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A bstract: Results o f  a study on reduced tillage effect on available forms o f  the main m acronu
trients (P, K, Mg, S) concentration and distribution in arable layer o f light soil profile in maize 
m onoculture were presented in the paper. Two soils -  slightly loamy sand (6.0%  fraction < 0.02 
mm) and heavy loam y sand (18.0%  fraction < 0.02 mm) were tested in the microplot experiment. 
The nutrient supply o f m aize plants was also tested. An increase o f  nutrient concentration in 
the 0 -5  cm horizon o f  the two soils was stated. This exerted a negative influence on plants 
nutrient supply. The negative effect o f the tillage sim plification appeared more clearly in the 
experim ent on heavy loamy sand.
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WSTĘP

Potrzeby pokarmowe roślin w systemach uproszczonej uprawy roli nie różnią się od 
uprawianych w tradycyjnych uprawach obejmujących orkę. Jednak dostępność składników 
przy uproszczonej uprawie gleby może ulegać pogorszeniu, a zatem negatywnie 
oddziaływać na plonowanie roślin. Warunkiem efektywnego wykorzystania składników z 
nawozów jest ich pozostawanie w zasięgu korzeni roślin. Równomierne rozmieszczenie 
składników w profilu warstwy ornej ma szczególne znaczenie w przypadku nawozów 
słabo przemieszczających się w glebie, takich jak fosfor i potas. Rezygnacja z uprawy 
płużnej zwiększa koncentrację tych składników w warstwie powierzchniowej gleby. 
Okresowe susze wiosenne spowalniają również proces rozpuszczania zastosowanych 
przedsiewnie nawozów azotowych, uzupełnianych następnie nawożeniem pogłównym 
(druga część dawki N) oraz dopływem azotanów w wyniku nitryfikacji przebiegającej w
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glebie. Czynniki te są przyczyną okresowego wzrostu stężenia substancji nawozowych w 
powierzchniowej warstwie gleby. Uproszczenia zmianowania roślin, w tym zwłaszcza monokultura 
oraz intensyfikacja nawożenia mineralnego nasilająopisane wyżej niekorzystne zjawiska w glebach 
uprawianych systemem uproszczonym. Osobny problem wiąże się z siarką, która staje się coraz 
częściej składnikiem deficytowym [Podleśna 2003]. Przyczyną tego jest zarówno znaczne 
zmniejszenie emisji przemysłowych, jak i ograniczenie nawożenia obornikiem, a także nawozami 
zawierającymi siarkę w formie balastu. Fonna przyswajalna siarki w glebie -  siarka siarczanowa 
(VI) podlega w warunkach uproszczonej uprawy roli podobnym prawidłowościom jak azot.

Celem badań było określenie wpływu uproszczonej uprawy roli w monokulturze kukurydzy na 
zawartość i rozmieszczenie dostępnych form fosforu, potasu, magnezu i siarki w warstwie omej 
gleby lekkiej oraz na zawartość w roślinach azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w latach 2002- 
2004 w doświadczeniach założonych na 
mikropoletkach o powierzchni 1 m2, 
izolowanych ściankami z betonu do 
głębokości 120 cm (układ kompletnie 
zrandom izowany). Porównywano 
obiekty różniące się systemem uprawy 
roli: (T) tradycyjny -  po zbiorze 
przedplonu gleba przekopana płytko (10 
cm) i zagrabiona, a jesienią przekopana 
głęboko (25 cm); (U) uproszczony -  
płytkie (3-5 cm) spulchnienie gleby; (Z) 
zerowy -  siew bezpośredni -  bez uprawy 
mechanicznej. Nawożenie: przedsiewne 
-  60 kg N-ha-1, 30,6 kg P-ha_1, 124,5 kg 
K-ha_1 ; pogłówne -  w maju i w czerwcu 
po 40 kg N-ha"1. Nawozy stosowano 
rzutowo na powierzchnię gleby. Siew 
kukurydzy wykonywano punktowo -  9 
nasion na poletko (1 m2). W roku 2002 
uprawiano odmianę Antares, w 2003 -  
Matylda, a w 2004 -  LG 2244. 
Kukurydzę uznać można obecnie za 
roślinę najczęściej uprawianą w syste
mach uproszczonych (w tym w 
monokulturze), zwłaszcza w zachodnich 
rejonach kraju. Oszczędna gospodarka 
wodna i głęboki system korzeniowy 
umożliwiająjej uprawę nawet na glebach 
piaszczystych [Dubas 1999]. W 
doświadczeniach porównywano dwie 
gleby lekkie wytworzone z piasków, 
różniące się jednak znacznie udziałem 
frakcji < 0,02 mm, która ma istotne

TABELA 1. Odczyn oraz zawartość i rozmieszczenie 
przyswajalnych makroelementów w warstwie omej 
gleby w zależności od systemu uprawy roli 
TABLE 1. Effect o f tillage method on soil reaction 
and available macronutrients concentration 
and distribution in the arable layer o f soil

Uprawa
Tillage

Głębok.
Depth
[cm]

PHkc, PA к2о Mg s-so4
mg -100 g 1

Piasek słabogliniasty; Slightly loamy sand

T 0-5
10-15

6,43
6,50

10,8
10,2

13,1
11,4

7,0
6,8

2,30
2,18

U 0-5
10-15

6,39
6,65

18,7
16,0

20.3
15.4

7,5
9,2

2,43
2,15

Z 0-5
10-15

6,30
6,67

16,7
10,5

18,8
13,0

7.2
9.2

2,60
1,48

NIR0,.S
l s d , 05

II/I
I/II

0,242
r.n.,i.d

2,30
5,53

4,12
3,97

1,53
1,61

0,273
0,264

Piasek gliniasty mocny; Heavy loamy sand

T 0-5
10-15

6,20
6,25

17.7
17.7

11,8
12,5

9,3
9,0

2,18
1,99

U 0-5
10-15

6,18
6,46

20,1
18,1

16,4
12,8

11,3
9,6

2,48
2,10

z 0-5
10-15

6,05
6,44

19,6
18,2

15.8
12.8

11,4
9,6

2,73
1,29

NI\«5
l s p „„5

I I/I
mi

0,309
0,320

1,56
1,72

1,35
2,96

1,05
1,80

0,267
0,292

T -  tradycyjna, conventional; U -  uproszczona, minimum; 
Z -  zerowa, zero; r.n. -  różnice nieistotne;
Id. -  insignificant differences; I -  systemy uprawy, 
tillage methods; II - głębokość, depth
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znaczenie dla ich właściwości fizyko-chemicznych. Gleby doświadczalne: piasek 
słabogliniasty (ps) -  6,0% frakcji < 0,02 mm oraz piasek gliniasty mocny (pgm) -  18,0% 
frakcji < 0,02 mm. Obie gleby cechowała wysoka zawartość fosforu, magnezu i cynku 
przyswajalnego, średnia potasu, miedzi, manganu i molibdenu oraz niska boru [Zalecenia 
... 1985]. Corocznie analizowano glebę z warstw 0 -5  oraz 1 0 -1 5  cm oznaczając 
przyswajalne formy fosforu, potasu, magnezu, siarki oraz odczyn gleby. Analizowano 
również części wskaźnikowe roślin wg Bergmanna [1986] oraz ziarno i słomę. Analizy 
chemiczne (N, P, K, Ca, Mg, S) wykonano metodami stosowanymi w stacjach chemiczno- 
rolniczych. W tabelach zamieszczono wyniki średnie z 3 lat badań. W opracowaniu 
statystycznym wykonano analizę wariancji z testem Tukeya oraz analizę korelacji. 
Opracowanie statystyczne analiz chemicznych gleby wykonano w układzie doświadczenia 
dwuczynnikowego (czynnik I -  trzy sposoby uprawy roli; czynnik II -  dwie warstwy 
analizowanej gleby).

WYNIKI I DYSKUSJA

W obiektach doświadczenia z uprawą uproszczoną (U) i zerową (Z), w obu badanych
glebach stwierdzono wzrost kon
centracji przyswajalnych form ma- 
kroelementów w warstwie 0 -5  cm 
w stosunku do warstwy 10-15 cm, 
a także w stosunku do warstwy 
powierzchniowej gleby uprawianej 
systemem tradycyjnym (podblok T). 
Wyjściowa zawartość fosforu i potasu 
przyswaj alnego przeważnie na poziomie 
średnim wzrastała do wysokiej, a 
niekiedy do bardzo wysokiej. Ten 
kierunek zmian nie dotyczył jedynie 
zawartości przyswajalnego magnezu w 
piasku słabogliniastym. W piasku 
gliniastym mocnym o bardzo wysokiej 
zasobności w magnez przyswajalny 
stwierdzano natomiast istotną statysty
cznie kumulację tego składnika w 
warstwie powierzchniowej (0 -5  cm) 
w warunkach upraw uproszczonych 
(tab. 1). Wyniki, wskazujące na wys
tępowanie koncentracji głównych 
składników pokarmowych w po
wierzchniowej warstwie gleby upra
wianej metodą uproszczoną (U) lub 
zerową (Z) całkowicie pozbawioną 
uprawy mechanicznej, prezentuje 

T -  tradycyjna, conventional; U -  uproszczona, minimum; szereg doniesień światowej literatury
Z -  zerowa, zero; r.n. -  różnice nieistotne; tematycznej, w tym Cruz [1992],
i.d. -  insignificant differences; b.d. -  brak danych, Franzlubbers i Hons [1996] oraz
n.d.a. -  no data available; Matowo i in. [1 9 9 9 ]. Kumulację

TABELA 2. Zawartość [%] makroskładników 
w częściach wskaźnikowych kukurydzy 
TABLE 2. Macro nutrient concentration [%] 
in the maize indicatory parts

Uprawa
Tillage

N P К Ca Mg S

Piasek słabogliniasty; Slightly loamy sand

T 2,96 0,26 2,08 0,87 0,35 0,13
U 2,28 0,23 1,94 0,64 0,32 0,09
Z 2,34 0,23 1,93 0,62 0,31 0,10

NIR; LSD 0,401 r.n.-i.d. r.n.-i.d. 0,071 r.n.-i.d. r.n.-i.d.
a  =0,05

Piasek gliniasty mocny; Heavy loamy sand

T 2,65 0,28 2,12 0,82 0,57 0,18
U 2,37 0,22 1,89 0,65 0,40 0,14
Z 2,33 0,20 1,91 0,59 0,35 0,14

NIR; LSD 0,255 0,033 0,195 0,213 0,120 0,023
a  =0,05

Zawartości optymalne wg Bergmana [1986]
Optimum content after Bergmann [1986]

2,8- 0,25- 2,0- 0,25- 0,2- b.d.,
3,5 0,5 3,5 1,0 0,5 n.d.a.
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fosforu i mag-nezu w powierzchniowej warstwie gleby wytworzonej z gliny lekkiej 
obserwował Rhorton [2000] w początkowych 4 latach stosowania uprawy uproszczonej. 
Również Crozier i in. [ 1999] w badaniach na 59 polach o zróżnicowanych glebach stwierdzali 
kumulację P, K, Cu, Mn i Zn w powierzchniowej warstwie (0-10 cm) gleb uprawianych 
systemem uproszczonym w okresie krótszym od 6 lat. Natomiast Włodek i in. [2003] w 
badaniach krajowych wykazali istotny wzrost koncentracji P, К i Mg w wierzchniej warstwie 
gleby (0-5 cm) wytworzonej z piasku gliniastego mocnego, po siedmiu latach stosowania 
uproszczonego systemu uprawy roli.

Stwierdzanym zmianom koncentracji głównych składników pokarmowych w glebie upraw 
uproszczonych towarzyszył spadek wartości pH^ w warstwie 0-5 cm w stosunku do warstwy 
położonej w odległości 10-15 cm od powierzchni gleby, a także w stosunku do tej samej warstwy, 
tj. 0-5 cm gleby w uprawie tradycyjnej (tab. 1). Do ważniejszych przyczyn zakwaszania warstw 
powierzchniowych gleby w uprawach uproszczonych zaliczyć należy zwiększoną mineralizację 
substancji organicznej oraz nagromadzenie produktów rozkładu i substancji nawozowych o 
działaniu zakwaszającym [Lilienfein i in. 2000]. Jednak wyniki wcześniejszych doniesień w 
zakresie tego zagadnienia nie są jednoznaczne. Wykazywano zarówno spadek [Lilienfein i in. 
2000], jak i wzrost pH [Włodek i in. 2003], a także brak wpływu uproszczonych systemów 
uprawy roli na wartość pH gleby [Rhorton 2000]. Powodów tych rozbieżności upatrywać 
należy w zróżnicowanym wapnowaniu

TABELA 3. Zawartość [%] makroelementów w ziarnie 
kukurydzy
TABLE 3. Macronutrient concentration [%] in the maize 
grain

jednostek doświadczalnych oraz 
długości okresu prowadzenia uprawy 
uproszczonej, decydujących o stopniu 
stabilizacji agrosystemu. Dane z litera
tury wskazują również na zróżnico
wane kierunki zmian zawartość siarki 
dostępnej w w arunkach uprawy 
zerowej. W ykazywano zarówno 
kum ulację tego składnika w 
powierzchniowej warstwie gleby 
[Makus 2002], jak również obniżanie 
się jej zawartości w warstwie 0-10 cm 
w porównaniu z niższym poziomem 
10-25 cm [Crozier i in. 1999]. 
Tendencja do zm niejszania się 
zawartości siarki w warstwie powierz
chniowej gleby wynikać może z 
okresowej bioakumulacji tego skład
nika (podobnie jak azotu), w warunkach 
obfitości substancji organicznej (resztki 
pożniwne, mulcz) [Fotyma, Mercik 
1995]. W prezentowanych badaniach 
zmiany zawartości siarki przyswajalnej 
(S-S04) przebiegały podobnie jak 
zmiany odczynu gleby (tab. 1). 
Zależność tę potwierdza negatywna 
korelacja S-SO /p H ^  gleby: r = -  
0,59, a =0,02. Siarczany sąproduktem 
mineralizacji organicznych połączeń

Uprawa
Tillage

N P К Ca Mg S

Piasek słabogliniasty; Slightly loamy sand

T
U
Z

1,34
1,30
1,25

0,29
0,23
0,20

0,29
0,28
0,25

0,05
0,08
0,05

0,13
0,09
0,10

0,11
0,10
0,08

NIR; LSD 
a  =0,05

r.n.-i.d. 0,036 r.n.-id. r.n.-i.d. r.n.-i.d. r.n.-i.d.

Piasek gliniasty mocny; Heavy loamy sand

T
U
Z

1,30
1,21
1,17

0,35
0,27
0,19

0,34
0,25
0,26

0,11
0,08
0,06

0,14
0,11
0,09

0,11
0,09
0,09

NIR; LSD 
a  =0,05

0,125 0,109 0,041 0,04 0,041 r.n.-i.d.

Dane porównawcze [Fotyma i Mercik 1995] 
Comparative data [Fotyma and Mercik 1995]

1,55 0,34 0,66 0,09 0,16 b.d.,
nd.a.

T -  tradycyjna, conventional; U -  uproszczona, minimum; 
Z -  zerowa, zero; r.n. -  różnice nieistotne; 
i.d. -  insignificant differences; b.d. -  brak danych, 
n.d.a. -  no data available;



230 S. Wróbel, J. Pabin

TABELA 4. Zawartość [%] makroelementów w słomie siarkowych, a wzrost kwasowości
kukurydzy gleby zmniejsza redukcję siarczanów,
TABLE 4. Macro nutrient concentration [%] in the maize co sprzyja dostępności siarki dla roślin,
straw Z wyjątkiem magnezu opisane zmiany

rozm ieszczenia składników w 
warstwie ornej dotyczyły w podobnym 
stopniu obu badanych gleb (tab. 1).

Zmiany chemizmu gleby w upra
wach uproszczonych negatywnie 
oddziaływały na zaopatrzenie roślin 
doświadczalnych w badane składniki 
pokarmowe. W częściach wskaźniko
wych roślin uprawianych na piasku 
gliniastym mocnym zawartość tych 
składników wykazywała statystycznie 
udowodnione spadki w stosunku do 
uprawy prowadzonej systemem trady
cyjnym. Na piasku słabogliniastym 
stwierdzono statystycznie udowod
nione obniżki azotu i wapnia przy 
wyraźnych tendencjach spadkowych 
pozostałych składników (tab. 2). 
Wykazano negatyw ną zależność 
korelacyjnąmiędzy zawartościądostęp- 
nych form potasu w warstwie 0-5 cm 
gleby a całkowitą zawartością К w 
częściach wskaźnikowych kukurydzy: 
r = -  0,58; a  = 0,001. Przyjmując 
zawartość składników w częściach 
wskaźnikowych kukurydzy wg Berg- 

manna [1986] jako kryterium zaopatrzenia rośliny stwierdzono, że zawartość azotu, fosforu i 
potasu na obu glebach ulegała obniżeniu do poziomu niedoborowego (tab. 2). Analizy ziarna i 
słomy przy zbiorze plonów potwierdziły te niekorzystne zmiany. Zawartości składników w 
roślinach były niższe od danych porównawczych już w obiektach z uprawą tradycyjną, co 
wiązać należy ze stosowaniem monokultury i ulegały dalszemu obniżaniu w warunkach upraw 
uproszczonych. Tak jak w okresie wegetacji (części wskaźnikowe), zmiany te były z większą 
częstotliwością potwierdzane statystycznie w przypadku piasku gliniastego mocnego niż piasku 
słabogliniastego (tab. 3 i 4). Było to z pewnością powodem istotnie niższych plonów ziarna w 
obiekcie z uprawą uproszczoną w 2002 roku (8,80 g-m~2 w stosunku do uprawy tradycyjnej 
9,82 g-m"'2) oraz z uprawą zerową w 2004 roku (9,61 g-m~2 w stosunku do uprawy tradycyjnej 
11,05 g-m-2) odnotowanych na tej glebie (îys. 1). O wpływie uproszczonej uprawy roli na skład 
chemiczny roślin donoszą Selles i McConkey [1999] oraz Buah i in. [2000]. Makus [2002] 
stwierdził spadki zawartości N, K, P, S oraz Fe w kolbach kukuiydzy uprawianej w siewie 
bezpośrednim. Podobnie Lal i in. [ 1998] odnotowali obniżki zawartości wapnia, magnezu i boru 
w roślinach kukurydzy uprawianej w warunkach uprawy zerowej. W świetle uzyskanych 
wyników stosowanie uproszczeń uprawy roli w monokulturze kukurydzy prowadzi do 
pogorszenia składu chemicznego roślin, a więc ich jakości biologicznej.

Uprawa
Tillage

N P К Ca Mg S

Piasek słabogliniasty; Slightly loamy sand

T 0,96 0,14 1,49 0,76 0,33 0,07
U 0,73 0,15 1,30 0,62 0,28 0,06
Z 0,70 0,13 1,09 0,63 0,27 0,06

NIR; LSD 0,191 r.n.-i.d 0,298 0,081 r.n.-i.d r.n.-i.d
a  =0,05

Piasek gliniasty mocny; Heavy loamy sand

T 1,11 0,25 1,78 0,81 0,22 0,08
U 0,79 0,16 1,64 0,86 0,24 0,06
Z 0,65 0,18 _i 1,61 0,84 0,21 0,06

NIR; LSD 0,255 0,053 10,119 r.n.-i.d r.n.-i.d r.n.-i.d
a  =0,05

i
1
1 1

i
Dane porównawcze [Fotyma i Mercik 1995]
Comparative data [Fotyma and Mercik 1995]

1,19 0,20 1,87 0,40 0,28 b.d.,
n. d.a.

T -  tradycyjna, conventional; U -  uproszczona, minimum; 
Z -  zerowa, zero; r.n. -  różnice nieistotne;
L.d. -  insignificant differences; b.d. -  brak danych, 
n.d.a. -  no data available;
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RYSUNEK 1. Plony ziarna kukurydzy z doświadczenia (średnie z 3 lat); plony oznaczone tymi samymi 
literami w latach są statystycznie równorzędne według testu Tukeya, a=0,05; Uprawa: T -  tradycyjna, 
U -  uproszczona, Z -  zerowa
FIGURE 1. Yields of the maize grain in experiment (three-years mean); yields marked with the same letters 
within the years were equal acc. to Tukey’s test, a=0,05; Tillage: T -  conventional; U -  minimum; Z -  zero

WNIOSKI

1. Uproszczona uprawa roli (U) lub siew bezpośredni (Z) w trzyletniej monokulturze 
kukurydzy na glebie lekkiej istotnie zwiększały zawartość przyswajalnych form fosfo
ru, potasu, magnezu i siarki w warstwie 0-5 cm gleby w stosunku do zawartości w 
warstwie 10-15 cm. Zmianom tym towarzyszył spadek wartości pHKC1 gleby.

P ia sek  słabogliniasty; Slightly loam y sa n d  

P ia sek  gliniasty m ocny; H eavy loam y san d
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2. Stwierdzono istotne zmniejszenie zawartości najważniejszych makroelementów (N, P, 
K, Ca, Mg, S) w roślinach kukurydzy w warunkach uprawy uproszczonej i siewu 
bezpośredniego w porównaniu z uprawą systemem tradycyjnym.

3. Pogorszenie zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe występowało w większym 
nasileniu na piasku gliniastym mocnym niż na piasku słabogliniastym, co mogło być 
bezpośrednią przyczyną stwierdzonego tam istotnie mniejszego plonowania.

4. Uzyskane wyniki sygnalizują potrzebę kontynuacji badań nad dostępnością składników 
pokarmowych w warunkach uproszczonej uprawy roli.
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