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Abstract: The aim of this study was to determine changes in selenium content in slurry fertilized 
soil. The soil had been treated with cattle and pig slurry at the rates of 50,100 and 200% N in slurry 
and the control plot was fertilised with NPK in a mineral form. Total selenium content in control 
ranged 0.065-0.071 mg • kg-1. The application of pig and cattle slurry had resulted in an increase 
of total selenium content. The statistical analysis confirmed that kind o f slurry and fertilisation 
rate significantly affected total and DTPA-extractable selenium content in the soil.
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WSTĘP
Gleba jest ważnym źródłem selenu dla roślin, a w konsekwencji dla ludzi i zwierząt, 

dlatego też pełni istotną rolę w obiegu selenu w ekosystemach lądowych. Zawartość 
selenu w glebach zależy w dużej mierze od rodzaju skały macierzystej, intensywności 
procesów wymywania oraz od procesów sorbowania przez tlenki żelaza i minerały 
ilaste gleby. Dostępność selenu dla roślin jest zależna od formy, w jakiej ten pierwiastek 
występuje w glebie. Wzrost pH sprzyja powstawaniu selenianów, które są formą łatwo 
dostępną dla roślin, natomiast zakwaszenie środowiska prowadzi do powstawania selenu 
elementarnego i selenków -  form trudno dostępnych dla roślin [Gissel-Nielsen i wsp. 
1984; Kabata-Pendias i Pendias 1999]. Naturalnie niska zawartość selenu w plonach 
roślin na niektórych obszarach skłoniła badaczy do podjęcia problemu podniesienia 
zawartości tego pierwiastka w glebach, plonach roślin, a co za tym idzie w końcowych 
ogniwach łańcuchach troficznego, czyli u ludzi i zwierząt.
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Wpływ składników nawozowych na dostępność i pobieranie selenu z gleb jest 
stosunkowo mało wyjaśniony, dlatego też celem pracy było określenie zmian zawartości 
selenu w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia gnojowicą.

MATERIAŁ I METODY

Próbki gleb do badań pobrano z wieloletniego doświadczenia prowadzonego przez 
IUNG w Puławach na terenie RZD w Baborówku. Doświadczenie z nawożeniem 
gnojowicą bydlęcą i trzody chlewnej zostało założone w 1976 roku na glebie płowej 
typowej o składzie granulometrycznym glin średnich i lekkich. Do badań opisanych w 
niniejszej pracy pobrano próbki gleb po uprawie słonecznika, z poletek, na których obie 
gnojowice stosowano w następujących dawkach:
0 -  nawożenie NPK w formie mineralnej,
BI, T l -  50% N w formie mineralnej + 50% N w gnojowicy bydlęcej lub trzody 

chlewnej,
B2, T2 -  100% N w gnojowicy bydlęcej lub trzody chlewnej,
B3, T3 -  200% N w gnojowicy bydlęcej lub trzody chlewnej.

Nawożenie gnojowicą pochodzącą z hodowli bydła i trzody chlewnej stosowano 
każdego roku jesienią pod orkę siewną lub wiosną pod kultywator, w zależności od 
aktualnie uprawianej rośliny w zmianowaniu, jednak nie później niż dwa tygodnie przed 
siewem lub sadzeniem. Doświadczenie było prowadzone metodą split -  split -  plot w 
czterech powtórzeniach (ze wszystkimi roślinami jednocześnie). Obejmowało ono 
również poletka kontrolne, na których stosowano nawożenie NPK w nawozach 
mineralnych.

Próbki glebowe wysuszono i przesiano przez sito o oczkach 2 mm. Zawartość selenu 
ogółem oznaczono metodą Watkinsona [1966] przy użyciu spektrofluorymetru F-2000 
finny Hitachi. Próbki glebowe mineralizowano w mieszaninie stężonego kwasu azotowego
1 wody utlenionej przy użyciu mikrofal. W tych warunkach selen organiczny przechodził 
w postać selenianu, który redukowano do seleninu przez dodanie HCl. Selenin w reakcji 
z 2,3-diaminonaftalenem tworzył kompleksowy związek 4,5-benzopiazoselenol, który po 
wyekstrahowaniu do cykloheksanu oznaczono fluorymetrycznie. Selen ekstrahowany 
DTPA przeprowadzono do roztworu zgodnie z procedurą Lindsaya i Norvella [1978], a 
następnie oznaczono fluorymetrycznie. Wszystkie oznaczenia wykonano w trzech 
powtórzeniach. Dla oznaczenia podstawowych właściwości gleb zastosowano metody 
powszechnie stosowane w laboratoriach gleboznawczych.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Wartości pH (tab. 1) w próbkach gleb nawożonych gnojowicami były wyższe niż w 
glebach nawożonych NPK w formie mineralnej. W próbkach gleb nawożonych 
nawozami mineralnymi pH w H20  kształtowało się w zakresie od 5,0 do 6,5. 
Nie stwierdzono różnic w kwasowości w zależności od stosowanego rodzaju gnojowicy. 
Próbki pobrane z warstwy 25-35 cm charakteryzowały się nieznacznie wyższymi 
wartościami pH w porównaniu z próbkami pobranymi z głębokości 5-15 cm.
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TABELA 1. Wartości pH i zawartość węgla organicznego w glebie 
TABLE 1. pH values and organie carbon content in soil

Rodzaj gnojowicy 
Kind of slurry

Symbol dawki 
Symbol 
of dose

pH in Н20 Węgiel organiczny 
Organic carbon [g • kg-1]

głębokość pobrania próbek -  depths of sampling [cm]

5-15 25-35 5-15 25-35

0 6,4 6,5 7,26 7,12

Gnojowica bydlęca Bl 6,9 7,1 8,44 8,26
Cattle slurry B2 7,0 7,2 9,10 8,88

ВЗ 7,3 7,4 9,94 9,92

Gnojowica trzody Tl 6,8 7,1 7,67 7,72
chlewnej Т2 7,0 7,2 8,44 8,49
Pig slurry ТЗ 7,2 7,5 9,16 9,09

Zawartość węgla organicznego w glebie z poletek kontrolnych (tab. 1) była wyraźnie 
niższa w porównaniu z glebami nawożonymi gnojowicami. Nawożenie organiczne 
korzystnie wpływało na zawartość węgla organicznego. Najwyższą zawartość Corg 
stwierdzono w próbkach gleby dla dawki B3 gnojowicy bydlęcej (9,92-9,94 g • kg-1) i dla 
dawki T3 gnojowicy trzody chlewnej (9,09-9,16 g • kg-1). W pozostałych próbkach tej 
gleby nawożonej gnojowicą zarówno bydlęcą, jak i trzody chlewnej zawartość ta 
utrzymywała się w granicach 7,67-9,10 g • kg-1. Zawartość węgla organicznego istotnie 
wzrastała wraz ze wzrostem dawek obu gnojowic.

Zawartość selenu ogółem w glebie gliniastej, nawożonej NPK w formie mineralnej 
wynosiła średnio 0,065 mg • kg-1 w próbkach z warstwy 5-15 cm oraz 0,071 mg • kg-1 
w próbkach z warstwy 25-35 cm (tab. 2).

W glebie nawożonej gnojowicą bydlęcą zawartość selenu ogółem wynosiła 0,076- 
ОД 09 mg • kg-1. Natomiast w próbkach gleby nawożonych gnojowicą trzody chlewnej 
zawartość selenu ogółem stwierdzono w granicach 0,038-0,071 mg • kg-1. Analiza 
statystyczna wykazała istotny wpływ nawożenia gnojowicą bydlęcą i trzody chlewnej 
oraz wysokości zastosowanej dawki obu gnojowic na zawartość selenu ogółem w 
glebie płowej (NIR, tab. 2). Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu głębokości 
pobierania próbek glebowych na zawartość selenu ogółem w badanej glebie. Z 
przeprowadzonej analizy korelacji wynika wysoko istotna zależność między zawartością 
selenu ogółem a zawartością selenu ekstrahowanego DTPA (0,73*) w badanej glebie. Z 
wcześniejszych badań [Borowska, Koper 2000] dotyczących zawartości selenu w 
próbkach gleby przez wiele lat nawożonej obornikiem i gnojowicą wynika, że 
zastosowanie nawożenia organicznego spowodowało dwukrotny wzrost zawartości 
selenu ogółem w porównaniu z glebą poletek nawożonych tylko nawozami mineralnymi. 
Niewątpliwie wzrost ten spowodowany był dodatkiem nawozów organicznych. Jak 
podaje Maćkowiak [1994], średnia zawartość selenu w oborniku i gnojowicy wynosiła
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TABELA 2. Zaw artość selenu ogółem  i ekstrahow anego DTPA w badanej glebie 
TABLE 2. Total and D TPA -extractable selenium content o f  investigated soil

Rodzaj gnojowicy 
(I czynnik)
Kind o f  slurry 
(I factor)

Symbol 
daw ki 
(II czynnik) 
Symbol o f  
dose
(II factor)

Se ogółem, Se total [mg • kg '] Se-DTPA , [|ig  k g '1]

G łębokość pobrania próbek (III czynnik) 
Depth o f  sampling (III factor) [cm]

5-1 5 2 5 -3 5 średnia
mean

5-1 5 2 5 -3 5 średnia
mean

0 0,065 0,071 0,068 3,3 2,9 3,1

Gnojowica bydlęca B1 0,078 0,076 0,077 4,2 4,1 4,2
Cattle slurry B2 0,091 0,090 0,091 4,7 4,8 4,8

B3 0,109 0,104 0,107 5,3 5,4 5,4

średnia - 0,093 0,090 0,092 4,7 4,8 4,8
mean

Gnojowica trzody T1 0,038 0,040 0,039 3,6 3,8 3,7
chlewnej T2 0,066 0,064 0,065 3,9 3,9 3,9
Pig slurry T3 0,071 0,070 0,071 4,6 4,2 4,4

średnia - 0,058 0,058 0,058 4,0 4,0 4,0
mean

NIR, LSD =005 I 0,015 0,466
II 0,014 0,435
III n.i., n.s. n .i, n.s.

Interakcje 1*11 n.L, n.s. n.i., n.s.
Interactions 11*111 n.i., n.s. n.i., n.s.

I*III n .L , n .S . n.i., n.s.

n.i. -  różnica nieistotna, n.s. -  not significant

odpowiednio 2,4 i 0,25 mg • kg-1 s.m. Porównując otrzymane wyniki z danymi 
literaturowymi można uznać, że badane gleby charakteryzowały się bardzo niską 
zawartością tego pierwiastka. Według Kabaty-Pendias i Pendiasa [1999] oraz 
Piotrowskiej [1984] średnia zawartość selenu w poziomach przypowierzchniowych 
gleb świata wynosi 0,33 mg • kg-1, a gleb Polski -  0,27 mg • kg-1. Z badań Cieśli i wsp. 
[1994] dotyczących gleb uprawnych Kujaw i Pomorza wynika, że gleby tego obszaru 
cechuje niska zawartość selenu ogółem w poziomach omo-próchniczych średnio 0,118 
mg • kg-1, a szczególnie małą kumulacją selenu charakteryzowały się gleby wytworzone 
z piasków. Dla porównania w glebach fińskich, które są na ogół deficytowe pod 
względem zasobności w selen, zawartość tego pierwiastka już na poziomie 0,2-0,3 mg 
• kg-1 uważa się za stosunkowo niską [Aro, Alfthang 1998].

Najczęściej związki selenu rozpuszczalne w wodzie są dostępne dla roślin, ale także 
inne roztwory stosowane do ekstrakcji tego piewiastka z gleb, jak na przykład roztwór 
DTPA (kwasu dietylenotriaminopentaoctowego) pozwalają określić stopień jego 
fitoprzyswajalności. Jak wynika z tabeli 2, najniższe zwartości Se-DTPA oznaczono 
w próbkach gleby pobranej po uprawie słonecznika, nawożonej NPK w formie
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mineralnej. W glebie z warstwy 5-15 cm stwierdzono średnią zawartość Se-DTPA 
3,3 \xg • kg"1, natomiast w próbkach z warstwy 25-35 cm od 2,9 |ig • k g '1. Po 
zastosowaniu gnojowicy bydlęcej zawartość selenu ekstrahowanego DTPA wystę
powała w granicach 4,1-5,4 jag • kg-1, a w próbkach pobranych z poletek nawożonych 
gnojowicą trzody chlewnej zawartość tej formy selenu występowała w zakresie 3,6- 
4,6 |Xg • kg-1. Analiza statystyczna wykazała, że na zawartość selenu ekstrahowanego 
DTPA w glebie gliniastej po uprawie słonecznika w sposób istotny wpływał rodzaj 
gnojowicy oraz wysokość zastosowanej dawki (NIR, tab. 2). Z przeprowadzonej analizy 
korelacji między zawartością selenu ekstrahowanego DTPA a podstawowymi właści
wościami gleby wynikają następujące zależności: zawartość Se-DTPA była dodatnio 
skorelowana z zawartością selenu ogółem (0,73*), z zawartością węgla organicznego 
(0,69*) oraz z kwasowością badanej gleby (0,78*).

Jak pokazano na rysunku 1, udział zawartości selenu ekstrahowanego DTPA w 
zawartości selenu ogółem w glebie po uprawie słonecznika jest raczej niewielki (1,1— 
2,3%), przy czym największy stwierdzono w próbkach gleby z poletek nawożonych 
tylko NPK w formie mineralnej.

S  gnojowica bydlęca - cattle slurry 

IS gnojowica trzody chlewnej - pig slurry

RYSUNEK 1. Udział zawartości selenu ekstrahowanego DTPA w zawartości selenu ogółem w glebie 
płowej po uprawie słonecznika
FIGURE 1. The contribution of DTPA extractable selenium in the total selenium content in lessivé soil 
under sunflower cultivation
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Praktyka rolnicza ma zazwyczaj ograniczony wpływ na czynniki powodujące 
dostępność selenu w glebach i roślinach. Chociaż selen dostępny dla roślin zależy 
głównie od typu gleby, specyficzny dodatek nawozów może w niektórych przypadkach 
znacząco wpływać na pobieranie selenu przez rośliny. Taki wpływ może być wynikiem 
interakcji, zarówno w glebie, jak i roślinie, pomiędzy selenem a jonami dostarczanymi 
w nawozach [Gissel-Nielsen i wsp. 1984].

WNIOSKI

1 .Średnia zawartość selenu ogółem i ekstrahowanego przy użyciu DTPA z kontrolnej 
gleby płowej, nawożonej NPK w formie mineralnej, wynosiła odpowiednio 0,068 
mg kg i 3,1 |LLg • kg . Taką zawartość selenu w glebie uważa się za niewystar
czającą z punktu widzenia potrzeb pokarmowych zwierząt.

2. Nawożenie gnojowicą bydlęcą i trzody chlewnej spowodowało wzrost w glebie 
zawartości selenu ogółem i ekstrahowanego przy użyciu DTPA w porównaniu z 
zawartością tego pierwiastka w glebie poletek kontrolnych. Analiza statystyczna 
wykazała, że na zawartość selenu ogółem oraz ekstrahowanego DTPA w glebie 
wpływał zarówno rodzaj gnojowicy, jak i wysokość zastosowanej dawki.

3. Udział selenu ekstrahowanego przy użyciu DTPA w zawartości selenu ogółem w 
glebie poletek kontrolnych oraz nawożonych gnojowicami występował w zakresie od 
1,1 do 2,0%, co wskazuje na jego bardzo niską mobilność i małą dostępność dla roślin.
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