
W. MUCHA i B. REIMANN

GLEBY GOSPODARSTWA P. G. R. „C“*
(Z katedry Gleboznawstwa W. S. R. w Poznaniu)

Przeobrażenie gospodarcze oraz planowa i długofalowa gospodarka 
państwowa, stawia przed rolnictwem polskim dwa zasadnicze wymagania:

1) rejonizacje upraw
2) stworzenie dużych areałów uprawnych, celem racjonalnej i wła

ściwej gospodarki zasiewowej oraz zmechanizowania obróbki, co 
w efekcie da zwiększenie plonów i odciążenie koniecznych rezerw 
ludzkich.

Rejonizacja upraw oraz wzmożenie produktywności i podniesienie 
plonów, związane są nierozłącznie z poznaniem gleb w naturalnym  zale
ganiu, określeniem ich żyzności i możliwości płodozmianowej.

,,Twórcze bowiem wykorzystanie nagromadzonych faktów, możli
we jest tylko — jak mówi Wiliams (wybrane zagadnienia Wiliamsa — 
1948) — przy zastanowieniu się nad ich istotną treścią i powiązaniu z po
znaniem wzajemnego uzależnienia zjawisk zachodzących w przyrodzie“.

Ażeby tym zadaniom sprostać, koniecznym jest oprzeć się na podkła
dach, jakie mogą dać tylko dokładne i Jednolite mapy glebowe.

Opracowania takie muszą iść w trzech kierunkach:
1) Sporządzenie map glebowych w skali 1 : 100000 a najwyżej 

1 : 300000 — dla planowania poglądowego władz Centralnych,
2) sporządzenia map w skali 1 : 25000 lub 1 : 50000 dla okręgowych 

instytucji rolniczych,
3) sporządzenie map glebowych w skali 1 : 5000 lub 1 : 10000 dla ad

ministracji majątków lub zespołów przy równoczesnym opraco
waniu pól płodozmianowych, wspólnie z kierownictwem prak
tycznym danego gospodarstwa.

P race te winny zawierać dokładne określenie utworów glebowych 
i ich występowanie z uwzględnieniem danych fizjograficznych, typy gle
bowe oraz użytkową ich klasyfikację przy uwzględnieniu klimatu glebo
wego i nadglebowego.

* Zdjęcia kartograficzno-gleboznawcze pod ogólnym kierownictwem Prof. Dr 
M. Kwinichidze, przeprowadził Dr B. Reimann z zespołem: mgr mgr W. Mucha, 
Z. Jurek, W. Cieśla, H. Frąckowiak, S. Borowiec, A. Nowowiejski. Zebrane materiały 
opracowali W. Mucha i B. Reimann.
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Połączenie takich opracowań z obserwacjami praktyków rolników 
nad „maximami plonów“ przy różnym lub takim samym nawożeniu da 
w efekcie to, o czym mówi Łysienko, że „naukowe rozstrzygnięcie zadań 
praktycznych stanowi najwięcej prawidłową drogę do głębokiego pozna
nia prawidłowości rozwoju żywej przyrody“.

Kierując się powyższymi względami, Katedra Gleboznawstwa Wyż
szej Szkoły Rolniczej w Poznaniu prowadzi cały szereg prac związanych 
z genezą i żyznością gleb — kontynuując nadal prace zapoczątkowane 
przed kilkudziesięciu laty.

Sprawozdanie niniejsze, stanowi tylko niewielki ich wycinek.
Obejmuje ono wyniki prac kartograficzno-gleboznawczych w skali 

1 : 5000, przeprowadzonych w miesiącu kwietniu 1952 r. przez zespół pra
cowników Katedry na terenie m ajątku PGR „C“ o pow. uprawnej około 
550 ha.

Dla bliższego określenia i scharakteryzowania typów glebowych oraz 
oceny bonitacyjnej wykopano 50 profili glebowych, w których określono 
odczyn, oznaczono występowanie węglanu wapnia, głębokości wody grun
towej, złożenie i skład mechaniczny profilu etc., a dla badań laboratoryj
nych pobrano próbki glebowe z poszczególnych poziomów.

Celem ustalenia zasięgu poszczególnych utworów glebowych prze
prowadzono 630 wierceń metodą siatkową w odstępach co 100 metro
wych, a jednocześnie oznaczono odczyn warstwy ornej.

Na podstawie zbadanych dołów profilowych wyróżniono następujące 
typy gleb:

1) gleby typu bielicowego,
2) gleby brunatne,
3) czarne ziemie,
4) gleby typu bagiennego.
Wszystkie wyżej wymienione typy gleb wytworzyły się na rozmai

tych utworach glebowych, różniących się między sobą składem chemicz
nym, złożeniem, głębokością odwapnienia, uwodnienia itp., co warunku
je różnorodną ich produktywność.

Pod względem składu mechanicznego w utworach wyróżniono nastę
pujące grupy:

1) piaski luźne,
2) piaski słabo gliniaste,
3) piaski średnio gliniaste,
4) piaski mocno gliniaste,
5) gliny lekkie,
6) gliny średnie.
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Rozmieszczenie poszczególnych utworów glebowych na badanym te
renie uwidacznia załączona mapa gleb.

Opierając się na powyższym materiale sporządzono:

1) mapę gleb,
2) mapę odczynu gleb,
3) mapę bonitacji gleb.

Gospodarstwo PGR C. położone jest w odległości ca 8 km od m. G. 
pow. K.

Rejon klimatyczny dla tej miejscowości określa Romer jako C5 — 
kraina Poznańska do 4-ch jednostek gradientu klimatycznego w klimacie 
-wielkich dolin.

Średnia opadów wg. Hellmanna za 52 lata wynosi ca 525 mm, przy 
czym średnia ilość roczna przedstawia się w %  w poszczególnych miesią
cach następująco:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
6,0 5,2 6,4 6,4 9,5 12,1 12,9 12,7 8,3 7,3 6,6, 6,6

tem peratura średnia miesięczna wg. Ermicha
— 1,8 0,4 3,1 7,6 13,3 17,2 18,7 17,4 13,2 8,5 3,0 —0,1

Wskaźnik parowania w mm.
0,8 1,2 2,5 5,0 8,3 11,5 12,6 10,8 7,0 3,7 1,4 1,0

Zaznaczyć należy, że dane te, wzięte dla Poznania, ulegać będą pew
nym wahaniom w odniesieniu do badanego obiektu, zarówno na skutek 
reliefu, jak położenia i wyniesienia nad poziom morza, które dla C. wa
ha się w granicach 72 — 78 m, poza kilkoma obniżeniami rynnowymi 
w kierunku południowo-północnym i wschodnio-zachodnim, gdzie wy
sokość nad poziomem morza wynosi 68 m.

Obniżenia te wywarły niewątpliwie duży wpływ na warunki uwod
nienia i prze wie wn ości występujących utworów glebowych oraz na prze
bieg intensywności procesów glebotwórczych tego terenu.

Ogólnie można powiedzieć, że gospodarstwo C. obejmuje wododzia
łowe wyniesienia moreny dennej, dopływów rzeki M. i O., gdzie w m iej
scach wyżej położonych wytworzyły się gleby typu bielicowego, domi
nujące na tym obszarze, a w zaklęśnięciach — typ gleb czarne ziemie, po- 
przetykany wysepkami gleb brunatnych. Natomiast w miejscach o wyso
kim dotychczas poziomie wód, w południowej części majątku, spotykamy 
gleby bagienne.

Pomimo nieznacznego zróżnicowania reliefu, należy podkreślić 
-wpływ erozyjnego i deluwialnego działania wód, które jakkolwiek nie za
znacza się obecnie wyraźnie, to jednak w przeszłości wywarło swoiste
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piętno. Obserwujemy to w większej ilości nagromadzonego piasku próch- 
nicznego w zagłębieniach terenowych oraz w zamuleniu wspomnianych 
wyżej gleb typu bagiennego.

Gleby gospodarstwa C. wytworzyły się z gliny zwałowej, zawierają
cej węglan wapnia, często marglistej o różnym stopniu spiaszezenia po
wierzchniowego. Rozmywające działanie wód, które w przeszłości miało 
duży wpływ na~ wy tworzenie się występujących utworów glebowych, dało 
całą ich skalę pod względem składu mechanicznego w powierzchniowym 
występowaniu — od piasków słabo do mocno gliniastych. Działanie to, 
połączone z działaniami erozyjnymi i deluwialnymi, przyczyniło się to 
powstania wysepek piaszczystych — próchnicznych piasków słabo glinia
stych, zalegających na piasku luźnym.

Tego rodzaju utwory razem z zaburzeniami polodowcowymi, nie mo
gły być często ujęte nawet w tej skali, występują większymi plamami 
tylko w obrębie wierceń 416 — 419? 303. 314, 318 i 346.

Na ogół, jak to widać jest z mapy gleb, powierzchniowo przeważają 
wyraźnie piaski słabo do mocno gliniastych, występujące bez żadnej pra
widłowości po całym obszarze, a wytworzone z gliny zwałowej, która wy
stępuje płytko (do 50 cm) lub średnio (50 — 100 cm). Sporadycznie i nie
wielkimi plamami występuje tu glina głęboko (poniżej 100 cm) lub poza 
zasięgiem wiercenia.

Umieszczone przy mapie schematyczne profile glebowe obrazują 
przeciętną pionową budowę gleb tego terenu. Wynika z nich (profile 215, 
242, 264) podobnie jak i z niektórych wierceń, że spotykają się tu również 
utw ory kompleksowe, których budowa, jakkolwiek nie decydująco, wy- 
wièra pewien wpływ na efektywną żyzność.

Dzięki działaniu czynnika biologicznego oraz rozmywającemu i ługu
jącemu działaniu wód nastąpiło bardzo znaczne zubożenie większości 
utworów glebowych w CaC03 i zasady, powodując wytworzenie się gleb 
typu bielicowego (pobielicowego). Chociaż ze względu na zakłócenie pro
cesów tego typu, na skutek uprawy i nawożenia, właściwszą byłaby na
zwa tych gleb — pobielicowe, to jednak z uwagi na duże zakwaszenie 
dość znacznej powierzchni, niezbyt miąższą warstwę próchniczną (Ai) — 
15 — 25 cm rzadko do 35 cm — oraz wyraźne zaznaczenie poszczegól
nych poziomów morfologicznych typu bielicowego i znaczny poziom wy
mycia (eluwialny, A2) nazwa gleby typu bielicowego wydaje się być na
turalną.

Przytoczone poniżej wyniki analizy mechanicznej i chemicznej dla 
tego typu gleb (tab. 1), dają pewien ogólny obraz przebiegu najważniej
szych danych pod względem zawartości łatwo rozpuszczalnych połączeń 
fosforowych i potasowych, oraz zawartości próchnciy, pH itp.
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T a b l i c a  1
Gleby bielicowe. Wyniki analizy mechanicznej i chemicznej

Prof.
Nr

Głęb.
Części % c z ą s t e k Egner próch

nicyszkieł.
1—0,1 0,1— о,об <0,02

CaC03
0//0

pH
н 2о

mg/100g gl.
poz. % 0,05 ода k 2o p2o , %

78 5—20 3,33 71 14 7 8 5,3 9,8 6,1 0,57

40 4,83 72 14 6 8 — 5,6 1,2 2,8 —
75 5,80 49 15 8 28 — 6,2 4,8 2,3

321 5—20 2,83 66 *13 9 12 5,6 13,0 6,3 o,6â

40 5,27 67 12 7 И - 6,0 7,0 1,8 — •

65-70 9,33 49 15 7 ' 29 — 6,0 3,5 4,3 —

264 5—20 3,57 63 13 9 i 5 — 5,1 7,5 4,2 0,26

40 11,60 64 15 8 13 — 5,6 2,2 5,4

75 8,40 54 13 7 26 — 5,6 5,0 4,9

407 5 - 20 5,33 61 14 10 15 — 7,5 7,5 12,2 0,75

35 8,43 64 12 9 15 — 7,5 2,7 14,5

80 11,33 62 11 7 20 — 7,5 4,5 2,3 —

534 5—20 4,83 70 16 4,5 9,5 — 4,6 5,7 6,8 0,37

60 \
1

5,83
1

54 13 8 25 7,0 5,5 1,6 —

621 5—20 7,14 65 15 8 12 — 5,1 23,2 2,4 1,00

40 13,12 56 16 8 20 — 5,2 3,2 2,8 —

60 9,83 44 9 7 40 - 5,8 3,2 1,2 —

Z tych danych widzimy, że przebieg pH w profilach jest wyjątkowo 
zgodny z przebiegiem u  gleb leśnych typu bielicowego (poza profilem 
407 — gleby w ostatnich latach silnie zwapnowane) — jak również ude
rza niezwykle mały procent zawartości próchnicy. Także zawartość roz
puszczalnego potasu i fosforu ogólnie nie przekracza granicznych liczb 
dla gleb słabo zasobnych w /g  Riehma, a rozmieszczenie profilowe tych 
składników wykazuje bardzo duże różnice jak np. potas w profilu 621 
lub fosfor w profilu 534. Na ogół jednak górne poziomy wykazują znacz
nie większą ich zawartość niż poziomy głębsze.

Gleby typu bielicowego charakteryzuje 31 profilów glebowych (doły 
profilowe 31, 302, 376, 277, 102, 179, 157, 482, 207, 508, 519, 157, 321, 407; 
477, 558, 573, 46, 371, 583, 534, 109, 78, 583, 621, 242, 215, 264; 339; 312).
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Zajmują one jak już zaznaczono uprzednio, największy powierzch
niowo obszar, z czego 6 odkrywek charakteryzuje gleby bielicowe ogle- 
jone (profile 31, 46, 37, 583, 534 i 483).

Ze względu na ich naturalne właściwości gleby tego typu zaklasyfi
kowano do III i IV klasy bonitacji z przewagą klasy III w zależności od 
składu mechanicznego, miąższości warstwy próchnicznej, wielkości po
ziomu eluwialnego (stopnia zbielicowania), głębokości odwapnienia, stop
nia zakwaszenia, oraz występowania wody gruntowej itp.

Zaleganie wód gruntowych jest na ogół głębokie i nie stwierdzono 
do 250 cm. Jedynie w miejscach obniżonych zaznacza się okresowe^i(5n 
występowanie, o czym świadczy słabe do mocnego ogle jenie, sięgające do 
100 cm od powierzchni.

We wspomnianych obniżeniach rynnowych, gdzie poziom wód grunr- 
towych utrzym uje się stale na dość wysokim poziomie (do 80 cm od po
wierzchni), na bogatej w naciekowy węglan wapnia glinie lub na glinie 
marglistej z częstymi pasmami wapna łąkowego wytworzyły się gleby ty
pu czarne ziemie.

Anareobowe warunki powstania nasyconych związków próchnicy — 
w obecności wapnia — pozwoliły na wytworzenie się znacznego pozio
mu Ax (akumulacyjnego) o dużej miążności 50 — 60 cm. Stanowią one 
przykład powstania czarnych ziem, podobnie jak czarne ziemie Kujaw
skie i zajmują drugie powierzchniowo miejsce ca 75 ha (profile 4, 17, 147 
52, 72, 122, 433).

Najważniejsze ogólne dane dla tego typu gleb uwidoczniono w tab. 2.

T a b l i c a  2
Czarne ziemie. Wyniki analizy mechanicznej i chemicznej

Części % c z ą s t e k
pH
н,о

Egner Próch
nicaProf. Głęb. szkieł.

1-0,1 0,1 0, 05- < 0,02
%

CaC03
mg/100g gl.

Nr poz. (Уb 0,05 0,02 к*о 1p 2o 5 %

17 5—20 5,3 51 13 23 13 2,1 7,5 3,0 8,0 2,70

40 4,4 50 14 7 29 15,6 7,5 0,0 1,3

65-70 7,8 48 11 9 32 11,2 8,0 0,7 1,6 —

72 5 -2 0 3,0 62 14 5 19 1,0 7,4 10,5 4,5 1,75

75 5,0 53 12 8 27 13,1 8,0 1,2 3,6

433 5 -2 0 3,0 59 16 10 15 0,3 7,1 16,5 8,0 2,22

60 50,0 55 12 7 26 0,6 7,1 2,5 3,3 —

75
1

3.5 53 15 9 23 1,5 7,2 4,7 2,7 —



Gleby gospodarstwa PGR „C“ 209

Podobnie jak gleby bielicowe — gleby typu czarne ziemie nie wy
kazują dużej zawartości rozpuszczalnych form K20  i Р 2Об. Na ogół są to 
również gleby słabo zasobne, za wyjątkiem warstw wierzchnich profi
lu 433, gdzie zasobność jest dobra.

Gleby tego typu zaklasyfikowano głównie do klasy III z odchylenia
mi do klasy II, a nawet do IV w zależności od składu mechanicznego, 
wysokości wód gruntowych i związanym z tym silnym stopniem ogleje- 
nia itp.

Zajmujący pośrednie miejsce między czarnymi ziemiami a glebami 
bielicowymi typ gleb brunatnych występuje w sąsiedztwie gleb czarne 
ziemie lub wysepkami pośród gleb bielicowych jak np.: profil 171. Hypso- 
metrycznie położone są te gleby między czarnymi ziemiami (zajmującymi 
obniżenia) a glebami bielicowymi usytuowanymi powyżej.

Zaznaczyć jednak należy, że najczęściej spotykane w praktyce gleby 
brunatne możnaby zasadniczo sprowadzić do 4 następujących momentów 
powstawania:

1) gleby brunatne wytworzone jako ewolucyjne przejście od gleb 
„czarne ziemie“ do gleb typu bielicowego;

2) gleby brunatne, powstające na skutek zmian ilościowych, przy 
działaniu całego kompleksu czynników okresu darniowo-łąkowe- 
go na gleby bielicowe;

3) gleby brunatne powstające na skałach węglanowych;
4) gleby „brunatne“, powstałe na skutek działania czynników elu- 

wialnych i reliefu przy mechanicznym udziale człowieka. (Upra
wa i wapnowanie gleb bielicowych na skłonach i zboczach).

Gleby brunatne, występujące na terenie gospodarstwa C., można po
traktować jako rozwojowe stadium od gleb czarne ziemie do gleb typu 
bielicowego. Wytworzyły się one również na glinach marglistych, na m iej
scach wyżej położonych, gdzie ze względu na inne warunki rozkładu 
i mineralizacji masy organicznej oraz głębsze występowanie wód grunto
wych poziom próchniczny nie jest tak znaczny (20 — 25 cm).

Pod względem produktywności zaliczono je głównie do klasy III po
za punktem 7 — klasy II oraz punktami 398, 399 i 400, które zaliczono do 
klasy IV ze względu na silne spiaszczenie utworu, na którym się wytwo
rzyły (piasek słabo gliniasty głęboki).

Przykładowa analiza najważniejszych elementów profilu gleb bru
natnych (profil 161 — tab. 3) wykazuje — podobnie jak i w typach gleb 
omówionych poprzednio — słabą zasobność w przyswajalne dla roślin 
K20  i P20 5.

Kocznlki G lcbozm iw cze 14'
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T a b 1 i с а 3

Gleba brunatna. Wyniki analizy mechanicznej i chemicznej

Prof.
Nr

Głęb.
0/(> % c z ą s t e k

i

%
CaC03

Egner %
części

1-^0,1 0,1— 0,05— С  0,02
pH
н2о

mg/100g gl. Л>
próch

poz. j szkieł. 0,05 0,02 к*о P A nicy

161 ! ■ i! 5 -20
1 ■■■■ i 6.8 60 17 8 15 0 7,0 7,0 3,1 1.51

! 7.5 ; 5 51 10 8 31 19,1 8 1 1,25
1

1,65 -

Występujące w rynnowych obniżeniach przy południowej granicy 
gospodarstwa gleby bagienne tworzą głównie gleby mułowo-torfowe 
i torfy mineralne. Są to przeważnie zapuszczone lub bagniste łąki, które 
można by przy odpowiedniej melioracji i zabiegach agrotechnicznych za
mienić w jakościowo wartościowe użytki.

Procentowy udział poszczególnych utworów glebowych występują
cych w obrębie badanego terenu (wzięty dla powierzchni uprawy) przed
stawia się następująco:

A. 1) piaski słabo gliniaste zalegające na płytkim (do 50 cm)
piasku luźnym w p o d ło ż u ..............................................  0,73%

2) piaski słabo gliniaste zalegające na średnim (50—100 cm)
piasku luźnym w podłożu . . .    4,18%

3) piaski słabo gliniaste zalegające na głębokim (100—
200 cm) piasku luźnym w podłożu 0,53%

B. 1) piaski słabo gliniaste głębokie 3,81%
2) piaski średnio gliniaste głębokie 4,18%

C. 1) piaski słabo gliniaste zalegające na glinie płytkiej
(0—50 cm) w p o d ł o ż u ........................................................  1,09%

2) piaski średnio gliniaste zalegające na glinie płytkiej
(0—50 cm) w p o ć l ł o ż u ............................................................. '18,38%

3) piaski mocno gliniaste zalegające na glinie płytkiej
(0—50 cm) w podłożu . . .  2,54%

D. 1) piaski słabo gliniaste zalegające na glinie średniej
{50—100 cm) w p o d ło ż u ............................................................. 27,74°/*

2) piaski średnio gliniaste zalegające na glinie średniej
(50—100 cm) w podłożu . . . .    34,82%

E. 1) piaski słabo gliniaste zalegające na glinie głębokiej
(100—200 cm) w p o d ło ż u ...................................................  1,00%

2) piaski średnio gliniaste na glinie głębokiej (100—
200 cm) w podłożu 1,00%
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W odniesieniu do powierzchni całego gospodarstwa (ca 34 ha) pro
centowy udział gruntów ornych wynosi 86,75%,. a powierzchnia zajęta 
pod inne (łąki, ogrody itp.) 13,25%.

Zaznaczyć należy, że wszystkie utwory, na których wytworzyły się 
gleby typu czarne ziemie, gleby brunatne — posiadają na ogół dobrą 
strukturę gruzełkowatą. Gleby typu bielicowego natomiast łatwo tracą 
nadaną im przez uprawę agregatową strukturę, co związane jest na ogół 
z niską zawartością próchnicy i zubożeniem w związki wapnia.

Procentowy udział poszczególnych klas bonitacji na badanym obsza
rze przedstawia się następująco:

klasa II — 3,85%
„ III — 67,61%
„ IV — 28,54%

Odnośnie odczynu gleb badanego terenu zauważyć należy, że jest on 
mocno zróżnicowany. Na ogół.gleby typu brunatnego lub czarne ziemie 
wykazują odczyn obojętny lub zasadowy (pH 6,6 — 7,0 lub powyższej 7,0). 
Pozostałe gleby, prawie wyłącznie bielicowe są kwaśne (pH 5,1 — 5,5) 
względnie silnie kwaśne (pH poniżej 5.0). Wobec czego wykazują potrze
bę wapnowania. Niektóre tylko gleby bielicowe wykazały odczyn słabo 
kwaśny, zbliżony do obojętnego (pH 5,6 — 6,0) lub obojętny (po niedaw
nym z wapnowaniu).

Reasumując powyższe, można powiedzieć:

1) na obszarze gospodarstwa C. występują piaski słabo gliniaste do 
mocno gliniastych, naglinowe (o przeważnie płytkim lub średnim 
zaleganiu gliny w podłożu), głównie gleby typu bielicowego, kla
sy III i IV.

2) Gleby badanego obiektu są glebami na ogół produktywnymi i przy* 
odpowiednich zabiegach agrotechnicznych nadają się do upraw y 
wszystkich roślin, nawet wymagających.

3) Występujące sporadycznie wysepki piaszczyste (z zakłóceń polo- 
dowcowych i z namycia) nie mają zasadniczego znaczenia przy 
wydzielaniu pól płodozmianowych.

4) Większość gleb typu bielicowego wykazuje niedużą zasobność 
w próchnicę i dlatego należy większą uwagę poświęcić próchnico- 
waniu tych gleb.

5) Na ogół gleby należące do typu bielicowego są kwaśne, a głębo
kość odwapnienia sięga poniżej 1 m i dlatego gleby te wymagają 
wapnowania.
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6) System trawopolny byłby najracjonalniejszym zabiegiem polep
szenia struktury  gleb badanego terenu.

7) Orientacyjne badania na zasobność gleb w przyswajalne dla ro
ślin formy fosforu i potasu wskazują na konieczność systematycz
nego uzupełniania nawożenia związkami fosforowymi i potaso
wymi, a również i azotowymi, co zwiększy produktywność tych 
gleb i ich wydajność z ha.

8) Gleby typu „czarne ziemie”, zajmujące około 15% użytkowego 
obszaru a występujące w obniżeniach terenowych są glebami sła
bo alkalicznymi: podłoże tych gleb stanowi glina zawierająca na 
ogół znaczniejsze ilości węglanu wapnia. Większość gleb tego ty
pu należy zaliczyć do lepszych gleb gospodarstwa C.

В. МУХА и Б. РЕЙМАН

ПОЧВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМЕНИЯ Ц.
(Кафедра почвоведения В. Ш. C. X. в Познани)

Р е з ю м э

Почвенно-картографическая съемка хозяйства Ц. была произве
дена в масштабе 1 : 5000.

На основании исследования 50 почвенных разрезов и проведенного 
бурения были выделены следующие типы почв:

1) подзолистые,
2) бурые почвы (по Раманну),
3) темноцветные почвы, болотного происхождения (чернозем бо

лотный),
4) болотные почвы.
Наибольшее пространство занимают почвы подзолистые. Среди 

них вкраплены островками буроземы. Вместо того темноцветные почвы 
болотного происхождения залегают углубленные места территории.

Болотные почвы тянутся узкой полосой в южной части хозяйства. 
Это преимущественно заброшенные и болотнистые луга,

По механическому составу почвы на территории хозяйства Ц. при
надлежат почти исключительно к супесям либо суглинистым супесям, 
образовавшимся на моренной глине и причисленным преимуществен
но к III (67,5) и IV (28,5) классу. К  классу II принадлежит около 4%.
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W. MUCHA AND B. REIMANN

SOILS OF THE POLISH STATE — FARM OF C.
(Dept, о Soil Science, Poznań Agricultural College)

S u m m a r y

Cartographical soil-science photographs, on a scale 1 :5000, w ere 
made of the C. farmlands in the distarict of K.

On the basis of an examination of 50 soil profiles and also of borings, 
the following soil types were distinguished:

1. soils of the bleached type,
2. brown soils,
3. black earths
4. bog soils.
Soils of the bleached type occupy the biggest area. Brown soils 

appear as little islands among the bleached soils. The black earth  soils of 
marshy origin, on the other hand, are situated in the low-lying parts of 
the terrain. Bog soils are to be found in a narrow  belt in the southern 
part of the farm. They are for the most part neglected, marshy meadows.

As regards mechanical composition, there appear on the terrain of C. 
farm  almost exclusively loamy sands, formed from glacial clay which 
is reckoned as belonging mainly to the 3rd (67,5%) and 4th (28,5 °/o) 
bonitation class and also to the 2nd class (circa 4%).
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