
 311

Tomasz Tomaszewicz, Justyna Chudecka  
Katedra Erozji i Rekultywacji Gleb  
Akademia Rolnicza w Szczecinie 
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Streszczenie 
 

Autorzy porównywali wła�ciwo�ci fizyczne oraz wybrane chemiczne 
dwóch gleb piaszczystych o zbli�onym uziarnieniu, w typie rdzawych 
wła�ciwych, do pocz�tku lat 90-tych stanowi�cych jedno pole 
płodozmianowe – własno�� PGR Ginawa. Aktualnie jedno pole jest 
intensywnie u�ytkowane rolniczo (z upraw� pszen�yta), drugie za� 
stanowi 8-letni odłóg. Stwierdzono, �e proces odłogowania 
spowodował znacz�ce zakwaszenie gleby, zmniejszenie wysycenia 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi, zubo�enie w 
przyswajalne formy magnezu, potasu i fosforu oraz wzrost zawarto�ci 
glinu wymiennego. Nie stwierdzono natomiast wzbogacenia gleby 
odłogowanej w próchnic�, co mo�na powi�za� z nisk� produkcj� 
biomasy ro�lin porastaj�cych odłóg. Odłogowanie spowodowało 
popraw� wła�ciwo�ci wodno-powietrznych w wierzchniej 10-
centymetrowej warstwie gleby, zwi�zan� najprawdopodobniej z 
oddziaływaniem systemów korzeniowych ro�lin. Gł�bsze warstwy 
gleby z odłogu uległy zag�szczeniu. 

 
Słowa kluczowe: odłogowanie, gleba rdzawa, wła�ciwo�ci fizyczne i 

chemiczne gleb 

 

Wst�p i cel 

 Zmiany w opłacalno�ci produkcji rolniczej jakie zaszły z pocz�tkiem lat 90-tych doprowadziły do

gleby piaszczyste. Były to zarówno gleby kwalifikuj�ce si� do gleb 

marginalnych wła�ciwych, jak i marginalnych alternatywnego wykorzystania 

[Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1998]. Cz��� gruntów, na których zaniechano 

produkcji rolniczej, przekazano Lasom Pa�stwowym w celu realizacji 
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programu podniesienia lesisto�ci Polski. Pozostałe powróc� najpewniej do 

produkcji rolniczej, cho�by jako �ródło „zielonej energii” – upraw ro�lin 

energetycznych [Dzienia 1998, Dzienia i in. 1998].  

Niezale�nie od sposobu zagospodarowania, istotnym problemem jest kierunek 

zmian we wła�ciwo�ciach gleb odłogowanych. Autorzy publikacji z tego 

zakresu  zgodni s�, i� na odłogach poprawia si� gospodarka próchniczna 

i wodna, za� pojawienie si� licznych bioporów powoduje równie� popraw� 

warunków aeracji, mimo wzrostu zag�szczenia gleby [Kr��el 1990, Martyn i 

in. 1998, Słowi�ska-Jurkiewicz i in. 1999]. Jednak pogl�dy co do kierunku 

zmian innych wła�ciwo�ci fizykochemicznych, w tym tak istotnych dla 

u�ytkowania gleb jak odczyn i dost�pno�� składników pokarmowych s� 

podzielone, jedni z autorów uwa�aj� i� nast�puje poprawa �yzno�ci gleby 

[Str�czy�ski i Rola 1998], za� inni twierdz� i� zachodz�ce zmiany prowadz� 

do degradacji gleby [Dzienia i in. 1997].  

Celem pracy jest porównanie wybranych wła�ciwo�ci fizycznych i 

chemicznych gleby uprawnej i odłogowanej. Badane gleby to gleby 

piaszczyste, sklasyfikowane do  typu rdzawych wła�ciwych. Porównanie to, 

ma da� obraz kierunku zmian wła�ciwo�ci gleby, spowodowanych paroletnim 

jej odłogowaniem. 

Materiał i metody 

Badania wykonano w 1999 roku, na dwóch polach umiejscowionych w 

obr�bie geodezyjnym wsi Ginawa (woj. zachodniopomorskie). Dobrane do 

bada� obiekty to: pole uprawne u�ytkowane intensywnie - obsiane pszen�ytem 

oraz pole odłogowane od 1991 roku, poro�ni�te ro�linno�ci� trawiast� i 

samosiewkami sosny i brzozy. Do roku 1991 obie porównywane gleby 

znajdowały si� w u�ytkowaniu PGR Ginawa.  

Badano wierzchni�, 40-centymetrow� warstw� gleb, która najszybciej i 

najwyra�niej reaguje na zmian� sposobu u�ytkowania. Próbki glebowe 

pobrano z warstw 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 cm. Oznaczono w nich: 
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uziarnienie met. Cassagrande’a w modyfikacji Pruszy�skiego, odczyn 

(pH w KCl i pH w H2O) met. potencjometryczn�, kwasowo�� hydrolityczn� i 

sum� kationów zasadowych wg Kappena, zawarto�� glinu wymiennego wg 

Sokołowa, próchnicy, zasobno�� w przyswajalne formy makroelementów – 

magnezu wg Schachtschabela, fosforu i potasu wg Egnera-Riehma. 

Wła�ciwo�ci fizyczne: g�sto�� obj�to�ciow�, wilgotno�� aktualn�, porowato�� 

kapilarn�, pojemno�� wodn� całkowit�, oznaczono metod� suszarkow�, 

pobieraj�c próbki o nienaruszonej strukturze do cylinderków Kopecky’ego o 

pojemno�ci 100 cm3. Otrzymane wyniki umo�liwiły wyliczenie  porowato�ci 

niekapilarnej i porowato�ci aeracji. Przy zastosowaniu programu 

„TEKSTURA” wyliczono warto�� przeci�tnej �rednicy ziaren [Prusinkiewicz, 

Proszek 1990]. 

Wyniki 

 Według mapy glebowo- rolniczej badane gleby nale�� do kompleksu szóstego 

przydatno�ci rolniczej - �ytniego słabego, za� przeprowadzone wcze�niej 

badania, pozwalaj� zakwalifikowa� je do typu gleb rdzawych, wytworzonych 

z piasków gliniastych, pod�cielonych piaskami słabogliniastymi i lu�nymi 

[Tomaszewicz 1995]. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy uziarnienia, pozwalaj�ce na stwierdzenie, i� badane gleby w całej 40

zaledwie 3-4 % materiału glebowego. Warto�� przeci�tnej �rednicy ziarna 

(GSS), wynosz�ca od 0,089 do 0,118 mm, wskazuje na znaczne wyrównanie 

uziarnienia tych gleb, jedynie wzgl�dnie wysoka zawarto�� frakcji pyłu, 

wynosz�ca od 23 do 27 %, podnosi ich przydatno�� rolnicz�.  

Tab. 1 Procentowa zawarto�� frakcji granulometrycznych, przeci�tna �rednica ziaren - 
GSS  
oraz grupa granulometryczna według PTG i USDA/FAO porównywanych gleb z Ginawy 

Table 1. Percent contents of granulometric fractions, average grain diameter -GSS 

and granulometric group as per PTG and USDA/FAO for the compared soils in Ginawa 
 
Obiekt  

i 
warstw
a gleby 

Szkielet  
>1,0 
mm 

Piasek  
1,0-0,1  

mm 

Pył  
0,1-
0,02 
mm 

Cz��ci 
spławial
ne  <0,02 

mm 

Ił 
koloidaln
y <0,002 

mm 

GSS  
mm     

Grupa granulometryczna 
według  
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w cm %  PTG USDA/FAO 
Pole 

0-10 14,3 54,0 27,0 20,0 4,0 0,089 glp/pgmp sandy loam 
10-20 9,4 55,0 26,0 19,0 4,0 0,094 pgmp sandy loam 
20-30 9,8 54,0 27,0 19,0 4,0 0,089 pgmp sandy loam 
30-40 10,6 58,0 23,0 19,0 3,0 0,098 pgm loamy sand 

Od³óg 
0-10 9,8 59,0 25,0 16,0 4,0 0,111 pgmp/pgm loamy sand 

10-20 11,0 61,0 23,0 16,0 4,0 0,118 pgm loamy sand 
20-30 12,3 59,0 24,0 17,0 4,0 0,105 pgm loamy sand 
30-40 9,1 60,0 23,0 15,0 3,0 0,095 pgm/pgl loamy sand 

 

Oceniaj�c odczyn i wła�ciwo�ci sorpcyjne tych gleb (tab.2), mo�emy 

stwierdzi�, i� s� one silnie zakwaszone. Wzgl�dnie wy�sze warto�ci odczynu 

osi�ga gleba uprawna, jednak s� one znacznie ni�sze ni� wskazany dla gleb 

lekkich odczyn lekkokwa�ny [Obojski, Str�czy�ski 1995]. W �lad za wy�szym 

odczynem gleba uprawna w stosunku do odłogu charakteryzuje si�  tak�e 

wy�szym stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o 

charakterze zasadowym (V), przekraczaj�cym 40 % (minimalna warto�� V dla 

gleb piaszczystych). W glebie odłogowanej odczyn w chlorku potasu wynosi 

3,4-3,7 i jest bli�szy warto�ciom wyst�puj�cym w glebach siedlisk borów 

sosnowych [Chudecka i in. 2003]. 

Tabela 2. Odczyn gleby mierzony w wodzie (pH w H2O) i chlorku potasu o st��eniu 1 mol·dm-3 (pH w KCl), 
kwasowo�� hydrolityczna - Hh, suma kationów zasadowych - S, pojemno�� kompleksu sorpcyjnego - T, 

stopie� wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym - V oraz zawarto�� 
wymiennego wodoru - Hw i glinu – Alw 

Table 2. Soil reaction measured in water (pH in H2O) potassium chloride of the concentration 1 mole·dm-3 

(pH in KCl), hydrolytic acidity - Hh, sum of base cations - S, sorption complex volume - T, saturation degree 

of the sorption complex with base character cations - V and contents of exchangeable hydrogen - Hw and 

aluminium – Alw 

 
 
Warstwa 

gleby 
pH Hh S T V Hw Alw 

(cm) H2O KCl cmol·kg-1 gleby % cmol·kg-1 gleby 
Pole 

0-10 5,3 4,1 4,0 4,8 8,8 54,4 0,065 0,050 
10-20 5,5 4,2 3,7 5,0 8,7 57,6 0,030 0,020 
20-30 5,6 4,3 3,3 7,0 10,3 68,1 0,025 0,015 
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30-40 5,4 4,1 3,2 5,0 8,2 61,0 0,035 0,025 
Odłóg 

0-10 4,9 3,4 6,2 3,6 9,8 36,9 0,225 0,205 
10-20 4,6 3,4 5,9 2,4 8,3 29,0 0,260 0,235 
20-30 4,6 3,5 5,0 4,4 9,4 46,9 0,250 0,235 
30-40 5,0 3,7 3,9 0,4 4,3 9,4 0,165 0,155 

 

 Niskiemu odczynowi gleby odłogowanej towarzyszy znacz�ce 

zubo�enie jej kompleksu sorpcyjnego w kationy zasadowe, do warto�ci V 

wahaj�cej si� od 9,4 do 46,9% oraz wzrost zawarto�ci glinu wymiennego. Jak 

przedstawiono w tabeli 2, zawarto�� glinu wymiennego w glebie uprawnej, w 

zale�no�ci od warstwy zawiera si� w przedziale 0,015 do 0,050 cmol·kg-1 

gleby. S� to ilo�ci nie oddziaływuj�ce toksycznie na ro�liny uprawne. 

Zawarto�� glinu wymiennego w badanej warstwie gleby odłogowanej jest 

znacznie wy�sza (4-16-krotnie), aczkolwiek nie przekracza jeszcze warto�ci 

0,5 cmol·kg-1 gleby, przy której oddziaływuje on toksycznie na ro�liny 

uprawne. 

Zmiana sposobu u�ytkowania nie spowodowała zró�nicowania zawarto�ci próchnicy w

Przyczyn� tego mo�e by� zbyt krótki okres odłogowania (o�mioletni), jak 

i niesprzyjaj�ce do wzrostu, nawet mało wymagaj�cych ro�lin, warunki 

glebowe. Ro�linno�� porastaj�ca gleb� odłogowan� nie tworzy zwartej 

pokrywy, co zostało stwierdzone wizualnie podczas bada� terenowych, 

uniemo�liwia to zainicjowanie wyra�nego procesu darniowego, prowadz�cego 

do wzrostu zawarto�ci materii organicznej.  

Tabela 3. Zasobno�� gleb w próchnic� oraz przyswajalne formy makroelementów: 
Mg - magnezu, K - potasu -  i P – fosforu 
Table 3. Richness of soil in humus and absorbable forms of macroelements: Mg - 

magnesium, K - potassium - and P – phosphorus 

 
Obiekt i warstwa Próchnica Mg P K 

gleby w cm % mg ·100 g-1 gleby 
Pole 

0-10 1,9 4,7 6,7 13,8 
10-20 1,7 4,6 6,6 15,6 
20-30 1,6 4,4 4,2 12,0 
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30-40 0,7 3,8 1,9 11,4 
Odłóg 

0-10 1,8 2,4 2,0 4,8 
10-20 1,6 1,6 9,8 10,0 
20-30 1,4 1,8 7,3 5,6 
30-40 1,3 1,7 2,8 4,9 

 

Inaczej ni� w przypadku próchnicy, zawarto�� dost�pnych 

makroelementów wykazuje w porównywanych glebach znaczne 

zró�nicowanie (tab. 3). Do roku 1991 oba pola znajdowały si� we władaniu 

Pa�stwowego Gospodarstwa Rolnego Ginawa, które prowadziło intensywn� 

gospodark� roln�, charakteryzuj�c� si� mi�dzy innymi wysokim nawo�eniem 

mineralnym, szczególnie NPK. Wyniki przedstawione w tabeli 3, pozwalaj� 

na wnioskowanie, i� odłogowana gleba charakteryzuje si� w stosunku do 

uprawnej kilkakrotnie ni�sz� zasobno�ci� w przyswajalny magnez i potas, je�li 

za� chodzi o fosfor to tylko jej wierzchnia 10-centymetrowa warstwa  zawiera 

wyra�nie ni�sz� ilo�� tego składnika ni� gleba uprawna. W gł�biej poło�onych 

warstwach (10-40 cm) gleba odłogu odznacza si� wy�sz� ilo�ci� P w stosunku 

do uprawnej. Fakt wy�szej zawarto�ci przyswajalnych form makroelementów 

w glebie uprawnej jest efektem jej nawo�enia, w tym wapniowego 

podnosz�cego odczyn oraz mniejszej immobilizacji składników w ro�liny 

wieloletnie – drzewa, krzewy, byliny. 

Oceniaj�c kształtowanie si� oznaczonych wła�ciwo�ci fizycznych, 

uwag� winni�my zwróci� na  zró�nicowanie g�sto�ci obj�to�ciowej w 

badanych glebach (tab. 4). Istotnie wy�sze warto�ci So (tab. 5) gleby uprawnej 

w warstwie 0-10 cm w stosunku do porównywanej gleby z odłogu nale�y 

powi�za� zarówno z ugniataj�cym oddziaływaniem maszyn rolniczych na 

polu, jak i z rozlu�niaj�cym gleb� oddziaływaniem systemów korzeniowych 

ro�lin na odłogu. Materiał glebowy odłogu wykazuje istotnie wy�sze 

zag�szczenie od gleby uprawnej w warstwie 20-30 cm (tab. 5). Wzrost 

g�sto�ci obj�to�ciowej gł�bszych warstw gleby odłogowanej przypisa� nale�y 
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prawdopodobnie procesowi naturalnego ich zag�szczania, o czym donosz� w 

swoich pracach mi�dzy innymi Dom�ał i in. [1992, 1995, 1996]. 

 

Tabela 4. Wybrane wła�ciwo�ci fizyczne gleb: g�sto�� obj�to�ciowa aktualna - So, wilgotno�� aktualna 
obj�to�ciowa - Wav, porowato�� kapilarna obj�to�ciowa - Pkv, pojemno�� wodna całkowita - Wcv, 
porowato�� niekapilarna - Pnk, porowato�� aeracji – Pa, g�sto�� naturalna – So nat. oraz ró�nica mi�dzy 
g�sto�ci� obj�to�ciow� aktualn� i g�sto�ci� obj�to�ciow� naturaln� 
Table 4. Selected physical features of soils: actual volume density - So, actual volume humidity - Wav, 
capillary volume porosity - Pkv, total water volume - Wcv, non-capillary porosity - Pnk, aeration porosity – Pa, 
natural density – So nat. and the difference between actual volume density and natural volume density 

 
 

Obiekt i warstwa So Wav Pkv Wcv Pnk Pa So nat. So - So 
nat. 

gleby w cm g·cm-3 % g·cm-3 
Pole 

0-10 1,51 21,7 30,0 39,5 9,4 17,8 1,33 0,18 
10-20 1,55 22,0 35,1 37,5 2,5 15,6 1,38 0,17 
20-30 1,45 18,6 32,6 41,1 8,5 22,5 1,39 0,06 
30-40 1,57 18,4 33,0 36,1 3,1 17,8 1,45 0,13 

Odłóg 
0-10 1,36 15,9 39,1 46,3 7,2 30,4 1,31 0,04 

10-20 1,56 14,7 33,5 41,9 8,4 27,2 1,35 0,21 
20-30 1,63 15,3 32,9 35,7 2,9 20,5 1,38 0,24 
30-40 1,62 14,4 31,8 34,2 2,4 19,7 1,49 0,13 

 

Tabela 5. Wyniki analizy wariancji mi�dzy wybranymi wła�ciwo�ciami fizycznymi 
mierzonymi w glebie uprawnej i odłogowanej 
Table 5. Results of variance analysis between selected physical qualities measured in arable 

and fallowed soil 

 
So Wav Pkv Wcv Pnk Pa So-So nat 

p F p F p F p F p F p F p F 
0-10 

0,005 31,14 0,015 17,0 0,162 2,932 0,002 i w 0,714 0,155 0,002 54,65 0,007 26,62
10-20 

0,961 0,003 0,000 140,6 0,484 0,595 0,203 2,318 0,221 2,094 0,028 11,48 0,842 0,046
20-30 

0,027 11,54 0,018 15,07 0,966 0,002 0,003 38,15 0,363 1,052 0,281 1,551 0,024 12,63
30-40 

0,092 4,869 0,002 50,11 0,153 3,108 0,134 3,522 0,400 0,885 0,180 2,627 0,739 0,127

 

Dla badanych gleb obliczono warto�� tzw. g�sto�ci obj�to�ciowej 

naturalnej - So nat., Jest to stopie� zag�szczenia do którego według Wojtasika  
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[1995] d��y gleba i przy którym odznacza si� ona mi�dzy innymi najlepsz� 

zdolno�ci� do retencji wody dost�pnej dla ro�lin. Warto�ci So nat. pozwalaj� 

okre�li� gleb� uprawn� jako �rednio zag�szczon� w warstwie 0-20 cm i słabo 

zag�szczon� w warstwie 20-40 cm (tab. 4). W glebie odłogowanej warstwa 0-

10 cm mie�ci si� w przedziale g�sto�ci naturalnej, gł�bsza warstwa 10-30 cm 

jest �rednio zag�szczona i dopiero na gł�boko�ci 30-40 cm gleb osi�ga stan 

słabego zag�szczenia (tab. 4). 

Gleba uprawna wykazuje istotnie wy�sz� w stosunku do gleby na odłogu 

wilgotno�� aktualn� w całej badanej warstwie (tab. 4 i 5). Powi�za� to nale�y 

z faktem, i� w momencie poboru próbek, gleba uprawna pokryta była 

�cierniskiem, wi�c ubytek wody powodowany był wył�cznie przez 

ewaporacj�, za� woda zawarta w glebie odłogowanej w tym czasie podlegała 

zarówno ewaporacji, jak i transpiracji z ro�lin.   

Rozlu�niona warstwa gleby na odłogu, posiadaj�ca wi�ksza ilo�� 

bioporów, na co wskazuje warto�� g�sto�ci obj�to�ciowej - So, odznaczaj�ca 

si� ni�sz� wilgotno�ci� aktualn� wagow� - Wav posiada jednocze�nie wy�sz� 

porowato�ci aeracji. Nale�y zatem przypuszcza�, �e w gł�bszych warstwach 

tej gleby, aktualnie silnie zag�szczonych, b�dzie nast�pował, w miar� rozwoju 

ro�linno�ci, proces poprawy wła�ciwo�ci fizycznych. 

 
Wnioski 
 
1. Proces odłogowania spowodował znacz�ce zakwaszenie gleby i wzrost 

zawarto�ci glinu wymiennego oraz zmniejszenie wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi. 

2. Gleba odłogowana charakteryzuje si� ni�sz� zasobno�ci� w 
przyswajalne formy magnezu, potasu i fosforu. 

3. Nie stwierdzono wzbogacenia gleby odłogowanej w próchnic�, co 
mo�na powi�za� z nisk� produkcj� biomasy ro�lin porastaj�cych odłóg. 

4. Odłogowanie spowodowało popraw� wła�ciwo�ci wodno-powietrznych 
w wierzchniej 10-centymetrowej warstwie gleby, zwi�zan� 
najprawdopodobniej z oddziaływaniem systemów korzeniowych ro�lin. 
Gł�bsze warstwy gleby z odłogu podległy zag�szczeniu. 
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The influence of soil use on properties of rusty soils: arable and 
fallow in  Ginawa village (Western Pomerania) 

 
Summary 

 
The authors investigated rusty soils from two objects: arable land and 
an eight-year fallow in Ginawa (Western Pomerania). The physical and 
chemical properties were determined in surface layer (0 - 40 cm). The 
soils had the same texture. The eight-year period of fallowing caused a 
decrease of pH and bases saturation. The soil of fallow had a higher 
hydrolytic acidity and content of exchangeable Al+3 (toxic for 
cultivated plant). The rusty soils from both objects had similar humus 
content. The arable soil had a higher bulk density (in layer 0-10 
cm), actual moisture and lower air porosity in the layer of 0-20 cm. 
 
Key words: fallow, rusty soil, physical, chemical properties 

 
 
 


