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A bstract: There was analyzed the effect o f soil treatm ent in 15 years old apple-tree orchard 
on selected elem ents o f  fertility  The experim ent was carried out on the gray brow n podzolic 
soils (soil lessive) developed from light silty loam. The “E lstar” variety  o f  apple-trees were 
planted 3.5 X 2.0 m spaced. There was greensward (E) sowed in interrows and in the rows o f 
trees 1.3 m wide: herbicide fallow  (A), m ulching with the black plastic foil (B), m ulching with the 
pine bark (D) and nonw oven polypropylene (C). The differentiation o f physicochem ical pro
perties in abundance, quantity and quality o f  hum us substances was observed. The observed 
less advantageous properties: low er pH level, higher hydrolytic acidity, decrease o f CEC, some 
m acroelem ents and hum us substances content caused fertility decrease o f  soil m ulched with 
black plastic foil.

K ey w ords: soil m anagem ent in orchard, soil properties, fractional hum us composition.

Słowa kluczow e : u trzym yw anie gleby w sadzie, w łaściwości gleb, skład frakcyjny próchnicy.

WSTĘP

Wśród czynników warunkujących wysokość i regularność plonowania oraz jakość 
plonów w sadownictwie ważną rolę odgrywa agrotechnika. W sadownictwie podstawo
wym zabiegiem  agrotechnicznym  jes t sposób pielęgnacji gleby zapew niający 
utrzymywanie populacji chwastów poniżej poziomu ich szkodliwości [Mika, Krze
wińska 1996; Lisek 2004]. Mimo iż powszechnie stosowany w praktyce ugór 
herbicydowy w rzędach drzew jest prostym i najtańszym sposobem odchwaszczania 
gleby, aktualne trendy integrowanej produkcji owoców w ym uszają całkow itą 
rezygnację, ograniczanie lub zmianę rodzaju stosowanych herbicydów w sadach [Engel 
1992; Himmelsbach i in .1995; Lipecki 1998; Rabcewicz i in .1998; Lisek 2004]. 
Uwzględniając aktualne wymogi ochrony środowiska niszczenie chwastów konkuru
jących o wodę i składniki pokarmowe w sadach zastępuje się ściółkowaniem gleby w 
rzędach drzew. Do śció łkow ania gleby używ a się m ateriałów  organicznych, 
syntetycznych oraz tak zwane żywe ściółki. W literaturze [Bielińska 2001, 2002; Engel
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i in. 2001; Licznar i in. 1997, 2004; Lipecki 1998; Szewczuk 2004] powszechnie 
podkreśla się, że stosowane w praktyce systemy utrzymywania gleby w sadach 
kształtują zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe, decydują o wysokości i 
jakości produkcji oraz wpływają na stan środowiska glebowego. Mimo szerokiego 
zainteresowania problematyką zwraca uwagę mało danych dotyczących przedłużonego 
stosowania herbicydów i ściółek różnego pochodzenia na właściwości gleb. Lipecki i Berbeć 
[1997] sugerują, że efekt przedłużonego stosowania tych samych zabiegów w wieloletniej 
monokulturze na właściwości gleb może potęgować się w miarę upływu czasu.

Celem badań było poznanie wpływu 15-letniego stosowania różnych sposobów 
utrzymywania gleby w sadzie jabłoniowym na wybrane elementy jej żyzności.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w sadzie doświadczalnym Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczenie założono na glebie płowej wytworzonej 
z gliny lekkiej pylastej. Po zastosowaniu pełnego nawożenia mineralnego wiosną 
1992 roku wysadzono jabłonie odmiany <Elstar> na podkładce M 26 w rozstawie
3,5 x 2,5 m. W międzyrzędziach założono murawę (E), a w rzędach drzew na 
szerokości 1,3 m zastoso-wano następujące warianty utrzymywania gleby: ugór 
herbicydowy (A), ściółkowanie czarną folią (B), włókniną polipropylenową (C) i korą 
sosnową (D). W obiekcie mulczowanym korą sosnową uzupełniano ją  w miarę 
ubytków. Zapobiegano rozwojowi chwastów stosując Roundup w kombinacji ugoru 
herbicydowego. Dobrą barierę dla rozwoju chwastów stanowiła włóknina do 6 roku 
oraz czarna folia do 10 roku. W obiektach tych wyrastające chwasty niszczono 
chemicznie punktowo. Po likwidacji doświadczenia w 2006 roku pobrano próby gle
bowe do badań laboratoryjnych. Pobrano je z głębokości 5-15 cm w czterech 
powtórzeniach z każdego obiektu oraz dodatkowo w międzyrzędziu z murawy. W 
pobranym materiale oznaczono:
-  właściwości chemiczne: С organiczny metodą Tiurina, N ogółem metodą Kjeldahla, 

przyswajalne formy P i К  metodą Egnera-Riehma, przyswajalny Mg metodą Schacht- 
schabela, przyswajalne ( rozpuszczalne w 1 mol HC1 • dm-3) formy Cu, Zn, Mn i Fe; 
z uzyskanych wyników obliczono stosunki C/N i K/Mg;

-  właściwości fizykochemiczne: pH w wodzie i 1 mol KC1 • dm-3 metodą potencjome- 
tryczną, kwasowość hydrolityczną (Hh) metodą Kappena, kationy wymienne metodą 
Pallmanna, w tym Ca, К i Na na fotometrze płomieniowym, a Mg na AAS; na podsta
wie tych wyników wyliczono sumę kationów o charakterze zasadowym (S), pojem
ność sorpcyjną (T) i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakte
rze zasadowym (V);

-  skład frakcyjny związków próchnicznych zmodyfikowaną metodą Tiurina wydziela
jąc: połączenia organiczne niskocząsteczkowe (frakcja la), połączenia próchniczne 
wolne oraz związane z Ca i niekrzemianowymi formami R90 3 (frakcja I), połączenia 
próchniczne związane z krzemianowymi formami R20 3 (frakcja II), połączenia próch
niczne wolne i związane z niekrzemianowymi formami R20 3 (frakcja III);

-  pomiary absorpcji kwasów huminowych (frakcji I) przy długościach fal A465 i A665 
nm: z uzyskanych wyników wyliczono ilorazy barwy A4/A6.
Wyniki analiz opracowano statystycznie weryfikując je na poziomie istotności 

a  =0,05 testem t-Studenta.
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WYNIKI

Uzyskane wyniki (tab. 1-3) wskazują, że ściółkowanie gleby w sadzie jabłoniowym 
wpływa na niektóre jej właściwości. Zastosowane sposoby utrzymywania gleby w 
rzędach drzew warunkowały ilość dopływu materii organicznej i próchniczność 
gleb. Po 15 latach eksperymentu zawartość C-organicznego ukształtowała się 
na poziomie 6,41-11,80 g • kg-1. Różnicowała się istotnie, w glebie mulczowanej czarną 
folią była najniższa, a korą sosnową -  najwyższa. W międzyrzędziach pod murawą 
zawartość C-organicznego była również istotnie niższa niż w glebie ściółkowanej korą 
sosnową, a jednocześnie wyższa w porównaniu z pozostałymi obiektami. Sposoby 
utrzymywania gleby w rzędach drzew wpłynęły jednocześnie na ilości N-ogółem. 
Były one istotnie większe w obiektach o wyższej zawartości C-organicznego. Wyliczone 
wartości C/N wahały się w przedziale 7,4-12,3 i wykazywały najwyższe wartości w 
glebie mulczowanej korą sosnową. W glebie mulczowanej korą wzrosła istotnie ilość 
przyswajalnych form К i Mn. Wyliczony pomocniczy wskaźnik nawożenia gleb w sadach 
(stosunek K/Mg) po 15 latach eksperymentu nie różnicował się istotnie i przyjmował 
wartości poniżej 3,5 uznawane w sadownictwie jako poprawne.

Sposoby utrzymywania gleby w analizowanym doświadczeniu różnicowały intensyw
ność procesu zakwaszenia gleb. Wartości pH w 1 mol HC1 • dm-1 (4,9-6,0) wskazują 
na kwaśny i lekko kwaśny odczyn w poziomach próchnicznych. Niższe wartości pH i 
kwaśny odczyn wykazywały wszystkie próbki gleb mulczowane czarną folią i korą 
sosnową. Jednocześnie gleby pokryte czarną folią wykazywały najniższą zawartość wapnia 
wymiennego, sumę kationów o charakterze zasadowym i pojemność sorpcyjną. Mulczo- 
wanie korą przyczyniło się do istotnego wzrostu kwasowości hydrolitycznej, ilości potasu 
wymiennego oraz pojemności sorpcyjnej. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami o 
charakterze zasadowym w glebie pod korą sosnową było istotnie niższe w porównaniu z 
pozostałymi obiektami z wyjątkiem mulczowanego czarną folią.

Warunki siedliskowe kształtowane sposobami utrzymywania gleby w sadzie oddzia
ływały na przebieg procesu humifikacji materii organicznej. Przejawia się to głównie 
udziałem frakcji związków próchnicznych wydzielonych poszczególnymi ekstrahentami.

TABELA 1. Niektóre właściwości chemiczne badanych gleb 
TABLE 1. Some chemical properties o f investigated soils

Kombinacja
Treatment

Сorg. N org. Formy przyswajalne - Available forms C/N K/Mg

P К Mg Zn Cu Mn Fe

g • kg"1 mg • kg"1

Ugór herbicydowy 
Herbicyde fallow (A)

8,00 1,08 63 176 56 9,2 6,4 147 1093 7,4 3,1

Czama folia -  Black foil (B) 6,41 0,81 62 118 47 11,3 6,1 129 1057 7,9 2,5

Włóknina polipropylen. 
Nonwoven polypropylene (C)

7,42 0,74 62 145 54 10,3 6,4 148 1227 10,0 2,7

Kora sosnowa -  Pine bark (D) 11,80 0,96 57 201 66 11,9 7,2 201 1373 12,3 3,0

Murawa -  Greensward (E) 9,08 0,94 67 119 52 9,7 6,1 143 1221 9,7 2,3

N IR 0.05-LSD0.05 0,67 0,21 34 40 26 7,1 2,6 46 751 2,2 1,4
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizykochemiczne badanych gleb 
TABLE 2. Some physicochemical properties o f investigated soils

Kombinacja
Treatment

pH Hh Kationy wymienne 
Exchangeable cations

S
BS

T
CEC

V
BS

Ca Mg К Na

Ha° KC1 cmol(+) • kg 1 %

Ugór herbicydowy 
Herbicyde fallow (A)

6,4-6,7 5,3-5,9 1,98 5,43 0,63 0,40 0,15 6,61 8,59 77

Czarna folia -  Black foil (В) 6,2-6,4 5,0-5,3 2,16 4,82 0,54 0,28 0,14 5,78 7,94 73

Włóknina polipropylen. 
Nonwoven polypropylene (С)

6,2-6,6 5,0-5,7 1,86 5,56 0,57 0,32 0,14 6,59 8,45 78

Kora sosnowa -  Pine bark (D) 6,0-6,3 4,9-5,3 3,15 5,51 0,70 0,51 0,13 6,85 10,00 68

Murawa -  Greensward (E) 6,3-6,7 5,2-6,0 1,90 6,06 0,63 0,27 0,14 7,10 9,00 79

N1R o,o5 “  05 - - 0,41 1,22 0,21 0,20 0,03 1,40 1,20 7

W składzie frakcyjnym udział frakcji la obejmującej połączenia organiczne niskocząs- 
teczkowe był niski (5,2-6,9% C-organicznego). Najwyższą jej zawartość wykazywała gleba 
mulczowana czarną folią. Wśród wydzielonych frakcji dominujący udział stanowiły związki 
próchniczne wolne oraz związane z Ca i niekrzemianowymi formami R O (frakcja I). 
Po 15 latach eksperymentu ich zawartość wahająca się w przedziałach 35,3-46,0% C- 
organicznego różniła się istotnie i miała największy udział w glebie mulczowanej czarną 
folią. Niską zawartość frakcji I wykazywały gleby pokryte korą i murawą. W omawianej 
frakcji, mimo iż zawartość kwasów huminowych i fulwowych była zróżnicowana, 
stosunek Ckh/Ckf był bardzo wyrównany. Znacznie niższy udział (7,4—9,3% C-orga
nicznego) w składzie frakcyjnym stanowiły połączenia próchniczne związane z 
krzemianowymi formami R90 3 (frakcja II). W obrębie kombinacji doświadczenia ich 
udział był istotnie wyższy w glebach mulczowanych czarną folią i korą sosnową. Wartości 
stosunków Ckh/Ckf we frakcji II nie wykazywały istotnego zróżnicowania między 
obiektami. Podobnie sumaryczne wartości indeksu Ckh/Ckf wykazujące wartości niższe 
od jedności nie różniły się pod wpływem stosowanych w doświadczeniu sposobów 
utrzymywania gleby. Zmieniał się natomiast iloraz barwy А /А . Jego wartości były 
istotnie niższe w kwasach huminowych gleb mulczowanych materiałami nieorganicz
nymi w porównaniu z korą sosnową. Wykorzystanie kory sosnowej do mulczowania 
gleby przyczyniło się do wzrostu udziału C-niehydrolizującego w składzie frakcyjnym 
próchnicy. Podobnie wysoką zawartość C-niehydrolizującego wykazywała gleba pokryta 
murawą. W składzie frakcyjnym związków próchnicznych zwraca również uwagę 
zawartość frakcji III -  związków próchnicznych wolnych i związanych z bezkrze- 
mianowymi formami R?0  . Ich ilość była istotnie najniższa w obiekcie mulczowanym 
czarną folią. W pozostałych obiektach była zbliżona i stanowiła 18,8% w glebie pokrytej 
murawą, a 20,7% włókniną polipropylenową. We frakcji III zmieniał się udział węgla 
kwasów huminowych i fulwowych oraz ich stosunki. Po 15 latach doświadczenia 
wartości Ckh/Ckf wahające się w przedziale 0,69-1,10 były istotnie wyższe w glebie 
utrzymywanej w ugorze herbicydowym i pokrytej włókniną.



TABELA 3. Skład frakcyjny związków próchnicznych (w % С ) 
TABLE 3. Fractional composition o f humus compounds (in % Ь ога)

Kombi
nacja
Treat
ment

С wydzielony - С extracted ^  nichydrf

c - V,non-hydr.

С wydzielony 
С-extracted

kh kf
X CHA/CFA

c „b
zwąza- 
ne z Ca 
CHA 
bound, 
with Ca

a 4/a 6

0,05 M

H;S 0 4
Frak. Ia

0,1 M N aO H  
Frakcja I -  Fraction I

0,1 M N aO H  
Frakcja II -  Fraction II

0,1 M N aO H  
Frakcja III 
Fraction III

Fract.Ia
^wydz.

c ,*
C kh
CHA

C kf
CFA

Ckh/Ckf
CHA/CFA

c  ^  wydz.

cxtr.
СЙА

C kf
CFA

kh kf
CHA/CFA

^w ydz.
C 1 cxtr

CJC„kh kf
CHA/CFA

A* 5,4 41,5 21,4 20,1 1,07 7,4 4,9 2,5 1,96 45,7 20,2 1,10 0,94 10,8 3,8
B* 6,9 46,0 24,3 21,7 1,12 9,3 5,9 3,4 1,74 37,8 26,5 0,71 0,94 13,3 3,6
C* 6,4 42,4 21,9 20,5 1,07 7,7 4,7 3,0 1,57 43,5 20,7 0,99 0,89 11,6 3,6
D* 5,2 35,9 18,1 17,8 1,02 9,1 5,8 3,3 1,76 49,8 20,6 0,78 0,91 9,1 4,0
E* 5,5 35,3 18,9 16,4 1,15 8,1 4,8 3,3 1,45 51,1 18,8 0,69 0,94 11,2 3,8

™ o . o 5

L S D o .o5

1,2 3,8 1,9 3,0 0,19 1,5 0,9 1,2 0,52 4,9 2,2 0,21 0,11 3,0 0,3

*kombinacje — patrz tabela 2 * treatment see Table 2
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DYSKUSJA

Uwarunkowania klimatyczne Polski wskazują, że podstawowym czynnikiem limitującym 
wysokość plonów w sadach jabłoniowych są niedobory wody [Treder 1996]. Wymusza 
to konieczność stosowania nawodnień lub ograniczenia nieproduktywnego parowania. W 
praktyce ogrodniczej systemy utrzymywania gleby w sadach niszczące chwasty stwarzają 
możliwości poprawy zaopatrzenia drzew w wodę i składniki pokarmowe. W świetle danych 
Bielińskiej [2001, 2002], Engela i in. [2001], Licznar i in. [1997, 2004] oraz Szewczuka 
[2004] metody pielęgnacji gleby w sadach wywierają ponadto wpływ na właściwości 
fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleb.

Z astosow ane w dośw iadczen iu  sposoby u trzym yw ania gleby w rzędach 
drzew  ró żn ico w ały  ilo śc i dopływ u m aterii o rg an iczn ej o raz  je j w arunk i 
transform acji w sw oiste związki próchniczne. Zaw artość węgla organicznego 
w kom binacjach dośw iadczenia zm ieniała się z upływem czasu. W czwartym 
roku eksperym entu w ahała się w przedziałach 6 ,18-8 ,40  g kg-1 [Licznar i 
in. 1997], po dziesięciu latach wynosiła 5 ,69-8 ,40 g.* kg"1 [Licznar i in. 2004], 
a po p iętnastu latach 6 ,41-11 ,80  g kg-1. U kształtow ana ju ż  w pierw szych 
latach eksperym entu próchniczność gleb w układzie czarna folia, włóknina, ugór 
h erb icydow y , ko ra  sosnow a nie p o d leg a ła  zm ianom  w k o le jn y ch  latach  
obserwacji. Była ona istotnie najwyższa w glebie m ulczowanej korą sosnową 
w porów naniu z pozostałym i obiektam i oraz isto tn ie najniższa pod okryw ą 
czarnej fo lii. Sposoby  u trzy m y w an ia  g leby w rzędach  d rzew  w yw iera ły  
jednocześnie wpływ na przebieg procesu hum ifikacji materii organicznej. Wśród 
nich m ateria organiczna gleby ściółkowanej czarną folią w ykazyw ała istotnie 
wyższy stopień hum ifikacji. Tym niemniej w jej składzie frakcyjnym  znaczny 
udział stanow iły związki próchniczne wolne i zw iązane z niekrzem ianow ym i 
formami R ?0 3 oraz połączenia organiczne niskocząsteczkow e.

Uwzględniając rolnicze i ekologiczne znaczenie próchnicy [Andrzejewski 1993; 
Dziadowiec 1993; Turski 1996] można sądzić, że stosowane sposoby utrzymywania gleby 
wpływają na różnicowanie żyzności i jest ona niższa w glebie mulczowanej czarną folią.

W kształtowaniu żyzności gleb ważną rolę odgrywa również zasobność w makro- 
i mikroelementy oraz właściwości fizykochemiczne. Po 15 latach eksperymentu gleby 
ściółkowane czarną folią i włókniną wykazywały istotnie niższe ilości przyswajalnych 
form potasu i azotu ogółem. Uwzględniając przyjęte w sadownictwie liczby graniczne 
[Sadowski i in.1990] należy jednak kwalifikować gleby analizowanego doświadczenia 
do średnio lub wysoko zasobnych w fosfor, potas i magnez. W obiekcie mulczowanym 
korą sosnową zachodził intensywniej proces zakwaszania gleby podobnie jak przy 
wykorzystaniu jej do celów nawozowych [Nowak, Cienko 1984]. Zachodził on również 
w glebie ściółkowanej czarną folią, co notowała w znacznie krótszym okresie obserwacji 
Bielińska [2001, 2002]. Ukształtowane sposobami utrzymywania gleby w rzędach drzew 
zdolności sorpcyjne po 15 latach wahały się od 7,94 cmol (+) • kg“1 w kombinacji z 
czarną folią do 10,0 cmol(+) • kg"1 pod korą sosnową. Były one warunkowane 
próchnicznością gleb, co znajduje potwierdzenie w badaniach Bielińskiej [2001].

W świetle powyższych spostrzeżeń można wnioskować, że ściółkowanie przyczynia 
się do różnicowania stanu żyzności gleb. W warunkach doświadczenia wymiernym 
jego wskaźnikiem może być wysokość i jakość plonu. Efekty produkcyjne uzyskane 
w ciągu 10 lat obserwacji [Licznar i in. 2004] wykazały korzystny wpływ mulczo- 
wania gleby korą sosnową. Niższe plony oraz pogorszenie ich jakości notowano w
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kombinacji z czarną folią. Powyższy fakt oraz niekorzystny wpływ czarnej foli na stan
żyzności gleb nią mulczowanych ogranicza jej przydatność w sadownictwie.

WNIOSKI

1. Stosowane w sadownictwie sposoby pielęgnacji gleby w rzędach drzew prowadzą do 
różnicowania się właściwości fizykochemicznych i chemicznych, a zwłaszcza ilości i jakości 
materii organicznej odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu stanu ich żyzności.

2.Wykorzystanie kory sosnowej do mulczowania, po piętnastu latach jej stosowania, przy
czyniło się do wzrostu zawartości węgla organicznego i kwasowości gleby oraz przy
swajalnych form potasu i pojemności sorpcyjnej obniżając jednocześnie udział katio
nów o charakterze zasadowym w kompleksie sorpcyjnym.

3. Sposoby utrzymywania gleby w sadzie wywarły wpływ na przebieg procesu humifi- 
kacji materii organicznej. Wyższy stopień humifikacji wykazywała ona w glebach pod 
okrywą ściółek syntetycznych niż mulczowanych korą sosnową.

4. Niekorzystne oddziaływanie czarnej folii na właściwości fizykochemiczne, zasobność, 
a zwłaszcza zawartość próchnicy wskazuje o spadku żyzności gleb. Ogranicza to 
między innym przydatność czarnej folii do mulczowania gleb w sadach jabłoniowych.
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