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WSTĘP
Głównymi procesami powodującymi spadek jakości gleb, w tym ich żyzności 

jest erozja, zagęszczenie, zakwaszenie. Zakwaszenie obok erozji jest z pewno
ścią jednym  z najbardziej destrukcyjnych czynników obniżających jakość gleby. 
Powoduje ono między innymi zwiększenie zawartości toksycznych składników 
w glebie, takich jak: glin, zubożenie gleby poprzez wymywanie kationów zasado
wych powodując tym samym niedostatki składników odżywczych [Ronse i in. 
1987, Badora, Filipek 1994]. Zakwaszenie, wśród wielu czynników powoduje 
także zwiększenie sorpcji fosforu [Yuan, Lavkulich 1994].

Zasadniczym celem badań było określenie, jakie zmiany wystąpiły we właści
wościach fizykochemicznych gleb płowych W ysoczyzny Kałuszyńskiej w ponad 
dwudziestoletnim okresie ich rolniczego użytkowania.

MATERIAŁY, METODY BADAŃ
Badaniami objęto gleby płowe wytworzone z glin zwałowych lekkich i śred

nich, odgórnie spiaszczonych, zaliczone do kompleksu żytniego bardzo dobrego 
(kompleks 4) oraz kompleksu żytniego dobrego (kompleks 5), położone w gmi
nach Dobre i Cegłów na obszarze W ysoczyzny Kałuszyńskiej (318.92), części 
Niziny Południowopodlaskiej, która wchodzi w skład Nizin Srodkowopolskich 
[Kondracki 1968].

Do badań zostały wybrane jednostki glebowe dominujące pod względem 
powierzchni na danym obszarze. W yboru dokonano na podstawie zestawienia 
powierzchni jednostek glebowych w ramach kompleksów przydatności rolniczej. 
Podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych jednostek glebowych oraz 
ich zasobność w składniki przyswajalne dla roślin zostały opracowane na podsta
wie wyników analiz prób glebowych pobranych z profili wytypowanych do 
wykonania mapy glebowo-rolniczej w skali 1 : 5000 z roku 1974.
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W celu stwierdzenia przemian pokrywy glebowej, w 1995 roku na tym samym 
obszarze ponownie przeprowadzono badania glebowe. Nowe odkrywki glebowe 
usytuowano w sąsiedztwie odkrywek opisanych i analizowanych w trakcie spo
rządzania mapy glebowo-rolniczej. Badania terenowe prowadzone były na du
żych, zwartych, jednorodnych konturach. Każda jednostka glebowa repre
zentowana była przez co najmniej cztery odkrywki zlokalizowane w różnych 
miejscach badanego obszaru. Próbki glebowe pobierane były z trzech poziomów: 
I -  poziom Ap, głębokości 0 -20  cm, II -  poziom Eet, głębokości 30-40 cm, III -  
poziom Bt, najczęściej z głębokości 50-70 cm. Próbka z poziomu orno-próchni- 
cznego była próbką zbiorczą i pobrana została z danego pola, na którym wykonano 
odkrywkę oraz dodatkowo z wielu pól lub sąsiadujących działek reprezentujących 
tę samą jednostką glebową.

W pobranym materiale glebowym wykonane zostały następujące analizy: 
skład granulometryczny gleb oznaczono metodą areometryczną Cassagrande’a 
zmodyfikowaną przez Prószyńskiego, pH -  potencjometrycznie w wodzie i 1 M 
KC1 przy zachowaniu stosunku gleby do wody lub roztworu jak 1 : 2.5, węgiel 
organiczny -  metodą Tiurina, przyswajalne formy P, К  -  metodą Egnera-Riehma, 
Mg -  metodą Schachtschabela. W prezentowanej pracy zostały przedstawione i 
omówione wyniki analiz poziomów Ap i Eet.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W łaściw ości fizykochem iczne gleb płowych w okresie sporządzania 
m apy glebow o-rolniczej -  rok 1974

W szystkie gleby gminy Dobre oraz gminy Cegłów na początku lat siedemdzie
siątych, a więc w okresie redakcji mapy glebowo-rolniczej wykazywały odczyn 
kwaśny (tab.l). W iększość gleb w obu gminach odznaczała się bardzo niską 
zawartością fosforu przyswajalnego oraz niską zawartością potasu. Gleby zalicza
ne do kompleksu 4 spośród wszystkich gleb zawierały w poziomie Ap najmniej 
fosforu przyswajalnego. Zawartość fosforu w poziomie Eet była średnio około 
dwukrotnie niższa. Szczególnie widoczne było to w glebach gminy Dobre. Ilość 
potasu przyswajalnego była nieco niższa w glebach gminy Dobre. Zawartość 
węgla organicznego wynosiła średnio 1,2-1,25% wykazując znaczny rozrzut w 
poszczególnych profilach (tab. 1 ).

W łaściw ości gleb płowych w roku 1995

Gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego w wyniku 
ponad dwudziestoletniego okresu użytkowania uległy dalszemu zakwaszeniu. 
Odczyn tych gleb w poziomach Ap kompleksu 4 mierzony w 1 M KC1 wynosił 
około pH 4,1 i był o około pół jednostki niższy w poziomie niż w okresie 
porównawczym. Były to więc gleby silnie kwaśne. Jedynie niektóre z nich 
wykazywały odczyn lekko kwaśny. Ilość węgla organicznego w poziomach Ap 
gleb kompleksu 4 wynosiła średnio 0,96%. W poziomach Eet ilość węgla była 
prawie 3 -krotnie niższa (tab. 2 ).

Gleby kompleksu żytniego dobrego wykazują szereg analogii w stosunku do 
gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego. Jest to kompleks uboższy, bowiem ilość
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TABELA 1. Niektóre właściwości fizykochemiczne gleb płowych w roku 1974* 
TABLE 1. Some physico-chemical properties o f orthic luvisols in 1974

Lp. Cechy -  Attributes Poziomy
genetyczne
Horizons

Jednostki glebowe -  ;Soil units
4A pgm • gl, n = 83 
od do -  range 
średnia -  average

5A pgl : gl, n = 22 
od do -  range 
średnia -  average

1 Skład 1,0-0,1 Ap 47-73 63-76
granulometryczny sand 65,6 67,8
Particle size Eet 48-76 60-76
distribution 61,9 69,2

0,1-0 ,02 Ap 14-39 13-23
silt 18,9 18,4

Eet 13-24 14-29
20,4 18,1

<0,02 Ap 11-20 10-16
15,5 13,3

Eet 10-30 6 -16
19,9 12,5

<0,002 Ap 2-7 2 -6
clay 4,5 3,6

Eet 3 -18 2 -6
7,6 3,7

2 С ogółem -  total [%] Ap 0,63-1,88 0,86-1,65
1,21 1,26

3 pH (1 M KC1) Ap 4,0-5 ,8 3 ,9 -5 ,4
4,61 I 4,38

Eet 4 ,1 -6 ,0 4,0-5 ,8
4,77 4,70

4 P przyswajalny Ap 0,7-9 ,3 0 ,9-9 ,5
Plant available phosphorus 3,3 4,1
[mg P2O5 /100 g gleby -  o f soil] Eet 0 ,5-13,4 0 ,2-4 ,8

1,5 2,0
5 К przyswajalny Ap 2,0-16,5 4 ,0 -11 ,0

Plant available potassium 7,5 6,45
[mg K2O/IOO g gleby -  o f soil] Eet 1,5-17,5 1,5-7,0

4,9 4,6
6 mg K2O na 1 % koloidów Ap 1,71 1,87

mg K2O on 1 % of clay Eet 0,66 1,32

*Opracowano na podstawie wyników analiz prób pobranych do opracowania mapy glebowo-rolni- 
czej w skali 1 : 5000; data from soil samples taken for agricultural map of soil in the scale 1:5000; 
A -  gleba płowa -  orthic luvisols; pgl -  piasek gliniasty lekki -  light loamy sand, pgm -  piasek 
gliniasty mocny -  loamy sand, gl -  glina lekka -  sandy loam, 4,5 -  kompleksy przydatności rolniczej 
-  agriculture utility complexes, 4 -  kompleks żytni bardzo dobry -  very good rye soils; 5 -  kompleks 
żytni dobry -  good rye soils; • zmiana składu granulometrycznego do 50 cm; changes o f particle 
size distribution to 50 cm, : -  zmiana składu granulometrycznego między 50 i 100 cm; changes o f 
particle size distribution between 50-100  cm
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizykochemiczne gleb płowych w roku 1995* 
TABLE 2. Some physico-chemical properties o f orthic luvisols in 1995

Lp. Cechy -  Attributes Poziomy
genetyczne
Horizons

Jednostki glebowe - Soil units
4A pgm • gl, n = 83 
od do -  range 
średnia -  average

5A pgl : gl, n = 22 
od do -  range 
średnia -  average

1 Skład 1,0-0,1 Ap 59-70 65-76
granulometryczny sand 64,2 68,4
Particle size Eet 52-72 61-75
distribution 60,4 69,2

0,1-0 ,02 Ap 16-21 14-23
silt 19 17,8

Eet 16-21 12-23
18,3 13,1

<0,02 Ap 14-21 10-14
16,8 12,4

Eet 12-26 11-16
2 U 13,1

<0,002 Ap 4 ,5 -10 3-5
clay 6J 3,8

Eet 4-11 4—6
9,1 5,0

2 С ogółem -  total [%] Ap 0,76-1,35 0 ,72-1 ,0
0,96 0,84

3 pH (1 M KC1) Ap 3,8-4 ,56 3,75^1,74
4,09 4,01

Eet 3 ,9-4 ,32 3,9-4 ,27
4,08 4,02

4 P przyswajalny Ap 7,0-19,8 6,9-19 ,9
Plant available phosphorus 12,9 4,1
[mg P2O5 /100 g gleby -  o f soil] Eet 1,5-6,4 3 ,3-10,7

3,1 8,2
5 К przyswajalny Ap 6-29 5,0-12,5

Plant available potassium 12,3 8,2
[mg K2O/IOO g gleby -  o f soil] Eet 6,8-25 4,5 -14 ,0

8,6 7,7
6 Mg przyswajalny Ap 1,1-4 0 ,6 -3 ,2

Plant available magnesium 2,4 1,5
[mg/100 g gleby -  o f soil] Eet 1,8-6 0 ,3 -1 ,6

3,2 0,9
7 mg K2O na 1% koloidów Ap 2,01 2,16

mg K2O on 1 % of clay Eet 0,95 1,54

*Opracowano na podstawie wyników analiz prób pobranych do opracowania mapy glebowo-rolni- 
czej w skali 1 : 5000; data from soil samples taken for agricultural map of soil in the scale 1:5000; 
A -  gleba płowa -  orthic luvisols; pgl -  piasek gliniasty lekki -  light loamy sand, pgm -  piasek 
gliniasty mocny -  loamy sand, gl -  glina lekka -  sandy loam, 4,5 -  kompleksy przydatności rolniczej 
-  agriculture utility complexes, 4 -  kompleks żytni bardzo dobry -  very good rye soils; 5 -  kompleks 
żytni dobry -  good rye soils; • zmiana składu granulometrycznego do 50 cm; changes of particle 
size distribution to 50 cm, : -  zmiana składu granulometrycznego między 50 i 100 cm; changes o f 
particle size distribution between 50-100  cm
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TABELA 3. Średnia zawartość form przyswajalnych fosforu, potasu i magnezu w poziomach Ap 
i Eet [mg/100 g gleby]
TABLE 3. Average content o f plant available forms of P, К and Mg in Ap and Eet horizons [mg /100 
g o f soil]

Gmina -  
Commune

Kompleks 4 -  żytni bardzo dobry 
very good rye soils

Kompleks 5 -  żytni dobry 
good rye soils

P2O5 K2O Mg P2O5 K2O Mg
1974 1995 1974 1995 1995 1974 1995 1974 1995 1995

Poziomy Ap -  Ap horizons
Dobre 3,8 12,4 7,9 9,5 3,2 4,2 9,2 5,2 7,1 1,5
Cegłów 2,9 13,1 8,8 13,8 2,0 4,0 16,4 7,4 9,3 1,4
Średnio 3,6 12,9 8,3 12,3 2,4 4,1 12,8 6,4 8,2 1,5
average
Poziomy Eet -  Eet horizons
Dobre 1,9 3,2 4,4 5,0 3,2 1,4 5,9 3,9 5,3 0,5
Cegłów 1,8 3,0 5,7 12,1 3,3 2,5 10,4 5,2 10,0 1,2
Średnio 1,8 3,1 5,0 8,6 3,2 2,0 8,2 4,6 7,7 0,9
average

części spławialnych w poziomach Ap wynosi średnio około 12,4%, natomiast 
części koloidalnych -  odpowiednio 3,8%. Intensywniejsze spiaszczenie pozio
mów Ap i Eet pogarsza właściwości fizyczne i chemiczne tych gleb.

Fosfor przyswajalny. Zawartość fosforu przyswajalnego w badanych glebach 
była bardzo zróżnicowana. Poziomy omo-próchniczne gleb zaliczanych do kom 
pleksu 4 odznaczały się na ogół średnią i wysoką zawartością fosforu. W  kilku 
przypadkach stwierdzono jednakże niską jego zawartość. Zawartość fosforu w 
poziomach Ap wahała się od 7 do 19,8 mg P2 0 5/100 g gleby, średnio natomiast 
wynosiła około 13 mg. W  poziomach Eet ilość fosforu przyswajalnego była 
średnio 4-krotnie niższa, (tab. 2). Gleby kompleksu 5 -  żytniego dobrego wyka
zywały zróżnicowaną zawartość fosforu przyswajalnego. Zawartość fosforu w 
warstwach wierzchnich wahała się od 6,9 do 19,9 mg P2 0 5/100 g gleby, a więc 
była bardzo zbliżona do zawartości stwierdzonej w glebach kompleksu 4. W  
północnej części wysoczyzny, a więc w gminie Dobre wynosiła 7,2-11,5 mg P2 0 5 

/100 g gleby i utrzymywała się na niskim poziomie, natomiast w gminie Cegłów 
-  na średnim i wysokim poziomie. Jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie profile, 
ilość fosforu w poziomie Ap wynosiła średnio około 13 mg w 100 g gleby (tab.
2). W  przeciwieństwie do gleb płowych zaliczanych do kompleksu 4, gleby te w 
poziomie Eet odznaczały się średnią zawartością fosforu przyswajalnego. Podo
bne rozmieszczenie fosforu występowało w tych samych glebach w okresie 
sporządzania mapy glebo wo-rolniczej. Ilości tej formy pierwiastka były jednakże 
niższe (tab. 1,3).

Potas przyswajalny. Gleby kompleksu 4 -  żytniego bardzo dobrego położone 
w gminach Dobre i Cegłów różniły się zasobnością w potas. Gleby gminy Dobre 
odznaczały się nieco niższą zawartością potasu przyswajalnego. W  poziomach Ap 
tych gleb występowało średnio około 9,5 mg w 100 g gleby (niska zasobność), 
podczas gdy w glebach gminy Cegłów około 13.7 mg K20  (średnia zasobność).
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Również poziomy Eet w gminie Dobre zawierały mniej potasu przyswajalnego 
(tab. 3).

Poziomy orno-próchniczne gleb zaliczanych do kompleksu 5 -  żytniego do
brego zawierały mniej potasu przyswajalnego w porównaniu z analogicznymi 
poziomami gleb kompleksu 4. W poziomach tych stwierdzono średnio około 8  

mg K20  w 100 g gleby. Jest to zawartość niska. Gleby gminy Dobre w stosunku 
do gleb gminy Cegłów odznaczały się niższą zawartością potasu. Uwaga ta 
dotyczy przede wszystkim poziomów Ap, jak  również poziomów Eet (tab. 2, tab.
3).

Magnez przyswajalny. Przeprowadzone badania wykazały, że w glebach 
W ysoczyzny Kałuszyńskiej występują niewystarczające ilości magnezu. W zde
cydowanej większości analizowanych gleb zawartość magnezu w poziomach 
orno-próchnicznych była niska (kompleks 4) lub wręcz bardzo niska (kompleks 
5). Gdy weźmie się pod uwagę poziomy Ap -  średnia ilość magnezu była 
najwyższa w glebach zaliczanych do kompleksu 4 i wynosiła około 2,6 mg w 100 
g gleby. Poziomy Eet w porównaniu z Ap zawierały nieco więcej magnezu (tab. 
2, tab. 3).

DYSKUSJA
Na podstawie uzyskanych wyników w roku 1995 można sądzić, iż praktycznie 

we wszystkich glebach objętych badaniami nastąpiły pewne zmiany w ich żyzno
ści oraz degradacji substancji organicznej. Przede wszystkim wystąpiło znaczne 
obniżenie pH gleby, największe w poziomach Ap, a także -  Eet. (tab. 1, tab. 2). 
Zm iana odczynu gleby na bardziej kwaśny prowadzi do wzrostu kwasowości 
wymiennej i hydrolitycznej, a przede wszystkim wzrostu ilości glinu wymiennego 
uważanego za pierwiastek toksyczny, a także wzrostu ilości manganu, o czym 
donoszą Badora, Filipek [1994]. Zakwaszeniu towarzyszy zubożenie gleb w 
kationy wymienne, przede wszystkim wapń i magnez, a w konsekwencji, na co 
wskazuje Łabętowicz [1995], zmniejszenie stężenia tych jonów w roztworze 
glebowym.

Po ponad dwudziestoletnim okresie rolniczego użytkowania zwiększyła się w 
glebie zawartość przyswajalnego fosforu. Większy wzrost zawartości fosforu 
stwierdzono w glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego (tab. 3). Nieznacznie 
natomiast, bo około 20% i to jedynie w glebach gminy Dobre wzrosła ilość potasu 
przyswajalnego. Jest to szczególnie widoczne w poziomach próchnicznych, a 
także w poziomach Eet omawianych gleb. W zrosły także rezerwy potasu w glebie, 
o czym może świadczyć zawartość potasu przyswajalnego przypadającego na 1 % 
koloidów (tab. 1 , tab. 2 ).

W licznych pracach stwierdza się, iż odczyn gleby modyfikuje przyswajalność 
fosforanów. Najwyższa sorpcja fosforanów wystąpiła w poziomach Bt omawia
nych gleb płowych. Szafranek i Skłodowski [1999] stwierdzili, że wielkość tej 
sorpcji była skorelowana dodatnio z żelazem i glinem związanym z substancją 
organiczną gleby, a także z zawartością amorficznych form tych pierwiastków w 
poziomach genetycznych oraz ilością części koloidalnych. W  poziomach Eet 
ilość przyswajalnego fosforu była dwukrotnie niższa.

Z przeprowadzonych badań wynika także zauważalne obniżenie zawartości 
węgla organicznego. W ynosiło ono około 20%. Podobny problem podnoszony 
jest przez innych autorów [Gotkiewicz, Bieniek 1996]. Ubytek w glebie materii
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organicznej należy rozpatrywać nie tylko w kontekście oceny żyzności gleby, 
stosowanych systemów uprawowych i technologii uprawy, ale również szerzej w 
kontekście ochrony szeroko pojętego środowiska przyrodniczego. Ubytek węgla, 
a tym samym zachwiany bilans tego składnika prowadzi do wielu zmian w 
otaczającej nas przyrodzie i przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego 
[Wallace 1994, Eswaran i in. 1993].

W okresie badawczym w strukturze zasiewów dominowały zboża. Niewielki 
był udział roślin strukturotwórczych. Okopowe uprawiane były raz na 4 -5  lat, a 
więc praktycznie raz w ciągu takiego okresu do gleby wprowadzany był obornik 
w ilości około 200 dt/ha. Z badań przeprowadzonych przez Skłodowskiego i 
Szafranka [1997] wynika, że zmianowanie było bardzo uproszczone i mogło 
sprowadzać się do następującego następstwa roślin: ziemniaki - mieszanka zbóż 
jarych, łubin - żyto - żyto. Zmianowanie to nie wnosi dużej ilości resztek pożniw
nych i wyczerpuje glebę. Ponadto nie wpływa ono na glebę strukturotwórczo, co 
stwierdzają Foty ma i Mercik [1992].

Bardzo niski był poziom nawożenia mineralnego oraz organicznego. Zużycie 
nawozów mineralnych w czystym składniku przedstawiało się następująco: N -  
35,4 kg/ha, P2 0 5 -  3,6 kg/ha, K20  -  2,3 kg/ha. Zatem z nawozami mineralnymi 
wprowadzono do gleby łącznie NPK około 41,3 kg/ha; w okresie porównawczym, 
jak  podaje M azur [1995] -  74,3 kg NPK/ha. Dla badanego obszaru bilans skład
ników dostarczonych do gleby był ujemny i przedstawiał się następująco: N -  
( -  4,9) kg/ha, P 2 0 5 -  (-8 ,4) kg/ha, K20  -  (-44,1) kg/ha [Skłodowski, Szafranek 
1997]. W yczerpywanie z gleby zapasów dostępnych składników obniża żyzność 
środowiska glebowego, a tym samym ilość plonu i jego jakość [Mazur i in. 1988a; 
Badora, Filipek 1994].

Wysoki ujemny bilans potasu w gminie Dobre prowadzić będzie do zubożenia 
tych gleb. Na terenie tym przeważają gleby żytnio ziemniaczane. Zastosowane 
nawożenie potasem wobec znacznego, bo około 2 0 % udziału ziemniaków w 
strukturze zasiewów okazało się niewystarczające. Dodatni bilans tym składni
kiem można uzyskać po zastosowaniu zwiększonego nawożenia gleb potasem 
[Mazur i in., 1988b, Kulczycki 1998].

Cechą negatywną tych gleb jest również niska zawartość magnezu. Jego ilość 
w glebie jest istotnym elementem oceny jakości gleby. Jakość gleby bowiem 
rozumiana jest również jako jej zdolność do produkcji bezpiecznej i pożywnej, 
pełnowartościowej żywności (Parr J.F. i in. 1994)

WNIOSKI
Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować następujące wnioski:

1. Gleby płowe zaliczone do kompleksu 4 -  żytniego bardzo dobrego i kompleksu 
5 -  żytniego dobrego w okresie wykonywania mapy glebowo-rolniczej wyka
zywały odczyn kwaśny.

2. W  okresie ponad dwudziestoletnim nastąpił dalszy wzrost ich zakwaszenia.
3. Zawartość magnezu przyswajalnego w poziomach Ap w 1995 roku była niska 

(kompleks 4) lub bardzo niska (kompleks 5).
4. W ponad dwudziestoletnim okresie nastąpił spadek zawartości węgla organi

cznego w glebie o około 2 0 %.
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5. Ponad trzykrotnie wzrosła natomiast w poziomie Ap zawartość fosforu przy
swajalnego w kompleksie 4. W kompleksie 5 przyrost ten jest ponad dwukrotny.

6 . Poziom potasu przyswajalnego w glebach płowych należy ocenić jako niski.
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SU M M A RY

In 1995 the study was undertaken on orthic luvisols of very good rye soils and 
good rye soils developed from bouldary loam, situated in the region of Kałuszyń- 
ska Upland. To measure the changes in soil chemical properties which occurred 
during the last 2 0  years of cultivation, soil samples were taken and analyzed. 
Comparing our results from 1995 with the results obtained from the period of soil 
mapping (1974), we can conclude an average decrease in pH H ^0  and pH KC1 by
about 0.5 unit to the level of 4. The organic matter content decreased in Ap horizons 
on average by about 20%. A very low to low content of magnesium and low content 
of potassium were observed. Plant-available phosphorus increased in Ap horizons 
3.5 times in very good rye soils and about 2-times in good rye soils.

Praca wpłynęła do redakcji w listopadzie 1999 r.
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