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WP£YW WIELOLETNIEGO NAWO¯ENIA GRUNTÓW ORNYCH 
GNOJOWIC¥ I NAWOZAMI MINERALNYMI 

NA ZAWARTOŒÆ AZOTU I FOSFORU W WODZIE GRUNTOWEJ

Wprowadzenie

Gnojowica jest wartoœciowym, naturalnym nawozem organicznym. Podstawo-
we wartoœci u¿ytkowe gnojowicy stanowi¹ jej zasoby nawozowe zarówno or-
ganiczne,  jak  i  mineralne  w  formach  ³atwo dostêpnych dla roœlin [Mazur,
Makowiak  1976;   Kutera,  Hus  1998].  Przy   nawo¿eniu   gruntów   ornych
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Streszczenie

W latach 2002-2004 przeprowadzono badania nad wp³ywem
nawo¿enia gruntów ornych gnojowic¹ trzody chlewnej i nawo-
zami mineralnymi na stê¿enie azotu i fosforu w wodzie grunto-
wej. Grunty te nawo¿ono zró¿nicowanymi dawkami azotu gno-
jowicy - wiêkszymi od potrzeb pokarmowych roœlin w latach
1995-2000 oraz odpowiadaj¹cymi tym potrzebom w latach 2001
-2004 r. Dawki nawozów mineralnych zale¿a³y od rodzaju upra-
wianych roœlin i œrednio wynosi³y: N - 41 kg/ha, P - 26 kg/ha i K
- 100 kg/ha na rok. Wyniki badañ wykaza³y du¿y wp³yw nawo-
¿enia na zawartoœæ azotu azotanowego w wodzie gruntowej.
Stê¿enie tego zwi¹zku by³o w niej kilkakrotnie wiêksze od okre-
œlonego przepisami stê¿enia dopuszczalnego. Wysokie by³o
równie¿, wiêksze od granicznego, stê¿enie azotu amonowego.
Nie stwierdzono natomiast w badanej wodzie gruntowej po-
nadnormatywnego stê¿enia fosforu. Otrzymane wyniki wskazu-
j¹ na nastêpcze oddzia³ywanie wysokich, sumarycznych, dawek
nawozów mineralno-organicznych, stosowanych w latach 1995-
2000, na wielkoœæ stê¿eñ azotu azotanowego i amonowego w
wodzie gruntowej. Badania wykaza³y równie¿ potrzebê uwa¿ne-
go, ze wzglêdu na nastêpcze oddzia³ywanie gnojowicy, typowa-
nia pól pod jej rolnicze wykorzystanie oraz koniecznoœæ dosto-
sowywania dawek azotu do potrzeb pokarmowych roœlin.

S³owa kluczowe: gnojowica, nawozy mineralne, nawo¿enie,
grunty orne, dawki, stê¿enia, azot, fosfor
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gnojowic¹ nale¿y pamiêtaæ, ¿e do gleby mo¿na wprowadziæ tylko okreœlone jej
iloœci. Stosowanie zbyt du¿ych dawek, wiêkszych od potrzeb pokarmowych ro-
œlin, prowadzi nie tylko do niepotrzebnych strat sk³adników pokarmowych gno-
jowicy, lecz mo¿e równie¿ wywo³aæ ujemne skutki doraŸne i trwa³e w œrodowi-
sku naturalnym [Mazur, Makowiak 1976]. Dlatego racjonalna gospodarka gno-
jowic¹, polegaj¹ca miêdzy innymi na dostosowywaniu dawki azotu do potrzeb
pokarmowych roœlin, ma du¿e znaczenie dla tego œrodowiska, a zw³aszcza dla
wód gruntowych. Konieczne jest wiêc dostosowywanie dawek gnojowicy lub
gnojowicy i stosowanych z ni¹ jednoczeœnie nawozów mineralnych do wyma-
gañ pokarmowych roœlin, aby minimalizowaæ ich ujemny wp³yw na te wody.

Celem pracy by³a ocena oddzia³ywania nawo¿enia mineralno-organicznego na
wielkoœæ stê¿enia azotu i fosforu w wodzie gruntowej.

Materia³ i metody

Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w Paruszowicach, w woj. opol-
skim, na gruntach ornych o powierzchni 80 ha, po³o¿onych na glebach py³o-
wych, œrednio wilgotnych, zaliczanych do III klasy bonitacyjnej (tab. 1). W po-
ziomie darniowym profilu glebowego stwierdzono: 0,61-1,09 g N/kg, 0,52- 0,68
g P/kg i 1,58-3,33 g K/kg. Grunty orne nawo¿ono w latach 1995-2004 gnojo-
wic¹ i nawozami mineralnymi. 

Dawki gnojowicy by³y zró¿nicowane - wiêksze od potrzeb pokarmowych roœlin
w latach 1995-2000 oraz odpowiadaj¹ce tym potrzebom w okresie 2001-2004.
Dawki nawozów mineralnych zale¿a³y od rodzaju uprawianych roœlin i wynosi-
³y œrednio: N - 41 kg/ha, P - 26 kg/ha i K - 100 kg/ha·na rok. Do nawo¿enia u¿y-
wano gnojowicy trzody chlewnej. Gnojowica by³a rzadka, o suchej masie 2% i
zawiera³a œrednio 3 g/dm3 azotu ogólnego, 0,3 g/dm3 fosforu oraz 1 g/dm3  po-
tasu. Do 2000 r. stosowano j¹ w dawkach 100 m3/ha na rok w latach 2001-
2004 dawki gnojowicy nie przekracza³y 50 m3/ha na rok. 

Na badanym polu uprawiano roœliny azotolubne, takie jak: rzepak, buraki cu-
krowe i pastewne oraz kukurydzê. Przy powy¿szych dawkach gnojowicy i na-
wozów mineralnych sumaryczne iloœci azotu, jakie wnoszono do gleby w latach
1995-2000, wynosz¹ce 341 kg na hektar, by³y wiêksze od potrzeb pokarmo-
wych uprawianych roœlin (150- 200 kgN/ha na rok) [Czuba 1996]. W latach na-
stêpnych, tj. 2001-2004, z dawk¹ gnojowicy wielkoœci 50 m3 na hektar i nawo-
zami mineralnymi "dostarczono" glebie 191 kg azotu, 41 kg fosforu oraz 150
kg potasu na hektar. 
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Do prowadzenia monitoringowych badañ jakoœci wody gruntowej oraz wahañ
poziomu jej zwierciad³a zainstalowano trzy piezometry o œrednicy 80 mm na te-
renie obiektu i jeden kontrolny - jako t³o poza jego granicami. Próbki wody
gruntowej do badañ pobierano co dwa miesi¹ce przez okres dwóch lat. Anali-
zy chemiczne wód obejmowa³y mineralne formy azotu; azot amonowy (N-NH4)
i azotanowy (N-NO3) oraz fosfor (P). Oznaczenia próbek wykonywano meto-
dami powszechnie stosowanymi w laboratoriach [Ddozd i in. 1976; Zestaw
norm 1999], tzn. N-NH4 i N-NO3 - metod¹ kolorymetryczn¹ indofenolow¹, P -
metod¹ kolorymetryczn¹ z molibdenianem. Wszystkie analizy wykonano w la-
boratorium wodno-œciekowym Dolnoœl¹skiego Oœrodka Badawczego IMUZ we
Wroc³awiu. 

Wyniki i dyskusja

Wyniki badañ, które zamieszczono w tabeli 2, wskazuj¹ na du¿¹ zawartoœæ mi-
neralnych form azotu w wodzie gruntowej. Z dwóch badanych zwi¹zków azotu
- amonowego i azotanowego - wiêkszy udzia³ w zanieczyszczeniu wody grun-

Tabela 1. Sk³ad granulometryczny i niektóre w³aœciwoœci gleby na gruntach ornych w 
Paruszowicach nawo¿onych gnojowic¹ i nawozami mineralnymi

Table 1. Granulometric composition and soil parameters of arable land in Paruszowice
after slurry and mineral application
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towej mia³ azot azotanowy. Jego stê¿enie w okresie badañ by³o wiêksze od te-
go, jakie wystêpowa³o w studzience kontrolnej poza granicami obiektu i znacz-
nie wiêksze od dopuszczalnej wartoœci granicznej dla V klasy jakoœci wód pod-
ziemnych, tj. od 22,6 mgN-NO3·dm3 [Rozporz¹dzenie ... 2004]. 

Szczególnie du¿ym stê¿eniem azotu azotanowego charakteryzowa³a siê woda
w piezometrze nr 2, gdzie maksymalna ich wartoœæ wynosi³a oko³o 50-80
mgN-NO3/dm3 i by³a kilkakrotnie wiêksze od stê¿enia granicznego dla V klasy
(tab. 2). Prowadzone w okresie badañ obserwacje jakoœci wody gruntowej wy-
kaza³y sta³y i dynamiczny wzrost stê¿eñ tego zwi¹zku w obu piezometrach.
Wyj¹tkiem w tym procesie by³ okres od maja do listopada 2003 r., kiedy to stê-
¿enia N-NO3 w piezometrze nr 2 wykazywa³y najpierw tendencjê malej¹c¹ (V-
IX) a nastêpnie znów wzrasta³y (tab. 2). 

Postêpuj¹cy wzrost zawartoœci azotu azotanowego w wodzie gruntowej œwiad-
czy o trwaj¹cej nitryfikacji nagromadzonych w glebie zapasów azotu amono-
wego i powolnym, ci¹g³ym przenikaniu z wod¹ opadow¹ lub roztopow¹ w g³¹b
profilu glebowego jej finalnych produktów, tj. azotanów. Maksymalne iloœci azo-
tanów wystêpowa³y w okresie wiosennym i zimowym, przy wysokim poziomie
zwierciad³a wody gruntowej.

Analizuj¹c zawartoœæ drugiego sk³adnika mineralnego azotu, tj azotu amono-
wego w wodzie gruntowej, nale¿y stwierdziæ, ¿e wystêpowa³ on w mniejszych
iloœciach ni¿ azot azotanowy. Jego stê¿enia niemal¿e w ca³ym okresie badañ
by³y jednak wiêksze od wielkoœci granicznej, tj. od 0,5 mg/dm3 [Rozporz¹dze-
nie ... 2004] (tab. 2). Szczególnie wysokie i wartoœci stwierdzono w studzience
nr 1, gdzie przy niskim poziomie wody gruntowej osi¹ga³y wielkoœæ 2,4-2,8
mgN-NH4/dm3 i by³y zbli¿one do wielkoœci granicznej dla wody o niezadowala-
j¹cej jakoœci, tj. do 3 mg/dm3. Z porównania widaæ, ¿e woda gruntowa na tere-
nie obiektu zawiera³a wiêcej azotu amonowego, szczególnie  w studzience nr
1, ni¿ woda gruntowa poza jego granicami (studzienka nr 0). 

Jednym ze Ÿróde³ zanieczyszczenia wody gruntowej azotem amonowym by³
s³aby kompleks sorpcyjny gleby. Azot zawarty w kationie amonowym jest za-
trzymywany w kompleksie sorpcyjnym gleby, mocniej w glebie zwiêz³ej, s³abiej
w lekkiej [Koter 1987; Czuba 1996].  W warunkach gleby lekkiej gruntów or-
nych móg³ on byæ czêœciowo uwalniany i migrowa³ w dó³ profilu glebowego, do
wody gruntowej. Innym Ÿród³em tego sk³adnika w glebie by³y azotany prze-
mieszczaj¹ce siê w g³¹b profilu. Natrafiaj¹c w swej wêdrówce na niedostatek
tlenu, ulega³y redukcji do formy amonowej i w tej postaci mog³y migrowaæ w
glebie do wody gruntowej [Sapek 2002].
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Innym badanym sk³adnikiem biogennym gnojowicy by³ fosfor. Zwi¹zki fosforu,
mimo, ¿e nie s¹ szkodliwe dla zdrowia, s¹ jednak niepo¿¹dane w wodzie do pi-
cia, gdy¿ sprzyjaj¹ rozwojowi mikroorganizmów. Oprócz tego ich obecnoœæ w
wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi budzi obawy natury higienicz-
no-sanitarnej, tym bardziej jeœli zwi¹zki fosforu wystêpuj¹ jednoczeœnie ze
zwi¹zkami azotowymi. Wówczas fosforany i azotany mog¹ pochodziæ z roz-
k³adu zwi¹zków organicznych i œwiadczyæ o zanieczyszczeniu wody. Fosfor
jednak, w przeciwieñstwie do azotu, przemieszcza siê w glebie w niewielkich
iloœciach i to w przypadku stosowania nadmiernych dawek p³ynnych nawozów
organicznych przez wiele lat [Czuba 1996]. 

W zwi¹zku z tym mo¿na przyj¹æ, ¿e dawki fosforu mniejsze od potrzeb pokar-
mowych roœlin [Czuba 1996], wynosz¹ce 56 kg w latach 1995-2000 i 41 kg na
hektar w okresie 2001-2004, wprowadzone na grunty orne w Paruszowicach,
nie przyczynia³y siê do zanieczyszczenia tym sk³adnikiem wody gruntowej.
Stê¿enia fosforu w badanej wodzie na gruntach ornych i poza ich granicami w
okresie badañ nie przekracza³y 0,5 mgP/dm3 i odpowiada³y stê¿eniu dopusz-
czalnemu dla III klasy jakoœci wody podziemnej. 

Podsumowanie i wnioski

Wieloletnie badania wykaza³y du¿y wp³yw nawo¿enia mineralno-organicznego
na jakoœæ wody gruntowej. Przyczyn¹ znacznego zanieczyszczenia mog³y byæ
du¿e dawki gnojowicy stosowane ³¹cznie z nawozami mineralnymi w latach
1995-2000 i ich nastêpcze oddzia³ywanie w latach póŸniejszych. Nieracjonal-
ne gospodarowanie nawozami, polegaj¹ce na aplikowaniu do gleby wiêkszych
dawek azotu od potrzeb pokarmowych roœlin, spowodowa³o nagromadzenie w
glebie zapasu  azotanów. W sprzyjaj¹cych warunkach migrowa³y one z wod¹
opadow¹ i roztopow¹ do wody gruntowej. Jedn¹ z wielu przyczyn rozrzutnej
gospodarki gnojowic¹ w latach 1995-2000 mog³o byæ pozbywanie siê jej nad-
miaru z powodu nieposiadania zbiorników magazynuj¹cych o dostatecznej po-
jemnoœci.

Wnioski

1. Badania osi¹gnê³y zak³adany cel, tj. pozwoli³y na ocenê wp³ywu wieloletnie
go nawo¿enia mineralno-organicznego na wielkoœæ stê¿eñ azotu i fosforu w
wodzie gruntowej.

2. Stosowanie w latach 1995-2000 azotu w dawkach wiêkszych od potrzeb po- 
karmowych roœlin mog³o mieæ zasadniczy wp³yw na zanieczyszczenie wody
gruntowej tym sk³adnikiem.
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3. Stê¿enia mineralnych form azotu tj. azotu amonowego i azotanowego w ba-
danej  wodzie  by³y  wiêksze od wartoœci granicznej, odpowiednio: dla III i V
klasy jakoœci wody podziemnej.

4. Badania nie wykaza³y istotnego wp³ywu nawo¿enia mineralno-organicznego
na obecnoœæ fosforu  w  wodzie  gruntowej. Stê¿enia  tego  pierwiastka  nie 
przekracza³y w niej wielkoœci granicznej dla III klasy.

5. Wyniki badañ wskazuj¹ na wymóg uwa¿nego, z zachowaniem du¿ej ostro¿-
noœci, typowania  pól  uprzednio  nawo¿onych  du¿ymi dawkami gnojowicy,
pod ponowne jej wykorzystanie.
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EFFECT OF MANY YEARS' APPLICATION OF SLURRY
AND MINERAL FERTILIZER IN ARABLE LANDS ON NITROGEN 

AND PHOSPHORUS CONTENT OF GROUND WATER 

Summary

In 2002-2004 there were investigated effects of both swine slurry and mineral
fertilizer application in arable lands on nitrogen and phosphorus content of gro-
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und  water.  Lands  were  fertilized  with different slurry nitrogen rates - above
plant demand - in 1995-2000 and then according to plant demand - in 2001-
2004. Mineral fertilizer rates were relevant to plant types and meanly amoun-
ted to : N - 41 kg, P - 26 kg and K- 100 kg/ha . year. The research results pro-
ved important effect of fertilizers application on nitrate nitrogen content of gro-
und water. Concentration values of this compound were several times higher
then the admissible ones, noticed in regulations. Ammonia nitrogen concentra-
tion also was higher above nominative limits. But there were not discovered
above normative phosphorus concentration values. The achieved results also
indicate sequent effect of high summary organic-mineral fertilizer rates, applied
in 1995-2000, on nitrate and ammonia concentration of ground water. The stu-
dies have also proved that due to the sequent slurry effect, selection of lands
for agricultural purpose should be made very attentively, and nitrogen rates
should be strictly adjusted to the growing plants nutrient demand.

Key words: slurry, mineral fertilizers, application, arable land, rate, concentra-
tion, nitrogen, phosphorus

Recenzent: Edmund Kamiñski
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