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A bstract: In the IUNG- PIB Experim ental Station at Jelcz-Laskowice, Lower Silesia, a canopy experiment 
on Haplic Luvisol developed from loamy sand has been carried out sincc 1993, in w hich three systems o f 
tillage were com pared: traditional -  ploughing to a 25 cm depth and additional cultivation o f soil for 
sow ing with the use o f  traditional tools; sim plified -  cultivating to a 15 cm depth and additional cultivation 
w ith a sow ing set; zero-tillage -  direct sow ing into uncultivated soil. In autum n o f  2006, part o f  the 
cultivated plots was chisel-ploughed to a 60 cm depth. In the vegetation periods o f  2 0 0 7-2009  the 
dynam ics o f  the soil m oisture was determ ined with the use o f  a neutron probe. In the period prior to the 
measurem ents, the hydrotherm al conditions were highly variable. There were no unequivocal changes in 
the soil m oisture (m easured in %) after the m ulti-annual cultivation in the different systems.
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WSTĘP

Uprawa roli powoduje zmiany właściwości fizycznych gleby [Blecharczyk i in. 1999; 
Pabin i in. 2008]. Mechaniczne zabiegi uprawowe w pierwszej kolejności wpływają na 
gęstość gleby, która w znacznym stopniu determinuje gospodarkę wodną, wpływa na 
intensywność procesu nawilżania i wysychania, a w konsekwencji na wilgotność gleby 
[Włodek i in. 2007; Wojtasik 2002]. Zagadnienie gospodarki wodnej gleby jest bardzo 
istotne dla produkcji roślinnej [Czyż 2004; Pabin i in. 2007]. Znaczenie wody wzrasta w 
związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi [Musiał, Kamińska 2008]. 
Obserwowany od kilku dziesięcioleci trend wzrostu temperatur powietrza intensyfikuje 
proces parowania oraz transpiracji, przyczyniając się w ten sposób do występowania 
okresowych niedoborów wody w glebie. Również niekorzystnie na zasoby wody w glebie
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wpływają długie okresy bezopadowe oraz krótkotrwałe, intensywne opady. Duża ilość 
wody pochodząca z ulewnego deszczu nie jest w stanie wsiąknąć do gleby, w związku z 
tym bezproduktywnie spływa po powierzchni terenu.

Celem pracy było określenie, w jakim stopniu wieloletnie stosowanie zróżnicowanych 
sposobów uprawy wpływa na uwilgotnienie gleby oraz czy uprawa głęboszem w istotny 
sposób przyczynia się do poprawy stosunków wodnych w glebie.

MATERIAŁ I METODY

W Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -  Państwo
wego Instytutu Badawczego w Jelczu Laskowicach na Dolnym Śląsku prowadzono od 
1993 roku doświadczenie łanowe na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego 
mocnego o zawartości węgla ogólnego w warstwie ornej 0,85% oraz 0,25% w podglebiu. 
W doświadczeniu porównywano trzy systemy uprawy roli:

-  tradycyjny -  podstawowym zabiegiem uprawowym była orka na głębokość 25 cm 
z doprawieniem roli do siewu tradycyjnymi narzędziami uprawowymi,

-  uproszczony -  uprawa kultywatorem do głębokości 15 cm, doprawianie zestawem 
uprawowo-siewnym,

-  zerowy -  siew bezpośredni w glebę nieuprawianąrealizowany przy użyciu siewnika 
z krojami tarczowymi.

Jesienią 2006 roku na części pól uprawianych wymienionymi sposobami wykonano 
głęboszowanie na głębokość 60 cm. W latach 2007-2009 oznaczano dynamikę wilgotności 
gleby. Pomiary prowadzono w okresie wegetacyjnym na trzech systemach, w wariancie 
głęboszowanym i nie głęboszowanym. Oznaczenia wykonano sondą neutronową CPN 
produkcji USA na głębokościach 15, 25, 35, 45, 65 i 85 cm w czterech powtórzeniach. 
Pomiaiy prowadzono w okresie wegetacyjnym w odstępach kilkutygodniowych. Uzyskane 
wyniki opracowano statystycznie. Doświadczenie polowe w kolejnych latach oznaczania 
wilgotności gleby obsiane było pszenicą ozimą, kukurydzą oraz pszenicą jarą. W latach 
prowadzenia pomiarów scharakteryzowano warunki pogodowe, podając sumę opadów 
miesięcznych oraz średnie miesięczne temperatury powietrza. Przedstawiono również 
przebieg pogody w dziesięciodniowym okresie poprzedzającym termin pomiaru, podając 
sumę opadu oraz sumę średnich dobowych temperatur powietrza.

Warunki pogodowe
W latach 2007-2009, w których prowadzono pomiary wilgotności gleby, warunki 

pogodowe były bardzo mocno zróżnicowane. Zarówno opady, jak i temperatura powietrza, 
wyraźnie odbiegały od średniej z wielolecia 1956-2000 (tab.l). Najbardziej zbliżony do 
średniej pod względem sumy opadów był rok 2008. Niemniej jednak w okresie od maja 
do lipca włącznie sumy opadów miesięcznych były wyraźnie niższe od przeciętnych.

Suma opadów w roku 2007 osiągnęła wartość 640,5 mm i znacznie przewyższała średnią 
z wielolecia wynoszącą 556 mm. W pierwszych miesiącach wymienionego roku opady 
znacznie przekraczały średnie z wielolecia, natomiast w kwietniu suma opadu wyniosła 
jedynie 4,2 mm, przy wysokiej temperaturze powietrza, przekraczającej o 2,2°C średnią 
miesięczną z wielolecia, kształtującą się na poziomie 8,0°C. W roku 2009 suma opadów 
rocznych wyniosła 794 mm i była to najwyższa wartość notowana w okresie działalności 
stacji meteorologicznej Laskowice, prowadzonej od 1956 roku. Najobfitsze opady wystąpiły 
w czerwcu i lipcu, wyniosły odpowiednio 180,8 i 145,1 mm.
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TABELA 1. W arunki klim atyczne w  okresie  p row adzen ia  b ad ań  w  latach 2 0 0 7 -2 0 0 9  
w g S tacji M eteorologicznej w  Jelczu L askow icach
TABLE 1. Climatic conditions in experim ental p e riod  o f  2 0 0 7 -2 0 0 9  accord ing  
to the M eteoro log ical S ta tion  a t Je lcz  L askow ice

R ok !M iesiąc -  M onth Sum a
Year I II III IV V i VI VII V III IX !X 11XI !XII Sum

O p ad y  atm osferyczne -  P recip itation  [mm]

20 0 7 166,8 |68,4 52,4 4 ,2 54 ,4 ! 66 ,5 112,8 58 ,9 50 ,7 2 4 ,0 52 ,2 28 ,9 640 ,5
2008 61 ,6  |21,4 49 ,2 55,1 4 0 ,7 i 29,3 44 ,2 95 ,6 35,1 4 0 ,4 30,1 22.8 525 ,5
20 0 9 35 .4  |50,7 60 ,9 24 ,7 65 ,7 180,8 145,1 50 ,4 15,7 8 4 ,9 n n n 4 6 ,4 7 9 4 .0

W * 22 ,7  25,5 31,1 37 ,6 61,3 71 ,4 : 8 0 ,0  67 ,7 4 7 ,6 3 8 .4 38,3 3 4 ,4 55 6 ,0

Średnia  m iesięczna tem pera tu ra  pow ietrza -  M onth  average air tem perature [°C] Średnia
M ean

2007 4,5 1 2,3 5,7 10.2 15,7 I 9,6 19,5 1 8,9 13,2 8,3 2 ,4 0,8 10,1
2008 ' 2 .8  | 3,5 4 ,0 8,6 113,9 18,6 2 0 ,0 18,6 13,0 8,9 3,4 5.5 10.1
200 9 —2,7 - 0 ,4 3,8 11,3 13,8 15,6 19.5 18,9 14,7 7 ,2 6,0 - 0 ,9 8,4

W* -1 ,5  -0 ,3 3,2 8,0 13,3 16,6 18,2 17,5 13,5 8,8 3,7 0,1 I 8,2

W * -  średnia 1 9 5 6 -2 0 0 0  -  m ean 1 9 5 6 -2 0 0 0

Pod względem temperatury powietrza najbardziej zbliżony do średniej wieloletniej 
wynoszącej 8,4°C był rok 2009 z przeciętną temperaturą roczną 8,9°C. Pozostałe dwa 
lata były znacznie cieplejsze, średnie roczne temperatury powietrza były wyższe w obu 
przypadkach o 1,7°C od średniej wieloletniej. We wszystkich latach prowadzenia pomiarów 
w okresie od marca do sierpnia notowano znacznie wyższe średnie miesięczne temperatury 
powietrza, nawet do 3°C, oprócz czerwca 2009 roku, kiedy było chłodniej o 1°C.

Bardzo mocno zróżnicowany był przebieg pogody w dziesięciodniowym okresie, 
bezpośrednio poprzedzającym termin pomiaru wilgotności gleby (tab. 2). Ilość opadów 
w wymienionym czasie wahała się od zera w okresie poprzedzającym kwietniowy termin 
oznaczeń w 2007 roku do 193,4 mm przed lipcowym terminem pomiaru przypadającym 
w dniu 2 lipca roku 2009. Suma dobowych temperatur powietrza mieściła się w granicach 
od 75,8°C przed kwietniowym terminem oznaczania wilgotności gleby w roku 2007 do 
193,2°C przed lipcowym pomiarem w wymienionym roku.

TABELA 2. Suma o p a d ó w  (O ) o raz  suma tem pera tu r pow ietrza  (T) w  dziesięciodniow ym  
okresie  poprzedzającym  term in pom iaru
TABLE 2. Sum  o f  p recip ita tion  (O ) and accum ulated  air tem perature  (T) during 10 days 
to soil m oisture determ ination time

Sum a Termin -  D ate
Sum 2007 2008 & 009

4 .IV 18.V  I 6 .VII 17. VII 2 0 .V 2 5 .VI 19 .V III 7 .X 2 1 .V 2 .VII 3 0 .VII

O : o ! 3 3 , 8  : i s 38,1 18,8 12.0 5 8 ,2  ! 6 .6 28,3 193,4 20 ,0
T 7 5 ,8  141,0 174,4 193,2 146,9 180,6 186 ,2  10 1 ,3 135,4 182,4 191.3
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WYNIKI I DYSKUSJA

Wilgotność gleby oznaczana w okresach wegetacyjnych w latach 2007-2009 wahała 
się od 10,9 do 24,2% (v/v) (tab. 3). Zróżnicowana uprawa roli prowadzona od 1993 roku 
nie wpłynęła jednoznacznie na zawartość wody w glebie. W pierwszym terminie 
pomiarowym -  dnia 4 kwietnia w roku 2007 zanotowano istotnie wyższą zawartość 
wody w glebie uprawianej sposobem tradycyjnym. W opisywanym roku od stycznia do 
marca sumy opadów przekraczały nawet trzykrotnie średnie miesięczne z wielolecia. 
Okres 10 dni przed pomiarem był bezopadowy i chłodny. Przedstawione warunki pogodowe 
zadecydowały o zaistniałych różnicach w uwilgotnieniu gleby, podobnych jak w 
porównywalnych warunkach opisanych przez Pabina i in. [2002].

W drugim terminie pomiarowym -  18 maja 2007 r. przypadającym po suchym i ciepłym 
kwietniu (tab. 1), najwyższą zawartość wody w uprawie pszenicy ozimej stwierdzono po 
siewie bezpośrednim w glebę nieuprawianą. W pozostałych terminach: 6 czerwca i 17 
lipca utrzymała się tendencja większej zawartości wody w glebie na obiekcie z siewem 
bezpośrednim w glebę nieuprawianą, ale różnice nie były istotne. W drugim roku badań -  
2008 r. pod uprawą kukurydzy na początku maja najniższa wilgotność gleby wystąpiła po

TABELA 3. W ilgotność gleby [% v/v] w  zależności od  system u upraw y roli 
TABLE 3. Soil m oisture [% v/v] depending on tillage system

O b iek t Termin -  da te  -  roślina -  plant

T reatm ent 2007 pszenica ozima 
w inter w heat

- 2 008  1kukurydza -  maize 200 9 pszenica ja ra  -  
spring w heat

4 .IV 18.V  6 .VI 17. VII 2 0 .V |2 5. VI 19. V III 7 .X  j21 .V 2 .V II 3 0 .VII

System  upraw y - System s o f  tillage

!a
B
C

24 ,2
21 ,6
22 ,9

14,1 112,3
13.3 11,6
15.3 12,8

17,4
17,2
17,9

18,6
17,0
18,5

13,0 
i l l , 7 
15,6

12,0
10,9
14,4

12.5
11.5
13,2 !

15,0
16.7
16.7

22 .9
122,8
|22,5

16,7
17,9
18,5

|N IR (0 ,0 5 );
|L S D (0 .0 5 )

1,29 1,49 r.n. r.n. 1,41 1,66 1,69 1,58 !
i
i

1,81 r.n. 1,75

G łęboszow anie - Chisel-ploughing

a
|b

22 ,8
23 ,0

14.2 12,3
14.2 12,2

17.5
17.6

18.5
17.6

14,2
12,7

12,6
12,3

12,8
11,9

15,7
16,6

22 ,9
122,6

17,5
17,8

N IR (0 ,0 5 );
L S D (0 .0 5 )

r.n. r.n. r.n . r.n. r.n. r-n. r.n. r.n. Ir.n. r.n. r.n.

G łębokość  --  D epth  [cm]

15 
;25 
35 
45 
65 
85

19.7 
22,1 
2 2 ,2
2 3 .7
2 4 .8
2 4 .8

12.4 ; 8,8 
11,0 9,1
11.6 10,3
14.6 13,2
17.4 16,0 
18,2 15,9

19.1 
21 ,0
19.1
16.5
15.1
14.5

18,5
18,1
17,3
17.8
18.8 
17,8

8,8 
10,2 
12,0
14.7
17.8 
17,1

15,0
13.5 
11,2
11.5 
12,3 
11,2

12.8 j
12.8 ! 
12,4
12,7 1 
12,6
11,2 j

14.4
15.4
15.5
16.6 
17,6 
17,3

23,1
123,3
23,4
122,7
2 1 ,9
2 2 ,0

17.2 
18,1 
17,6 
17,9 
17,8
17.3

|N IR (0 ,0 5 );
|L S D (0 .05 )

2 ,23 j  2 ,58  2 ,36 2 ,1 7 r.n. 2 ,8 6 2,91 r.n. 3,11 r.n. r.n.

U p raw a  -  Tillage: A -  tradycyjna; traditional. B -  uproszczona; simp lifted, C -  zerow a; zero, 
a -  bez głęboszow ania; no chisel-ploughing, b -  głęboszow anie; chisel-ploughing ; r.n. -  różnice 
n ieistotne; differences no significant
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uprawie uproszczonej. W miarę upływu czasu zawartość wody w glebie ulegała zmianom. 
Najmniejsze parowanie wystąpiło po siewie bezpośrednim, w wyniku tego w okresie od 
czerwca do października wilgotność gleby była istotnie wyższa niż na pozostałych 
obiektach. Podobne zróżnicowanie wyników oznaczania zawartości wody w glebie 
wystąpiły pod uprawą pszenicy jarej na początku maja i pod koniec lipca w roku 2009. 
Również w badaniach prowadzonych przez Malickiego i Podstawkę-Chmielewską [ 1999] 
wilgotność gleby w warstwie 0-50 cm na poletkach z siewem bezpośrednim była większa 
niż gleby uprawianej systemem klasycznym lub bezorkowym.

Na powierzchni gleby obiektu z wieloletnim stosowaniem siewu bezpośredniego w 
glebę nieuprawianą wytworzyła się z resztek pożniwnych oraz pozostałości chwastów 
warstwa mulczu. Stanowiła ona barierę ograniczającą proces parowania wody z 
powierzchni gleby. Najwyraźniej pozytywny wpływ mulczu na uwilgotnienie gleby 
zaznaczył się w roku 2008, w którym uprawiano kukurydzę. Miało to miejsce w terminach 
oznaczeń poprzedzonych okresem o niewielkiej ilości opadu oraz wysoką sumą średnich 
dobowych temperatur powietrza. Uzyskane wyniki potwierdziły rezultaty badań 
modelowych wykazujące pozytywny wpływ przykrycia powierzchni gleby pociętą słomą 
na uwilgotnienie gleby [Włodek i in. 2003]. Wpływ przykrycia powierzchni gleby mulczem 
na zawartość wody w glebie najmocniej zaznaczył się w przypadku uprawy kukurydzy. 
Powodem tego była duża rozstawa rzędów, a co za tym idzie, mniejszy stopień przykrycia 
powierzchni gleby roślinnością niż w przypadku uprawy pszenicy.

Bujak i Frant [2005] wykazali, że uproszczenia uprawy roli polegające na zastępowaniu 
orki kultywatorowaniem lub talerzowaniem -  istotnie obniżały zapas wody w glebie. W 
naszym przypadku podobne uproszczenie tylko w kilku terminach nieznacznie obniżyło 
wilgotność gleby.

Zastosowanie uprawy głęboszem nie wpłynęło w istotny sposób na zawartość wody 
w glebie zarówno w pierwszym roku po zastosowaniu zabiegu, jak i w latach następnych. 
Tylko w jednym terminie istotnie niższa wilgotność gleby była na obiekcie, na którym 
wykonano głęboszowanie. Był to prawdopodobnie rezultat małej ilości opadów oraz 
wysokiej temperatury powietrza w okresie poprzedzającym pomiar. Uzyskane wyniki 
potwierdziły spostrzeżenia poczynione przez Pabina [1998] i innych autorów. Prowadzone 
w okresie trzech lat badania czarnej ziemi zdegradowanej wytworzonej z gliny średniej 
wykazały, że głęboszowanie nie wywiera wpływu na wilgotność gleby.

Zmiany uwilgotnienia gleby sięgały do maksymalnej głębokości pomiarowej wynoszącej 
85 cm. W większości terminów pomiarowych wystąpiły istotne różnice pomiędzy 
uwilgotnieniem gleby na poziomach pomiarowych. Obfity opad poprzedzający termin 
pomiaru przypadający na 2 lipca 2009 roku przyczynił się do równomiernego nawilżenia 
całej warstwy objętej pomiarami uwilgotnienia.

WNIOSKI

1. Zróżnicowane systemy uprawy roli nie wpłynęły trwale i jednolicie na retencję wodną 
gleby płowej, wytworzonej z piasku gliniastego mocnego, oznaczaną w latach 2007- 
2009 w zmianowaniu kukurydza, pszenica jara, pszenica ozima.

2. Siew bezpośredni w glebę nieuprawianą, wykonywany siewnikiem wyposażonym w 
kroje tarczowe przyczynił się do wytworzenia na powierzchni gleby warstwy mul
czu, który z reguły wpływał pozytywnie na wilgotność gleby, zwłaszcza w termi
nach oznaczeń poprzedzonych okresem o małej ilości opadu oraz wysokiej tempera
turze powietrza.
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3. Zastosowany jesienią 2006 roku zabieg uprawowy głęboszem na głębokość 60 cm 
nie wpłynął istotnie na zawartość wody w glebie zarówno w pierwszym roku po 
zastosowaniu zabiegu, jak i w kolejnych dwóch latach.
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