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Wstęp 

W ostatnim okresie obserwuje się szybki wzrost udziału zbóż w strukturze 
zasiewów. W IO-leciu (1988-1997) ich udział w zasiewach wzrósł, średnio w kraju, 
61 do 70% (GUS 1997]. W niektórych rejonach lub nawet całych województwach 
zbożami obsiewa sic, 75-80% gruntów ornych. Opinie różnych autorów na temat 
wpływu płodozmianów zbożowych na żyzność gleby nie są jednoznaczne[ScHóN
IIAMM ER, FISCHllEK 1987; SMUKALSKI 1988; ZAWIŚLAK i in. 1988; MAĆKOWIAK 1997]. 
Zboża, z uwagi na stosunkowo małą masę systemu korzeniowego i resztek poż
niwnych, a także niekorzystny ich skład chemiczny oraz stosunkowo słabe i 
krótkotrwałe ocienienie gleby, zalicza się do roślin obniżających jej żyzność 

[Sn1óNIIAMMER, F1sc11BEK 1987; ZAWIŚLAK i in. 1988]. Zdaniem innych autorów 
zmiany, jakie zaszły w technologii produkcji zbóż w ostatnim okresie, czyli zwic;k
szenie zwartości Ianów w następstwie skrócenia słomy, a przede wszystkim kom
bajnowy zbiór, spowodowały, że ilość pozosta_jących resztek pożniwnych po zbo
żach jest duża [SMUKALSKI 1988; MAĆKOWIAK 1997]. Monokultury lub uproszczone 
płodozmiany zbożowe mogą również powodować niekorzystne zmiany w jakości 
związków próchnicznych, wyrażające się wzrostem udziału frakcji wolnych i luźno 
związanych z mineralną fazą gleby, kosztem humin i ulmin (TURSKI, Fus-BUJAK 
1982]. 

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny długotrwałego wpływu ( od 4 
do 7 rotacji zmianowania - 16-28 lat) płodozmianów z różnym udziałem zbóż w 
strukturze zasiewów (50, 75 i 100%) na kształtowanie się wybranych wskaźników 
żyzności gleb zaliczanych do kompleksów: 2 - pszennego dobrego, 4 - żytniego 
bardzo dobrego i 6 - żytniego słabego. 

Materiały i metodyka 

W 3 Zakładach Doświadczalnych IUNG (Błonie-Topola - woj. płockie; 
gleba brunatna wytworzona z gliny lekkiej zalegającej na glinie średniej - kom
pleks pszenny dobry, Grabów - woj . radomskie; gleba płowa wytworzona z piasku 
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dobry; Wielichowo - woj. poznańskie; gleba brunatna wytworzona z piasku słabo
gliniastego zalegającego na piasku luźnym - kompleks żytni słaby) założono w 
latach 1970-1973 statyczne doświadczenia płodozmianowe, w których porównywa
no cztery płodozmiany o następującej strukturze zasiewów: 

A - 50% zboża+25 % okopowe+25% rośliny pastewne lub strączkowe na 
nasiona; 

B - 75% zboża+25% okopowe; 
C - 75% zboża+ 25% pastewne zbierane na kiszonkc; lub strączkowe na nasio

na; 
D - 100% zboża. 

Doświadczenia prowadzono polami wszystkich roślin równoczcsmc, w 4 
powtórzeniach. Nawożenie fosforowe i potasowe było jednakowe we wszystkich 
zmianowaniach i wynosiło, średnio rocznie, 50-65 kg Pz05·ha-1 i 75-90 kg 
KzO·ha-1, w zależności od kompleksu glebowego i doboru uprawianych roślin . 
Systematycznie jeden raz w rotacji (co 4 lata) we wszystkich zmianowaniach wno
szono obornik w dawce 30 t·ha-1• W miarę występujących potrzeb stosowano rów
nież nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe. 

Próbki gleby do analiz chemicznych pobierano jeden raz w rotacji (co 4 
lata), po zbiorze zbóż uprawianych w ostatnim polu zmianowania, z ornej wars
twy gleby (0-25 cm), w 4 powtórzeniach z obiektu. W glebie oznaczono odczyn 
pH w roztworze KC] o stężeniu 1 mol·dm-3 clekrometrycznie, fosfor i potas wed
ług Egnera-Richma, zawartość magnezu przyswajalnego metodą Schachschabcla, 
a próchnicy metodą Tiurina. W niniejszym opracowaniu omówiono wyniki 
uzyskane po 4 rotacjach (16 lat) w Wielichowie i po 7 rotacjach zmianowań (28 
lat) w dwóch pozostałych miejscowościach, czyli w latach 1988-1998. Niektóre 
dane z poprzedniego okresu zostały opublikowane [Kuś, SIUTA 1992]. Również 
wcześniejsze opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę prowadzonych 
doświadczeń [Kuś i in. 1990]. 

Wyniki i dyskusja 

Stosowanie przez okres od 16 do 28 lat płodozmianów ze zróżnicowanym 
udziałem zbóż w strukturze zasiewów od 50 do 100% nic spowodowało, w żad
nym z trzech przeprowadzonych doświadczeń, istotnych zmian w zawartości ma
terii organicznej w glebie (tab. 1). W Błoniu i Grabowie, czyli na glebach dob
rych i średnich, zanotowano nawet nieco większą zawartość próchnicy w glebie w 
zmianowaniu D - złożonym z samych zbóż, w porównaniu do płodozmianu typu 
norfolskiego A - 50% zbóż. 

Informacje podawane na ten temat przez różnych autorów są dość rozbież
ne [SCITóNIIAMMER, FISCHBEK 1987; SMUKALSKI 1988; ZAWIŚLAK i in. 1988J. Wyniki 
klasycznych wieloletnich doświadczeń (,,wieczne żyto" w Halle, monokultura 
pszenicy w Rothamstcd oraz monokultmy zbożowe w Moskwie) wskazu.i<!, że na 
obiekcie kontrolnym (bez nawożenia) w monokulturach zbożowych następuje 
spadek zawartości materii organicznej w glebie [KóRSCHENS i in . 1984 ]. Stosowanie 
w tych warunkach samego nawożenia mineralnego zwiększa masę resztek pożniw
nych, lecz nic wystarcza to do utrzymania pierwotnego poziomu zawartości 

próchnicy w glebie. Dopiero wprowadzenie pełnego nawożenia (obornik+nawozy 
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mineralne) umożliwiało zachowanie w monokulturach zbożowych zrównoważo
nego lub nieznacznie dodatniego bilansu glebowej materii organicznej. W 
naszych doświadczeniach, również we wszystkich porównywanych płodozmianach, 
stosowano pełne nawożenie organiczno-mineralne. Należy dodatkowo podkreślić, 
że po wprowadzeniu zróżnicowanych płodozmianów i związanych z nimi sposo
bów uprawy roli i nawożenia, nowy stan równowagi w siedlisku kształtuje się po 
dłuższym okresie czasu. Okres ten może wynosić od 15-20 lat w przypadku gleb 
lekkich nawet do 30-50 lat w odniesieniu do gleb ciężkich [SMUKALSKI 1988]. 

Tabela 1; Table 1 

Wpływ płodozmianu na wybrane chemiczne właściwości gleby 
Effect of crop rotations on selected 

chcmical propcrties of the soi] 

Kompleks Próchnica mg· l 00 g-1 gleby 
Zmianowanie (% zbóż) 

glebowy Humus pHKCI 
mg·lO0 g-1 soi! 

Crop rotation (% cereals) 
Soi! complex (%) PzOs KP 

Błonie (1998) 

A - 50 1,25 5,7 22,5 11,8 
B- 50 

pszenny dobry 
1,24 5,7 21,0 11,3 

C- 75 1,26 5,8 25,6 14,1 
D - 100 

good wheat 
1,27 5,8 23,5 13, 1 

NIR0_,, ; LSD0 , 5 r.n. 0,1 2,2 2,8 

Grabów (1996) 

A- 50 1,23 6,2 20,0 9,7 
B- 50 

żytni b. dobry 
1,22 6,3 21,9 12,6 

C- 75 1,24 6,3 20,5 13,8 
D - 100 

very good rye 
1,27 6,3 21,6 14,0 

NIR0_,;; LSD0_9; r.n. 0,1 1,8 0,8 

Wielichowo (1988) 

A - 50 0,93 4,5 15,0 6,4 
B- 50 

żytni slaby 
0,89 4,5 16,2 9,1 

C- 75 0,88 4,5 15,8 9,4 
D - 100 

weak rye 
0,92 4,8 16,8 10,6 

NI R0_95 ; LSD0_,; r.n . 0,3 0,9 1,6 

r.n. różnice nieistotne; differences not significant 

Mg 

9,8 
9,5 
9,0 
8,5 
1,2 

5,7 
5,9 
5,8 
6,1 
r.n. 

1,7 
1,7 
1,6 
2,0 
0,4 

Wyniki zamieszczone w tabeli 1 świadczą także o stosunkowo małym wpły
wie porównywanych płodozmianów na kształtowanie się odczynu gleb oraz ich 
zasobności w fosfor, potas i magnez. 

Różnice w odczynie gleby spowodowane długotrwałym oddziaływaniem 

zróżnicowanych płodozmianów były małe, chociaż potwierdzone statystycznie, 
gdyż nie przekraczały 0,1-0,3 jednostki. We wszystkich miejscowościach najniższe 
wartości notowano w płodozmianie typu norfolskiego (A), zaś najwyższe w wielo
gatunkowej monokulturze zbożowej (D). 

W przypadku fosforu i potasu, stwierdzone różnice w zasobności gleb są 
uwarunkowane szczegółowym doborem uprawianych roślin i wielkością uzyskiwa-
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nych plonów, a tym samym ilością tych składników wynoszonych z pola i znajdują 
pełne potwierdzenie w różnicy bilansowej nawożenia, co było przedmiotem 
wcześniejszego opracowania [SIUTA 1988]. Na ogół najwyższą zasobność w fosfor i 
potas odnotowywano w zmianowaniu złożonym z samych zbóż (D), zaś najniższą 
w płodozmianie typu norfolskiego (A). Wyraźnie niższa zasobność gleby w płodo
zmianie (A) w Grabowie i w Wielichowie, szczególnie w potas, jest następstwem 
odprowadzenia dużych ilości tych składników z wysokim plonem roślin pastew
nych. W zmianowaniu tym w polu roślin pastewnych wysiewano poplon ozimy z 
żyta, a w plonie wtórym w Grabowie kukurydzę, zaś w Wielichowie mieszankę 
słonecznika z roślinami strączkowymi. Z kolei w Błoniu, w polach roślin pastew
nych zmianowań (A) i (C) uprawiano groch, z którego nasionami odprowadzano 
mniejsze ilości tych składników. Natomiast w zmianowaniu złożonym z samych 
zbóż 25% stanowiła kukurydza zbierana na ziarno, która w tym siedlisku wyda
wała duże plony ziarna (powyżej 7 t·ha-1) i słomy. W związku z tym w tym doś
wiadczeniu najwyższa zasobność gleby w fosfor i potas odnotowano w płodozmia
nie (C) (25% grochu+75% zbóż). 

Porównanie uzyskanych wyników ze stanem przed założeniem doświadczeń 
[Kuś i in. 1990] wskazują, że niezależnie od płodozmianu, w Grabowie zaznaczyła 
się tendencja spadku zawartości próchnicy. We wszystkich miejscowościach uległ 
poprawie odczyn oraz zasobność gleby w fosfor i magnez, a w Grabowie także w 
potas. 

We wszystkich omawianych doświadczeniach pewne obniżki plonów zbóż 
spowodowane zwiększeniem ich udziału w strukturze zasiewów i koniecznością 
uprawy w gorszych stanowiskach ukształtowały się w okresie pierwszej rotacji 
zmianowań. W następnych latach trend wzrostu plonu zbóż był podobny we wszy
stkich porównywanych płodozmianach [Kuś i in. 1990]. Wskazuje to, że stosowanie 
płodozmianów zbożowych przez okres 4-7 rotacji (16-28 lat) w warunkach peł
nego nawożenia (obornik+NPK+Ca+Mg) nie powodowało, niezależnie od wa
runków siedliskowych, degradacji żyzności i urodzajności gleby. 

Wnioski 

Badania przeprowadzone w trzech trwałych doświadczeniach płodozmia
nowych zlokalizowanych na glebach kompleksów: pszennego dobrego, żytniego 
bardzo dobrego i żytniego słabego, wskazują, że w warunkach pełnego nawożenia 
obejmującego stosowanie obornika (co 4 lata) oraz NPK, Ca i Mg długotrwałe 
(16-28 lat) stosowanie płodozmianów zbożowych (75 lub 100% zbóż) nic powo
duje spadku żyzności gleby. 

1. Zawartość materii organicznej w warstwie ornej gleb po upływie 4-7 rotacji 
nic różniła się istotnie w płodozmianach zawierających w strukturze zasie
wów 50, 75 i 100% zbóż. 

2. Zasobność gleby w fosfor i potas była większa w płodozmianach zbożowych 
niż w płodozmianie typu norfolskiego o 50% udziale zbóż. Płodozmian 

wykazywał również mały wpływ na odczyn gleby i jej zasobność w magnez. 

3. Analizowane wskaźniki żyzności gleby w ostatnim roku badań osiągały, w 
zdecydowanej większości przypadków, znacznie wyższe wartości w porówna
niu do stanu wyjściowego stwierdzonego przed założeniem doświadczeń. 
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Streszczenie 

Statyczne doświadczenia płodozmianowe założono w latach 1970-1972 w 
trzech zakładach doświadczalnych JUNG. Zlokalizowano je na glebach komplek
sów: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego słabego. W każdym 
doświadczeniu, prowadzonym polami wszystkich roślin równocześnie, porównywa
no cztery płodozmiany o następującej strukturze zasiewów: A - 50% zboża+ 25 
% okopowe+25% rośliny pastewne; B - 75% zboża+25% okopowe; C - 75% 
zboża+25% rośliny pastewne i D - 100% zboża. Próby gleby do analiz chemi
cznych pobrano z warstwy ornej po zbiorze zbóż po zakończeniu 4 rotacji 
zmianowań na glebie słabej (16 lat) oraz 7 rotacji (28 lat) na glebie średniej i 
dobrej. Uzyskane wyniki wskazują, że w warunkach pełnego nawożenia obejmują
cego stosowanie obornika (co 4 lata) oraz NPK, Ca i Mg długotrwałe (16-28 lat) 
stosowanie płodozmianów zbożowych (75 lub 100% zbóż) nie powoduje spadku 
żyzności gleby. Zawartość materii organicznej w warstwie ornej gleb po upływie 
4-7 rotacji nie różniła się istotnie w porównywanych płodozmianach. Zasobność 
gleby w fosfor i potas była większa w płodozmianach zbożowych niż w płodoz-
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mianie typu norfolskiego o 50% udziale zbóż. Znikomy był również wpływ pło
dozmianu na odczyn gleby i jej zasobność w magnez. 

INFLUENCE OF CROP ROTATION WITH DIFFERENT 
SHARE OF CEREALS ON SELECTED INDICES OF SOIL FERTILITY 
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Summary 

A long-term experiment on crop rotations was set up in 1970-1972 in 3 
Experimental Stations on - good, medium and poor soils. Four crop rotations 
were compared in the experiment: A - 50% cereals+25% root crops+25% fod
der plants, B - 75% cereals+25% root crops, C - 50% cereals+25% fodder 
plants and D - 100% of cereals. The soi! samples for chemical analysis were 
taken from arabie layer after cereals harvest, after 4 (16 years) and 7 (28 years) 
rotations of crop succession. The results indicate that long term cereal rotations 
(16-28 years), as alongside the use of farm yard manure (cvery 4 year) and NPK, 
Ca and Mg did not decrease the soi! fertility. As well the content of organie 
matter in arabie layer was not significantly differentiated among compared crop 
rotations. Phosphorus and potassium contents in the soi! were higher in simpli
fied crop rotation with higher percentage of cereals than in the Norfolk rotation 
(50% cereals). The effect of crop rotation on soi! acidity and magnesium content 
was insignificant. 
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