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Wpływ zabiegów agromelioracyjnych 
na wzrost uprawy sosnowej 

na gruntach porolnych 

Влияние агромелиорационных мероприятий на рост сосновой культуры на 
постсельскохозяйственных почвах 

\ 

Influence of agromelioration treatments on the growth of a pine plantation 

on post-agricultural land 

Jednym z ważniejszych problemów badawczych w uprawach i drze- 
wostanach sosnowych na gruntach porolnych jest odmienny sposób 

użytkowania słabych na ogół gleb rolniczych, który wpływa na pewne 
zmiany w ich właściwościach biochemicznych w stosunku do właściwych 
gleb leśnych (1, 2, 3). Ponadto wpływ niektórych zabiegów przejawia się 
dopiero po wielu latach, co związane jest w pewnym stopniu z wielo- 
letnim cyklem produkcyjnym tego ekosystemu. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań wzrostu 6-letniej 
uprawy sosnowej na gruntach porolmych przy stosowaniu wapnowania 
oraz nawożenia w różnych wariantach. 

CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI 

Powierzchnia badawcza (22,10 ha) znajduje się na gruntach рого]- 
nych w nadl. Bielsk, leśn. Czeremcha. W czasie jej zakładania (1972 r.) 

i wykonywania badań gleboznawczych teren ten pokryty był słabą roś- 
linnością trawiastą, miejscami występowały płaty płonnika jałowcowego 

(Polytrichum juniperinum), paproć orla (Pteridium aquilinum) oraz ja- 

strzębiec kosmaczek (Hieracium рИозеЦа). 2 gatunków drzewiastych 

i krzewiastych występowały sporadycznie sosna (o wysokości do 1,5 m), 
' jałowiec oraz mała kępa dębu. Teren prawie równinny. 

Gleby występujące na tej powierzchni powstały z utworów glacjal- 

nych i fluwioglacjalnych; tworzy je piasek lużny i słabo gliniasty, miejs- 
cami w górnej części profili piasek gliniasty, niekiedy z dużą domieszką 

lub z warstwami żwiru (zawartość części szkieletowych od 1 do 40%, 

piasku od 51 do 96% z przewagą piasku średniego, a części spławialnych 
od 3 do 18%). Są to gleby porolne zdegradowane. Pod względem takso- 

` 61



} © 

nomicznym należą do gleb brunatnych zbielicowanych, miejscami wy- 
stępują czarne ziemie zdegradowane oraz gleby bielicowe. Stanowią one 
siedliska boru świeżego, miejscami boru mieszanego świeżego. Warstwa 
próchniczna (orna) tych gleb ma miąższość od 17 do 55 cm. Woda grun- 
towa występuje na głębokości od 180 do 300 cm, miejscami poniżej. 

NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB 

Odczyn gleby mierzony w HO w poziomie H, waha się od 4,5 do 
4,9 pH. W spągu profili odczyn wynosi od 4,7 do 5,3 pH, z wyjątkiem 
dwóch odkrywek, w których odczyn był obojętny i słabo zasadowy (6,5 
i /,6 pH). W odkrywkach tych stwierdzono w spągu zawartość CaCO;. 
Kwasowość hydrolityczna od 3,38 do 5,07 me/100 g gleby w poziomie 
próchnicznym, maleje wyraźnie ze wzrostem głębokości (0,79—2,76 
me 100 g gleby). Obecność sumy kationów wymiennych o charakterze 
zasadowym stwierdzono na głębokości ok. 60 cm i zawartość jej wzrasta 
z głębokością. Składniki pokarmowe w formie łatwo rozpuszczalnej wy- 
stępują w nieznacznej ilości. Do głębokości 60 cm zawartość fosforu 
(P,0;) wynosi średnio 3,34 mg, a potasu (K,O) 0,95 mg/100 g gleby. 
W poziomie próchnicznym wartości te były odpowiednio 3,60 i 1,01 
mg/100 g gleby. 

METODYKA BADAŃ I PRZEPROWADZONE ZABIEGI 

Założona powierzchnia wchodzi w zakres badań problemu węzłowe- 
go nr 09.10, zadanie pt. „Badanie czynników wpływających na efektyw- 
ność mineralnego nawożenia lasu”. Ma ona kształt trapezu, który prze- 
dzielono drogą w kierunku północ-południe na dwie części: mniejszą 
zachodnią (8,90 ha) i większą wschodnią (13,20 ha). Po wykonaniu peł- 
nej orki w r. 1972 powierzchnię podzielono na dwie grupy wariantów 
naprzemianległych, czyli pasy o szerokości 120 m usytuowane w kierun- 

ku północ-południe, równolegle do drogi. Réznity sie one tym, ze pas © 

pierwszy i trzeci były wapnowane (2,5 t/ha CaCQs), natomiast drugi 

i czwarty — nie wapnowane. W 1973 r. założono na nich równolegle 

w 4 powtórzeniach następujące warianty nawożeniowe: 1) kontrolny 

(O) bez nawożenia; 2) z nawożeniem NPK; 3) z nawożeniem PK; 4) z na- 

wożeniem PK i zasianiem łubinu. Po rozmieszczeniu działek o wielkoś- 

ci 0,337 ha (56,25X60 m), posadzono w więźbie 24075 cm na jednej 

połowie każdej działki brzozę z olszą czarną, na drugiej — sosnę z olszą 

czarną, jako gatunkiem fitomelioracyjnym. Poszczególne warianty od- 

dzielono sadzonkami świerka lub modrzewia. Próbki do badań zasobności 
gleb w składniki pokarmowe pobierano z poszczególnych wariantów co 
roku, uzupełniając je badaniami organów asymilacyjnych. Wyniki ana- 
liz były podstawą do obliczenia wysokości dawek nawozów mineralnych 

na warianty nawożeniowe. 

Ze względu na wielkość powierzchni oraz jej półgospodarczy charak- 

ter do 1980 r. nawożenie wraz ze spulchnieniem gleby przeprowadzono 
dwukrotnie, a mianowicie w roku 1976 i 1978. 
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„ Ogółem wysiano na powierzchni następujące ilości nawozów: 

  

1976 r. (IV-V) 1978 r. (VI) : 

Superfosiat zwykły 180, 6900 kg 1800 kg 

Sól potasowa 600% 2700 kg 2350 kg 

Saletra amonowa 3450, 850 kg 850 kg 
Łubin żółty 400 kg | — 

Łubin trwały 60 kg — 
Wapno węglanowo-magnezowe — | 32 t 

W przeliczeniu na czysty składnik dawki te na poszczególne warianty 
wynosiły w 1976 r.: P;O0; — 75,7 kg, K,0 — 98,8 kg, NH, — 50,7 kg/ha 
oraz w 1978 г.: Р.О; — 19,7 kg, KO — 86,0 kg, NH, — 50,7 kg 
i CaCO, +MgCO, — 2,6 t/ha. | 

W celu zbadania wpływu wariantów nawożeniowych na wzrost sosny 
wydzielono na pasie wapnowanym i nie wapnowanym, oznaczając trwa- 
le na wszystkich powtórzeniach każdego wariantu, w środkowej ich częś- 
ci, działki pomiarowe ze średnią liczbą drzew ok. 150. Na działkach tych 
wykonano pomiary rocznych przyrostów wysokości w okresie od 1975 do 
1978 r. oraz wysokości całkowitej sosny w 1978 r. Równocześnie z po- 
szczególnych wariantów nawożeniowych pobrano do analiz chemicznych 
próbki gleby oraz 1-roczne igły sosny. Część igieł poddano pomiarom 
morfometrycznym. | - 

OMOWIENIE WYNIKOW 

Pas nie wapnowany. Przyrosty wysokości sosny w 1975 r. kształtowa- 

ły się w granicach 13—18 cm odpowiednio dla poszczególnych warian- 
tów nawożeniowych, wzrastając dość intensywnie w roku 1976 (26-— 

—31 cm). W latach następnych (197/—78) roczne przyrosty wysokości 

wzrastały równomiernie, lecz mniej intensywnie, osiągając w 1978 r. 

wartości od 34 do 44 cm. Należy przy tym zaznaczyć, iż w stosunku do 

stanu wyjściowego największe przyrosty wysokości w 19781. stwierdzo- 

no na wariancie. ŁPK, następnie PK. Najmniejsze przyrosty wysokości 

utrzymywały się na wariancie kontrolnym (ryc. la). | 

Pas wapnowany. Przyrosty wysokości sosny w 1970 r. we wszystkich 

wariantach nawożeniowych wynosiły 10—15 cm osiągając w 1976 r. 

wartość 22-—25 cm. W latach następnych wzrost ich w poszczególnych 

"wariantach nie był równomierny. W wariancie NPK do 1977 r. przy- 

rost wysokości Sosny przebiegał z jednakową intensywnością, osiągajac 

w 1978 r. na pasie wapnowanym 42 cm. Nieco słabszy przyrost wystę- 

pował na wariancie PK. W wariancie ŁPK przyrost wysokości sosny 

uległ zahamowaniu w 1978 r. osiągając 33 cm, czyli wartość niższą o 6 cm 

niż w wariancie kontrolnym (ryc. 1b). о | 

Przy takim układzie przyrostów wysokości sosny na pasach nie wap- 

nowanym i wapnowanym całkowita wysokość sosny była zróżnicowana 

i na pasach i w wariantach. Na pasie nie wapnowanym wysokość sosny 

(w 1978 r.) była znacznie większa (152—188 cm) niż na pasie wapnowa- 
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Ryc. 1. Roczne przyrosty wysokości sosny w latach 1975—1978 w poszczególnych 

wariantach nawożeniowych 
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Ryc. 2. Wysokość sosny w poszczególnych wariantach nawożeniowych w 1978 т. 

(rok założ. 1973). I — pas nie wapnowany; II — pas wapnowany. 
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nym. Największa wysokość sosny na pasie nie wapnowanym występuje 
w wariancie ŁPK, nieco mniejsza na MPK, a najmniejsza w wariancie 
kontrolnym (ryc. 2). 

| Na pasie wapnowanym wysokość całkowita sosny w 1978 г. we 
wszystkich wariantach nawożeniowych wahała się w granicach 110— 
—120 cm. Różnice wysokości między wariantami były nieduże (1—5 cm). 
Największą wysokość sosna osiągnęła w wariancie NPK, nieco mniejszą 
na PK oraz na ŁPK. Najniższa była ona w wariancie kontrolnym. 

Olsza czarna posadzona jako gatunek fitomelioracyjny w rzędach na 
przemian z sosną w wielu przypadkach rozwinęła się bardzo dynamicz- 
nie. Ze względu na biczowanie sosny i częściowo jej przygłuszanie, w 
1980 r. dokonano czyszczeń i przycięcia olszy do wysokości 1 m. Na 
jednej z działek (ŁPK) na pasie nie wapnowanym, z wodą gruntową na 
głębokości ok. 2 m, olsza rozwinęła się tak bujnie (wys. do 6 m), iż pra- 
wie całkowicie przygłuszyła sosnę. Na działce tej olszy nie wycinano. 

W toku badań zauważono w niektórych miejscach powierzchni nie- 
zależnie od wariantu nawożeniowego, płaty, na których sosna charak- 
teryzowała się znacznie słabszym wzrostem, krzaczastą formą oraz krót- 
szymi igłami o barwie częściowo lub całkowicie żółtej. Płaty te w 1975 r. 
zajmowały ponad 15% powierzchni uprawy sosnowej. Nazwano je „prze- 
palczyskami . Pomiary przeprowadzone powtórnie w 1979 T. wykazały 
częściowo zanik tych płatów, miejscami nieznaczne przemieszczenie 
i zmniejszenie ich powierzchni do 11,4%. W celu dokładniejszego zba- 
dania tych zjawisk pobrano z tych miejsc próbki gleby i igieł do analiz. 
Wykonano też pomiary morfometryczne igieł (tabela). 

  

  

Tabela 

Wyniki badań igieł sosny z poszczególnych wariantów 

na powierzchni w nadl. Bielsk, leśn. Czeremcha 

(pobranie próbek IX—X 1978 i 1979) 

| , 

| Маза Zawartość et Srednia 
Wariant Liczba | 100 par wody wziętych długość 

nawożeniowy partii igieł - w igłach do pomiarów igieł 

В a długości mm 

(Ca) O 2 3,51 59,40 1066 53,27 
(Ca) PK 2 4,00 60,10 997 58,25 ' 
(Ca) NPK 2 3,96 60,40 1032 58,06 
(Ca) ŁPK 2 4,11 60,20 983 59,47 

O 3 3,21 57,71 1494 52,74 
PK 3 3,72 59,46 1470 58,56 
NPK 3 4,00 58,15 1605 56,34 
ŁPK 3 3,51 61,35 1550 56,54 

Przepalczysko A 1 1,59 59,15 979 37,11 

Przepalczysko В 1 2,02 > 60,22 1057 47,03 

Przepalczysko С 1 2,07 58,98 992 45,47 

Przepalczysko D 1 2,88 59,76 1278 50,04 
Przepalczysko E 1 1,78 50,52 1283 44,06 
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W celu pełniejszej charakterystyki zróżnicowania wysokości sosny na poszczególnych wariantach nawożeniowych wyniki pomiarów podda- 
no analizie statystycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy wa- riancji stwierdzono, że występujące różnice między średnimi wysokoś- 
ciami sosny rosnącej na pasie nie wapnowanym przy różnym nawoże- niu są bardzo istotne (F emp — 7,16 > Е teor. przy 0,05 równym 2,79 
i przy 0,01 równym 4,19). W związku z tym ustalono między którymi 
wariantami występują istotne różnice (test Duncana). 

Ocena istotności różnic między średnimi wykazala, że pod względem 
średniej wysokości sosna nie różni się istotnie przy zastosowaniu nawo- 
żenia ŁPK, NPK i PK. Istotne różnice wystąpiły między średnią wy- 
sokością sosny w wariancie kontrolnym O a pozostałymi wariantami na- 
wożeniowymi, z tym że różnica między wariantem O a ŁPK i PK jest 
bardzo istotna, a między O a NPK — istotna. 

Na pasie wapnowanym stwierdzono natomiast, że F emp. — 2,42 
F teoret. (przy 0,05 równym 2,79 i przy 0,01 równym 4,19), w związku 
z czym różnice między średnimi wysokościami sosny rosnącej na różnych 
wariantach nawożeniowych są nieistotne. 

WYNIKI POMIARÓW IGIEŁ SOSNY 

W celu pełniejszej charakterystyki wpływu nawożenia i jego kombi- 
nacji oraz pewnych czynników siedliskowych na wzrost i rozwój sosny 
wykonano pomiary morfometryczne 1-rocznych igieł. Określono ich ma- 
sę, długość oraz zawartość w nich wody. | 

W wariantach nawożeniowych zlokalizowanych na pasie wapnowa- 
nym zawartość wody w igłach sosny, przy niedużym zróżnicowaniu, była 
nieco większa niż na pasie nie wapnowanym, przy czym najmniej wodv 
zawierały igły na działkach kontrolnych (tabela). Większe różnice w za- 
wartości wody w igłach stwierdzono na pasie nie wapnowanym i można 
je przedstawić w układzie szeregowym malejącym, według wariantów, 
następująco: ŁPK > PK > NPK > O. W igłach sosny pobranych z prze- 
palczysk zawartość wody była zbliżona do tychże na pasie nie wapno- 

PADY, a: | 
Masa 100 par igieł jest bardziej zróżnicowana, przy czym na pasie 

wapnowanym jest ona największa w wariancie ŁPK, następnie na PK 
i NPK. Wzrost masy 100 par igieł w stosunku procentowym do działki 
kontrolnej wynosi tu od 12,5% (NPK) do 17% (ŁPK). Na pasie nie wap- 
nowanym układ ten jest nieco inny, gdyż największą ich masę stwier- 
dzono w wariancie NPK, następnie PK i ŁPK, przy czym wzrost jej 
waha się w granicach od 9,3 do 24,6%. Masa igieł sosny na przepalczys- 
kach (A-E) jest mniejsza od igieł sosny na działkach kontrolnych, co wy- 

nie i ) c. 8. , 
чер указе mniejsze zróżnicowanie w poszczególnych 

wariantach, zwłaszcza na pasie wapnowanym, na którym różnice te 
w stosunku do wariantu kontrolnego wahają się w granicach 9,0—11,6', 
a na nie wapnowanym od 6,8 do 11,0% (ryc. 3). Na przepalczyskach dłu- 
gość igieł jest również zróżnicowana, ogólnie jednak igły są znacznie 
krótsze niż w wariancie 0. 
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Ryc. 3. I. Długość igieł jednorocznych pędów 6-letniej sosny oraz masa 100 par igieł 
w zależności od wariantu nawożeniowego. 
II. Długość igieł jednorocznych pędów 6-letniej sosny oraz masa 100 par igieł na 
„przepalczyskach” (A-E) w porównaniu z sosną nawożoną (F) 

  
  

4 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI 

Wyniki pomiarów sosny w okresie 4 lat (1975—1978) wykazały, iż 

na pasie nie wapnowanym zauważa się od początku stopniową tenden- 

cją wzrostową rocznych przyrostów wysokości w wariantach 0, NPK 
i ŁPK. Na wariancie PK od 1976 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie przy- 

rostu sosny. Tendencja wzrostowa sosny w poszczególnych wariantach 

zlokalizowanych na pasie wapnowanym nie jest-tak regularna jak na 

pasie nie wapnowanym (ryc. 1). W wariancie ŁPK stwierdzono od 1976 r. 

znaczny spadek przyrostu wysokości sosny, który w 1978 r. był nawet 

niższy od wariantu O. Całkowita wysokość 6-letniej sosny na pasach 

i w poszczególnych wariantach nawożeniowych charakteryzuje ogólnie 

warunki jej wzrostu, które w tym przypadku są znaczne korzystniejsze 

na pasie nie wapnowanym niż na wapnowanym. Sosna wyróżnia się 

większą wysokością w wariantach: PK i NPK na pasie wapnowanym 
oraz na PK i ŁPK na pasie nie wapnowanym. 
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Jedną z przyczyn zróżnicowania przyrostów wysokości sosny w upra- 
wach może być również rzeżba terenu. Oprócz jej pośredniego wpływu 
na zmianę stosunków wodnych itp. może ona w pewnym stopniu wpły- 
nąć również na modylikację (zakłócenia) rezultatu zabiegów agrotech- 
nicznych. 

Pomiary morfometryczne igieł sosny stanowią cenny uzupełniający 
materiał dowodowy dotyczący stanu zasobności składników pokarmo- 
wych w organach asymilacyjnych w danych warunkach siedliskowych. 
Oprócz przebarwienia igieł jako symptomu niedostatku pewnych skład- 
ników, dość wyraźną zależność od wariantu nawożeniowego wykazują 
takie cechy jak zawartość wody w igłach, ich długość i masa 100 var 
igieł. Na podstawie wyników badań masę 100 par igieł sosny mozna 
uszeregować wediug; malejącej wielkości następująco: na pasie nie wap- 
nowanym NPR > PK > ŁPK>0O, a na pasie wapnowanym ŁPK > PK 
> O. Należy przy tym zaznaczyć, iż znacznie większe zróżnicowanie tych 
cech igieł występuje w zależności od wariantu nawożeniowego na pasie 
nie wapnowanym niż na wapnowanym. | 

Na tzw. „przepalczyskach” igły sosny są znacznie krótsze od igieł 
w wariancie kontrolnym. Większość składników w fórmie łatwo rozpusz- 
czalnej występuje w granicach optimum, również zawa?rtość ich w igłach 
nie wykazuje wyraźnych odchyleń. Przyczyn tego zjawiska należy szu- 
kać w zróżincowanym poziomie uprawy rolnej poszczególnych pól chłon- 
skich. Można przypuszczać, iż w miejscach „przepalczysk gleba była 

silniej wyczerpana wskutek ekstensywnej uprawy rolnej, co wpłynęło na 

obniżenie wzrostu i jakości sosny na tych płatach. 5ugerować to może 

również 1ozmieszczenie niektórych płatów przepalczysk na powierzchni. 

W nawiązaniu do przeprowadzonych badań można przedstawić na- 

stępujące stwierdzenia: 
1. Poziom i charakter użytkowania gruntów rolnych przed ich zale- 

-sieniem może mieć istotny wpływ na efektywność nawożenia rainera|- 

nego wprowadzonych na nie upraw sosnowych. Swiadczą o tym wystę- 
pujące przepalczyska oraz ich usytuowanie, mniej więcej zgodne z ukła- 

dem dawnych pól uprawnych. 
2. Wapnowanie gleb zalesionych na gruntach porolnych wpiywa, 

w początkowym okresie, na zmniejszenie i zróżnicowanie przyrostow 

wysokości sosny w poszczególnych wariantach nawożeniowvch, w sto- 

sunku do powierzchni nie wapnowanej. | 

3. W kontrolnych warunkach siedliskowych cechy igieł sosny, jak 

długość, masa 100 par igieł oraz zawartość w nich wody, mogą stanowić 

dodatkowy wskaźnik potwierdzający warunki wzrostu sosny w młodym 

wieku. | | 
Z Instytutu Przyrodniczych Podstaw 
Leśnictwa i Hodowli Lasu SGGW-AR 
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Краткое содержание 

В работе представлены результаты исследований высоты и годовых приростов 
высоты б-летней сосноБой культуры в разных комбинациях удобрений, на опытной 
площади заложенной на постсельскохозяйственных грунтах. Представлена характерис- 
тнка илощади и выступающих на ней почв до залесения. При взятин образцов XBOH 
для химических анализов обозначено в них содержание воды, измерена их длина 
и определена масса 100 пар хвоинок. На основании проведенных исследований кон- 
статировано, что а) сосна на известкованной площади в отдельных вариантах удо- 
брения, характеризуется более высокими приростами и полной высотой по сравнению 
с сосной на, извескованной площади, 6) в конкретных условиях местопроизрастания 
такие свойства хвоинок как их длина, масса 100 пар хвоинок и содержание в них 

воды могут представлять дополнительный показатель, кроме симптомов их прокра- 

щиваниня подтверждающий условия роста сосны в молодом возрасте. Эти свойства 

показывают, однако, более отчетливую дифференциацию в зависимости от варианта 

удобрений на неизвесткованной площади, чем на известкованной. Проявляются они 

не только при вариантах удобрений, а также в результате нарушений других агро- 

технических мероприятий, в) эффективность минерального удобрения сосновых куль- 

тур заложенных на постсельскохозяйственных грунтах зависит в некоторой степени 

от уровня предшестующего эксплоатации этих сельскохозяйственных грунтов. Сви- 

детельствует об этом щебенчатая почва, а также направления её расположения, 

соответствующие зачастую схеме эксплоатируемых полей наблюдаемых на этой терри- 

тории до её залесения. 

Summary u 

The paper contains results of studies on the height and annual increment of 

a 6-year-old plantation with various combinations of fertilizing, established on 

post-agricultural land. A characterization of the area and occurring there soils 

before afforestation is presented. In needles sampled for chemical analyses follo- 

wing features were determined: content, length and weight of 100 needle pairs. 

It was stated on the base of conducted studies that a) pine in non-limed area was 
characterized, in individual fertilization variants, by greater increment and total 

height in comparison with limed area. b) In concrete site conditions, such features 

of needles like their length, weight of 100 needle pairs and water content can be 

an additional index, beside the colour, confirming the growth conditions of pine 

in young age. These features show, however, more distinct differentiation in de- 

pendence on the fertilization variant in non-limed area than in the limed one. 

They are manifested not only in fertilization variants, but also in result of distur- 

bances of other agrotechnical measures. c) The efficiency of mineral fertilization 

of pine plantations established on post-agricultural lands depends to a degree of 

the kind of previous utilization of these grounds. This is evidenced by occuring 

very dry gravel soils and the direction of their situation, generally according to 

the arrangement of cultures existing there before the afforestation. 
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