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A bstract’. The researches were conducted in experimental apple orchard on Haplic Luvisol 
developed from silt formation. Green sward and straw mulch were compared as soil manage
ment systems in tree rows. Morphological analysis o f non-transparent soil blocks showed that 
investigated soil under green sward and straw mulch had in Ap and Bt horizon favourable 
aggregate structure or fme-pore structure. Aggregate water stability o f 0 .25-10  mm o f diameter 
in investigated soil was very large. In the Ap horizon o f  soil under green sward content o f  
water-stable aggregates o f 1-5 mm and 5 -10  mm was significantly greater than in soil under 
straw mulch. However, in Bt horizon o f soil under straw mulch content o f  water-stable aggrega
tes o f  0 .25-10  mm was significantly greater than in soil under green sward.
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WSTĘP

Rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz jakości owoców 
wymuszają w sadach towarowych ograniczenie ilości lub zmianę rodzaju herbicydów, 
stosowanych do eliminacji konkurencji chwastów. Do obecnie zalecanych systemów 
pielęgnacji roślin sadowniczych, pozwalających godzić optymalizację produkcji z 
koniecznością ochrony środowiska, należą: ściółkowanie gleby w rzędach drzew 
materiałami organicznymi (słomą roślin uprawnych, korą drzew, trocinami) lub 
materiałami syntetycznymi (czarną folią polietylenową, włókniną polipropylenową), 
utrzymywanie wąskich pasów ugoru herbicydowego przy użyciu herbicydów dolistnych 
zawierających glifosat lub glifosinat, utrzymywanie ugoru mechanicznego oraz trwałe 
zadamianie całej powierzchni gleby lub tylko w międzyrzędziach [Lipecki, Berbeć
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1997; Mathews i in. 2002]. Wprowadzanie nowych metod pielęgnacji gleby w sadach 
i przywracanie do praktyki starych sposobów stały się inspiracją dla badań porównaw
czych nad ich oddziaływaniem na jakość struktury oraz właściwości wodno-powietrzne 
i chemiczne gleb [Oliveira, Merwin 2001 ; Słowińska-Jurkiewicz i in. 2001 ; Neilsen i 
in. 2003; Dousset i in. 2004; Licznar i in. 2004].

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu utrzymywania murawy i ściółkowania 
słomą w rzędach drzew młodego sadu jabłoniowego na strukturę gleby i wodoodpomość 
agregatów w glebie płowej typowej wytworzonej z utworu pyłowego.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w doświadczalnym sadzie jabłoniowym Katedry Sadownictwa 
Akademii Rolniczej w Lublinie na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Felin na 
Płaskowyżu Świdnickim. Sad został założony na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol) 
wytworzonej z utworu pyłowego lessopodobnego, niecałkowitej na marglu kredowym. 
Gleba charakteryzowała się sekwencją poziomów genetycznych Ap-Eet-Bt-IIC-IIR, 
przy czym poziom Eet został silnie zredukowany przez uprawę.

Doświadczenie obejmowało poletka z drzewami jabłoni odmiany Elstar Elshof na 
podkładce M9. Drzewa zostały posadzone wiosną 1997 roku na stanowisku po 
zlikwidowanym w 1994 r. 20-letnim sadzie jabłoniowym, po dwuletniej uprawie gorczycy 
białej i jednorocznej uprawie pszenżyta na przyoranie. Nawożenie mineralne na 1 ha 
przed posadzeniem drzew wynosiło: 50 kg K, 20 kg P, 229 kg Ca i 34 kg Mg. 
W każdym kolejnym roku stosowano wiosną wyłącznie nawożenie azotowe w dawce 
34 kg N • ha-1. Od pierwszego roku po posadzeniu drzew jako metody pielęgnacji gleby 
w rzędach stosowano murawę, koszoną kilka razy w roku i ściółkowaną oraz ściółkowanie 
słomą pszenną. Metody pielęgnacji zastosowano w układzie losowanych bloków w 
czterech powtórzeniach po pięć drzew na poletku w rozstawie 3,5 x 2 m. Szerokość 
pasów ściółki w rzędach drzew, uzupełnianej wiosną każdego roku, wynosiła 1 m.

Próbki glebowe do oznaczenia wodoodpomości agregatów pobierano z warstw 1-9 
cm i 11-19 cm poziomu Ap oraz z warstwy 31-39 cm poziomu Bt w latach 2000-2002 
losowo w sześciu powtórzeniach. Do morfologicznej analizy struktury pobrano w 2 
powtórzeniach próbki o zachowanej budowie do metalowych pojemników o wymiarach 
8 x 9 x 4  cm, w płaszczyźnie pionowej, z głębokości 1-9 cm, 11-19 cm i 31-39 cm w 
latach 2000-2001. Glebę pobierano w pierwszej dekadzie maja z rzędów, w odległości 
0 ,5-1,0 m od drzew.

Nieprzezroczyste szlify glebowe (zgłady jednostronne) wykonano zgodnie z metodyką 
stosowaną przez Słowińską-Jurkiewicz i Domżała [ 1988]. Obrazy powierzchni szlifów 
wprowadzone do pamięci komputera za pomocą skanera SnapScan 600 Agfa posłużyły 
do analizy morfologicznej struktury glebowej.

Wodoodpomość agregatów glebowych badano za pomocą zmodyfikowanego aparatu 
Bakszejewa, wykonanego w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Glebę wstępnie 
przesiewano przez sito o wymiarach oczek 10 mm, oddzielając bryły >10 mm. Produkty 
rozpadu przenoszono na sączki i ważono bez uwzględniania poprawki piaskowej. Na 
podstawie wyników przesiewania obliczono średnią ważoną średnicę wodoodpornych
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agregatów (MWD) metodą Youkera i Mc Guinnessa [Walczak, Witkowska 1976]. 
Wyniki oznaczeń poddano analizie wariancji dla klasyfikacji potrójnej w układzie 
całkowicie losowym. Istotność uzyskanych różnic weryfikowano testem Tukeya.

Ponadto w próbkach pobranych w 2000 r. oznaczono skład granulometryczny gleby 
metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, z oddzieleniem frakcji piasku 
0 ,1-1 mm na sicie 0,1 mm, zawartość węgla organicznego metodąTiurina w modyfikacji 
Simakowa i odczyn gleby w 1 mol • dm-3 KCl potencjometrycznie.

WYNIKI

W poziomie Ap badanej gleby występował utwór pyłowy zwykły, zawierający 
24,8-26,0% frakcji piasku, 42,0-43,2% frakcji pyłu i 31-32% części spławialnych <0,02 
mm, w tym 9-11% iłu koloidalnego <0,002 mm. Poziom Bt stanowił utwór pyłowy 
ilasty, który zawierał 18-20% iłu. Zawartość węgla organicznego w poziomie Ap 
wynosiła od 8,70 do 11,66 g • kg-1, a w poziomie Bt 2,25-3,09 g • kg-1. Odczyn gleby 
był słabo kwaśny (pH 5,7-6,4).

Analiza morfologiczna nieprzezroczystych szlifów glebowych wykazała korzystną 
strukturę gleby w obu systemach pielęgnacji. W poziomie Ap gleby pod murawą do 
głębokości 5 cm dominowała struktura agregatowa, z agregatami o wymiarach 1-7 mm 
wytworzonymi pod wpływem korzeni traw (rys. 1). Na głębokości 5-9 cm występowały 
również strefy struktury drobnoporowatej ze słabo wyodrębniającymi się agregatami. 
Największymi porami glebowymi były zoogeniczne kanaliki o średnicy do 5 mm, 
wykorzystane częściowo przez korzenie jabłoni lub wypełnione kulistymi koprolitami.

W warstwie 11-19 cm poziomu Ap pod murawą także występowała struktura 
agregatowa z naturalnymi, zaokrąglonymi agregatami o wymiarach 0,5-5 mm, 
oddzielonymi porami międzyagregatowymi (rys. 1). Wąskie szczeliny o różnokie- 
runkowym przebiegu powstały podczas wysychania i kurczenia się masy glebowej. 
Mniejszy udział miały strefy struktury drobnoporowatej z agregatami połączonymi w 
jednolitą masę glebową. Przejawem działalności mezofauny glebowej były zoogeniczne 
kanaliki o średnicy 2-5 mm.

Również w warstwie 31-39 cm poziomu Bt pod murawą stwierdzono dobrze 
wykształcone agregaty o wymiarach 0,5-7 mm, o pionowo wydłużonych lub zaokrąg
lonych kształtach (rys. 1). Największymi porami glebowymi były nieliczne zoogeniczne 
kanaliki o średnicy 2-4 mm i różnokierunkowe spękania.

Warstwa 1-9 cm poziomu Ap gleby ściółkowanej słomą pszenną charakteryzowała 
się bardzo dobrze wykształconą strukturą agregatową, z zaokrąglonymi agregatami o 
wymiarach 1 -1 0  mm, oddzielonymi przestrzeniami międzyagregatowymi o szerokości 
0,5^4 mm (rys. 2). Nieliczne kanaliki zoogeniczne o średnicy 2-4 mm były częściowo 
wykorzystane przez korzenie drzew.

W warstwie 11-19 cm poziomu Ap gleby ściółkowanej słomą występowały strefy 
struktury agregatowej z agregatami o wymiarach 0,5-5 mm oraz strefy ze strukturą 
drobnoporowatą, urozmaicone kanalikami zoogenicznymi o średnicy 3-5 mm i wąskimi 
spękaniami (rys. 2). W warstwie 31-39 cm poziomu Bt gleby pod słomą również 
występowały zarówno strefy struktury drobnoporowatej, bez oddzielających się agrega-
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2000 2001

B t31-39 cm

RYSUNEK 1. Struktura gleby pod murawą: faza stała -  barwa biała, pory glebowe -  barwa czarna 
FIGURE 1. Soil structure under green sward: solid phase -  white colour, soil pores -  black colour
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2000   « 2001

Bt 31 - 39 cm

RYSUNEK 2. Struktura gleby pod słomą: faza stała -  barwa biała, pory glebowe -  barwa czarna 
FIGURE 2. Soil structure under straw mulch: solid phase -  white colour, soil pores -  black colour
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TABELA 1. Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych 
TABLE 1. Water-stable soil aggregate content

Metoda 
pielęgnacji 
Soil management 
system (M)

Rok
Year
(R)

Po
ziom
Hori
zon

Warstwa
Layer
(W)
[cm]

Wodoodporne agregaty o średnicy w mm 
Water-stable aggregates of diameter in mm 
[kg - kg ']

Średnia | 
ważona I 
średnica ! 
MWD 
[mm]

5-10 1-5 0,25-1 SO,25-10

Murawa 2000 Ap 1-9 0,248 0,576 0,118 0,941 3,58
Green sward Ap 11-19 0,176 0,367 0,302 0,845 2,52

Bt 31-39 0,008 0,089 0,314 0,412 0,49

2001 Ap 1-9 0,078 0,218 0,406 0,701 1,38
Ap 11-19 0,063 0,227 0,405 0,695 1,30
Bt 31-39 0,116 0,131 0,347 0,494 0,68

2002 Ap 1-9 0,110 0,209 0,406 0,725 1,65
Ap 11-19 0,117 0,244 0,384 0,746 1,76
Bt 31-39 0,007 0,031 0,254 0,293 0,32

średnia Ap 1-9 0,145 0,334 0,310 0,789 2,20
mean Ap 11-19 0,119 0,279 0,364 0,762 1,86

Bt 31-39 0,010 0,084 0,305 0,399 0,50

Słoma 2000 Ap 1-9 0,095 0,317 0,441 0,853 1,78
Straw Ap 11-19 0,075 0,176 0,457 0,691 1,32
mulch Bt 31-39 0,031 0,119 0,394 0,606 0,79

i  •

2001 Ap 1-9 j 0,084 0,252 0,449 0,785 1,57 !
i Ap 11-19 0,089 0,221 0,437 0,747 1,50

Bt 31-39 0,006 0,080 0,375 0,461 0,47
i

2002 Ap 1-9 0,058 0,165 0,494 0,717 1,14
Ap 11-19 0,078 0,177 0,499 0,754 1,35
Bt 31-39 0,015 0,128 0,482 0,626 0,69

średnia Ap 1-9 0,079 0,245 0,461 0,785 1,50
mean Ap 11-19 0,081 0,191 0,464 0,731 1,39

Bt 31-39 0,017 0,109 0,417 0,564 0,65 j

N IR -L S D  ( a = 0,05) M-W 0,039 0,032 0,057 0,050 0,34
interakcja -  interaction M-W-R 0,085 0,069 0,124 0,107 0,73

tów, jak i strefy struktury agregatowej. Agregaty o wymiarach 1-10 mm zgrupowane 
były wokół nieregularnych kanalików po mezofaunie glebowej i drobnych spękań, 
wytworzonych przez kurczenie się masy glebowej podczas wysychania.

Badana gleba płowa charakteryzowała się bardzo korzystną wodoodpomością 
agregatów w poziomie Ap zarówno pod murawą, jak i słomą pszenną. Największą 
zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm stwierdzono w
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warstwie 1-9 cm poziomu Ap (średnio 0,789 kg*kg_1 pod murawą i 0,785 kg • kg-1 
pod słomą). W warstwie 11-19 cm zawartość trwałych agregatów była tylko niezna
cznie mniejsza niż w warstwie 1-9 cm (tab. 1) i również zbliżona w obu sposobach 
pielęgnacji. W warstwie 31-39 cm poziomu Bt gleby pod słomą ilość trwałych 
agregatów 0,25-10 mm była istotnie większa (o 0,165 kg • kg-1) w porównaniu z 
glebą pod murawą.

Udział poszczególnych frakcji wodoodpornych agregatów glebowych wykazywał istotne 
różnice w zależności od metody pielęgnacji we współdziałaniu z warstwami gleby i latami 
badań. Zawartość najbardziej korzystnych dla wzrostu roślin, trwałych agregatów o 
wymiarach 1-5 mm w warstwie 1-9 i 11-19 cm poziomu Ap gleby pod murawą była 
istotnie większa (odpowiednio o 0,089 i o 0,088 kg • kg-1) niż pod słomą (tab. 1). Obiekt pod 
murawą charakteryzował się także istotnie większą zawartością trwałych agregatów o 
wymiarach 5-10 mm w warstwie 1-9 cm poziomu Ap (o 0,066 kg • kg-1). Natomiast pod 
słomą stwierdzono istotnie większy niż pod murawą udział wodoodpornej frakcji agregatów 
o wymiarach 0,25-1 mm (o 0,151 kg • kg-1 w warstwie 1-9 cm, o 0,100 kg • kg" 1 w 
warstwie 11-19 cm i o 0,112 kg • kg-1 w poziomie Bt). W rezultacie średnia ważona 
średnica agregatów wodoodpornych (MWD) w warstwie 1-9 cm poziomu Ap gleby 
utrzymywanej pod murawą wynosiła 2,20 mm i była istotnie większa (o 0,70 mm) niż pod 
słomą Również w warstwie 11-19 cm gleby pod murawą średnia ważona średnica była 
istotnie większa (o 0,47 mm).

DYSKUSJA

Morfologiczna analiza nieprzezroczystych szlifów wykazała, że gleba płowa wyt
worzona z utworu pyłowego w młodym sadzie jabłoniowym charakteryzowała się 
korzystną strukturą niezależnie od sposobu pielęgnacji. Stwierdzono pozytywny wpływ 
systemu korzeniowego traw na wytworzenie się agregatów o wymiarach 0,5-7 mm 
nie tylko w poziomie Ap gleby pod murawą, ale również w poziomie Bt. Bardzo dobrze 
wykształcona struktura agregatowa w poziomie Ap gleby ściółkowanej słomą pszenną 
była efektem intensywnego rozwoju mikroorganizmów oraz mezo- i makrofauny 
glebowej, które pod tą okrywą znalazły korzystne warunki bytowe. Porównanie z innymi 
metodami utrzymania gleby w sadzie wykazało, że pod murawą i słomą agregaty 
glebowe były lepiej wykształcone niż pod ugorem mechanicznym i ugorami herbicydo
wymi [Świca 2005].

W poziomie Ap i Bt występowały duże pory powietrzne w postaci zoogenicznych 
kanalików i spękań. Niektóre kanaliki były częściowo wypełnione kulistymi agregatami 
typu koprolitów. Również Słowińska-Jurkiewicz i in. [2001] stwierdzili, że w sadzie 
wiśniowym charakterystycznym elementem struktury gleby utrzymywanej pod różnymi 
okrywami było występowanie dużych kanalików. Licznie występujące kanaliki zoogeniczne
0 średnicy 1 -7  mm świadczą o intensywnej działalności życiowej mezofauny glebowej 
penetrującej glebę: dżdżownic, wazonkowców, owadów itp. [Amézketa 1999; Jongmans
1 in. 2003]. Natomiast różnokierunkowe szczeliny o szerokości 0,5-1 mm, wykorzystane 
częściowo przez system korzeniowy drzew, powstały głównie w wyniku naprężeń 
powodowanych przez wysychanie wilgotnej masy glebowej.
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Badana gleba płowa charakteryzowała się bardzo dobrą odpornością agregatów na 
niszczące działanie wody w poziomie Ap. Zwłaszcza warstwy 0-9 cm i 11-19 cm 
gleby pod murawą charakteryzowały się bardzo dużą zawartością wodoodpornych 
agregatów o wymiarach 5-10 mm i 1-5 mm. Według klasyfikacji Le Bissonnais [1996], 
opartej na średniej ważonej średnicy agregatów po przesianiu w wodzie, agregaty w 
warstwie 1-9 cm gleby pod murawą można ocenić jako bardzo trwałe (MWD 
>2,0 mm), a agregaty w warstwie 11-19 gleby pod murawą oraz w warstwie 1-9 cm 
i 11-19 cm gleby pod słomą jako trwałe (MWD 1,3-2,0 mm). Według tego kryterium, 
agregaty w warstwie 31-39 cm poziomu Bt gleby pod murawą i słomą można ocenić 
jako nietrwałe (MWD 0,4-0 ,8 mm). Przyczyną słabszej wodoodpomości agregatów w 
poziomie Bt, w porównaniu z poziomem Ap, była mniejsza zawartość węgla 
organicznego oraz słabsza aktywność mikroorganizmów i mezofauny glebowej 
[Amćzketa 1999].

Według Dousset i in. [2004] wodoodpomość agregatów w warstwie 0-20 cm gleby 
wytworzonej z wapienia, utrzymywanej pod murawą i ściółką z kory drzew iglastych 
w rzędach winorośli, była istotnie większa od wodoodpomości gleby kontrolnej bez 
okrywy roślin. Trwałość agregatów glebowych ściśle zależała od zawartości węgla 
organicznego i biomasy mikroorganizmów. Murawa polepszała trwałość agregatów w 
warstwie 0 - 2 0  cm w wyniku wytwarzania metabolitów w postaci polisacharydów 
przez intensywnie rozwijające się korzenie traw. Także Neilsen i in. [2003] stwierdzili 
istotne zwiększenie wodoodpomości agregatów w glebie piaszczystej sadu jabłoniowego 
po 7 latach stosowania ściółki z odpadów organicznych w porównaniu z ugorem 
herbicydowym utrzymywanym przy pomocy glifosatu.

Trwała struktura agregatowa gleby jest rezultatem współdziałania wielu czynników 
fizycznych, chemicznych i biologicznych. Fizycznymi czynnikami są cykliczne procesy 
nawilżania i wysychania oraz zamarzania i rozmarzania gleby. Są one wspomagane 
przez oddziaływanie korzeni roślin, zwłaszcza traw i motylkowych, mikroorganizmów i 
mezofauny glebowej [Amćzketa 1999; Jongmans i in. 2003; Bronick, Lal 2005]. 
Organicznymi związkami utrwalającymi agregaty są mikrobiologiczne i roślinne 
polisacharydy, korzenie roślin, strzępki grzybni, niektóre grzyby i aromatyczne substancje 
humusowe, a nieorganicznymi -  minerały ilaste oraz kationy Са2т i Mg2T.

WNIOSKI

1. Gleba płowa w młodym sadzie j abłoniowym utrzymywana pod murawą charakte
ryzowała się korzystną strukturą z agregatami o wymiarach 0,5-7 mm zarówno w 
warstwie 1-9 cm i 11-19 cm poziomu Ap, jak i w poziomie Bt.

2. W warstwie 1-9 cm poziomu Ap gleby ściółkowanej słomą pszenną występo
wała bardzo dobrze wykształcona struktura agregatowa, natomiast w war-

. stwie 11-19 cm i warstwie 31-39 cm poziomu Bt przeważała struktura drobno- 
porowata.

3. W poziomach Ap i Bt gleby obu obiektów badawczych występowały duże pory 
powietrzne w postaci zöogenicznych kanalików oraz spękań.
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4. Zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w warstwie 
1-9 cm i 11-19 cm poziomu Ap gleby była bardzo duża, a w obiekcie z murawą 
stwierdzono istotnie większy udział trwałych agregatów 5-10 mm i 1-5 mm oraz 
istotnie większą średnią ważoną średnicę agregatów niż w obiekcie ze słomą.

5. W warstwie 31-39 cm poziomu Bt gleby ściółkowanej słomą zawartość agrega
tów wodoodpornych o wymiarach 0,25-10 mm była istotnie większa niż pod mu
rawą.
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