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GLEBY PYŁOWE PRADOLINY OBRY I SZARKI

(Z Katedry Gleboznawstwa WSR — Poznań)

Gleby Wielkopolski wytworzyły się w znacznej części ze skał dylu- 
wialnych. Skały innych formacji geologicznych są reprezentowane jako 
skały macierzyste na terenie Wielkopolski w stosunkowo niedużych prze
strzeniach. Wchodzą tu  w grę przede wszystkim ciężkie trzeciorzędowe iły 
poznańskie, zajmujące w południowej części województwa największy 
obszar, z których po pewnej domieszce materiału lodowcowego wytwo
rzyły się tak zwane przez Terlikowskiego (4) gleby ,,typu krotoszyńskiego“ 
(od miasta Krotoszyn).

Poza tym jako skały macierzyste większe znaczenie mają młodsze skały 
aluwialne, zebrane przeważnie w dolinach rzek i jezior. Utwory glebowe, 
omawiane w niniejszym opracowaniu, są właśnie pochodzenia aluwialnego, 
a ze względu na charakter ich składu mechanicznego (utwory pyłowe) 
dość rzadkie na terenie Wielkopolski.

Badany teren leży w północno-zachodniej części powiatu Wolsztyn, na 
południe od Zbąszynia, w pradolinie Obry w miejscu, gdzie rzeka ta, 
biegnąc ze wschodu na zachód doliną warszawsko-berlińską, skręca na 
północ i łączy ją  z doliną toruńsko-eberswaldską (1). Obszar ten — wiel
kości około 5000 ha — stanowi depresję terenową położoną 57—58 m 
ponad poziom morza, i jest przecięty płynącą z północy na południowy- 
zachód rzeczką Szarką, wpływającą do Obry. Równina ta obrzeżona jest 
od południa, wschodu i częściowo od północy utworami morenowymi, 
wyniesionymi znacznie nieraz ponad 60 m n. p. m., a od zachodu utworami 
wydmowymi i bagiennymi, opartymi o łańcuch rynnowych jezior zbą- 
szyńskich, przez które przepływa Obra.

Jak już zaznaczono, skałami macierzystymi uformowanych tu gleb, są 
aluwia rzeki Obry i jej dopływu Szarki, których wolno płynące wody roz- 
segregowały transportowane przez siebie materiały i osadzały na dość roz
ległej dolinie zalewowej, wytwarzając utwory pyłowe z bardzo różną 
zawartością cząstek spławialnych (5—31%) i piasku przeważnie drobno
ziarnistego. Utwory te, charakteryzujące się pewnym uwarstwieniem, na
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ogół słabo zaznaczonym, pozbawione są prawie zupełuie cząstek szkiele
towych, bogate są natomiast w węglan wapnia, który często tworzy war
stwy wapna typu łąkowego. Występujące tu gleby, pomimo dużej

zawartości frakcji pyłowych, jakkolwiek są utworami w pewnym sensie 
„lessapodobnymi“ (3), różnią się od gleb lessowych chociażby tym, że 
zawierają większe ilości frakcji piaskowej oraz złożenie tych gleb jest 
mniej luźne i porowate aniżeli w glebach lessowych.
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Wytworzone (wodą rzek) osady pyłowe przykryły, jak zaznaczono 
wyżej, obszerną dolinę zalewową, z wyjątkiem wyniosłych grzbietów 
wydm, które częściowo uległy później spłaszczeniu. Obecnie wydmy te 
są zalesione.

Obszar ten w przeszłości zajmowały gleby bagienne o wysokim pozio
mie wód gruntowych tak, że klimat glebowy nadmiernie wilgotny spowo
dował złą aerację tych gleb (6 ). W efekcie tego oraz w łączności z obecno
ścią węglanów wapnia, zaistniały utrudnione warunki rozkładu materii 
organicznej, a więc stopniowe gromadzenie się próchnicy. Na skutek 
obniżenia wód gruntowych i ogólnego odwodnienia terenu, przez założenie 
sieci rowów odwadniających i drenowanie, wytworzyły się warunki po
wstania ,,czarnych ziem“. Gleby te stały się dość głęboko przewiewne, 
a obecność większych ilości próchnicy reguluje w sposób zasadniczy 
własności wodne i w ogóle własności fizykalne tych gleb w kierunku ich 
wysokiej produktywności.

W konsekwencji polepszania się w sposób decydujący warunków kli
matu glebowego, uległy znacznemu polepszeniu własności biologiczne tych 
gleb, możność rozkładu materii organicznej i wytworzenia substancji 
próchnicznych o określonych korzystnych właściwościach.

Badając te  gleby w latach 1926 i 1927 Terlikowski, Kuryłowicz i Kró
likowski określili je jako „utwory murszasto-gliniaste, typ Zbąszyń—Ko- 
panica“ (7).

Przeprowadzone badania w latach 1952 i 1953 pozwoliły stwierdzić, że 
są to obecnie gleby typu ,,czarne ziemie“, a jedynie w lokalnych obniże
niach, silniej uwilgotnionych, występują jeszcze gleby murszowe, a nawet 
torfowe, użytkowane jako łąki. Również sporadycznie na niedużych wy
dzieleniach przy wydmowych i leśnych znajdujemy gleby typu bieli- 
cowego.

Wśród czarnych ziem występują gleby, które na skutek dalszej zmiany 
ich wilgotności, uległy już pewnej degradacji, prowadzącej do wytwarza
nia się gleb zwanych — między innymi także przez Musierowicza — 
„szare ziemie“ (3).

Pod względem składu mechanicznego — jak to widoczne jest na tablicy 
1 — gleby typu „czarne ziemie“ są zwykłymi utworami pyłowymi całko
witymi lub zalegającymi na piaskach pylastych lub utworach gliniastych, 
pylastych. W miarę zbliżania się ku krańcom omawianego terenu lub 
w pobliżu lokalnie występujących wydm, prawie zawsze zalesionych, 
utwory pyłowe przechodzą w gliniaste piaski pylaste zalegające na pia
skach luźnych lub na utworach pyłowych, wreszcie mogą przechodzić 
w piaski całkowite.

Czarne ziemie pyłowe są więc charakterystycznymi typami glebowymi 
badanego terenu, odznaczającymi się poziomem próchnicznym znacznej

U Roczniki Gleboznawcze
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T a b l i c a  1
Wyniki analizy mechanicznej gleb (w %)
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profilu
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48 5 -  20 — 50 27
1

11 12 8 4
70-- 80 — 94 1 1 4 3 1

115—125 — 92 2 — 6 4 2

69 5— 20 — 63 29 3 5 3 2
80-' 85 — 28 27 20 25 15 10

96 5— 15 0,5 23 24 22 31 18 13
40— 45 0,5 20 18 22 40 26 14
7 0 -  80 — 9 31 30 30 17 13

129 5— 20 — 34 21 22 23 16 7
90—100 — 24 39 29 8 6 3

146 5— 20 — 48 29 11 12 9 4
90—100 — 82 12 1 5 4 1

153 5 — 20 0,12 41 33 13 13 9 4
35— 45 0,25 27 ;I 44 ! 14 15 9 6
60— 70 0,25 19 13 15 53 35 18
90—100 — 28 60 6 1i 6 4 2

120—130 — 2 14 49 35 23 12

192 5— 20 0,5 37 38 11 i! 14 9 5
50— 60 — 29 49 6 16 10 6
80— 90 — 20 59 10 . 11 7 4

100—110 — 25 59 9 7 5 2
125—130 — 16 66 8 i  8 5 3

207 5 -  20 0,5 41 35 9 15 10 5
45— 50 — 30 39 15 16 9 7

130—150 — 18 42 29 11 7 4

224 5— 20 0,25 29 35 16 20 12 €
50— 60 — 33 ; 48 9 10 6 4
75— 85 — 30 i 57 3 ; io 7 3

231 5— 20 32 i 32 14 j 22 14 8
70— 80 30 36 12 22 13 9

100—110 — 32 49 11 8 5 3
130—150 88 6 2 4 3 1

257 5— 20
I

1 29 35 16 20 U 9
45— 50 40 31 13 16 10 6
80— 90 26 50 7 17 10 7

105—110 14 I  18 28 40 24 16
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miąższości (40—80 cm), o zabarwieniu ezam o-brunatnym  w stanie suchym,
0 dobrej strukturze gruzełkowatej, wyraźnie zaznaczonym i odróżniają
cym się od poziomów głębiej leżących.

Gleby te — jak już zaznaczono — bogate >są w węglan wapnia, roz
mieszczony w całym profilu, przy czym zawartość jego dochodzić może 
do 15°/o. Często w profilach występuje wapno typu łąkowego, tworząc 
warstwę o miąższości od 1 0  do 50 cm, o zawartości 22,3 do 44,6% CaC03.

Poziom wody gruntowej został znacznie obniżony przez zastosowanie 
odpowiednich środków melioracyjnych i wynosi obecnie poniżej 150 cm. 
Oglejenie zaznacza się zwykle bezpośrednio w strefach nad lustrem wody 
gruntowej.

W uzupełnieniu charakterystyki występujących tu czarnych ziem, po
dajemy poniżej opisy kilku profili typowych dla badanych gleb:

P r o f i l  n r  231
0— 75 cm Poziom próchniczny barwy ćzarno-brunatnej, o dobrej strukturze gru

zełkowatej, jest pod względem składu mechanicznego utworem pyło
wym zwykłym o odczynie alkalicznym. Przejście do następnego po
ziomu jest wyraźne, ale nierówne.

75— 85 cm Nierówno odcięty poziom wapna łąkowego, barwy brudno białej.
85—135 cm Utwór pyłowy zwykły o zabarwieniu szaro-żółtym, z przedłużonymi 

pionowo rdzawymi plamami.
Od 135 cm zalega piasek luźny drobnoziarnisty, żółto-rdzawy, który od 160 cm  

jest mokry i oglejony.
Przy polaniu HC1 w  całym profilu występuje burzenie.

P r o f i l  n r  96
0—40 cm Poziom próchniczny barwy ciemnoszaro-brunatnej, alkaliczny, o struk

turze gruzełkowatej, stanowi pod względem składu mechanicznego 
utwór pyłowy zwykły.
Przejście do następnego poziomu jest wyraźne.

40—70 cm Występuje glinka o zabarwieniu żółtym z dużymi plamami intensywnie 
rdzawymi; od 150 słabe oglejenie. Woda gruntowa występuje na głę
bokości 165 cm.
Cały profil burzy się przy użyciu HC1.

P r o f i l  nr 48
0—50 cm Poziom próchniczny barwy czarno-brunatnej o dobrej strukturze gru

zełkowatej, alkaliczny, pod względem składu mechanicznego jest utwo
rem pyłowym zwykłym. Przejście do poziomu następnego stopniowe 
ale wyraźne.

Od 50 cm występuje piasek luźny drobnoziarnisty, barwy żółtej z rdzawymi 
przedłużonymi plamami.

Od 145 cm oglejenie, woda gruntowa występuje na głębokości 165 cm. Przy użyciu 
HC1 burzenie zaznacza się w  całym profilu.

Czarne ziemie badanego terenu są obecnie, pod względem użytkowo- 
rolniczym, na ogół glebami wysoko produktywnymi i zaliczono je do II
1 III klasy bonitacyjnej, a jedynie gleby pyłowe niecałkowite, zalegające 
na piasku, zaliczono częściowo do IV klasy bonitacyjnej. Na ogół gleby te

u*
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odpowiadają warunkom jakie wysuwa Terlikowski (5) dla produktywnych 
gleb tego typu, a mianowicie:

a) zawartość dość dużej ilości próchnicy,
b) dobrze rozwinięty i o dużej miąższości poziom próchniczny,
c) korzystny stan uwilgotnienia regulowany przez meliorację,
d) dobra na ogół struktura gruzełkowata oraz korzystny skład me

chaniczny.
Pomimo jednak uregulowania stosunków wodnych, występujące tu 

,,czarne ziemie“ w okresach wczesno-wiosennych, w latach „przekro- 
pnych“, mogą okazać się zbyt wilgotne, co może opóźniać podejmowanie 
wiosennych zabiegów uprawowych. Niemniej na tych glebach orki wiosen
ne będą specjalnie wskazane dla zwiększenia ich przewiewności, która 
na wiosnę w latach zbyt wilgotnych może być niedostateczna.

W uzupełnieniu badań i obserwacji terenowych przeprowadzono szereg 
oznaczeń i analiz laboratoryjnych próbek glebowych pobranych z charak
terystycznych dla badanego terenu profili glebowych

Skład mechaniczny oznaczono na podstawie analizy mechanicznej 
metodą areometryczną Casagrande’a, zmodyfikowaną przez Prószyńskiego. 
Szkielet glebowy wyłączono sitami o otworach średnicy 1 mm. Uzyskane 
wyniki zestawiono w tablicy 1 . Analiza mechaniczna wykazała, że tylko 
niektóre próbki zawierały cząstki szkieletowe (o 0  >  1 mm) i to w ilo
ściach znikomych. Rozsegregowanie części ziemistych pozwala stwierdzić, 
że badane gleby są istotnie utworami pyłowymi zwykłymi, zawierającymi 
ponad 40% części pyłowych (o 0  0,1 do 0,02 mm).

Niektóre tylko profile w poziomach próchnicznych zawierają niezna
cznie poniżej 40% cząstek pyłowych. Poziomy głębsze jednak znacznie tę 
wartość przekraczają i zawartość w nich frakcji pyłowych dochodzi do 
70%. Nierzadko utwory w podłożu przechodzą w glinkę (utwór pyłowy 
zawierający mniej niż 15% cząstek piaskowych) lub piasek luźny, zawsze 
jednak drobnoziarnisty.

Z zestawienia wyników analizy mechanicznej widoczne jest również, 
że w badanych utworach pyłowych prawie zawsze przeważa ilościowo pył 
gruby nad pyłem drobnym. Zawartość cząstek spławialnych (mniejszych 
od 0 , 0 2  mm) jest stosunkowo różna i wynosi w badanych profilach od 
5—31% w poziomach próchnicznych, co kwalifikuje te utwory wg Musie
rowicza do gleb pyłowych lekkich (do 25% cząstek spławialnych) lub do 
gleb pyłowych średnich (zawierających od 25—40% cząstek spławialnych),

W głębszych poziomach rozpiętość części spławialnych jeszcze bardziej 
wzrasta i w badanych profilach wynosi od 4—53%. Analiza mechaniczna 
cząstek spławialnych wskazuje, że wśród tych cząstek glebowych zawar
tość iłu pyłowego (cząstki od 0 , 0 2  do 0 , 0 0 2  mm) jest znacznie wyższa niż 
zawartość iłu koloidalnego (cząstki mniejsze od 0 , 0 0 2  mm).
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T a b l i c a  2
Wyniki oznaczeń i analiz chemicznych gleb

Nr
profilu

Głębokość 
pobrania 

próbki 
w cm

Zawartość
substancji

organicznej
W ° o

pH
Zawartość
węglanu
wapnia

w %

P*Ofi wg Egnera K20  wg Egnera

w mg 
na 

100 g 
gleby

Klasa
zasob
ności

w mg 
na 

100 g 
gleby

Klasa
zasob
ności

V 48 5— 20 2Д6 7,51 0,69 5,4 II 4,3 III
7 0 -  80 7,00 — 4,8 III 2,1 III

115—125 6,96 — 7,3 II 2,1 ÎII

69 5 -  20 1,86 7,58 2,58 11,0 I 3,3 III
80— 85 7,58 1,59 8,5 II 2,1 III

96 5— 20 2,49 7,51 0,86 5,6 II 6,1 III
40— 45 7,77 3,26 3,2 III 6,4 III
70— 80 7,87 15,67 3,0 III 5,2 III

129 5 -  20 2,46 7,68 1,37 11,0 I 4,3 III
90-100 7,97 10,34 5,8 III 4,3 III

146 5— 20 2,79 7,42 1,42 12,0 I 2,1 III
75— 80 7,70 3,21 2,8 ^ III 4,3 IIÎ

153 5— 20 1,44 7,88 0,34 11,5 I 8,3 II
35— 45 7,87 3,14 2,7 III 3,2 III
60— 70 7,87 44,59 2,5 III 3,0 III
90—100 7,82 5,80 4,2 III 3,0 III

120—130 7,87 22,34 6,7 II 8,1 II

192 5— 20 3,28 * 7,42 2,06 8,9 II 4,3 III
50— 60 7,87 14,83 5,2 II 6Д III
80— 90 7,87 4,21 4,0 III 6,4 III

100—110 7,87 3,66 13,0 I 5,2 III
125—130 7,58 3,73 5,1 III 8,6 ÎI

207 5— 20 2,16 7,73 4,35 5,6 II 5,2 III
45— 50 7,87 12,15 1,0 III 8,6 II

130—150 7,51 6,91 2,3 III 8,6 II

224 5— 20 2,64 7,77 5,08 7,5 II 6,4 III
50— 60 7,87 14,38 1,4 III 7,3 II
75— 85 7,87 6,61 4,0 III 1,0 III

231 5— 20 3,06 7,83 3,91 5,4 II 5,8 III
70— 80 7,87 34,31 2,8 III 6,4 III

100—110 7,67 1,70 3,5 III 2,9 III
130—150 7,61 0,39 7,7 11 4,3 III

257 5— 20 2,32 7,49 1,16 27,0 I 5,2 III
45— 50 7,83 1,77 12,0 I 6,0 III
80— 90 7.71 0,28 6,0 II 2,8 III

105—110 7,87 31,34 3,5 III 5,2 III
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Oznaczona została również zawartość próchnicy w poziomach próch
niczny ch metodą jodometryczną Altena, a wyniki tych oznaczeń zesta
wiono w tablicy 2 .

Otrzymane wartości, dla ilości próchnicy badanych gleb, wahają się 
w granicach od 1,44% do 3,28%. Stosunkowo niskie wartości w niektórych 
profilach wskazywałyby na zachodzące już procesy degradacji „lżejszych“ 
odmian „czarnych ziem“ (np. profil 69), a poza tym niezbyt miąższe po
ziomy próchniczne niektórych profili zostały powiększone bardzo głębo
kimi orkami, tutaj nierzadko przeprowadzanymi, które spowodowały 
rozcieńczenie tych poziomów materiałami bezpróchnicznymi z warstw 
podpróchnicznych (np. profil 153). Na ogół jednak zawartość próchnicy 
w badanych glebach — jak już wyżej wspomniano — jest stosunkowo 
dość znaczna (przeważnie powyżej 2 %), spowodowana anaerobiozą panu
jącą w przeszłości oraz dodatkowym czynnikiem kumulacji próchnicy 
jakim są sole wapnia. Podnieść należy, że w profilach o poziomach próch- 
nicznych znaczniejszej miąższości (np. profile 48, 129, 146, 207, 231, 257) 
ich warstwa orna jest barwy jaśniejszej niż część warstwy próchnicznej 
niżej położona, co wskazywałoby na to, że i w części wierzchniej poziomu 
próchnicznego przebiegają nieco intensywniej procesy „degradacji“ spo
wodowane zabiegami agrotechnicznymi.

Odczyn czarnych ziem badanego terenu — oznaczony metodą elektro- 
metryczną przy pomocy potencjonometru P4 — jest alkaliczny i to 
w całym profilu, co pozostaje w łączności z obecnością węglanów wapnia, 
których oznaczenia dokonano metodą Scheiblera. Jak widać z tablicy 2, 
ilość węglanów wapnia w  poziomach próchnicznych badanych profili gle
bowych waha się od 0,34% do 5,08%, a w poziomach głębszych dochodzi 
do 15,67%. W profilach zawierających poziomy wapna typu łąkowego 
(np. profile 153, 231, 257 i inne) ilość węglanów jest zawsze znaczna i do
chodzi do 44,59%. Natomiast gleby przyleśne i wydmowe są zwykle od
wapnione, a odczyn ich jest kwaśny.

Przebadano również pobrane próbki glebowe na ich zasobność w przy
swajalne dla roślin połączenia fosforu i potasu metodą Egnera, zmodyfi
kowaną przez Riehma, wytrząsając próbki gleb w kwaśnym roztworze 
mleczanu wapnia. W przesączu oznaczano P 20 5 kolorymetrycznie na 
spektrokolorymetrze Collemanna, a K20  fotometrem płomieniowym 
Schuhknechta-Waibla. Wyniki tych oznaczeń zestawiono w tablicy 2 , 
podając również ich wycenę według klasyfikacji Riehma. Wyniki tych 
oznaczeń wskazują, że poziomy próchniczne badanych gleb są średnio 
zasobne względnie zasobne w przyswajalny dla roślin P 20 5 (od 5,4 do 27 
mg na 1 0 0  g gleby).
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Poziomy podpróchniczne zawierają te formy fosforu w ilościach wy
raźnie niższych, co wskazywałoby na to, że składnik ten był przede wszyst
kim doprowadzony do poziomu i tu był sorbowany.

Odnośnie zasobności badanych gleb w przyswajalne dla roślin formy 
potasu należy stwierdzić, że tak w poziomach niższych, jak i próchni
czny ch, znajdujemy niedostateczne ilości tej formy potasu, co wskazywa
łoby na niedostateczną gospodarkę nawozowo-potasową. Tak więc gleby 
badanego terenu reagować będą na nawożenie potasowe, a również i na 
doprowadzenie nawozów fosforowych, zwłaszcza pod rośliny bardzo wy
magające. Odnośnie potrzeb nawozowych azotowych, należy podkreślić, 
na podstawie spostrzeżeń z praktyki, dużą reakcję tych gleb na nawożenie 
azotowe. Mimo więc dość znacznej próchniczności tych gleb, niezbędne 
jest również odpowiednie nawożenie azotowe.

S t r e s z c z e n i e

1. Na badanym terenie występują głównie gleby typu ,,czarne ziemie“, 
wytworzone ze skał macierzystych pochodzenia aluwialnego.

2. Pod względem składu mechanicznego są to gleby pyłowe lekkie lub 
średnie całkowite i niecałkowite, zalegające na glinkach lub piaskach 
drobnoziarnistych. Poza tym występują tu jeszcze piaski gliniasto-pylaste. 
Miąższość utworów pyłowych często przekracza znacznie jeden metr.

3. Gleby te są próchniczne, alkaliczne, przepuszczalne, o dobrej struk
turze gruzełkowatej i stosunkowo łatwe w uprawie.

4. Ogół występujących tu gleb typu ,,czarne ziemie“ należy do gleb 
produktywnych zaliczonych do II i III, a stosunkowo nieduże wydzielenia 
także do IV klasy.

5. Jakkolwiek własności wodne tych gleb zostały na ogół uregulowane, 
to jednak niektóre partie terenu, w latach szczególnie wilgotnych w okre
sie wiosennym, mogą być zbyt mokre — co może spowodować opóźnienie 
w przeprowadzaniu wiosennych prac polowych.

6 . Badania zasobności tych gleb w przyswajalne dla roślin formy 
składników pokarmowych wskazują na niedostatek połączeń potasowych. 
Konieczne jest więc systematyczne nawożenie związkami potasowymi. 
Również wprowadzenie nawozów fosforowych i azotowych, zwłaszcza pod 
rośliny wymagające, jest szczególnie wskazane.

7. W miejscach stosunkowo silniej obniżonych, zwykle przestrzennie 
niedużych, występują gleby obecnie jeszcze typu bagiennego, o wysokim 
poziomie wód gruntowych (około 70 cm). Gleby te są użytkowane jako 
łąki o niedużej wartości produkcyjnej, w ich obecnym stanie.

8 . Sporadycznie występujące tu gleby bielicowe są zalesione lub 
stanowią użytki rolne niedużej wartości.
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Б. РЕЙМАНН

О ПЫЛЕВАТЫХ ПОЧВАХ ЛЕДНИКОВОЙ ДОЛИНЫ 
РЕК ОБРЫ И ШАРКИ

(Кафедра почвоведения Познаньской высшей сельсвохозяйственной школы)

Р е з ю м е

В настоящем труде изложены результаты полевых и лаборатор
ных исследований аллювиальных пылеватых почб, иногда обнаружи
вающихся в Великопольской области, Исследованная территория 
расположена в северо-западной части Волыптынского уезда к югу 
от города Збоншинь, в водно-ледниковой долине реки Обры и её при
тока Шарки.

Обнаруживающиеся здесь почвы принадлежат t к типу «черных 
почв». Они обладают довольно мощным перегнойным горизонтом, 
изобилуют углекисьлым кальцием по своему профилю и обла
дают благоприятной зернистой структурой. Водный режим этих почв 
урегулирован и глееобразование происходит в горизонтах располо
женных непосредственно над уровнем грунтовых вод залегающим на 
глубине 150 см. Почвы эти лишены скелетных частиц и сложены из 
пыли средней и тонкой, обладают различной мощностью и перекры
вают суглинки либо мелкозернистые пески. В составе этих пылева
тых почв преобладает крупная пыль над тонкой. Содержание физи
ческой глины колеблется в широких пределах (от 5  до 3 4 %) с боль
шим преобладанием тонкой пыли сравнительно с илом.



Gleby pyłowe pradoliny Obry i Szarki 169

Эти почвы являются легкими при обработке, обладают значитель
ной водопроницаемостью и по своим свойствам походят на плодород
ные черные почвы. Ж елая повысить их плодородие следует увели
чить почвенный запас питательных элементов, применяя фосфорные 
и азотистые удобрения. Ввиду острого недостатка в этих почвах легко 
усвояемых растениями калийных соединений необходимо постоянно 
применять калийные удобрения.

В. REIMANN

SILTY, CLAY LOAM SOILS IN THE OBRA AND SZARKA
PREVALLEY

(Department of Soil Science of the Poznan Agricultural College) 

S u m m a r y

This work shows the results of field and laboratory investigations 
with alluvial silty, clay, loam soils which are scarce in the Wielkopolska 
territory.

The soils there are of the ,,black“ type, and their characteristics are: 
a considerable thickness of their humus horizon, a good cloddy texture 
and a high content of calcium carbonate in the whole profile.

Hydrological conditions of these soils have been regulated and gley 
process is noticed directly in the layers above the table of ground water 
which is found below 150 cm.

According to their mechanical composition, the silty, clay, loam soils 
represent skeleton free, silty, clay, loam bodies light or medium, complete 
or not complete, lying on clays and fine grained sands. In the same soils 
the coarse particles overwhelmingly prevail over the fine ones. The con
tent of the particles able to be swept varies on a large scale (5 to 34 per 
cent) and the silty, clay loam greatly prevail over the colloidal ones.

These soils are fairly cultivable, permeable, corresponding to the pro
perties of black soils w ith a high producing power, which, in the silty, 
clay, loamy soils, can be increased by nitrogen and phosphorus manuring 
as enriching nutritient elements.

Since the silty clay, loamy soils are poor in potassium compound assi
milable for the plants, manuring them with potash salts is particularly 
useful.




