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Wpływ wieloletnich roślin motylkowych i traw na żyzność gleby 

jest szeroko znany. Jest on najczęściej badany w odniesieniu do gleb 

o dobrych z natury właściwościach fizycznych i chemicznych. W mniej- 
szym stopniu jest opracowywane zagadnienie wykorzystania tych roślin 

dla polepszenia żyzności gleb lekkich, ze względu na niezgodność wy- 

magań wielu z tych roślin i warunków życia, jakie istnieją na glebach 

lekkich. Nie wszystkie jednak rośliny wieloletnie charakteryzują się 
takimi samymi dużymi wymaglaniami, można też stworzyć warunki 

w których pewne motylkowe i trawy będą mogły rosnąć i rozwijać się 

na glebach lekkich przyczyniając się do wzrostu jej żyzności. Ważnym 

przeto zagadnieniem jest dobór tych roślin oraz przeanalizowanie ich 

wzrostu oraz działania w zależności od odpowiednich warunków w tym 

celu na glebach lekkich stworzonych. 

Tym to zagadnieniom poświęcona jest niniejsza praca, którą podzie- 

liliśmy na 2 części. W pierwszej charakteryzujemy plonowanie poszcze- 

gólnych roślin motylkowych i traw na tle melioracji wgłębnej, doko- 

nanej na różną głębokość, w drugiej zaś analizujemy działanie następcze 

roślin wieloletnich na plony roślin jednorocznych, co w pewnym stopniu 

charakteryzuje wpływ wieloletnich motylkowych i traw na żyzność gleb 

lekkich w warunkach dokonanej melioracji. 

A. PLONOWANIE ROŚLIN MOTYLKOWYCH I ICH MIESZANEK 

Z TRAWAMI NA GLEBACH LEKKICH 

W ZALEŻNOŚCI OD MELIORACJI 

Badania na ten temat założono w gospodarstwie doświadczalnym 

SGGW Chylice. Doświadczenie założono na piaskach luźnych lub słabo- 

gliniastych, położonych na glinie lekkiej lub na piasku luźnym podście-
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lonym gliną lekką. Warstwa orna tych gleb średnio wynosiła 20—25 ста, 
zawierała od 0,78—0,98% substancji organicznej, pH 5,0—5,5. Przedplon: 
w 1953 r. żyto, nawożenie 32 kg P>O5, 40 kg KsO i 20,5 kg N/ha, w 1954r. 
ziemniaki na oborniku (250 q/ha). W jesieni tegoż roku przygotowano 
pole wg schematu, wprowadzając na różne głębokości odpowiednie 
dawki kompostu. Kompost był przygotowywany z torfu ściółkowego 
i obornika w stosunku 1:1. 

Schemat doświadczenia 

I. Dwa sposoby siewu mieszanek: 

A. — siew czysty 

B. — siew w roślinę ochronną (jęczmień jary 120 kg/ha) 

II. Pięć mieszanek: 

1) Lucerna siewna z kupkówką (luc. 20 kg/ha, kupkówki 6 kg/ha) 
2) Nostrzyk biały z kupkówką (nostrzyk 20 kg/ha, kupk. 6 kg/ha) 
3) Komonica z kupkówką (kom. 8 kg/ha kupk. 6 kg/ha) 
4) Przelot z kupkówką (przel. 20 kg/ha kupk. 6 kg/ha) 
5) Łubin I rok, kukurydza II rok 

III. Pięć sposobów melioracji kompostem: 

1) kompost umieszczony w jednej warstwie na powierzchni 

2) s 3 о s na głęb. 30 cm 

3) ss sa "R s » » 50 em 
4) > у, w dwóch warstwach na głębokości 50 cm 

i 30 cm. 

5) kompost umieszczony w dwóch warstwach na głęb. 50 cm i 30cm 

oraz wymieszany do 30 cm. 

Dawka substancji organicznej torfowo-obornikowej — wynosiła 

300 q/ha. W wypadku 2 warstw dawano po 150 q na warstwę — łącz- 

nie 300 q/ha. W kombinacji 5 dano po 100 q na każdą warstwę i 100 q 

wymieszano z warstwą gleby do 30 cm, łącznie także 300 q/ha. 

Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach, układ kombino- 

wany, wielkość poletek 2 mX5 m= 10 m”, ścieżki między kombina- 

cjami 1 m, między podblokami 2 m. 

Uprawa. Po sprzęcie ziemniaków jesienią 1954 roku wprowadzono 

substancję organiczną do gleby w poszczególne warstwy przy pomocy 

łopat, — dokonując regulówki bez odwracania warstwy ornej. Wczesną 

wiosną 12. III. 55 r. dano bronę w jeden ślad. Dalsze uprawy przerwano, 

ńa skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych. 1. IV dano kul- 

tywator i bronę, 10—12. IV wysiano nawozy wg. schematu, 15. IV zasiano 

jęczmień jary w ilości 120 q/ha przy rozstawie 17 cm. 15. IV — wysiano
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łubin 200 kg/ha na kombinacji Nr 5. 16. IV wysiano mieszanki motyl- 

kowych z trawami — siew rzutowy ręczny. Po zasiewie dano bronkę 

posiewną, wał i bronkę. 

Nawożenie. Przed siewem pod bronę wysiano nawozy w ilości: 

32 kg/ha P;O;, 40 kg/ha KO, nawozy te wymieszano z kompostem 
w ilości 20 q/ha. Wczesną wiosną dano wapno w ilości 10 q/ha w postaci 

węglanowej (CaCO;). Po wschodach pogłównie dano 10 kg/ha М — 
w postaci saletrzaku. Wiosną i po I pokosie pierwszego roku użytkowa- 

nia dano 20 kg/ha P>O; i 30 kg/ha K,0. | 

Obserwacje. Wschody jęczmienia jarego nastąpiły 25. IV, wschody 

łubinu — 27. IV, wschody motylkowych — 25. IV, kupkówki — 1. V. 

Rośliny motylkowe powschodziły bardzo dobrze i równomiernie. W czasie 

dalszego jednak wzrostu nastąpiło zróżnicowanie. Siewki lucerny siewnej 

oraz nostrzyku żółkły i powoli obumiarały. Dobrze rozwijały się siewki 

komonicy rożkowej i przelotu. Trawy we wszystkich mieszankach roz- 

wijały się dobrze. Obserwacje dokonane 15. VI wykazały dalsze zróżni- 
cowanie we wzroście i rozwoju roślin motylkowych. Pogorszył się stan 

lucerny i nostrzyku, bardzo dużo roślin wypadło, na poletkach przeważała 

kupkówka, która w tych mieszankach rozwijała się w dalszym ciągu do- 

brze. Komonica i przelot rozwijały się b. dobrze — stan zagęszczenia 

normalny. Ogólnie dało się zaobserwować, że wszystkie rośliny motyl- 

kowe, drobnoziarniste znacznie lepiej rosną w siewie bez rośliny ochron- 

nej, niż w jęczmieniu jarym, mimo, iż wysiew jego był zmniejszony do 

120 kg/ha. 

Jęczmień sprzątnięto 23. VIII. — Łubin na ziarno sprzątnięto 26. VIII. 

Obserwacje, dokonane 22. VIII wykazały następujący stan poszczegól- 

nych mieszanek. 

Mieszanka I. Lucerna — kupkówka. 

W tej mieszance lucerna w zasadzie wypadła; większość roślin zżółkła 

i wyginęła, rozmieszczenie było nierównomierne, kupkówka zadarniła 

poletka dobrze, lecz także zaczęła żółknąć i podsychać. W zespole tym 

kupkówka stanowiła 70—80%. 

Mieszanka II. Nostrzyk biały i kupkówka. 
Nostrzyk zachował się podobnie jak lucerna: większość roślin wygi- 

nęła, pozostałe pojedyncze rośliny były dość silne, kupkówka stanowiła 

80—90% zespołu roślinnego, stan jej także słaby, żółkła i podsychała. 

Mieszanka III. Komonica rożkowa — kupkówka. 

Komonica b. dobrze zadarniła poletka, we wszystkich wypadkach 

rozwijała się dobrze, zabarwienie posiadała ciemno zielone, wykazała 

większą odporność na suszę niż kupkówka. Kupkówka w tej kombinacji 

stanowiła zaledwie 20—30%. Mieszanka ta najlepiej zadarniła poletka.
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Mieszanka IV. Przelot — kupkówka. 
Przelot rozwijał się bardzo dobrze, wytworzył silne rośliny o dużej 

ilości mięsistych liści odziomkowych. Zadarnił wraz z kupkówką poletka 
b. dobrze, stanowił w zespole tej mieszanki około 50—60%. 
Kombinacja V. Łubin na ziarno. 
Łubin we wszystkich wypadkach rozwijał się bardzo dobrze, zazna- 

czyły się niewielkie różnice w dojrzewaniu. Uprawiany na kompoście 
umiejscowionym powierzchniowo łubin szybciej dojrzał niż na wszystkich 
innych kombinacjach meliorowanych. 

Późniejsze obserwacje wykazały, że kupkówka mimo niesprzyjają- 
cych warunków glebowych i klimatycznych — (długi okres posuchy 
letniej) zachowywała się dość agresywnie, utrudniając rozwój roślinom 
motylkowym. Zajęła prawie całkowicie miejsce lucerny i nostrzyku. 
Jednakże wygląd jej nie dawał podstaw do sądzenia, że kupkówka wyda 
dobre plony zielonej masy. Dlatego też w jesieni roku 1955 założono 
drugie identyczne doświadczenie z meliorowaniem gleb lekkich, a wio- 
sną wysiano zamiast mieszanek motylkowych z kupkówką, same rośliny 
motylkowe, wszystkie zaś inne czynniki nie uległy zmianie. 

Doświadczenie to dało podobne wyniki, jeżeli chodzi o możliwość 
uprawy na tym typie gleb lucerny siewnej i nostrzyku. Obydwie rośliny 
do jesieni 1956 roku — tj. w czasie niespełna 6 miesięcy zupełnie wygi- 

nęły, pozostały dobrze rozwijając się komonica i przelot. 

Tabela i 

Średnie plony zielonej masy ściernianki poszczególnych mieszanek 

Mittlere Ertrage des Stoppelklees einzelner Gemenge 
  

  

Siew czysty Siew w jęczmień Średnio 
  

  

kg/pol | q/ha kg/pol q/ha   

  

kg/pol | q/ha 
  

I. Mieszanka — Lucerna z kup.| 1,50 15,00 0,97 9,70 1,23 12,30 

II. . Nostrzyk  ,, | 3,95 | 39,50 | 1,57 | 15,70 | 2,76 | 27,60 
111. , Komonica ,, | 4,85 | 48,50 | 1,93 | 19,39 | 3,39 | 33,90 
ТУ. » Przelot „ | 3815 | 31,50 | 1,45 | 1450 | 2,30 | 23,00 

W doświadczeniu drugim, w wypadku siewu motylkowych bez traw, 

przy siewie w jęczmień ściernianka była zbyt mała, wobec tego nie była 
koszona, zaś siew czysty dał przy uprawie komonicy rożkowej 68,60 q/ha 

zielonej masy, przy uprawie przelotu 87,00 q/ha zielonej masy, inne 

motylkowe, jak już wspomniano zupełnie wypadły i pozostały puste 

poletka. 

Na podstawie tych wstępnych wyników można stwierdzić, że sposoby 
umieszczania kompostu, na głębszych warstwach niż powierzchniowo 

wpłynęły dodatnio na plonowanie mieszanek, jęczmienia jarego i łubinu 

na ziarno.
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Tabela 2 

Średnie plony ściernianek mieszanek motylkowych z trawami i motylkowych 

w zależności od sposobu umieszczania kompostu za lata 1955—1956 

Mittlere Stoppelkleeertraige der Leguminose mit Grasern und ohne Graiser 

je Einbringungsart des Kompostes 
    
    

  

  

            

    

  

  

Mieszanki motylkowe z trawą Motylkowe 

Opis melioracji Przyjmuj. z Przyjmuj. 
kg/pol. q/ha I komb. kg/pol. q/ha I komb. 

za 100% za 100% 

I. Kompost powierzchn. 1,98 19,80 100,0 7,00 70,00 100,0 

II. Kompost na 30 cm 2,65 26,50 133,8 7,16 71,60 162,3 

III. si w WB w 2,58 25,80 130,5 10,33 103,30 147,6 

IV. » „ 30i50cm]| 2,28 22,80 115,2 7,25 72,50 103,6 

У. ” ” 30, 50 

i wym. do 30 cm 2,70 27,00 136,4 7,16 71,60 102,6 

Tabela 3 

Średnie plony jęczmienia jarego w zależności od sposobu mieszczania kompjostu 

w glebie 

Mittlere Sommerertrage je nach der Einbringungsart des Kompostes 

Plon ogétem Plon ziarna 

Opis melioracji 
kg/pol. q/ha w% kg/pol. q/ha w 

I. Kompost powierz- 

chniowo 3,76 37,60 100,0 1,48 14,82 100,0 

II. Kompost na 30 cm 4,06 40,60 107,9 1,64 16,42 110,8 

III. ” » 50 ,, 4,90 49,00 130,3 2,09 20,90 141,2 

IV. ” » 30150 cm 4,01 40,10 106,6 1,69 16,92 114,2 

У. » „ 30, 50 

i wym. do 30 cm 4,26 52,60 113,3 1,76 17,61 118,8 
|           

Należy także podkreślić, że siewy czyste w pierwszym roku po zasie- 

wie dają wyższe plony zielonej masy niż siewy w rośliny ochronne, co 

oczywiście jest biologicznie uzasadnione. Dalsze jednak obserwacje 

i wyniki plonowania I roku użytkowania wykazały, że ten czynnik nie 

jest istotny. A więc z ekonomicznego punktu widzenia siew w jęczmień 

jary mieszanek motylkowych z trawami czy też motylkowych samych 

wydaje się być uzasadniony i bardziej opłacalny niż siew czysty. 

Wstępnie można też stwierdzić, że większa dawka umieszczona na 

głębokości 50 cm działała lepiej, niż podzielona dawka tej samej wyso- 

kości i umieszczona w dwóch warstwach oraz dawka tej samej wyso- 

kości, umieszczona na głębokości 30 cm.
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Tabela 4 

Dane, dotyczące plonowania łubinu w latach 1955—1956 w zależności od sposobów 

umieszczania kompostu 

Lupinenertrige fir die Jahre 1955—1956 je nach der Einbringungsart des Kompostes 
  

  

  

  

  

  

Rok 1955 Rok 1956 

Opis melioracji Plon ogółem Plon ziarna Ziarno Plon ziel.”masy 

kg/pol. q/ha kg/pol. q/ha % kg/pol. q/ha 

I. Kompost powierz- | 

chniowo 9,03 90,30 2,60 26,00 100,0 46,35 | 463,50 

II. Kompost umiesz. 

na gł. 30 cm 8,70 87,00 2,75 27,50 105,7 47,87 | 478,00 

III. Kompost umiesz. 

na gł. 50 cm 9,81 98,10 3,08 30,80 118,5 44,35 | 443,50 

IV. Kompost umiesz. 

na gł. 30 i 50 cm 9,28 92,80 2,72 27,2 104,6 43,57 | 435,70 

V. Kompost umiesz. 

na gł. 30, 50 i wym. 
do 30 cm 9,11 191,10 3,01 30,1 115,7 44,23 | 442,30             

I Rok użytkowania mieszanek 

Wiosną 16 kwietnia 1956 r. dano na mieszanki nawożenie fosforowo- 

potasowe w ilości 20 kg/ha P>O; i 30 kg/ha K;O0. Na poletkach gdzie 

w roku ubiegłym był łubin (Mieszanka V) zasadzono 23. V kukurydzę. 

Po sprzęcie I pokosu dano nawożenie fosforowo-potasowe w ilości jak 

wyżej.Pierwszy pokos sprzątnięto 12. VI, drugi pokos komonicy rożkowej, 

która bardzo szybko odrosła został sprzątnięty 23. VII, drugi pokos 

pozostałych mieszanek sprzątnięto 26. VIII. Kukurydzę na paszę sprząt- 

nięto 2. X, w tym samym dniu koszono po raz trzeci komonicę rożkową. 

Ponieważ mieszanki różnie plonowały, wobec tego analizę plonów zie- 

lonej masy przeprowadzono łącznie bez rozbijania na pokosy. 

Porównując przeciętną zmienności do poszczególnych nieścisłości oka- 

zało się, że tylko dwa czynniki mają wpływ na plonowanie mieszanek, : 

a mianowicie: rodzaj mieszanki i melioracja, pozostałe czynniki i ich 

współdziałanie okazały się nieudowodnione. 

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższy plon dała komonica roż- 

kowa. Komonica rozwijała się bardzo dobrze, stanowiła gęste poszycie, 

kupkówka występowała w mniejszej ilości, dając równomierne zagęsz- 

czenie. Najsłabsze wyniki uzyskano przy uprawie lucerny z kupkówką, 

gdyż jak już podkreślano lucerna na tej glebie rozwijała się słabo i wy- 

padła prawie całkowicie, pozostały tylko pojedyncze rośliny. Przyczyną
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Tabela 5 

Analiza zmienności dla plonów mieszanek I roku użytkowania 

Variabilitat der Gemengeertrage im ersten Nutzungsjahre 
  

  

; . St. i 

Zmienność swoboty |  wwadni zmienność 

Całkowita 149 8653,02 — 

Bloków 2 278,44 139,22 51 

Sposoby siewu 1 38,17 38,17 Są 

Nieścisłości I 2 16,62 8,31 S3 

Mieszanek 4 6675,93 1668,90 S4 

Współ. spos. siewu z miesz. 4 143,53 35,88 55 

Nieścisłości II 16 469,05 29,31 Sg 
Melioracji 4 94,27 23,57 Sz 

Współ. spos. siewu z Melior. 4 22,24 5,56 Sg 

3 Miesz. z Melior. 16 86,94 5,44 Sy 

„ ‚„  Жзр. Чема Х Melior. 16 57,21 3,57 $10 

Nieścisłości III 80 769,62 9,61 511 

Tabela 6 

      
Średnie plony zielonej masy za cały rok użytkowania mieszanek 

Durchschnittliche Griinmasseertrage fiir das ganze Nutzungsjahr 

  

            

Rodzaj mieszanki Plon w kg/pol. Plon w q/ha Plon w % 

I. Lucerna z kupkówką 9,54 05,40 100,0 

II. Nostrzyk " 11,19 111,19 117,3 

III. Komonica s 28,46 284,60 298,3 

IV. Przelot is 15,37 153,70 161,1 

V. Kukurydza 14,49 144,90 151,8 

Przedział ufności 0,05 2,94 29,40 
” s 0,01 4,06 40,60 

wyginięcia lucerny było prawdopodobnie większe pH gleby — 5—5,6. 

Dobrze także plonował przelot; szczególnie duży plon wydał I pokos. 

Drugi pokos w wypadku uprawy przelotu jest znacznie mniejszy — 

w II pokosie przelot tworzy bowiem dużo liści odziomkowych, nie dając 

pędów kwiatowych i kwiatów (nadaje się na wypas). 

Mieszanka II — Nostrzyk z kupkówką należy sklasyfikować na równi 

z mieszanką I (lucerna kupkówka) — różnice leżą bowiem w granicach 

błędu. Nostrzyk podobnie rozwijał się jak lucerna i w I roku użytkowa- 

nia pozostały tylko pojedyncze rośliny na poszczególnych poletkach. 

Kukurydza dała stosunkowo niski plon, ponieważ pierwszy zasiew 

doszczętnie zniszczyły wrony, a powtórny siew wykonany 30 czerwca 

był zbyt późny do dobrego jej plonowania.
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Tabela 7 
Średnie plony zielonej masy mieszanek w zależności od sposobów meliorowania 

Mittlerer Gemengeertrag an Griinmasse je nach der Meliorationsart 
  
  

  

      
  

Sposoby meliorowania Pion Plon 4 w stos. do 
w Kg/pol. w q/ha próch. pow. 

1. Próchnica powierzchniowo 14,63 146,30 100,0 

2. » na 30 cm 16,83 168,30 115,0 

3. 5 » 50 cm 15,34 153,40 104,8 

4 ży » 30 i 50 cm 15,73 157,30 107,5 

5 33 „ 30, 50 1 wym. do 30 cm 16,52 165,20 112,9 

Przedział ufności 1,59 kg/pol. 

Umieszczenie warstwy próchnicznej na głęb. 30 cm, 30 i 50 cm, oraz 

przy umieszczeniu na głębokości 30 cm i 50 cm i wymieszaniu do 30 cm 

okazało się istotnym czynnikiem, wpływającym na zwyżkę plonu zielo- 
nej masy mieszanek. W wypadku komonicy i przelotu najlepiej jednak 

działa melioracja na głębokości 50 ‘cm. 

Przeprowadzone bądania nad zawartością substancji organicznej 

gleby wykazały po 2 latach nieznaczny wzrost tej substancji pod mie- 

szankami. 

Tabela 7a 

Zawartość substancji organicznej w glebie w % po dwuletniej uprawie 

badanych roślin 

Der Gehalt an organischer Substanz des Bodens nach zwei Jahren durchgefiihrten 

  
  

  

  

  

      

Untersuchungen 

Siew czysty Siew. w jęczmień 

Rodzaj 4 subst. org. w stos. do % subst. org. w stos. do Średni 
mieszanek pow. s. masy gleby pow. s. masy gleby przyrost 

wyjśc. po 2 1. | przyrost wyjśc. | po 21. | przyrost 

I. Mieszanka 0,79 0,89 +0,10 0,78 0,83 +0,05 | -+0,07 
II. 5 0,79 0,83 — 0,04 0,77 0,83 — 0,06 --0,05 

III. . 0,79 0,81 +0,02 0,76 0,81 +0,05 | -+0,04 
IV. yy 0,78 0,81 +0,03 0,75 0,82 --0,07 +0,05 

V. Lubin — 

kukurydza 0,76 0,78 | --0,02 0,80 0,78 —0,02 | +0,00 

Wilgotność gleby oznaczona w n/w temminach nie wykazała więk- 

szych różnic, różnice niewielkie, które wystąpiły leżą w granicach błędu 

analitycznego. Należy podkreślić, że przy dużej wilgotności gleby róż- 

nice zacierają się, oznaczanie więc wilgotności winno przeprowadzać się 

w momentach małej wilgotności gleby, szczególnie na glebach lekkich, 

sdyż przenikanie wody tutaj jest znacznie szybsze, niż na glebach moc- 

niejszych i po większych opadach wilgotność szybko się wyrównuje.
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Tabela 8 

Wilgotność gleby w okresie użytkowania mieszanek (% wody w stos. do p.s. m. gleby) 

Bodenfeuchtigkeit wahrend der Gemengenutzung (Wasser % in lufttrockener. 

Bodenmasse) 

Terminy oznaczania 
  

  

  
  

а k Sposób siewu 14. IV. 1956 2. X. 1956 | 18. Х. 1956 

0—20 | 20-40 0—20 | 20—40 | 0—20 | 20—40 

I. Mieszanka siew czysty 6,70 | 7,00 | 4,07 | 4,56 | 6,94 | 6,68 

„ мг. och. 7,05 | 7,02 | 4,08 | 4.84 | 7,03 | 6,67 

II. » siew czysty 6,68 | 6,91 | 4,06 | 4,45 | 6,90 | 6,54 

„ WY. och. 6,99 | 6,92 | 3,99 | 4,70 | 7,00 | 6,81 
III. a siew czysty 6,68 | 6,67 | 3,36 | 3,90 | 7,28 | 6,60 

» W r. Och. 6,77 | 7,23 | 3,60 | 3,50 | 6,90 | 6,75 

IV. » siew czysty 6,81 | 6,80 | 4,11 | 4,46 | 7,14 | 6,61 

» W r. Och. 6,73 | 7,06 | 4,02 | 4,14 | 6,68 | 6,75 

У. „ siew czysty 6,82 | 6,71 | 4,81 | 4,81 | 7,08 | 6,61 

» Wer. och. 6,68 | 6,51 | 4,68 | 4,21 | 6,66 | 6,56               
Tabela 9 

Wilgotność gleby w zależności od sposobów meliorowania substancją organiczną 

Bodenfeuchtigkeit je nach der Meliorationsart mit organischer Substanz 

    

  

  

        

14. IV. 1956 2. X. 1956 18. X. 1956 

Sposoby meliorowania 
0—20 10—40 0—20 20—40 0—20 | 20—40 

I. Préchnica — pow. 6,86 7,02 4,16 4,18 6,97 6,06 
II. » na 30 cm 6,87 6,94 3,95 4,55 6,91 6,79 

III. sa „ 50 cm 6,49 6,96 4,14 4,29 6,94 6,79 

ГУ. » „ 30i50cm| 6,71 6,70 4,05 4,44 6,72 6,67 
У. s „ 30, 50 см 

i ponad 30 cm 7,04 6,81 4,12 4,32 7,18 6,91 

Wnioski 

1) Dobór właściwej rośliny motylkowej wieloletniej na gleby lekkie 

ma podstawowe znaczenie dla możliwości uprawy roślin struktu- 

rotwórczych na tych glebach. 

2) Na glebach lekkich (piaski luźne lub słabo gliniaste, podścielone 

gliną lekką), komonica rożkowa i przelot, uprawiane raczej w sie- 

wach czystych bez dodatku traw mogą mieć istotne znaczenie. 

3) W pierwszych latach po melioracji głębsze umieszczenie kompostu 

wpływa dodatnio na zwiększenie plonów roślin uprawnych.
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B. WPŁYW NASTĘPCZY MIESZANEK MOTYLKOWYCH 

Z TRAWAMI NA PLON ROŚLIN UPRAWNYCH 

NA GLEBACH LEKKICH 

I Rok— Owies 

Uprawę trawopola rozpoczęto 20. X talerzowaniem na krzyż tale- 
rzówką ciągnikową; 25. X dano bronę ciężką. Orkę zimową trawopola 
wykonano pługiem z przedpłużkiem 7. XI 56 r. Uprawę wiosenną rozpo- 
częto bronowaniem 12. III, ponownie dano bronę 27. III. 30. III — wy- 

siano nawozy mineralne w ilości 40 kg/ha K,O, 32 kg/ha PO; i 20 kg/ha 
N., przykrywając bronką lekką. Owies wysiano 3. IV w ilości 180 kg/ha. 

12. IV bronka posiewna na wschodzącym owsie, 20. V. opryskiwano 

owies 2,4 — D — 0,02% roztworem. Sprzęt owsa 29. VII 1957 r. ° 
Przeprowadzone obliczenia statystyczne udowodniły przy plonie ogól- 

nym i ziarnie istotny wpływ na plonowanie owsa tylko jednego czyn- 

  
  

  

  

      
  

nika, mianowicie — wpływ mieszanek. 
. Tabela 10 

Średnie plony owsa w zależności od przedpilonu 

Plon w kg/pol. na Plon w q/ha i Plon w у ОО 

Rodzaj mieszanek 
ogółem ziarno ogółem | ziarno ogółem ziarno 

I. Lucerna + kupków. 5,04 2,07 50,40 20,70 107,7 111,2 

II. Nostrzyk -+- kupków. 4,63 1,92 46,30 19,20 100,6 102,4 

III. Komonica + kupków. 5,52 2,37 55,20 23,70 "| 123,4 122,1 

IV. Przelot + kupków. 4,96 2,13 49,60 21,30 110,9 109,7 

V. Łubin — kukurydza 4,52 1,92 45,20 19,20 100,0 100,0 

Przedział ufności 0,05 0,28 kg/pol 0,15 kg/pol 

0,02 0,39 kg/pol 0,21 kg/pol   
Jak wynika z powyzszych danych najlepszym przedplonem owsa oka- 

zała się komonica i przelot z kupkówką. Najsłabszymi przedplonami 

okazały się kombinacja z roślinami jednorocznymi — łubin i kukury- 
dza — oraz kombinacja nostrzyk z kupkówką. Chociaż nostrzyk dał 
wyższy plon niż lucerna z kupkówką, ta ostatnia mieszanka okazała lep- 

sze działanie następcze, co niewątpliwie można powiązać z działaniem 

silniejszej masy korzeniowej oraz większej ilości nagromadzonego azotu. 

Il. Rok następczy — Żyto 

Uprawa. Po sprzęcie owsa wykonano 5. VIII podorywkę z brono- 

waniem, 29. VIII dano kultywator i bronowanie. Orkę siewną pod żyto 

wykonano traktorem 4. IX (głęb. 18—20 cm). 18. IX wysiano nawozy 

mineralne w ilości 32 kg/ha P+O; i 40 kg/ha KO.



[11] Głębokie meliorowanie gleb lekkich kompostem — a uptawa roślin 173 
  

Siew żyta 20. IX i 21. IX — bronka posiewna. Wysiew na ha. 150 kg, 
przy rozstawie co 10 cm. 

Na wiosnę dano pogłównie 20 kg/ha N w: postaci saletrzaku. Sprzęt 

przeprowadzono 25. VII 1958 roku. 

Opracowanie statystyczne wykazało w drugim roku po mieszankach, 

a w czwartym od założenia doświadczenia, że na plon żyta mają wpływ 

następujące czynniki: 1) przedplon mieszanek, 2) melioracje, 3) współ- 

działanie mieszanek ze sposobem siewu tychże mieszanek. Pozostałe 

czynniki i ich współdziałanie nie zostały udowodnione. 

  

  

  

  

        
  
  

  

  

Tabela 11 

Średnie plony żyta w zależności od przedplonu 

Rodzaj mieszanki 1957 r. Plon w kg/poletka Plon ogółem Plon ziarna 

w latach 1955—1956 ogółem ziarno w q/ha w 4 w q/ha wy 

I. Lucerna -- kupk.|Owies 6,48 2,48 64,80 106,0 24,60 109,3 

II. Nostrzyk + ,, ” 6,38 2,40 63,80 104,4 24,00 106,2 

III. Komonica + ,, 5 6,58 2,50 65,80 107,6 25,00 110,6 

IV. Przelot +- » 55 6,48 2,44 64,80 104,4 24,40 108,0 

V. Lubin +: kukur. 5 6,11 2,26 61,10 100,0 22,60 100,0 

Przedział ufności 0,05 0,20 0,095 kg/pol 

» „ 0,01 0,28 0,131 kg/pol 

Tabela 12 

Średnie plony dla sposobów melioracji 

Sposób melioracji BB w Egipal. Plon w A Ziarno 

kompostem ogółem ziarno | ogółem ziarno wh 

I. Powierzchniowo 6,06 2,26 60,60 22,60 100,0 

II. Na gtebokosci 30 cm 6,36 2,39 63,60 23,90 105,7 

III. ,, »» 50 em 6,72 2,53 67,20 25,30 111,9 

IV. ,, У 30 i 50 cm 6,36 2,39 63,60 23,90 105,7 

V. , „ 30 i 50 wymie- 
szana do 30 cm | 6,51 2,49 65,20 24,90 110,1 

Przedział ufności 0,05 | 0,30 kg'pol 0,12 kg/pol | 

” 2” 0,01 0,40 ” 0,16 ”           
W drugim roku następczym, największy wpływ na plom żyta wywarła 

również mieszanka komonicy rożkowej z kupkówką, najsłabszym zaś 

przedplonem okazały się rośliny jednoroczne. Łubin — kukurydza — 

owies. Wszystkie mieszanki motylkowe z trawami okazały się lepszymi 

przedplonami dla żyta — niż zmianowanie łubin — kukurydza — owies. 

Głębsze umieszczenie substancji organicznej niż powierzchniowo pod- 

niosło plony żyta (ziarńa) od 5—12%, mimo, iż plony osiągnięte na tej 

glebie są wysokie.
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Uzyskane wyniki pozwalają sądzić że: 

1) meliorowanie głębokie może oddziaływać dodatnio na wzrost plo- 
nów roślin uprawnych na glebach lekkich, 

2) meliorowanie głębokie pozwala na dłuższe oddziaływanie na plono- 
wanie roślin, wprowadzonego do gleby kompostu, niż kompostu umiesz- 

czonego w wierzchniej warstwie gleby, 

3) wieloletnie motylkowe i mieszanki ich z trawami oddziałują do- 
datnio na plon roślin następczych w porównaniu do roślin jednorocznych, 

4) współdziałanie roślin motylkowych i ich mieszanek z trawami 

z meliorowaniem głębokim kompostem może mieć znaczenie dla wzro- 

stu żyzności gleb lekkich, 

5) można przypuszczać, że większe różnice w plonach dałyby sposoby 

meliorowania substancją organiczną na glebach jeszcze słabszych oraz 

przy użyciu większych dawek kompostu. Zagadnienie to wymaga dal- 
szych badań.



М. Бирецки и В. Рошак 

ГЛУБОКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЛЕГКИХ ПОЧВ КОМПОСТОМ 
С ВОЗДЕЛЫВАНИЕМ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ И ТРАВ И ИХ 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

Резюме 

Полученные результаты приводят к следующим выводам: 

1. Глубокая мелиорация легких почв компостом может оказывать 

благоприятное влияние на высоту урожаев культурных растений на 

легких почвах. 

2. Глубокая заделка компоста в почве способствует более длитель- 

ному его воздействию на урожайность культурных растений, чем вне- 

сение компоста. | 

3. Многолетние бобовые и их смеси с травами оказывают более 

благоприятное влияние на урожаи последующих культур, чем одно- 

летние растения. 

4.Комбинация посева бобовых и их смесей с травами с глубокой за- 

делкой компоста в почве может иметь основное значение для повы- 

шения плодородия легких почв. 

_ 5. Следует предполагать, что более значительные различия в вы- 

соте урожаев могут быть достигнуты путем мелиорации органической
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массой самых легких почв при внесении более крупных доз компоста. 

Эта проблема нуждается однако в проведении дальнейших исследо- 

ваний.



M. Birecki und W. Roszak 

ANBAU VON MEHRJAHRIGEN LEGUMINOSEN 

MIT GRASERN UND IHRE NACHWIRKUNG BEI 

TIEFENSCHICHTMELIORATION DER LEICHTEN BODEN 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der obenangefiihrten Arbeit erlauben zu folgen, dass: 

1. die tiefe Melioration auf die Ertragssteigerung der Kulturpfanzen 

auf leichten Bóden giinstig einwirken kónne, 

2. die tiefe Melioration auf ein langeres Einwirken auf den Pflanzen- 

ertrag, als der in die Bodenoberschicht eingebrachte Kompost erlaube, 

3. mehrjahrige Leguminosen und ihre Grasmenge wirken auf 

die Nachfriichteertrage giinstiger, als einjahrige Pflanzen aus, 

4. die Mitwirkung der Leguminosen und ihre Grasgemengen 

‘mit der tiefen Kompostmelioration, kann ftir die Fruchtbarkeitsstei- 

gerung der leichten Boden eine Bedeutung haben, 
5. man kann vermuten, dass bei Melioration mittels organischer Sub- 

stanz auf noch schwacheren Bóden und bei Gebrauch grósserer Kompost- 

gaben, gróssere Entragsunterschiede erreicht werden kónnten. Dieses 

Problem erfordert weitere Untersuchungen zu fuhren.


