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Abstract: The objective of this study was to evaluate the water and air properties of Phaeozems and Luvisols 
developed from silt deposits. Luvisols classified into the first (very good wheat) and second (good wheat) 
complex characterised by significantly lower bulk density, higher field water capacity, retention of water 
usefiil to plants and content of mesopores 0.2-20 fim  than soils assigned to the third (faulty wheat) and 
eighth (strong com-pasture) complex. Phaeozems classified into the first and second complex were charac
terised by a significantly lower bulk density, higher maximum water capacity, retention of useful water, total 
porosity, content of macropores >20 and mesopores 0.2-20 [im than Phaeozems assigned to eight 
complex. The Ap horizons of Luvisols classified into the first and second complex had more favourable water 
properties in comparison to the Ap horizons of Phaeozems assigned to the same complex. However, the AC 
and Cg horizons of Phaeozems had more favourable properties than Bt horizons of Luvisols. The values of 
Dexter's index of soil physical quality S for the Ap horizons of Luvisols (0.053-0.072) and Phaeozems 
(0.051-0.054) indicate a very high quality of their water and air properties.
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WSTĘP

Jakość gleby jest definiowana jako jej zdolność do funkcjonowania w obrębie 
naturalnych lub przekształconych rolniczo ekosystemów, do utrzymywania produktyw
ności roślin, do zachowania jakości wody i powietrza oraz do zapewnienia zdrowia ludzi 
i ich środowiska [Karlen i in. 1997]. Do wskaźników oceny jakości gleby zaliczane są 
m.in. następujące cechy fizyczne: skład granulometryczny, struktura gleby, zagęszczenie, 
pojemność wodna, retencja wody użytecznej, infiltracja i aeracja [Reynolds i in. 2002]. 
Właściwości wodno-powietrzne gleb kształtują bilans wodny w glebie i mają decydujący 
wpływ na warunki wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Determinują dostępność wody

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy 
NN310 3088 34.
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i powietrza do systemu korzeniowego roślin oraz przemieszczanie się rozpuszczonych w 
wodzie składników pokarmowych do głębszych poziomów gleby [Cockroft, Olson 1997; 
Olness i in. 1998]. Panujące w glebach warunki wilgotnościowe wpływają na ich 
właściwości cieplne i decydują o skutkach oddziaływań mechanicznych na gleby podczas 
stosowania zabiegów agrotechnicznych.

Dexter [2004] zaproponował przyjęcie tzw. wskaźnika jakości fizycznej gleby S jako 
metody kompleksowej oceny stanu fizycznego gleb. Wskaźnik ten został zdefiniowany 
jako tangens kąta nachylenia krzywej retencji wodnej gleby w punkcie jej przegięcia do 
osi potencjału wody glebowej. Autor zaproponował następujące kategorie jakości fizycznej 
gleby według wartości wskaźnika S : <0,020 -  jakość bardzo słaba, 0,020-0,035 -  jakość 
słaba, 0,035-0,050 -  jakość dobra, >0,050 -  jakość bardzo dobra.

Celem badań była ocena właściwości wodno-powietrznych czarnych ziem i gleb 
płowych wytworzonych z utworów pyłowych, zaliczanych do różnych kompleksów 
przydatności rolniczej gruntów ornych.

MATERIAŁ I M ETODY

Badaniami objęto 16 pedonów gleb płowych oraz 12 pedonów czarnych ziem 
wytworzonych z utworów pyłowych lessopodobnych lub wietrzeniowych, położonych 
na obszarze Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Niziny Środkowomazowieckiej. 
Gleby wybrano na podstawie kryteriów określonych przez Strzemskiego i in. [1973] w 
następujących miejscowościach i mezoregionach [Kondracki 2001].

A. Gleby płowe: -  należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego (1): Zosin, Podole
1 Jaroszewice (Równina Bełżycka), Kajetanówka (Płaskowyż Świdnicki),

-  należące do kompleksu pszennego dobrego (2): Obsza (Płaskowyż Tamogrodzki), 
Jabłonna i Piotrków (Wyniosłość Giełczewska), Janowice 3 (Płaskowyż Świdnicki),

-  reprezentujące kompleks pszenny wadliwy (3): Osowa, Sachalin i Wolnica 
(Wyniosłość Giełczewska), Zadworze (Wzniesienia Urzędowskie) oraz

-  kompleks zbożowo-pastewny mocny (8): Księżpol, Łukowa, Babice i Wola 
Różaniecka (Płaskowyż Tamogrodzki);

B. Czarne ziemie: -zaliczane do kompleksu 1: Teresin Gaj (RówninaŁowicko-Błońska), 
Świdnik Duży 1 i Janowice 1 (Płaskowyż Świdnicki), Krężnica Okrągła 1 (Równina 
Bełżycka),

-  reprezentujące kompleks 2: Paprotnia (Równina Łowicko-Błońska), Świdnik Duży
2 i Janowice 2 (Płaskowyż Świdnicki), Krężnica Okrągła 2 (Równina Bełżycka) oraz

-  należące do kompleksu 8: Kolonia Świdnik, Łysołaje i Kolonia Łysołaje (Płaskowyż 
Świdnicki), Zagórze (Równina Bełżycka).

Próbki gleb pobrano do metalowych cylindrów o objętości 100 cm3 w 4 powtórzeniach 
w sierpniu 2009 r. z pól po zbiorze zbóż ozimych z następujących poziomów genetycznych 
Ap, Eet i Bt (lub IIBt, Btg) gleb płowych oraz z poziomów A, Aa, AC i Cg (lub Bbr, BC, 
IlCg) czarnych ziem, z głębokości: oi—25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm i 75-100 cm.

Gęstość fazy stałej [Mg-m“3] oznaczono metodą piknometryczną. Gęstość gleby 
[Mg-m-3] obliczono ze stosunku masy gleby wysuszonej w 105°C do jej objętości. 
Pojemność wodną w zakresie potencjału wody glebowej od -0,1 kPa do -1554 kPa 
[kg-kg_1] oznaczono w komorach ciśnieniowych, na porowatych płytach ceramicznych 
produkcji Eijkelkamp i Soil Moisture Equipment Corporation. Retencję wody użytecznej 
dla roślin [kg-kg-1] w przedziale od -15,5 do -1554 kPa obliczono jako różnicę wartości
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pojemności wodnej. Porowatość ogólną [m3-m3] obliczono na podstawie wartości gęstości 
fazy stałej i gęstości gleby. Rozkład porów glebowych [m3-m 3] o średnicy równoważnej 
>20 jum, 0,2-20 /um i <0,2 jum obliczono na podstawie wartości pojemności wodnej.

Na podstawie krzywych retencji wodnej obliczono wskaźnik jakości stanu fizycznego gleb S 
według Dextera [2004] za pomocą przekształconego równania van Genuchtena [1980]:

S = - n  (6 - 6  )[1 + 1 /mT<l+m)
v sat res ' L J

w którym poszczególne symbole oznaczają: 6 -  zawartość wody w glebie przy pełnym 
nasyceniu [kg-kg-1], 6 ^  -  tzw. „resztkowa” zawartość wody [kg*kg_1], n -  parametr 
empiryczny kontrolujący kształt krzywej retencji, m -  parametr empiryczny z ograniczeniem 
Mualema [1986]: 1-1/«. Do obliczania wykorzystano program komputerowy RETC.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie wariancji dla klasyfikacji podwójnej w układzie 
całkowicie losowym. Istotność obliczonych różnic weryfikowano testem Tukeya. 
Ponadto oznaczono skład granulometryczny gleb metodą areometryczną Casagrande'a w 
modyfikacji Prószyńskiego, zawartość C org. metodąTiurina w modyfikacji Simakowa i 
pH gleby w 1 mol KC1 *dm“3 metodą potencjometryczną.

WYNIKI I DYSKUSJA

Pod względem granulometrycznym badane gleby płowe stanowiły pył gliniasty lub pył 
ilasty, zawierając w poziomie Ap 17-33% frakcji piasku (2-0,05 mm), 61-77% pyłu 
(0,05-0,002 mm) i 3-14% iłu <0,002 mm. W poziomach Bt zawartość iłu wzrastała do 
18-27%, a w poziomach IIBt do 32%. Zawartość C org. w poziomach Ap kształtowała 
się w przedziale 5,28-11,28 g-kg-1, a w poziomach głębszych od 0,48 do 3,48 g*kg_1. 
Odczyn tych gleb wahał się od silnie kwaśnego do obojętnego (pH 4,3-6,7). Poziomy Ap 
czarnych ziem zawierały 18^0%  piasku, 53-70% pyłu i 5-15% iłu. Zawartość C org. w 
tych poziomach była bardzo zróżnicowana i wynosiła 12,12-30,60 g*kg_1, a w poziomach 
podpowierzchniowych od 0,60 do 34,20 g*kg_1. Odczyn czarnych ziem był najczęściej 
obojętny lub słabo kwaśny (pH 5,7-7,2).

Gleby płowe zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego -  1 i pszennego 
dobrego -  2 charakteryzowały się korzystniejszymi właściwościami wodno-powietrznymi 
zarówno w poziomach Ap, jak i w poziomach podpowierzchniowych niż gleby płowe 
należące do kompleksu pszennego wadliwego -  3 i zbożowo-pastewnego mocnego -  8. 
Miały istotnie mniejszą gęstość (o 0,06-0,15 Mg-nT3), istotnie większą pełną pojemność 
wodną (o 0,024-0,067 kg*kg-1), połową pojemność wodną (o 0,018-0,063 kg-kg"1), 
retencję wody użytecznej dla roślin (o 0,028-0,059 kg-kg_1), porowatość ogólną (o 0,020- 
0,058 m3-m"3) i zawartość mezoporów o średnicy równoważnej 0,2-20 //m (o 0,027- 
0,077 m3*m-3). Ponadto gleby kompleksu drugiego charakteryzowały się istotnie większą 
zawartościąmakroporów o średnicy >20 jum (o 0,022-0,032 m3*m~3) od gleb kompleksu 
pierwszego i ósmego (tab. 1). Z kolei wilgotność gleby w punkcie trwałego więdnięcia i 
zawartość mikroporów <0,2 jum osiągały w poziomie Bt i IIBt istotnie większe wartości 
(od 0,029 do 0,060 m3*m-3) niż w poziomach Ap i Eet.

Obliczone na podstawie krzywych retencji wodnej wartości wskaźnika S według 
Dextera w glebach płowych należących do kompleksu 1 i 2 były istotnie wyższe niż w 
glebach kompleksu 3 i 8. W poziomach Ap wynosiły 0,072-0,053, co świadczy o bardzo 
dobrej jakości ich stanu fizycznego (tab. 1). W poziomach Eet wartości wskaźnika 0,067-



TABELA 1. Właściwości wodno-powietrzne gleb płowych (średnie wartości z 4 pedonów)
TABLE 1. Water-air properties o f  Luvisols (mean values from 4 pedons)
Kom
pleks nr 
Com

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth

Gęstość 
fazy stałej 
Particie

Gęstość
gleby
Bulk

Pojemność wodna 
Water capacity 
przy -  at [kPa]

Retencja wody 
użytecznej 
Retention o f

Porowatość
ogólna
Total

Rozkład porów o średnicy 
Pore-size content with dia 
D*ml

W ska
źnik S 
Index S

plex N o density density -0 ,1 -1 5 ,5 -1 5 5 4 useful water RU porosity >20 0 ,2 -2 0 <0,2

cm Mg-m-3 kg-kg-1 m3-m“3

1 Ap 0-25 2,62 1,41 0,330 0,263 0,061 0,202 0,462 0,092 0,284 0,086 0 ,072
Eet 25-50 2,66 1,43 0,328 0,251 0,058 0,193 0,465 0,108 0,274 0,083 0,067
Bt 50-75 2,67 1,50 0,294 0,234 0,086 0,148 0,439 0,088 0,222 0,129 0 ,050
Bt 75-100 2,68 1,53 0,281 0,242 0,090 0,152 0,429 0,060 0,232 0,137 0,050

średnia -  mean 2,66 1,47 0,308 0,247 0,073 0,174 0,449 0,087 0,253 0,109 0,060

2 Ap 0-25 2,62 1,32 0,378 0,256 0,064 0,192 0,496 0,160 0,253 0,083 0 ,066
Eet 25-50 2,66 1,56 0,267 0,209 0,063 0,146 0,413 0,090 0,226 0,097 0 ,048
Bt 50-75 2,67 1,54 0,279 0,203 0,086 0,117 0,423 0,115 0,178 0,130 0 ,036
Bt lub IIBt 75-100 2,66 1,47 0,319 0,240 0,111 0,529 0,449 0,112 0,182 0,155 0,042

średnia -  mean 2,65 1,47 0,311 0,227 0,081 0,146 0,445 0,119 0,209 0,117 0,048

3 Ap 0-25 2,64 1,44 0,318 0,233 0,071 0,162 0,456 0,120 0,233 0,103 0,054
Eet 25-50 2,66 1,51 0,288 0,215 0,073 0,142 0,434 0,110 0,213 0,111 0,046
Bt lub IIBt 50-75 2,66 1,59 0,259 0,189 0,094 0,095 0,403 0,111 0,148 0,144 0,028
IIBt 75-100 2,65 1,57 0,271 0,199 0,126 0,073 0,408 0,107 0,112 0,189 0,020

średnia -  mean 2,65 1,53 0,284 0,209 0,091 0,118 0,425 0,112 0 ,176 0,137 0,037

8 Ap 0-25 2,65 1,51 0,284 0,217 0,059 0,159 0,429 0 ,100 0,240 0,089 0,053
Eet 25-50 2,67 1,56 0,267 0,208 0,076 0,132 0,415 0 ,092 0,205 0,118 0,042
Btg 50-75 2,67 1,68 0,221 0,168 0,072 0,096 0,369 0,091 0,158 0 ,120 0,028
Bt lub IIBt 75-100 2,67 1,73 0,204 0,143 0,070 0,073 0,351 0 ,106 0,125 0,120 0,020

średnia -  mean 2,66 1,62 0,244 0,184 0,069 0,115 0,391 0,097 0,182 0,112 0 ,036

Średnia Ap 0-25 2,63 1,42 0,328 0,242 0,063 0,179 0,461 0,119 0,252 0,090 0,061
Mean Eet 25-50 2,66 1,51 0,287 0,220 0,068 0,152 0,432 0,100 0,230 0,102 0,051

Bt lub IIBt 50-75 2,67 1,58 0,263 0,198 0,085 i0,J 13 0,408 0,101 0,176 0,131 0,036
Bt lub IIBt 75-100 2,66 1,57 0,269 0,206 0,099 0,107 0,409 0,096 0,163 0,150 0,033

N I R 0,„5 L S D o.o5 
kompleksy -  complexes 0,01 0,05 0,021 0,018 0,012 0,010 0,018 0,018 0,013 0,016 0,004
poziomy - horizons 0,01 0,05 0,021 0,018 0,012 0,010 0,018 0,018 0,013 0,016 0,004 i
interakcja --  interaction 0,02 0,10 0,042 0,036 0,024 0,021 0,037 0,036 !|0,026 0,031 0,008 !

Ocena 
jakości stanu 

fizycznego 
gleb 

płowych 
i czarnych 

ziem... 
189



TABELA 2. Właściwości wodno-powietrzne czarnych ziem (średnie wartości z 4 pedonów)
TABLE 2. Water-air properties o f  Phaeozems (mean values from 4 pedons)

Kompleks
nr
Complex

Poziom
Horizon

Głębok.
Depth

Gęstość 
fazy stałej 
Particle

Gęstość
gleby
Bulk

Pojemność wodna 
Water capacity 
przy -  at fkPa]

RU Porowatość
ogólna
Total

Rozkład porów o średnicy 
Pore-size content with dia 
[w ml

Wska
źnik S  
Index S

N o density density -0 ,1 -1 5 ,5 -1 5 5 4 porosity >20 0,2-20 <0,2

cm Mg* n i 3 kg* kg 1 m3-m 3

1 Ap 0-25 2,58 1,32 0,374 0,254 0,094 0,160 0,487 0,153 0,208 0,126 0,054
Aa 25-50 2,60 1,36 0,355 0,249 0,085 0,164 0,477 0,142 0,221 0,114 0,057
AC 50-75 2,65 1,39 0,346 0,236 0,066 0,170 0,475 0,150 0,234 0,091 0,058
Cg łub ITCg 75-100 2,65 1,38 0,349 0,229 0,061 0,168 0,479 0,165 0,231 0,083 0,057

średnia -  mean 2,62 1,36 0,356 0,242 0,077 0,165 0,480 0,152 0,223 0,105 0,056

2 Ap 0-25 2,59 1,39 0,337 0,237 0,083 0 ,154 0,464 0,137 0,212 0,115 0,051
Aa 25-50 2,62 1,37 0,350 0,240 0,075 0,165 0,475 0,149 0,222 0,104 0,055
AC lub Bbr 50-75 2,64 1,41 0,333 0,241 0,088 0,153 0,467 0,130 0,216 0,121 0,051
Cg lub BC 75-100 2,64 1,45 0,314 0,227 0,083 0 ,144 0,452 0,125 0,210 0,117 0,047

średnia -  mean 2,62 1,40 0,334 0,236 0,082 0,154 0,465 0,135 0,215 0,115 0,051

8 Ap 0-25 2,58 1,38 0,343 0,252 0,094 0,158 0,465 0,122 0,215 0,128 0,053
Aa 25-50 2,60 1,43 0,318 0,244 0,096 0,148 0,450 0,104 0,211 0,135 0,049
ACg 50-75 2,63 1,47 0,309 0,239 0,107 0,132 0,442 0,100 0,192 0,150 0,043
Cg 75-100 2,64 1,58 0,261 0,199 0,086 0,113 0,401 0,098 0,177 0,126 0,035

średnia -  mean 2,61 1,47 0,308 0,233 0,096 0,137 0,439 0,106 0,199 0,134 0,045

Średnia Ap 0-25 2,58 1,36 0,351 0,248 0,090 0,158 0,472 0,137 0,212 0,123 0,053
Mean Aa 25-50 2,61 1,39 0,341 0,245 0,085 0,160 0,467 0,131 0,218 0,118 0,054

AC hib Bbr 50-75 2,64 1,42 0,329 0,238 0,087 0,151 0,461 0,127 0,214 0,120 0,051
Cg lub BC 75-100 2,64 1,47 0,308 0,218 0,077 0,141 0,444 0,129 0,206 0,109 0,046

N I R 0.05 L S D 0 , 5
kompleksy -  complexes r. n. 0,05 0,024 r. n. 0,016 0,013 0,017 0,013 0,016 0,019 0,005
poziomy -  horizons 0,01 0,06 0,031 0,022 0,020 0,017 0,022 r. n. r. n. r. n. 0,006
interakcja - interaction r. n. r. n. r. n. r. n. r. n. 0,027 0,035 0,026 0,031 0,039 0,010
RU -  Retencja wody użytecznej -  Retention o f  useful water; r. n. - różnice nieistotne -  non-significant differences
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0,042 kwalifikują je do bardzo dobrej lub dobrej jakości stanu fizycznego. Natomiast w 
poziomach Bt i IIBt kompleksu 3 i 8 wartości wskaźnika S wynosiły tylko 0,028-0,020, 
co świadczy o słabej jakości ich stanu fizycznego [Dexter 2004; Dexter, Czyż 2007].

Różnice pomiędzy właściwościami wodno-powietrznymi czarnych ziem należących 
do różnych kompleksów przydatności rolniczej były mniejsze niż w przypadku gleb 
płowych. Czarne ziemie kompleksu 1 i 2 charakteryzowały się istotnie mniejszą gęstością 
gleby (o 0,07-0,11 Mg-m"3) i zawartością mikroporów <0,2 /um (o 0,020-0,030 m3*m"3) 
oraz większąpełnąpojemnościąwodną(o 0,026-0,048 kg-kg"1), retencją wody użytecznej 
(o 0,017-0,028 kg-kg"1), porowatością ogólną (o 0,026-0,041 m3-m"3), zawartością 
makroporów >20 jum (o 0,024-0,046 m3-m~3) i mezoporów 0,2-20 /um (o 0,016-0,024 
m3-m"3) od czarnych ziem kompleksu 8 (tab. 2). Ponadto gleby kompleksu pierwszego 
miały istotnie większą zawartość makroporów >20 jum (o 0,017 m3-m'3) od gleb kompleksu
2. Wartości wskaźnika S w poziomach Ap czarnych ziem wynosiły 0,051-0,054, co 
wskazuje na bardzo dobrą jakość ich stanu fizycznego. W poziomach Aa, AC, Bbr i Cg 
wskaźnik ten wynosił 0,035-0,058, a zatem świadczył o bardzo dobrej lub dobrej jakości 
ich stanu fizycznego [Dexter 2004; Dexter, Czyż 2007].

Porównując gleby obu badanych typów genetycznych stwierdzono, że poziomy Ap gleb 
płowych miały bardziej korzystne właściwości wodne niż poziomy Ap czarnych ziem: istotnie 
mniejszą wilgotność w punkcie trwałego więdnięcia (o 0,026 kg-kg"1), większą retencję wody 
użytecznej dla roślin (o 0,022 kg-kg"1) i zawartość mezoporów (o 0,040 m3-m"3) (tab. 1-2). 
Natomiast poziomy AC i Cg czarnych ziem miały korzystniejsze właściwości w porównaniu 
z poziomami Bt i IIBt gleb płowych: istotnie mniejszą gęstość (o 0,10-0,16 Mg-m-3), większą 
pełnąpojemność wodną (o 0,039-0,066 kg-kg"1), retencję wody użytecznej dla roślin (o 0,028- 
0,044 kg-kg"1), porowatość ogólną (o 0,035-0,053 m3-rrf3), zawartość makroporów o średnicy 
>20 jum (o 0,026-0,033 m3-m'3) i mezoporów 0,2-20 jum (o 0,030-0,051 m3-m 3).

Obliczone współczynniki korelacji prostej wykazały decydujący wpływ składu 
granulometrycznego i zawartości C org. na badane właściwości gleb płowych i czarnych 
ziem (tab. 3). Gęstość gleby ściśle ujemnie korelowała z zawartością frakcji pyłu 0,05- 
0,002 mm (r = -0,68 w glebach płowych i r = -0,42 w czarnych ziemiach) oraz z 
zawartościąC org. (r=-0,50 i r = -0,60). Natomiast ścisłą dodatnią korelację z zawartością 
pyłu wykazywały: pełna pojemność wodna (r = 0,61 i r = 0,38), połowa pojemność 
wodna (r = 0,74 i r = 0,44), retencja wody użytecznej (r = 0,86 i r = 0,58), porowatość 
ogólna (r = 0,68 i r = 0,40), zawartość mezoporów (r = 0,87 i r = 0,53) oraz wskaźnik 
jakości S(r = 0,85 i r = 0,57). Również ścisłą dodatnią korelację z zawartościąC org. w 
glebach płowych i czarnych ziemiach wykazywały: pełna pojemność wodna (r = 0,48 
i r = 0,59), połowa pojemność wodna (r = 0,39 i r = 0,69) i porowatość ogólna (r = 0,45 
i r = 0,52). Tylko w glebach płowych ścisłą dodatnią zależność od zawartości C org. 
wykazywała retencja wody użytecznej dla roślin (r = 0,63), zawartość mezoporów (r = 
0,57) i wskaźnik jakości S (r = 0,64). Zatem w zbiorowości gleb płowych największy 
wpływ na badane właściwości wywarła zawartość frakcji pyłu, natomiast w zbiorowości 
czarnych ziem zawartość Corg., o czym świadczą wyższe wartości współczynników 
korelacji. Z kolei wilgotność badanych gleb w punkcie trwałego więdnięcia roślin korelowała 
dodatnio z zawartością iłu <0,002 mm (r = 0,76 i r = 0,64).

Jako najbardziej korzystną dla wzrostu zbóż gęstość gleby przyjmuje się w literaturze 
1,30-1,50 Mg-m"3 [Ślusarczyk 1979; Pabin i in. 1998]. Te wartości odpowiadają w glebach 
płowych i w czarnych ziemiach porowatości ogólnej od 0,500 do 0,430 m3-m"3 jako 
optymalnej dla wzrostu pszenicy. Jednak dobry wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin 
uprawnych wymagają odpowiedniej relacji pomiędzy zawartością mezoporów o średnicy
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TABELA 3. Współczynniki korelacji (r) pomiędzy zawartością frakcji granulometrycznych 
i Corg. a właściwościami wodno-powietrznymi gleb
TABLE 3. Correlation coefficients (r) between granulometric fractions and Corg content and 
water-air properties o f soils
Zmienna -  Variable Pył-S ilt Ił -  Clay 

0,05-0,002 mm <0,002 mm
Corg.

Gleby płowe -  Luvisols (n = 64)
Gęstość gleby -  Bulk density
Pełna pojemność wodna -  Maximum water capacity 
Polowa pojemność wodna -  Field water capacity 
Punkt trwałego więdnięcia -  Wilting point 
Retencja wody użytecznej -  Retention of useful water 
Porowatość ogólna -  Total porosity 
Makropory -  Macropores >20 um  
Mezopory -  Mesopores 0,2-20 fxm 
Wskaźnik S  -  S  index

-  0,68** 
0,61** 
0,74** 

-0 ,0 4  
0,86** 
0,68** 

-0 ,2 0  
0,87** 
0,85**

0,11
-0,11

0,06
0,76**

-  0,47** 
-0 ,0 9  
-0 ,33**
-  0,49**
-  0,46**

-  0,50** 
0,48** 
0,39**

-  0,27* 
0,63** 
0,45** 
0,19 
0,57** 
0,64**

Czarne ziemie -  Phaeozems (n = 48)

Gęstość gleby -  Bulk density
Pełna pojemność wodna -  Maximum water capacity 
Polowa pojemność wodna -  Field water capacity 
Punkt trwałego więdnięcia -  Wilting point 
Retencja wody użytecznej -  Retention of useful water 
Porowatość ogólna -  Total porosity 
Makropory -  Macropores >20 um  
Mezopory -  Mesopores 0 ,2 -2 0  /um 
Wskaźnik S  -  S  index

-  0,42** 
0,38**  
0,44**

-  0,03 
0,58** 
0,40** 
0,03 
0,53** 
0,57**

-  0,02 
0,02 
0,17  
0,64**

-  0,51**  
0,05

-  0,24
-  0,60**  
-  0,51**

-  0,60**  
0,59**  
0,69**  
0,55**  
0,23 
0,52**  
0,04  

-  0,02  
0,23

* -  poziom istotności a = 0,05 -  significant level a = 0.05 
** -  poziom istotności a  = 0,01 -  significant level a  = 0.01

0.2-20 ^m, retencjonujących wodę użyteczną dla roślin a udziałem makroporów >20 
jum, zapewniających napowietrzenie. Według Cockrofta i Olsona [1997] objętość 
mezoporów w powierzchniowej warstwie gleby powinna wynosić >0,200 m3-m"3, a 
pojemność powietrzna przynajmniej 0,100-0,150 m3*m-3. Z kolei Olness i in. [1998] ustalili, 
że optymalna równowaga między zdolnością do zatrzymywania wody w powierzchniowej 
warstwie gleby a aeracją jest zachowana wtedy, kiedy połowa pojemność wodna (równa 
sumie mezoporów 0,2-20 jum i mikroporów <0,2 ^m) stanowi 0,66 porowatości ogólnej, 
a pojemność powietrzna 0,34. W badanych glebach płowych należących do kompleksu 
pierwszego relacja ta wynosiła średnio 0,81:0,19, w glebach kompleksu drugiego 0,73:0,27, 
w glebach kompleksu trzeciego 0,74:0,26, a w glebach kompleksu ósmego 0,75:0,25. W 
czarnych ziemiach kompleksu pierwszego relacja ta wynosiła 0,68:0,32, w glebach kompleksu 
drugiego -  0,71:0,29, a w glebach kompleksu ósmego -  0,76:0,24. Na podstawie tego 
kryterium właściwości wodne badanych gleb płowych i czarnych ziem można ocenić jako 
bardzo dobre, natomiast właściwości powietrzne czarnych ziem jako bardzo dobre lub 
dobre, a gleb płowych jako dobre lub średnie.

WNIOSKI

1. Gleby płowe zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego -  1 i pszennego do
brego -  2 miały istotnie mniejszą gęstość, istotnie większą pełną pojemność wodną
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połową pojemność wodną, retencję wody użytecznej dla roślin, porowatość ogólną i 
zawartość mezoporów o średnicy 0,2-20 /um niż gleby płowe należące do kompleksu 
pszennego wadliwego -  3 i zbożowo-pastewnego mocnego -  8.

2. Czarne ziemie należące do kompleksu 1 i 2 charakteryzowały się istotnie mniejszą 
gęstością gleby i zawartością mikroporów <0,2 jum oraz większą pełną pojemnością 
wodną, retencją wody użytecznej, porowatością ogólną, zawartością makroporów 
>20 /a,m i mezoporów 0,2-20 od czarnych ziem kompleksu 8.

3. Poziomy Ap gleb płowych kompleksu 1 i 2 miały bardziej korzystne właściwości wodne, 
zwłaszcza większą retencję wody użytecznej dla roślin niż poziomy Ap czarnych ziem 
zaliczanych do tych kompleksów. Natomiast poziomy AC i Cg czarnych ziem miały 
znacznie korzystniejsze właściwości w porównaniu z poziomami Bt i IIBt gleb płowych.

4. Wartości wskaźników S według Dextera w poziomach Ap gleb płowych i czarnych 
ziem świadczą o bardzo dobrej jakości ich stanu fizycznego, w poziomach Eet oraz 
Aa, AC, Bbr i Cg świadczą o bardzo dobrej lub dobrej jakości, natomiast w poziomach 
Bt i IIBt gleb kompleksów 3 i 8 o słabej jakości.

5. Współczynniki korelacji prostej wykazały ścisłą dodatnią korelację zawartości frakcji 
pyłu w glebach płowych i czarnych ziemiach z pełną pojemnością wodną, połową 
pojemnością wodną, retencją wody użytecznej, porowatością ogólną, zawartością 
mezoporów i wskaźnikiem jakości S oraz ścisłą dodatnią korelację zawartości C org. z 
pełną pojemnością wodną, połową pojemnością wodną i porowatością ogólną.
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