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A bstract: The research aim ed at analysis o f variable com paction, density and m oisture o f  soil 
and their influence on yielding as depending on the mode o f tillage and the term o f  w inter wheat 
sowing. The research was carried out in the years 2004-2006 on good rye com plex soil at the 
A gricultural E xperim ental Station, Institute o f  C ultivation, Fertilization and Soil Science, at 
Jelcz-Laskowice. Field experim ent was laid out with the method o f  random ized subblocks after 
the system split-split-plot in four replications on grey-brown podzolic soil -  heavy loamy sand 
on light loam. Factor I -  terms o f  w inter wheat sowing: a) 14-16 Septem ber; b) 1-3 October; c) 
15-17 O ctober; Factor II -  two modes o f  tillage: A -  conventional (plough), В -  sim plified 
(ploughless); Factor III -  cultivars: Finezja, Rywalka, K obiera. V ariability o f  the physical 
param eters tested and the yields am ong the cultivars was insignificant. Physical characters o f 
the soil in each experim ental treatm ent were determined on the turn o f  April and May. Lower 
com paction and density o f  soil was bringing about higher yields o f  w heat sown at early and 
optimum terms as com pared to delayed one. Much increased soil com paction in treatm ents with 
simplified tillage brought about lower yields o f  wheat. Lower moisture, com paction and density 
o f soil at early sowing, com pared to the other terms, was probably due to higher vegetable mass 
and m ore developed root system.
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WSTĘP

Narastająca mechanizacja uprawy roli, nawożenia i ochrony roślin powoduje nasilenie 
procesów degradacyjnych w środowisku i narusza równowagę pomiędzy rośliną a glebą. 
Zwiększona liczba zabiegów agrotechnicznych oddziałuje negatywnie na strukturę gleby poprzez 
nadmierne jej rozpylenie, przesuszenie, a przede wszystkim ugniatanie. Stosowanie ciężkich 
maszyn rolniczych prowadzi do silnego zagęszczenia nie tylko warstwy ornej, lecz także
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podglebia [Akker i in. 2003; Marks, Buczyński 2002]. Ugniatanie gleby jest przyczyną wzrostu 
zwięzłości i zachwiania stosunków powietrzno-wodnych w środowisku glebowym [Njdal, 
Abu-Hamdeh 2003]. Istotne zmniejszenie liczby zabiegów agrotechnicznych można 
uzyskać stosując różne systemy uprawy bezpłużnej, które również w znacznym stopniu 
ograniczają koszty poprzez zmniejszenie pracochłonności i zużycia paliwa [Tebriigge, 
Böhmsen 2000). Uprawa uproszczona stosowana przez kilka lat na tym samym polu 
zmniejsza negatywne skutki erozji, stabilizuje agregaty glebowe, podwyższa zawartość 
azotu, fosforu, potasu i magnezu oraz substancji organicznej w glebie [Sidiras i in. 2000; 
Tebriigge, During 1999]. Ten sposób uprawy, szczególnie w pierwszych latach stosowania, 
podwyższa zwięzłość i gęstość gleby [Viegas, Choudhary 2002; Munkholm i in. 2003]. 
Warianty z bezpłużną uprawą w porównaniu z konwencjonalnym sposobem uprawy 
odznaczają się jednak wyższą wilgotnością warstwy ornej [Baumhardt, Jones 2002]. Ale 
trzeba podkreślić, że długotrwałe stosowanie systemów bezpłużnych zmniejsza zwięzłość 
i gęstość gleby oraz prowadzi do powstawania w większej liczbie biogennych porów o 
pionowym przebiegu, które w znacznym stopniu poprawiają infiltrację wody [Wilkins i 
in. 2002; Shipitalo i in. 2000]. Plony roślin uprawnych w pierwszych latach stosowania 
uproszczonych systemów uprawy mogą być niższe w porównaniu z konwencjonalną 
uprawą roli [Weber 2004; Camara i in. 2003]. Jednak w wielu publikacjach podkreśla się 
porównywalne plonowanie zbóż w warunkach uprawy uproszczonej i płużnej [Surenda 
Singh i in. 2001]. Zwiększenie plonowania zbóż w warunkach uproszczonych sposobów 
uprawy roli można osiągnąć poprzez wcześniejszy termin siewu [Arvidsson i in. 2000; 
Morrison, Sanabria 2002]. Zmiany struktury warstwy ornej są zależne od czynników 
klimatycznych, mechanicznej uprawy roli, spulchniającego systemu korzeniowego, 
procesów mrozowych oraz przemiennego nawilżania i wysychania gleby [Owczarzak 
2002; Rząsa, Owczarzak 2004].

W świetle powyższego celem pracy była analiza zmienności zwięzłości, gęstości 
objętościowej i wilgotności gleby i ich wpływ na plonowanie pszenicy ozimej w zależności 
od terminu jej siewu i sposobu uprawy roli.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania przeprowadzono w latach 2004-2006 w Rolniczym Zakładzie Doświad
czalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Jelczu-Laskowicach na glebie 
kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie polowe założono metodą losowanych 
podbloków w układzie split-split-plot w 4 powtórzeniach, na glebie płowej typowej 
wytworzonej z piasku gliniastego mocnego głęboko zalegającego na glinie lekkiej. 
Analizowano następujące czynniki doświadczenia: Czynnik I -  terminy siewu pszenicy 
ozimej: a) 14-16 września, b) 1-3 października, c) 15-17 października. Czynnik II -  
dwa sposoby uprawy roli: A) uprawa konwencjonalna: uprawa pożniwna -  gruber na 
głębokość 15 cm + wał strunowy; uprawa podstawowa -  orka pługiem na głębokość 
25 cm + brona; uprawa przedsiewna -  agregat uprawowy (kultywator + wał strunowy); 
B) Uprawa bezpłużną: uprawa pożniwna -  gruber na głębokość 15 cm + wał strunowy; 
uprawa przedsiewna -  brona wirnikowa + wał strunowy Czynnik III -  odmiany pszenicy 
ozimej : Finezja, Rywalka, Kobiera. Oznaczenia parametrów fizycznych gleby wykonywano 
w 6 powtórzeniach na każdym obiekcie doświadczenia na przełomie kwietnia i maja. 
Powierzchnia poletka wynosiła 30 nr. Wilgotność i gęstość objętościową gleby oznaczono 
przy pomocy cylinderków -  metodą wagowo-suszarkową pozostawiając próbki glebowe 
w suszarce w temperaturze 105°C do stałej wagi. Próbki glebowe pobierano do cylinder-
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TABELA 1. Skład granulo metryczny gleby w doświadczeniach 
TABLE 1. Granulometric composition o f soil in experiments

Piziom
genet.
Genetic
horizon

Głębokość 
Depth [cm]

Procentowa zawartość frakcji o średnicy [mm] 
Percentage content o f fractions in diameter [mm]

1,0-0,1 0,1-0,02 <0,02

Al 0-10 60 23 17
Eet 10-25 55,0 26 19
Bt 50-60 53,0 25 22
С 95-110 42,0 28 30

ków o pojemności 100 cm3 na trzech głębokościach: 5, 10 i 20 cm. Pomiary zwięzłości 
wykonano penetrometrem (sondą uderzeniową) mającym ciężarek o masie 2,17 kg oraz 
czujnik stożkow y o średnicy 24 mm z kątem wierzchołkow ym  30°, na trzech 
głębokościach profilu glebowego: 5, 10 i 20 cm. Skład granulom etryczny gleby 
przedstawiono w tabeli 1.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Zmienność badanych parametrów fizycznych i plonów ze względu na odmiany była 
nieistotna. Gęstość objętościowa gleby w poszczególnych warstwach nie różniła się istotnie 
w obu wariantach upraw, natomiast była znacznie zróżnicowana w zależności od głębokości 
pomiaru (tab. 2). W pierwszym terminie siewu gęstość objętościowa gleby zarówno z 
uprawy uproszczonej, jak i konwencjonalnej była niższa niż w terminach optymalnym i 
opóźnionym o dwa tygodnie. Gęstość objętościowa fazy stałej gleby zależy przede wszyst
kim od składu mineralogicznego i zawartości substancji organicznej, natomiast o zwięzłości 
gleby decydują głównie gęstość właściwa i wilgotność w chwili pobrania próby [Owcza- 
rzak 2002; Rząsa, Owczarzak 2004]. Sposób uprawy wpłynął na znacznie większą 
zmienność zwięzłości w porównaniu ze zmiennością gęstości gleby. Większą zwięzłość 
gleby stwierdzono w warunkach wariantu z uprawą uproszczoną (tab. 3). Szczególnie

TABELA 2. Gęstość objętościowa gleby [g -cm 3] w zależności od terminu siewu i sposobu 
uprawy roli (średnia z lat 2004-2006)
TABLE 2. Soil density [g * cm 3] depending on tillage system and sowing term

Termin siewu 
Sowing term

Uprawa roli — Tillage system

Uprawa płużna -  Plough tillage Uprawa uproszczona 
Simplified tillage

Głębokości pomiaru -  Depth of measurement [cm]

0-5 5-10 15-20 śr.* 0-5 5-10 15-20 śr. śr.

Wczesny -  Early 
Optymalny -  Optima 
Opóźniony -  Late

1,43
1,65
1,64

1,45
1,70
1,66

1,48
1,74
1,69

1,45
1,70
1,66

1,46
1,53
1,69

1,50
1,69
1,67

1,65
1,77
1,75

1,54
1,66
1,70

1,50
1,68
1,68

Średnia -  mean 1,57 1,60 1,64 1,60 1,56 1,62 1,72 1,63 1,62

*Śr. -  średnia -  mean; NIR terminy siewu 0,11; NIR głębokości 0,08; NIR uprawy nieistotne; 
NIR głębokość x uprawa 0,13; terminy siewu x uprawa 0,15
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TABELA 3. Zwięzłość gleby [MPa] w zależności od terminu siewu i sposobu uprawy roli 
(średnia z lat 2004-2006)
TABLE 3. Soil compaction [MPa] depending on tillage system and sowing term

Terminy siewu 
Sowing term

Uprawa roli -  Tillage system

Uprawa płużna -  Plough tillage Uprawa uproszczona 
Simplified tillage

Głębokości pomiaru -  Depth of measurement [cm]

0-5 5-10 15-20 śr.* 0-5 5-10 15-20 śr. śr.

Wczesny -  Early 
Optymalny -  Optima 
Opóźniony -  Late

1,01
1,14
1,75

1,90
2,50
2,62

2,32
2,82
3,00

1,74
2,15
2,46

1,30
1,19
1,61

2,48 
2,11 
2,83

2,65
4,17
3,41

2,14
2,49
2,62

1,94
2,32
2,54

Średnia -  mean 1,30 2,34 2,71 2,12 1,37 2,47 3,41 2,42 2,27

*Śr. -  średnia -  mean; NIR terminy siewu 0,37; NIR głębokości 0,64; NIR uprawy 0,23; 
NIR głębokość x uprawa 0,91; terminy siewu x uprawa 0,49

duża zwięzłość w warstwie 15-20 cm przyczyniła się do niższych plonów pszenicy 
ozimej w uprawie bezpłużnej. Również we wczesnym terminie wykazano istotnie niższą 
zwięzłość gleby, natomiast w pozostałych terminach siewu pszenicy ozimej obserwowano 
wyższe wartości tej cechy fizycznej. Zdolność retencyjna gleby zależy od jej składu 
granulometrycznego, zawartości substancji organicznej oraz struktury gleby [Owczarzak 
2002]. Istotnie większą wilgotnością odznaczała się gleba z uprawy uproszczonej w 
warunkach siewu w terminie przyśpieszonym i optymalnym (tab. 4). Natomiast niższe 
zawartości wody w warstwach 5-20 cm profilu glebowego stwierdzono na obiektach 
uprawy uproszczonej w terminie opóźnionego siewu. Wyższa wilgotność przy opóźnionych 
zasiewach pszenicy w uprawie płużnej w porównaniu z uprawą uproszczoną była 
spowodowana zwiększoną obsadą roślin, która ograniczała parowanie wody z górnych 
warstw gleby. Natomiast w warunkach siewu w optymalnym lub przyspieszonym terminie 
liczba roślin na jednostce powierzchni nie różniła się w znacznym stopniu w zależności 
od wariantu uprawy.

TABELA 4. Wilgotność gleby [% s. m ] w zależności od terminu siewu i sposobu uprawy roli 
(średnia z lat 2004-2006)
TABLE 4. Soil moisture [% d .m ] depending on tillage system and sowing term

Terminy siewu 
Sowing term

Uprawa roli -  Tillage system

Uprawa płużna -  Plough tillage Uprawa uproszczona 
Simplified tillage

Głębokości pomiaru -  Depth of measurement [cm]

0-5 5-10 15-20 śr.* 0-5 5-10 15-20 śr. śr.

Wczesny -  Early 
Optymalny -  Optima 
Opóźniony -  Late

6,93
7,53
7,83

7,82
8,52

11,11

8,53
8,78

11,62

7,76
8,28

10,19

7,10
8,56
8,74

8,90
9,51
9,35

8,76
9,80
8,88

8,25
9,29
8,99

8,01
8,78
9,59

Średnia -  mean 7,43 9,15 9,64 8,74 8,65 9,20 9,58 9,14 8,94

*Śr. -  średnia -  mean; NIR terminy siewu 0,42; NIR głębokości 1,17; NIR uprawy 0,27; 
NIR głębokość x uprawa 1,25; terminy siewu x uprawa 1,53
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TABELA 5. Plony pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy i terminu siewu 
[kg z poletka]; średnia z 2004-2006
TABLE 5. Yields o f winter wheat as affected by tillage system and sowing term (mean 2004-2006)

Uprawa roli Termin siewu -  Sowing term
Tillage system

Wczesny -  Early Optymalny -  Optima Opóźniony -  Late Średnia -  Mean

Uprawa płużna 
Plough tillage

15,88 15,56 13,87 15,10

Uprawa uproszczona 
Simplified tillage

14,54 13,87 12,76 13,72

Średnia -  Mean 15,21 14,71 13,31

NIR uprawy 1,19; NIR terminy siewu 1,78; NIR uprawy x terminy siewu nieistotne

Analizując plonowanie pszenicy ozimej w badanym trójleciu można stwierdzić istotnie 
wyższe plony pszenicy ozimej w warunkach uprawy konwencjonalnej niż w uproszczonej 
(tab. 5). Plon zależy od stopnia zagęszczenia gleby, chociaż nie zawsze wzrost zagęszczenia 
prowadzi do obniżenia plonowania roślin. Istnieje pewne optimum zagęszczenia gleby, 
które zmienia się w zależności od typu gleby i warunków wilgotnościowych [Dauda, 
Samari 2002; Isensee, Schwark 2006]. Najczęściej przyjmuje się, że zwięzłość w granicach 
1 MPa nie powinna stwarzać ograniczeń dla rozwoju roślin na żadnej glebie. Wykazane 
w tabeli 3 średnie wielkości zwięzłości gleby z lat 200Ф-2006 wskazują więc, że czynnik 
ten mógł być jednym z głównych powodów ograniczających plony roślin w warunkach 
uprawy uproszczonej niezależnie od terminu siewu. Zwiększoną zwięzłość i gęstość gleby 
w warunkach uprawy uproszczonej uzyskano również w innych badaniach [Viegas, 
Choudhary 2002; Munkholm i in. 2003]. Niższa wilgotność, zwięzłość i gęstość gleby 
pod pszenicą z siewu wczesnego w porównaniu z pozostałymi terminami była prawdo
podobnie spowodowana większą masą i bardziej rozbudowanym systemem korzeniowym 
roślin z siewu w tym terminie. Niższa zwięzłość i gęstość w warunkach siewu wczesnego 
przyczyniła się do wyższych plonów pszenicy ozimej zarówno w uprawie płużnej, jak 
również w uproszczonej. Natomiast istotnie większa zwięzłość gleby na obiektach z 
opóźnionym siewem spowodowały spadek plonowania pszenicy. Wczesny siew zarówno 
w uprawie uproszczonej, jak i konwencjonalnej wpłynął na zwiększenie plonowania 
pszenicy w porównaniu z pszenicą z pozostałych terminów siewu. Wynik ten jest 
potwierdzeniem badań innych autorów, którzy uzyskali wyższe plony pszenicy w 
warunkach uproszczonej uprawy roli i wcześniejszego terminu siewu [Arvidsson i in. 
2000; Morrison, Sanabria 2002].

WNIOSKI

1. Niższa zwięzłość gleby przyczyniła się do wyższych plonów pszenicy ozimej w upra
wie płużnej w porównaniu z uproszczoną.

2. Niższa zwięzłość i gęstość objętościowa gleby wpłynęła na wyższe plony pszenicy wy
sianej w terminie wczesnym i optymalnym w porównaniu z terminem opóźnionym.

3. Niższa wilgotność, zwięzłość i gęstość objętościowa gleby pod pszenicą z siewu wcze
snego w porównaniu z tymi cechami gleby pod pszenicą z pozostałych terminów 
siewu była prawdopodobnie spowodowana większą masą roślin i bardziej rozbudowa
nym systemem korzeniowym przy wczesnym siewie.



220 R. Weber

LITERATURA

AKKERJ.J. , ARVIDSSON J., HORN R. 2003: Introduction to special issue on experiences with the 
impact and prevention of soil compaction in the European Union. Soil & Tillage Research 73: 1-8.

ARVIDSSON J., RYDBERG T., FEIZA V. 2000: Early sowing -  a system for reduced seedbed prepara
tion in Sweden. Soil & Tillage Research 53: 145-155.

BAUMHARDT R.L., JONES O.R. 2002: Residue management and tillage effects on soil-water storage and 
grain yield o f dry land wheat and sorghum for a clay loam in Texas. Soil & Tillage Research 68: 71-82.

CAMARA K.M., PAYNE W.A., RASMUSSEN P.E. 2003: Long-term effects of tillage, nitrogen and 
rainfall on winter wheat yields in the Pacific Northwest. Agron. J. 95: 828-835.

DAUDA A., SAMARI A. 2002: Cowpea yield response to soil compaction under tractor traffic on a 
sandy loam soil in the semi-arid region of northern Nigeria. Soil & Tillage Research 68: 17-22.

ISENSEE E., SCHWARK A. 2006: Langzeitwirkung von Bodenschonung und Bodenverdichtung auf 
Ackerböden. Berichte über Landwirtschaft 81,1: 17-47.

MARKS M., BUCZYŃSKI G. 2002: Degradacja gleb spowodowana mechanizacją prac polowych oraz 
sposoby i możliwości jej zapobiegania. Post. Nauk Roln. 49/54, 4 (298): 27-39.

MORIRISON J.E., SANABRIA J. 2002: One-pass and two-pass spring strip tillage for conservation row 
cropping in adhesive clay soils. Trans. ASAE  45, 5: 1263-1270.

MUNKHOLM L.J., SCHINNING P., RASMUSSEN K.J., TANDERUP K. 2003: Spatial and temporal 
effects of direct drilling on soil structure in the seedling environment. Soil & Tillage Research 71: 163-173.

NIDAL H, ABU-HAMDEH A. 2003: Soil compaction and root distribution for okra as affected by tillage 
and vehicle parameters. Soil & Tillage Research 74: 25-35.

OWCZARZAK W. 2002: Struktura gleb mineralnych Polski, Badania modelowe. Rocz. AR Poznań 338: 
5-180.

RZĄSA S., OWCZARZAK W. 2004: Struktura gleb mineralnych. Wydaw. AR Poznań: 7-393.
SHIPITALO M.J., DICK W.A., EDWARDS W.M. 2000: Conservation tillage and macropore factors that 

affect water movement and the fate of chemicals. Soil Till. Res. 5 3 ,3 ^ : 167-183.
SIDIRAS N., EFTHIMIADIS P., BILALIS D., TAKOPONLOS N. 2000: Effect o f tillage system and 

fertilization on physical properties o f soil in the seedbed and an seedling emergence of winter barley. 
J. Agron. Crop Sei. 184: 287-296.

SURENDA SINGH S., SHARMA N., PRASAD R. 2001 : The effect of seeding and tillage methods on 
productivity of rice-wheat cropping system. Soil Till. Res. 61: 125-131.

TEBRÜGGE F., BÖHRNSEN A. 2000: Directsaat -  Beurteilung durch Landwirte und Experten in EU 
und Nebraska. Landtechnik 55, 1: 17-19.

TEBRÜGGE F., DURING R. A. 1999: Reducing tillage intensity -  a review o f results from a long-term 
study in Germany. Soil Till. Res. 53: 15-28.

VIEGAS E., CHOUDHARY M.A. 2002: Tillage effects on physical characteristics and yield of a silt 
loam soil under five years o f continuous cropping. Agricult. Eng. J. 11, 2/3: 107-119.

W EBER R. 2004: Zm ienność plonow ania odmian pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i
sposobu uprawy roli. M onografie i rozprawy Naukowe 12 IUNG Puławy: 7-88 .
WILKINS D.E., SIEMENS M.C., ALBRECHT S.L. 2002: Changes in soil physical characteristics during 

transition from intensive tillage to direct seeding. Trans. ASAE  45. 4: 877-880.

Doc. dr hab. Ryszard Weber
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach; 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli; 
ul. Orzechowa 61; 55-230 Wrocław; 
e-mail: rweber@iung.pulawy.pl

mailto:rweber@iung.pulawy.pl

