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Dotychczasowe badania nad efektywnością uprawy stosowanej w poprzek 
spadku, jak również na tarasach w terenach erodowanych nie są liczne. 
Dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy uprawa taka jest korzystniej
sza dla plonowania roślin od uprawy tradycyjnej, wykonywanej zgodnie 
ze spadkiem terenu.

Badania prowadzone na wzniesieniach morenowych Pojezierza M azur
skiego nad efektywnością uprawy wykonanej w poprzek i wzdłuż spadku, 
na stoku południowym, nie wykazały wyższej produkcyjności przy uprawie 
poprzecznej [1].

Doświadczenia nad skutecznością tarasowania wykazały zwyżkę plonów 
o około 5% na polach starasowanych w porównaniu z uprawą beztarasową 
[2]. Natomiast inne badania nie wykazały zwyżki plonów przy uprawie 
tarasowej [3].

Podobne badania prowadzono na zboczu lessowym o wystawie południo
wej przy spadku 12— 16% w Elizówce [5, 6]. W latach 1961— 1966 
uzyskano wyższe plony na polach usytuowanych w poprzek stoku niż na 
kontrolnych, uprawianych zgodnie ze spadkiem terenu. Natomiast w latach 
1971— 1974 w dwóch pierwszych latach uzyskano wyższe plony na polach 
uprawianych w poprzek stoku, a w dwóch następnych na polach uprawia
nych zgodnie ze spadkiem terenu.- W tej sytuacji należało prowadzić 
dalsze badania.

Przedstawione 10-letnie wyniki są kontynuacją badań rozpoczętych 
w 1961 r. na dwóch polach wstęgowych o układzie poprzecznym do spadku 
oraz na odpowiadających im agrotechnicznie polach kontrolnych, uprawianych 
zgodnie ze spadkiem terenu.

OPIS OBIEKTU I METODA

W 1958 roku wprowadzono w Elizówce projekt ochrony gleby przed 
erozją według Z i e m n i c k i e g o  [7]. Na zboczach o nachyleniu 12— 16% 

' wytyczono po dwa pola wstęgowe szerokości 20 m, których granice
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miały kierunek zbliżony do warstwie. Obok nich pozostawiono w celach 
doświadczalnych dwa pola kontrolne, uprawiane zgodnie ze spadkiem 
terenu (rye. 1).

Rye. 1. Lokalizacja miejsc badań
/ — pola płodozmianowe. 2 — miejsca pomiaru plonów, 3 — granice pól. 4 — warstwice, 5 — kierunek uprawy

Fig. 1. Location of investigat in places
/ — crop rotation fields. 2 — crop measurement places. 3 — field borders. 4 — contour lines. 5 — tillage direction

Obecnie na granicach pól wstęgowych powstały skarpy, a pola przy
bierają charakter tarasów. Wszystkie pola wchodziły w skład pól produk
cyjnych Zakładu Doświadczalnego, toteż autor nie miał wpływu na zmiano
wanie roślin oraz poziom nawożenia i zabiegi uprawowe. Stosowano jednak 
na polach wstęgowych i odpowiadających im polach kontrolnych z uprawą 
zgodną ze spadkiem jednakową agrotechnikę oraz terminy siewu i zbioru.

Plony mierzono na polach zbocza południowego w latach 1975— 1984. 
Poletka do pomiaru plonów o powierzchniach 324 m 2 ( 1 8 x l 8 m )  wyty
czano w łanie tuż pFzed zbiorem, obejmując całą szerokość pól. Miejsce 
pomiaru plonów na polach kontrolnych odpowiadało położeniu pola 
wstęgowego na zboczu. Plony mierzono również na polach kontrolnych 
na wierzchowinie.

W celu łatwiejszego porównania wielkości plonów głównych i ubocz
nych roślin przeliczono je na jednostki owsiane [8].
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Gleby w miejscu badań powstały z głębokich lessów i zaliczane są 
do brunatnych. Na zboczu w porównaniu z wierzchowiną zaznacza się 
spłycenie profilu glebowego. Szczegółową charakterystykę gleb łącznie z prze
krojami niwelacyjnymi zbocza przedstawiono wcześniej w innej pracy [5].

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Porównując uzyskane wyniki pomiaru plonów na dolnym polu wstęgo
wym Pj z polem kontrolnym (ryc. 1) można zauważyć, że wyraźnie 
więcej jednostek owsianych uzyskano na polu wstęgowym w roku 1977 
przy uprawie mieszanki na zielonkę i w roku 1978 przy uprawie pszenicy 
ozimej (tab. 1 i 2). W 1980 roku wyraźnie więcej jednostek owsianych 
uzyskano na polu kontrolnym przy uprawie mieszanki. W pozostałych

T ab ela  1
Plony na polu Pj w jednostkach owsianych z 1 ha 
Crops in the field P t in oat units from 1 hectare

Rok Roślina — Crop
Pole

Pole kontrolne 
Control field

Year
wstęgowe 

Ribbon field zbocze
slope

wierzchowina
upland

1975 Koniczyna czerwona (zielona masa) 
Red clover (green matter) 8136 8343 9650

1976 Jęczmień jary (ziarno +  słoma) 
Summer barley (grain + straw) 4274 4218 4305

1977 Owies +  wyka +  gorczyca (zielona masa) 
Oat +  vetch +  mustard (green matter) 4912 3888 4144

1978 Pszenica ozima (ziarno +  słoma) 
Winter wheat (grain + straw) 5726 4763 5036

1979 Owies (ziarno +  słoma) 
Oat (grain +  straw) 2471 2579 2573

1980 Owies+ peluszka (zielona masa) 
Oats +  field pea (green matter) 3042 3771 3432

1981 Owies (ziarno +  słoma) 
Oats (grain +  straw) 3165 3412 3324

1982 Żyto ozime (zielona masa) 
Winter rye (green matter) 1593 1453 1791
Owies (zielona masa) 
Oat (green matter) 1368 1400 1642

1983 Jęczmień jary (ziarno +  słoma) 
Winter barley (grain +  straw) 5037 5002 5944

1984 Owies+ peluszka (zielona masa) 
Oats +  field pea (green matter) 5746 5813 6211

Razem — Total 45470 44642 48052
Wskaźnik — Index — % 95 93 100
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T abela  2
Plony na polu P2 w jednostkach owsianych z 1 ha 

Crops in field P2 in oat units from 1 hectare

Rok
Roślina — Crop

Pole

1
Pole kontrolne 
Control field

Year wstęgowe 
Ribbon field zbocze

slope

1
wierzchowina

upland

1975 Jęczmień jary (ziarno +  słoma) 
Summer barley (grain +  straw)

2572 2988 3180

1976 Owies+bobik+wyka (zielona masa) 
Oats +  field beens +  vetch (green matter)

2822 2869 2389

1977 Pszenica ozima (ziarno +  słoma) 
Winter wheat (grain +  straw)

356? 3093 3394

1978 Owies +  wyka +  gorczyca (zielona masa) 
Oats +  vetch +  mustard (green matter)

1797 3568 1760

1979 Żyto ozime (zielona masa) 
Winter rye (green matter)

1894 2245 2415

1980

1981

Pszenica ozima (ziarno +  słoma) 
Winter wheat (grain + straw)
Owies + słonecznik + wyka + peluszka

4600 3096 5442

(zielona masa)
Oats +  sunflower +  vetch + field pea 

(green matter)

2611 2419 1859

1982 Jęczmień jary (ziarno + słoma) 
Summer barley (grain + straw)

2402 1023 2467

1983 Żyto ozime (zielona masa) 
Winter rye (green matter)

4063 3669 3856

1984 Pszenica ozima (ziarno + słoma) 
Winter wheat (grain + straw)

5627 5372 5154

Razem — Total 31951 30342 31916
Wskaźnik — Index — °0 100 . 95 i 100

latach różnice w jednostkach owsianych były niewielkie i występowały na 
korzyść pola wstęgowego lub kontrolnego.

Porównując liczbę jednostek owsianych na polu między wierzchowiną 
a zboczem można zauważyć, że w ciągu ośmiu lat więcej jednostek uzyskano 
na wierzchowinie, w jednym roku na zboczu, a w jednym roku wielkości 
były podobne.

Biorąc pod uwagę sumę jednostek owsianych w okresie 10 lat, naj
więcej ich uzyskano na wierzchowinie, o 5% mniej na polu wstęgowym 
i o 7% mniej na polu kontrolnym.

Liczby jednostek owsianych uzyskanych na górnym polu wstęgowym 
P 2 i kontrolnym są zbliżone do uzyskanych na polu P ^  W ciągu sześciu 
lat uzyskano więcej jednostek owsianych na polu wstęgowym, a przez 
cztery lata — na polu kontrolnym.
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Porównując wierzchowinę i zbocze pola kontrolnego P2 można zauważyć, 
że w ciągu sześciu lat więcej jednostek owsianych uzyskano na wierzchowinie, 
a w ciągu czterech lat na zboczu.

Biorąc pod uwagę sumę jednostek owsianych w okresie dziesięciu lat, 
plony na wierzchowinie i polu wstęgowym były zbliżone, natomiast na polu
kontrolnym były niższe o 5%.

Reasumując, można stwierdzić, że nie w każdym roku rośliny na polach 
wstęgowych dają plony wyższe niż na polach uprawianych zgodnie ze 
spadkiem terenu. Jednak w okresie 10-letnim pod względem uzyskanych 
jednostek owsianych pola wstęgowe przewyższały pola uprawiane zgodnie 
ze spadkiem terenu, a ponadto wyraźnie zmniejszały natężenie procesów
erozyjnych. Stąd należy je propagować w terenach erodowanych.
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3. М АЗУР

СРАВНЕНИЕ УРОЖАЕВ НА ЛЕНТОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛЯХ
В ЭЛИЗУВКЕ

Кафедра мелиорации и сельского строительства Сельскохозяйственной академии
в Люблине

Р езю м е

В статье рассматриваются результаты 10-летних измерений урожаев на двух тер
расированных ленточных полях и на отвечающих им в агротехническом отношении 
контрольных полях, обрабатываемых вдоль склона в Элизувке (рис. 1).
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Главные и побочные урожаи были переведены на овсяные единицы, а полученные 
результаты сведены в таблицах 1 и 2.

Десятилетние исследования показали, что в отношении поличества овсяных единиц 
ленточные поля превышают поля обрабатываемые вдоль склона, а кроме того они 
ческо ослабевают интенсивность эрозионных процессов.

Z. M AZUR

COMPARISON OF YIELDS ON RIBBON AND CONTROL FIELDS 
AT ELIZÓWKA

Department of Land Reclamation and Rural Building Engineering, Agricultural University
of Lublin

Summa r y

Ten-year results of yield measurements on the terraced ribbon fields and on control 
fields corresponding to them in agrotechnical respect, but cultivated along slopes at
Elizówka are presented in the paper (Fig. 1).

Main and side yields have been converted into oat units and the results are presented 
in Tables 1 and 2.

The ten-year investigations have proved that the ribbon fields are superior to fields
cultivated along slope with regard to the number of oat units obtained. Moreover, they
distinctly weaken the intensity of erosion processes.
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