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Wstęp 

Możliwość występowania procesów eolicznych na glebach lekkich Wielko
polski sygnalizowana była już przez CZARNOWSKIEGO (1956] i WILUSZA [1957]. Tra
dycyjnie intensywna produkcja rolnicza, prowadzona głównie na glebach lekkich, 
przyczyniła się, między innymi, do ujemnego bilansu wodnego (--{i0 mm) w tym 
rejonie. Rozkład kierunku i prędkości wiatrów również sprzyja rozwijaniu się ero
zji eolicznej, szczególnie w okresie wiosennym. Wiosną notuje się tu bowiem kil
kanaście dni z wiatrem o prędkości powyżej 10 m·s-1 i kilka z wiatrem powyżej 15 
m·s-1• Wyniki założonych w Wielkopolsce w 1986 roku doświadczeń pasywnych, 
mających określić dynamikę zmian natężenia erozji eolicznej w czasie, pozwoliły 
na ocenę ilościową tego zagrożenia. Z badań prowadzonych na Wysoczyźnie Koś
ciańskiej wynika, że transport eoliczny może osiągać natężenie nawet 150 kg de
flatu na każdy metr szerokości pola, co odpowiada utracie około 20 ton gleby z 1 
ha (głównie pyłu i części spławialnych) w ciągu roku. Średnie roczne natężenie 
transportu eolicznego wyv,ze od 5 kg·m-1 prowadzi już do istotnych zmian stanu 
fizycznego warstwy ornej erodowanego pola. Zmiany te wyrażają się głównie w 
zróżnicowaniu udziałów materii organicznej [PODSIADŁOWSKI 1991, 1994], co wyni
ka z względnie wysokiej zawartości węgla organicznego w cząstkach ulegających 
suspencji i erozji pulweryzacyjnej, w porównaniu do średniej erodowanej gleby. 
Podjęte w 1996 kompleksowe badania zwiewni w Wierzenicy, wykonywane wspól
nie z Instytutem Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wy
kazały, iż erozja eoliczna wpływa w istotny sposób również i na skład granulome
tryczny warstwy ornej zwiewni [STACH, PoDSIADŁOWSKI 1998]. Proces ten prowadzi 
bezpośrednio do powstawania rozległych stref deflacji i akumulacji (niwelacja 
rowów) oraz do obniżenia produktywności erodowanych pól [GOOSSENS i in. 2001]. 
Powoduje także spore utrudnienia w ścisłym prognozowaniu warunków siewu 
roślin, nawożenia i ewentualnych nawodnień. Zastosowanie nowych technik inży
nierii rolniczej będzie więc wymagało na polach erodowanych uwzględnienia 
powstałej na skutek erozji zmienności glebowej, co podniesie zapewne koszty 
produkcji. 

Badania prowadzone nad wpływem uprawy mechanicznej gleb lekkich na 
erozję eoliczną wykazały, iż istotny proces erozji eolicznej zachodzi w warunkach 
Wielkopolski w zasadzie jedynie na glebach lekkich, piaskach gliniastych, w okre-
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sic odpowiadającym wykonywaniu upraw przedsiewnych. Dzieje się tak dlatego, 
gdyż: 

• 

• 

struktura agregatowa tych gleb wykazuje względnie niską wytrzymałość me
chaniczną, 

podczas tradycyjnej uprawy wierzchnia warstwa gleby poddawana jest od
działywaniu zarówno energii uprawy, jak i energii ugniatania, pochodzącej 
od kół ciągnika, 
uprawa przedsiewna na glebach lekkich odbywa się zazwyczaj przy względ
nie niskiej wilgotności wierzchniej warstwy gleby, co sprzyja destrukcji i 
stymuluje erozję pulweryzacyjną. 

Zalecaną metodą ochrony gleb przed erozją eoliczną jest ograniczanie 
uprawy. Proponowane są różne systemy, w wleżności od warunków glebowych, 
realnego zagrożenia i opłacalności produkcji. Tak zwana uprawa ochronna 
( conservation tillage) polega na pozostawianiu na powierzchni pola części resztek 
pożniwnych, redukujących prędkość wiatru w strefie przyziemnej (HAGEN 1991 ]. 
Proponowane są jednak także systemy siewu bezpośredniego (no tillage ), bazują
ce na względnie wysokiej porowatości naturalnej uprawianych gleb [CR0VETI0 
1996] (rys. 1). 

Rys. 1. 

Fig. l. 

• lessy; loess O paralcssy; semilocss 

Występowanie gleb o wysokiej porowatości naturalnej (lessów) w Europie 
(Go0SSENS 1999] 
Distribution of soils with high natura! porosities (loess) in Europe [G00SSENS 
1999) 

Metody te zdają najlepiej egzamin na glebach pylastych, monofrakcyjnych, 
charakteryzujących się względnie wysoką porowatością naturalną . Doniesienia o 
udanych zastosowaniach uproszczeń w uprawie pochodzą z reguły z obszarów o 
takich glebach [DAVIES 1985; YOUNG, MULLINS 1991; WA1TS, DEXTER 1993]. Gleby 
lekkie natomiast, piaski gliniaste, zagrożone w Polsce erozją eoliczną, charaktery
zują się względnie niską porowatością naturalną (32-37% ). Uprawiane są przy 
tym na ogół intensywnie, przy czym dużą rolę w zmianowaniu odgrywają rośliny 
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źle reagujące na niską porowatość warstwy ornej w początkowym okresie wegeta
cji (okopowe, jęczmień). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie technologii uprawy gleby, pozwa
lającej na glebach polifrakcyjnych ograniczyć zagrożenie erozyjne przy zachowa
niu poziomu intensywności produkcji. Badania zintegrowanej uprawy gleby pro
wadzone były we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa USA (USDA) i finanso
wane były poprzez Fundusz Marii Skłodowskiej-Curie Il. 

Zintegrowana uprawa gleby 

Istotą proponowanego systnmu jest wykonywanie orki, uprawy popłużnej 
siewu lub sadzenia podczas jednego przejazdu ciągnika (rys. 2) . 

.1 

~~z~ 
Rys. 2. 

Fig. 2. 

Zestaw zintegrowanej uprawy gleby: 1 - ciągnik, 2 - pług, 3 - wały uprawowe, 
4 - siewnik 

The components of the integrated tillage system: 1 - tractor, 2 - moldboard 
plow, 3 - rollers and 4 - sowmg machine 

• 

• 

Zintegrowana uprawa gleby pozwala na osiągnięcie następujących korzyści: 

ciągnik porusza się jedynie po glebie mającej jeszcze strukturę spójną, co 
oznacza, iż koła ciągnika nie ugniatają gleby mającej już strukturę agrega
tową, 

eliminacja kolein pozwala na względnie dowolne kształtowanie porowatości 
ogólnej warstwy ornej, zgodnie z wymaganiami roślin i prognozą meteoro
logiczną, 
dwukrotna eliminacja kolein pozwala także na ograniczenie nakładu energii 
jednostkowej uprawy i w konsekwencji na zmniejszenie zużycia paliwa; 
ograniczenie nakładów energii jednostkowej uprawy oraz wykonywanie jej 
w warunkach stabilnej (na ogół średniej) wilgotności, pozwala na uzyskanie 
względnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej powstałej struktury agrega
towej, co obniża prawdopodobieństwo wystąpienia erozji eolicznej [HAGEN i 
in. 1999]. 

Warunki i metody badań 

Badania terenowe prowadzono w roku 2001 na polu badawczym w Brzegu, 
leżącym 10 km na północny zachód od Głogowa, w zachodniej części Pojezierza 
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Leszczyńskiego. Pole badawcze ma powierzchnię 7 ha i znajduje się od lat w ty
powym reżimie produkcji roślinnej. Wcześniejsze określenie przestrzennej zmien
ności składu granulometrycznego warstwy ornej gleby pozwoliło na ścisłe wytypo
wanie obiektu badań (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Skład granulometryczny gleby. Frakcje cząstek (piasku, _Eyłu i gliny) przyjęto zgodnie 
z klasyfikacją Ministerstwa Rolnictwa USA (USDA) [SOIL SURVEY STAFF 1975] 

The particie size composition of soils. Particie size groups (sand, silt and clay) 
according to the USDA classification [SOIL SURVEY STAFF 1975] 

Frakcja; Fraction 

2,0-1,0 mm 1,0--0,1 mm 0,1--0,05 mm 0,05--0,002 mm < 0.002 mm 

0,5% 64,5% 9,0% 24,0% 2,0% 

W badaniach wykorzystano ciągnik Ursus U-904 o mocy 63 kW, masie 
5650 kg i typowym ogumieniu (12,4/11-24, 184/15-34). Zestaw do zintegrowanej 
uprawy gleby o masie 820 kg składał się z pługa U023/1, sekcji wałów uprawo
wych (Campbell + Croskill) i zmodyfikowanego siewnika rzędowego (rys. 2). Na
kłady energii jednostkowej uprawy E obliczono, stosując program STAPOD, 
oparty na algorytmie podanym przez KRYSZTOFIAKA i PODSIADŁOWSKIEGO. [1998]. 
W badaniach wykorzystano opracowaną metodę pomiaru siły poc7ątkującej 
rozpad agregatu glebowego, tzw. break force (rys. 3). 

Rys. 3. 
Fig. 3. 

Schemat metody pomiaru siły (Fb) początkującej rozpad agregatu glebowego 
The scheme of the break force (Fb) measuring method 

Istotą tej metody był pośredni pomiar siły początkującej proi::es rozpadu, 
polegający na pomiarze masy (drobny śrut stalowy wsypywany do stalowego na
czyńka zgniatającego) wywierającej nacisk na pojedynczy agregat gI-ebowy o 
określonej wcześniej (metodą sitową) wielkości (rys. 3). Wartość błędu bez
względnego pomiaru, wynikająca z maksymalej masy śruciny, wynosiła przy tym 
0,000403 N. Badaniami objęto powietrznie suche agregaty o średnicy od 3,15 do 
4,0 mm, uzyskane z prób pobranych z wierzchniej warstwy gleby (0-50 mm), bez
pośrednio po wykonaniu uprawy. 

Siłę początkującą proces rozpadu agregatu określano według następującego 
wzoru: 
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Fb = m x g, 

gdzie: 
Fb - siła początkująca proces rozpadu agregatu (N), 
m - masa obciążenia krytycznego (g), 
g - przyspieszenie ziemskie. 
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Energię kruszenia agregatów glebowych określano natomiast metodą poda
ną przez SKIDMORE'A i POWERSA (1982), korzystając z następującego wzoru: 

0,002273Fb 
CE = [----}°,696, 

d2 
gdzie: 
CE - energia kruszenia agregatów (J·kg-1), 

d - średnica agregatu (m). 

Badania terenowe zaplanowano w układzie eksperymentu klasycznego, blo
ków kompletnie zrandomizowanych. 

Wyniki i dyskusja 

Wpływ uprawy na podatność eoliczną gleby wyraża się zmianami zachodzą
cymi podczas danego zabiegu w wierzchniej warstwie gleby, ulegającej później 
abrazji i deflacji. Chodzi tu zarówno o zmiany ilościowe, jak i jakościowe zacho
dzące w strukturze agregatowej tej warstwy. Agregaty większe od 0,84 mm uwa
żane są ogólnie za frakcję nieerodującą, odporną na działanie wiatru. Udział tej 
frakcji w wierzchniej warstwie gleby uznawany jest zatem za jeden z głównych 
wskaźników podatności deflacyjnej zwiewni - pola [HAGEN i in. 1992; RICE, MCE
WAN 2001 ]. W uprawach gleb zagrożonych eolicznie dąży się do uzyskania co 
najmniej 50% tego udziału. Udział frakcji nieerodującej w wierzchniej warstwie 
uprawianej gleby zależy głównie od wytrzymałości mechanicznej struktury agrega
towej, a więc głównie od składu mechanicznego, a ściślej od udziału najdrobniej
szych cząstek. W przypadku danej gleby zaś, od nakładu energii jednostkowej 
uprawy i wilgotności gleby [SKIDMORE, POWERS 1982; PODSIADŁOWSKI 1995]. W ba
daniach erozji eolicznej uznanym wskaźnikiem podatności wierzchniej warstwy 
gleby na deflację jest tak zwana energia kruszenia agregatów ( crushing energy -
CE), określana metodą bezpośrednią (SACEM) lub pośrednią, opisaną wyżej. Na 
rys. 4 przedstawiono wyniki badań energii kruszenia agregatów pobranych z 
wierzchniej warstwy gleby uprawianej tradycyjnie i systemem zintegrowanej upra
wy gleby. Istotną różnicą w porównywanych systemach uprawy był czas jej trwa
nia i wynikająca z tego zmienność wilgotności gleby. W systemie tradycyjnym bo
wiem, kolejne zabiegi uprawy popłużnej i siewu wykonywano w warunkach już 
względnie niskiej (3,2-3,9%) wilgotności wierzchniej warstwy, co wpłynęło wyraź
nie na obniżenie energii kruszenia agregatów. W systemie zintegrowanej uprawy 
gleby natomiast, wszystkie zabiegi wykonywano nieomal jednocześnie, w warun
kach względnie wysokiej (9,7-11,6%) i stabilnej wilgotności, co jak widać, zapo
biegło silnemu obniżeniu wytrzymałości mechanicznej struktury agregatowej (rys. 
4). 
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Rys. 4. 

Fig. 4. 
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integration tillage 

uprawa kowencjonalna 
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Energia jednostkowej uprawy; Unitary tillage energy - E (kJ-m-2) 

Wpływ energii jednostkowej uprawy (E) - zintegrowanej i konwencjonalnej na 
energię kruszenia agregatów (CE) frakcji nieerodującej (2-3,15 mm) 
The aggregate crushing energy of a non-erodible soil fraction - CE (sieve 
diameter range of 2-3,15 mm) as influenced by unitary tillage - E (integration 
and conventional systems) energy 

Tradycyjna, intensywna upr:1wa gleb lekkich, związana z kilkakrotnym, se
kwencyjnym oddziaływaniem na wierzchnią warstwę gleby znacznymi energiami 
uprawy i ugniatania, prowadzi z jednej strony do powstawania najczęściej nieko
rzystnych stref nadmiernych zagęszczeń, z drugiej do destrukcji gleby i stymulacji 
procesów eolicznych. Zintegrowana uprawa gleby, polegająca na wykonywaniu 
orki, uprawy popłużnej i siewu lub sadzenia w jednym przejeździe ciągnika, 

pozwala uniknąć znacznej części tych niekorzystnych skutków uprawy. Ciągnik 
nie zużywa energii na tworzenie koleiny, co jest głównym źródłem oszczędności 
paliwa w tym systemie. Oszczędności te znajdują wyraz w ochronie gleby. Znacz
ny zakres regulacyjny segmentu wałów uprawowych pozwala przy tym praktycznie 
dowolnie kształtować zagęszczenie gleby w powstającym profilu ornym, zgodnie z 
wymaganiami roślin. Powstająca na powierzchni pola struktura agregatowa ce
chuje się przy tym nie tylko korzystnym udziałem agregatów dużych, zapewniają
cym odporność na deflację, ale i znaczną, jak widać, stabilnością, wyrażającą się 
względnie wysoką wytrzymałością mechaniczną agregatów poszczególnych frakcji. 
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Wnioski 

1. Wytrzymałość mechaniczna struktury agregatowej piasku gliniastego, wyra
żona energią kruszenia agregatów, zależy od systemu uprawy gleby i nakła
dów energii jednostkowej. 

2. Zintegrowana uprawa gleby pozwala na wyraźne obniżenie podatności de
flacyjnej piasków gliniastych i zwiększenie ich stabilności, dzięki zachowa
niu względnie wysokiej energii kruszenia. 

3. Zintegrowana uprawa gleby powinna być dalej badana w kierunku opraco
wania modelu prognozowania technicznych warunków jej wykonywania na 
różnych glebach zagrożonych erozją eoliczną. 
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Słowa kluczowe: erozja eoliczna, zintegrowana uprawa gleby 

Streszczenie 

Erozja eoliczna jest istotnym czynnikiem procesu morfogenetycznego za
chodzącego na nizinnych obszarach Europy Środkowej. Rozwija się szczególnie w 
warunkach intensywnie uprawianych gleb lekkich, o względnie niskiej wytrzyma
łości mechanicznej struktury agregatowej. Oprócz badań samego procesu w 
ośrodku poznańskim zajęto się także rolą uprawy mechanicznej w stymulacji de
flacji. Podjęto we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa USA (USDA) badania 
metod uprawy gleb piaszczystych o wysokiej podatności eolicznej. Z analizy zas
tosowanych uproszczeń uprawowych wynika, że względnie najtrudniej wprowa
dzać takie zmiany na glebach polifrakcyjnych o niskiej porowatości naturalnej i 
niskiej wytrzymałości mechanicznej struktury agregatowej, do jakich zaliczają się 
pospolite w Polsce piaski gliniaste. Dobrym rozwiązaniem w tych warunkach oka
zała się tzw. zintegrowana uprawa gleby, polegająca na jednoczesnym wykonywa
niu orki, uprawy popłużnej, siewu lub sadzenia i pozwalająca na uzyskanie 
względnie stabilnej eolicznie powierzchni pola. 

INTEGRATED SOIL TILLAGE 
FOR WIND EROSION CONTROLLING 

Stanisław Podsiadłowski, Aldona Szkudlarek-Lipowy, Leszek Kucharczyk 
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University, Poznań 

Key words: wind erosion, integrated tillage of soil system 
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Summary 

Wind erosion oftcn occurs near the time of sowing of both spring and fali 
crops on the intensively cultivated, sandy soils in Poland. The objectives of this 
study werc to design and evaluate an integrated tillage system that could reduce 
the erosion hazard on the low-porosity, loamy sand soils that occupy large areas 
of crop land in Poland. Minimum tillage systems that preserve crop residues 
were tested on these loamy sand soils. However, because of the low natural po
rosities, many of the crops traditionally grown on these soils such as potatoes, 
sugar beets and harley, respond to minimum soil cultivation with low production. 
The integrated system modified the soil structure. lt produced a larger fraction 
of non-erodible aggregates that had higher dry-aggregate stabilities at the soil 
surface when compared to the convcntional tillage system. To achieve the first 
objective, an intcgrated tillage system was developed that performed plowing, 
pre-sowing, and sowing in a single tractor pass. Next, the integrated system was 
compared to other tillage systems to deterIPine its relative effects on tillage 
energy distribution, soil structure and potentia! wind erosion. 
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