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STOSOWANYCH POD BURAK CUKROWY  

NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY 
 
 

Streszczenie 
 
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów kon-
serwującej uprawy roli oraz intensywnego i ekstensywnego po-
ziomu ochrony herbicydowej na zmiany właściwości fizycznych 
gleby. Najwyższą zwięzłość odnotowano na poletkach upra-
wianych tradycyjnie, a najniższą po zastosowaniu słomy i sie-
wu bezpośredniego. Poziom ochrony herbicydowej istotnie 
wpłynął na zbitość gleby tylko w okresie wschodów w war-
stwach 5-10 i 20-25 cm, gdzie stwierdzono istotnie większą 
zwięzłości po zastosowaniu wariantu intensywnego. Wpływ 
sposobów uprawy na zapas wody we wszystkich warstwach 
udowodniono tylko wiosną. W tym okresie najwięcej wody, w 
każdej badanej warstwie, zgromadziły poletka, na których za-
stosowano siew bezpośredni w mulcz ze słomy. Porowatość 
ogólna była istotnie zależna od sposobu uprawy oraz poziomu 
ochrony herbicydowej. 
 
Słowa kluczowe: uprawa konserwująca, burak cukrowy, wła-
ściwości fizyczne gleby 

 
 
Wstęp 
Stosowane uproszczenia w uprawie roli pod burak cukrowy wpływają na 
ilość i jakość zebranych plonów, a także na właściwości fizyczne gleby. Ze 
względów ekonomicznych i ekologicznych wprowadzono systemy uprawy 
roli o zmniejszonej częstotliwości i intensywności stosowanych zabiegów, 
określane nazwą – uprawa konserwująca. Uprawa ta jest zgodna z koncep-
cją zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Uprawa konserwująca jest syste-
mem uprawy z wykorzystaniem mulczowania, mającym na celu ochronę 
gleby przed degradacją oraz zachowaniem jej produktywności [Zimny 1999]. 
Burak cukrowy wysiewany jest w przemarznięty międzyplon ścierniskowy 
(mulcz) płytko wymieszany z rolą lub bezpośrednio w przemarzniętą masę. 
Plony korzeni buraków uprawianych w tym systemie są stosunkowo wysokie 

65 



 
Jacek Rajewski, Lesław Zimny, Piotr Kuc 

 
i dorównują plonom z uprawy tradycyjnej [Dzienia i in. 2005]. Uprawa kon-
serwująca buraka cukrowego, z zastosowaniem międzyplonu ścierniskowe-
go pozostawionego do wiosny w formie mulczu, jest dość dobrze przebada-
na pod względem plonowania [Kordas 2000; Kuc 2006; Kuc, Zimny 2004; 
Szymczak-Nowak i in. 2002]. Niewiele jest natomiast szczegółowych badań 
nad właściwościami fizycznymi gleby. 
 
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów konserwującej 
uprawy roli, w tym siewu bezpośredniego, stosowanych pod burak cukrowy 
oraz intensywnej i ekstensywnej ochrony herbicydowej na zmiany właściwo-
ści fizyczne gleby w okresie wschodów i zbioru buraka cukrowego. 
 
Materiał i metody 
Ścisłe, dwuczynnikowe doświadczenie założono w Stacji Hodowli Roślin  
w Straszkowie (gmina Kłodawa) metodą split-plot w trzech powtórzeniach na 
glebie średniej, kompleksu pszennego dobrego. W doświadczeniu przepro-
wadzonym w latach 2006–2007 uwzględniono dwa czynniki.  
 
Czynnikiem I. był poziom ochrony herbicydowej: 
- intensywny (Roundup 360 SL przed siewem w dawce 4 lּha-1 i dwa za-

biegi herbicydowe w trakcie wegetacji (Torero 500 SC w dawce 3 lּha-1 
na wschodzące chwasty i po 10 dniach kolejne 3 lּha-1 preparatu), 

- ekstensywny (Roundup 360 SL przedwschodowo 5 dni po siewie bura-
ków cukrowych w dawce 4 lּha-1 i jeden zabieg w trakcie wegetacji (To-
rero 500 SC w dawce 3 lּha-1).  

 
Czynnikiem II. były zróżnicowane systemy uprawy:  

1 – uprawa tradycyjna (kontrola): międzyplon ścierniskowy przyorany zię-
blą, siew tradycyjny, 

2 – międzyplon ścierniskowy pozostawiony do wiosny, siew bezpośredni, 
3 – międzyplon ścierniskowy ze słomą przedplonową pozostawiony do wio-

sny, siew bezpośredni, 
4 – słoma przedplonowa przykryta kultywatorem podorywkowym latem  

i pozostawiona do wiosny, siew bezpośredni, 
5 – słoma przedplonowa bez przykrywania pozostawiona do wiosny, siew 

bezpośredni. 
 
Masa międzyplonu ścierniskowego wynosiła 9,3–24,5 t zielonej masyּha-1,  
a słomy przedplonowej 5,7–5,8 tּha-1.  
 
Burak cukrowy odmiany Lubelska wysiewano na gotowo w rozstawie 0,18 × 
0,45 m. Wilgotność, gęstość i porowatość gleby oznaczono za pomocą cy-
linderków o pojemności 100 cm2, a zwięzłość sondą uderzeniową – badania 
przeprowadzono w 6 powtórzeniach na obiekcie.  
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Badania wykonano w okresie wschodów oraz w terminie zbioru buraka cu-
krowego w międzyrzędziach, w miejscach nieugniecionych przez sprzęt rol-
niczy. Do zabiegów agrotechnicznych użyto następującego sprzętu:  
- ciągnik John Deere 5620 moc 70 KM na wąskim ogumieniu wykorzysta-

ny do siewu i zabiegów ochrony roślin, 
- ciągnik John Deere 6230 moc 100 KM na szerokim ogumieniu wykorzy-

stany do uprawy, 
- agregat uprawowy Horsch Terrano 3 FX, szerokość robocza 3 m, zęby 

półsprężyste zakończone gęsiostopką, kroje talerzowe i wałek strunowy, 
głębokość robocza 10-15 cm, 

- siewnik do siewu bezpośredniego z krojami tarczowymi 6.rzędowy o na-
pędzie mechanicznym Unicorn 3 firmy Kleine, 

- opryskiwacz Krukowiak 800 l, szerokość robocza 12 m, dysze szczeli-
nowe TeeJet XR rozmieszczone co 50 cm, wydajność cieczy roboczej 
200 l/ha.  

 
Wyniki poddano analizie wariancji testem Studenta przy przedziale ufności 
0,95. 

 
Wyniki i dyskusja 
W okresie wschodów, w każdej badanej warstwie zastosowanie intensyw-
nego wariantu ochrony herbicydowej powodowało istotny wzrost zwięzłości 
gleby w porównaniu z wariantem ekstensywnym (tab. 1). Wahał się on od 
31,8% w warstwie 5-10 cm do 12,5% w warstwie 20-25 cm. W okresie zbio-
rów różnice między tymi obiektami zatarły się i były statystycznie nieistotne.  
 
Spośród zastosowanych systemów uprawy najkorzystniej na zbitość gleby, 
zarówno wiosną, jak i jesienią, wpłynęło zastosowanie słomy i siewu bezpo-
średniego (obiekt 5), natomiast największą zwięzłością charakteryzowały się 
poletka uprawiane tradycyjnie, co prawdopodobnie było spowodowane 
szybszym procesem zagęszczanie się gleby uprawianej tradycyjnie.  
 
Uzyskane wyniki nie znajdują potwierdzenia w pracach Kuca [2006] i Pabina 
i in. [2000], którzy zanotowali wzrost zwięzłości gleby po zastosowaniu 
uproszczeń w uprawie roli. Gutmański [1991] twierdzi, że nadmierna zwię-
złość gleby przyczynia się do deformacji korzeni buraka cukrowego oraz 
niedostatecznego zagłębienia ich w glebie, a Włodek i in. [1999], że zazwy-
czaj uproszczenia w uprawie roli przyczyniają się do wzrostu zbitości gleby 
w okresie wschodów, zwłaszcza w wierzchniej warstwie.  
 
W każdej badanej warstwie i w obu terminach badań porowatość ogólna 
była istotnie modyfikowana zastosowanym poziomem ochrony przed chwa-
stami (tab. 2). W wariancie ekstensywnym ilość porów w okresie wschodów 
była większa średnio o 2,6%, a jesienią o 3,2% w odniesieniu do wariantu 
intensywnego.  
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Tabela 1. Zwięzłość gleby w MPa 
Table 1. Soil firmness (MPa) 

Wschody Zbiór 
poziom ochrony poziom ochrony Systemy uprawy 

int. ekst. 
średnie 

int. ekst. 
średnie 

  warstwa 5–10 cm 

1. Trad. (♣)  3,1 2,6 2,9 2,4 2,7 2,6 

2. ♣ siew bezp. 2,8 2,5 2,7 2,4 2,2 2,3 

3.  ♣ siew bezp. 2,7 2,5 2,6 2,1 2,3 2,2 

4.  kultyw, siew b. 3,5 1,9 2,7 2,4 2,1 2,3 

5.  siew bezp. 2,3 1,7 2,0 2,0 1,9 2,0 

Średnie 2,9 2,2 – 2,3 2,2 – 

NIR0,05 dla czynnika I 0,4 ni 

NIR0,05 dla czynnika II 0,5 ni 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

 warstwa 10–15 cm 

1. Trad. (♣)  4,0 3,3 3,7 3,2 3,1 3,2 

2. ♣ siew bezp. 3,5 3,2 3,4 2,3 2,7 2,5 

3.  ♣ siew bezp. 3,3 3,8 3,6 2,7 3,3 3,0 

4.  kultyw, siew b. 3,5 2,7 3,1 3,1 2,6 2,9 

5.  siew bezp. 2,8 1,6 2,2 2,4 2,5 2,5 

Średnie 3,4 2,9 – 2,7 2,8 – 

NIR0,05 dla czynnika I ni ni 

NIR0,05 dla czynnika II 0,4 ni 

NIR0,05 dla interakcji 0,5 ni 

 warstwa 20–25 cm 

1. Trad. (♣)  7,5 6,3 6,9 4,4 4,2 4,3 

2. ♣ siew bezp. 5,0 5,1 5,1 3,9 3,6 3,8 

3.  ♣ siew bezp. 4,6 4,5 4,6 3,4 4,0 3,7 

4.  kultyw, siew b. 5,4 4,5 5,0 3,8 3,1 3,5 

5.  siew bezp. 4,5 3,5 4,0 3,4 3,4 3,4 

Średnie 5,4 4,8 – 3,8 3,7 – 

NIR0,05 dla czynnika I 0,5 ni 

NIR0,05 dla czynnika II 0,8 0,4 

NIR0,05 dla interakcji ni 0,6 

ni – nieistone 

♣ międzyplon  ścierniskowy       słoma 
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Tabela 2. Porowatość ogólna w % 
Table 2. Total porosity of the soil (%) 

Wschody Zbiór 

poziom ochrony poziom ochrony Systemy uprawy 

int. ekst. 
średnie

int. ekst. 
średnie 

  warstwa 5–10 cm 

1. Trad. (♣)  45,7 46,8 46,2 42,7 45,3 44.0 

2. ♣ siew bezp. 44,3 45,1 44,7 42,8 47,1 45,0 

3.  ♣ siew bezp. 42,2 41,8 42,0 43,4 45,0 44,2 

4.  kultyw, siew b. 38,9 45,3 42,1 39,9 44,5 42,2 

5.  siew bezp. 38,7 43,1 40,9 38,1 46,3 42,2 

Średnie 42,0 44,4 – 41,4 45,6 – 

NIR0,05 dla czynnika I 2,2 1,9 

NIR0,05 dla czynnika II 1,9 1,7 

NIR0,05 dla interakcji 2,7 2,4 

 warstwa 10–15 cm 

1. Trad. (♣)  44,2 44,4 44,3 41,2 44,5 42,9 

2. ♣ siew bezp. 44,2 45,5 44,85 43,8 44,9 44,4 

3.  ♣ siew bezp. 40,2 41,3 40,75 42,6 42,9 42,8 

4.  kultyw, siew b. 41,5 45,6 43,55 42,5 44,9 43,7 

5.  siew bezp. 37,3 42,9 40,1 39,5 44,6 42,1 

Średnie 41,5 43,9 – 41,9 44,4 – 

NIR0,05 dla czynnika I 1,3 2,3 

NIR0,05 dla czynnika II 1,9 1,5 

NIR0,05 dla interakcji 2,8 2,2 

 warstwa 20–25 cm 

1. Trad. (♣)  42,0 41,4 41,7 44,1 43,5 43,8 

2. ♣ siew bezp. 43,3 43,1 43,2 43,0 46,7 44,9 

3.  ♣ siew bezp. 35,2 41,2 38,2 42,4 44,5 43,5 

4.  kultyw, siew b. 39,8 44,0 41,9 42,1 45,5 43,8 

5.  siew bezp. 36,7 42,3 39,5 38,1 43,6 40,9 

Średnie 39,4 42,4 – 41,9 44,8 – 

NIR0,05 dla czynnika I 2,3 0,6 

NIR0,05 dla czynnika II 2,1 1,5 

NIR0,05 dla interakcji 2,9 1,9 

ni – nieistone 

♣ międzyplon  ścierniskowy       słoma 
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Wiosną w warstwie 5–10 i 10–15 cm oraz jesienią we wszystkich warstwach 
najmniej porów oznaczono na poletkach ze słomą i siewem bezpośrednim 
(obiekt 5). Podobne wyniki uzyskali Kordas [2000] oraz Tebrügge i Wagner 
[1995], którzy stwierdzili spadek porowatości ogólnej po siewie bezpośred-
nim. Istotną interakcję obu czynników doświadczenia stwierdzono w obu 
terminach badań w każdej warstwie. W każdym przypadku najmniejszą ilo-
ścią porów charakteryzowała się gleba poletek z intensywnym poziomem 
ochrony herbicydowej i siewem bezpośrednim w mulcz ze słomy (obiekt 5). 
 
Istotny wpływ poziomu ochrony herbicydowej na wilgotność gleby stwier-
dzono tylko w okresie zbioru buraka cukrowego (tab. 3). Wyższą wilgotność 
odnotowano na poletkach z mniejszą ilością zabiegów herbicydowych  
w porównaniu z wariantem intensywnym. Różnica między tymi obiektami 
wahała się od 1,8 pkt. % w warstwie najgłębszej do 2,9 pkt. % w warstwie 
10-15 cm.  
 
Zróżnicowane systemy uprawy wywarły istotny wpływ na wilgotność gleby 
wiosną we wszystkich badanych warstwach, a jesienią tylko w wierzchniej. 
W okresie wschodów najwyższą wilgotność (średnio 15,3% obj.) odnoto-
wano na poletkach, na których zastosowano mulcz ze słomy i siew bezpo-
średni, a najniższą po wykonaniu uprawy tradycyjnej. Maksymalną różnicę 
między tymi wariantami, wynoszącą 7,8 pkt. %, zaobserwowano w war-
stwie 10-15 cm.  
 
Podobne zależności, jakie wystąpiły w przypadku wilgotności, odnotowano  
w przypadku zapasu wody w glebie (tab. 4). Istotny wpływ poziomu ochrony 
odnotowano tylko w okresie zbioru. We wszystkich warstwach na obiektach 
chronionych ekstensywnie stwierdzono istotnie większy zapas wody (średnio 
o 46%) w odniesieniu do intensywnego wariantu ochrony herbicydowej.  
 
Na początku wegetacji istotnie największym zapasem wody charakteryzowa-
ły się poletka z najbardziej uproszczonym wariantem uprawy konserwującej 
(średnio 7,7 mm), a najmniejszym – po zastosowaniu uprawy tradycyjnej 
(warstwy 5–10 cm i 10–15 cm) oraz po siewie bezpośrednim w mulcz z mię-
dzyplonu ścierniskowego (w warstwie 20–25 cm). Gleba po zastosowaniu 
siewu bezpośredniego zatrzymuje więcej wody, zwłaszcza w latach charak-
teryzujących się niewielką ilością opadów.  
 
Wyniki wielu badań dotyczących wilgotności i zapasu wody w systemach 
bezorkowych i z płużną uprawą roli nie są jednoznaczne. Włodek i in. [1999] 
oraz Pabin i Runowska-Hryńczuk [1998] obserwowali obniżenie wilgotności 
gleby w warunkach uprawy zerowej w stosunku do tradycyjnej. Z kolei Ble-
charczyk i in. [1999] oraz Pabin i in. [2002, 2007] stwierdzili wzrost wilgotno-
ści w warstwie ornej gleby po wykonaniu siewu bezpośredniego.  
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Tabela 3. Wilgotność gleby w % obj. 
Table 3. Soil moisture content (% by volume) 

Wschody Zbiór 

poziom ochrony poziom ochrony Systemy uprawy 

int. ekst. 
średnie

int. ekst. 
średnie 

  warstwa  5–10 cm 

1. Trad. (♣)  7,5 7,9 7,7 4,1 4,9 4,5 

2. ♣ siew bezp. 8,8 10,3 9,6 4,7 7,3 6,0 

3.  ♣ siew bezp. 12,5 12,8 12,7 4,9 7,9 6,4 

4.  kultyw, siew b. 12,3 10,4 11,4 6,6 7,8 7,2 

5.  siew bezp. 15,2 15,6 15,4 6,0 8,7 7,4 

Średnie 11,3 11,4  5,3 7,3  

NIR0,05 dla czynnika I ni 0,5 

NIR0,05 dla czynnika II 1,4 1,9 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

 warstwa 10–15 cm 

1. Trad. (♣)  7,4 7,2 7,3 4,6 5,7 5,2 

2. ♣ siew bezp. 9,8 10,4 10,1 4,8 7,2 6,0 

3.  ♣ siew bezp. 12,3 12,4 12,4 4,0 7,8 5,9 

4.  kultyw, siew b. 11,5 10,1 10,8 4,4 8,3 6,4 

5.  siew bezp. 14,8 15,3 15,1 5,1 8,3 6,7 

Średnie 11,2 11,1  4,6 7,5  

NIR0,05 dla czynnika I ni 1,1 

NIR0,05 dla czynnika II 1,7 ni 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

 warstwa 20–25 cm 

1. Trad. (♣)  9 9,8 9,4 4,8 6,1 5,5 

2. ♣ siew bezp. 10,1 11,6 10,9 5,5 5,6 5,6 

3.  ♣ siew bezp. 12,8 11,4 12,1 6,3 7,8 7,1 

4.  kultyw, siew b. 12,5 11,4 12,0 4,6 7,4 6,0 

5.  siew bezp. 14,8 16,2 15,5 5,3 8,8 7,1 

Średnie 11,8 12,1  5,3 7,1  

NIR0,05 dla czynnika I ni 0,3 

NIR0,05 dla czynnika II 1,9 ni 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

ni – nieistone 

♣ międzyplon  ścierniskowy       słoma 
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Tabela 4. Zapas wody w mm 
Table 4. Soil water resources (mm) 

Wschody Zbiór 
poziom ochrony poziom ochrony Systemy uprawy 

int. ekst. 
średnie

int. ekst. 
średnie 

  warstwa 5–10 cm 

1. Trad. (♣) 3,8 3,9 3,8 2,0 2,5 2,3 

2. ♣ siew bezp. 4,4 5,2 4,8 2,3 3,6 3,0 

3.  ♣ siew bezp. 6,3 6,4 6,3 2,5 4,0 3,2 

4.  kultyw, siew b. 6,1 5,2 5,7 3,3 3,9 3,6 

5.  siew bezp. 7,6 7,8 7,7 3,0 4,3 3,7 

Średnie 5,6 5,7 – 2,6 3,7 – 

NIR0,05 dla czynnika I ni 0,3 

NIR0,05 dla czynnika II 0,7 0,9 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

 warstwa 10–15 cm 

1. Trad. (♣)  3,7 3,6 3,7 2,3 2,8 2,6 

2. ♣ siew bezp. 4,9 5,2 5,1 2,4 3,6 3,0 

3.  ♣ siew bezp. 6,1 6,2 6,2 2,0 3,9 2,9 

4.  kultyw, siew b. 5,8 5,0 5,4 2,2 4,1 3,2 

5.  siew bezp. 7,4 7,7 7,6 2,5 4,1 3,3 

Średnie 5,6 5,5 – 2,3 3,7 – 

NIR0,05 dla czynnika I ni 0,5 

NIR0,05 dla czynnika II 0,9 ni 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

 warstwa 20–25 cm 

1. Trad. (♣)  4,5 7,9 6,2 2,4 3,0 2,7 

2. ♣ siew bezp. 5,0 5,8 5,4 2,8 2,8 2,8 

3.  ♣ siew bezp. 6,4 5,7 6,1 3,1 3,9 3,5 

4.  kultyw, siew b. 6,3 5,7 6,0 2,3 3,7 3,0 

5.  siew bezp. 7,4 8,1 7,8 2,7 4,4 3,5 

Średnie 5,9 6,6 – 2,6 3,6 – 

NIR0,05 dla czynnika I ni 0,1 

NIR0,05 dla czynnika II 0,9 ni 

NIR0,05 dla interakcji ni ni 

ni – nieistone 

♣ międzyplon  ścierniskowy       słoma 
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Wnioski 
1. Zastosowanie ekstensywnego wariantu ochrony herbicydowej w odnie-

sieniu do intensywnego przyczyniło się do spadku zwięzłości gleby wio-
sną, wzrostu jej wilgotności jesienią oraz zwiększenia porowatości ogól-
nej w obu terminach badań. 

2. Najkorzystniejsze właściwości fizyczne dla rozwoju korzeni buraka cu-
krowego miały poletka, na których zastosowano siew bezpośredni w 
mulcz ze słomy przedplonowej. 
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