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Intensyfikacja rolnictwa wiąże się nierozerwalnie z przemianami 
właściwości gleb. Duże zagrożenie stanowi pogarszanie ich budowy f i
zycznej, spowodowane nadmiernym obciążeniem podczas wykonywania 
zabiegów agrotechnicznych [2, 3, 6]. W  piśmiennictwie fachowym prze
waża pogląd, że w konsekwencji prowadzi to do spadku plonów J4], 
można jednak znaleźć prace, w których wskazuje się na przypadki wyż
szego plonowania roślin rosnących na glebie zagęszczonej [5].

Bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na rozwój systemu korze
niowego roślin, a związanym z zagęszczeniem fazy stałej, są warunki i in
tensywność wymiany gazowej. Prowadzone przez nas badania wykazały, 
że za jeden z najbardziej czułych wskaźników zmian budowy gleby może 
być uważana przepuszczalność powietrzna [7]. Potwierdzają to najnow
sze badania holenderskie, z których wynika, że w glebach o homogenicz
nej budowie korelacja między współczynnikiem dyfuzji gazów a prze
puszczalnością powietrzną jest wysoka, a wpływ wymiaru porów bez
sporny [1]. Dzięki temu właściwość ta może być wykorzystana do oceny 
agrotechnicznych skutków ugniatania gleby.

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań, zmie
rzających do oceny rzeczywistych skutków ugniatania naszych gleb, 
dokonywanej w oparciu o pomiar zmian ich cech fizycznych w warun
kach produkcyjnych.

M E TO D YK A  B AD AN

Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym 1977-1978 na trzech 
glebach położonych na obszarze W yżyny Lubelskiej: l)brunatnej w y
tworzonej z gliny niecałkowitej nawapieniowej, 2) brunatnej wytworzo
nej z piasku i 3) czarnoziemie leśno-stepowym. Pod względem składu 
granulometrycznego są to kolejno: glina średnia, piasek gliniasty mocny 
pylasty i pył lessowy. Próby glebowe do analiz pobierano cylindrami 
metalowymi pojemności 100 cm8, w sześciu powtórzeniach, z warstw
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2-7, 15-20, 25-30 cm z miejsc nie ugniecionych (kontrola) oraz ugnie
cionych kołami maszyn pracujących przy zbiorze plonów i uprawach 
pożniwnych.

Przepuszczalność powietrzną mierzono za pomocą aparatu typu 
LPIR-1 do oznaczania przepuszczalności powietrznej mas formierskich 
produkcji Zakładu Aparatury Doświadczalnej Instytutu Odlewnictwa 
w  Krakowie. Aparat ten umożliwia wykonywanie pomiarów na prób
kach typowych (100 cm3) stosowanych w gleboznawstwie. Wartość prze
puszczalności odczytana ze skali wyrażona jest w cm4/g.min. Aparat ten 
z pełnym powodzeniem był wykorzystany do tego typu badań glebo
znawczych [7].

Oznaczenie przepuszczalności powietrznej wykonano bezpośrednio po 
pobraniu próbek, to jest przy aktualnej wilgotności, oraz po nasyceniu 
próbek wodą i stabilizacji potencjału do wartości równych ciśnieniu 
155,49 hPa (pF 2,2) i 490,5 hPa (pF 2,7).

Ozaczenie uzupełniające wykonano metodami powszechnie przyję
tymi w gleboznawstwie.

OM ÓW IENIE I D YSKUSJA W Y N IK Ó W

Przejazdy kół po glebie umiarkowanie wilgotnej, jak to miało miej
sce w czasie prowadzenia badań, zwiększyły we wszystkich przypadkach 
zagęszczenie warstw poddanych bezpośrednio ugniataniu.

Zmniejszenie porowatości ogólnej objęło swym zasięgiem całą war
stwę uprawną do głębokości 30 cm. Największy spadek porowatości no
towano w warstwie powierzchniowej. Ze wzrostem głębokości różnice 
pomiędzy porowatością gleby nie ugniatanej i ugniatanej na ogół stop
niowo malały.

Wzrost zagęszczenia gleby wywołany ugniataniem kołami przejeż
dżających po polu maszyn wpłynął na znaczne zmniejszenie przepusz
czalności powietrznej we wszystkich badanych glebach. Efekt ten obser
wowano zarówno po przejeździe kół po glebie odleżałej, co miało m iej
sce w czasie zbioru plonów, jak też w glebie uprawionej, a 'następnie 
ugniecionej kołami ciągnika. O wielkości zmian przepuszczalności po
wietrznej decyduje w zasadzie pierwszy przejazd maszyny. Kolejne 
przejazdy obniżają przepuszczalność gleby w mniejszym stopniu.

W  glebie brunatnej wytworzonej z gliny stwierdzono wyraźne obni
żenie przepuszczalności powietrznej podczas przejazdu kombajnu zbo
żowego Bizon przy zbiorze pszenicy. Przepuszczalność powietrzna bez
pośrednio po ugnieceniu zmalała z 60 cmYg.min. w  warstwie 2-7 cm 
i 23-24,1 cmYg.min. w  warstwie 15-30 cm do wartości 15,6-16,8 cm4/g. 
min. Przejazd tym samym śladem maszyn towarzyszących (ciągnik z 
przyczepą) jeszcze bardziej obniżył przepuszczalność gleby (tab. 1).
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Duży spadek przepuszczalności powietrznej zanotowano również, 
w przypadku ugniatania gleb kołami maszyn podczas zbioru kukurydzy 
na zielonkę. W  glebie brunatnej wytworzonej z piasku przepuszczalność 
po przejeździe kół maszyn zmalała ze 101,2 cmYg.min. w warstwie po
wierzchniowej i 7,2-8 cmYg.min. w  warstwie 15-30 cm do wartości 
3,0-7,7 cmYg.min. (tab. 1). Natomiast w glebie czarnoziemnej przepusz
czalność zmniejszyła się do 2,6-4,1 cmYg.min przy wyjściowej wartości 
20,8-27,3 cmYg.min.

Zmiany przepuszczalności powietrznej wywołane ugniatającym dzia
łaniem kół maszyn i narzędzi rolniczych, podobnie jak w przypadku po
rowatości ogólnej, objęły swym zasięgiem całą warstwę orną, przy czym 
największe zmiany notowano najczęściej do głębokości 10 cm.

Najniższe wartości osiągała przepuszczalność powietrza w większości 
przypadków w warstwie 15-20 cm, której porowatość ogólna nie zawsze 
była najmniejsza. Dowodzi to skomplikowanego charakteru zależności 
między przepuszczalnością powietrzną gleby a jej stanem zagęszczania, 
na co zwracaliśmy uwagę we wcześniejszej pracy [7].

W  niektórych przypadkach, mimo wzrostu zagęszczania gleby spo
wodowanego przejazdem maszyn podczas zbioru plonów, nie zaobserwo
wano zmniejszenia przepuszczalności powietrznej, lecz pewien jej 
wzrost. Uzyskany efekt można chyba wytłumaczyć tym, że wymiana 
powietrza zachodzi w  znacznym stopniu przy udziale porów średnich, 
których drożność może się zwiększyć podczas ugniatania, powodując tym 
samym wzrost przepuszczalności powietrznej. Jest to zgodne z opisaną 
w cytowanej powyżej pracy zależnością między porowatością dyferen- 
cjalną gleby a jej przepuszczalnością powietrzną [7].

Bardzo silne zmniejszenie przepuszczalności powietrznej powoduje 
ugniecenie gleby o dużej wilgotności, co miało miejsce w glebie czarno
ziemnej. Efekt ten wiąże się najprawdopodobniej z zamykaniem przez 
błonki wody porów drożnych dla powietrza i dlatego mimo największej 
porowatości po ugnieceniu (40-48%) gleba ta uzyskała najmniejszą prze
puszczalność powietrzną.

W  glebie świeżo doprawionej ugniatanej kołami ciągnika zachodzą 
bardzo duże zmiany przepuszczalności powietrznej. Uzyskana po upra
w ie glebogryzarką wysoka przepuszczalność powietrzna gleby brunat
nej wytworzonej z gliny, szczególnie w warstwie powierzchniowej 
(360 cmYg.min), zmniejszyła się gwałtownie po przejeździe kół ciągnika 
(tab. 2). Końcowa wartość była podobna jak przy ugnieceniu tej samej 
gleby kombajnem (tab. 1). Dwukrotny przejazd ciągnika tym samym 
śladem obniżył przepuszczalność gleby pulchnej nawet silniej niż od
działywanie kombajnu i ciągnika z przyczepą na glebę odleżałą. Prze
jazd ciągnika z pługiem po ściernisku podczas uprawy gleby brunatnej 
wytworzonej z piasku nie powoduje tak silnego spadku przepuszczalności 
powietrznej (tab. 2).



H. Domżał i in.

..miuny porowatości ogólnej i  przepuszczalności powietrznej gleb ugniatanych 

Total porosity and a ir  permeability changes in so ils  pressed with

f'rlnba

Soil

iiodzaj
zabiegu
Measure
kind

Maszyna

Machine

Czynnik ugnia
tający

Pressing wheels

Głębo
kość
Depth

Wilgotność aktual
na /% wag./ 

Actuel moisture 
/weight Я/

kontrola

control

ugnie
ciona
pressed
so il

1 Ź 3 4 5 Ь 1

Gleba brunatna 
wytworzona z 
gliny
Brown so il de
veloped from 
loam

zbiór psze
nicy
harvest of 
wheat

kombajn Bizon 
Bizon combine 
harvester

duże koło kombajnu
great wheel of the 
combine harvester

2-7
15-20
25-30

14.9 
14,6
13.9

14,9
15.1
14.2

kombajn Bizon oraz 
ciągnik Ursus C~ 
-355 z załadowaną 
przyczepą
Bizon combine har
vester and Ursus 
C-355 tractor with 
loaded t ra ile r

duże koło kombajnu, 
dwa koła ciągnika i  
dwa koła przyczepy. 
Razem przejazd 5 kół
great wheel o f the 
combine harvester,two 
wheels of the tractor 
and two wheels o f the 
t ra i le r . In  tota l 
passage o f 5 wheels

2-7
15-20
25-30

14.9 
14,6
13.9

14,0
14.5
13.5

Gleba brunatna 
wytworzona z 
piasku
Brown so il de-
VO 1 ОПА Л "РТЛТП

zbiór kuku
rydzy na 
zielonkę
harvet of 
maizo fo r  
green 
matter

silosokombajn 
forage harvester

jedno koło 
one wheel

2-7
15-20
25-30

16 , 1
16.4
15.4

16,5
16 ,2
14,7

v c x u p u u  1 ги ш
sand ciągnik gąsieni

cowy DT-75
DT-75 ca te rp illa r  
tractor ,

gąsienica
ca te rp illa r

2-7
15-20
25-30

1 6 , 1
16.4
15.4

15,9
15.5
13.6

ciągnik Ursus 
C-385 z załadowaną 
przyczepą
Ursus C-3S5 tractor 
with loaded tra ile r

dwa koła ciągnika i  
dwa koła przyczepy 
pięciokrotnie.Razem  
przejazd 20 kół
two tractor wheels 
and two t ra ile r  
wheels, fiv e fo ld  pas
sage. In tota l pas
sage of 20 wheels

2-7
15-20
25-30

1 6 , 1
16.4
15.4

18.7
18.7 
11,5

Gleba czarno- 
ziemna wytwo
rzona z lessu

Chernozem so il 
developed from 
loess

zbiór psze
nicy

harvest of 
wheat

kombajn Bizon
Bizon combine har
vester

duże koło kombajnu
great wheel of the 
combine harvester

2-7
15-20
25-30

27,0
22,4
22,7

24,6
22,9
22,2

kombajn Bizon oraz 
ciągnik Ursus C- 
-4011 z dwiema 
przyczepami /jedna 
załadowana/
Bizon combine har
vester and Ursus 
C-4011 tractor with 
two t ra i le rs  /one 
loaded/

dużo koło kombajnu, 
dwa koła ciągnika o- 
raz 4 koła przyczep. 
Razem przejazd 7 koł
great wheel o f the 
combine harvester, two 
wheels of the tractor 
and 4 wheels of the 
t ra ile rs .In  tota l pas
sage of 7 wheels

2-7
15-20
25-30

21.3
19.3 
14,9

21,8
17,0
17,5
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maszynami i  narzędziami rolniczymi podczas zbioru plonów

agricu ltu ra l machines and tools during the harvest of crops

Gęstość
Density

g/cm^

Porowatość
ogólna

Przepuszczalność powietrzna -  cmfyg.min. 
Air permeability

porosity^ % aktualna
actual

przy pF 
at pP

2,2
2.2

przy pP 2,7 
at pF 2.7

kontrola ugnie
ciona

kontrola ugnie
ciona

kontrola ugnie
ciona

kontrola ugnie
ciona

kontrola ugnie
ciona

control preseed
so il

control pressed
so il

control pressed
so il

control pressed
so il

control pressed
so il

8 9 10 11 12 14
... - 1 T - 1b 17

1,46 1,72 44,7 34,8 60,0 16,7 39,3 2.2 41,1 2,6
1,67 1,69 36,7 36,0 24,1 15,6 15,2 2,7 9,6 2,7
1,66 1,63 37,1 36,0 23,0 16,8 3,5 7,4 3,7 7,6

1,46 1.75 44,7 33,7 60,0 12,0 39,3 3.9 44,1 3,6
1,67 1,79 36,7 32,2 24,1 9,4 15,2 2.7 9,6 2,2
1,66 1,76 37,1 33,3 23,0 14,2 3,5 4,3 3,7 4,3

1.35 1.54 43,3 41,0 101,2 7,7 74,7 12,4 86,7 5,9
1,54 1,62 41,0 37,9 8,0 4,0 19,9 10,8 9,3 4,6
1,69 1.59 35,2 39,1 7,2 4,5 11.4 11,5 4,4 4,8

1.35 1,58 48,3 39,5 101,2 5,9 74,7 3,1 86,7 3,5
1,54 1 ,6 1 41,0 38,3 8,0 3,5 19,9 3,5 9,3 3,0
1,69 1,68 35,2 35,6 7,2 9,1 11,4 3,6 4,4 3,5

1.35 1,67 48,3 36,0 101,2 2,7 74,7 2,4 86,7 1.9
1,54 1,66 41,0 36,4 8,0 3.0 19,9 2,5 9,3 2,6
1,69 1,85 35,2 29,2 7,2 5,0 11,4 2,5 4,4 3,5

1,18 1,44 53,7 43,5 134,1 2,5 146,2 2,5 230,3 4,6
1,40 1.47 45,1 42,3 11.1 2,9 18,7 2.6 15,6 6,6
1,37 1,43 46,3 41,9 15,3 2,5 13,3 2,4 27,1 8,2

1,30 1,53 49,0 40,0 16,3 2,3 15,0 2,3 18,3 2,4
1,47 1,57 42,3 38,4 24,6 3,3 27,2 3,5 27,0 3,2
1.35 1,49 47,0 41,6 38,3 7,0 32,9 7,1 47,0 6,5
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.. .2 „  . .
5 4 5 7

Gleba czarno- 
ziemna wytwo
rzona z lessu

Chernozem 
so il dovolo
ped from 
loess

zbiór kuku
rydzy na 
zielonkę

harvest of 
maize for  
green mat-

sieczkarnia połowa 
f ie ld  chaff cutter

dwa koła 
two wheels

2-7
15-20
25-30

28,5
27,4
26,9

30.5
28.5 
28,0

sieczkarnia połowa, 
ciągnik Ursus C- 
-4011 z przyczepą 
załadowaną oraz 
ciągnik Ursus C- 
-4011 z przyczepą 
pustą
f ie ld  chaff cutter, 
Ursus C-4011 tractor 
with loaded tra ile r  
and Ursus C-4011 
tractor with empty 
t ra ile r

dwa koła sieczkarni 
oraz dwa koła ciągn i
ka i  dwa koła przy
czepy dwukrotnie.Ra
zem przejazd 10 kół

two wheels of the 
f ie ld  chaff cutter, 
two wheels of the 
tractor and two 
wheels of the trailer, 
twofold pa3sage. In 
tota l passage of 10 
wheels

2-7

15-20

25-30

28,5

27,4

26,9

28.5 

25,7

25.5

Zmiany porowatości ogólnej i  przepuszczalności powietrznej glab ugniatanych 

Total porosity and a ir  permeability changes in so ils  pressed with

Gleba

S e il

Rodzaj
zabiegu

Measure
kind

Maszyna

Machine

Czynnik ugniata
jący

Pressing wheels

Głębo
kość

Depth
cm

Wilgotność aktual
na /% wag./ 

Actual moisture 
/weight %/

kontro
la
control

ugnie
ciona
prossed
s o il

Gleba brunat
na wytworzona 
z gliny

Brown so il de
veloped from

Iff
! 

I!
|f

Щ
1

1 ciągnik Ursus С- 
-335 z glebogry
zarką
Ursus C-385 tractor 
with ro to t ille r

dwa koła ciągnika 

two tractor wheels

2-7

15-20

25-30

21,0

23,2

17,6

21,7

20,9

16,6

ciągnik Ursus C- 
-365 z glebogry
zarką
Ursus C-335 tractor 
with ro to t ille r

dwa koła ciągnika 
dwukrotnie. Razem 
przejazd 4 kół
two tractor wheels 
at twofold passage. 
In total pa23age of 
4 wheels

2-7

15-20

25-30

21,0

23,2

17,6

21.7

16.7

17.7

Gleba brunat orка śc ier ciągnik Urr>u3 C- dwa koła ciągnika 2-7 19,5 18,8
na wytworzona niska po -385 z pługiem
z pi аз Ira kukurydzy Ursus C-335 with two tractor wheels 15-20 17,7 17,8
Brown so il de plou-^hing plough
veloped from of stubble 25-30 15,5 14,5
sand after maize

Wzrost gęstości gleby wywołany ugniataniem kołami ciągników i ma
szyn prowadzi do zmniejszenia różnic w zawartości drożnych porów w 
poszczególnych glebach. Świadczy o tym fakt otrzymania bardzo po
dobnych wartości przepuszczalności powietrznej w próbkach z różnych 
gleb, lecz w  tym samym stanie wysycenia gleby wodą (siła ssąca 155,49 
i 490,50 hPa). Duże pory decydujące o wartościach i zróżnicowaniu prze
puszczalności powietrznej poszczególnych gleb, a w obrębie gleb róż
nych ich stanów, zostały zlikwidowane. Wytworzony w procesie ugnia
tania nowy układ gleby odznacza się bardziej jednorodną strukturą 
porów.
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cd. tabeli 1

fl ■■ 9 10 11 • 1? ' ' 13' 14 15 16 17

1,23 1,34 52,3 48,1 20,8 2,6 29,4 2,3 31,8 3,9
1.24 1.33 51,9 48,4 27,3 2,8 24,9 2,2 31,2 2,1
1,31 1,34 49.2 48,1 25,2 2,8 ' 21,0 2,4 27,5 2,4

1,23 1,37 52,3 46,9 20,8 31,6 29,4 57,2 31,8 80,0

1,24 1,44 51,9 44,2 27,3 2,7 24,9 2,3 31,2 2,1

1,31 1,37 49,2 46,9 25,2 4,1 21,0 3,1 27,5 3,0

maszynami i narzędziami rolniczymi podczas prac uprawowych 

agricultural machines and tools during t illa ge

Gęstość
Density

g/cm3

Porowatość
ogólna
Total

porosity
%

Przepuszczalność powietrzna -  cm 
Air permeability

iVg#min

aktualna
actual

przy pP 2,2 
at pF 2.2

przy pP 
at pP

2,7
2.7

kontro
la
control

I ugnie
ciona 
pressed 
so il

kontro
la
control

ugnie
ciona
pressed
so il

kontro
la
control

ugnie
ciona
pressed
ao il

kontro
la
control

ugnie
ciona
pressed
so il

kontro
la
control

ugnie
ciona
pressed
so il

1,20 1,56 53,8 39,6 360,2 14,9 349,2 13,0 393,8 19,4

1,45 1,60 44,2 38,5 25,5 3,3 23,3 3,0 39,4 3,2

1,60 1,64 38,5 36,9 20,3 15,5 17,9 16,3 20,0 1б,5

1,20 1,60 53,8 >3,5 360,2 3,4 349,2 2,6 393,8 3,6

1,45 1,66 44,2 36,2 25,5 4,7 23,3 3,6 39,4 3,6

1,60 1,65 38,5 36,5 20,3 15,1 17,9 13,6 20,0 11,2

1,61 1,68 36,9 34,9 64,0 16,5 37,7 6,8 43,5 19,5

1,69 1,71 33,7 32,9 7,7 3,6 3,9 2,3 4,3 2,9

1,77 1,81 30,6 29,0 23,3 19,4 10,7 5,3 11,5 5,4
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Г. ДО М Ж АЛ, Я. Х О Д АРА, А. СЛО ВИ Н ЬСКА-Ю РКЕВИ Ч

ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМ ОСТИ ПОЧВЫ  УМ ИНАЕМ ОЙ
КО ЛЁСАМ И  ТРАК ТО РО В  И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х М АШ И Н

Институт почвоведения и агрохимии,
Сельскохозяйственная академия в Люблине

Ре з юме

Уминание (трамбовка) исследованных почв (табл. 1) колёсами сельскохо
зяйственных машин в производственных условиях приводит к ясно выражен
ному уменьшению общей порозности и воздухопроницаемости в колеях (сле
дах) колес. Изменения этих свойств достигают глубины 30 см. Самое сильное 
падение воздухопроницаемости обнаруживается в поверхностном слое т.е. до 
10 см глубины. Однако самые низкие значения воздухопроницаемости были 
отмечены в слое 10-20 см.

Сравнивая уминающее действие колес различных машин установлено, что 
пробег уборочных машин и оборудования сопутствующего уборке урожая как 
и пробег машин по свежевспаханной почве вызывают самое сильное пониже
ние воздухопроницаемости.

Однако пробег тракторов во время обработки уплотнённой почвы не при
водит к так далеко идущим изменениям исследуемого свойства.

Н. D O M ŻAŁŹ J. H O D A R A , A. S Ł O W IŃ S K A -J U R K IE W IC Z

CHANGES OF A IR  PE R M E A B IL ITY  OF SO IL PRESSED W ITH  
WHEELS OF TRACTORS AND  A G R IC U LTU R A L  M ACHINES

Department of Soil Science and Agricultural 
Chemistry,

Agricultural University of Lublin

Summa r y

Pressure of soil with wheels of agricultural machines under production con
ditions leads to a very distinct reduction of total porosity and air permeability 
in wheel tracks. Changes of these features reach the depth of 30 cm. The strongest 
air permeability drop occurs in the surface layer of soil, to the depth of 10 cm. 
The lowest permeability values were observed in the 10-20 cm layer.

While comparing the pressing effect of wheels of various machines, it has 
been found that the passage of harvesting machines and accompanying equipment 
at the harvest of crops as well as the passage of machines on freshly tilled soil 
result in the strongest reduction of air permeability of soiL The passage of 
tractors at tillage of compact soil does not cause such considerable changes of the 
features investigated.
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