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Abstract. Samples were collected from the tilled layers of 7, non-wheeled agricultural soils of 
long-term, permanent plot experiments, and the water retention characteristics were measured. 
Effects of organic matter, particle size distribution (including the colloid fraction), and bulk density 
on the parameters of the water retention curve were estimated. It was found that the content of 
plant-available water was positively correlated with organic matter content and negatively corre
lated with soil bulk density.
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WSTĘP
Retencja wodna gleb rozumiana jako zdolność gleby do zatrzymywania i magazy

nowania wody, pochodzącej głównie z opadów, spływów powierzchniowych, pod- 
siąku kapilarnego i nawodnień ma duże znaczenie dla wzrostu i plonowania roślin 
uprawnych. Szczególnie w tym względzie istotna jest ilość wody dostępnej dla roślin 
w zakresie ciśnień ssących (h) 100-15 000 hPa (tj. pF 2-4,2) [Turski i in. 1977, Czyż 
2000, Walczak 1984, Witkowska-Walczak 2000]. Retencja i układ stosunków wilgot
nościowych to ważne kryteria, uwzględniane przy kwalifikowaniu gleby do odpo
wiedniego kompleksu przydatności rolniczej. Pod pojęciem kompleksu przydatności 
rolniczej rozumiemy zespół różnych jednostek taksonomicznych gleb, które wykazują 
zbliżone właściwości rolnicze i mogą być podobnie użytkowane. Wielu autorów 
[Czyż 2000, Rajkai i in. 1996, Witkowska-Walczak 1981, 1997, 1998, 2000, Witko
wska-Walczak i Walczak 1999, Wösten i in. 1999] próbuje w swoich pracach 
doszukiwać się zależności między różnymi cechami gleb, m.in. składem granulome- 
trycznym, gęstością objętościową, a ich możliwością retencji wody. Inni wykazują, 
że o ilości wody zatrzymywanej w glebie w dużym stopniu decydują substancja
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organiczna [Andersson i Wiklert 1972, Okruszko 1997] oraz niektóre zabiegi agro
techniczne zwiększające ilość substancji organicznej w glebie [Domżał 1979, Watts 
i Dexter 1997]. Turski i in. [1975] szczegółowo analizują wpływ frakcji iłu koloidal
nego na maksymalną higroskopijność oraz zawartość wody silnie związanej w rędzi
nach i wody niedostępnej dla roślin. Dotychczasowe wyniki badań nie pozwalają 
stwierdzić jednoznacznie, co wywiera większy wpływ na wielkość retencji wodnej: 
zawartość substancji organicznej czy też frakcji iłu koloidalnego w glebie.

Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie ilości wody magazynowanej 
przez gleby poletek doświadczalnych reprezentujących różne kompleksy przydatno
ści rolniczej i określenie wpływu zawartości substancji organicznej, frakcji koloidal
nej oraz gęstości objętościowej gleb na retencję wody w warstwie ornej.

MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Badania przeprowadzono w latach 1999-2001 na próbkach glebowych, pobranych 

z poletek doświadczalnych IUNG Puławy, należących do 7 kompleksów przydatności 
rolniczej: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo 
dobry, żytni dobry, żytni słaby, żytni bardzo słaby. Każdy kompleks reprezentuje tylko 
jedna gleba, badania te należy traktować jako wstępne.' Poletka doświadczalne, o 
powierzchni 12 m2 i głębokości 1 m, zostały napełnione glebami pochodzącymi z 
okolic Puław w latach 1880-1881 [Strzemski 1980]. Od 120 lat gleby poletek 
doświadczalnych są corocznie obsiewane zgodnie z ustalonym płodozmianem, wszy
stkie zabiegi agrotechniczne wykonywane są ręcznie (nie stosowano na nich przejazdu 
kół ciągników i żadnego ciężkiego sprzętu uprawowego).

W próbkach glebowych pobranych z warstwy 0-20 cm oznaczano:
-  skład granulometryczny -  metodą aerometryczną Casagrande’ a w modyfikacj i 

Prószyńskiego [Lityński i in. 1976];
-  gęstość objętościową gleby przy użyciu cylinderków Kopecky’ego -  metodą 

wagowo-suszarkową, w 3 powtórzeniach, pozostawiając próbki glebowe w 
suszarce w temperaturze 105°C przez 48 h [Dexter i in. 2001];

-  zawartość substancji organicznej zmodyfikowaną metodą Tiurina [Ostrowska 
i in. 1991];

-  retencję wodną gleb określano w zakresie ciśnień ssących gleby (h) od 10 do 
15000 hPa (tj. przy wartości potencjału wodnego od -10  do -15 000 hPa), w 
procesie nawilżania i osuszania próbek glebowych.

Oznaczenia retencji wodnej w zakresie wysokich wartości potencjału wodnego, tj. 
-10, -20, -40, -80  hPa wykonano na bloku piaskowym (firmy Eijkelkamp, Holandia), 
wypierając wodę ze 100 cm3 próbek glebowych, w 3 powtórzeniach dla każdej 
wartości ciśnienia ssącego gleb.

Oznaczenia retencji wodnej w zakresie niskich wartości potencjału wodnego, tj. 
-250, -500, -1000, -2000, -4000, -15000 hPa wykonywano z zastosowaniem płyt 
ceramicznych w komorach wysokociśnieniowych (firmy Soil Moisture Inc. USA), 
wypierając wodę z próbek glebowych znajdujących się w cylinderkach o wysokości 
1 cm, w 3 powtórzeniach dla każdej wartości ciśnienia ssącego gleby.
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Czas przebywania próbek glebowych na bloku piaskowym i w komorach ciśnie
niowych podczas badania retencji wodnej gleb podano w tabeli 1.

Zawartość wody w glebie przy wyżej wymienionych wartościach ciśnień ssących 
gleby (10-15000 hPa) określono metodą suszarkową. W tym celu próbkę glebową 
natychmiast ważono po wyjęciu z bloku piaskowego bądź z komory ciśnieniowej, 
następnie umieszczano w suszarce i suszono w temp. 105°C przez 48 h. Po wysuszeniu 
próbki glebowe ponownie ważono na precyzyjnej wadze laboratoryjnej (produkcji 
szwajcarskiej Mettler-Toledo Sp. z o.o) o dokładności pomiarowej 0,01g i obliczano 
wagową zawartość wody w glebie.

Do wykreślania krzywych retencji wodnej gleb wykorzystano program kompute
rowy RETC [van Genuchten i in. 1991], stosując równanie van Genuchtena [1980]:

e = (0ЛГ — 0r> [1 + (a  • h)n]~m + 0r (1)

gdzie:
0 -  zawartość wody [kg kg ],
Qs -  zawartość wody przy pełnym nasyceniu [kg • kg" ],
0 r -  tzw. resztkowa zawartość wody [kg • kg-1], 
h -  wartość ciśnienia ssącego [hPa],
a  -  parametr empiryczny kontrolujący pozycję krzywej retencji wodnej gleb [hPa-1], 
n -  parametr empiryczny bezwymiarowy kontrolujący kształt krzywej retencji wodnej, 
m -  1-1 In [Mualem 1986].

Korzystając z programu komputerowego RETC i równania van Genuchtena [ 1980] 
dla wartości eksperymentalnych badanych gleb wyliczono parametry: 0s, 0r, a , n 
oraz wykreślono charakterystyki wodne w zakresie 10-15000 hPa.

Ilość wody dostępnej dla roślin (WOD) badanych gleb wyliczono z różnicy 
zawartości wody odpowiadającej polowej pojemności wodnej (PPW) przy ciśnieniu

TABELA 1. Czas przebywania próbek glebowych (na bloku piaskowym i w komorach ciśnienio
wych) dla uzyskania równowagi w różnych ciśnieniach ssących 
TABLE 1. Time for which the soil samples were equilibrated at the different suctions

Ciśnienie ssące wody glebowej 
Soil water suction [hPa]

Blok piaskowy -  sand table 
płyta ceramiczna -  ceramic plates

Czas
Time

10 blok piaskowy 24 h
20 blok piaskowy 48 h
40 blok piaskowy 72 h
80 blok piaskowy 96 h

250 płyta ceramiczna 1000 hPa* 7 dni -  days
500 płyta ceramiczna 1000 hPa* 7 dni -  days

1000 płyta ceramiczna 3000 hPa* 7 dni -  days
2000 płyta ceramiczna 3000 hPa* 7 dni -  days
4000 płyta ceramiczna 15000 hPa* 14 dni -  days
8000 płyta ceramiczna 15000 hPa* 14 dni -  days

15000 płyta ceramiczna 15000 hPa* 14 dni -  days

* Wartość ciśnienia dla przechodzenia powietrza przez płytę ceramiczną -  Air pressure used in 
ceramic plate extractors
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ssącym 100 hPa, a zawartości wody odpowiadającej punktowi trwałego więdnięcia 
roślin (PTWR) przy ciśnieniu ssącym 15000 hPa.

WYNIKI I DYSKUSJA
Analiza składu granulometrycznego (tab. 2) wykazała, że najwyższą zawartością 

frakcji ilastej (<0,002 mm) charakteryzowała się gleba brunatna wytworzona z pyłu 
gliniastego (kompleks pszenny dobry) i brunatna właściwa wytworzona z pyłu piasz
czystego (kompleks żytni bardzo dobry) -  7%. Niższe zawartości tej frakcji miała 
odpowiednio: rędzina (kompleks pszenny wadliwy) -  6%; czarna ziemia (kompleks 
pszenny bardzo dobry)- 4%, brunatna właściwa ( kompleks żytni dobry) oraz brunatna 
kwaśna (kompleks żytni słaby i żytni bardzo słaby) -  3%.

Najwyższą zawartość substancji organicznej stwierdzono w czarnej ziemi należą
cej do kompleksu pszennego bardzo dobrego -  40,8 g/kg gleby (tab. 2), nieco niższą 
w rędzinie kompleksu pszennego wadliwego -  26,8 g/kg gleby. Znacznie niższe 
zawartości substancji organicznej miały gleby odpowiednio w kolejności malejącej: 
brunatna właściwa kompleksu żytniego dobrego > brunatna właściwa kompleksu 
żytniego bardzo dobrego >brunatna właściwa wytworzona z pyłu gliniastego komple
ksu pszennego dobrego > brunatna kwaśna kompleksu żytniego słabego> brunatna 
kwaśna kompleksu żytniego bardzo słabego. Zawartość substancji organicznej dla 
przebadanych próbek glebowych wynosiła średnio 21,1 g/kg gleby, jest to wartość 
zbliżona do uzyskanej przez Czyż i in. [2002], dla 210 próbek glebowych z terenu 
całej Polski (19,5 g/kg gleby).

Gęstość objętościowa badanych gleb mieściła się w zakresie od 1,39 do 
1,69 Mg • m-3 (tab. 2). Najwyższą gęstością objętościową ( 1,69 Mg • m"3) charaktery
zowała się gleba brunatna kwaśna należąca do kompleksu żytniego słabego i nieco 
niższą (1,62 Mg • m-3) gleba brunatna kwaśna kompleksu żytniego bardzo słabego. 
Niższymi wartościami gęstości objętościowej charakteryzowały się odpowiednio: 
gleba brunatna właściwa wytworzona z pyłu gliniastego kompleksu pszennego dobre
go > brunatna właściwa kompleksu żytniego bardzo dobrego > brunatna właściwa 
kompleksu żytniego dobrego > rędzina kompleksu pszennego wadliwego i najniższą 
czarna ziemia kompleksu pszennego bardzo dobrego.

Wartości parametrów do równania van Genuchtena podano w tabeli 3 i posłużyły 
do wykreślenia krzywych retencji wodnej dla badanych gleb (rys. 1). Dane tabeli 3 
wskazują, że parametry do równania van Genuchtena miały najwyższe współczynniki 
determinacji (R2) = 87,2% dla zawartości wody przy pełnym nasyceniu (Os) i 93,0% 
dla tzw. resztkowej zawartości wody (0r). Watts i Dexter [1997] dla powyższych 
parametrów do równania van Genuchtena uzyskali nieco wyższe współczynniki 
determinacji na poziomie (R2) = 99,4% dla (Qs) i (R2) = 96,5% dla (0r).

Analiza regresji wykazała, że zawartości wody przy pełnym nasyceniu (Os) i tzw. 
resztkowej zawartości wody (0r) zależały istotnie od zawartości iłu koloidalnego (ił) 
i substancji organicznej (OM), co przedstawiają poniższe równania:



TABELA 2. Skład granulometryczny gleb, gęstość objętościowa i zawartość substancji organicznej 
TABLE 2. Soil texture, bulk density and organic matter content

Kompleksy przydatności Typ gleby -  Soil type Procentowy udział frakcji Gatu Gęstość Materia
rolniczej gleb o średnicy w mm nek objętoś organiczna
Soil agricultural complexes Percentage of fraction gleby ciowa Organic

with diameter in mm Soil gleby matter
[%,w/w' texture Soil bulk [g • k g '1
1,0-0,1 0,1-0,02 <0,02 <0,002 group density gleby -

[Mg- m '3] of soil]

Pszenny b. dobry- Very good wheat czarna ziemia -  black earth 40 35 25 4 gPP 1,39 40,8
Pszenny dobry -  Good wheat brunatna właściwa -  brown soil 33 44 23 7 ptg 1,59 15,1
Pszenny wadliwy -  Defective wheat rędzina -  rendzina 57 24 19 6 pgm 1,40 26,8
Żytni b. dobry -  Very good rye brunatna właściwa -brown soil 36 44 20 7 pip 1,50 19,0
Żytni dobry -  Good rye brunatna właściwa -  brown soil 62 26 12 3 pglp 1,46 19,6
Żytni słaby -  Weak rye brunatna kwaśna -  acid brown soil 64 25 11 3 Pgl 1,69 13,9
Żytni b. słaby -  Very weak rye brunatna kwaśna -  acid brown soil 79 13 8 3 1,62 12,8
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TABELA 3. Wartości parametrów do równania van Genuchtena dla wykreślenia krzywych retencji 
wodnej gleb
TABLE 3.Values of van Genuchten parameters for plotted water retention curves

Nr Kompleks przydatności rolniczej 05* 0r a n m
gleby 
Soil No.

gleby
Soil complexes

[kg • kg-1] [h- Pa"1]

1 Pszenny b. dobry -  Very good wheat 0,296 0,070 0,00452 1,833 0,45450
2 Pszenny dobry -  Good wheat 0,225 0,042 0,00370 1,805 0,44611
3 Pszenny wadliwy -  Defective wheat 0,278 0,040 0,01041 1,421 0,29672
4 Żytni b. dobry -  Very good rye 0,222 0,045 0,00440 1,800 0,44460
5 Żytni dobry -  Good rye 0,264 0,022 0,02820 1,488 0,32821
6 Żytni słaby -  Weak rye 0,228 0,005 0,07820 1,359 0,26460
7 Żytni b. słaby -  Very weak rye 0,217 0,016 0,03898 1,781 0,43855
Współczynnik determinacji 
Determination coefficient R“

0,872 0,930 0,522 0,305

Zakres Minimum (Min) 0,217 » 0,005 0,00370 1,359 0,26460
Range Maksimum (Max) 0,296 0,070 0,07082 1,833 0,45450

*Qs -  zawartość wody przy pełnym nasyceniu [kg-kg_1],
0 r -  tzw. resztkowa zawartość wody [kg-kg~ ],
a  -  parametr empiryczny kontrolujący pozycję krzywej retencji wodnej gleb [h- Pa-1], 
n -  parametr empiryczny kontrolujący kształt krzywej, 
m -  parametr m -\-M n

dla zawartości wody przy pełnym nasyceniu (Gs)

05 = 0,200-0,00261 (ił) + 0,284(OM) [kg-kg“1] (p<0,05) (2)

dla tzw. resztkowej zawartości wody (0r)

6 r = -0 ,0189+  0,00423(ił)+ 0,0161 (OM) [kg- kg-1] (p< 0,05) (3)

Charakterystyki retencji wodnej gleb w zakresie ciśnień ssących gleby od 10 do 
15000 hPa wskazują, że najlepsze warunki wodne dla wzrostu roślin miała gleba 
należąca do kompleksu pszennego bardzo dobrego, a najgorsze gleba należącej do 
kompleksu żytniego słabego (rys. 1).

Najwyższą zawartością wody dla polowej pojemności wodnej (PPW) i punktu 
trwałego więdnięcia roślin (PTWR) charakteryzowała się gleba kompleksu pszennego 
bardzo dobrego, a najniższą gleba kompleksu żytniego bardzo słabego. Ilość wody 
dostępnej dla roślin (WOD) była również największa w glebie kompleksu pszennego 
bardzo dobrego (0,199 kg • kg-1 gleby), a najniższa w glebie kompleksu żytniego 
bardzo słabego (0,066 kg • kg-1 gleby) (tab. 4).

Analiza regresji wykazała, że połowa pojemność wodna (PPW) badanych gleb 
zależała istotnie od zawartości substancji organicznej (OM). Zależność tę przedstawia 
poniższe równanie:

PPW = 0,0785+ 0,0523(0м) [kg- k g '1] R2 = 63,7% (p <0,05) (4)
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zawartość wody; water content [kg kg'1]
RYSUNEK 1. Charakterystyka retencji wodnej badanych gleb w poziomie A l wykreślona jako 
logarytm wartości ciśnień ssących gleb (h) [hPa] w funkcji zawartości wody [kg • kg-1 gleby] 
FIGURE 1. Water retention characteristic of the A1 horizon of the experimental soils plotted as 
logarithm of suction (h) [hPa] as a function of gravimetric water content [kg • kg-1 soil] 
Objaśnienie -  Explanation: Nr gleby -  Number of soil:
1 -  Kompleks pszenny bardzo dobry; Very good wheat complex
2 -  Kompleks pszenny dobry; Good wheat complex
3 -  Kompleks pszenny wadliwy; Defective wheat complex
4 -  Kompleks żytni bardzo dobry; Very good rye complex
5 -  Kompleks żytni dobry; Good rye complex
6 -  Kompleks żytni słaby; Weak rye complex
7 -  Kompleks żytni bardzo słaby; Very weak rye complex 
PPW -  Polowa pojemność wodna; Field water capacity 
PTWR -  Punkt trwałego więdnięcia; Permanent wilting point 
WOD -  Woda dostępna dla roślin; Plant available water

Również Watts i Dexter [ 1997] badając zmiany retencji wodnej gleb w zależności 
od systemu użytkowania gruntów (m.in. czarny ugór, grunt orny, zmianowanie roślin, 
uprawa traw, pastwiska) stwierdzili, że gleby z wyższą zawartością węgla organicz
nego mają istotnie wyższą wagową zawartość wody. Przy potencjale wody równym 
-1 0  kPa, uważanym za połową pojemność wodną (PPW) wagowa zawartość wody 
wyniosła: 19,6; 24,8; 25,8; 30,9 i 33,4 g • 100 g-1 gleby i zwiększała się wraz 
ze wzrostem zawartości węgla organicznego odpowiednio o: 1,1; 1,5; 2,1; 2,8 i 3,2 
g • 100 g-1 gleby. Zdaniem Walczaka [1984] rola próchnicy w kształtowaniu retencji
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wodnej gleb związana jest z jej właściwościami hydrofizycznymi oraz korzystnym 
wpływem na mikrostrukturę gleby.

Zawartość wody w badanych glebach dla punktu trwałego więdnięcia roślin 
(PTWR) zależała istotnie (p<0,05) od zawartości iłu koloidalnego (ił) i substancji 
organicznej (OM) oraz gęstości objętościowej gleb (p), zgodnie z równaniem:

PTW R = 0,0513 + 0,00400(ił) + 0,0150(0м) -0,0434(p) [kg- kg-1] R2= 99,4%  (5)

Badania wykazały, że ilość wody dostępnej dla roślin (WOD) w glebach wielolet
nich statycznych doświadczeń poletkowych istotnie zależała od zawartości substancji 
organicznej (OM) i gęstości objętościowej gleb (p).

Wraz ze wzrostem zawartości substancji organicznej (OM) w glebie zwiększała 
się ilość wody dostępnej dla roślin (WOD). Zależność tę przedstawia poniższe 
równanie:

WOD=0,0677+ 0,0330(0м) [kg kg“1] R2 = 56,0% (6)

Uzyskano wzrost ilości wody dostępnej dla roślin (WOD) wraz ze spadkiem
gęstości objętościowej gleb (p), zgodnie z równaniem:

WOD=0,492-0,275(p) [kg • kg“1] R2= 57,6% (7)

Dane literaturowe potwierdzają wyniki badań własnych, które wskazują, że gę
stość gleby wpływa na przebieg krzywych retencji wodnej gleb. Jak pokazują badania 
Domżała [1979], wzrost zagęszczenia fazy stałej wywołuje zmniejszenie pojemności 
wodnej w zakresie pF 0-2, tj. dla ciśnień ssących (l>h> 100 hPa), a ponadto prowadzi 
do zwiększenia ilości wody silnie związanej przy pF > 3,4 (2607 hPa) i przy pF 4,2 
( 15000 hPa) aż o 4-6%  w najcięższych glinach i o 0,2-0,3% w glebach piaszczystych. 
Zdaniem Walczaka [1984] skład granulometryczny, upakowanie cząstek -  „zagęsz
czenie” oraz powierzchnia właściwa determinują właściwości wodne gleby. Ponadto 
zagęszczenie gleby charakteryzuje się zawsze istotnymi współczynnikami regresji i 
jego rola w modelu kształtowania właściwości wodnych gleb jest pierwszoplanowa. 
Domżał i in. [1984] stwierdzili również, że spadek retencji wody użytecznej i 
produkcyjnej wywołany wzrostem gęstości gleby jest najmniejszy w glebach bielico- 
wych, brunatnych i płowych wytworzonych z piasków i utworów pyłowych, a 
najsilniejszy w czarnoziemach, czarnych ziemiach i rędzinach kredowych. Olszta i 
Zawadzki [1991] na podstawie licznych badań wykazali, że na wielkość efektywnej 
retencji użytecznej (w przedziale między pF 2,0 a pF 2,7) w utworach mineralnych 
właściwych i próchnicznych wpływa zawartość części iłowych oraz pyłowych, nato
miast w utworach mineralnych próchnicznych, mineralno-organicznych i organicz
nych -  zawartość substancji organicznej. Również Andersson i Wiklert [1972], 
oznaczając retencję wodną 385 gleb w warstwach: 0-20 cm i 20-100 cm, stwierdzili 
wpływ iłu koloidalnego na retencję wodną. Natomiast Wösten i in. [1999] wykorzy
stując funkcję pedotransferu danych z 5521 poziomów genetycznych (łącznie z 
powtórzeniami), obejmujących właściwości hydrauliczne gleb w Europie (wyłączając 
obszar Polski), stwierdzili funkcyjne zależności istniejące między parametrami okre-
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TABELA 4. Zestawienie wartości polowej pojemności wodnej (PPW), punktu trwałego więdnięcia 
roślin (PTWR) oraz zawartości wody dostępnej dla roślin (WOD = PPW -PTW R) w glebach 
kompleksów przydatności rolniczej
TABLE 4. Values of field water capacity (FWC), permanent wilting point (PWP), and contents of 
plant available water (PAW = FW C-PW P) in soil agricultural complexes

Nr
gleby 
Soil No.

Kompleks przydatności rolniczej gleby 
Soil complexes (suitability classes)

Zawartość wody
Water content [kg • kg-1 gleby -  of soil]
PPW* PTWR WOD

1 Pszenny b. dobry -  Very good wheat 0,276 0,077 0,199
2 Pszenny dobry -  Good wheat 0,213 0,049 0,164
3 Pszenny wadliwy -  Defective wheat 0,233 0,068 0,164
4 Żytni b. dobry -  Very good rye 0,207 0,052 0,155
5 Żytni dobry -  Good rye 0,159 0,034 0,125
6 Żytni słaby -  Weak rye 0,113 0,023 0,090
7 Żytni b. słaby -  Very weak rye 0,083 0,017 0,066

*PPW -  Polowa pojemność wodna; Field water capacity, 
PTWR -  Punkt trwałego więdnięcia; Permanent wilting point, 
WOD -  Woda dostępna dla roślin; Available water for plants

ślającymi retencję wodną a zawartością substancji organicznej, iłu koloidalnego 
(<2 (im) i gęstością gleb (w warstwie ornej i podglebiu). Chamen i in. [1990, 1992] 
twierdzą, że badania retencji wody użytecznej dla roślin są ważne pod kątem rozważań 
alternatywnych systemów uprawowych ze stałymi (trwałymi) ścieżkami (trakcjami) 
śladów kół, gdzie uprawna część pól nie jest poddawana przejazdom. Przeprowadzone 
badania na glebie iłowej w Silsoe (Anglia) wykazały, że gęstość objętościowa gleby 
bez przejazdów kół ciągników i innych maszyn rolniczych była mniejsza aż o 
100 kg • itT3 (tj. 0,1 Mg • m_3) w porównaniu z gęstością objętościowąj gleby przy 
uprawie tradycyjnej. W warunkach tych gleba wykazuje więcej wody potencjalnie 
użytecznej, tj. wody dostępnej dla roślin [Chamen i in. 1990].

W badanych glebach nie stwierdzono istotnego wpływu zawartości frakcji iłu 
koloidalnego na retencję wodną. Sądzić należy, że przedział zawartości iłu koloidal
nego badanych gleb był zbyt wąski (3-7%), aby można było jednoznacznie wykazać 
jego wpływ na retencję wodną gleb. Prace w zakresie niniejszych badań stanowią 
wstępny etap i będą kontynuowane.

WNIOSKI
1. Ilość wody dostępnej dla roślin (WOD) w glebach wieloletnich statycznych 

doświadczeń poletkowych, w których od około 120 lat wszystkie prace wykony
wano ręcznie (nie używano ciągników i ciężkiego sprzętu do uprawy roli), istotnie 
zależała od zawartości substancji organicznej (OM) i gęstości objętościowej gleb 
(P).

2. Wraz ze wzrostem zawartości substancji organicznej gleb (OM) zwiększała się ilość 
wody dostępnej dla roślin WOD [kg • kg" gleby] zgodnie z równaniem:
WOD = 0,0677 + 0,033(0м)
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3. Stwierdzono wzrost ilości wody dostępnej dla roślin WOD [kg- kg 1 gleby] 
wraz ze spadkiem gęstości objętościowej gleb (p), zgodnie z równaniem: 
WOD = 0,492-0,275(p).

4. Wyniki badań nie wykazały wpływu frakcji iłu koloidalnego na retencję wody 
dostępnej dla roślin z powodu małego zróżnicowania zawartości frakcji koloidalnej 
w badanych glebach.
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