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Efekty uprawy ocenia się zazwyczaj na podstawie wskaźników charakteryzujęcych
odwrócenie i pokruszenie skiby, profil dna bruzdy oraz wielkości fizycznych wła
ściwości gleby, głównie gęstości, porowatości, pojemności wodnej
i powietrznej
[s]. Wskaźniki te nie daję jednak pełnej informacji o zmianach zachodzęcych w budowie gleby. Do pogłębionej interpretacji wyników obrazujęcych ilościowe zmiany
fizycznych właściwości uprawianej gleby bardzo przydatne mogę być badania morfologiczne [2, 3, 4].
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na bezpośrednie efekty
uprawy, a także ich trwałość. Badania zmian zachodzęcych w glebie pod wpływem
działania elementów roboczych pługa i glebogryzarki prowadzono na glebie brunatnej wytworzonej z lessu i rędzinie mieszanej wytworzonej z opoki kredowej. Gleba brunatna wytworzona z lessu zawiera w warstwie ornej: frakcji o średnicy
<0,02 fllTl 30%, frakcji o średnicy< 0,002 fllTl 12", zwięzków próchnicznych <1,70%;
rędzina: frakcji o średnicy <0,02 fllTl 38%, frakcji
o średnicy <0,002 mm 14%,
zwięzków próchnicznych 1,83%, węglanu wapnia 1,12%.
Uprawę wymienionych gleb wykonywano na ściernisku po zbiorze mieszanki roślin
stręczkowych, przygotowujęc pola pod zasiew pszenicy ozimej
we wrześniu 1981 r.
(gleba lessowa 11.09 rędzina 2.09). Zawartość wody w warstwie ornej podczas wykońywania uprawy wynosiła w glebie lessowej 16,9% wagowych, w rędzinie - 17,7% wagowych.
Próbki do badań morfologicznych, o wymiarach 9 x 8 x 4 cm, pobierane były w
płaszczyźnie pionowej z powierzchniowej (0-8 cm) strefy warstwy ornej w następuję
cych terminach: 1 - bezpośrednio po wykonaniu uprawy, 2 - po upływie trzech tygodni, 3 - poczętek maja 1982 r., 4 - bezpośrednio po zbiorze pszenicy ozimej, w połowie sierpnia 1982 r. Wprezentowanej pracy przedstawiono wyniki
uzyskane w dwu
pierwszych terminach. Całość wyników, obejmujęca również badania prowadzone w
roku 1982/83, będzie przedmiotem szerszego opracowania.
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Próbki glebowe wysuszone w temperaturze pokojowej nasycane były żywicę poliestrową POLIMAL-109, według opisanej wcześniej metody [3] . Utwardzoną próbkę przecinano na plastry o grubości 1 cm; uzyskane powierzchnie zostały wyszlifowane i
sfotografowane w świetle odbitym. Na fotografiach faza stała gleby ma barwę białą,
a wypełniona żywicę, wolne przestrzenie - czarnę.

Wyniki
Gleba lessowa przed uprawę miała budowę zbitę; była niemal pozbawiona więk
szych porów (rys. 1). Na fotografiach zaznaczają się jednak wyraźnie bezładnie występujące strefy mniej i bardziej zagęszczone. Po orce pługiem masa glebowa
rozpadła się na agregaty o zróżnicowanej wielkości, od 0,5 x 0,5 mm do 4 x 3 cm, które zgodnie z klasyfikację Beckmanna i Geygera [1] można określić jako gładko
ścienne okruchy (rys. 2). Wwiększych agregatach występowały spękania,
mniejsze
były niemal pozbawione dużych porów ..
Okruchy powstajęce w glebie lessowej po uprawie glebogryzarkę były małe, największe osięgały wymiary 1,5 x 1,5 cm; nie występowały między nimi
duże wolne
przestrzenie (rys . 3). Budowa gleby była znacznie bardziej jednorodna niż po
uprawie płużnej. Było to wynikiem agresywnego działania elementów tnęcych glebogryzarki.
Warstwa orna rędziny kredowej mieszanej charakteryzowała się przed uprawę budowę szczelinową (rys. 4). Gleba była poprzecinana pęknięciami o różnej szerokości
Uprawa płużna powodowała pokruszenie i rozluźnienie gleby; było ono jednak bardzo
nirównomierne. Wskibach występowały duże, nie rozdrobnione, zbite fragmenty,
obpk silnie pokruszonych i rozluźnionych (rys. 5).
Po uprawie glebogryzarkę budowa warstwy ornej była zdecydowanie bardziej homogeniczna; nie obserwowano stref nie rozluźnionych, okruchy były równomiernie
rozłożone w całej badanej warstwie gleby (rys. 6).
Po upływie trzech tygodni budowa warstwy ornej gleby lessowej, niezależnie od
zastosowanego narzędzia, uległa znacznym zmianom (rys. 7, 8). Następiło zagęszcze
nie gleby na skutek osiadania i powrót do stanu obserwowanego przed uprawę; zanikły zarówno agregaty, jak i wolne przestrzenie między nimi.
Do szybkiego zagę
szczenia warstwy ornej gleby lessowej przyczyniły się niewątpliwie intensywne opady deszczu - bezpośrednio po uprawie - 33,5 mm. Powstałe podczas uprawy okruchy
wyodrębniaję się na fotografiach jedynie jako bardziej zbite fragmenty. Zachowały
się one w tej postaci przez dłuższy okres , o czym świadczy
obraz budowy gleby
przed uprawę.
Zagęszczenie rędziny po upływie trzech tygodni od uprawy również wzrosło, ale
w stopniu daleko słabszym niż w glebie lessowej (rys. 9, 10). Występowały, szczególnie w warstwie 0-4 cm, agregaty i duże wolne przestrzenie między nimi.
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Otrzxmane dane świadczę, że zarówno gleba lessowa, jak i rędzina bezpośrednio
po uprawie glebogryzarką uzyskały budowę znacznie bardziej jednorodnę niż po orce.
Trwałość efektów uprawy była, niezależnie od stosowanego narzędzia,
większa
na
rędzinie niż na glebie lessowej. Decydujęcę rolę odgrywa tu większa zawartość koloidów mineralnych i kat1onów Ca+ 2 w rędzinie,sprzyjajęca tworzeniu się w efekcie
uprawy stabilniejszych agregatów strukturalnych.
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Mopq,onorHqecKHe HCCXeĄOBSHHR BenHqHH~ H ycTottqaBOCTH H3MeHeHHl npoHCXOĄR~HX B CTpoeHHH nosepxHOCTHHOtt ąaCTH naxoT-

HOro cnon (0-8 cw) neccoson H peHĄ3HHOBott noąs~ noĄ BnHHHHeM nnyra
H paTa~HOHHOI noąso~pe3H. HenocpeĄCTBeHHo nocne nposeĄeHHH arpoTexHHąecKHX
wepOIIpHRTHtt naxOTH~ff cnott npHo6pen KOMKOBaTYJO . CTPYKTYPY,
6onee roMoreHHYJO nocne o6pa6oTKH poTaqHOHHOff noąHocflpe3o~, qeM nocne
scnamxe. qepea TPH HeĄena B cTpoeHHH naxoTHoro cnoa neccosott H peHA3HHOBott noąBH IIpOH3BOMXH 3H8ąHT8A&R~e H3M8HeHHR: neccosaa
noqsa
oceĄaa noĄBeprnac& crynteHH~, KOMKH o6paaoBaHH~e B npo~ecce o6pa6oTKR acąeana, a nHm& peHA3HHa YAepnsana, oco6eHHO a cnoe 0-4 cu, KOMxosaTYD CTPYKTYPY•
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE VALUE ANO STABILITY OF CHANGES IN THE ARABLE
LAYER STRUCTURE CAUSEO BY THE TILLAGE WITH PLOUGH ANO ROTOVATOR
S u mm a r y

Morphological investigations on the value and stability of changes occurring
in the structure of upper arable layer (0-8 cm) of loess and rendzina soil under
the effect of plough and/or rotovator were carried out. The arable layer after
the agrotechnical measures gained the crimby structure under the effect of rotovator, which was mare uniform in this case than at the plough application. A considerable differentiation in the structure of arable layer of loess and rendzina
occurred after. three weeks: the loess soil condensed due to subsidence, crumbles
formed in the tillage process vanished and only rendzina soil kept the crumby
structure in the 0-4 cm layer.
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