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Produkcja roślinna jest podstawowym ogniwem kompleksu rolno-żywnościowego, do

starcza żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt gospodarczych. Intensyfikacja pro

dukcji roślinnej to jedyny realny, w naszych warunkach, sposób dla zapewnienia sa

mowystarczalności w wyżywieniu społeczeństwa. Zróżnicowane warunki glebowe w na

szym kraju, mimo nie kwestionowanych osiągnięć agrotechniki, nadal wyraźnie ogra

niczają, szczególnie na glebach piaskowych, dobór gatunków roślin do uprawy oraz 

wysokość plonów. 

Gleby piaskowe, 6 i 7 kompleksu przydatności rolniczej, zajmują w naszym kra
ju około 30% powierzchni gruntów ornych, w tym najsłabsze kompleksu 7 prawie 12%. 

Dlatego, ze względów gospodarczych i społecznych, podnoszenie żyzności i produk

cyjności gleb piaskowych w kraju od pierwszych lat powojennych było przedmiotem 

prac różnych placówek naukowych rolniczych zajmujących się doskonaleniem produk

cji roślinnej. W latach 1955-1975 działał, w ramach V Wydziału Nauk Rolniczych 

PAN, Komitet ds. Podniesienia Żyzności i Produkcyjności Gleb Lekkich. Komitet ten 

koordynował prace badawcze w kraju i w ramach RWPG był organizatorem konferencji 

krajowych i międzynarodowych. Komitet wydał 8 zeszytów naukowych postępów nauk 
rolniczych oraz liczne publikacje popularnonaukowe. Szczególnie zasłużeni w dzia

łalności tego Komitetu byli profesorowie: B. Świętochowski, M. Birecki, B. Jabłoń

ski, W. Niewiadomski, S. Laskowski, L. Śmierzchalski, J. Sienkiewicz. Obecnie sto

sunkowo często organizuje się w różnych rejonach kraju konferencje na temat pro

blematyki gleb lekkich. Występuje jednak generalnie regres w badaniach nad tą te

matyką i nie ma ogólnokrajowej koordynacji. 
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Rys. 1. Udział gleb piaskowych (kompl. 6 i 7) w % powierzchni gruntów ornych 
(wg IUNG) 

T a b e 1 a 1 

Warunki glebowe a plonowanie zbóż w woj. wrocławskim 

Udział w% Średnie plony 4 zbóż 
Gmina (ogólny wskatnik GO 6 i 7 wt/ha 

waloryzacji) kompleksu 1983 1984 

Domaniów 107 ,4 0,3 4,63 4,7B 
Środa Śląska B0,9 9,4 3,4B 3,99 
Bierutów 77,4 20,0 3,1B 3, 77 
Żmigród 65,5 39,9 3,30 3,54 
Kraśnice 60,6 57,2 2,50 2,62 
Twardogóra 54,6 69,4 2,B4 3,0B 

Dzięki licznym publikacjom mamy dobre rozeznanie co do ilości i lokalizacji 

gleb piaskowych 6 i 7 kompleksu rolniczego (rys. 1). Wiadomo, że na glebach pia

skowych uzyskuje się niższe plony niż na glebach lepszych kompleksów (tab. 1). 

Powodowane to jest niekorzystnymi właściwościami fizykochemicznymi tych gleb, 

które odznaczają się małą pojemnością wodną (5-B%), niską zasobnością substancji 
organicznej (O,B-1,2%) i składników mineralnych oraz kwaśnym odczynem. Należy jed

nak zaznaczyć, że na glebach piaskowych w ostatnich latach odnotowano wyratny po

stęp we wzroście plonów zbóż ( 2,5-3,5 t/ha). Zaryzykować można nawet twierdze-
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17.fe, że wzrost ten by.ł 111.iększy n.iż na g.lebach na.J.lepszych .l .i 2 komp.leksu, gdzie 

od dłuższego czasu średnie plony ziarna zbóż utrzymuję się na poziomie 5,0-

6,0 t/ha. 
Tematem konferencji jest przedstawienie wyników dotychczasowych badań polo-

wych i laboratoryjnych wskazujących na możliwości dalszej intensyfikacji produk

cji roślinnej na glebach piaskowych. Uprawa roli to jeden z czynników agrotechni

cznych oddziałujących na plony i środowisko glebowe. Udział plonotwórczy uprawy 

roli w warunkach dobrej kultury pola jest mniejszy niż takich czynników, jak: do

bór odmian, nawożenie, zmianowanie oraz ochrona roślin lub gleby przed chorobami 

i szkodnikami. Panuje zgodny pogląd, że uprawa roli jest podstawą działania tych 

czynników agrotechnicznych; w warunkach niskiej kultury pola znaczenie jej wyraź

nie wzrasta. Badania nad uprawą roli wymagają dłuższego czasu i dlatego w refera

cie prezentowane będą również wyniki badań wieloletnich; będzie więc to próba 

podsumowania dotychczasowych rezultatów i poglądów. 

W świetle dotychczasowych badań i obserwacji w praktyce akcentuje się nastę

pujące zasady uprawy roli na glebach piaskowych: 

1) uprawa średnio intensywna, nie powodująca zbyt szybkiego rozkładu substan
cji organicznej w glebie, 

·2) systematyczne pogłębianie warstwy ornej w celu zwiększenia miąższości i 

żyzności poziomu próchnicznego (współdziałanie z nawożeniem), 

3) terminowe zasiewy w celu zapewnienia szybkich i wyrównanych wschodów, 

4) kompleksowe zwalczanie chwastów oraz chorób i szkodników roślin i gleby. 

Uprawa na glebach piaskowych nie napotyka na ogół zbyt dużych trudności, gdyż 

mają one dużo szerszy, niż na glebach ciężkich, zakres optymalnej wilgotności dla 

wykonania zabiegów uprawowych i dlatego nakłady energetyczne i robocizna są dużo 
miejsze. Również dobór narzędzi do uprawy roli nie stwarza takich trudności jak 

na glebach ciężkich. 

W technologii uprawy roli na glebach piaskowych wyróżnia się dwa kierunki: 

- zabiegi agrotechniczne uprawy typowej nie naruszajęce profilu glebowego (na

wożenie poprawia jego jakość), 

- zabiegi agrotechniczne powodujęce przebudowę profilu glebowego i wzbogaca

nie go w substancje organiczne i mineralne (zabiegi agromelioracyjne). 

TYPOWE ZABIEGI AGROTECHNICZNE 

Stosowane coraz powszechniej kombajny do zbioru zbóż oraz uprawa intensywnych 

odmian zbóż i poplonów skraca czas uprawy roli. Mimo tego należy nadal przestrze

gać stosowania uprawy pożniwnej, której korzystne rezultaty potwierdzają wyniki 

badań polowych [4, 7, 11, 20]. Dobór narzędzi do uprawy pożniwnej i sposób jej 

przeprowadzenia zależy od stanu zachwaszczenia pola (tab. 2). 
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Uprawa 

Kontrola 
Pługiem 
Talerzówkę 
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Tabela 2 

Wpływ uprawy pożniwnej na plony żyta wt/ha (1958-1975) 

8. Świętochowski 
(8 dośw.) 

2,50 
+0,07 
+0,03 

A. Kapusta 
(3 dośw.) 

2,57 
0,33 

+*0,13 

S. Ląskowski 
(4 dośw.) 

2,56 
+0,31 

*kultywatorem. 

T a b e 1 a 3 

Plony ziemniaków wt/ha w zależności od głębokości orki 
i nawożenia,ZO Wielichowo, Wierzbno 1972-1982 

(średnie z 12 doświadczeń) 

Orka w cm NPK kg/ha 

25 35 200 300 

22,3 22,7*(1) 21,8 232(7) 
zwyżka +0,4 +1,4 

*1,7 liczba doświadczeń z udowodnionymi zwyżkami. 

Problem głębokich orek zimowych od lat nurtuje rolników i nadal budzi wiele 

kontrowersji. Z doświadczeń modelowych wynika, że zwiększenie mięższości poziomu 

próchnicznego na glebach piaskowych prowadzi do zwyżek plonów [l, 8, 11, 16, 24]. 

Pierwsze powojenne doświadczenia polowe na takich glebach [19],gdzie występowała 

wtedy płytka warstwa orna (15-20 cm), wykazały, że na skutek jej pogłębienia na

stępowały zwyżki plonów. Obecnie do wykonania orek zimowych powszechnie używa się 

traktorów. Spowodowało to pogłębienie warstwy ornej do 25-30 cm i w takich warun

kach pogłębienie orki z 25 do 35 cm, gdzie występuje wyratna podeszwa płużna, nie 

powoduje zwyżek w plonach (tab. 3). Zwiększone nawożenie mineralne w tych doświad

czeniach nie powodowało zwyżek w plonach, a śledzenie wpływu następczego przez 3 

lata również nie dawało wyratnych rezultatów. Czy wobec powyższego celowe jest 

stosowanie co kilka lat w zmianowaniu orki pogłębionej pod okopowe? Wydaje się, 

że tak, gdyż przeciwdziała ona wymywaniu składników pokarmowych, umożliwia rów

nomierne wymieszanie wnoszonych do gleby nawozów oraz działa odchwaszczajęco i 

odkwaszajęco. 

Zagadnienie uproszczeń w uprawie roli, ze względu na stale wzrastajęce koszty 

energii i robocizny, jest licznie reprezentowane w literaturze [5, 12, 13, 17, 21, 

23]. Na przykład stwierdzono, że po ziemniakach zbieranych mechanicznie uprawa 

przedsiewna pod żyto może być spłycona do 10-12 cm i może ograniczać się do płyt

kiej podorywki lub kultywatorowania pola (tab. 4). 
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T a b e 1 a 4 

Wpływ różnej uprawy roli po ziemniakach na plony żyta ozimego wt/ha wg IUNG 

Głębokość w cm 
Rodzaj i liczba (69) 

doświadczeń orka podorywka kultywator brona 
- 25 - 12 - 12 ciężka - 7 

Doświadczenie produkcyjne (69) 
1969-1972 2,78 2,88 2,55 2,47 

Doświadczenie ścisłe* (11) a) 2,54 2,57 
1972-1982 b) 2,51 2,62 

*Orka pod ziemniaki: a - 25 cm; b - 35 cm. 

T a b e 1 a 5 

Wpływ różnej uprawy roli na plony żyta w zmianowaniu zbożowym 
(średnie z 3 rotacji) IUNG 1972-1983 

ZD Wielichowo ZD Wierzbno 

Głębokość orki (cm) NPK w kg/ha 

200 300 200 300 

sumaryczne plony ziarna z 3 lat w t/ha 

pod ziemniaki 25 
pod kolejne zboża 20 5,98 6,53 6,91 8,16 

li li li 10 5,33 5,99 6,38 7,05 
obniżki -0,65 -0,54 -0,53 -1,11 

pod ziemniaki 35 
pod kolejne zboża 20 6,48 6,60 6,96 7,83 

li li li 10 5,57 5,81 6,26 7,09 
obniżki -0,91 -0,79 -0,70 -0,74 

Zmianowanie: ziemniaki++, żyto, żyto, żyto. 

Zagadnienie uproszczeń uprawy w zmianowaniu prezentuję dane w tabeli 5. W do

świadczeniach tych, po ziemniakach uprawiano przez 3 kolejne lata żyto, pod które 

stosowano uprawę pożniwnę i przedsiewnę. Z przytoczonych danych wynika, że po orce 

pod ziemniaki na głębokości 25 cm powtarzanie przez 3 lata płytkiej uprawy powodo

wało wyraźnie obniżki plonów ziarna od 0,59 do 0,82 t/ha. Pogłębienie orki pod 
ziemniaki z 25 do 35 cm oraz zwiększenie o 50% nawożenia mineralnego nie zmniej

szało obniżek plonów ziarna na obiektach z płytkę uprawę. Z tego wynika, że w wa

runkach dobrej kultury pola tego rodzaju uproszczenie uprawy roli w płodozmianie 

nie powoduje obniżek plonów. 

Ostatnio wiele uwagi poświęca się badaniom nad wpływem stanu zagęszczenia ro

li przed zasiewem na plonowanie roślin zbożowych. Wykonano liczne badania mode

lowe na glebach lekkich. Poczyniono próby wyznaczenia optymalnych stanów zagęsz-
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czenia wierzchniej warstwy roli dla owsa, żyta i jęczmienia jarego (7, 10, 15, 

22]. Z doświadczeń tych wynika, że rośliny zbożowe najlepiej plonują przy gęsto-

T a b e 1 a 6 

Wpływ różnego zagęszczenia gleby przed siewem na plony żyta 
(Laskowice 1980-1983) 

Gęstość gleby Liczba roślin po 
Gęstość siewu Ziarno (0-5 cm) wschodach 

g/cm3 szt/m2 cm t/ha 

1,40 304 2,4 3,81 
1,47 287 1,6 3,76 
1,51 292 1,7 3,77 

T a b e 1 a 7 

Wpływ różnych sposobów uprawy przedsiewnej i siewu na czaso-
i energochłonność oraz plony żyta (ZD Laskowice 1978-1985, A. Kaus) 

Narzędzia do uprawy Czasochłonność 
Zużycie paliwa Ziarno r.h. przedsiewnej i siewu h/ha 1/ha t/ha 

Typowa - orka płytka; siewnik 
stopkowy 2,67 28,5 2,44 

Sprzęg IMBER: kultywator+ 
siewnik stopkowy 1,00 12,7 2,69 

Rotacaster - glebogryzarka+ 
+ siewnik bez redlic+ wał 1,58 25,2 2,76 

Amazone - brona wahadłowa+ wał 
+ siewnik stopkowy 0,86 24,3 2,54 

Kraj II - glebogryzarka pasowa+ 
+ siewnik tarczowy 1,09 14,8 2,47 

ściach gleby przed zasiewem w granicach 1,35-1,45 g/cm3. Badania polowe nie po

twierdziły jednak tego. Na przykład w doświadczeniach z uprawą żyta poziom plono
wania był podobny przy gęstościach wierzchniej warstwy roli 1,40 i 1,51 g/cm3 

(tab. 6). Również Śmierzchalski (prace w druku) na glebach średnich nie stwier

dził różnic w plonach zbóż ozimych i jarych przy zakresach gęstości gleby od 

1,30-1,60 g/cm3. Wynika z powyższego, że rośliny zbożowe wykazują dużą toleran

cję na gęstość wierzchniej warstwy roli przed siewem. 

W badaniach nad nowymi sposobami uprawy roli m. in. poszukuje się możliwości 

łączenia uprawy przedsiewnej i siewu. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie na

kładów energetycznych i robocizny. Rozwiązania idą w dwóch kierunkach: stosowania 

szybkosprzęgów, umożliwiających łączenie narzędzi typowych z siewnikiem, względ

nie budowa maszyn uprawowo-siewnych, np. Rotacaster (siewnik nadbudowany na glebo

gryzarkę - produkcji angielskiej). Rezultaty badań polowych i oceny nakładów upra-
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wy po ziemniakach pod żyto podano w tabeli 7. Z przedstawionych danych wynika, że 
stosowanie jednoczesnej uprawy przedsiewnej i zasiewu nasion żyta wyratnie 

zmniejszało nakłady na paliwo i robociznę. Najbardziej ekonomiczne wydaje się sto

sowanie szybkosprzęgu (model IMBER), przy którym uzyskiwano znaczne oszczędności 

w nakładach. W innych doświadczeniach, gdzie przedplonem były rośliny zbożowe, 

zmniejszenie nakładów przy stosowaniu jednoczesnej uprawy i zasiewu były podob
ne, natomiast plony ziarna żyta w tych warunkach wykazały tendencję spadkowę. 

Nawięzujęc do tego zagadnienia warto ustosunkować się do celowości stosowania 
narzędzi aktywnych do uprawy roli na glebach piaskowych. Z badań polowych wynika, 

że stosowanie pługofrezarki, glebogryzarki lub brony wahadłowej, w porównaniu do 

typowej uprawy pługiem, nie prowadziło do zwyżek plonów, natomiast nakłady ener

getyczne były od 15 do 20% większe [12, 17]. W świetle powyższego wydaje się, że 

uprawowe narzędzia aktywne na glebach lekkich mogę mieć zastosowanie tylko w przy

padkach awaryjnych, gdy na przykład nie wykonano podorywki lub trzeba było szybko 

zasiać poplon ścierniskowy. 

Uprawa 

Typowa płużna 
Uproszczona 
Bezpośredni zasiew 

Wpływ bezpośredniego zasiewu na plony wt/ha 

ZD Laskowice 
wg Kausa 

1979-1983 
(5 dośw.) 

ziarno żyta 

2,66 
2,74 
2,60 

ZD Lipki 
wg Dzieni 
1982-1985 
(4 dośw.) 

kukurydza s.m. 

B,19 

T a b e 1 a B 

ZD Swojec 
wg Krężla 

1981 
(17 rok dośw.) 
ziarno żyta 

2,61 

2,15 

Ostatnio wiele uwagi poświęcano bezpośrednim zasiewom w glebę nie uprawianę 

(uprawa zerowa, uprawa chemiczna). Z danych piśmiennictwa wynika, że system ten 
może być stosowany przy uprawie zbóż, kukurydzy, rzepaku [13, 18, 23]. Opracowa

no zasady stosowania tego systemu, przy którym zwiększone o 10% dawki nawozów fo

sforowa-potasowych należy zastosować pod przedplon, a azotowych w dwóch terminach 

po siewie. Dla zbóż najlepszymi przedplonami okazały się rośliny stręczkowe i ku

kurydza na ziarno. W tabeli 8 zestawiono wyniki niektórych doświadczeń na ten te

mat. Wykazuję one, że jednorazowe zaniechanie uprawy i zasiew za pomocę specjal

nych siewników dawał dobre rezultaty, natomiast wieloletnia uprawa zerowa powodo

wała wyratne obniżki plonów żyta. Dotychczas wyprodukowane w kraju modele siewni
ka aktywnego okazały się niefunkcjonalne. 
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ZABIEGI AGROMELIORACYJNE 

Wyróżnić tu należy kilka sposobów: wgłębna melioracyjna orka z wkładką dużej 

ilości substancji organicznej (system Egersegego), uprawa warstwowa zmieniająca 

budowę profilu gleby piaskowej z jednoczesnym wzbogacaniem ich w różne substancje 

oraz wzbogacenie profilu glebowego w duże ilości substancji organicznej lub mine

ralnej. Wykonane w latach sześćdziesiątych doświadczenia z głębokim matowaniem 

piasków obornikiem dawały na zdegradowanych kwaśnych glebach piaskowych dobre re

zultaty, ale ta kosztowna metoda nie znalazła zastosowania praktycznego [10, 14]. 

Uprawą warstwową zajmowali się Świętochowski i Krężel [9], a ostatnio od roku 

1979 prowadzone sę badania modelowe według koncepcji Sienkiewicza [16]. 

T a b ,e· l a 9 

Wpływ zmodyfikowanych profili gleby piaskowej na zmiany JeJ właściwości 
i plonowanie (doświadczenie modelowe statyczne, Z• Laskowice) 

Zawartość w r. 1973 Sumaryczne plony 
Obiekty C% P2o5 w mg K20 100 g w j.zb./ha 

(wilg. w % obj.) gleby w rotacji 3-letniej 
1973 1974 I II 

*(0,03) - zwyżki w r. 1984 1973-75 1982-84 

~:::: 0,74(0,03)* 12,0(7,7) 15,2(2,1) 
186 217 

0,24(0,19) 6,2(5,3) 7 ,0(3,0) 

~ 
0,70(0,08) 10,6(9,2) 14,5(3,5) 

j.w. 180 221 
0,21(0,21) 6,3(4,8) 8,1(1,9) 

~ 
0,29(0,20) 4,4(7 ,5) 6,0(8,5) 

j.w. 193 217 
0,59(0,09) 11,6(4,0) 13,3(2,7) 

~ 
0,76(0,01) 10,8(9,0) 15,2(3,6) 

j.w. 203 233 
0,67(0,05) B,3(6,0) 14,4(2,8) 

W;@ - warstwa próchniczna 0-20 cm, c=J - warstwa piasku 20-40 cm. 
Obiekty 2 i 3 otrzymały w zmianowaniu 20 t/ha obornika więcej niż obiekty 1 i 4. 

Rezultaty tych badań ilustruję dane tabeli 9. Jak wynika z przedstawionych 

liczb, na wszystkich obiektach doświadczenia założonego w 1972 roku nastąpiły zwy

żki zawartości węgla, fosforu i potasu. Natomiast jeszcze po 12 latach wydobyty 

na powierzchnię poziom podorny (obiekt 3) o zawartości części spławialnych 5-7% 

nadal był wyraźnie gorszy niż poziom próchniczny o zawartości części spławialnych 

10-12%. Proces przeobrażania wydobytego na powierzchnię piasku w glebę próchnicz

ną zachodzi bardzo powoli. Plony na obiekcie 3 dzięki wyższemu poziomowi nawoże-
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Tab e 1 a 10 

Wpływ dodatku gleby mielonej i nawożenia na właściwości 
gleby i plony (doświadczenie mikropoletkowe, Gonet i Siuta) 

Dodatek gleby 
pH P205 K20 Plon ogólny 1972-19B2 

mielonej w% Próch- w jednostkach zbożowych 
(części spławialne nica KCl mg/100 g gleby na ha 

Bł%) 

o 

5 

10 

*1971 
1982" 

% 
nawożenie normalne normalne 

Q& 1...Q. 12,3 JL.2. 707 0,83* 4,1 , 8,3 3,5 

812 
0,88 Ll 29,1 15,6 828 1,04 4,3 8,8 2,9 

T a 

Działanie odpadów przemysłowych na plony w zmianowaniu 
CZD Chylice, Radecki i Starczewski 1970-1979) 

Zmianowanie Azot Bez odpadu Krzemionka* 

podwójne 

846 

B97 

979 

b e 1 a 11 

,,Lena"* 

Suma plonów głównych w jednostkach zbożowych/ha 

A. 1 ziemniaki, 2 owies, No 103 127 129 
3 łubin żółty, 4 len Nl 150 183 178 
5 żyto, 6 jęczmień j. N2 179 224 198 

B. 1 buraki cukrowe, 2 jęcz- No 47 122 151 
mień j., 3 wyka j., Nl 53 201 219 
4 rzepak oz., 5 pszenica j. N2 94 247 257 

*Dawki pod pierwszą roślinę zmianowania 60 t/ha. 

nia były podobne jak na obiekcie 2 z naturalnym profilem glebowym i niewiele od

biegały od obiektu 4 z podwójnę mięższościę poziomu próchnicznego. 

W latach sześćdziesiątych Gonet [3] opracował koncepcję wzbogacania poziomu 

próchnicznego gleby lekkiej w części spławialne przez jej zmielenie. Z wielolet

nich badań tego autora (tab. 10) wynika, że wzbogacenie poziomu próchnicznego 

przez dodatek zmielonej gleby (około 80% części spławialnych) w ilościach 10 i 
więcej procsnt nie zwiększał zawartości próchnicy, a w miarę upływu lat odnotowano 

zakwaszenie środowiska i spadek zawartości fosforu i potasu. Na plony ten zabieg 

jednak działał korzystnie (zwyżki od 5 do 15%). 

W różnych doświadczeniach polowych w celu użyźnienia piasków stosowano melio

racyjne dawki węgla brunatnego, torfu, iłu [2] lub odpady poflotacyjne. Uznano, 
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że zabiegi te powodowały zwyżki plonów w granicach od 5 do 10%, jednak ze względu 

na duże koszty mogę one mieć zastosowanie lokalne. Warto przytoczyć tutaj badania 

Śmierzchalskiego i współpracowników przeprowadzone w Chylicach pod Warszawę (tab. 

11). W doświadczeniach płodozmianowych na kwaśnych piaskach stosowano tam pod oko

powe 60 t/ha krzemionki lub iłów poflotacyjnych z kopalni Lena. Porównywane sub

stancje mineralne powodowały zwyżki plonów uprawianych roślin w zmianowaniu, a 

zwiększone nawożenie azotowe wyraźnie zwiększało korzystne działanie zastosowa

nych substancji. 

Wspomnieć również należy o agromelioracji chemicznej według koncepcji Z. Jaś

kowskiego [6]. Polega ona na zastosowaniu na bardzo kwaśnych, zdegradowanych gle
bach piaskowych całkowitych intensywnego nawożenia mineralnego z uwzględnieniem 

wapnowania i magnezowania pola. Wyżej wymieniony autor uzyskiwał na kwaśnych pia

skach, gdzie od lat nie zastosowano obornika, po takim intensywnym nawożeniu mi

neralnym duże zwyżki plonów ziemniaków i ziarna żyta. Autor ten zaleca stosowanie 

wysokich dawek wapna. W przypadku jednak jego nadmiaru mogę następować w glebie 

zakłócenia w gospodarce fosforowa-potasowej i magnezowej. 

WNIOSKI 

1. System płużny na glebach piaskowych jest nieodzowny, ponieważ zapobiega wy

mywaniu składników mineralnych, umożliwia nawożenie organiczne i przyczynia się 

do zwiększenia mięższości warstwy ornej i próchnicznej. 

2. Uprawa narzędziami typowymi biernymi na glebach piaskowych nie nastręcza 

wi. ększych trudności i daje takie same rezultaty jak uprawa narzędziami aktywnymi 

bardziej energochłonnymi. 

3. Zespół uprawek pożniwnych na piaskach, podobnie jak i na glebach lepszych, 

spełnia pozytywnę rolę w kształtowaniu warunków siedliska dla roślin uprawnych. 

4. Uprawa roli w płodozmianie na glebach piaskowych powinna być średnio in

tensywna. Po głębokiej orce pod okopowe na oborniku uprawa pod następne rośliny 

zbożowe, jeżeli nie występuje zachwaszczenie pola perzem, może być płytka. 

5. Dotychczasowe wyniki badań nad bezpośrednim zasiewem w glebę nie uprawianę 

sę zachęcające. Zagadnienie to wymaga dalszych badań, a przede wszystkim skonstru

owania własnych siewników lub zakupu za granicę specjalnych siewników aktywnych. 

6. Zabiegi agromelioracyjne na piaskach sę kosztowne, ale badania na ten te

mat trzeba rozwijać. Należy nadal poszukiwać substancji odpadowych, wzbogacają

cych środowisko glebowe w składniki pokarmowe oraz substancji usprawniajęcych wła

ściwości fizykochemiczne piasków, które stanowię podstawę dalszych □sięgnięć w 
urodzajności tych gleb. 



TECHNOLOGIA UPRAWY ROLI A WŁAŚCIWOŚCI GLEB I PLONY ROŚLIN 21 

7. Badania nad uprawą roli należy obecnie rozwijać w dwóch kierunkach: dosko

nalenia bezpośredniej uprawy przedsiewnej, zapewniającej maksymalne wschody roś 

lin i regulowanie stosunków wodno-powietrznych w warstwie podornej. 

B. Duży udział gleb piaskowych w kraju (6 i 7 kompleks - 30% GO) uzasadnia ce

lowość i pilną potrzebę zorganizowania koordynacji badań rolniczych w tym zakre

sie. 
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B]lffiHHE PA3HHX TEXHO]Ofmł OBPABOTKH rro~B~ 
HA cooncTBA IIECqAHH}(. noqB H YPOW.HOCTh PACTEIDI~ 

P e 3 ~ M e 

B CT8T&e paCCM8TpHB8~TCR HeKOTOp~e BaXHettmHe RanpaB~eHHfl HCC~e
AOB8HHtt B o6~aCTH o6pa6oTKH noqBli, a TaKJKe Hayąalie AOCTHXeHHR no
c~e~HHX xeT xaca~~HeCR HHTeHCH~HK8~HH pacTeHHeBOACTBa HS necąaHblX 
uoqBax. B pe3y~&TaTe paCCMOTpeHHR HCC~eAOBSTe~&CKHX MaTepHa~OB ~op
llY~HP~TCH c~eAY~~He 38K.moąeHHH: 
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1. ITJIYJ[HaH CHCTeMa Ha necąaHblX noąBax RBJIHeTCH Heo6XOĄHMoff, no
CKOJibKY OHB npoTHBOĄeffcTBYeT Bbl~eJiaqHBaHH~ MHHepaJihHblX Be~eCTB, Ąe
JI88T B03MOllHbIM opraHHąecKoe y~oeipeHHe H cnocoeicTByeT yBeJIHąeHH~ Mom
HOCTH naxOTHOro H neperaottHoro CJIOH. 

2. OCipaeioTKa THDHąHbIMH naCCHBHNMH opyĄHHMH necąaHhlX noąB He 
BCTpeąaeTC.R' C K8KHMM-JtH60 B8l!CHettmHMH TPYĄHOCTHMH H ĄaeT T8KK8 ze pe
PYJihT8Tbl, KaK H CioJtee 3HeproeMKHe BKTHBHhle opy,lUIH. 

3. KoMDJt8KT IlOllHHBHblX MeponpHHTHtt no oeipaeiOTKe necqaHblX. noąB, 
nOĄ06Ho K8K H Jtyqmero KaąecTBa, noąB, HrpaeT DOJIOXHTeJthHyIO pOJth B 
WOPMHpoBaHHH yCJtOBHtt cpeĄbl ĄJIH B03ĄeJthlB8HH~ KYJibTypHblX paCTeHHtt. 

4. 06paeiOTKa noqBbl B ceeoo6opoTe ĄOJVKHa Ób!Th cpeĄHe HHTeHCHBHOff. 
nocJte rJiyeioKott BcnamKH noĄ nponamHble Ha CTottJtoBOM HaBo3e o6pa6oTKa 
IIOĄ aepHOBhle KYJibTyp!:i MOl!CeT 6hITh 6oJiee MeJIKołł, npH ycJIOBHH OTCYTCT
BHH 38CopeHH.li DOJIH ObipeeM. 

5. IloJiyqeHHble ĄO CHX nop pe3yJibT8Tbl HCCJieĄOBBHHtt no HenocpeĄCT
BeHHOMY noceBy B Heo6pa6oTaHHyIO noąBy noo~HTeJihHbl. 3Ta npo6JieMa 
Tpe6yeT Ą8JibHeffmHX HCCJieĄOB8HHtt, a B nepByD oąepeĄb CKOHCTPYHPOBa
HHH co6CTBeHHblX cneIUłaJtbHhlX aKTHBHblX CeHJIOK, HJIH HX HMnopTa H3 38 
py6e:a:a. 

6. ArpoMeJIHOP8THBHhle MeponpHHTHH HB necKax ĄoporoCTOlOll{He, TeM 
He MeHee COOTBeTCTBYD~He HCCJieĄOB8HHH He06XOĄHMO pa3BepTb1B8Tb. CJie
ĄyeT ĄaJiee npoBOĄHTb noHCKH 38 OTXOĄHblMH Be~eCTB8MH, KOTOpble MOrJIH 
6bl o6ora~aTb noqBeHHYD cpe.n,y DHT8TeJibHblMH Be~eCTB8MH, a TaKJICe 38 Ma
TepH8JI8MH yJtyqma~~HMH 1H3HKO-XHMHąecKHe CBOłłCTBa necKoB, npeĄCTBB~R
D~MH co6ott OCHOBY ĄJIH Ą8~bHettmHX ~OCTageHHR B HanpaBJieHHH nOBbillle
HHH n~oĄOpOĄHH 3THX noqs. 

7. Hcc~eĄOB8HHH no o6pa6oTKe noąBbl He06XOĄHMO B H8CTO~ee BpeMH 
paaeepTb1B8Tb B ĄBYX HanpaBJieHHRX: ycoBepmeHCTBOBaRHH HenocpeĄCTBeH
HOtt npeĄnoceBHOtt o6pa60TKH o6ecneqHBa~me~ M8KCHM8~bHbl8 BCXOĄbl pacTe
HHtt H yperyJIHpOB8HHR B03ĄymHO-BOĄHoro pe~HM8 B noĄnaxOTHOM c~oe. 

8. BbICOKOe yąaCTHe necąaHbIX noąB B CTpaHe (6-ro H 7-ro KOMn~eK
ca - 30% naxoTHoro apea~a) o6ocHOBb1BaeT tteJiecooeipaaHOCT& H cpoąHyD 
Heo6XOĄHMOCTb opr8HH381tHH KoopĄHHHpoBaHHH ce~bCKOX03HtłCTBeHHblX HCC
neĄOB8HHtt no ĄaHHott npoeiJieMe. 

J. Sienkiewicz, R. Krężel 

EFFECT OF DIFFERENT SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES 
ON PROPERTIES OF SANOY SOILS ANO YIELDING OF CRDPS 

S u m m a r y 

Same important traits of investigations on soil tillage and scientific achie
vements of the recent years concerning plant production intensification on sandy 
soils are discussed in the paper . Dn the basis of this materiał the following con
clusions can be drawn: 

1. The ploughing system on sandy soils is indispensable, as it prevents leach
ing of minerał elements , makes possible organie fertilization and contributes to 
an increase of the arable and humus layer thickness. 

2. The tillage of sandy soils with typical passive tools meets no greater 
difficulties giving the same results as active mare energy-consuming tools. 

3. The complex of post-harvest tillage measures on sands, like on better soils, 
plays a positive role in formation of the site conditions for cultivation of crops. 

4. Soil tillage in the crop rotation should be of med i um intensity. After deep 
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ploughing for root crops on farmyard manure the tillage for subsequent cereals can 
be shallower, provided the field would not be infested with weeds. 

5. The investigation results obtained up to naw concerning direct sowing into 
non-tillaged soil are encouraging. This problem requires further studies and, 
first of all, construction of own active drills or their import from abroad. 

6. The measures on sobsoiling on sands are expensive, but the respective in
vestigations should be developed. It is to seek further on for wastes, which can 
enrich soil in nutrients and substances improving physico-chemical properties of 
soils, which would constitute a basis of further achievements in raising the fer
tility of these soils . 

7. Investigations on soil tillage should be developed at present along two 
lines, viz.: improvement of direct pre-sowing tillage ensuring maximum emergence 
of plants and regulation of air-moisture conditions in the subarable layer. 

8. A high share of sandy soils (of the 6th-7th complex - 30% of arable lands) 
justifies the purposefulness and an urgent need to organize the coordination of 
agricultural results in this field. 


