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ZDZISŁAW GONET

PLONOWANIE JEDNOROCZNYCH ROÊLIN PASTEWNYCH 
MOTYLKOWYCH I NIEMOTYLKOWYCH W RÓŻNYCH 

WARUNKACH GLEBOWYCH

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w  Puławach

Środowisko glebowe Polski jest ogromnie zróżnicowane. Zmienność 
glebowa występuje nie tylko w poszczególnych rejonach, ale także nie
mal w każdym gospodarstwie rolnym. Ten fakt oraz znane zróżnicowane 
wymagania poszczególnych gatunków roślin w stosunku do gleby wska
zują na potrzebę szukania zależności wielkości plonu od warunków gle
bowych. Tego rodzaju prace zostały przeprowadzone w stosunku do zbóż 
{1, 2, 6, 7] i ziemniaków {4]. Stanowią one podstawę do wszelkich prac 
związanych z rejonizacją uprawy w celu lepszego wykorzystania poten
cjału produkcyjnego rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Obok zbóż i ziemniaków dalszą grupę roślin, które uczestniczą w  du
żym nasileniu w strukturze zasiewów, są rośliny pastewne. Jest to grupa 
gatunków roślin uprawnych bardzo niejednolita pod względem przyrod- 
niczo-gospodarczym i szczegółowsze poznanie ich reakcji na zmienne wa
runki glebowe może mieć wartość w planowaniu i organizacji bazy pa
szowej w gospodarstwie.

METODYKA

W pracy zajęto się wpływem warunków glebowych na plonowanie 
jednorocznych roślin pastewnych. Badania te przeprowadzono na pod
stawie doświadczeń ścisłych rejonizacyjnych {3], wykonanych w latach 
1975— 1978 w dwóch niezależnych seriach:

— seria z roślinami memotylkowatymi, w których występowały: ku
kurydza, kapusta pastewna, życica wielokwiatowa westerwoldzka, owies 
i słonecznik,

— seria z roślinami motylkowatymi uprawianymi na zielonkę i na 
nasiona: bobik, łubin żółty, łubin wąskolistny, groch i peluszka.
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Łącznie do analizy plonowania, w zależności od warunków glebo
wych, przyjęto 122 doświadczenia z jednorocznymi niemo tylko watymi, 
99 doświadczeń z motylkowatymi uprawianymi na zielonkę i 116 doś
wiadczeń z motylkowatymi uprawianymi na nasiona.

Gleby pod doświadczenia były charakteryzowane przez inspektorów 
ds. gleboznawstwa i ochrony gruntów IUNG.

Jako podscawę do określenia wpływu gleby na plony przyjęto:
— podział gleb na kompleksy przydatności rolniczej. Zgodnie z usta

lonymi zasadami kompleks pszenny bardzo dobry otrzymał wartość punk
tową ■= 94, pszenny dobry =  80, żytni bardzo dobry =  70, żytni do
bry — 52 i żytni słaby =  30. Z analizy wyłączono doświadczenia zało
żone na glebach kompleksu pszennego wadliwego i na kompleksach 
pastewnych jako trudnych do scharakteryzowania ich wartością punk
tową;

— wycenę wartości użytkowej gleb według S i u t y  (5], opartą na 
bonitacji punktowej „tekstury profilów glebowych” 1 w skali od 3 punk
tów (piasek luźny całkowity) do 21 punktów (utwór pyłowy ilasty cał
kowity),

— odczyn gleby w przyjętej skali pH.
W metodyce, w której uwzględniono różne stałe niezależne charakte

ryzujące glebę, miano na uwadze konfrontację i szukanie zgodności 
wyników charakteryzujących wymagania glebowe badanej grupy roślin.

W.YNIKI

I. Plonowanie na glebach według podziału na kompleksy. Wpływ gle
by według podziału na kompleksy przydatności rolniczej na plonowanie 
badanych gatunków był wyraźny.

Na rye. 1 przedstawiono wykres regresji obrazujący zależność plonu 
suchej masy jednorocznych roślin pastewnych uprawianych na zielonkę. 
Z wykresu wynika, że wszystkie jednoroczne niemotylkowate rośliny 
pastewne dają najwyższe plony na kompleksie pszennym bardzo dobrym 
i spadają w miarę przechodzenia z ich uprawą na gleby kompleksów 
pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego. Współ
czynniki korelacji wskazują, że najmniej zależna od warunków glebo
wych była kukurydza (współczynnik 0,15), a najbardziej — życica wie
lokwiatowa (współczynnik 0,30).

Bobik, groch, peluszka i łubin wąskolistny w uprawie na zielonkę nie 
wykazywały udowodnionej reakcji na jakość gleby wyrażonej komplek-

1 Prof. J. Siuta pod pojęciem „tekstury profilu glebowego” rozumie skład  
mechaniczny w całym profilu glebowym, a więc uwzględniający przypadki zarów
no budowy profilów całkowitych, jak i niecałkowitydh.
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Rye. 1. Zależność plonów suchej masy jednorocznych niem otylkowych roślin pa
stewnych oraz łubinu żółtego od jakośai gleby  

1 — kukurydza, 2 — kapusta pastew na, 3 — rajgras w esterw oldzki, 4 — ow ies, 5 — słonecz
n ik , 6 — łubin  żó łty

Dependence of dry matter yields of non-leguminous fodder crops and of yellow
lupine oai the soil quality  

1 — m aizę, 2 — fodder cabbage, 3 — Ita lian  ryegrass, 4 —- oats, 5 — sunflow er, 6 — y ellow
lu p in e

sem przydatności rolniczej, natomiast bardzo charakterystycznie ułożyła 
się omawiana zależność plonów łubinu żółtego. Otóż ta roślina dawała 
wyższe plony na glebach kompleksów żytnich niż pszennych. Jest to 
dotychczas jedyna roślina, u której wykazano taką reakcję.

Na ryc. 2 podano krzywe regresji wykazujące zależność między ja
kością gleby określoną kompleksami przydatności a plonami nasion roślin 
strączkowych. Plony łubinu żółtego i peluszki nie wykazywały zależno
ści plonów od jakości gleby. Stwierdzono natomiast wyraźne współdzia
łanie plonowania z jakością gleby u bobiku, grochu i łubinu wąskolist
nego. W miarę poprawiania się jakości gleby plon bobiku i grochu wzra
stał. Specyficznie zachował się natomiast łubin wąskolistny. Plony tej 
rośliny na glebach kompleksów żytnich były większe niż na pszennych.

II. Plonowanie na glebach o różnej punktowej bonitacji „tekstury 
profilów glebowych’'. Badania zależności plonowania jednorocznych roś
lin pastewnych w uprawie na zielonkę od „tekstury profilów glebowych” 
wykazały brak różnic istotnych lub bardzo niskie współczynniki kore
lacji. Stwierdzono jednak, że, podobnie jak przy szukaniu zależności

Kompleksy przydatności rolniczej gleb 
Complexes o f agricultural suitability o f  soils 
Осела gleb w punktach 
Evaluation o f soils in scores
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Rye. 2, Zależność plonów nasion roślin strączkowych od jakości gleby 
1 — bobik, 2 —  groch, 3 — łubin

Dependence of seed yields of leguminous crops on the soil quality  
■1 — fie ld  bean, 2 — pea, 3 — lup ine

plonów od kompleksów glebowych, łubin żółty dawał istotnie większe 
plony przy dość wysokim współczynniku korelacji 0,27 na glebach za
wierających w profilu glebowym mało części spławialnych (utwory pia
szczyste) niż na glebach o bogatszym w części spławialne składzie gra- 
nulometrycznym profilu glebowego.

Natomiast bardzo interesujący okazał się przedstawiony na ryc. 3 
wpływ „tekstury profilu glebowego” na wielkość plonu nasion roślin 
strączkowych. Wszystkie uprawiane rośliny strączkowe w sposób istotny 
reagowały na „teksturę profilu glebowego”. Bobik, groch i peluszka da
wały największe plony przy bonitacji „tekstury profilu glebowego” w 
granicach 12—18 punktów, co odpowiada grupie mechanicznej gliny 
lekkiej do gliny średniej pylastej. Specyficznie zachowały się natomiast: 
łubin żółty i wąskolistny. Stwierdzono zależność prostoliniową, przy czym 
największe plony uzyskano na glebach o składzie granulometrycznym 
piasku luźnego i słabo gliniastego. Ten wynik jest na ogół zgodny z da
nymi uzyskanymi przy badaniu plonu roślin strączkowych w zależności 
od kompleksu przydatności rolniczej gleb. Na glebach kompleksów żyt-

Hcmpleksy przydatności rolniczej gleb 
Complexes o f agricultural suitability o f soils
Ocena gleb w punhtach 
Evaluation o f soils in scores
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Tekstura profilu glebowego wyrażona w punktach 
Soil profile texture expressed in points

1 —  y ^ - O ß l /U 2 + 0,5359х-1,Ч7Ч0 п,=0,29
2 — у2= - 0,0483 л + 2,0915 г2=0,22
3 — у3=-0,0503х + 2,3521 ^=0,21
4 — уц--0,0119хг + 0,2Чв7х-0,4665 гч=0,25
5 —  y5 = -0,0100xz + 0,2820*-0,0166 г5 = 0,2Ч

Ryc. 3\. Wpływ tekstury profilu glebowego /na wielkość plonu nasion roślin strącz
kowych

1 — bobilę, 2 —■ łubin  żółty, 3 —* łubin w ąskolistn y , i  — groch, 5 — peluszka

Effect of the soiil profile texture on the seed yield level of leguminous crops 
1 — field  bean, 2 — y e llo w  lup ine, 3 — narrow -leaved  lupine, 4 — pea, 5 — fie ld  pea

nich, a więc wykazujących skład granulometryczny piasków, plony łu
binów były większe niż na glebach kompleksów pszennych o składzie 
glin lub iłów.

III. Plonowanie w zależności od odczynu gleby. Badano również zależ
ność między plonami a odczynem gleby, co przedstawia ryc. 4. Okazało 
się, że wszystkie jednoroczne niemotylkowe rośliny pastewne na glebach 
o odczynie zbliżonym do obojętnego dawały większe plony niż w wa
runkach gleb kwaśnych. Z roślin motylkowatych bobik, groch i peluszka 
nie reagowały w sposób udowodniony na odczyn gleby, a łubin żółty 
uprawiany na zielonkę i nasiona dawał większe plony w warunkach 
gleb kwaśnych.

Ta specyficzna reakcja łubinów na warunki glebowe jest z punktu 
widzenia rejonizacji uprawy bardzo interesująca. Łubiny nie tylko udają 
się na glebach kompleksów żytnich, ale dają na tych glebach większe 
plony niż na glebach kompleksów pszennych.
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1 —  y  .,=0,7742 x+8,1322 г,- =0,14
2 — lny2= 0,1107a +1,5151 r2 = 0,20
3 — y3=1,1047x+3,1S04 r3 = 0,27
4 — '.r.yą-0 ,1 lt52x+ 1,0120 rv =0,35
5 -  lny3 -0.Ш35Х-: 1,2143 rb = 0,27
в -  !пув~-о,гшх+г?ч9ч- гс,=о,зг
7 _  !ny7=-0'2177x+1,4214 r7=0,2S

Rye. 4. Zależność plonów suchej masy jednorocznych roślin pastewnych od odczynu
gleby

1 — kukurydza, 2 — kapusta pastew na, 3 — rajgras w esterw oldzki, 4 — ow ies, 5 — słonecz
nik , 6 — łubin żółty  na zielonkę, 7 — łubin  żółty  na nasiona

Dependence of dry matter yields of annual fodder crops on tJhe soil reaction
1 — m aise, 2 — fodder cabbage, 3 — Italian  ryegrass, 4 — oat, 5 — sunflow er, 6 — yellow

lu p ine for green fodder, 7 — yellow  lupine for seeds

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń statystycznych wy
kazano, że reakcja na warunki glebowe jednorocznych roślin pastewnych 
jest bardzo duża. Stwierdzono, że:

— wszystkie niemotylkowate jednoroczne rośliny pastewne uprawia
ne na zielonkę obniżają plonowanie w miarę przechodzenia z ich uprawą 
z kompleksu pszennego bardzo dobrego na kolejne kompleksy aż do.żyt
niego słabego i najsłabszego;

— na ogół nie stwierdzono istotnego wpływu warunków glebowych 
na plony suchej masy roślin motylkowatych. Jedynie łubin żółty zacho
wał się w tych układach odrębnie — dawał większe plony na glebach 
kompleksów żytnich;

— wszstkie rośliny motylkowate (strączkowe) uprawiane na nasiona 
istotnie reagowały na bonitację ,,tekstury profilów glebowych”. Łubin 
żółty i wąskolistny zachował się specyficznie dając największe plony na 
glebach o profilu zbudowanym z piasków luźnych i słabo gliniastych;

— wszystkie badane rośliny reagowały na odczyn gleby, z tym że łu
biny żółty i wąskolistny na glebach zakwaszonych dawał większe plony 
niż na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego. Kwaśne gleby pias-
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kowe są dla nich lepszym siedliskiem niż gleby pszenne, bogate w czę
ści spławialne o odczynie obojętnym.

Z przeprowadzonych badań za najważniejsze uznano stwierdzenie, że 
łubiny żółty i wąskolistny reagują specyficznie na warunki glebowe. 
Gleby kompleksów żytnich i o profilu glebowym ubogim w części spła- 
wialne okazały się dla tych roślin odpowiedniejsze niż gleby komplek
sów pszennych, bogate w części spławialne. Dotychczas panował pogląd, 
że rośliny te znoszą gleby słabe, co jednak nie oznaczało, że na glebach 
mocnych dają plony niższe.
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3. ГОНЕТ

УРОЖАЙНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ КОРОМОВЫХ БОБОВЫХ И НЕБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Институт агротехники, удобрения и почвоведения в Пулавах 

Рез юме

Проведены опыты во всех климатических условиях с однолетними кормовыми небобо
выми культурами возделываемыми на зелений корм (кукуруза, кормовая капуста, плевел 
вестервольдский, овес и подсолнечник), а также бобовых культур возделываемых как на 
зелений корм как и на семена (конские бобы, горох, пел юшка, узколистный и желтый люпин). 
Путем анализа регрессии определено влияние климатических факторов ка величину их 
урожаев.

Почвы были охарактеризованы на основании их сельскохозяйственной пригодности 
и в соответствии с т. наз. „текстурой почвенного профиля", выраженных в пунктах.

Установлено, что все небобовы кормовые растения давали самые высокие урожаи 
на почвах лучших пшеничнных групп и снижались на ржаных почвах.
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Урожаи семян бобовых культур зависели в первую очередь от строения и грануломе
трического состава почвенного профиля т.е. от „текстуры почвенного профиля”. Устано
влено, что урожаи конских бобов, гороха и пелюшка самые высокие на богатых почвах, 
а узколистного и желтого люпина на бедных глинистыми частицами. Указанное специфи
ческое реагирование на почвенные условия желтого и узколистного люпина было признано 
наиболее интересным результатом проведенных опытов.

Z. GONET

YIELDING OF ANNUAL LEGUMINOUS AND NON-LEGUMINOUS 
CROPS UNDER DIFFERENT SOIL CONDITIONS

Institute of Sail Science and Cultivation of Plants 
at Puławy

S u m m a r y

The effect of soiil conditions on the yields of annual non-leguminous fodder 
crops cultivated for green fodder (maize, fodder cabbage, Italian ryegrass, oat and 
sunflower) and leguminous fodder crops cultivated both for green fodder and 
seeds (field bean, pea, field pea, narrow-leaved and yellow lupine) located in all 
climatic regions of Poland was determined in the experiments by means of the 
regression analysis. The soil was characterized by agricultural suitability com
plexes and according to the “soil profile texture” expressed in scores.

It has been found that all non-leguminous fodder crops gave the highest dry 
matter yields on the very good and good wheatsoil complexes and decreased 
with passing of their cultivation onto rye soil complexes, including soil complexes 
weak, and very weak'.

The yields of leguminous crops depended first of аД, on the structure and 
granulometric composition of the soil profile, i.e. on the “soil profile texture”. 
It ihas been found that field bean, pea and field pea yields are the highest on 
the soils of the profiles rich and of yellow nad narrow-leaved lupine — on those 
poor in  silt and clay particles. This specific reaction to soil conditions of yellow  
and narrow-leaved lupine was regarded as the most interesting result of the 
experiments.
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