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Plon nasion rzepaku zbierano z poletek o powierzchni 16 m? (4 x 4 m), 
w czterech powtórzeniach, w następujących odległościach od krawędzi zadrzewie- 
nia: 0-4 m, 4-8 m, 8-12 m, 12-16 m, 22-26 m, 30-34 m i 54-58 m. 

Plony ziarna pszenicy ozimej i nasion rzepaku ozimego określono w t'ha-!. 
Wyniki plonów roślin poddano analizie wariancji na poziomie istotności a = 
0,05, w której czynnikami zmienności były: odległość od zadrzewienia, kierunek 
oraz w przypadku pszenicy — lata. Analizę średnich przeprowadzono za pomocą 
przedziałów ufności według Tukeya. 

W pierwszym 1 drugim roku analizowano plony pszenicy ozimej, a w trze- 
cim rzepaku ozimego. 

W miejscach analizy plonów pobrano próbki gleby z dwóch głębokości 
5-10 cm i 25-30 cm celem określenia niektórych właściwości. W pobranych pró- 
bach oznaczono: azot ogółem metodą Kjeldahla, zawartość przyswajalnych form 
fosforu i potasu, zawartość węglanu wapnia, próchnicy oraz odczyn gleby. Ozna- 
czenia wykonano ogólnie stosowanymi metodami. 

Badania systemów korzeniowych zadrzewienia obejmowały określenie zasię- 
gu oraz zagęszczenia korzeni w glebie. Wykorzystano metodę profili poprzecz- 
nych, która nie powoduje niszczenia drzew. Przy wyborze głębokości, do określe- 
nia rozkładu korzeni w profilu glebowym wykorzystano metodę stosowaną przez 
GÓRKĘ [1988]. Według autora, metoda ta daje dobry obraz rozmieszczenia w gle- 
bie głównej masy systemu korzeniowego. W tym celu wykonywano odkrywki gle- 
bowe co 2 m od granicy pola do miejsca, gdzie nie stwierdzono już występowania 
korzeni. Korzenie badano na pionowej ścianie odkrywki — na profilu o szerokości 
2,0 m i wysokości 0,5 m. W czasie badań korzenie podzielono na następujące 
przedziały grubości: I — 1-5 mm, II — 6-10 mm, III — 11-50 mm, IV — powyżej 
50 mm. Dla każdego przedziału określono odpowiadającą mu liczbę korzeni. 
Jako maksymalny zasięg korzeni, przyjęto odległość od krawędzi zadrzewienia do 
połowy odległości między odkrywką, w której zarejestrowano po raz ostatni ko- 
rzenie, a odkrywką w której korzeni już nie stwierdzono. 

Wyniki i dyskusja 

Występujące w Nowosiółkach gleby zaliczane są do rędzin właściwych i bru- 

natnych, powstałych z margli i opok wapiennych częściowo odwapnionych [DOB- 

RZAŃSKI, BOROWIEC 1958]. Miąższość poziomu próchnicznego na kierunkach NE i 

SW w sąsiedztwie zadrzewienia „Pas”, usytuowanego na erodowanym zboczu, 

waha się od 10 do 35 cm. Pod poziomem próchnicznym zalega poziom przejścio- 

wy o miąższości kilku, czasami kilkunastu centymetrów, przechodzący w rumosz 

wapienny, tworzący skałę macierzystą. 

Wyniki badań właściwości chemicznych gleb przedstawiono w tabeli 1. Za- 

wartość azotu ogółem powyżej „Pasa” wahała się od 0,70 do 3,36 g'kg”', nato- 

miast poniżej „Pasa” górna granica wynosiła 2,10 g'kg-!. Na kierunku NE zasob- 

ność gleby w fosfor była Średnia. Większe zróżnicowanie pod tym względem 

stwierdzono na kierunku SW, gdzie zasobność zmieniała się od bardzo niskiej do 

wysokiej. Zawartość potasu w glebie ulegała dużym wahaniom — większe wartości 

występowały na kierunku NE, gdzie zawartość osiągała poziom bardzo wysoki do 

264 mg K'kg-'. Podobnie wyższą zawartość próchnicy zanotowano na kierunku 

NE.
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Tabela 1; Table 1 

Właściwości chemiczne gleb w sąsiedztwie zadrzewienia ,,Pas” 
Chemical properties of soils in neighborhood of afforestation „Pas” 
  

  
  

              

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

                    

Głęb. N ma Preys. form 

, ontent o 
Odl. od poor. | ogółem available forms Próch- pH zadrzew. próbki | Total N 

; . (m g'kg" ) CaCo; nica Distans from | Sam 
(%) | Humus afforestation | pling (%) 

(m) depth | g-kg-i P K mol KCI-dm* | HO 
(cm) 

Kierunek NE; Direction NE 

1 5-10 3,36 54,0 224,2 0,33 4,24 6,7 7,3 
25-30 2,94 44,5 126,8 1,11 3,72 6,4 7,1 

4 5-10 2,66 59,1 261,0 5,35 3,41 6,8 7,8 
25-30 2,80 50,3 214,5 3,22 3,20 6,6 7,5 

16 5-10 1,96 54,0 123,8 1,76 2,32 6,7 7,5 
25-30 1,82 27,6 129,1 3,30 1,70 6,8 7,5 

32 5-10 0,70 48,7 51,6 — 1,65 4,9 6,7 
25-30 0,84 55,1 82,0 — 2,74 5,1 6,8 

56 5-10 1,12 50,7 60,5 _ 3,10 5,3 6,5 
25-30 1,26 52,8 111,7 — 1,91 5,8 7,2 

Kierunek SW, Direction SW 

1 5-10 1,54 8,1 130,5 12,98 2,12 7,0 8,0 
25-30 1,68 9,3 118,2 12,14 1,03 6,9 7,9 

4 5-10 2,10 31,4 91,8 3,95 2,63 6,7 7,9 
25-30 1,54 18,1 93,7 5,43 1,44 6,4 7,6 

16 5-10 1,26 65,4 86,4 0,39 2,22 6,6 7,4 
25-30 1,26 53,4 108,2 0,34 1,44 6,5 7,9 

39 5-10 0,84 49,4 39,9 _ 1,03 6,0 7,4 
25-30 0,84 57,3 106,9 0,34 1,13 6,4 7,5 

56 5-10 0,84 70,1 48,9 - 0,93 6,7 7,8 
25-30 0,98 79,5 108,0 0,82 1,24 6,9 7,9 
    

W poziomie ornym średnia zawartość próchnicy wynosiła 2,94%, a na głę- 
bokości 25-30 cm — 2,65%. Na kierunku SW średnia zawartość próchnicy w 
poziomie ornym wynosiła 1,74%, a w poziomie podornym 1,26%. Węglan wapnia 
na kierunku NE występował do odległości 16 m. Gleba w tych miejscach wykazy- 
wała odczyn obojętny. W glebach bezwęglanowych odczyn gleby był kwaśny i 
lekko kwaśny. Na kierunku SW węglan wapnia występował niemalże we wszyst- 
kich punktach badawczych. Jego zawartość przy zadrzewieniu w poziomie ornym 
dochodziła do 13%. Odczyn gleby w tym punkcie był obojętny lub lekko kwaśny. 

Na podstawie badań, stwierdzono większy zasięg korzeni na kierunku NE. 
Zgodnie z przyjętą metodyką wynosił on 5 m. Najwięcej korzeni notowano na 
granicy zadrzewienie — pole. Korzeni o grubości od 1 do 5 mm odnotowano 37 
sZt., а o grubości 6-10 mm i 11-50 mm odpowiednio 3 i 4 szt. Po raz ostatni, na 
kierunku NE, korzenie wystąpiły na 4 m. Z pierwszego przedziału grubości było 
ich 10 szt. a z drugiego — 1 szt. Natomiast na kierunku SW korzenie notowano 
tylko na krawędzi zadrzewienia. Z pierwszego przedziału grubości było ich 18, z 
drugiego 3, a z trzeciego 2 szt.
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Pola były poprzerastane głównie cienkimi korzeniami. Mogło to być powo- 

dowane stosunkowo jeszcze młodym wiekiem zadrzewienia (około 40 lat) oraz 

krzewami, które wytwarzają cieńsze korzenie. 

Wielkość „okapów” wytworzonych przez zadrzewienie nad polami upraw- 

nymi, od strony północno-wschodniej powodują głównie krzewy, „wychylające 

się” spod koron wyższych drzew. Zasięg okapu wynosi tu około 4 m. Na drugim 

kierunku zasięg koron drzew nad polem nie przekraczał 1 m. Wytworzone „oka- 

py” zacienianiają uprawy. 
Uzyskane plony pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przedstawiono w tabe- 

lach 2 i 3. W 1997 r. na kierunku NE, na dwóch pierwszych metrach przy zadrze- 

wieniu „Pas”, plony ziarna pszenicy były bardzo małe, nie przekraczały 1 t'ha”. 

W kolejnych miejscach plony stopniowo wzrastały i na trzydziestym drugim 

metrze zanotowano największą wartość — 5,99 t'ha-t. W roku następnym plony 

ziarna wahały się od 3,08 t'ha-! na pierwszym metrze do 7,83 tha"! na trzydzie- 

stym drugim metrze, w miejscu gdzie zaobserwowano maksymalny plon w roku 

poprzednim. 
Na kierunku SW, który leżał poniżej zadrzewienia „Pas”, w 1997 r. średnie 

plony ziarna z całego przekroju były nieznacznie większe niż na przekroju NE, 

leżącym powyżej. Najmniejszy plon 2,11 t'ha-! zanotowano na pierwszym metrze, 

największy 5,00 t'ha-! w odległości pięćdziesięciu sześciu metrów — odpowiadają- 

cej siedmiokrotnej wysokości zadrzewienia. 
Tabela 2; Table 2 

Plony pszenicy ozimej (t'ha-1) w sąsiedztwie zadrzewienia „Pas” 

Winter wheat crops (t'ha-1) in neighborhood of afforestation „Pas” 

  

  

  

  

                          
  

Rok Kierunek Odl. od zadrzewienia; Distans from afforestation (C) Średnia 

Year D; , B Mean 

(A) | Pirection (B) | jm | 2m |0,5H*| 1H | 2H | 3H | 4H | 6H | 7H 

NE 0,74 | 0,93 | 2,20 | 2,88 4,20 | 5,06 | 5,99 | 4,54 5,80 3,59 

1997 |SW 221 |244 | 3,93 | 4,20 | 4,19 | 4,84 | 4,49 | 4,35 | 5,00 | 3,96 

Średnia; Mean | 1,47 | 1,68 | 3,06 | 3,54 | 4,19 | 4,95 5,24 | 4,45 | 5,40 3,78 

NE 3,08 | 5,18 | 6,43 | 5,71 7.29 | 5,58 | 7,83 | 6,94 6,78 6,09 

1998 |SW 4,40 | 4,60 | 4,69 | 4,50 | 4,71 | 5,57 | 6,61 | 5,50 | 5,50 | 5,12 

Srednia; Mean | 3,74 | 4,89 | 5,56 | 5,10 6,00 | 5,57 | 7,22 6,22 | 6,14 5,60 

NE 191 13,05 | 432 | 4,29 | 5,75 | 5,32 | 6,91 | 5,74 | 6,29 | 4,84 

1997-98 |SW 3,30 | 3,52 | 4,31 4,35 | 4,45 | 5,20 5,55 | 4,93 | 5,25 4,54 

Średnia; Mean | 2,61 | 3,29 | 4,31 | 4,32 | 5,10 | 5,26 | 6,23 | 5,33 | 5,77 | 4,69 

NIRgos dla, for A — 018; dla, for B — 0,18; dla, for C — 0,61; 

LSDgos dla, for A x B — 0,34; dla, for A x C — 0,98; dla, for B x C — 0,98; 

dla; for A X B x C —1,40 
*H — wysokość zadrzewienia; height of afforestation 

Tabela 3; Table 3 

Plony rzepaku ozimego (t'ha-1) w sąsiedztwie zadrzewienia „Pas” 

Winter rape crops (t'ha-!) in neighborhood of afforestation „Pas” 

  

  

  

                    
  

Kierunek Odległość od zadrzewienia w m (B); Distans from afforestation (m) | Średnia 

direction 
Mean 

(A) 0-4 4-8 8-12 | 12-16 | 22-26 | 30-34 54-58 

NE 1,79 1,62 1,13 1,98 2.41 2,64 3,24 2.12 

SW 1,69 2,13 2,16 2,53 2,79 1,83 2.11 2.18 

Srednia; Mean 1,74 1,88 164 | 2,26 | 2,60 2,24 2,38 2,14 

NIRgo5; LSDoos dla; for B — 0.50 A x B- 0,81 
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W roku następnym od pierwszego do szesnastego metra plony ziarna utrzy- 
mywały się na wyrównanym poziomie 4,40-4,71 t'ha-1. W kolejnych odległościach 
plony wzrastały, osiągając największą wartość na trzydziestym drugim metrze. 

W 1999 roku, kiedy uprawiano rzepak ozimy, plony nasion na glebach kie- 
runku NE wahały się od 1,13 t'ha-! do 3,24 t'ha-1. Na kierunku SW zakres ich 
zmienności był mniejszy i zawierał się w przedziale od 1,69 do 2,60 t'ha-1. Średnie 
plony z całych tras na obu kierunkach były na podobnym poziomie. 

Analizując plony ziarna zebrane w 1997 r., można stwierdzić, że na kie- 
runku NE, na pierwszych metrach od zadrzewienia, były one niższe w porówna- 
niu z uzyskanymi na kierunku SW. Kierunek NE jest bardziej zacieniony z powo- 
du większych „okapów ”, wytworzonych przez zadrzewienie oraz z uwagi na wysta- 
wę pola w stosunku do zadrzewienia — północno-wschodnią. Natomiast w więk- 
szych odległościach — od 24 m (3H) plony ziarna, na odpowiadających sobie 
poletkach, były większe na kierunku NE. Powodem tego mogła być większa 
miąższość warstwy próchnicznej, większa zawartość próchnicy i znacznie mniejszy 
spadek terenu. W roku następnym na przekroju NE plony ziarna tylko na I m od 
zadrzewienia były mniejsze niż na przekroju ŚW II. W pozostałych przypadkach 
sytuacja była odwrotna. Wydaje się, że na taki stan mogły wpłynąć opady atmo- 
sferyczne, które w tym roku były o ok. 100 mm mniejsze w stosunku do roku 
poprzedniego. Szczególnie niskie opady zanotowano w maju, w okresie strzelania 
w Źdźbło i kłoszenia pszenicy. То mogło spowodować niższą wilgotność gleby i 
niedobór wody dla roślin. Pomimo, że zakres pracy nie obejmował badań dyna- 
miki wilgotności gleby to jak podaje WĘGOREK [1985], w oparciu o trzyletnie 
badania, większy zapas wody przy zadrzewieniu „Pas” występował po stronie 
północno-wschodniej. Fakt ten, przy niedoborze opadów, mógł się przyczynić do 
większych plonów na kierunku NE — bardziej zacienionym, mniej podatnym na 
utratę zapasu wody w glebie. 

Zmienność plonów rzepaku ozimego kształtowała się podobnie jak w 
pierwszym roku uprawy pszenicy. Do 26 m od zadrzewienia plony były niższe na 
kierunku NE niż SW, a na większych odległościach sytuacja była odwrotna. Przy- 
czyną tego mogło być większe zacienienie pola po stronie północno-wschodniej. 

Wnioski 

1. W sąsiedztwie zadrzewiena stwierdzono zróżnicowanie właściwości gleb, 
które nie miało wpływu na osiągane plony upraw. 

2. Zasięg systemów korzeniowych zadrzewienia w glebie pól uprawnych był 
różny na analizowanych kierunkach. Większy zasięg korzeni stwierdzono na 
kierunku NE niż na ŚW. 

3. Pszenica ozima i rzepak ozimy plonowały bardzo nisko w bezpośrednim 
sąsiedztwie zadrzewienia. Szerokość strefy spadku plonów roślin uprawnych 
przy zadrzewieniu nie przekraczała jednokrotnej wysokości zadrzewienia. W 
miarę oddalania się od jego krawędzi plony stopniowo wzrastały. 

4. _ W bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia niższe plony roślin notowano na 
kierunku NE niż na ŚW. 

5. Nie można stwierdzić wyraźnych zależności między jakością gleb, zagęszcze- 
niem korzeni i odległością penetracji pól przez systemy korzeniowe, a wiel-
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kością plonów. Wydaje się, że największy wpływ na plony w bezpośrednim 
sąsiedztwie zadrzewienia wywiera jego ekspozycja i szerokość „okapów ”, 
wytworzonych przez drzewa i krzewy. 
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Streszczenie 

Celem pracy jest określenie wpływu pasowego zadrzewienia śródpolnego na 

istniejące w sąsiedztwie uprawy rolnicze, na obszarach zagrożonych erozją wodną. 

Badania przeprowadzono na zboczu kredowym. Kształt zbocza jest wypukło-wklę- 

sły, spadek miejscami osiąga 13%. Górna, wypukła część zbocza w przeszłości 

podlegała silnej erozji wodnej. Aby temu zapobiec, w 1955 roku założono 

zadrzewienie pasowe, które oddziela strome zbocze od części wierzchowinowej. 

Badania plonów roślin uprawnych prowadzono w latach 1997-1999 w sasie- 

dztwie zadrzewienia pasowego. W okresie tym uprawiano pszenicę ozimą 1 rze- 

pak ozimy. Plony roślin zbierano na dwóch trasach — przekrojach, prostopadłych 

do krawędzi zadrzewienia, w różnych odległościach, które uzależnione były od 

wysokości zadrzewienia. Wysokość zadrzewienia w miejscu prowadzonych badań 

wynosiła ok. 8 m. Wykonano również badania glebowe, obejmujące wybrane 

właściwości fizykochemiczne. Przeprowadzone badania wykazały spadek plonowa- 

nia uprawianych roślin w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia pasowego, po 

obu jego stronach. Spadek ten był różny w poszczególnych latach, jednak do 

odległości nie większych niż dwukrotna wysokość zadrzewienia.
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YIELDING OF WINTER WHEAT AND WINTER RAPE 
IN NEIGHBORHOOD OF ANTI-EROSION AFFORESTATION 

OF BAND DESIGN 
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Summary 

The aim of the study was to evaluate the influence of middle-field affores- 
tation of band design on existing neighboring agricultural cultivations situated on 
areas threatened by water erosion. Studies were performed on lime slope. The 
slope’s shape is convex-concave; the inclination sometimes reaches up to 13%. 
Upper convex part of the slope was most strongly exposed to water erosion in 
the past. In order to prevent it, band afforestation separating the steep slope 
from top part was set in 1955. Studies upon crop plants were carried out during 
1997-1999 in neighborhood of band afforestation. Winter wheat and winter rape 
were cultivated in this period. Plant yields were harvested along two communica- 
tion tracts - sections perpendicular to afforestation edge at different distances 
depending on tree height. Tree heights equol to about 8 m. Also soil studies in- 
cluding chosen physico-chemical properties were performed. Studies performed 
showed the decrease of crop yielding in the direct neighborhood of band affores- 
tation on both sides. The decrease was variable in different years, however up to 
the distance not larger than twice of the tree height. 
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