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WSTĘP 

Ważną bez wątpienia rolę w zabezpieczeniu gleby przed zmywem odgrywają części nadziem- 

ne roślin, które chroniąc glebę przed bezpośrednimi uderzeniami kropel deszczu lub też rozpra- 

szając spływ powierzchniowy przeciwdziałają erozji lub ją zmniejszają [7-9, 13]. 

Nie mniej istotne niż ochrona gleby przez części nadziemne jest umocnienie gleby przez 

korzenie roślin. Dotychczas tylko nieliczni badacze zajmowali się masą korzeniową roślin na 

terenach erodowanych i jej rolą w umacnianiu gleby [4-6, 9, 11]. Korzenie pozostajqce w gle- 

bie po sprzęcie roślin stanowią źródło substancji organicznej, szczególnie potrzebnej wyerodowa- 

nym glebom. 

Z dotychczasowych badań wynika, że rozwój masy korzeniowej oraz jej pionowe rozmiesz- 

czenie w glebie zależy od wilgotności gleby [4, 5, 9, 1]. Z jej wzrostem masa korzeni zwiek- 

sza się do pewnego poziomu, a następnie obserwuje się nawet spadek. Nadmierna wilgo tność 

gleby powoduje często słabszy rozwój korzeni. 

Główna masa korzeni /75-95% / znajduje się w powierzchniowej warstwie gleby /0-25 cm/. 

Na glebach o silnie wysychających warstwach powierzchniowych, zachowujących jednak wilgoć 

w głębszych poziomach, a także zwilżonych przez kapilarne podsiąkanie, powstają głębokie 

systemy korzeniowe. 

Dotychczasowe badania, w większości dotyczące terenów płaskich wykazały, że najwięcej 

masy korzeniowej pozostawiają wieloletnie rośliny motylkowe uprawiane w czystym siewie i w 

mieszankach z trawami, mniej rośliny strączkowe, a najmniej zboża i okopowe. Zboża ozime 

wytwarzają większy system korzeniowy niż jare [4, a и]. 

Celem przedstawionych badań była analiza wielkości wytworzonej masy korzeniowej jęczmie- 

nia jarego, koniczyny czerwonej i pszenicy ozimej uprawianych na wierzchowinie, zboczu po- 

łudniowym i podnóżu, w latach 1978-1980.



74 TADEUSZ ORLIK, STEFAN CZERWIŃSKI 
  

WARUNKI FIZJOGRAFICZNE I GLEBOWE OBIEKTU BADAŃ 

Badania przeprowadzono йа polu RZD Elizówka leżącego na Wyżynie Lubelskiej w obrębie 

Płaskowyżu Nałęczowskiego| 3 |. Występujące tu lessy pokrywają wapień kredowy płaszczem 

o miąższości do kilkunastu metrów. Pola Elizówki leżą w regionie, który mapa erozji Ziemnic- 

kiego [1 3] charakteryzuje jako silnie zagrożony przez erozję. Maksymalne nachylenie zboczy 

dochodzi do 30%, a długość ich waha się w granicach 50-400 m. Klimat tego obszaru został 

scharakteryzowany przez Romera [12], według którego Elizówka leży w klimacie Krairy Wiel- 

kich Dolin, w pobliżu klimatu Wyżyn Środkowych . | 

W tabeli | przedstawiono opady atmosferyczne i temperatury w latach 1978-1980. Jak wy” 

nika z przytoczonych danych były to lata mokre. Sumy roczne opadów w każdym roku były 

wyższe od śedniej z wielolecia, 

  

  

  

Tabela ] 

Opady atmosferyczne /mm/ i Średnie miesięczne tempera tury Рс/ powietrza 

w RZD Elizówka 

мана 1978 1979 1980 padnie z! 

opad temp. opad temp. opad temp. opad temp. 

| 22 „9 -3,] 63,6 -6,4 7,7 ый „9 28,8 -4,2 

И 31,7 =3,] 6,1 -6,5 24,2 -1,8 28,1 -3,1 

I 18,3 2,9 36,2 2,2 11,1 1:3 _ 30,4 0,8 

IV 42 ,6 6,0 66,2 6,8 87,2 6,2 41,3 7,3 

№ 56,1 11,3 49,8 14,6 88,5 9,8 48,5 13,4 

VI 60,3 15,4 34,2 18,9 82 ,ó 15,5 70,0 16,9 

VII 38,2 15,9 64,6 14,7 134,9 16,9 85,6 18,6 

VIII 170,9 16,2 141,6 16,7 114,0 16,0 74,7 17,6 

IX 131,0 11,1 27,7 13,3 55,7 12,3 44,7 13,3 

x 56,1 8,6 17,4 5,9 131,7 8,3 40,9 7,3 
XI 26,5 4,0 41,5 3,0 37,8 1,1 39,4 2,8 

XII 42 ,4 -4,5 63,7 0,7 22,6 =| „3 35,4 -1,] 

Suma 697 ,2 | 612,6 798,0 567,8 
roczna 
  

W 1978 r. roczna suma opadów była o 148,2 mm wyższa od fsedniej z wielolecia, a ich roz- 

kład był nierównomierny. Średnie sumy opadów w miesiącach zimowych i wiosennych niewiele
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odbiegały od przeciętnych, a w lipcu były dużo niższe. Obfite opady zanotowano w sierpniu 

i wrześniu. Szczególnie mokry był rok 1980. Suma roczna opadów przewyższyła średnią z wie- 

lolecia o 249,0 mm. Opady znacznie odbiegające od normy wystąpiły w kwietniu, maju, lipcu 

i sierpniu. 

Gleby RZD Elizówka zostały dokładnie zbadane i scharakteryzowane [7, 9]. Dobrzański 

i współautorzy | 2 | uważają, że należały one wcześniej do» gleb bielicowych. Obecnie gleby 

te występują tylko na wierzchowinach. Pod wpływem procesów erozyjnych zbocza straciły cał- 

kowicie dawną pokrywę glebową. Występują na nich gleby brunatne słabo i średnio zmywane 

oraz gleby silnie zmywane o niewykształoonym profilu glebowym. U podnóży zboczy i w doli- 

nach powstały gleby namyte również o niewykształoonym profilu. 

METODYKA BADAN 

Badania masy korzeniowej jęczmienia jarego, koniczyny czerwonej i pszenicy ozimej prze- 

prowadzono na wierzchowinie, zboczu południowym o spadku 10,5% i podnóżu zbocza. Co- 

rocznie, po sprzęcie roślin, wykonywano pomiary masy korzeniowej za pomocą przyrządu opra” 

cowanego przez Pawłowskiego [10]: zmodyfikowanego przez Malickiego [6 |. Korzenie pobiera- 

no z warstwy 0-30 cm, w której znajduje się ich podstawowa masa zabezpieczająca glebę przed 

zmywem. Części ziemiste od korzeni oddzielano przemywając pobraną próbkę wodą na sitach 

o oczkach 0,5 mm. Suchą masę uzyskanych korzeni oznaczano metodą suszarkową. 

Wyniki pomiarów masy korzeniowej i nadziemnej badanych roślin podano w tabeli 3. Są to 

$ednie z 8 powtórzeń dla każdej rośliny na poszczególnych elementach rzeźby. 

Wilgotność gleby oznaczono metodą suszarkową /tab. 2/. Miejsca badań masy korzeniowej 

i wilgotności przedstawiono na rys. 1. 

WYNIKI BADAŃ 

Badania masy korzeniowej jęczmienia jarego, koniczyny czerwonej i pszenicy ozimej wyka- 

zały znaczne jej zróżnicowanie zarówno na poszczególnych elementach rzeźby terenu, jak 

też w poszczególnych latach /tab. 3, 4/. 

Porównując średnie masy korzeni badanych roślin uzyskane z trzech elementów rzeźby 

w 1978 r. stwierdzono, że najwięcej jej /3,46 t zha/ wytworzyła koniczyna czerwona, mniej 

/2,64 t z ha/ pszenica ozima, a najmniej /1,71 t z ha/ jęczmień jary /tab. 4/. W omawia- 

nym roku jęczmień jary i pszenica ozima największą masę korzeni pozostawiły na wierzchowinie, 

a najmniejszą u podnóża zbocza, natomiast koniczyna czerwona - odwrotnie /tab. 3/. Spowo- 

dowane to było prawdopodobnie różną reakcją badanych roślin na wilgotność gleby,
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Rys. 1. Lokalizacja miejsc pomiaru masy korzeniowej i wilgotności gleby na tle rzeźby terenu 

  

  

  

Tabela 2 
Zawartość wody w |-meirowej warstwie gleby /mm/ 

Dota Jęczmień jary Koniczyna czerwona Pszenica ozima 

pomiaru wierzcho” „|. ze podnóże wierzcho- ze podnóże wierzcho- |, że podnóże 
w ina zbocza wina zbocza wina zbo cza 

29.11.1978 304 236 298 300 2.32 311 292 221 308 
16.V.1978 286 231 302 293 239 307 282 227 3% 
27.VIi.1978 94 109 155 137 115 191 92 90 155 
24.X.1978 312 245 344 301 249 325 302 242 318 

17.1V.1979 324 254 338 324 237 340 309 232 345 
30.V.1979 228 179 258 23] 202 266 196 166 246 
5.VI1.1979 106 113 163 139 122 191 101 109 153 
24.V111.1979 197 201 231 204 186 250 1 82 184 215 
20.X1.1979 200 186 229 216 189 257 210 198 241 

12.1V.1980 331 228 323 348 248 21 363 240 338 
29.V.1980 247 159 271 259 170 283 232 138 249 
8.VlI1,1980 286 186 299 279 195 299 259 184 29 
10.X .1980 350 255 334 341 254 348 364 247 349 
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Masa badanych roślin /t z ha/ 

Tabela 3 

  

Pszenica ozima Jęczmień jary Koniczyna czerwona 
  

  

wierzcho- zbo cze podnóże wierzcho- bo cze podnóże wierzcho- p że podnóże 
w ina zbocza wina zbocza wina zbo cza 

1978 

Masa korzeni 3,06 2,81 2,06 2,14 1,69 1,30 3,10 3,42 3,86 

Masa hadziemna 14,06 10,25 11,69 10,67 9,13 11,37 61,79 44,20 36,97 
Masa całkowita 17,12 13,06 13,75 12,81 10,82 12,67 64,89 47,62 40,83 
Masa korzeni 

w % masy 17,87 21,52 14,98 16,70 15,62 10,26 4,78 7,18 9, 45 
catkowitej 

Stosunek masy 

korzeni do 052 027 018 0,20 0,18 0,11 0,05 0,08 0,10 
części nad- 

ziemnej 

Półprzedział ufności dla masy korzeniowej roślin Ly и = 0,58 

1979 

Masa korzeni 5,30 5,31 5,32 4,91 4,95 4,87 6,20 5,45 6,05 
Masa nadziemna 8,54 4,72 12,48 14,2] 9,36 14,44 34,16 14,74 32,55 

Masa całkowita 13,84 10,03 17,80 19,12 14,31 19,31 40,36 20,19 38,60 
Masa korzeni 

w % masy 38,29 52,94 29,89 25,68 34,59 25,22 15,36 26,99 15,67 

całkowitej 
Stosunek masy 

korzeni do 02 112 0,48 0,34 0,53 0,34 0/18 0,37 0,18 
części nad- 

ziemnej 

Półprzedział ufności dla masy korzeniowej roślin Lo ‘от = 0,87 

1980 

Masa korzeni 5,08 5,26 4,78 6,08 5.2 5,74 5,38 5,43 6,19 

Masa nadziemna 12,91 10,62 12,27 10,95 10,75 9,33 39,11 28,45 34,95 

Masa całkowita 17,99 15,88 17,05 17,03 16,07 15,27 44,49 33,88 41,14 

Masa korzeni 
w % masy 28,24 33,12 28,03 35,70 33,10 37,59 12,09 16,03 15,05 

całkowitej 
Stosunek masy 

korzeni do | mao 0,49 0,39 0,55 0,49 0,60 0,14 0,19 0,18 
części nad- г 

ziemnej 

Półprzedział ufności dla masy korzeniowej roślin Lo и = 0,74 
, 
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Tabela 4 

Masa korzeni i nadziemna /średnie z 3 elementów rzeźby/ badanych roślin w t z ha 

  

  

  

  

1978 1979 1980 
pszenica jęcz-  koniczy- pszenica jęcz- koniczy- pszenica jęcz- koniczy- 
ozima mien na czer- ozima mien na czer- ozima mień na czer- 

jary wona jary wona jary wona 

Masa korzeni 2,64 1,71 3,46 5,31 4,9] 5,90 5,04 5,71 5,67 

Masa nadziemna 12,00 10,39 47,65 8,58 12,67 27,15 11,93 10,41 34,17 

Tabela 5 

Masa korzeni i nadziemna /średnie z 3 lat/ badanych roślin na poszczególnych elementach 

rzeźby /w tz ha/ 

  

Pszenica ozima Jęczmień jary Koniczyna czerwona 
wierzcho- podnéze wierzcho- dnóże wierzcho- dnóże . zbocze : zbocze b . zbocze Po wina zbocza wina оста wina zbocza 

Masa korzeni 4,48 4,46 4,05 4,38 3,99 3,97 4,89 4,77 5,37 

Masa nadziemna 11,84 8,53 12,15 11,94 9,75 11,78 45,02 29,13 34,82 
  

W 1979 r. rośliny wytworzyły znacznie większą masę korzeniową niż w roku poprzednim. 

Również w tym roku największą masę korzeni - 5,90 t z ha nagromadziła koniczyna czerwona, 

a najmniejszą jęczmień jary - 4,9] t z ha. Niewielkie zróżnicowanie masy korzeni ieczmie- 

nia jarego i pszenicy ozimej stwierdzono między badanymi elementami rzeźby: /tab. 3/, nato- 

miast masa korzeni koniczyny czerwonej wyraźnie zależała od położenia w rzeźbie. 

Masa korzeni w 1980 r. kształtowała się na poziomie 1979 r. i była również znacznie więk- 

sza niż w 1978 r. Średnie ilości masy korzeni poszczególnych roślin były zbliżone /tab. 4/. 

Zróżnicowanie masy korzeniowej badanych roślin między 1978 r. a pozostałymi prawdopodobnie 

zostało spowodowane uwilgotnieniem gleb. Rok 1978, w którym uzyskano najmniejszą masę ko- 

rzeniową wszystkich roślin charakteryzował się największą wilgotnością gleby w maju /tab. 2/. 

W latach 1979-1980 była ona znacznie mniejsza. Znaczna wilgotność gleby ograniczała masę 

korzeni a sprzyjała wzrostowi masy nadziemnej /tab. 4/. 

Porównując średnią z trzech lat masę korzeniową badanych roślin /tab. 5/ nie stwierdzono 

wyraźnego wpływu elementu rzeźby na jej wielkość. Położenie jednak wywarło znaczny wpływ 

na wielkość masy nadziemnej, która w przypadku badanych roślin była najniższa na zboczu. 

Dla erodowanych gleb występujących na zboczach, które z reguły zawierają mało próchnicy 

nie bez znaczenia jest1masa korzeni, które zwiększają ilość substancji organicznej, polepszają 

ich właściwości chemiczne i fizyczne.



MASA KORZENI NIEKTÓRYCH ROŚLIN 79 

Zwiększa to odporność gleb na niszczące działanie erozji oraz może mieć wpływ na zwięk- 

szenie plonów. 

WNIOSKI 

1. Warunki meteorologiczne, a w szczególności uwilgotnienie gleb wywarły decydujący 

wpływ na wielkość wytworzonej masy korzeniowej. 

2. Położenie uprawy w rzeźbie nie miało decydującego wpływu na wielkość masy korzenio- 

wej, jednak wyraźnie wpłynęło na wielkość masy nadziemnej, która była najmniejsza na zbo- 

czu. 

3. Wysoka zawartość wody w glebie w okresie intensywnego wzrostu roślin /maj/ decydowała 

o wytworzeniu małej masy korzeniowej. 

4. Największą masę korzeniową na wszystkich elementach rzeźby w okresie trzech lat ba- 

dań pozostawiała koniczyna czerwona, nieco mniejszą pszenica ozima, a najmniejszą jęczmień 

jary . 
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Tadeusz Orlik, Stefan Czerwiński 

ROOT MASS OF SOME PLANTS CULTIVATED ON DIFFERENT PARTS OF THE 

EARTH’S SURFACE SCULPTURE 

Summary 

The investigations were carried out in the years 1978-1980 at the experimental station at 

Elizówka. The purpose was to analyze the amount of root mass produced by spring barley, red 

clover and winter wheat cultivated on the upland, southern slope and at the foot of the slope. 

Measurements of the plants’ aboveground mass and soil humidity were carried out on each part 

of the earth’s surface sculpture. Root mass was measured with the help of a device made by 

Pawłowski [10 | and modified by Malicki| 6 |]. The places of the investigations are presented in 

fig. 1, the weather-chart in tab. 1, soil humidity in tab. 2, root mass and aboveground mass in 

tab . 3-5. 

A decisive effect of meteorological conditions, especially that of soil humidity on the amount 

of root mass produced was stated. The location of given cultivation had no decisive effect on 

the amount of root mass, but it affected the amount of aboveground mass. Throughout the period 

of investigations the greatest root mass was produced by red clover, then by winter wheat and 

finally by spring barley. 

Тадэущ Орлик, Стефан Червиньски 

МАССА КОРНЕЙ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ, 

ВОЗДЕЛЫВАЕМНХ НА РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

PeanMme 

Исследования для работы провели в 1978-1980 гг. в учхозе JJIM3YBKAŁ 

Целью их был анализ величины образованной корневой массы ярового ячме-
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ня, клевера красного и озимой пшеницы, возделываемых на вершине, южном 

склоне и основании склона. В качестве пополняющих исследований выполни- 

ли измерения надземной массы культур и влажности почв на отдельных эле- 

меытах рельефа. Измерения корневой массы выполняли при помощи прибора, 

разработанного Павловским [10] и модифицированнего Малицким [6]. Лока- 

лизацию мест исследований представлено на рис. Г. Метеорологические ус- 

ловия исследований представлено в таб. Г, влажности в таб. 2, а вели- 

чину корневой и надземной массы - в таб. 3-5. 

В результате исследований обнаружено решающее влияние метеорологичес- 

ких условий, а в особенности увлажнения почвы на величину образованной 

корневой массы растений. Расположение культуры в рельефе не имело ре- 

шающего влияния на величину корневой массы, а влияло на величину над- 

земной масеы растений. В течение всего периода исследований наибольшую 

корневую массу показал красный клевер, несколько меньшую - озимая пшени- 

ца, а наименьшую - яровой ячмень.


