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W YNIKI TRZYLETNICH BADAŃ NAD PLONOW ANIEM ZBÓŻ 
NA POLACH ZABEZPIECZONYCH PRZED EROZJĄ W LINOWIE

Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Pracownia Erozji Gleb Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Badania nad plonowaniem zbóż na polach zabezpieczonych przed erozją 
prowadzono w Linowie, leżącym w pobliżu północnp-wschodniej krawędzi 
Wyżyny Opatowskiej. Prace zabezpieczające rozpoczęto w 1961 roku według 
projektu J ó z e f a c i u k a [ l , 2 ] n a  polach gospodarstw indywidualnych o łącznej 
powierzchni około 20 ha, usytuowanych na silnie nachylonym (20—40%) 
stoku o wystawie północnej. Do czasu wykonania zabiegów przeciwerozyjnych 
gleby podlegały erozji, zwłaszcza intensywnemu spływaniu (soliflukcja).

METODA BADAŃ

Badania wykonano w latach 1979— 1981. Badano plony na polach 
usytuowanych w poprzek zbocza. Są one głównym elementem zabiegów 
przeciwerozyjnych. Granice pól tworzą: na mniejszych spadkach 1-metrowe 
pasy zadarnione i obsadzone drzewami owocowymi, a na większych spad
kach 6-metrowe pasy darni obsadzone drzewami i krzewami leśnymi lub 
owocowymi (rye. 1).

Plony zbierano z poletek o powierzchni 1 m 2, w trzech miejscach 
(powtórzeniach). Poletka były usytuowane wzdłuż spadku pola, w górnej, 
środkowej i dolnej jego części, a odpowiednie ich powtórzenia leżały na 
jednej linii zgodnie z kierunkiem spadku [3]. Zboże z poletek wycinano 
ręcznie w fazie dojrzałości woskowej. Plony poddano obliczeniom statys
tycznym metodą bloków kompletnie zrandomizowanych [4].

Ponadto określono niektóre elementy struktury plonów: liczbę roślin, 
długość kłosów, masę 1000 nasion, plon ziarna.
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Rye. 1. Fragment zbocza zabezpieczonego przed erozją
/ granice pól leżących w poprzek stoku. 2 pasy drzew leśnych. 3 pasy drzew owocowych. 4 linie, wzdłuż których

pobierano próbki gleb

Fig. 1. Fragment of a slope protected against erosion
У borders o f contour fields. 2 — belts of forest trees. 3 belts od fruit trees, 4 lines along which soil samples were taken

T abela  1
Średnie temperatury powietrza (°C) i suma opadów atmosferycznych (mm) dla Sandomierza 

Means temperature (°C) and precipitation (mm) at the rainfall station Sandomierz

Miesiąc Temperatura -  Temperature Opad — Precipitation
Month 1979 1980 1981 1979 1980 1981

I -5 .9 -7 ,2 -5 .0 54,0 15,7 22.2
II -5 .1 -1 ,3 -1 .5 10,2 21,3 14,2

III 2.6 -0 ,2 4.2 37,0 11,3 40,0
IV 6,5 6,3 6.0 56.0 .73,0 12.0
V 14,4 9.7 13,9 35,0 50,0 .61,0

VI 19.0 15,1 17,4 76,0 101,0 109.0
VII 15,1 16,4 18.0 79,0 162,0 48,0

VIII 16,6 16,2 16,7 109,0 56,0 68.0
IX 13.6 12,6 14.1 35,0 31,0 34,0
X 6,0 8,3 9,0 25,0 124,0 51.0

XI 2.5 1,0 2,3 43,0 40,0 57,0
XII 1.1 -1 ,5 -3 ,4 35,0 16,0 28,0

Roczne
Annual 7,2 6,3 7.6 594,2 701,3 544,4

IV — IX 14,2 12,7 14,4 390 473 332
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W ARUNKI METEOROLOGICZNE

Największymi opadami w latach 1979— 1981 charakteryzował się rok 
1980 (tab. 1). Suma opadów tylko w miesiącach IV—X osiągnęła 578 mm 
i była większa o 40 mm od średniej rocznej z wielolecia, wynoszącej 
538 mm. Wielkości opadu rocznego w latach 1979 i 1981 były podobne. 
Najbardziej deszczowe były miesiące letnie — VI, VII i VIII w roku 1979 
oraz V, VI i VIII w roku 1981. Najcieplejszy był rok 1981, a naj
chłodniejszy rok 1980 (tab. 1).

Rozpatrując roczne okresy wegetacyjne należy stwierdzić, że w każdym 
z nich uprawiane zboża miały dostateczną ilość wody. Najmniej korzystny 
był okres wegetacyjny w 1980 roku. Obfitość opadów i niskie temperatury 
powietrza opóźniły dojrzewanie zbóż i ich zbiór. Średnia temperatura 
w miesiącach VI—VIII, w porównaniu z danymi z wielolecia, była niższa 
o 1,6°C, a średnie opady wyższe o 42 mm. Tylko w lipcu spadło 
162 mm deszczu, przy średniej z wielolecia 88 mm.

CHARAKTERYSTYKA GLEBY

Z analizy składu mechanicznego wynika, że na zboczu występuje gleba 
pyłowa, przechodząca w jego środkowej części w piasek gliniasty (tab. 2). 
Cechuje ją niska zasobność w odżywcze składniki mineralne (tab. 3).

Zawartość próchnicy jest na ogół mała, około 0,9%, najmniejsza w środ
kowej części zbocza. Znaczne różnice występują w zawartości przyswajalnych 
form fosforu i potasu na poszczególnych częściach stoku. Najmniej zasobna 
w fosfor i potas jest gleba w środkowej części zbocza, mało zasobna 
w górnej części, a średnio zasobna w dolinie i w dolnej części zbocza. 
Zawartość gleby w przyswajalny magnez kształtuje się dość równomiernie 
na całym zboczu i generalnie jest mała. Odczyn gleby jest kwaśny 
(pHH2o 6 ,1 -5 ,6 ).

WYNIKI BADAŃ

Wydajność wszystkich gatunków zbóż w całym okresie badań była 
niska (tab. 4). Średnie plony z trzech lat wynosiły: owsa 1,76 t/ha, 
jęczmienia 1,9 t/ha i żyta 1,7 t/ha, przy średniej 3 t/ha zbóż dla całej 
wsi Linów.

Obliczenia statystyczne wykazały, że zadrzewione pasy istotnie obniżają 
plonowanie zbóż, przy czym najniekorzystniej oddziałują pasy z drzewami 
leśnymi (tab. 4).

Cechy morfologiczne roślin były słabo zróżnicowane na poszczególnych 
poziomach zbocza — górnym, środkowym i dolnym (tab. 4).



T a b e la  2

Skład mechaniczny gleb — Mechanical composition of soil

Położenie Głębokość Procent frakcji o średnicy w mm
Przekrój
Section

odkrywki
Sampling

place

odkrywki
Sampling

Per cent of fractions with diameter -— mm

depth
cm 1,0—0,5 0,5—0,25 0,25-0 ,10 0,10—0,05 0,05—0,02 0,02—0,006 0,006—0,002 < 0,002

dolina
valley 5— 15 2 8 20 18 27 9 4 10

AB dolna część zbocza 
lower part of slope

5— 15 3 7 12 17 38 11 4 7

środkowa część zbocza 
middle part of slope 5— 15 1 6 11 16 39 12 4 7

dolina
valley 5— 15 3 10 23 19 26 6 4 8

CD

dolna część zbocza 
lower part of slope

5— 15 3 13 26 18 23 6 3 7

środkowa część zbocza 
middle part of slope

5— 15 1 4 8 17 45 13 5 7

górna część zbocza 
upper part of slope

5— 15 3 7 13 19 36 12 3 7
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T abela  3

Niektóre właściwości chemiczne gleby 
Some chemical properties of soil

Przekrój
Section

Położenie odkrywki 
Sampling place

Głębokość
odkrywki
Sampling

depth
cm

Próchnica
Humus

%

Zawartość (mg) 
w 100 g 

s.m. gleby 
Content (mg) 

in 100 g 
d.m. soil

рНн2о p K - K C I

P К Mg

AB

dolina — valley 5-15 2,02 3,49 15,52 3,5 6,1 4.8

dolna część zbocza 
lower part of slope

5-15 1,9 3,13 11,95 2,8 5,6 4,7

środkowa część zbocza 
middle part of slope 5-15 0,9 0,39 5,23 3,8 5,6 4,7

górna część zbocza 
upper part of slope 5-15 1,6 2,41 7,22 3,1 5,7 4,8

CD

dolina — valley 5-15 2,00 2,98 8,63 2,9 5,7 4,6

dolna część zbocza 
lower part of slope

5-15 1,44 2,30 6,89 3,4 5,7 4,7

środkowa część zbocza 
middle part of slope

5-15 0,92 1,22 4,56 2,7 5,8 4,7

górna część zbocza 
upper part of slope

5-15 1,65 1,69 6,06 3,2 5,6 4,5

Niska wydajność zbóż ma chyba przede wszystkim źródło w ekstensywnym 
sposobie gospodarowania. Zmianowanie roślin jest zupełnie przypadkowe. 
Dawki nawozów mineralnych wynoszą przeciętnie 100 kg NPK na hektar, 
przy średniej dla całej wsi 220 kg (dane z Urzędu Gminy) oraz przy niemal 
całkowitym zaniechaniu nawożenia organicznego ze względu na bardzo małą 
obsadę inwentarzem.

UWAGI KOŃCOWE

— Zadrzewienia, zwłaszcza wysokie pasy leśne, zastosowane jako granice 
wąskich pól usytuowanych poprzecznie na stoku, obniżają w Linowie plony 
zbóż.

— Podstawowym warunkiem zwiększenia plonów w Linowie jest podnie
sienie kultury roli oraz usunięcie lub przebudowa zadrzewień przeciwerozyj
nych, zwłaszcza z drzewami leśnymi.



T a b e la  4

Plony ziarna i niektóre cechy struktury plonu zbóż na polach usytuowanych w poprzek stoku (średnie z 3 lat) 
Grain yields and selected yield components of cereals in contour fields (mean values from 3 years)

Rok
Year

Położenie
Situation

Rodzaj 
zadrzewień na 
granicach pól 

Species of trees 
at field 
borders

Uprawiana
roślina
Plant

cultivated

Liczba 
roślin 

na 1 m2 
Number 
of plants 
per 1 m2

Liczba 
kłosów 

na 1 m2 
Number 
of ears 

per 1 m2

Długość
słomy
Straw
length

cm

Masa 
1000 

ziaren 
Weight 
of 1000 
grains 

g

Plon
ziarna
Grain
yield

g/cm2

NIR
LSD

P = 0,05

1979

górna część zbocza 
upper part of slope 
górna część zbocza 
upper part of slope 
środkowa część zbocza 
middle part of slope 
dolna część zbocza 
lower part of slope

leśne
forest
owocowe
fruit
leśne
forest
owocowe
fruit

owies
oats
żyto
rye
jęczmień ozimy 
winter barley 
jęczmień jary 
summer barley

447

471

342

543

428

452

316

526

59.0

71.1

59.6

63.7

40,4

28,0

37,8

38,1

180

177

180

193

4

8

7

3

1980

górna część zbocza 
upper part of slope 
górna część zbocza 
upper part of slope 
środkowa część zbocza 
middle part of slope 
dolna część zbocza 
lower part of slope

leśne
forest
owocowe
fruit
leśne
forest
owocowe
fruit

owies
oats
żyto
rye
jęczmień jary 
summer barley 
jęczmień ozimy 
winter barley

359

441

314

511

337

434

293

495

67,1

70,9

66,0

69.0

38.7 

27,4

36.8 

40,1

174

172

186

190

5

10

4

4

1981

górna część zbocza 
upper part of slope 
środkowa część zbocza 
middle part of slope 
dolna część zbocza 
lower part of slope

leśne
forest
leśne, owocowe 
forest, fruit 
owocowe 
fruit

owies
oats
jęczmień jary 
summer barley 
jęczmień jary 
summer barley

426

571

558

412

543

542

64,6

59,1

73,0

40,6

39,0

41,8

176

179

220

12

9

r.n.**

*

**

Dla współdziałania: rodzaj zadrzewień na granicach pól x plon ziarna 
For interaction: species of trees on field bordes x grain yields 
Różnica nie udowodniona 
Non significant difference
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К. ПИЛИЩ УК. А. Ю ЗЕФ АЦКЖ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УРОЖАЙНОСТИ ХЛЕБНЫХ 
ЗЛАКОВ НА ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ ЭРОЗИИ ПОЛЯХ В МЕСТНОСТИ ЛИНОВ

Отдел почвоведения и охраны почв, Лаборатория эрозии почв, Институт агротехники,
удобрения и почвоведения

Р езю м е

Проводились трехлетные опыты (1979-1981 гг.) по урожайности хлебных злаков 
(рожь, ячмень, овес) на полях расположенных поперек склона с уклоном 20—40% 
и с северной экспозицией. Эти поля охраняются дополнительно против эрозии полосами 
травянистой растительности шириной 1-6 м, с насаждением лесных или плодовых 
деревьев и кустарников. Почву составляет пылеватая формация или супесь.

Противоэрозионные сооружения были построены в 1968 г. по проекту Ч. Юзефа- 
цюка. Весь объект площадью 20 гектаров характеризуется небольшим плодородием 
почвы и низкими урожаями хлебных злаков (таблицы 2 и 3).

Проведенные измерения показали, что защитные полосы, особенно с посадкой 
лесных деревьев, привели к сниженнию урожаев (таблица 4).

Авторы считают, что для повышения урожайности следует улучшить общую куль
туру почвы и удалить или перестроить противоэрозионные насаждения, особенно 
лесных деревьев.

K. PILISZCZUK. A. JÓZEFACIUK

RESULTS OF THREE-YEAR INVESTIGATIONS ON YIELDING OF CEREAL CROPS 
ON EROSION-PROTECTED FIELDS AT LINÓW

Department of Soil Science and Soil Conservation, Laboratory of Soil Erosion, Institute 
of Soil Science and Cultivation of Plants

Sum m ary

Three-year investigations (1979— 1981) on yielding of cereals (rye, barley, oats) on the 
contour fields at Linów were carried out. The fields are situated on a slope with 
inclination of 20—40% and of northern exposition. These fields are additionally protected
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against erosion by belts of grass sward, 1—6 m in width, planted with forest of fruit 
trees and shrubs. Soil of the fields constitute silt or loamy sand.

The antierosion structures were built in 1968 according to the design of C. Józefaciuk. 
The whole object of 20 hectares is characterized by low soil fertility and low yields 
of cereals (Tables 2, 3).

The performed measurements have proved that the protection belts, particularly those 
planged with forest trees, caused a reduction of yields (Table 4).

According to the authors’ opinion, higher yields of crops could be ensured by general 
improvement of the soil culture and by removal or re modelling of antierosion afforestations, 
particularly with forest trees.
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