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WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO 
W TRZECIM ROKU PO ZASTOSOWANIU 

ORAZ DAWEK AZOTU NA WSKAŹNIKI STRUKTURY 
GLEBY ŚREDNIEJ

THE EFFECT OF ORGANIC FERTILIZATION THREE 
YEARS AFTER APPLICATION AND NITROGEN RATES 

ON STRUCTURE INDICES OF LOAMY SOIL
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR we Wrocławiu

Abstract: Two-factorial field experiment was conducted in 1999-2001 to study the effect o f 
different organic fertilizers (manure, vermicompost, green manure) and increasing rates of nitro
gen on stability o f soil structure. The crop rotation: sugar beet -  wheat -  winter barley was 
used, and organic fertilizers were applied before sugar beet. Research was carried out during the 
last year o f the rotation. Varying organic fertilization applied before pre-forecrop and increasing 
the rates o f nitrogen affected soil structure and stability. All organic fertilizers applied before 
sugar beet caused increase of index of cloddiness of the soil and index of misting soil aggrega
tes and mean weight diameter o f aggregates. In the third year after appling organic fertilizers 
their negative influence on water stability index was found. Along with increasing o f rates of 
nitrogen index of misting soil aggregates was higher, while index of cloddiness o f the soil and 
MWDa (mean weight diameter o f aggregates dry) were lower. Increasing o f rates o f nitrogen 
caused increase of water stability index.

Słowa kluczowe: nawożenie organiczne, następcze działanie, dawka azotu, struktura gleby, wodo- 
odporność.
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WSTĘP

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości gleby jest obecność i 
trwałość agregatów glebowych [Lenart i in 1996, Lenart i Gawrońska-Kulesza 1992, 
Suwara 1999]. Korzystna struktura gleby ułatwia penetrację korzeni roślin, reguluje 
stosunki wodno-powietrzne oraz sprzyja infiltracji wody opadowej [Domżał, Pranagal 
1994, Paluszek 1994]. Od odporności agregatów glebowych na rozmywające działanie 
wody zależy również podatność gleb na procesy erozji wodnej [Paluszek 1994]. 
Powstawanie i utrzymywanie się korzystnej struktury agregatowej gleby zależne jest 
od szeregu czynników zarówno naturalnych [Domżał, Pranagal 1994], jak i agrotech
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nicznych, np. uprawy roli [Kordas, Majchrowski 2001 a i b], jakości i ilości wprowadzonej 
do gleby substancji organicznej [Edwards 1998, Gawrońska-Kulesza i Suwara 1984, 
Kordas i Zimny 1998, Lenart 1999] oraz poziomu nawożenia mineralnego [Gawrońska- 
Kulesza, Lenart 1984, Kordas, Majchrowski 200lb]. Szczególnie korzystnymi 
właściwościami strukturotwórczymi charakteryzuje się obornik, ale funkcje takie mogą 
także pełnić przyorywany wermikompost, słoma oraz międzyplon [Edwards 1998, 
Kordas, Zimny 1998, Lenart, Gawrońska-Kulesza 1992].

Celem badań była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia organicznego 
zastosowanego pod roślinę okopową w płodozmianie burak cukrowy -  pszenica -  
jęczmień ozimy oraz rosnących dawek azotu pod wszystkie uprawiane rośliny na 
wybrane wskaźniki struktury gleby.

MATERIAŁY I METODYKA

Dwuczynnikowe doświadczenie polowe realizowane w latach 1999-2001 założono 
m etodą split-block na glebie średniej kompleksu pszennego dobrego. Badania 
przeprowadzano zawsze w ostatnim roku płodozmianu (tab. 1). Nawożenie organiczne 
zastosowano pod burak cukrowy w trzech formach: 1 ) obornik bydlęcy, 2) wermikompost 
wyprodukowany z obornika bydlęcego przy wykorzystaniu dżdżownicy kompostowej 
(.Eisenia fetida  (Sav.)) oraz 3) słoma jęczmienna + międzyplon ścierniskowy (gorczyca 
biała). W stanowisku po wcześniej uprawianym międzyplonie po zbiorze buraka 
cukrowego przyorano dodatkowo liście buraczane, a w następnym roku po pszenicy -  
słomę. Na obiekcie kontrolnym nie wnoszono do gleby nawozów organicznych. 
Nawożenie fosforowo-potasowe stosowano jednakowe w całym doświadczeniu, 
natomiast zróżnicowano poziom mineralnego nawożenia azotowego. Dawki nawozów 
dostosowano do gatunku rośliny uprawnej. W uprawie jęczmienia wynosiły one: 0,45, 
90, 135 i 180 kg N -h a “1.

Glebę do analiz pobrano po zbiorze jęczmienia ozimego z trzech warstw: 0-10, 10- 
20 i 20-30 cm. Pobrane z poletek próbki gleby połączono uzyskując średnie próbki 
obiektowe i doprowadzono je do stanu powietrznie suchego. Następnie glebę rozdzielono 
na zestawie sit o średnicy oczek 0,25; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 i 10,0 mm. Określono 
wskaźnik zbrylenia (B), rozpylenia (S) oraz średnią ważoną średnicę agregatu (MWDa). 
Wodoodpomość agregatów glebowych oznaczono metodą separacji na mokro w aparacie 
Bakszejewa [Rewut 1980]. Uzyskane wyniki posłużyły do obliczenia średniej ważonej 
średnicy gruzełka (MWDg) i wskaźnika wodoodporności (AMWD).

g _  masa agregatów o średnicy > 1 0 . 0  mm w % 
masa agregatów o średnicy < 1 0 , 0  mm w %

c =
masa agregatów o średnicy < 0.25 mm w % 
masa agregatów o średnicy > 0,25 mm w %

AMWD = MWDa -  MWDg
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TABELA 1 Schemat doświadczenia -  TABLE 1 Scheme o f  experiment

Przedprzedplon -  Beforecrop Przedplon -  Forecrop Roślina badana -  Experiment plant

Burak cukrowy -  sugar beet pszenica -  wheat jęczmień ozimy- winter barley

Czynnik I -  rodzaj nawożenia organicznego -  Factor I - type o f  organic fertilization

Brak -  without - -

Obornik 30 t ■ ha'1 
Manure 30 t • ha'1

- -

Wermikompost 10 t • ha'1 
Vermicompost 10 t * ha-1

- -

Słoma jęczmienna liście buraczane 40 t • ha 1 słoma pszenna 5 t • ha 1 +  50 kg N h a '1
5 t • ha 1 +50 kg N • ha 1 
+ międzyplon ścier. 2,3 th a 1 
Barley straw 5 t ha 1 
+50 kg N  • ha 1 +  catch crop 
2,3 t • ha 1

sugar beet leaves 40 t • ha 1 wheat straw 5 t • ha 1 +  50 kg N ha'1

Czynnik II -  nawożenie azotowe kg N • ha 1 -  Factor II -  nitrogen fertilization kg N  • ha 1

0 0 0
100 60 45
140 (100+40) 1 00 (6 0 + 4 0 ) 90 (45+45)
180 (100+80) 150 (80+70) 135 (80+55)
220 (100+80+40) 2 0 0 (8 0 + 8 0 + 4 0 ) 180 (80+60+40)

WYNIKI

Jednym z czynników, który decyduje o udanych zasiewach i wschodach roślin, jest 
zbrylenie i rozpylenie gleby. Części pyłowe mogą powodować zaskorupienie się gleb, 
natomiast bryły i grudki utrudniają kiełkowanie roślin i ich równomierne wschody 
[Kordas, Zimny 1998]. W trzecim roku po zastosowaniu nawożenia organicznego we 
wszystkich badanych warstwach zaobserwowano wzrost wskaźnika zbrylenia gleby 
(rys. 1). W warstwie 0-10 cm najbardziej zbryloną okazała się gleba, gdzie corocznie 
przyorywano międzyplon i plony uboczne przedplonów, natomiast w warstwach 10- 
20 cm i 20-30 cm największą wartość wskaźnika zbrylenia zanotowano po 
wprowadzeniu pod przedprzedplon obornika. Nawozy te powodowały wzrost stopnia 
zbrylenia gleby w poszczególnych warstwach odpowiednio o 23, 22 i 28% w stosunku 
do gleby, na której nie stosowano nawożenia organicznego. Również Kordas i 
Majchrowski [200la] w swoich badaniach stwierdzili zwiększenie zbrylenia gleby po 
zastosowaniu międzyplonów, a Kordas i Zimny [1998] po przyoraniu obornika.

Odwrotną zależność stwierdzono w przypadku nawożenia azotowego. W wyniku 
jego intensyfikacji zaobserwowano na ogół zmniejszenie wskaźników zbrylenia gleby. 
W warstwie 0-10 i 10-20 cm najbardziej zbrylona była gleba po zastosowaniu tylko 
45 leg N • ha-1, a w warstwie najgłębszej największą wartość wskaźnika В stwierdzono 
w glebie pozbawionej mineralnego nawożenia azotowego. Najmniej zbryloną okazała 
się natomiast gleba po zastosowaniu 180 kg N • ha-1. Zależności takie stwierdzono w
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RYSUNEK 1. Wpływ rodzaju nawożenia organicznego i poziomu nawożenia azotowego na wskaźnik 
zbrylenia gleby (B)
FIGURE 1. The effect of organie fertilization and level o f nitrogen on index o f cloddiness o f the soil (B)

każdej z badanych warstw. Uzyskane wyniki potwierdziły spostrzeżenia Kordasa i 
Majchrowskiego [200 lb], którzy także obserwowali zmniejszenie wskaźników zbrylenia 
pod wpływem podwojonej dawki azotu.

Wprowadzenie do gleby substancji organicznej (rys. 2) wpłynęło również na wzrost 
wskaźnika rozpylenia (S). W warstwie 0-10 cm w największym stopniu na rozpylenie 
gleby oddziaływał obornik, a w warstwach głębszych wermikompost. Zaobserwowano

RYSUNEK 2. Wpływ rodzaju nawożenia organicznego i poziomu nawożenia azotowego na wskaźnik 
rozpylenia gleby (S)
FIGURE 2. The effect o f organie fertilization and level of nitrogen on index of misting o f the soil 
agregates (S)



także nieznaczny wpływ nawozów zielonych na wzrost wskaźnika S. W stosunku do 
obiektu kontrolnego wzrósł on odpowiednio w warstwie 0-10 cm o 20,4%, w warstwie 
10-20 cm o 4,5% oraz w warstwie 20-30 cm o 15,0%. Badania te nie potwierdziły 
opinii Kordasa i Majchrowskiego [200la], że przyorywanie międzyplonu ścierniskowego 
wpływa na zmniejszenie rozpylenia gleby. Należy jednak zaznaczyć, że autorzy ci badali 
bezpośredni, a nie następczy wpływ międzyplonu na właściwości gleby.

Zróżnicowanie wskaźnika rozpylenia gleby wywołane poziomem nawożenia azotowego 
było niewielkie. Można jednak zauważyć, że po zastosowaniu dawki 135 kg N • ha-1 oraz 
180 kg N • ha-1 nastąpił nieznaczny wzrost rozpylenia gleby w każdej z badanych warstw.

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym strukturę roli jest średnia ważona średnica 
agregatu (MWDa). Parametr ten wskazuje na stopień agregacji gleby. Według Rewuta 
[1980] gleba uzyskuje najbardziej korzystne właściwości, jeśli przeważają w niej agregaty 
o średnicy 1-5 mm. W trzecim roku po zastosowaniu nawozów organicznych we wszystkich 
badanych warstwach stwierdzono zwiększenie średniej ważonej średnicy agregatu (rys. 
3). W warstwie 0-10 cm najwyższe wartości wskaźnika MWDa zaobserwowano po 
przyoraniu międzyplonu i masy plonów ubocznych roślin przedplonowych. Nawozy te 
wpłynęły na wzrost średnicy agregatów przeciętnie o 6,5% w porównaniu z wartościami 
uzyskanymi w glebie, gdzie nie stosowano nawożenia organicznego. W warstwach głębszych 
najkorzystniej na wielkość agregatów wpływał obornik. Przyorując ten nawóz zanotowano 
wzrost wskaźnika MWDa odpowiednio o 4,4% w warstwie 10-20 cm i o 1,3% w warstwie 
20-30 cm. Podobny kierunek zmian wielkości agregatów zaobserwowało wielu innych 
autorów [Gawrońska-Kulesza, Suwara 1984, Kordas i Majchrowski 200la, Lenart i 
Gawrońska-Kulesza 1992, Suwara 1999] oceniających właściwości fizyczne gleby w 
pierwszym roku po zastosowaniu nawozów organicznych.

Wpływ nawożenia organicznego...i dawek azotu na strukturą gleby 197

RYSUNEK 3. Wpływ rodzaju nawożenia organicznego i poziomu nawożenia azotowego na średnią 
ważoną średnicę agregatu (MWDa)
FIGURE 3. The effect o f organie fertilization and level o f nitrogen on mean diameter o f aggregates 
(dry) (MWDa)
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Intensyfikacja nawożenia azotem nie wpłynęła w sposób jednoznaczny na agregację 
gleby. Niezależnie od nawożenia organicznego największą średnicę agregatów w każdej 
z badanych warstw stwierdzono po zastosowaniu 45 kg N • ha-1. Z kolei najniższe 
wartości wskaźnika MWDa w warstwie 0-10 i 20-30cm odnotowano po zastosowaniu 
co najmniej 135 kg N • ha“1, a w warstwie 10-20 cm -  gdy nie stosowano mineralnych 
nawozów azotowych. Także Kordas i Majchrowski [200 lb] oraz Suwara [1999] 
udowodnili, że nawożenie mineralne niekorzystnie oddziałuje na średnią ważoną średnicę 
agregatów, natomiast zdaniem Lenarta i Gawrońskiej-Kuleszy [1992] oraz Gawrońskiej- 
Kuleszy i Suwary [ 1984] zwiększenie nawożenia NPK pozytywnie wpływa na strukturę 
gleby. Autorzy tłumaczą to zwiększeniem ilości resztek pożniwnych pozostających w 
glebie nawożonej wyższymi dawkami nawozów mineralnych, a w konsekwencji 
wzrostem zawartości materii organicznej.

Następcze działanie nawozów organicznych w znacznym stopniu zróżnicowało 
wodoodpomość agregatów glebowych mierzoną średnią ważoną średnicą gruzełka 
(MWDg) (tab. 2). We wszystkich badanych warstwach istotnie najwyższą wartość 
MWDg zaobserwowano w warunkach, gdy nie stosowano nawożenia organicznego, a 
najniższą po wprowadzeniu do gleby międzyplonu, liści buraka cukrowego i słomy 
roślin przedplonowych. Taki wariant nawożenia wpłynął na istotne zmniejszenie średnicy 
gruzełka o 21 % w warstwie 0-10 cm, o 7% w warstwie 10-20 cm i o 15% w warstwie 
20-30 cm. Również zastosowanie obornika i wermikompostu spowodowało pogorszenie 
wodoodporności agregatów, jednakże statystycznie zostało to udowodnione jedynie w 
warstwie wierzchniej i najgłębszej. Kordas i Majchrowski [200la] wskazują na brak 
zmian trwałości agregatów glebowych po jednokrotnym stosowaniu międzyplonu 
ścierniskowego, jednak w opinii większości autorów [Gawrońska-Kulesza i Suwara 
1984, Lenart i in. 1996, Lenart i Gawrońska-Kulesza 1992, Suwara 1999] zastosowanie 
nawożenia organicznego wpływa na poprawę wodoodporności agregatów glebowych.

Średnia ważona średnica gruzełka nie była natomiast istotnie modyfikowana przez 
poziom nawożenia azotowego. Można jednak zauważyć tendencje, że wraz ze wzrostem 
dawki azotu odporność agregatów glebowych na rozmywające działanie wody na ogół 
malała. Najwyższe wartości MWDg określono w warstwie 0-10 cm po zastosowaniu 
45 kg N • ha-1, natomiast w warstwach głębszych, gdy zrezygnowano z nawożenia 
azotowego.

Wodoodpomość agregatów glebowych zależała zarówno od następczego nawożenia 
organicznego, jak i mineralnego azotowego (tab.3.). W warstwach 0-10 i 10-20 cm 
istotnie największą wodotrwałością agregatów charakteryzowała się gleba, gdzie nie 
stosowano nawożenia organicznego. W porównaniu z glebą, do której wprowadzano 
substancję organiczną, wskaźnik AMWD był mniejszy odpowiednio o 9,5 i 3,9%. Z 
kolei w warstwie 20-30 cm najwyższą odpornością na destrukcyjne działanie wody 
odznaczały się agregaty glebowe z poletek, na których wcześniej przyorano wermi- 
kompost. Po zastosowaniu tego nawozu zaobserwowano istotne 5,5% zmniejszenie 
wskaźnika wodoodporności w porównaniu z glebą nienawożoną organicznie. Poprawę 
struktury i wodoodporności agregatów glebowych po wprowadzeniu do gleby wermi
kompostu zaobserwował również Edwards [1998]. W warstwie 20-30 cm gleby 
korzystnie na wodoodpomość agregatów wpłynął także międzyplon wraz z plonami 
ubocznym przedplonów. W tym przypadku wskaźnik AMWD zmniejszył się o 2,3%, 
co zostało udowodnione statystycznie.
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TABELA 2. Wpływ rodzaju nawożenia organicznego i poziomu nawożenia azotowego na średnią 
ważoną średnicę gruzelka (MWDg)
TABLE 2. The effect of organie fertilization and level of nitrogen on mean weight diameter 
of aggregates (wet) (MWDg)

Nawożenie 
azotowe 
Nitrogen 
fertilization 
(kg N • h a 1)

Nawożenie organiczne -  Organie fertilization

bez nawożenia
without
fertilization

obornik
manure

wermikompost
vermicompost

międzyplon + plony 
uboczne stubble crop 
+ by yield

średnia
mean

Warstwa 0-10 cm -  layer 0-10 cm

_ 0,87 0,90 0,71 0,67 0,79
45 0,90 0,84 0,97 0,63 0,84
90 0,96 0,69 0,76 0,92 0,83
135 0 , 8 6 0,78 0 , 8 8 0,72 0,81
180 0,89 0,90 0,82 0,61 0,80

Średnia -  Mean 0,90 0,82 0,83 0,71

NIR005 dla nawożenia organicznego LSDoos for organie fertilization -  0.07
NIR00S dla nawożenia azotowego - r. n. * ; LS D0 ’ for nitrogen fertilization -  n. s. *
NIR^j dla interakcji- r.n.; LSD005 for interaction - n.s.

Warstwa 10-20 cm -  layer 10-20 cm

_ 0,69 0,77 0,65 0,71 0,71
45 0,71 0,70 0,74 0 , 6 6 0,70
90 0,67 0,69 0,63 0,71 0 , 6 8

135 0,75 0,48 0,79 0,57 0,65
180 0,69 0,71 0,65 0,60 0 , 6 6

Średnia -  Mean 0,70 0,67 0,69 0,65

NIR005 dla nawożenia organicznego:  ̂ LSDoos for‘organic fertilization -  0.05
NIR0 05 dla nawożenia azotowego - r.n.; LSn for nitrogen fertilization -  n.s.
NIRjĵ  dla interakcji -  r.n.; LSD()05 for interaction -  n.s.

Warstwa 20-30 c m - layer 20-30 cm

— 0,73 0 , 6 8 0,56 0,53 0,63
45 0,70 0,63 0,53 0,58 0,61
90 0,58 0,53 0,63 0,64 0,60
135 0,62 0,62 0,63 0,56 0,61
180 0,70 0,57 0,63 0,56 0,62

Średnia -  Mean 0,67 0,61 0,60 0,57

NIR005 dla nawożenia organicznego; LSDoos for organic fertilization -  0.04
NIRjj 05 dla nawożenia azotowego - r.n. LSD005 for nitrogen fertilization -  n.s.
N IR ^  dla interakcji- r.n.; LSDoos for interaction -  :n.s.
r.n.* -  różnica nieistotna; n.s.* -  not significant difference
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TABELA 3. Wpływ rodzaju nawożenia organicznego i poziomu nawożenia azotowego na wska 
źnikwodoodpomości agregatów glebowych (AMWD)
TABLE 3. The effect of organie fertilization and level of nitrogen on water stability index (AMWD)

Nawożenie 
azotowe 
Nitrogen 
fertilization 
(kg N • ha ')

Nawożenie organiczne -  Organie fertilization

bez nawożenia
without
fertilization

obornik
manure

wermikompost
vermicompost

międzyplon + plony uboczne 
stubble crop + by yield

średnia
mean

Warstwa 0-10 cm -  layer 0-10 cm

_ 2,91 2 , 6 6 3,26 3,30 3,03
45 2,77 2,71 3,15 3,25 2,97
90 2 , 6 8 3,07 2,97 2 , 6 6 2,85
135 2,63 3,07 2,69 2,90 2,82
180 2,43 2,70 2,89 3,13 2,79

Średnia-Mean 2 , 6 8 2,84 2,99 3,05

NIR00<i dla nawożenia organicznego; LSD0 05 for organie fertilization -  0.07
NIR005 dla nawożenia azotowego; LSD0 05 for nitrogen fertilization -  0.06
NIR0 05 dla interakcji -  r.n; LSD a05 for interaction -  n.s.

Warstwa 10-20 cm -  layer 10-20 cm

_ 3,05 2,97 3,37 3,51 3,23
45 3,31 3,43 3,39 3,34 3,37
90 3,48 3,35 2,90 3,04 3,19
135 3,09 3,68 3,30 3,32 3,35
180 2,93 3,40 3,14 3,33 3,20

Średnia-Mean 3,17 3,37 3,22 3,31

NIR005 dla nawożenia organicznego; LSD005 for organie fertilization -  0.05
NIR[)05 dla nawożenia azotowego -  r.n.; LSD005 for nitrogen fertilization -  n.s.
NIRü05 dla interakcji -  r.n.; LSD 005 for interaction -  as.

Warstwa 20-30 cm -  layer 20-30 cm

_ 3,49 3,35 3,49 3,55 3,47
45 3,62 3,23 3,60 3,37 3,46
90 3,36 3,66 3,24 3,36 3,41
135 3,34 3,43 3,02 3,17 3,24
180 3,52 3,53 3,05 3,52 3,41

Średnia-Mean 3,47 3,44 3,28 3,39

NIRq^ dla nawożenia organicznego; LSD0 05 for organie fertilization -  0.04
N IR ^  dla nawożenia azotowego; LSD005 :for nitrogen fertilization -  0.06
NIR0 05 dla interakcji -  r.n.; LSD „ os for interaction -  n.s.

Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała wyraźnie poprawie wodoodpomości 
agregatów, ale tylko w warstwach 0-10 i 20-30 cm. Najkorzystniejsze z rolniczego 
punktu widzenia wskaźniki AMWD stwierdzono po zastosowaniu odpowiednio 180 
oraz 135 kg N • ha-1 i były one istotnie niższe o 7,9 i 6,6% niż w glebie, gdzie nie 
stosowano nawożenia azotowego.
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WNIOSKI

1. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon oraz rosną
ce dawki nawożenia azotowego pod kolejno uprawiane rośliny wpłynęły na struktu
rę gleby i jej trwałość.

2. Nawożenie organiczne, niezależnie od zastosowanej formy, sprzyjało zwiększeniu 
wartości wskaźnika zbrylenia, rozpylenia oraz średniej ważonej średnicy agregatu. 
W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych stwierdzono ich 
negatywny wpływ na wodoodporność agregatów glebowych.

3. Wraz ze wzrostem dawek nawożenia azotowego następowało zwiększenie rozpyle
nia gleby, podczas gdy zbrylenie oraz wskaźnik MWDa ulegały zmniejszeniu. In
tensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała na ogół wzrostowi odporności agrega
tów glebowych na rozmywające działanie wody.
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