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A bstract: The research aim ed at determ ining the influence o f  different system s o f  tillage on 
m oisture content in the upper soil layer. In the treatm ent with direct sow ing into uncultivated 
soil a layer o f mulch got formed on the soil surface. Water content in the soil ranged from several 
to a dozen or so percent. In the fourth and fifth year o f  the experim ent soil m oisture was 
determ ined in soil sam ples taken at ten points o f  each treatm ent from 0-10 , 10-20 and 20-30  cm 
layers. In most m easurem ent terms significantly higher water contents in the soil were found in 
the treatm ent with direct sowing.
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WSTĘP

W przyrodzie zachodzą od pewnego czasu zjawiska świadczące o szybko postępującym 
ociepleniu atmosfery kuli ziemskiej. Dotyczą one nie tylko wzrostu temperatury powietrza, ale 
również zmiany częstotliwości i intensywności opadów oraz wzrostu ilości anomalii 
pogodowych. Coraz częściej występują długie okresy bezopadowe, susze atmosferyczne i 
glebowe przerywane obfitymi i intensywnymi opadami powodującymi wezbrania rzek i 
powodzie. W tej sytuacji zasadniczego znaczenia nabierają zagadnienia gospodarki wodnej 
gleby. Zdolność retencjonowania wody w glebie zależy od jej właściwości fizycznych 
modyfikowanych między innymi przez uprawę. Dotychczasowe prace nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, jak sposób uprawy wpływa na gospodarkę wodną gleby.

Celem badań było określenie wpływu wybranych sposobów uprawy roli na dynamikę 
zawartości wody w wierzchniej warstwie gleby, której wilgotność w głównej mierze 
decyduje o wschodach i rozwoju systemu korzeniowego roślin.
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MATERIAŁ I METODY

Badania wybranych sposobów uprawy roli prowadzono od 2000 roku w doświadczeniu 
statycznym, łanowym, zlokalizowanym w Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Jelczu-Laskowicach, na glebie płowej wytworzonej z 
gliny piaszczystej. W doświadczeniu stosowano zmianowanie: kukurydza, jęczmień jary, 
pszenica ozima. Słoma z rośliny przedplonowej była cięta i pozostawiana na powierzchni 
pola. Porównywano następujące sposoby uprawy:

tradycyjny: po żniwach talerzowanie na gł. 5 cm, orka zimowa na gł. 28 cm, przed 
siewem uprawa agregatem uprawowym;

uproszczony: po żniwach talerzowanie na gł. 5 cm, uprawa kultywatorem na 15 cm,
przed siewem uprawa agregatem uprawowym;
siew bezpośredni (uprawa zerowa) siewnikiem specjalnym w glebę nieuprawianą.
W obiektach z uprawą tradycyjną i uproszczoną stosowano mechaniczno-chemiczną 

walkę z chwastami. W wariancie z siewem bezpośrednim całokształt walki z chwastami 
prowadzono przy użyciu herbicydów.

W czwartym i piątym roku doświadczenia (2004 i 2005) oznaczano wilgotność gleb 
w próbkach glebowych o masie około 150 g, pobranych w 10 miejscach każdego obiektu 
z warstw 0-10, 10-20 oraz 20-30 cm. Oznaczenia wykonywano metodą grawimetryczną 
określając zawartość wody w g • kg-1 gleby. W roku 2004 uprawiano po kukurydzy 
jęczmień jary, następnie pszenicę ozimą [2005].
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RYSUNEK 1. Warunki pogodowe 
FIGURE 1. Weather conditions



TABELA 1. Wilgotność gleby [g • kg-1] do głębokości 30 cm  w zależności od sposobu uprawy 
TABLE 1. Soil moisture [g • k g 1] to depth 30 cm depending on the soil cultivation variants

Uprawa (a) 
Tillage

Głębokość (b) 
Depth [cm]

Termin oznaczeń - Date o f  determination

2004 2005

03.19 04.19 04.26 06.16 07.01 07.13 07.27 08.16 09.06 12.01 01.11 04.15 07.08 09.13

Tradycyjna 0-10 108 103 146 79 34 64 64 73 59 150 138 109 108 58
Taditional 10-20 144 126 145 76 45 49 65 76 73 129 143 118 49 91

20-30 154 121 132 76 48 46 52 71 70 123 133 115 38 92

Średnia -  Mean 135 116 141 77 42 53 60 73 67 133 138 114 65 80

Uproszczona 0-10 122 110 156 65 40 77 66 95 60 151 138 119 108 37
Simplified 10-20 154 128 151 69 51 66 75 84 77 132 137 123 70 60

20-30 144 113 122 59 54 61 66 74 66 125 120 116 42 70

Średnia -  Mean 140 117 143 64 48 68 69 84 68 136 132 119 74 55

Siew bczpośr. 0-10 152 110 161 97 34 75 81 110 73 139 154 131 117 114
Direct sowing 10-20 150 118 150 84 39 59 81 95 80 138 128 124 80 103

20-30 138 117 128 69 40 46 62 77 72 122 126 118 58 106

Średnia -  Mean 147 115 146 83 38 60 75 94 75 133 136 124 85 108

Średnia -  Mean 0-10 127 108 154' 80 36 72 70 93 64 146 143 120 111 70
10-20 149 124 148 76 45 58 74 85 77 133 136 122 66 85
20-30 145 117 127 68 47 50 60 74 69 123 126 116 46 89

N I R (0 05 )
a 8,2 r.n. r.n. 5,8 5,6 9,3 11,1 11,5 7,5 r.n. r.a 5,0 7,2 8,2

l s d (005) b 8,2 6,4 6,5 5,8 5,6 9,3 11,1 11,5 7,5 5,8 7,0 5,0 ~ 7,2 8,2
a  X  b 11,8 9,2 9,4 8,3 r.n. r.n. r.n. r.n. r.n. 8,3 10,1 7,2 10,4 11,8
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WYNIKI I DYSKUSJA

W okresie badawczym marzec 2004 -  wrzesień 2005 obejmującym czternaście 
terminów pomiarowych w ośmiu przypadkach zawartość wody była najwyższa po siewie 
bezpośrednim w glebę nieuprawianą, pokrytą rozdrobnioną słomą z przedplonu (tab.l). 
Przedstawione rezultaty potwierdzały wyniki uzyskane przez Ferrerasa i in. [2000] oraz 
Rasmussena [ 1999]. Również Rathore i in. [ 1998] zauważają, że mulcz ze słomy utrzymuje 
więcej wody w porównaniu z konwencjonalnymi metodami uprawy.

Największe różnice w uwilgotnieniu gleby, szczególnie w warstwie 0-10 cm, wystąpiły 
w oznaczeniach wykonanych w terminie 13 września 2005, przypadającym po uprawie 
pożniwnej. Dwa tygodnie wcześniej, 28 sierpnia na obiektach z uprawą tradycyjną oraz 
uproszczoną została wykonana uprawa agregatem uprawowym. Okres poprzedzający termin 
pomiaru charakteryzował się niewielką ilością opadów (rys. 1). Największy opad, wynoszący 
25 mm, wystąpił w dniu 30 lipca. W sierpniu było 11 dni z niewielkimi opadami deszczu. 
Największa suma dobowa opadów w sierpniu wyniosła 7,2 mm, natomiast suma miesięczna 
34,8 mm. Uprawa pożniwna spulchniła wierzchnią warstwę gleby i pozostawiła jej 
powierzchnię bez przykrycia. Gleba o mniejszej gęstości ulega szybszemu ogrzaniu, co 
obserwowali Baranowski i Bakowski [1977], a wyższa temperatura z kolei przyspiesza 
proces parowania. Na polu z siewem bezpośrednim gleba niespulchniona oraz przykryta 
mulczem znacznie wolniej oddawała wodę w procesie parowania i to było przyczyną dużych 
różnic w uwilgotnieniu rozpatrywanej warstwy gleby. O pozytywnym działaniu mulczu ze 
słomy na spowolnienie procesu parowania wody z gleby świadczą badania modelowe [Włodek 
i in. 2003]. Opisanego działania mulczu nie zaobserwowano późną jesienią oraz zimą 
(01.12.2004 i 11.01.2005). W tym czasie proces parowania był niewielki na skutek niskich 
temperatur oraz wysokiej wilgotności powietrza.

Brak jednoznacznego wpływu sposobu uprawy roli na zmiany wilgotności gleby można 
interpretować na podstawie badań modelowych. Gleba bardziej zagęszczona, charakterys
tyczna dla obiektu z powtarzanym po sobie siewem bezpośrednim, nieuprawiana szybciej 
niż gleba luźna traci wodę w procesie parowania [Włodek i in. 2004]. Natomiast przykrycie 
gleby rozdrobnioną słomą przyczynia się do spowolnienia procesu parowania wody [Włodek 
i in. 2003]. W przypadku stosowania przez kilka lat po sobie siewu bezpośredniego w glebę 
nieuprawianą jej gęstość jest większa niż w uprawie typowej oraz uproszczonej. Na 
powierzchni pola wytwarza się warstewka mulczu z resztek pożniwnych, rozdrobnionej 
słomy oraz zniszczonych herbicydami chwastów. W końcu wilgotność w wierzchniej 
warstwie gleby w rozpatrywanym terminie prawdopodobnie zależy od tego, który z 
wymienionych czynników ma wpływ przeważający: większa gęstość przyczyniająca się 
do przyspieszenia procesu parowania czy mulcz spowalniający prędkość wysychania gleby. 
Być może uwzględnienie w analizie wpływu nie tylko sumy opadów i temperatury powietrza, 
ale również innych czynników atmosferycznych mających wpływ na szybkość parowania, 
takich jak chociażby niedosyt wilgotności powietrza, prędkość wiatru pozwoliłaby na 
pełniejszą inteipretację uzyskanych wyników.
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WNIOSKI

1. Sposób uprawy nie wpływał trwale i jednolicie na retencję wodną wierzchniej warstwy 
gleby.

2. Gleba nieuprawiana, pokryta rozdrobnioną słomą z przedplonu, obsiana przy użyciu 
siewnika z krojami tarczowymi w większości terminów pomiarowych charakteryzo
wała się istotnie wyższą wilgotnością w warstwie 0-30 cm.

3. Przy wysokim poziomie uwilgotnienia gleby różnice w zawartości wody w porówny
wanych sposobach uprawy były nieistotne.

4. Zmiany ilości wody w glebie charakteryzują się dużą dynamiką. Ich kierunek zależy od 
wielu czynników, takich jak: właściwości fizyczne gleby, stan powierzchni pola czy 
przebieg pogody.
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