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WSTĘP 

Pług, pomimo szeregu wad i niedoskonałości konstrukcyjnych, jest 
nadal podstawowym narzędziem pracy w rolnictwie. W ostatnich latach 
wprowadzono w nim wiele zasadniczych zmian i modyfikacji, ale nadal 
w powszechnej eksploatacji pozostała tradycyjna jego konstrukcja i fun- 
kcje robocze. Szczególnie dużo zastrzeżeń budzi praca pługa w przypadku 
uprawy terenów, na których występuje erozja, zarówno wietrzna jak 
i wodna. Pług bowiem niszczy roślinną osłonę gleby a ponadto odspaja, 
rozkrusza i rozdrabnia glebę. Przy zagrożeniu erozją wietrzną szybko 
wysychające drobne grudki ziemi są podatne na wywiewanie. Również 
zaoranie zbocza może znacznie zwiększyć straty podczas spływu wody. 
Oprócz rozpylania wierzchniej warstwy i pozbawienia jej roślinności, pług 
Ścinając wierzchnią warstwę pozostawia ugniecone dna bruzd, tzw. po- 
deszwę płużną, po której często zachodzi spływ podpowierzchniowy. 
Spływ ten przyspiesza powstawanie żłobin, a w pewnych przypadkach 
ułatwia wystąpienie procesów soliflukcji. 

Niezależnie od zwiększania możliwości powstania na zboczu erozji 

wodnej lub ruchów masowych, podczas orki zachodzi bezpośrednie, me- 
chaniczne przemieszczanie gleby ku dołowi. Zwrócił uwagę na to zjawi- 
sko S. Bac [1, 2], który przypisał pracy pługa główną rolę przy powsta- 
waniu skarp na granicach pól. Znaczenie skarpy dla hamowania proce- 
sów erozji podał Ziemnicki [6], który też wykorzystał przesuwanie gleby 
podczas orki dla tarasowania zboczy [15, 17-21]. Jakość orki na zboczu 
jest jednak gorsza od wykonanej na terenie płaskim. Stwierdzali to m. in. 
Niewiadomski i Skrodzki [7, 13], Mazur [6], Orzechowski [11]. 

Skutki przemieszczania gleby przez pług oraz niektóre parametry orki 
podane w niniejszej pracy obserwowano na terenach falistych Elizówki 
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pod Lublinem. Porównywano orkę na terenie kontrolnym płaskim, na 

zboczu przy kierunku orki wzdłuż oraz w poprzek spadku na polach 

wstęgowych projektu Ziemnickiego [17]. Obserwacje wzrostu skarp pro- 

wadzono od chwili ich założenia w 1958 r. do 1973 r. Natomiast obser- 
wacje dotyczące jakości orki wykonano w 1971 r. 

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA BADAŃ 

Pola orne Elizówki — Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Akademii 

Rolniczej w Lublinie — obejmują górną część zlewni suchej doliny, którą 

okresowo spływają wody do rzeki Bystrzycy (rys. 1). Przedstawiona 
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Rys. 1. Wycinek terenu doświadczalnego w Elizówce. Zaznaczono położenie poletek, 

na których obserwowano niektóre parametry orki 
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część zlewni stanowi pewnego rodzaju kocioł zbiorczy, gdzie schodzą się 

z kilku kierunków doliny boczne. Posiadają one zbocza o nachyleniach 

typowych dla rolniczych terenów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Spadki 

dochodzą do 30*/06; na badanym zboczu wynosiły one na części kontrol- 

nej 16%/0 a na leżącym obok polu starasowanym — 14/0. Zmniejszenie 

spadku nastąpiło wskutek powstania skarp. Przekrój przez starasowaną 

część zbocza według stanu w 1973 r. pokazano na rys. 2. Skarpy powstały 

głównie wskutek orki, chociaż pewien udział miało osadzanie się gleby 

powyżej skarpy, gdzie spadek się zmniejszał. W okresie od 1958 do 1973 r. 

nie wystąpiły silniejsze spływy [22] a od 1968 r. do 1973 r. w ogóle spły- 

wów ze zlewni nie było, można więc przyjąć, że zasadniczy udział we 

wzroście skarp w Elizówce do 1973 r. miała uprawa mechaniczna — 

głównie orka. 

Gleby terenów Elizówki powstały na głębokim lessie [17]. Wskutek 

erozji i uprawy płużnej nastąpiło zróżnicowanie miąższości genetycznych
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Rys. 2. Przekrój przez zbocze starasowane, na którym leży poletko Nr 3. Widoczne 

jest zróżnicowanie gleb na zboczu wskutek działania skarp 

warstw glebowych — zmniejszenie się miąższości warstwy próchnicznej 

na zboczu w porównaniu do miąższości na wierzchowinie oraz znaczna 

miąższość gleb namytych na dnie doliny [17]. 

Istniejące warunki klimatyczne [8, 17], chociaż zbliżone do panują- 

cych na Niżu Polskim, posiadają pewne cechy klimatu kontynentalnego 

(mroźniejsze zimy i cieplejsze lata). 

TEMPO WZROSTU TARASÓW 

Dla umożliwienia porównywań szeregu elementów, jak uwilgotnienie 

i plony na polu wstęgowym i polu uprawianym wzdłuż spadku, wydzie- 

lono podczas wprowadzania melioracji przeciwerozyjnych [17] pola kon- 

trolne (rys. 1i 3).
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Rys. 3. Widok pól kontrolnych i wstęgowych, na których wydzielono poletka do 

obserwacji orki. 1964 r. Fot. S. Ziemnicki 

Przed wprowadzeniem zabiegów ochrony gleby obie części zbocza 

(kontrolna i zabezpieczona) leżały w obrębie jednego pola, które obejmo- 

wało również dno doliny. Nie było skarpy pomiędzy zboczem a dnem 

doliny. Projekt zabezpieczenia przewidywał wydzielenie dna doliny 

o glebach namytych w odrębne pole (przeznaczone w zasadzie na trwały 

lub wieloletni użytek zielony) oraz dwu pól wstęgowych o szerokości po 

20 m na zboczu. Granice tych pól były wytyczone możliwie równolegle 

do poziomie, a nieduże odchylenia od tego kierunku wynikły z koniecz- 

ności utrzymania równej szerokości pól wstęgowych. Granice pól wstę- 

gowych — skarpy na zboczu, przedstawiono na rysunkach 2 i 4. Poka- 

zano na nich również przekrój granicy pola kontrolnego z dnem doliny 

stanowiącym odrębne pole. 

W przypadku uprawy poziomej powstały skarpy o różnej wysokości, 

zależnej głównie od położenia granicy pola na zboczu. Największą wy- 

sokość posiadała skarpa pomiędzy polami wstęgowymi. Znacznie niższa 

była skarpa pomiędzy dolnym polem wstęgowym a dnem doliny (rys. 3). 

Pomiędzy polem kontrolnym a dnem doliny nie było skarpy, ale powsta- 

ło pewne podniesienie się dolnej części zboża. Należy dodać, że na kon- 

trolnej części zbocza orano wzdłuż spadku aż do granicy pól, wykonywu- 

jąc konieczne nawroty na dnie doliny. 

Od 1958 do 1961 r. orano pola wstęgowe pługiem konnym jednoski- 

bowym obracalnym PD-1, odkładając skibę tylko ku dołowi. Oczywiście 

przyspieszyło to w sposób wyraźny wzrost wysokości skarp. Powstawały 

one wskutek odpowiedniego wstępnego uformowania, obsiania trawą oraz 

wskutek nasuwania gleby z góry i odsuwania poniżej skarpy (jeżeli leżała 

ona w środkowej lub górnej części zbocza). W następnych latach stoso- 

wano orkę ciągnikową na skład i w rozorywkę.
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Rys. 4. Przekroje przez granicę pól na zboczu i pola na dnie doliny (użytek zielony). 

Przy uprawie wstęgowej powstała skarpa (a); przy uprawie wzdłuż spadku wzrosła 

u podnóża zbocza miąższość warstwy próchnicznej (b) 

Sposób uformowania skarpy na zboczu w Elizówce [17] przebiegał 

następująco. Pozostawiono na wytyczonej granicy pól pas szerokości 1 m 

i z obu stron nałożono nań skiby; następnie zaorano obie wstęgi pługiem 

obracalnym odkładając skibę ku dołowi. Wreszcie łopatą (ręcznie) wy- 

równano skarpę i obsiano ją mieszanką traw. Wskutek takiego uformo- 

wania w środkowej części zbocza, gdzie spadek był największy, powstały 

skarpy o wysokości ok. 40 cm. | 

Wysokość środkowej skarpy w miejscu przekroju pokazanego na 

rys. 2 wynosiła w 1960 r. — 82 cm [17]; w 1966 r. — 100 cm [19] 

i w 19738 r. — 128 em. Pomiar wysókości skarpy może być obarczony 

pewnym błędem wskutek naorania lub odorania skiby, dlatego też śre- 

dnie roczne przyrosty wysokości skarp zaokrąglono. Wysokość skarpy po 

uformowaniu wynosiła 40 cm; w okresie pierwszych 3 lat (przy stosowa- 

niu pługa obracalnego i odkładaniu skiby ku dołowi) średni roczny przy- 

rost wysokości wynosił 14 cm; w następnych latach do 1973 r. zmniej- 

szył się on do 3,5 cm (orka pługiem zwykłym). Oczywiście są to liczby 

orientacyjne, gdyż nie uwzględniają wszystkich elementów, jak np. ilo- 

Ści orek. Tym niemniej charakteryzują one dość dobrze wzrost skarp w 

Elizówce na zboczach o podobnym spadku. (rys. 5). 

Otrzymane wielkości wzrostu wysokości skarp porównano z otrzyma- 

nymi w Sławinie [15, 18, 20] na zboczu o pierwotnym spadku 30°/o, gdzie 

wysokość skarp po uformowaniu wynosiła 35 cm (nieco inny sposób for- 

mowania — później ulepszony). W okresie pierwszych 3 lat, przy stoso- 

waniu pługa obracalnego z odkładaniem skiby ku dołowi, średni roczny
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Rys. 5. Ogólny widok pól wstęgowych na zboczu w Elizówce. 1964 r. 

Fot. S. Ziemnicki 

wzrost skarpy wynosił 23 cm; w dalszych 6 latach — po 5 cm i wresz- 

cie przez następne 9 lat — po 3 cm. Jak widać z niniejszego porównania 

i innych danych [21] przyrost skarp w Elizówce potwierdził poprzednio 

otrzymane wartości. 

Znaczenie poziomo ułożonej skarpy w terenie erozyjnym [16] polega 

przede wszystkim na stworzeniu lokalnych podstaw erozyjnych już na 

samym zboczu i zahamowanie przemieszczania gleby na dno doliny, 

skąd znaczna jej część uchodziła z wodą do rzeki i wreszcie do morza. 

Jednak układ ten posiada również pewne wady. Należą do nich: zróż- 

nicowanie miąższości gleb w obrębie ławy, tworzenie się powyżej skarpy 

powierzchni o mniejszym spadku i nadmiernym okresowym uwilgotnie- 

niu, oraz trudności wykonania orki. Te ostatnie wynikają głównie z tego, 

że dotychczasowe konstrukcje pługów nie są dostosowane do uprawy te- 

renów falistych. Pracują one najlepiej w terenach płaskich oraz zadawa- 

lająco na zboczach, przy kierunku orki wzdłuż spadku lub przy kierunku 

poziomym i odkładaniu skiby 'w dół zbocza. 

ANALIZA NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW ORKI 

Orka na terenach falistych stwarza szereg trudności, które powstają 

zarówno przy kierunku orki wzdłuż spadku „pod górę” jak i poprzecznie 

do spadku [6, 7, 11, 13], chociaż są one wówczas inne. Przy orce wzdłuż 

spadku i odkładaniu skib w górę zbocza zwiększa się konieczna siła ucią- 

gu pługa, a przy odkładaniu w dół siła ta się zmniejsza. Siła uciągu pługa 

przy tych kierunkach orki jest głównie uzależniona od nachylenia zbocza. 

Orka w poprzek spadku, a szczególnie przy odkładaniu skib w górę zbo- 

cza, powoduje pogorszenie jakości orki, które wzrasta wraz z nachyle- 

niem zbocza. Powstaje również obawa wywrócenia się ciągnika. Tym
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niemniej orka prowadzona poprzecznie do spadku przy odktadaniu skib 
w gore zbocza posiada istotne walory dla zabezpieczenia gleby i zwiek- 
szenia zasobów wody na zboczu. 

W 1971 r. wykonano obserwacje niektórych parametrów orki na po- 
letkach (rys. 1). Poletko 1 leży na wierzchowinie; poletko 2 na zboczu 
o kształcie wypukło-wklęsłym — na jego części środkowej o spadku ok. 
160/06; poletko 3 na ławie starasowanego zbocza o spadku zmniejszonym 
do 14°/o. Miąższość gleb na tych poletkach różniła się, co jest nieuniknio- 
ne w podanych warunkach. Na wierzchowinie miąższość warstwy próch- 
nicznej wynosiła od 20 do 25 cm, odległość do skały lessowej 70 do 
150 cm, a zawartość próchnicy ok. 1,40%. Na zboczu kontrolnym (poletko 

2) miąższość warstwy próchnicznej (ściślej — ormej) wynosiła ok. 18 cm, 

odległość do skały ok. 65 cm a zawartość próchnicy ok. 1%/0. Natomiast 

na polu wstęgowym, na tej samej wysokości jak na zboczu kontrolnym, 

miąższość warstwy próchnicznej wynosiła ok. 30 cm, odległość do skały 

lessowej ok. 75 cm a ilość próchnicy ok. 1,20*/0. 

Pewnego wyjaśnienia wymaga dobór poletek. Różnią się one nie tyl- 

ko nachyleniami ale i właściwością gleb. Wprawdzie na trzech poletkach 

występują gleby nalessowe, ale na zboczu uległy one zmianom wywoła- 

nym procesami erozyjnymi i mechanicznym przemieszczaniem. Poza tym 

uwilgotnienie i ilość otrzymywanego ciepła jest zróżnicowana np. na 
wierzchowinie i na zboczach. Obserwacje wykonano na zboczu o wysta- 

wie południowej, zawsze silniej nasłonecznionej. Jednak wybór miejsc 

był uwarunkowany w dużej mierze zaprojektowanym w 1957 r. ukła- 

dem pól zarówno kontrolnych, jak i pól wstęgowych. Ponadto chodziło 

o to, aby obserwacje wykonać na obiekcie produkcyjnym. 

Zarówno pole kontrolne, na którym znajdowały się poletka 1i 2, jak 

i pole wstęgowe (poletko 3) obsiane były wiosną 1971 r. mieszanką roślin 

strączkowych. Po sprzęcie mieszanki wykonano zabieg talerzowania 

i 2.X 1971 r. orkę pługiem dwuskibowym Pz 1A (U006/0). 

Ilość opadów w 1971 r. w Elizówce wyniosła 455 mm, była więc niż- 

sza od średniej wieloletniej równej dla Lublina 549 mm (odległość ok. 

7 km). Niedobory opadów w porównaniu do średnich wystąpiły głównie 

w lipcu i sierpniu. Niewielkie opady jesienne uwilgotniły jedynie war- 

stwę orną. Wilgotność wagowa warstwy ornej (0-25 cm) wynosiła w dniu 

wykonania orki na wierzchowinie 15,4%, na zboczu kontrolnym 16,6% 

a na polu wstęgowym 18,80/0. Stwierdzone różnice uwilgotnienia nie były 

zbyt duże. Wpłynął na to okres wykonania obserwacji — jesień, kiedy 

zmniejsza się znaczenie spadku i wystawy zboczy na uwilgotnienie gleb. 

Pojemność kapilarna wagowa tych gleb wynosiła kolejno 27,80/0, 24,80/0 

i 28,60/0. Porowatość ogólna podana w przyjętej kolejności: 45,90/0; 41,60%/0 

i 46,59/. Ciężar właściwy objętościowy: 1,43 g/cm3; 1,52 g/cm? i 1,44 g/em?. 

Zwraca uwagę duże podobieństwo podanych właściwości dla gleby na 

wierzchowinie i zboczu starasowanym.,
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Tabela 1 
Zwięzłość gleby 

Położeni Zagłębienie Zwięzłość 
ołożenie em kG /cm? 

Poletko 1 0—10 12,7 

(wierzchowina) 10—20 28,0 

20—30 43,3 

30—40 96,8 

Poletko 2 0—10 14,0 
(zbocze kontrolne) 10—20 38,2 

20—30 66,1 

30—40 93,0 

Poletko 3 0—10 12,7 
(zbocze — pole wstegowe) 10—20 26,9 

20—30 61,1 

30—40 105,6 
  

Określono również zwięzłość gleby sondą uderzeniową [4], a wyniki 
podano w tabeli 1. Nie stwierdzono większych różnic w zwięzłości gleby. 
Zwięzłość do głębokości 10 cm na wierzchowinie i polu wstęgowym była 
podobna, a na zboczu kontrolnym nieco większa; podobnie było do głę- 
bokości 20 cm — z tym, że wzrost zwięzłości gleby na zboczu kontrol- 
nym był bardziej wyraźny. 

Użyto pługa z ciągnikiem Ursus C 4011 o mocy 40 KM. Prędkość 
orki na zboczu była związana z kierunkiem i sposobem orki. Na wierz- 
chowinie była ona równa ok. 1,75 m/s; na zboczu kontrolnym 1,57 m/s 
przy kierunku „pod górę” i 1,85 m/s przy kierunku „z góry”; na polu 
wstęgowym przy odkładaniu skiby „pod górę” — 1,76 m/s i przy odkła- 
daniu skiby ku dołowi — 1,50 m/s. | 

Ciągnik na wszystkich poletkach pracował niezależnie od kierunku na 
2 biegu. Na zboczu kontrolnym prędkość pracy „z góry” była większa 
a na wstędze większa przy odkładaniu skiby ku górze. Miała tu wpływ 
kwestia stabilności ciągnika i czynnik psychiczny związany z. poczuciem 
bezpieczeństwa jazdy (podczas orki na zboczu z odkładaniem skiby ku 
dołowi ciągnik jest silniej przechylony na bok), jak również duże po- 
Ślizgi kół ciągnika. 

Średnia głębokość orki na wierzchowinie była podobna do głębokości 
na polu kontrolnym i wynosiła 16,1 em. Natomiast na polu wstęgowym 
przy tym samym ustawieniu pługa wynosiła ona przy odkładaniu skiby 
„pod górę” — 15,5 cm, a przy odkładaniu ku dołowi — 17,8 cm. Rów- 
nież szerokość dwu skib na wierzchowinie i polu kontrolnym była jedna- 
kowa i wyniosła ok. 62 em. Natomiast na polu wstęgowym podczas od- 
kładania skiby ku górze wynosiła ona średnio 73 cm, a przy odkładaniu 
skiby ku dołowi — 56,6 cm.
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Porównanie głębokości orki na terenie płaskim z orką na zboczu wska- 
zuje, że przy uprawie „pod górę” i „z góry” pozostaje ona bez większych 
zmian, natomiast zmniejsza się przy poziomym kierunku orki i odkłada- 
niu skiby „pod górę” a zwiększa się.przy odkładaniu skiby ku dołowi, co 
potwierdziło poprzednie wyniki badań Orzechowskiego [9]. 

Zasadnicze różnice zachodzą jednak w szerokości orki przy poziomej 

uprawie zbocza. Podczas odkładania skib ku górze szerokość ta uległa 

wyraźnemu zwiększeniu a przy odkładaniu skib ku dołowi zmniejszeniu 

w porównaniu do szerokości skib na terenie płaskim. Zmiany w szeroko- 

ści orki występują już przy nachyleniu zbocza powyżej 6-7*/. 

Siła uciągu w terenie płaskim wynosiła średnio 3630 N; przy prze- 

jeździe „pod górę” — 4875, a przy przejeździe „w dół” — 3256 N. Ма- 

tomiast na polu wstęgowym przy orce w poziomie siła uciągu przy od- 

kładaniu skib ku górze wynosiła 4375, a przy odkładaniu ku dołowi — 

3610 N. Różnice w sile uciągu wynikły przede wszystkim z kierunku pra- 

cy agregatu na zboczu co wywołało różną głębokość orki i różną szero- 

kość pracy pługa. 

Poślizgi ciągnika wynosiły dla terenu płaskiego: koło lewe — 11,0%, 

koło prawe — 9,5%. Poślizgi podczas przejazdu pod górę wynosiły od- 

powiednio 24/0 i 17,5%/0; podczas przejazdu w dół: 4%/ i 2,5%/0. Podczas 

pracy pługa na polu wstęgowym poślizgi odpowiednio wynosiły: przy od- 

kładaniu skiby ku górze 10% i 97/0; przy odkładaniu skiby ku dołowi dla 

koła pracującego na caliźnie 37%, a dla bruzdowego ok. 8°/o. Poślizgi kół 
określono przez porównanie rzeczywistych obrotów kół z drogą przebytą 

przez tzw. piąte koło zamocowane z tyłu pługa. Różnice w sile uciągu 

i w wielkości poślizgu kół są znaczne. Są to wartości, które mają główny 

wpływ na wskaźniki związane z jakością orki i kosztami jej wykonania. 

Oprócz opisanych podstawowych różnic w parametrach orki obserwo- 

wano szereg innych, które łącznie decydują o jakości orki. Wobec braku 

ścisłych, porównywalnych kryteriów oceny jakości orki [12] przede 

wszystkim na zboczach i braku możliwości pomiaru, np. stopnia przykry- 

cia resztek pożniwnych, wysztorcowania, pokruszenia i wyrównania od- 

łożonych skib, oceniono powyższe parametry drogą głównie wizualną. 

Otóż jakość orki na zboczu kontrolnym oranym „pod górę” jak też ora- 

nym „z góry” odbiega od jakości pracy pługa w terenie płaskim (rys. 6). 

Jakość orki na polu wstęgowym, przy odkładaniu skib ku dołowi, jest 

zadawalająca, chociaż następuje i przy tym kierunku odkładania pewne 

dodatkowe ugniatanie gleby, wywołane spadającą z większej wysokości 

skibą, która wówczas ulega większemu i często nadmiernemu rozkrusze- 

niu. Natomiast przy odkładaniu skiby ku górze jakość orki w miarę 

wzrostu nachylenia zbocza pogarsza się bardzo szybko i była w końcu 

nie do przyjęcia z punktu widzenia agrotechnicznego. Pług zsuwał się po 

zboczu, co zwiększało szerokość roboczą i powodowało pozostawianie nie- 

zaoranego pasa. Dno bruzdy ulegało częściowemu zasypaniu wskutek osu-
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Rys. 6. Orka w terenie płaskim. Fot. Z. Rzedzicki 

wania się skiby ku dołowi. Odwrócenie skib było nieprawidłowe, stopień 

pokruszenia gleby i przykrycie resztek pożniwnych były niedostateczne 

(rys. 7). 

  

Rys. 7. Orka na zboczu w poprzek spadku. Odkładanie skiby ku górze. 

Fot. Z. Rzedzicki 

UWAGI O ORCE NA ZBOCZU 

Uprawa roli w terenach falistych przy użyciu ciągników i narzędzi 

projektowanych zasadniczo do pracy w terenie płaskim, wywołuje szereg 

trudności. Są one dwojakiego rodzaju. Pierwszy obejmuje np. szybkie zu- 

żywanie się poszczególnych części ciągników, narzędzi i maszyn oraz nie- 

kiedy niebezpieczeństwo wywrócenia się ciągnika. Trudności te można 

zaliczyć do technicznych. Drugi rodzaj trudności związany jest z nieunik- 

nionym przemieszczaniem gleby ku dołowi oraz ze zróżnicowaniem ja- 

kości zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, a głównie ze zmienną ja- 

kością orki. Trudności te można zakwalifikować jako rolnicze. 

W pracy omówiono szereg elementów związanych z orką na zboczu. 

Możliwe są trzy zasadnicze układy pomiędzy kierunkiem spadku zbocza,
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a kierunkiem orki: orka wzdłuż spadku, orka ukośnie do spadku pod róż- 

nym, przypadkowym zresztą i wynikającym z układu pól kątem, i orka 

poprzeczna do spadku. W każdym z wymienionych układów inne jest 

przemieszczanie gleby, inny wpływ orki na krążenie wody (wsiąkanie, 

spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy po tzw. „podeszwie płuźnej”) 

i inna jest jakość orki. Na glebach nalessowych bardzo podatnych na 

erozję duże zagrożenie wywołuje spływ powierzchniowy oraz podpo- 

wierzchniowy. 

Na podstawie licznych doświadczeń stwierdzono, że kierunek orki 

wzdłuż spadku przyspiesza prędkość i wielkość spływu wody [15]. Po- 

nadto taki kierunek orki wywołuje największe przemieszczanie gleby ku 

dołowi. Odległość przesunięcia zależy głównie od spadku zbocza i pręd- 

kości orki. Według Czyżyka i innych [3, 5, 9] przesunięcie ku dołowi przy 

kierunku orki „w dół” wynosi przeciętnie ok. 30 cm; natomiast przesu- 

nięcie gleby ku górze przy kierunku „pod górę” wynosi od 10 do 20 cm. 

Ostatecznie po dwukrotnej orce przesunięcie ku dołowi całej warstwy 

ornej na zboczu wyniesie ok. 20 cm. Nawet gdyby nie występowało zja- 

wisko erozji, to i tak po dłuższym okresie rolniczego użytkowania zosta- 

nie zsunięta ze zbocza pierwotna warstwa próchniczna, a jej miejsce zaj- 

mie warstwa orna o niedużej zawartości próchnicy, o gorszych właści- 

wościach wodnych i często bardziej podatna na działanie spływającej 

wody. Tłumaczy to również występowanie na dnie dolin gleb o warstwie 

próchnicznej nawet o kilkumetrowej miąższości [15, 17]. J akość orki o kie- 

runku poprzecznym do spadku przy odkładaniu skiby ku dołowi jest naj- 

bardziej zbliżona do jakości orki w terenie płaskim. Oczywiście stwier- 

dzenie to odnosi się do badanego przedziału spadków o wielkości do ok. 

20%/0 oraz do gleb nalessowych. Natomiast najgorszą okazała się orka 

o kierunku poprzecznym do spadku, ale przy odkładaniu skib ku górze. 

Decyzja co do wyboru kierunku orki musi uwzględnić różnorakie ko- 

rzyści, jakie z jednej strony daje kierunek orki poprzeczny do spadku 

(zwiększone uwligotnienie gleby na zboczu, mniejszy spływ wody), a z dru- 

giej kierunek podłużny równoległy do spadku (lepsza jakość orki). Teore- 

tycznie można rozważać orkę wzdłuż spadku ale tylko „pod górę”. W ta- 

kim przypadku nie zachodziłoby mechaniczne przemieszczanie gleby ku 

dołowi i jednocześnie przesuwana byłaby do góry bodaj część gleby prze- 

mieszczonej podczas spływu wody ku dołowi. 

Kierunek orki, poprzeczny do spadku zbocza, z odkładaniem skiby ku 

górze, chociaż może być zalecany z uwagi na hamowanie spływu wody 

i z uwagi na mechaniczne przemieszczanie gleby ku górze, wpływa ujem- 

nie na jakość orki już przy spadku zbocza większym od 7'/. Taki sposób 

orki dopuszczalny jest jedynie na zboczu o spadku poniżej 20%, a już 

przy spadku 14/0 może powodować zmniejszenie plonu [13]. Przy od- 

kładaniu skiby ku dołowi jakość ta jest bezsprzecznie lepsza. Jednak od- 

kładanie skiby ku dołowi wywołuje jej znaczne przemieszczenie w tymże
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kierunku. Przesunięcie to podczas jednej orki może dochodzić do 40-50 cm 
[3, 5, 9] co pozwala na szybki wzrost wysokości skarp i na powstawanie 
tarasów naorywanych przy zastosowaniu pługa obracalnego [15, 21]. Ta- 
rasy na zboczu wpływają korzystnie na hamowanie spływu, zmniejszanie 
spadku i ostatecznie na ułatwienie uprawy. Tarasy jednak ograniczają 
szerokość pól, a często utrudniają dojazdy. Dlatego nie są one zbyt chętnie 
widziane przez rolników nawet w małych gospodarstwach, a tym bar- 
dziej w dużych gospodarstwach stosujących do uprawy ciężki sprzęt 
o znacznej szerokości roboczej. 

Pozostaje więc dalej otwarta kwestia właściwego doboru kierunku 
i sposobu orki na zboczach przy jednoczesnych zmianach konstrukcji np. 
odkładnic czy też wprowadzenia do orki narzędzi aktywnych. Następnie 
może być brane pod uwagę zastąpienie orki na zboczu innymi zabiegami 
uprawowymi, które pozwoliłyby wyeliminować ujemne skutki orki, pozo- 
stawiając jej zasadnicze walory. Dotychczasowe próby rozwiązania tej 
kwestii niestety nie dały zadawalających rezultatów. Dlatego dalsze prace 
nad rozwiązaniem omawianego problemu są niezbędne. 

LITERATURA 

1. Bac S.: Przyczynek do badań nad zmianą położenia powierzchni ornych grun- 

tów lessowych. Rocz. Nauk rol. i leśn. t. XIX, Poznań 1928 

2. Bac S.: Wpływ pracy pługa na przemieszczanie gleb. Rocz. Nauk rol. t. 54, 

1960 

3. Czyżyk W.: Przemieszczanie gleby na zboczu pod działaniem orki. Rocz. Nauk 

rol., ser. F, t. 71, 1955 

4. Malicki L., Nawrocki S., Pawłowski F.: Ogólna uprawa roli i roślin. Lublin 

1962 

5. Martini Z.: Badania przemieszczeń gleby przy orce na stokach. Rocz. Nauk rol. 

ser. C, t. 66, 1953 | 

6. Mazur Z.: Rolnictwo na falistych terenach lessowych województwa lubelskiego. 

Wiad. IMUZ, t. III, z. 4, 1963 

7. Niewiadomski W.: O technologii uprawy roli i systemie zagospodarowania sto- 

ków. Nowe Roln., nr 9, 1962 

8. Orlik T.: Niektóre problemy gospodarki rolniczej na erodowanych glebach 

nalessowych na przykładzie RZD Elizówka. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 119, 

1971 

9. Orzechowski J.: Praca typowych pługów i ciągników na zboczach. Praca dok- 

torska. Akademia Rolnicza w Lublinie — 1960 

10. Orzechowski J., Laskowski J.: Eksploatacja ciągników i maszyn rolniczych na 

terenach falistych. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 151, 1973 

11. Orzechowski J.: Eksploatacja ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych na zbo- 

czach. Melioracje przeciwerozyjne, Warszawa 1967 

12. Orzechowski J.: Dziesięć lat konkursów na najlepszą orkę. Mechanizacja rol- 

nictwa, nr 22, 1967 

13. Skrodzki M., Niewiadomski W.: Technologia podstawowej uprawy stoku w 

świetle 18-letnich badań. Międzynarodowa Konferencja naukowa na temat: 

Współczesne kierunki w uprawie roli. Warszawa — Olsztyn — Puławy, 1972



ORKA NA ZBOCZU 127 

  

14. Stachowski T.: Metody pomiaru oporu roboczego narzedzi zawieszanych. Ma- 
szyny i ciagniki rolnicze, nr 9, 1966 

15. Ziemnicki S.: Zagadnienie przemieszczania gleb pod wpływem wody i próba za- 
pobiegania tym zjawiskom na lessach głębokich. Ann. UMCS, sect. E, vol. IV 
Lublin 1949 

16. Ziemnicki S.: Znaczenie skarpy w terenie erozyjnym. Rocz. Nauk rol. t. 73-F-4, 
1959 

17. Ziemnicki S.: Ochrona gleb przed erozją wodną w Elizówce. Ann. UMCS, sect. 
E, vol. XV, Lublin 1962 

18. Ziemnicki S.: Zmiany glebowe w Sławinie pod wpływem zabiegów przeciw- 
erozyjnych w latach 1948-1958. Rocz. Nauk rol. ser. F, t. 74, z. 2, 1960 

19. Ziemnicki S.: Melioracje przeciwerozyjne w okresie 10 lat w Elizówce. Procesy 
erozyjne i problem ochrony gleby w Polsce. WSR w Lublinie, z. 2, PWRiL 
Warszawa 1968 | 

20. Ziemnicki S.: Melioracje przeciwerozyjne w Sławinie w okresie 1948-1968. 
Procesy erozyjne i problem ochrony gleby w Polsce. WSR w Lublinie, z. 2, 

PWRiL Warszawa 1968 

21. Ziemnicki S.: Ploughed-on terraces as a measure against water erosion of 

soils. Roczniki Gleboznawcze, t. 14, 1964, dod. 

22. Ziemnicki S., Orlik T.: Charakterystyka okresowych spływów z falistej zlewni 

lessowej. Zesz. probl. Post. Nauk rol. z. 119, 1971 

? 

Стефан Земницки, Яцек Ожеховски, Тадеуш Орлик, Збигнев Жедзиики 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЧВЫ ПЛУГОМ 

И КАЧЕСТВО ПАХОТЫ НА СКЛОНЕ 

Резюме 

Основным орудием для обработки почвы является плуг. Он приспособлен 

главным образом для работы на выравненных участках. Пахота на склоне, осо- 

бенно с наклоном в пределах 10-20%, вызывает перемещение почвы, а, кроме 

Toro, качёство вспашки (отворачивание пласта почвы, прикрытие пожнивных 

остатков) является несоответствующим. i 

Для определения перемещений почвы на склоне в результате ее обработки, 

а главным образом в результате вспашки был предпринят эксперимент в волно- 

образном лессовом районе близ г. Люблина. На склоне с наклоном 16%/ выдели- 

ли опытные. поля с границами вдоль и поперек наклона (лентовидные поля). 

Кроме перемещений почвы определяли качество вспашки. 

На рис. 1 показана система опытных участков; на рис. 2 — разрез терраси- 

рованного склона, на котором располжен опытный участок 3. Рис. 2 предста- 

вляет напаханные террасы проекта Земницкого, возникшие на склоне в ре- 

зультате пахоты по горизонтали в 1958-1973 г.г. Высота наивысшей террасы 

достигла 128 см. Рост высоты совершался быстрее всего в первые три года по 

сле заложения опыта и составил 14 см, а позднее уменьшался до 3,5 см в 

среднем в год. Следует подчеркнуть, что уже вследствие соответствующего 

сформирования откоса его высота в начале опыта составила 40 см. 

На рис. 3 показан рассматриваемый склон солгасно его состоянию в 1964 г. 

Разрезы границ полей, расположенных на склоне, и поля на дне долины по- 

казаны на рис. 4: а — на склоне с лентовидным полем, в — на склоне, обра- 

батываемом вдоль наклона. Общий вид лентовидных полей представлен на 

рис. 5.
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Определялис качество пахоты на плоском поле (участок 1), на склоне, вспа- 

ханном согласно наклону (участок 2) и на лентообразном поле (участок 3). Ка- 

чество вспашки на плоской поверхности приняли в качестве показателя (рис. 6). 

Несколько ниже было качество вспашки вниз по склону; еще ниже — вверх 

по склону. Следующей по качеству оказалась пахота по горизонтали с отвали- 

ванием пласта вниз, а самой плохой — пахота по горизонтали с отваливанием 

пласта вверх (рис. 7). 

Однако обработка склона по горизонтали значительно уменьшает потери, 

вызываемые водной эрозией. Указания по защите почвы тут идут вразрез с ка- 

чеством вспашки. Поэтому этот вопрос в случае крутых лессовых обрабаты- 

ваемых склонов нуждается в дальнейших исследованиях. 

Stefan Ziemnicki, Jacek Orzechowski, Tadeusz Orlik, Zbigniew Rzedzicki 

DISPLACEMENT OF THE SOIL BY THE PLOUGH, 

AND THE QUALITY OF PLOUGHING ON A SLOPE 

Summary 

The basic implement for soil tillage is the plough. It is essentially adapted 

to work over a flat surface. Ploughing a slope, especially if it is inclined 10 to 

20°/o, causes displacement of soil, and the quality of tillage (turning the slice and 

covering the harvest remnants) is insufficient. 

To determine the soil displacement due to tillage, and mainly to ploughing, 

an experiment was undertaken in an undulating loess area near Lublin. Onaslope 

with a 16/0 inclination, plots were outlined running along or across the slope 

(strip fields). Apart from the soil displacement, the quality of ploughing was 

determined. 

Figure 1 presents the arrangement of the plots, and Fig. 2 the cross-section 

of a terraced slope on which plot 3 is situated. Fig. 2 shows ploughed-on terraces 

according to Ziemnicki, which were formed by level ploughing during the years 

1958-1973. The highest central terrace was 128 cm high. The increase of the height 

was the greatest during the first 3 years of the experiment, its mean value 

reaching 14 cm; later it decreased to a yearly average of 3.5 cm. It should be 

noted that, due to proper formation of the terrace, its height already was 40 cm 

at the beginning of the experiment. 

Figure 3 shows the slope under discussion as it appeared in 1964. Cross-sec- 

tions of the plot boundaries on the slope together with a field in the valley bottom 

are shown in Fig. 4: a — on the slope with the strip field; b — on the slope 

which was ploughed along its inclination. A general view of the strip fields is 

shown in Fig. 5. 

The quality of ploughing was determined on a level field (plot 1), on a slope 

ploughed along its inclination (plot 2), and on a strip field (plot 3). The quality of 

ploughing on a flat surface was regarded as a standard (Fig. 6). Of slightly lower 

quality was ploughing down the slope, and more so ploughing up the slope. Next 

in the decreasing order of quality was horizontal ploughing with turning the 

ridge downwards. Of the poorest quality was horizontal ploughing with turning 

the ridge upwards (Fig. 7). 

On the other hand, it is true that horizontal tillage of the slope considerably 

reduces soil losses due to water erosion. Thus soil protection measures interfere 

with the quality of ploughing. This problem needs therefore further investigation 

as far as steep cultivated loess slopes inclined up to 20°/o are concerned.


