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WSTĘP

O właściwościach i urodzajności gleb pod sadami decyduje między innymi 
zawartość azotu powstającego w wyniku rozkładu materii organicznej oraz nawo
żenia mineralnego.

Zasobność gleby w azot i rozmieszczenie różnych form azotu w glebie ma 
istotne znaczenie dla drzew owocowych, których korzenie sięgają do 100 cm. 
Dlatego już wczesną wiosną mogą one korzystać z przyswajalnych form azotu 
znajdujących się w głębszych warstwach gleby. Powinno się to uwzględniać przy 
ustalaniu dawek nawozów azotowych dla gleb pod sadami.

Celem niniejszej pracy było określenie zasobności poziomu A gleby z sadu 
jabłoniowego w przyswajalne formy azotu (amonową i azotanową) w zależności 
od dawki stosowanego nawożenia azotowego. Starano się również uchwycić 
dynamikę zmian obu tych form azotu w okresie wegetacyjnym w poziomie A oraz 
tempo przemieszczania się tego składnika w głąb profilu. Badania te prowadzono 
przy różnym sposobie utrzymania gleby w sadzie oraz przy zastosowaniu wapno
wania.

M A TERIA Ł I M ETO D YKA

Przeprowadzono dwuletnie badania (w latach 1987 i 1988) w sadzie jabłonio
wym, założonym w 1965 roku na glebie płowej wytworzonej z gliny lekkiej, której
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TABELA 1. Średnie miesięczne opady i temperatura w latach 1987 i 1988 
TABLE 1. Mean monthly precipitation and temperature in 1987 and 1988

Miesiące -  Months Opady -■ Precipitation [mm] Temperatura--Temperature [°C]
1987 1988 1987 1988

Kwiecień -  April 30,4 8,2 7,4 8,1
Maj -  May 72,6 24,9 12,4 15,8

Czerwiec -  June 71,2 118,2 13,9 17,9
Lipiec -  July 54,8 37,0 18,7 20,6
Sierpień -  August 32,4 90,0 15,8 18,2
Wrzesień -  September 24,0 17,3 13,4 14,5

poziom A wykazuje uziarnienie piasku gliniastego lekkiego. Corocznie stosowano 
wiosną zróżnicowane nawożenie: azotowe w formie saletry amonowej, a potaso
we (jesienią) w formie soli potasowej. Do 1980 r. stosowano nawożenie fosforem 
w wysokości 60 kg P2O5 na 1 ha w formie superfosfatu. W rzędach drzew 
utrzymywano ugór herbicydowy, a między rzędami murawę, której odrosty ko
szono i pozostawiano na miejscu. Wapnowanie połowy obiektów nawozowych 
przeprowadzono w latach 1974 i 1981.

Po 221atach (w 1987 r.)oraz23 (w 1988 r.) od założenia sadu pobrano do badań 
próby glebowe z poletek nawożonych N w dawkach: 0, 40, 140 i 240 kg/ha oraz 
potasem (K2O) w dawce 50 kg/ha. W obu latach próby glebowe pobierano w pięciu 
terminach (tab. 2): przed rozsianiem azotu (kwiecień) - 1 termin, 5-6 tygodni po 
nawożeniu azotem (maj) - I I  termin, 10 tygodni po rozsianiu N (lipiec) -  III termin, 
przed i po zbiorze owoców (we wrześniu i październiku) -  terminy IV i V.

W 1987 roku zawartość i dynamikę przemieszczenia N-NH4+ i N-NO3-  
oznaczano tylko w poziomie A. Próby gleby pobierano w każdym terminie z 
poziomu A z głębokości 0-10 i 10-20 cm, oddzielnie z poletek nie wapnowanych 
i wapnowanych, spod murawy i ugoru herbicydowego nowego założonego w 1981 
roku na pasach murawy, a w roku 1988 także z ugoru herbicydowego starego 
założonego na początku doświadczenia.

W terminach I, IV i V pobierano mieszane próby gleby złożone z 18 prób 
podstawowych, zaś w terminach II i III oddzielnie z trzech powtórzeń danego 
obiektu nawozowego.

W 1988 roku badania rozszerzono także na poziomy Eet i Bt. Z poziomu A w 
I i IV terminie próby gleby pobierano z głębokości 0-20 cm, a w terminach II i III 
z głębokości 0-10 i 10-20 cm (3 powtórzenia dla każdego obiektu nawozowego). 
Natomiast z poziomu Eet (30-50 cm) i poziomu Bt (70-100 cm) w I terminie 
pobierano mieszane próby gleby z poszczególnych obiektów nawozowych, zaś 
we wrześniu (IV termin) tylko z poletka nie nawożonego oraz nawożonego dawką 
240 kg N/ha.
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W powietrznie suchych próbkach glebowych oznaczano zawartość formy 
N-NH4+ i N-NOß" w wyciągu 0,03 N kwasu octowego przy użyciu elektrod 
jonoselektywnych. Wyniki analiz opracowano statystycznie metodą analizy wa
riancji tylko dla terminów, w których pobierano próby glebowe oddzielnie z 
każdego powtórzenia obiektu nawozowego. Do porównań średnich użyto testu 
Tukey’a przy poziomie istotności p -  0,05. Nie opracowano statystycznie wyni
ków uzyskanych z analiz średnich prób glebowych. Charakterystykę warunków 
atmosferycznych (opady i temperatura) na obszarze badań podano w tabeli 1.

O M Ó W IEN IE W Y N IK Ó W

W kwietniu (przed zastosowaniem nawożenia -  I termin) zawartość jonów 
amonowych w glebie w poziomie A była istotnie zróżnicowana między obiektami 
nawozowymi oraz wyższa na głębokości 0-10  cm niż na głębokości 10-20 cm 
(tab. 2). W maju, 5-6 tygodni po nawożeniu azotem (II termin), zawartość jonów 
amonowych w glebie na głębokości 0-10  cm zwiększała się wraz ze wzrostem 
dawki azotu, przy tym istotny wzrost w 1987 roku odnotowano dla dawek 
240 kg N/ha, a w 1988 roku począwszy od 140 kg na 1 ha. Równocześnie na 
głębokości 10-20 cm obserwowano istotne zwiększenie jonów N-NH4 tylko w 
pierwszym roku badań na poletkach nawożonych dawką 240 kg N/ha. Natomiast 
w przypadku niższych dawek azotu ilość N-NH4+ w glebie zmalała w porównaniu 
z kwietniem (tab. 2). Zmniejszenie to może być rezultatem znacznego pobierania 
jonów amonowych przez korzenie roślin z głębokości 10-20 cm.

W obu latach 10 tygodni po nawożeniu (lipiec -  III termin) istotny wzrost 
jonów amonowych odnotowano tylko na głębokości 0-10  cm na obiektach nawo
żonych dawką 240 kg N/ha, zaś na głębokości 10-20.ęm żadna z zastosowanych 
dawek azotu nie miała istotnego wpływu na zawartość tych jonów (tab. 2).

Należy podkreślić, że w obu latach w lipcu zawartość jonów N-NH4 w glebie 
na głębokości 0-10  cm istotnie obniżyła się w porównaniu do maja na poletkach 
nawożonych dawkami 140 i 240 kg N/ha.

Jesienią istotny wpływ stosowanych dawek azotu na wzrost ilości N-NH4 
zaznaczył się przy dawce 240 kg N/ha. W miesiącach jesiennych 1987 roku 
obserwowano w porównaniu z lipcem w poziomie A tendencję do wzrostu, zaś w 
1988 roku tendencję do spadku. W obydwu latach we wrześniu stwierdzono 
zbliżone ilości tych jonów w glebie na poletkach nawożonych dawkami 40 i 140 
kg N/ha.

Porównując ilość N-NH4 w poziomie A i w głębszych warstwach profilu 
glebowego (30-50 i 70-100 cm) stwierdzono, że we wszystkich obiektach zawar
tości jonów N-NH4 były zbliżone do siebie zarówno przed zastosowaniem nawo
żenia (I termin), jak i we wrześniu -  IV termin (tab. 2).
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TABELA 2. Wpływ nawożenia saletrą amonową na zawartość N-NH4 [mg/kg s.m.] w glebie w sa
dzie jabłoniowym w badanych terminach i głębokościach; średnie z poletek nie wapnowanych, wa

pnowanych i o różnym sposobie utrzymania 
TABLE 2. Effect of ammonium nitrate fertilization on the content N-NH4 [mg/kg of d.m.] in apple or

chard soil in different dates and depths; mean for unlimed and limed plots and for two different soil
management systems

Termin
pobrania

prób
Sampling

date

Dawki N -  Rates N [kg/ha]
Głębokość

Depth
[cm] 0 40 140 240

NIR- LSD 
p = 0,05

R o k - Year 1987
23 IV 11,8 16,7 15,6 17,5
29 V 0-10 15,8 21,1 25,5 36,9 6,8*

1 VII 14,0 17,7 16,0 24,6
NIR -  LSD 5,8*

15 IX 15,5 20,9 20,2 23,2
14 X 19,6 22,9 19,6 24,9
X 15,3 19,9 19,4 25,4
23 IV 10,7 12,9 11,7 11,5
29 V 10-20 7,8 10,5 10,0 17,4 3,7*

1 VII 9,6 12,0 11,7 14,2
NIR-LSD 3,1*

15 IX 13,1 14,2 13,2 14,0
14 X 13,5 15,3 13,4 13,5
X 10,9 13,0 12,0 14,1

R ok-Y ear 1988
14 IV 0-20 8,7 12,4 11,4 12,3 0,8

30-50 11,8 14,8 15,4 12,4
70-100 12,3 15,5 14,7 14,8

31 V 0-10 18,8 27,9 42,9 74,8 1 'X A *
1 VII 0-10 22,8 29,5 32,0 55,1

NIR-LSD 8,2*
31 V 10-20 7,4 9,7 9,7 11,1 A  7 *

2 VII 10-20 11,7 18,9 21,0 21,7 Ч-, /

NIR-LSD 3,8*
28 IX 0-20 17,0 17,5 18,5 25,1 6,0

30-50 11,6 - - 13,4
70-100 13,4 - - 12,1

* Dotyczy terminu V i VII.
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TABELA 3. Wpływ nawożenia saletrą amonową na zawartość N-NO3 [mg/kg s.m.] w glebie w sa
dzie jabłoniowym w badanych terminach i głębokościach; średnie z poletek nie wapnowanych, wa

pnowanych i o różnym sposobie utrzymania 
TABLE 3. Effect of ammonium nitrate fertilization on the content of N-NO3 [mg/kg of d.m.] in apple 
orchard soil in different dates and depths; mean for unlimed and limed plots and for two different soil

management systems

Termin
pobrania

prób
Sampling

date

Dawki N -  Rates N [kg/ha]
Głębokość

Depth
[cm] 0 40 140 240

NIR-LSD
p  =  0,05

R ok-Y ear 1987

23 IV 2,1 2,0 2,1 1,8
29 V 0-10 2,3 5,5 13,7 20,7 5,0*

1 VII 4,5 6,4 6,0 12,4
NIR-LSD 3,5*

15 IX 3,0 3,0 2,0 14,7
14 X 3,2 3,6 5,9 9,8
X 3,0 4,2 5,9 11,9
23 IV 1,3 1,3 1,7 1,5
29 V 10-20 1,7 6,1 12,3 19,7 3,9*

1 VII 2,6 4,0 5,0 14,3
NIR-LSD 2,9*

15 IX 1,5 2,0 2,0 10,2
14 X 2,6 3,4 4,5 10,4
X 1,9 3,4 5,1 11,2

Rok-Year 1988
14 IV 0-20 2,3 2,0 2,3 2,3 n.i.

30-50 3,0 2,9 2,9 2,9
70-100 2,0 2,0 2,1 2,2

31 V 0-10 5,4 18,4 34,0 69,9
1 П  A .*

2 VII 0-10 5,4 10,9 19,1 29,6 I U,*+

NIR-LSD 5,8*
31 V 10-20 2,7 5,2 8,9 15,8 1. Q *
2 VII 10-20 4,6 10,1 17,9 31,3

NIR-LSD 2,9*
28 IX 0-20 3,3 6,3 10,1 23,3 6,0

30-50 1,8 - - 9,6
70-100 1,6 - - 7,3

* D otyczy terminu V i VII.
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W kwietniu (przed nawożeniem - 1 termin) we wszystkich badanych obiektach 
zawartość jonów N-NO3 była zbliżona. Również nie zaobserwowano różnic na 
głębokości 0-10 i 10-20 cm (tab. 3).

W maju 5-6 tygodni po nawożeniu (II termin) zawartość azotanów na głębo
kości 0-10 cm zwiększała się, przy czym istotnie wzrastała od dawki 140 kg N/ha 
w 1987 roku, a w 1988 roku już od dawki 40 kg N/ha (tab. 3). Również na 
głębokości 10-20 cm w tym terminie odnotowano istotny wpływ stosowanych 
dawek azotu. Można zwrócić uwagę na fakt, że w maju 1987 roku obserwowano 
zbliżone ilości jonów N-NO3 na głębokościach 0-10 i 10-20 cm, natomiast w 
1988 roku stwierdzono kilkakrotnie większą ilość jonów N-NO3 na głębokości 
0-10  cm niż 10-20 cm.

W lipcu (III termin) w obu latach badań istotny wpływ nawożenia na wzrost 
ilości N-NO3 w glebie na głębokości 0-10 cm obserwowano tylko przy dawce 
240 kg N/ha. Począwszy od lipca w obu latach stwierdzono istotny spadek 
zawartości N-NO3 na głębokości 0-10 cm w porównaniu z majem. W tym terminie 
odnotowano na głębokości 10-20 cm znaczne różnice w ilości jonów azotowych 
w zależności od roku.

W obu latach we wrześniu stwierdzono dalsze obniżanie się zawartości azota
nów w poziomie A i zbliżanie ich ilości do ilości występujących w I terminie (tj. 
w kwietniu). Najwięcej azotanów było w sezonie wegetacyjnym w glebie przy 
dawce N 240 kg/ha. W kwietniu 1988 roku na głębokości 30-50 i 70-100 cm nie 
stwierdzono różnic w ilości jonów N-NO3 w glebie między badanymi obiektami 
(tab. 3). Natomiast we wrześniu obserwowano prawie 3-krotnie więcej azotanów 
na głębokości 30-50 i 70-100 cm niż w poziomie A przy dawce 240 kg N/ha.

W ciągu sezonu wegetacyjnego na obiektach nie nawożonych nastąpił znaczny 
wzrost ilości jonów N-NH4 i N-NO3, przy czym większy wzrost jonów N-NH4. 
W poziomie A zawartość jonów N-NH4 w glebie nie nawożonej w październiku 
1987 roku i we wrześniu 1988 roku była zbliżona do ilości jonów amonowych na 
obiektach nawożonych dawką N 40 i 140 kg/ha.

Przeprowadzone badania wykazują, że na wszystkich obiektach doświadczal
nych forma amonowa przeważała kilkakrotnie nad formą azotanową.

W 1987 roku średni procentowy udział formy amonowej w N min. na głębo
kości 0-10  cm wynosił 83,6% dla obiektu nie nawożonego, a dla obiektów 
nawożonych odpowiednio 82,6, 76,7 i 68,1%, zaś na głębokości 10-20 cm 
wynosił odpowiednio 85,0, 79,3, 70,2 i 55,7%. Natomiast średni procentowy 
udział azotanów w N min. wynosił na głębokości 0-10 cm odpowiednio: 16,4, 
17,4, 23,3 i 31,9%, zaś na głębokości 10-20 cm: 14,8, 20,7, 29,8 i 44,3%.

Wpływ murawy i ugoru herbicydowego (starego i nowego) na zawartość jonów 
amonowych w glebie był mniejszy niż na zawartość jonów azotanowych (tab. 4 i 
5). Więcej jonów N-NH4 stwierdzono pod ugorem herbicydowym starym i nowym 
niż pod murawą, przy czym istotność tej zależności zależała od głębokości i 
terminu pobierania prób. Największe różnice w zawartości N-NH4 wystąpiły w
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TABELA 4. Wpływ sposobu utrzymania gleby w sadzie na zawartość jonów N-NH4 [mg/kg] w la
tach 1987 i 1988; średnie z nawożenia azotem oraz z poletek nie wapnowanych i wapnowanych 
TABLE 4. Effect of soil management system in orchard on the content of N-NH4 [mg/kg] in soil 

(1987 and 1988); mean for N fertilization and for unlimed and limed treatments

Termin 
pobrania prób

Głębokość
Depth Murawa

Sod

Ugór herbicydowy -  
Herbicide fallow NIR-LSD

p  = 0,05Sampling date [cm] stary -  old nowy -  new
R o k - Year 1987

23 IV 13,1 17,6
29 V 23,2 26,2 n.i.

1 VII 0-10 16,9 19,3 1,9
15 IX 20,9 19,0
14 X 21,5 21,9

23 IV 10,1 13,0
29 V 10,2 12,6 n.i.
1 VII 10-20 10,9 12,8 1,6

15 IX 14,3 12,9
14 X 13,7 14,1

R ok - Year 1988
0-20 9,9 11,6 12,0 0,9

14 IV 30-50 13,4 13,9 13,6
70-100 13,7 15,0 -

31 V 0-10 24,8 50,3 48,4 7,4
2 VII 27,2 35,8 41,6 7,4
31 V 
2 VII

10-20 9.8
19.8

9,6
19,2

8,6
15,9

n.i.
n.i.

0-20 19,0 23,1 16,5 4,7
28 IX 30-50 12,4 - 12,3

70-100 13,3 - 12,3

maju i lipcu. Natomiast we wrześniu i październiku różnice między zawartością 
N-NH4 pod ugorem herbicydowym i murawą były w roku 1987 niewielkie, 
większe zaś w roku 1988.

Zawartość jonów azotanowych w glebie pod murawą i ugorem herbicydowym 
była w kwietniu podobna. Jednakże ilość tych jonów od maja do października 
istotnie zwiększyła się pod ugorem herbicydowym, a nie pod murawą (tab. 5). W 
miesiącach jesiennych (wrzesień, październik) różnice te były prawie dwukrotnie 
większe na korzyść ugoru herbicydowego. Nie zaobserwowano różnic w zawar
tości jonów azotanowych i amonowych w glebie pod ugorem herbicydowym 
starym i nowym.

Wpływ nawożenia azotem na zawartość jonów N-NH4 i N-N03 w glebie w 
maju i lipcu na głębokości 0-10  i 10-20 cm zależał od sposobu utrzymania gleby 
(rys. 1 i 2). W glebie pod ugorem herbicydowym obserwowano istotny wzrost
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TABELA 5. Wpływ sposobu utrzymania gleby w sadzie na zawartość N-NO3 [mg/kg gleby], lata 
1987 i 1988; średnie z nawożenia N oraz z poletek nie wapnowanych i wapnowanych 

TABLE 5. Effect of the soil management system in orchard on the content of N-NO3 [mg/kg of soil] 
in soil (1987 and 1988); mean for N fertilization and for unlimed and limed treatments

Termin 
pobrania prób 
Sampling date

Głębokość
Depth
[cm]

Murawa
Sod

Ugór herbicydowy 
-  Herbicide fallow 

stary -  old nowy -  new

NIR-LSD
p  = 0,05

Rok -Y ear 1987
23 IV 2,2 1,8
29 V 9,8 11,3 n.i.

1 VII 0-10 4,7 10,0 2,2
15 IX 3,7 7,3
14 X 3,0 8,1
23 IV 1,3 1,2
29 V 5,4 14,5 2,7

1 VII 10-20 5,2 7,7 2,1
15 IX 3,2 4,8
14 X 2,6 7,8

Rok -Y ear 1988
14 IV 0-20 2,3 2,1 2,4 n.i.

30-50 1 ,0 1,3 1,2
70-100 1,7 2,9 -

31 V n i  n 20,7 37,6 38,0 6,2
2 VII

U— i и
11,3 17,4 20,2 6,2

31 V 5,3 10,4 8,8 3,6
2 VII

1 u—Zu
12,6 19,7 15,6 3,6

28 IX 0-20 7,0 13,8 11,4 6,0
30-50 5,5 - 5,8

70-100 4,2 - 4,7

ilości N-NO3 już pod wpływem dawki azotu wynoszącej 40 kg/ha oraz wzrost 
ilości N-NH4 począwszy od dawki 140 kg/ha, podczas gdy pod murawą istotne 
zwiększenie zawartości obu tych form stwierdzono tylko przy dawce N równej 
240 kg/ha.

Wapnowanie powodowało zazwyczaj obniżanie się ilości jonów amonowych 
oraz wzrost lub spadek zawartości formy azotanowej (tab. 6). Jednakże intensyw
ność wpływu wapnowania zależała od roku, terminu i głębokości pobrania prób.

DYSK USJA

Z danych uzyskanych z 2-letnich badań w sadzie jabłoniowym wynika, że 
wieloletnie stosowanie saletry amonowej wpłynęło na zróżnicowanie zawartości 
jonów amonowych w glebie. Poletka nie nawożone miały istotnie niższe ilości
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Rys. 1. Współdziałanie nawożenia saletrą amo
nową i sposobu utrzymania gleby w sadzie na 
zawartość N-NH4 [mg/kg gleby] na głębokości 
0-10 cm (średnie dla maja i lipca 1988 r.), 
średnie z poletek nie wapnowanych i wapnowa
nych: 1 -  0 N, 2 -  40 N kg/ha, 3 -  140 N kg/ha, 
4 -  240 N kg/ha; murawa -  A, ugór herbicydo

wy: stary -  B, nowy -  С 
Fig. 1. Ammonium nitrate fertilization and soil 
management system interaction on the content 
of N-NH4 ions in soil [mg/kg of soil] on depth 
0-10 cm, average of May and July 1988; mean 
for unlimed and limed treatments: 1 -  0 N, 2 -  
40 N kg/ha, 3 -  140 N kg/ha, 4 -  240 N kg/ha; 

so d -A , herbicide fallow: o l d - B ,  n e w - С

jonów amonowych w porównaniu z obiektami nawożonymi zróżnicowanymi 
dawkami azotu (tab. 2).

Nawożenie azotem istotnie zwiększyło akumulację jonów N-NH4 w poziomie 
A (na głębokości 0-10 cm), szczególnie przy dawce 240 N na 1 ha, co stwierdzili 
również inni autorzy [Chmielewska, Dechnik 1987; Kowalkowski, Szczęsny 
1977; Ostrowska 1977; Tschapliński i in. 1991].

W badaniach własnych stwierdzono obniżanie się ilości jonów amonowych w 
lipcu, a wyraźny wzrost ilości tych jonów w miesiącach jesiennych (wrzesień, 
październik). Znaczny wzrost zasobności gleby w jony amonowe pod koniec 
okresu wegetacji obserwowali również Brożek [1985], Mazur, Ciećko i Kreft 
[1976] oraz Tschapliński i in. [1991]. Przyczyną tego wzrostu mogą być istniejące 
jesienią warunki sprzyjające mineralizacji substancji organicznej, tj. temperatura 
i wilgotność gleby [Mazzarino i in. 1991; Yang i in. 1991] oraz pobieranie 
mniejszej ilości składników pokarmowych przez korzenie drzew i traw. Zwię
kszone tempo mineralizacji substancji organicznej w glebach leśnych pod koniec 
sezonu wegetacyjnego, tj. od lipca do września, obserwował także Brożek [1985].

Wzrost ilości jonów N-NH4 w poziomie A gleby w sadzie we wrześniu i 
październiku sugeruje, że pobieranie prób glebowych w tym okresie dla celów 
diagnostycznych może prowadzić do mylącego określenia zasobności gleby w 
jony amonowe.

W badanej glebie nie stwierdzono na głębokości 10-20 cm wyraźnego wzrostu 
ilości jonów amonowych pod wpływem nawożenia. Również we wrześniu nie 
obserwowano wpływu nawożenia azotem na zawartość jonów N-NH4 w glebie 
na głębokościach 30-50 i 70-100 ćm, nawet przy najwyższej dawce azotu. 
Potwierdza to tezę, że jony amonowe sorbowane wymiennie przez koloidy glebo
we nie przemieszczają się w głąb profilu nawet przy wysokim poziomie nawoże
nia. Chmielewska, Dechnik [1987] także nie stwierdzili przemieszczania się 
jonów N-NH4 poniżej poziomu 20 cm gleby, pomimo stosowania wysokich dawek
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Rys. 2. Współdziałanie nawożenia saletrą amonową i sposobu utrzymania gleby w sadzie a zawartość 
N-NO3 [mg/kg gleby] na głębokości 0-10 i 10-20 cm (średnie dla maja i lipca 1988 r.); średnie z po
letek nie wapnowanych i wapnowanych: 1 -  0 N, 2 -  40 N kg/ha, 3 -  140 N kg/ha, 4 -  240 N kg/ha; 

murawa -  A, ugór herbicydowy: stary -  B, nowy -  С 
Fig. 2. Ammonium nitrate fertilization and soil management system interaction on the content of 

N-NO3 ions in soil [mg/kg of soil] on depth 0-10 and 10-20 cm (average of May and July 1988); 
mean for unlimed and limed treatments: 1 -  0 N, 2 -  40 N kg/ha, 3 -  140 N kg/ha, 4 -  240 N kg/ha; 

sod -  A, herbicide fallow: old -  B, new -  С

azotu. Również z innych badań wynika, że wymywanie jonów N-NH4 jest 
niewielkie [Kopeć, Nowak, Smoroń 1991; Pondel i in. 1981].

Stwierdzono, że przed nawożeniem wszystkie badane poletka miały zbliżone 
ilości azotanów. Stosowane dawki saletry amonowej istotnie zwiększały w maju 
zawartość jonów N-NO3 na głębokościach 0-10 i 10-20 cm, przy czym najwię
kszy wzrost stwierdzono przy nawożeniu 240 kg N na 1 ha. Podobne rezultaty 
odnotowali Chmielewski, Dechnik [1987] oraz Tschapliński i in. [1991]. W 
badaniach własnych wykazano, że zawartość N-NO3 w glebie na głębokości 0-10 
cm ulegała zmniejszeniu od lipca do miesięcy jesiennych. Inne tendencje obser
wowali Tschapliński i in. [1991], którzy stwierdzili, że w glebie wzrasta ilość 
jonów N-NO3 jesienią.

W glebie sadu jabłoniowego w Łyczynie ilości azotanów ulegały zróżnicowa
niu również w głębszych poziomach gleby w ciągu sezonu wegetacyjnego. Stąd 
wniosek, że jony azotanowe w latach o większych ilościach opadów szybko 
ulegają przemieszczeniu w głąb gleby. Przemieszczanie się i straty jonów N-NO3 
potwierdzają też wyniki innych autorów [Chmielewska, Dechnik 1987; Kopeć, 
Nowak, Smoroń 1991; Pondel i in. 1981]. Na znaczną dynamikę jonów N-NO3, 
szczególnie w miesiącach jesiennych, związaną z temperaturą i pobieraniem tych 
jonów przez rośliny, wskazują także prace Malchi i in. [1985], Mazzarino i in. 
[1991].
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TABELA 6. Zawartość jonów N-NH4 i N-NO3 w glebie w zależności od wapnowania [mg/kg gleby]; 
średnie z nawożenia azotem i z różnego sposobu utrzymania gleby 

TABLE 6. The content of N-NH4 and N-NO3 ions in soil depending on the liming [mg/kg of soil]; 
mean for N fertilization and for two different soil management systems

Termin 
pobrania prób 
Sampling date

Głębokość N-NH4 N-NO3
Depth
[cm] 0 +Ca 0 +Ca

R ok-Y ear 1987
23 IV 15,8 15,8 1,1 2,9
29 V 30,6 18,2 9,6 11,5

1 VII 0-10 19,1 16,9 5,4 9,2
15 IX 21,8 18,1 7,1 3,8
14 X 27,1 16,4 6,2 4,2
23 IV 11,5 11,7 1 ,0 1,4
29 V 10,0 12,8 11,8 8,1
1 VII 10-20 11,8 11,9 5,8 7,1

15 IX 13,3 13,9 5,2 2,6
14 X 15,3 12,4 6,9 3,5

Rok -Year 1988
14 IV 0-20 11,3 11,1 1,5 3,0
31 V П_1 n 47,9 34,3 30,0 33,8
2 VII

и— 1 и 42,1 27,6 18,6 14,3
31 V 1 П on 10,0 8,9 7,0 9,3
2 VII

1 и—zu 20,9 15,6 15,2 16,7
28 IX 0-20 20,1 19,0 12,0 9,4

W prowadzonych badaniach stwierdzono, że ilość formy amonowej przewy
ższa kilkakrotnie ilość formy azotanowej. Podobną proporcję między tymi forma
mi azotu obserwowali w glebie także Chichester i Hauser [1991]. Również Brożek 
[1985] odnotował w niektórych typach gleb leśnych większe ilości jonów amono
wych niż azotanowych. Wskazuje to na przewagę procesów amonifikacyjnych i 
na słabo zachodzące procesy nitryfikacji, co uwarunkowane jest m.in. typem 
gleby, formą próchnicy, uziarnieniem oraz odczynem.

Można przypuszczać, że większe ilości mineralnych form azotu, stwierdzone 
pod ugorem herbicydowym niż pod murawą, są powodowane mniejszą konkuren
cją roślin o składniki pokarmowe. Większe ilości mineralnych form azotu w glebie 
pod ugorem herbicydowym niż pod murawą były także obserwowane przez 
Scharpfa i Wehrmana [1979]. Również inni autorzy donoszą o wpływie sposobu 
użytkowania gleby i uprawianej rośliny na zawartość przyswajalnych form azotu 
[Wood i in. 1991; Mazzarino i in. 1991; Kopeć i in. 1991; Mazur i in. 1976].

Obserwowane niższe ilości jonów amonowych na poletkach wapnowanych w 
porównaniu z poletkami nie wapnowanych mogą być spowodowane przez wzmo
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żone ulatnianie się amoniaku pod wpływem wapnowania [Spychaj-Fabisiak, 
Łoginow 1992].

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnio
ski:

1. Wieloletnie nawożenie gleby sadu jabłoniowego saletrą amonową wpłynęło 
na zwiększenie zawartości jonów amonowych w poziomie A, ale nie wpływało 
na zawartość tych jonów w głębszych warstwach profilu.

2. Stosowanie saletry amonowej zwiększało zawartość jonów azotanowych w 
glebie w poziomie A w sezonie wegetacyjnym oraz powodowało przemieszczanie 
się tej formy azotu w głąb profilu szczególnie przy dawce 240 kg N/ha.

3. Większe ilości N-NH4 i N-NO3 stwierdzono w glebie pod ugorem herbicy
dowym niż pod murawą. Różnice te były większe w przypadku jonów N-NO3.

4. Wapnowanie zmniejszało na ogół zawartość jonów N-NH4, zwiększało zaś 
zawartość jonów N-NO3 w glebie badanego sadu jabłoniowego.
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T. Kozanecka

CONTENTS OF N-NH4 AND N-NO3 MINERAL FORMS 
OF NITROGEN IN SOIL OF APPLE ORCHARD

Department o f Soil Science, Warsaw Agricultural University 

SU M M A R Y

The influence of many-year application of ammonium nitrate fertilizer and soil management system (sod 
and herbicyde fallow) on the contents of mineral forms of nitrogen (N-NH4 and N-NO3) in soil of apple 
orchard in the vegetation period was investigated. The doses of ammonium nitrate were 0, 40, 140, and 
240 kg per ha. The highest contents of N-NH4 and N-NO3 in soil were found in May, five weeks after 
the fertilization. It was observed that the contents of both forms of nitrogen decreased in July. Application 
of ammonium nitrate did not influence the amount of the N-NH4 ions at the depths of 30-50 and 70-100  
cm, while the amount of N-NO3 increased. The higher amounts of N-NH4 and N-NO3 ions were observed 
under the herbicide fallow than under the sod. Liming caused decrease of the amount of N-NH4 and 
increased the amount of N-NO3 in soil of apple orchard.
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