
Streszczenie

Badania przeprowadzono w latach 2013-2017 na pr6bkach glebowych pobranych

z wieloletniego dodwiadczenia polowego zaloZonego w 1978 roku na zwalowisku wewn9trz-

nym odkrywki P4tn6w kolo Konina. Celem pracy bylo: okreslenie wptywu stosowanego na-

woienia mineralnego oraz plodozmianu na zmiany zawartosci wybranych form fosforu w

glebach tworzqcych sig z grunt6w pog6mi czych oraz oznaczenie aktywnosci enzymatycznej i

iiczebnosci podstawowych mikoorganizm6w glebowych uczestnicz4cych w przemianach

fosforu w analizowanych glebach. Do badari pobrano srednie pr6bki glebowe z wierzchniej

warstwy gleby 0-30 cm oraz z warstwy 30-60 cm. Analizowane gleby pod wzglgdem uziar-

nienia w wigkszodci przypadk6w zaklasyfikowano do glin piaszczystych lub lekkich. Odczyn

oznaczony zar6wno w ekstrakcie KCl, jak i H2o byl zasadowy. zawartofi,t wgglan6w wapnia

wahala sig w przedziale od 5,5 do prawie 10%. Gleby pod plodozmianem paszowo-

zbo2owym charakteryzowaly sig istotnie wigkszq zawarto6ci4 wggla organicznego i azotu

og6lnego w por6wnaniu do gleb pod plodozmianem rzepakowo-zbo2owym. wieloletnie na-

*oZ"oi" mineralne wplynglo w sposob istotny na zr'6inicowanie zawartodci przyswajalnych

form potasu, szczeg'lnie w glebach pod plodozmianem rzepakowo-zbozowym. Zastosowane

w doswiadczeniu dawki nawo2enia mineralnego oraz system zmianowania rodlin przyczynil

sig tak2e w istotny spos6b na zawartosd przyswajalnych form fosforu, szczeg6lnie w wierzch-

nich poziomach obu plodozmian6w. Zaobserwowano r6wnieZ v,'plyw zastosowanego nawo-

Zenia mineralnego w dawce 2NPK na istotny wzrost jego zawartodci w warstwie 30-60 cm, co

Swiadczy6 mo2e o mozliwosci wymyrvania nadwy2ek fosforu niepobranego przez rosliny. Na

podstawie uzyskanych wynik6w za pomocq zastosowanych trzech metod ekstrakcj i przyswa-
jahych form fosforu (DL, CAL, Olsen) ustalono, Ze zasobnoS6 analizowanych gleb w ten

makroskladnik mie6cila sig w tej samej lub zbliZonej klasie zasobnodci. Zmiany iloSciowe

zawartosci fosforu og6lnego oraz wydzielone sekwencyjnie metodq Hedleya frakcje byty uza-

leznione od zastosowanej dawki nawo2enia mineralnego, uprawianych roslin oraz glgbokoSci

pobrania pr6bek. Najwigk sz4 zawarlof;c fosforu og6lnego oraz arnlizowanych frakcji stwier-

i"oto * gl"bi" nawozonej dawk4 2NPK, na kt6rej stosowany byl plodozmian rzepakowo-

zbozowy. Sposr6d badanych form fosforu w badanych pr6bkach glebowych najwiEksz4 jego

pulg stanowila frakcja fosforu zviqzanego z wapniem. Ponadto wykazano t6wnie2,2e wraz

z gtgtotoSci4 zmniejszeniu ulegala zawarto66 fosforu og6lnego oraz wszystkich anaLiz.owa'

ny.tt .1"go form. Stosowane nawozenie mineralne w trakcie prowadzenia ponad trzydziesto-

piE"iot"tniego doswiadczenia na rekultywowanych gruntach pog6miczych spowodowalo

przyrost wszystkich badanych form fosforu. PrzArost w podglebiu trudno rozpuszczalnych

iosioran6w wapnia wystgpowal na poletkach obu plodozmian6w jako efekt wieloletniego

stosowania nawoZenia mineralnego w dawce 2NPK. Na podstawie uzyskanych wynik6w -
poddanych analizie statysty cznej - wykazwto, ze wytrqcone w procesie sorpcji chemicznej

iosforany wapnia mog4 wchodzi1 w znacznej ilo5ci w pulg przyswajalnych dla roSlin fosfora-

n6w eksirahowanych metodami DL oraz CAL. Pomimo wieloletniej rekultywacji gleb po-

wstaj4cych z grunt6w pog6rniczych ich parametry mikrobiologiczne (aktywnosc enzyma-

tyczna 
-oraz 

og6lna liciebnod6 analizowanych drobnoustroj6w) w wigkszoSci przypadk6w

byla mniejsza w por6wnaniu z glebami bEd4cymi od setek lat w uprawie rolniczej. Aktyw-

no56 -il"obiologiczna badanych gleb charakteryzowala siQ du:4 zmiennosci4 zarowno

w sezonie wegetacyjnym, jak i w kolejnych latach prowadzonych badan. spo6r6d zastosowa-

nego systemu zmianowania korzystniejszy wplyw na aktl'wno56 mikobiologiczn4 wywieral

plodozmian paszowo-zbo2owy, w kt6rym lucema byla gl6wn4 ro6lin4 uprawn4. Przeprowa-

dzona analizi pCA uzyskanych wynik6w badan ujawnila zwi4zki korelacyjne migdzy zawat-

todci4 analizowanych frakcji fosforu, iloSci4 wggla organicznego, kt6re wyst4pily w r6inych

kombinacjach realizowanego doSwiadczenia.
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