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DOŚWIADCZENIE OBSERWACYJNE NAD NAWOŻENIEM 
GLEB PIASZCZYSTYCH GLINĄ

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Wrocław

W XIX-wiecznej literaturze rolniczej wiele uwagi poświęcano pod
noszeniu żyzności i urodzajności gleb piaszczystych przez ich nawożenie 
gliną. Tacy znani wybitni rolnicy polscy, jak Kluk, Chłapowski, Ocza
powski, Sempołowski, Czarnomski oceniają zabieg glinowania jako wpły
wający korzystnie na wzrost plonów, jakkolwiek niektórzy z nich (Czar
nomski) wysuwają również uwagi krytyczne. Koch i Lemmerman w ści
słych doświadczeniach wazonowych uzyskali duże zwyżki plonów przy 
dodatku gliny do piasku szklanego. W doświadczeniach polowych prze
prowadzonych przez Gerlacha w Mochełku w latach 1910—1919 uzyskane 
wyniki nie wskazują na to, by zabieg ten miał znaczenie dla praktyki 
rolniczej.

Przeprowadzone w Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym 
do WSR we Wrocławiu, doświadczenie wywiadowcze miało wyjaśnić, czy 
glinowanie gleby bielicowej piaszczystej słabo gliniastej całkowitej może 
mieć jakiś wpływ na wzrost jej produktywności. Badano tylko 2 obiekty 
w czterech powtórzeniach, a mianowicie:

— obiekt nie glinowany,
— obiekt glinowany 300 q/ha gliny.
Wysokość dawki ustalono licząc się z możliwościami gospodarstwa 

(dawki na poziomie obornika). Stosowanie wyższych dawek miałoby cha
rakter milioracyjny. Użyta glina została zebrana z pola użytkowanego 
jako pastwisko, z gleby typu brunatnego, z poziomu brunatnienia. Za
wierała około 50% części spławialnych i miała odczyn lekko kwaśny. 
Glinę zastosowano po orce siewnej przed bronowaniem, tylko pod pierw
szą rośliną w zmianowaniu. Były trudności z należytym rozdrobnieniem 
gliny w trakcie jej rozrzucania. Gruzełki gliny wielkości orzecha włoskie-
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Plony w q/ha -  Crops q/ha Różnica w stosunku

R oślina uprawiana w zmianowaniu -  P lan t used in  crop ro ta tio n Obiekty -- Object do obiektu  glinowanego 
D ifference in regard 

to clayed objectglinowany
clayed

nie glinowany 
unclayed

I rok -  F irs t  year Mieszanka ozima -  Winter mixture 

zielona masa -  green m atter 150,5 141,5 + 9 ,0

sucha masa -  dry m atter 27,8 24,8 + 3 ,0

białko w % s.m. -  p ro te in  in  % d.m. 18,2 20,4 -  2 ,2

I I  rok -  Second year Żyto ozime -  Winter rye spring 

ziarno - g ra in 20,0 20,5 -  0 ,5

słoma -  etrow 58,3 66,3 -  8 ,0

białko w z ia rn ie  % -  p ro te in  in % d.m. 7,9 8 ,6 -  0 ,7

I I  rok -  Second year Gorczyca poplonowa -  White mustard in a f te r-c u ltu re  

z ie lona  masa -  green m atter 68 ,6 61,3 + 7,3
sucha masa -  dry m atter 15,7 13,4

о+

b iałko V? % s.m. -  p ro te in  % d.m. 9 ,7 11,1 -  1 .4

I I I  rok -  Third year Owies -  Oat 

ziarno - g ra in 15,7 15,0 + 0 ,7

słoma -  straw 32,9 31,3

О+

IV rok -  Fourth year Mieszanka ozima pokos I -  Winter mixture cut I 

z ielona masa -  green m atter 195,0 191,3 + 3,7

sucha masa -  dry m atter 22,3 23,6 -  1,3

białko w % s.m. -  p ro te in  in  % d.m. 22,2 22,2 0 ,0

Mieszanka ozima pokos II  - Winter mixture cut I I  

z ielona masa - green m atter 165,9 161,3 + 4 ,3

sucha masa - dry m atter 36,5 35 ,9 + 1 ,4

białko V % s.m. -  p ro te in  in  % d.m. 18,1 18,5 + 0 ,4
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go zachowały się w warstwie ornej do końca trw ania doświadczenia.
Oprócz białka w plonie ustalono również zawartość popiołu, P 20 5, 

K20  i CaO. Nie otrzymano jednak różnic godnych uwagi.
Jak  wynika z tabeli, glinowanie może mieć pewne dodatnie znacze

nie w poprawianiu wydajności gleb piaszczystych. Zabiegu tego jednak 
nie można przeceniać. Wydaje się, że glinowanie działa jako dodatkowe 
źródło pokarmowe dla roślin (przede wszystkim potasu), oraz odgrywa 
zapewne pewną rolę w poprawianiu właściwości fizycznych gleb, a zwłasz
cza stosunków wodnych.

Przypuszczenia te potwierdzają w pewnym stopniu oznaczenia wil
gotności gleby (w drugim roku prowadzenia doświadczenia) w warstwie 
ornej, które wykazały, że wilgotność na obiekcie glinowanym była jed
nak nieco wyższa.

Na podstawie tego obserwacyjnego doświadczenia wyciągnięto wnio
sek, że zagadnieniem glinowania ze względów ekonomiczno-technicznych 
nie warto się zajmować. Jeśli jednak w arunki lokalne pozwalają na sto
sowanie tego zabiegu, wówczas glinowanie należałoby traktować nie ja
ko czynność jednorazową, lecz jako zabieg agrotechniczny "stały, przewi
dziany w płodozmianie na wzór stosowania obornika czy wapna. Zabieg 
taki może mieć wpływ na przeobrażenie gleby.

3. гонэт

РАЗВЕДОЧНЫЙ ОПЫТ ПО УДОБРЕНИЮ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ ГЛИНОЙ 
Институт Агротехники, Удобрения и Почвоведения Вроцлав 

Р е з юме
Автором проведен разведочный опыт по удобрению глиной подзолистой 

песчаной слабо-суглинистой почвы. Сравнению подлежали два объекта: без 
глинования и с внесением глины (300 ц/га), в четырех повторностях на делян
ках размером 50 кв.м. Для удобрения применяли глину из горизонта бурения 
бурой почвы, использованной как пастбище.

В результате исследований констатировано, что в экономическом отношении 
глинование не оправдывается, хотя дает некоторую пользу. Если однако мест
ные условия дают возможность глинования, то следует его проводить как агро
техническое мероприятие предвиденное в севообороте, аналогично известко
ванию или удобрению навозом.

Z. GONET

VISUAL EXPERIMENTS WITH LOAM DRESSINGS ON SAND SOILS 

Institute of Soil Science and Plant Cultivation, IUNG Wrocław 

S u m m a r y
Sandy and slightly loamy complete podsols were given loam dressings. Two 

objects were compared: one without loam dressing, the other dressed with loam
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(300 q/ha) with four replications on 50 sq m plots. The loam used for fertilizing was 
from the browning horizon of a brown-type soil under a pasture.

It was found that for economic reasons loaming des hardly deserve attention, 
though it offers some advantages. If however local conditions allow to use loam 
dressings, they have to be applied as a constant agrotechnical measure and be 
allowed for in crop rotation, similarly as liming or manuring.


