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Abstract: The impact of conservation-till and no-tillage of maize on some physical properties 
during 5-years of experimental was studied. The research was carried aut on soils classified as 
Luvisols, with texture of loamy sands underlined by loams. The results show that bulk density, 
and other associated characteristic o f soil are changing in growing season (spring-summer- 
autumn) and depend on the type of tillage. The highest bulk density in spring-time o f years 
1996-2000 was always in no-till plots (average value 1.72 Mg • m-3); the lowest in conventional 
tillage plots with mean value of 1.55 Mg • m" . The porosity shows reverse values; 31.5% in no
till plots and 39.6% in conventional tillage plots. Also the soil moisture o f surface layer was 
highest during the sowing time in no-till plots which caused the lower temperature o f soil. 
During autumn measurements the bulk density in all investigated plots was very similar (1.72- 
1.76 Mg • m"3). After 5 years of no-till the soil aggregates were more water- resistant and showed 
larger diameter.
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WSTĘP
Uproszczenia czy ograniczenia w uprawie roli polegają na eliminowaniu zabiegów 

uprawiających glebę przez agregatowanie narzędzi uprawowych, spłycaniu lub 
eliminowaniu orki głębokiej, prowadzeniu pasowej uprawy wąskich rzędów aż do 
całkowitego zaniechania uprawy i siewu bezpośredniego zwanego też „uprawą 
zerową”. Różnego rodzaju uproszczenia w uprawie roli są już szeroko stosowane na 
świecie, głównie w USA [Hill 1990, Pudełko i in. 1994]. W Polsce badania nad 
sposobami uproszczenia uprawy oraz nad ich wpływem na efekty agrotechniczne
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(plony, zachwaszczenie, jakość ziarna roślin itp.) są już dość liczne [Dubas i in. 1995]. 
W ostatnich latach coraz szerzej badany jest również wpływ uproszczeń w uprawie 
roli, a szczególnie tzw. upraw zerowych na zmiany, jakie zachodzą w środowisku 
glebowym, tj. na zmiany we właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych 
gleby [Opic 1996, Malicki, Podstawka-Chmielewska 1999].

Zasadniczym celem pracy było określenie oddziaływania różnych sposobów 
uproszczeń w uprawie roli pod kukurydzę, uprawianą w monokulturze, na wybrane 
właściwości fizyczne wierzchniej warstwy gleby w czasie pięcioletniego doświadczenia 
polowego. Doświadczenie obejmowało szeroki zakres systemów uprawowych od 
uprawy konwencjonalnej poprzez uproszczenia aż do siewu bezpośredniego włącznie. 
Istotnym zagadnieniem była również możliwość odniesienia wyników badań glebowych 
do efektów agrotechnicznych i ekonomicznych, które to aspekty były szeroko i 
szczegółowo analizowane w pracy Menzela [2001].

Okres trwania doświadczenia stworzył również szansę na porównanie i uchwycenie 
kierunku dynamiki zmian wybranych właściwości gleby w ciągu każdego sezonu 
wegetacyjnego oraz po okresie 5 lat.

METODYKA
Badania glebowe prowadzono przez pięć kolejnych lat (1996-2000) na polu 

doświadczalnym Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu jako 
doświadczenie statyczne w układzie bloków losowych (split-splot) z dwoma badanymi 
czynnikami w czterech powtórzeniach polowych. Badanymi czynnikami były: uprawa 
jesienna (A -  pełna, В -  uproszczona, С -  zerowa) i wiosenna (a -  pełna, b -  
uproszczona, с -  zerowa).

Badania polowe
Systematyczne badania glebowe przez okres 5 lat prowadzono na następujących 

kombinacjach polowych:
Aa -  głęboka orka (30 cm ) jesienią+ kultywator, wał strunowy i siew tradycyjny- wiosną, 
B a -  płytka orka (10 cm) jesienią + kultywator, wał strunowy i siew tradycyjny-wiosną, 
Ca -  bez upraw jesienią + orka (25 cm), brona i siew bezpośredni -  wiosną,
Cc -  bez upraw jesienią i bez upraw wiosną + siew bezpośredni.

Badania terenowe obejmowały:
1) pobieranie próbek o nienaruszonej strukturze w celu oznaczenia wybranych właści

wości fizycznych. Próbki pobierano z wierzchniej warstwy (0-10 cm) poziomu omo- 
próchnicznego, w trzech okresach wegetacyjnych:

-  wiosennym -  IV dekada kwietnia,
-  letnim - 1 dekada lipca,
-jesiennym  -  II dekada października;

2) w wybranych latach pobierano próbki do woreczków z zachowaniem naturalnego 
zagregatowania z wierzchniej warstwy omo-próchnicznej (o masie około 2 kg każ
da) w celu prowadzenia badań nad stanem struktury gleby;
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3) corocznie w pierwszych miesiącach wegetacji dokonywano pomiarów temperatury 
gleby na głębokości siewu kukurydzy, tj. 6 cm.

Badania laboratoryjne

Do oznaczeń właściwości fizycznych wykorzystano metody powszechnie 
stosowane w gleboznawstwie [Mocek i in. 2000]. Przy ich pomocy oznaczono:
1) skład granulometryczny (uziamienie części ziemistych < 2,0 mm) metodą areome- 

trycznąBouyoucosa w modyfikacji Prószyńskiego,
2) gęstość właściwą -  metodąpiknometryczną (piknometr o pojemności 100 ml),
3) gęstość objętościową -  wykorzystując pierścienie o objętości 100 cm3 (naczyńka 

Nitzscha),
4) porowatość całkowitą (rzeczywistą, ogólną) -  wyliczono na podstawie oznaczeń 

gęstości właściwej i objętościowej,
5) stan struktury (oznaczenie wielkości, wodoodpomości i wtórnej agregacji agrega

tów glebowych);
a) analizę wodoodpomości agregatów na aparacie i według procedury podanej przez 

Bakszajewa [Mocek i in. 2000],
b) dynamiczną i statyczną wodoodpomość agregatów glebowych oraz tzw. wtórną 

agregację -  metodą modelowanych agregatów opracowaną w Katedrze Gleboznaw
stwa Akademii Rolniczej w Poznaniu [Rząsa, Owczarzak 1992],

6) wilgotność naturalną- grawimetrycznie metodą suszarkowo-wagową,
7) filtrację -  metodą stałego spadku ciśnienia [Mocek i in. 2000],

Dla pełnej analizy wyników uzyskanych w wyniku prac terenowych i labora
toryjnych przeprowadzono obliczenia statystyczne (analizę wariancji).

WYNIKI BADAŃ
Analiza uziamienia gleb badanego obiektu doświadczalnego przeprowadzona dla 

poziomu omo-próchnicznego (Ap) wykazała bardzo duże podobieństwo badanych 
poletek pod względem zawartości poszczególnych frakcji glebowych. Wszystkie 
poletka według stosowanego powszechnie dotąd podziału Polskiego Towarzystwa 
Glebo-znawczego wykazują skład granulometryczny piasku gliniastego mocnego, zaś 
według najnowszej Polskiej Normy PN-R-04033 [1998] -  gliny piaszczystej.

Podobnie wyrównana na każdym analizowanym poletku doświadczalnym okazała 
się gęstość właściwa fazy stałej gleby, która zawierała się w przedziale 2,59-2,62 g • 
cm-3 wynosząc średnio 2,60 g • cm-3.

Na podstawie uzyskanych danych (tab.l) stwierdzono, że gęstość objętościowa 
we wszystkich terminach badań była wyższa na obiektach z „uprawą zerową” -  
kombinacja Cc -  w porównaniu z pozostałymi kombinacjami uprawowymi. Zostało 
to potwierdzone analizą statystyczną.
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TABELA 1. Gęstość objętościowa [g * cm“3] w latach 1996-2000 
TABLE 1. Bulk density [g • cm-3] in 1996-2000

Kombinacje
Combinations

1996 1997 1998 1999 2000 Średnia
Mean

Wiosna -  Spring

Aa 1,37 1,52 1,70 1,57 1,59 1,55
Ba 1,49 1,57 1,69 1,59 1,60 1,59
Ca 1,53 1,58 1,66 1,61 1,60 1,60
Cc 1,58 1,71 1,84 1,74 1,78 1,73

Średnia -  mean -  1,62

Lato -  Summer

Aa 1,36 1,71 1,89 1,67 1,48 1,62
Ba 1,39 1,70 1,87 1,67 1,54 1,63
Ca 1,42 1,67 1,89 1,71 1,51 1,64
Cc 1,68 1,79 1,93 1,72 1,54 1,73

Średnia -  mean -  1,66

Jesień -  Autumn

Aa 1,82 1,67 1,75 1,72 1,62 1,72
Ba 1,82 1,71 1,73 1,68 1,67 1,72
Ca 1,84 1,69 1,77 1,73 1,62 1,73
Cc 1,88 1,75 1,77 1,69 1,69 1,76

Średnia- mean -  1,73

Jednocześnie odnotowano, że wartość gęstości objętościowej na obiektach bez 
upraw utrzymywała się na zbliżonym, bardzo wyrównanym poziomie przez cały okres 
5 lat -  czego nie stwierdzono w odniesieniu do pozostałych kombinacji. Wartość 
gęstości objętościowej na obiektach z uprawą zerową -  Cc wynosiła średnio wiosną 
i latem 1,73 g • cm-3 i była najwyższa wśród badanych kombinacji uprawowych. 
Zostało to również potwierdzone analizą statystyczną. Na pozostałych obiektach 
uprawowych -  kombinacje Aa, Ba, Ca -  odnotowano wzrost gęstości objętościowej 
od wiosny do jesieni, kiedy to cecha ta osiągała wartości najwyższe. W okresie 
jesiennym gęstość objętościowa była we wszystkich badanych sposobach uprawy tak 
bardzo do siebie zbliżona, że nie wykazywała statystycznie istotnych różnic. Średnie 
wartości tej cechy z 5-lecia zawierały się w przedziale 1,72-1,76 g • cm-3

Średnie wartości liczbowe dotyczące porowatości z lat 1996-2000 dla poszcze
gólnych kombinacji uprawowych nie przekraczały 40%. Największe różnice w poro
watości, potwierdzone statystycznie, odnotowano wiosną pomiędzy obiektami kom
binacji Aa i Cc (skrajne sposoby uprawy roli). Pary kombinacji Aa i Ba oraz Ca i Cc 
podobne do siebie pod względem sposobu uprawy jesiennej wykazywały najbardziej 
zbliżone wartości porowatości latem i jesienią (tab. 2).
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TABELA 2. Porowatość [%] latach 1996-2000 
TABLE 2. Porosity [%] in 1996-2000

Kombinacje
Combinations

1996 1997 1998 1999 2000 Średnia
Mean

Wiosna -  Spring

Aa 43,7 41,5 34,7 39,6 38,4 39,6
Ba 42,7 39,6 35,0 38,8 38,4 38,9
Ca 41,1 38,8 36,0 38,2 38,3 38,5
Cc 39,2 34,2 29,2 33,2 31,5 31,5

Średnia -  mean -  37,1

Lato -  Summer

Aa 47,7 34,2 27,2 35,8 44,4 37,9
Ba 46,5 34,6 27,9 36,0 40,4 37,1
Ca 45,4 35,8 27,1 34,1 41,7 36,8
Cc 35,4 31,1 25,6 33,8 40,8 33,3

Średnia -  mean -  36,3

Jesień -  Autumn

Aa 30,0 35,8 32,6 33,8 36,0 33,6
Ba 30,0 34,2 33,5 35,3 35,6 33,7
Ca 29,2 35,0 31,9 33,7 37,5 33,5
Cc 27,7 32,7 31,7 34,6 34,9 32,3

Średnia -  mean -  33,3

W czasie prowadzenia długotrwałej uprawy zerowej mogą zachodzić korzystne 
warunki do tworzenia się określonej, właściwej struktury gleby. W niniejszej pracy 
podstawowe badania nad stanem struktury glebowej dla agregatów naturalnych 
prowadzono po 5 latach doświadczenia, poszerzając je o analizę nad odpornością 
agregatów modelowanych w warunkach laboratoryjnych na dynamiczną i statyczną 
działalność wody.

Po 5 latach doświadczenia udział agregatów о ф 7 mm był wyższy na obiekcie z 
uprawą zerową w porównaniu z pozostałymi obiektami (rys. 1). Analiza wodoodpomości 
m etodą Bakszajewa wykazała wyższą odporność na działanie wody agregatów 
„zatrzymanych” na sitach о ф 5 i 7 mm, z prób pobranych z kombinacji Cc -  pod 
„uprawą zerową” aniżeli z pozostałych kombinacji uprawowych. Na podstawie 
obserwacji makroskopowych w trakcie wykonywania analiz stwierdzono, że główną 
masę na sitach o średnicy oczek < 0,5 mm stanowiły przede wszystkim ziarna 
piaszczyste, a nie agregaty glebowe. Prawdopodobnie powstały one w wyniku rozmycia 
większych agregatów. Najniższy udział agregatów i masy glebowej o średnicy < 0,5 
mm stwierdzono w kombinacjach z uprawą zerową -  Cc. Wskazuje to, że w górnych
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RYSUNEK 1. Wielkość i udział agregatów wodoodpornych 
FIGURE 1. Size and rate of water-resistant aggregates

warstwach gleby największą trwałością odznaczają się agregaty z poletek, na których 
zaniechano uprawę. Do poprawy trwałości struktury (tab. 3) przyczynić się mogła 
obecność mulczu z resztek pożniwnych na powierzchni kombinacji (Cc) oraz brak 
rozpylającego działania narzędzi uprawowych.

W warunkach prowadzenia uprawy zerowej na powierzchni gleby znajduje się 
okrywa z resztek pożniwnych i ścierni rośliny poprzedniej. Tak powstały mulcz, ze 
względu na swoje właściwości izolacyjne, odgrywa znaczącą rolę w obniżaniu 
temperatury gleby na obiektach z siewami bezpośrednimi. W niniejszej pracy udało 
się uchwycić widoczne różnice w temperaturze gleby mierzonej na głębokości siewu 
kukurydzy (6 cm) pomiędzy obiektami reprezentującymi uprawę zerową a pozostałymi 
sposobami upraw, przy czym największa różnica dotyczyła skrajnych metod uprawy 
roli, a mianowicie kombinacji z pełną uprawą (Aa) i siewem bezpośrednim (Cc). 
Poletka z uprawą zerową charakteryzowały się zawsze niższą temperaturą gleby na 
głębokości 6 cm niż poletka z pełną uprawą. Różnice te wynosiły od 0,5 do 2°C 
(średnio 1,5°C). Natomiast nie odnotowano różnic w temperaturze (lub nie przekraczały 
one 0,5°C) na poletkach z uprawą tradycyjną -  Aa a uproszczeniami w kombinacjach 
Ba, Ca.

W niniejszej pracy pomiary uwilgotnienia gleby prowadzono przez cały 5-letni okres 
doświadczenia na wszystkich kombinacjach uprawowych w każdym roku w 3 okresach 
sezonu wegetacyjnego (wiosna, lato, jesień). Wiosną -  analizując średnie z lat 1996-2000 
(tab. 4 ) -  najwyższym uwilgotnieniem cechowała się kombinacja uprawy zerowej -  Cc.
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TABELA 3. Wodoodpomość statyczna (SW) i dynamiczna (DW) modelowanych 
agregatów glebowych
TABLE 3. Static (SW) and dynamic (DW) water resistance of modelling aggregates

Kombinacje
Combinations

SW
(czas rozpadu 
agregatów) -  s 
Desintegration 
time of aggre
gates -  s

DW

Ilość kropel rozbija
jących agregat 
Number of drops 
destroing aggregates

Energia -  Energy 
[X • 10 2 J]

Aa 3704 173 8,49
Ba 4429 176 8,63
Ca 5879 235 11,53
Cd 6754 247 12,12

Latem również największym uwilgotnieniem charakteryzowała się kombinacja 
bezuprawowa, przyjmując wartość średnią dla 5-lecia równą 20,0%. Jesienią zaś, w miarę 
rezygnacji z uprawek, poziom uwilgotnienia malał.

Analiza wariancji (tab. 5) przeprowadzona dla sezonu wegetacyjnego z lat 1996-2000 
wykazała zarówno wiosną, jak i latem istotny statystycznie wpływ rodzaju zabiegów 
uprawowych i czasu trwania doświadczenia na wielkość uwilgotnienia. Jesienią różnice 
pomiędzy poszczególnymi kombinacjami uprawowymi nie okazały się statystycznie istotne, 
gdyż średnie wartości wilgotności z 5 lat były na wszystkich obiektach badawczych bardzo 
do siebie zbliżone. Natomiast wiosną i latem różnice w wielkości uwilgotnienia pomiędzy 
poletkami z pełną uprawą Aa i uprawą zerową Cc uzyskały potwierdzenie statystyczne.

Istotne znaczenie w kształtowaniu własności użytkowych terenu odgrywa 
wielkość współczynnika filtracji wody w glebie. W ramach pracy podjęto próbę 
oceny zdolności filtracyjnych wierzchnich warstw gleb (0-20 cm), na których 
zlokalizowane były poletka doświadczalne.

Wyniki badań obrazują, jak bardzo oznaczone wartości współczynnika filtracji są 
wyrównane na wszystkich kombinacjach uprawowych. Poziom, na którym się 
kształtują, można wyrazić iloczynem 0,3 do 0,6 • 10'3 cm • s-1. Współczynnik filtracji 
jest przede wszystkim skorelowany z takimi właściwościami gleby, jak: skład 
granulometryczny, zawartość substancji organicznej czy porowatość.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Z gleboznawczego punktu widzenia wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 

za „obiecujące”. Doświadczenie polowe, trwające pełny 5-letni okres, w którym 
zaniechano wszelkich upraw w tak długim okresie, nie wywołało takich zmian we 
właściwościach fizycznych gleby, które wykluczały by w miarę efektywną uprawę 
roślin. Wprawdzie równoległe badania prowadzone na tym polu przez Menzela [2001] 
wykazały spadek plonów kukurydzy sięgający 8-24%, który nie rekompensuje
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TABELA 4. Wilgotność [% v/v] w latach 1996-2000 
TABLE 4. Soil moisture [% v/v] in 1996-2000

Kombinacje
Combinations

1996 1997 1998 1999 2000 Średnia
Mean

Wiosna -  Spring

Aa 17,9 19,6 20,7 20,3 20,8 19,9
Ba 19,8 20,9 21,0 20,7 20,2 20,5
Ca 20,8 20,5 19,6 20,0 19,8 20,1
Cc 22,7 23,1 23,5 20,3 17,7 21,5

Średnia -  Mean 20,3 21,0 21,2 20,3 19,6 20,5

Lato -  Summer

Aa 11,8 22,7 19,4 20,1 15,8 18,0
Ba 12,6 25,2 20,5 19,6 18,8 19,3
Ca 11,8 23,4 19,2 20,1 16,8 18,3
Cc 17,3 23,4 19,9 20,4 19,2 20,0

Średnia -  Mean 13,4 23,7 19,8 20,1 17,7 18,9

Jesień -  Autumn

Aa 21,5 25,0 26,1 24,2 20,8 23,5
Ba 21,3 25,6 27,1 23,3 21,2 23,7
Ca 20,6 23,7 26,9 24,4 20,1 23,1
Cc 20,1 25,0 25,1 24,1 19,7 22,8

Średnia -  Mean 20,9 24,8 26,3 24,0 20,5 23,3

mniejszych nakładów przy uproszczeniach. Niemniej badania dotyczące problematyki 
uproszczeń w uprawie roli (gleb) wymagają jeszcze wielu doświadczeń, poszerzeń, 
współpracy interdyscyplinarnej i wieloletniej kontynuacji.

Przeprowadzone badania i synteza wyników z trwającego 5 lat doświadczenia 
polowego (1996-2000) w warunkach glebowych, charakterystycznych dla Wielkopolski 
(piasek gliniasty mocny płytko zalegający na glinie lekkiej), pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków i uogólnień:
1. Zastosowanie siewu bezpośredniego spowodowało wyraźne zmiany gęstości obję

tościowej w warstwie ornej. Gęstość objętościowa we wszystkich terminach badań 
była wyższa na obiektach z tzw. uprawą zerową (kombinacja Cc) w porównaniu z 
pozostałymi kombinacjami uprawowymi (Aa, Ba, Ca). Jednocześnie odnotowano, 
że wartość gęstości objętościowej na obiektach z uprawą zerową utrzymywała się 
na zbliżonym, bardzo wyrównanym poziomie przez cały okres 5 lat, czego nie stwier
dzono w odniesieniu do pozostałych kombinacji.
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TABELA 5. Różnice średnich dla gęstości objętościowej, porowatości 
i wilgotności w latach 1996-2000
TABLE 5. The mean differences for bulk density, porosity and soil moisture 
in years 1996-2000

Różnice średnich 
statystycznych -  X 
Statistic differences 
of means -  X

Wiosna -  Spring Lato -  Summer Jesień -  Autumn

Gęstość objętościowa -  Bulk density [Mg • m 3]

X Aa -  X Cc 0,175* 0,117* 0,040*
X Ba -  X Cc 0,137* 0,097* 0,037*
X Ca -  X Cc 0,127* 0,090* 0,025

NIR 0,031 0,043 0,0369

Porowatość -  porosity [%]

x Aa -  x Cc 6,64* 4,478 1,33
X Ba -  X Cc 5,19* 3,69* 1,50*
X Ca -  X Cc 4,34* 3,41* 1,03

NIR 1,34 1,62 1,40

Wilgotność -  soil moisture [% v/v]

Х Л, -  X Cc 1,14* 1,99* -0,91
Х Па -  X Cc 0,51 0,59 -1,02X1

'xu 0,93* 1,67* -0,46

NIR 0,80 0,78 1,05

*istotne różnice średnich -  statistical significance of mean differences

2. Porowatość gleby była ściśle zależna od gęstości objętościowej i wykazywała war
tości „odwrotnie proporcjonalne”. Największe różnice w porowatości potwierdzone 
statystycznie cechowały obiekty kombinacji Aa i Cc -  reprezentujące skrajne spo
soby uprawy roli (pełna, głęboka uprawa płużna i tzw. uprawa zerowa).

3. Uwilgotnienie gleby na poszczególnych kombinacjach uprawowych było niejedno
krotnie istotnie zróżnicowane. Wyraźnie jednak zwraca uwagę wyższa wilgotność
wierzchnich warstw gleby przy stosowaniu siewów bezpośrednich -  kombinacja
Cc, w okresie wiosennym i letnim. Jednocześnie poziom uwilgotnienia gleby zależał
w znacznym stopniu od ilości i rozkładu opadów w sezonie wegetacyjnym.
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4. Prowadzenie niezmiennie przez okres 5 lat siewów bezpośrednich przyczyniło się do 
wyraźnego wpływu na stan struktury wierzchniej warstwy gleby, co zostało jedno
znacznie potwierdzone zarówno przy zastosowaniu metod konwencjonalnych, jak i 
specjalistycznych (agregaty modelowane laboratoryjnie). Wpływ ten najwyraźniej 
uwidocznił się w zwiększeniu średnicy agregatów, a przede wszystkim we wzroście 
ich odporności na statyczne i dynamiczne działanie wody.

5. Spośród badanych systemów uprawy roli siew bezpośredni wyraźnie wpłynął na 
temperaturę gleby na głębokości siewu kukurydzy (6 cm). Różnice temperatur w 
okresie wiosennym pomiędzy obiektem z uprawą zerową a pozostałymi kombina
cjami uprawowymi wynosiły od 0,5 do 2°C (średnio 1,5°C).
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