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WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI HUMUSOWYCH  
GLEBY NAWOŻONEJ GNOJOWICĄ  

Streszczenie 
 

Celem badań było określenie wpływu wieloletniego nawożenia zróżnico-
wanymi dawkami gnojowicy na właściwości materii organicznej gleby lekkiej 
oraz jej roli w wymywaniu związków węgla i azotu do głębszych warstw profi-
lu gleby, a także ocena efektu następczego działania gnojowicy. Ocenę wpływu 
nawożenia gnojowicą na właściwości materii organicznej gleby lekkiej  
w wyniku jej bezpośredniego i następczego działania przeprowadzono w po-
równaniu z nawożeniem wyłącznie mineralnym (NPK). 

Badania zrealizowano na podstawie wieloletniego doświadczenia mikro-
poletkowego prowadzonego przez IUNG w Puławach. Glebę nawożono gno-
jowicą bydlęcą w ilościach odpowiadających dawkom 25, 50, 100 i 200 m3·ha-1 
w każdym roku oraz w dawkach skompensowanych co drugi rok. Każdy wa-
riant powtarzano stosując gnojowicę z dodatkiem azotu w nawozach mineral-
nych. Dla porównania działania gnojowicy i nawozów mineralnych w sche-
macie doświadczenia uwzględniono 4 obiekty nawożone wyłącznie NPK w na-
wozach mineralnych. Gnojowicę stosowano w latach 1973-1989, od 1990 r. za-
przestano jej stosowania i do 1999 r. badano tylko jej efekt następczy, stosując 
odpowiednie nawożenie mineralne. Do badań wykorzystano próbki pobrane  
w 1989 r., bezpośrednio po zakończeniu stosowania gnojowicy, oraz próbki 
pobrane w 1999 r. – 10 lat po zaprzestaniu jej stosowania. 

Wykazano, że wieloletnie stosowanie 25 m3·ha-1·rok-1 gnojowicy bydlęcej 
powodowało stabilizację, a dawki 50 m3·ha-1·rok-1 i wyższe – wzbogacenie gle-
by lekkiej w próchnicę. Próchnica gleby nawożonej gnojowicą charakteryzowa-
ła się wyższą wartością stosunku węgla kwasów huminowych do węgla kwa-
sów fulwowych, a kwasy huminowe zawierały więcej aromatycznych struktur 
ligninowych oraz grup metoksylowych, charakteryzowały się wyższymi warto-
ściami współczynników absorbancji w zakresie UV-VIS w porównaniu z mate-
rią organiczną gleby nawożonej wyłącznie NPK. Zawartość mobilnych frakcji 
węgla i azotu w glebie zwiększała się wraz z dawką gnojowicy i była związana 
z całkowitą zawartością węgla organicznego i azotu ogółem w glebie. Nato-
miast udział ekstrahowalnego węgla organicznego w puli całkowitego węgla or-
ganicznego był niezmienny. 

Stwierdzono, że nawożenie gnojowicą, w porównaniu ze stosowanym na-
wożeniem mineralnym, powodowało zwiększenie wartości pH oraz zawartości 
węgla organicznego w warstwie gleby 25-50 cm. Dodatkowo otrzymano wzbo-
gacenie tej warstwy gleby w ekstrahowalny węgiel organiczny w wyniku sto-
sowania najwyższych dawek gnojowicy. Wykazano, że rozmieszczenie azotu 



 110 

ogółem oraz azotu ekstrahowalnego w warstwach gleby od 25 do 100 cm nie 
zależało od rodzaju stosowanego nawozu (gnojowica, NPK). Zmiany składu 
frakcyjnego próchnicy warstwy 25-50 cm były konsekwencją zmian zawartości 
węgla organicznego i azotu ogółem. W warstwie 25-50 cm gleby nawożonej 
wysokimi dawkami gnojowicy otrzymano wyższą zawartość zarówno węgla 
frakcji kwasów huminowych, jak i fulwowych oraz wyższe wartości stosunku 
węgla kwasów huminowych do węgla kwasów fulwowych w porównaniu  
z glebą nawożoną wyłącznie NPK. Nie stwierdzono natomiast jednoznacznego 
wpływu nawożenia gnojowicą na zawartość azotu frakcji kwasów fulwowych.  

Kwasy huminowe warstwy gleby 25-50 cm, niezależnie od stosowanego 
sposobu nawożenia (gnojowica, NPK), charakteryzowały się wyższym stop-
niem humifikacji w porównaniu z kwasami huminowymi warstwy powierzch-
niowej gleby.  

Stosowanie wysokich dawek gnojowicy powodowało istotny wzrost udzia-
łu frakcji hydrofobowej (HOB) w cząsteczkach kwasów huminowych warstw 
gleby od  0 do 50 cm i spadek udziału frakcji hydrofilowej (HIL), a w konse-
kwencji spadek wartości stosunku HIL/HOB. Na podstawie zależności korela-
cyjnych wykazano, że frakcja hydrofobowa charakteryzuje się większym udzia-
łem struktur alifatycznych, mniejszą wartością stopnia utlenienia wewnętrzne-
go, wyższymi wartościami współczynników absorbancji, a w konsekwencji 
mniejszą masą cząsteczkową w porównaniu z frakcją hydrofilową.  

W porównaniu z glebą nawożoną wyłącznie NPK stwierdzono, że wielolet-
nie nawożenie gnojowicą w dawkach 100 i 200 m3·ha-1·rok-1 powoduje efekt na-
stępczy, przejawiający się wyższą zawartością węgla organicznego w glebie oraz 
zróżnicowaniem właściwości kwasów huminowych jeszcze 10 lat po zaprzestaniu 
nawożenia gnojowicą. Wieloletnie nawożenie gleby wyłącznie nawozami mine-
ralnymi zmniejszyło zawartość próchnicy, ale nie powodowało istotnych zmian 
właściwości kwasów huminowych w latach objętych badaniami. 

Nie stwierdzono wpływu sposobu aplikacji gnojowicy (co roku lub  
w skompensowanej dawce co dwa lata, bez i z dodatkiem azotu mineralnego) 
na właściwości materii organicznej badanej gleby. 
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PROPERTIES OF HUMIC SUBSTANCES OF SOIL  
FERTILIZED WITH SLURRY 

Summary 
 

The objective of the study was to evaluate the effect of long-term fertiliza-
tion with different cattle slurry doses on the properties of organic matter of light 
soil, its role in washing out carbon and nitrogen compounds down the soil pro-
file as well as to determine a direct effect and after-effect of slurry application 
on the properties of organic matter. The results of direct- and after-effects of 
slurry application were compared with the control plots fertilized exclusively 
with minerals (NPK). 

The studies were carried out as a long-term microplot trial established by 
the IUNG in Puławy. The soil filling up the plots was fertilized with cattle 
slurry at doses equivalent to 25, 50, 100 and 200 m3 per ha every year and with 
compensating doses every second year. Each variant was repeated with slurry 
together with mineral nitrogen. In order to compare the effects of slurry and 
mineral fertilizers, four objects were fertilized exclusively with minerals (NPK). 
Slurry was applied over 1973-1989. The treatment was stopped in 1990 and its 
after-effect were studied till 1999 using the relevant mineral fertilization. Sam-
ples taken in 1989 immediately after the completed slurry fertilization as well as 
soil sampled in 1999, 10 years after the treatment, were analyzed. 

It was shown that long-term use of cattle slurry at the dose of 25 m3·ha-1·year-1 
caused a stabilization, while the doses 50 m3·ha-1·year-1 and higher increased the 
humus content in light soil. The humus of soil fertilized with slurry showed  
a higher humic to fulvic acids ratio, while humic acids contained more lignic 
aromatic structures, metoxyl groups and were characterized by higher absorb-
ance coefficients (in UV-VIS region), as compared with organic matter of soil 
fertilized exclusively with NPK. The content of mobile carbon and nitrogen 
fraction increased along with higher doses of slurry and was linked with total 
organic carbon and total nitrogen in soil. The percentage of the dissolved or-
ganic carbon fraction in the total organic carbon remained unchanged. 

Slurry application caused higher soil pH values and higher total organic 
content in 25-50 cm soil layer in comparison with the mineral fertilization ef-
fects. In addition an enrichment of this layer with dissolved organic carbon was 
noted as a result of the application of the highest slurry doses. It was shown that 
the distribution of total nitrogen and dissolved nitrogen in the soil 25-100 cm 
layers did not depend on the kind of fertilizer (slurry, NPK). Changes in frac-
tional composition of humus in the 25-50 cm soil layer were due to changes in 
organic carbon and total nitrogen contents. In the 25-50 cm layer of soil fertil-
ized with high doses of slurry, there was recorded a higher content of both car-
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bon of humic acids and fulvic acids fractions as well as higher humic to fulvic 
acids ratio, as compared with soil fertilized with NPK only. However, no clear-
cut effect of slurry fertilization on the content of nitrogen of fulvic acids frac-
tion was found. 

Irrespective of the fertilization (slurry, NPK) humic acids of the 25-50 cm 
soil layer showed a higher humification degree, as compared with humic acids 
of topsoil. 

The application of high doses of slurry caused a significant increase in hy-
drophobic fraction (HOB) in humic acids molecules of the 0-50 cm soil layers 
as well as a decrease in hydrophilic fraction (HIL) share and, as a result, a de-
crease in HIL/HOB ratio. Based on correlation, it was shown that hydrophobic 
fraction is characterized by a higher percentage of aliphatic structures and lower 
internal oxidation degree as well as lower values of absorbance coefficients and, 
as a result, a lower molecular weight, as compared with hydrophilic fraction. 

As compared with soil fertilized with NPK only, it was shown that long-
term slurry application at the doses of 100 and 200 m3·ha-1·year-1 caused an 
after-effect demonstrated as a higher total organic content in soil and varied 
humic acid properties still 10 years since the slurry application was stopped. 
Long-term soil fertilization exclusively with mineral fertilizers decreased the 
content of humus, however, it did not result in significant changes in humic 
acids properties over the research years. 

No effect of the mode of slurry application (every year or at the compen-
sated dose every second year with and without mineral nitrogen) on the proper-
ties of organic matter of the soil studied was noted. 

 




