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Wprowadzenie 

 

Celem tego profesjonalnego wykładu jest zapoznanie studentów z technikami uprawy 

zmniejszonej ochrony gleby w celu poprawy stanu fizycznego, chemicznego i biologicznego gleby. 

Ze względu na swoje położenie, głównym zadaniem Instytutu Badawczego MATE Karcagi jest 

badanie problemów napotykanych w działalności upraw polowej wśród niekorzystnych warunków 

ekologicznych regionu Centralnej Cysy, w tym szeroko zakrojone działania badawcze w zakresie 

opracowania systemu uprawy i gospodarki odżywczej dla gleb dzianiny o niekorzystnych 

właściwościach fizyko-chemicznych, które również spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa. Dotychczasowa działalność instytutu badawczego związana jest z niezwykłymi pod 

względem praktycznym wynikami badań, a także z poszerzeniem wiedzy naukowej. Rozwój 

technologii produkcji roślinnej, metod i procesów naukowych podstaw zrównoważonego 

wykorzystania zasobów rolnych, w szczególności regionalne dostosowanie nowego podejścia do 

systemu rolniczego, które zmniejsza fizyczną degradację gleby, oprócz rozwoju technologii opartej 

na tradycyjnej filozofii uprawy.  

 

Podstawowy problem uprawy: 

degradacja gleby, gleby dziane o ciężkim składzie mechanicznym 

 

Woda jest czynnikiem ekologicznym, który najbardziej wpływa i determinuje rozwój produkcji 

rolnej na Wielkiej Równinie, w tym przyjazną dla środowiska produkcję roślinną. Istnieje długa 

tradycja wysiłków na rzecz oszczędzania wody do celów rolniczych. Już w ostatnich stuleciach 

zwykli rolnicy próbowali stosować procedury zapewniające bezpieczeństwo upraw nawet przy 

najmniejszej ilości wody. W wyniku badań irygacyjnych w ubiegłym stuleciu stało się jasne, że 

oprócz warunków ekologicznych i glebowych Wielkich Równin, nawadnianie może być 

stosowane tylko warunkowo na dużym obszarze, biorąc pod uwagę wpływ na środowisko (wtórne 

zasolenie, degradacja gleby itp.), Dlatego inne podejścia (np. uprawa oszczędzająca wilgoć, 

stosowanie odmian roślin odpornych na suszę) mogą być kluczem do rozwiązania problemu. 

Między innymi podejścia te doprowadziły do początków badań nad hodowlą roślin. Później 

zastosowano badania technologiczne mające na celu zbadanie przepływu wody w roślinach 
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uprawnych, w szczególności klimatu zasobów roślinnych. Badania nad uprawą były początkowo 

oparte na prostych obserwacjach empirycznych i pomiarach nieinstrumentalnych, więc nawet przy 

ugruntowanych, skutecznych metodach uprawy nasza wiedza jest niekompletna. Fakt ten utrudnia 

również opracowanie bardziej nowoczesnych procedur niż obecnie. 

 

W celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody, wybitnym zadaniem są badania nad 

regulacją bilansu wodnego gleby. Zgodnie z walką ze szkodami i degradacją suszy, naukowy 

fundament wysiłków na rzecz zmniejszenia głębokości regularnie uprawianej warstwy i rozwoju 

gleb bogatych w glebę, eksploracji efektów hydrologicznych, można uznać za kamień węgielny 

badań nad ochroną gleby, które w perspektywiczny sposób zastępują tradycyjne procesy uprawy i 

wymagają dalszych wysiłków. 

 

Zrozumienie wpływu elementów technologicznych wpływających na gospodarkę wodną gleby 

(warstwa ściółki, termoizolująca powierzchnia gleby, redukcja pęknięć itp.) może przyczynić się 

do rozwoju technologii oszczędzania wilgoci w rolnictwie suchym jako elementu nowoczesnej, 

zrównoważonej produkcji roślinnej. Kroki mające na celu kontrolę przepływów wilgoci są również 

skutecznymi interwencjami środowiskowymi, które są niezbędne do zapobiegania procesom 

degradacji gleby i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

 

Temperatura gleby jest ściśle związana z zawartością wilgoci, właściwościami fizycznymi gleby i 

klimatem. Ponieważ na pierwsze dwa czynniki wpływa uprawa roli, a trzeci jest niezależny od 

czynnika ludzkiego, określenie różnic w przepływie wilgoci i temperaturze spowodowanych 

różnymi procesami kształtowania gleby i ściółkowania jest bardzo ważne dla dokładniejszego i 

bardziej szczegółowego zrozumienia skutków uprawy, w szczególności ochrony gleby i 

zrównoważonej uprawy.  

 

Fakty, o których mowa powyżej, sąwbijonym klinem w określenie celów pracybadawczej. Cele te 

można podsumować w następujący sposób: 
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 Badanie procesów przepływu wody w glebie poprzez budowę i eksploatację systematycznego 

systemu pomiarowego, który umożliwia monitorowanie skutków ruchu wodnego i cieplnego 

różnych interwencji uprawowych w warunkach modelowych (glizymetrowych). 

 Zbadanie możliwości i ograniczeń zastosowania wielkogabarytowego systemu pomiarowego 

ważki opracowanego w Instytucie Badawczym Karcagi mate i unikalnego na Węgrzech, w celu 

przetestowania przepływu wody w glebie. 

 Technologie uprawy uprawy uprawy zdolne do zmniejszenia strat produkcyjnych (parowanie, 

wyciek) poza sezonem wegetacyjnym w celu wyjaśnienia wpływu gleby na składniki bilansu 

wodnego,stan fizyczny i biologiczny.  

 Dostarczenie danych na temat wpływu każdego elementu technologicznego (warstwa ściółki, 

termoizolująca powierzchnia gleby, redukcja pęknięć itp.) na przepływ wody wglebie, stan 

fizyczny i biologiczny w różnych warunkach pogodowych i hydrologicznych. 

 

Ekstremalne warunki pogodowe 

 

Węgierski klimat i pogoda charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną i czasową, 

zmiennością, trudną do obliczenia i jeszcze trudniejszą do przewidzenia kapryśnością, co dotyczy 

wszystkich elementów klimatu. Można z dużą pewnością przewidzieć, że prawdopodobieństwo, 

częstotliwość, czas trwania i intensywność ekstremalnych warunków pogodowych i sytuacji 

bilansu wodnego (powodzie, śródlądowe drogi wodne, nadmierne zwilżanie – susza) wzrośnie w 

przyszłości, często w tym samym roku, na tym samym obszarze. Przyczynami tego są: duża 

zmienność przestrzenna i czasowa opadów atmosferycznych, kapryśna nieregularność trudna do 

przewidzenia, rosnąca częstotliwość intensywnych opadów; różnorodność topografii; niekorzystne 

właściwości gleby; nie zawsze odpowiednia gałąź uprawy i struktura siewu.  

 

Karcag jest stolicą Grand Prix. Węgry znajdują się w północno-wschodniej części Wielkiej 

Równiny. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej suchych obszarów Węgier w regionie, 

najbardziej ekstremalnym pod względem wahań temperatury i najbardziej kontynentalnym w 

przyrodzie. Wpada w ciepłą, suchą, umiarkowanie gorącą strefę klimatyczną. Jego zachmurzenie 

jest niskie. Szolnok-Túri-flat (Karcag) należy do obszarów o ciepłym i suchym klimacie. W latach 
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1970-2020 roczny czas trwania światła dziennego. Średnia temperatura wynosi 10,2-10,4°C, a 

średnia temperatura w sezonie wegetacyjnym wynosi 17,4-17,6°C.  Roczne opady wahają się od 

490 do 510 mm. 

 

Instytut Badawczy MATE Karcagi prowadzi pomiary meteorologiczne od momentu powstania, ale 

od lipca 2004 roku ma marzenie meteorologiczne, które należy do sieci Narodowej Służby 

Meteorologicznej (OMSZ) (Rys. 1).   

 

 

Ryc. 1. Stacja pogodowa Karcag 

 

Stacja pogodowa w Instytucie Badawczym Karcagi rejestruje zmierzone dane przez 10 minut. 

Parametry meteorologiczne są mierzone za pomocą meteorologicznej maszyny pomiarowej 

VAISALA typu QLC-50, której program pomiarowy obejmuje następujące elementy 

meteorologiczne: temperatura powietrza (°C), temperatura średnia (°C),   temperatura maksymalna 

(°C),   temperatura minimalna (°C),   temperatura powierzchni (°C), minimalna temperatura 

powierzchni (°C), wilgotność względna (%), ciśnienie powietrza na poziomie przyrządu (hPa),   

prędkość wiatru synoptycznego (m/s), synoptyczna  kierunek wiatru (°), maksymalny podmuch 

wiatru (m/s), maksymalny kierunek podmuchu (°), maksymalny podmuch wiatru minuty (minuty), 

maksymalny podmuch sekund wiatru(s),ilość opadów (mm), suma globalnego promieniowania 

(W/m), temperatura gruntu w 1 poziomie-10 cm (°C). 
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Temperatura 

Średnie roczne wartości temperatury w Karcag zbadano w latach 2005-2017, a ich ewolucję 

wykreślono na rysunku 2.  Średnie średnie temperatury w okresie objętym przeglądem wynoszą 

11,3 °C, czyli o 1,3 °C więcej niż średnia z 50 lat (10 °C). Najwyższa średnia roczna temperatura 

została ustalona na 12,2°C w 2014 roku.  Najniższa średnia roczna temperatura miała miejsce w 

2005 r. (9,8 °C), jedynym roku w okresie badanym, w którym średnia temperatura utrzymywała 

się poniżej średniej z 50 lat. 

 

 

Rysunek 2. Ewolucja średnichtemperatur, Karcag 2005-2017 

 

Liniowa linia trendu umieszczona na wykresie wyraźnie pokazuje stopniowy wzrost średniej 

temperatury. Zmiana ta jest nadal niewielka w regionie, ale jej znaczenie nie jest bez znaczenia. 

 

Oprócz badania średnich rocznych temperatur, warto przeanalizować roczne temperatury 

minimalne i maksymalne. Minimalne temperatury zimowe wahały się od 2005 do 2017 roku w 

bardzo szerokim odstępie czasu (-7,5 do -23,3 °C). Maksymalna temperatura latem osiągnęła 40 

°C w ciągu jednego roku (2007). 

Opad atmosferyczny 
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Wśród elementów klimatycznych opady są najbardziej zmiennym elementem. Analizując dane z 

lat 2005-2017 można stwierdzić, że susza i lata deszczowe wystąpiły pod względem opadów (Rys. 

3). Były lata, kiedy spadło tylko 344 mm opadów (2012), ale w ciągu dwóch lat ilość opadów 

przekroczyła 700 mm. Rekordowym rokiem jest rok 2010, kiedy w ciągu jednego roku spadło 

łącznie 889,1 mm deszczu, bijąc wszystkie znane rekordy deszczu w Karcag. Tak duża ilość 

opadów nie jest uwzględniona w bazie danych, która istnieje od 1948 roku. W ciągu dwóch lat po 

2010 r. (2011, 2012 r.) ponownie zaobserwowaliśmy ekstrema, w 2011 r. roczne opady wynosiły 

385,7 mm, w 2012 r. susza trwała nadal, mierzyliśmy tylko 344,5 mm. Po dwóch kolejnych latach 

suszy nastąpiły lata średnich opadów. Nadal jednak nie jest jasne, czy rozpoczął się trend 

spadkowy. Jeśli porównamy średnie 13-letnie i 50-letnie pod względem opadów, zobaczymy, że 

ostatnie 13 lat było średnio o 62 mm bardziej wilgotne rocznie. Jednak poprzez wstawienie liniowej 

linii trendu do serii danych następuje wyraźny spadek rocznych opadów. 

 

 

Ryc. 3. Rozwój opadów,Karcag 2005-2017 

 

Rozkład opadów jest również niekorzystny w naszym regionie w ciągu roku. Zwiększa się liczba 

deszczowych dni, gdy ilość opadów przekracza 20 mm. W latach 2005 i 2010 wystąpiły dni 

opadów przekraczające 20 mm, co oznaczało intensywność opadów 100 mm/dzień. 
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"Wysokie tereny podmokłe" są szczególnie niekorzystne na terenach instytutu badawczego, 

ponieważ typowe dla regionu gleby dziane nie radzą sobie z takim obciążeniem. Nie są w stanie 

wchłonąć tak dużej ilości wody deszczowej, co prowadzi do powstawania śródlądowych dróg 

wodnych. Gleby o ciężkim składzie mechanicznym karcagi pęcznieją, ich pory są zablokowane i 

nie są w stanie wchłonąć wody i doprowadzić jej do głębszych warstw gleby, więc opada na 

powierzchnię. 

 

Dane dotyczące temperatury nadal zmieniały się w dużym odstępie czasu (2,4 °C) przez 13 lat, 

przy średniej temperaturze 11,4 °C i odchyleniu standardowym 0,7 °C. W ciągu 13 lat różnica 

między najmniejszymi i największymi rocznymi opadami wynosiła 544 mm, odchylenie 

standardowe danych wynosiło 143,7 mm, co wskazuje na dużą zmienność. 

Zmiany pogody nie są bezpośrednio postrzegane przez społeczeństwo ludzkie, wynika to ze 

stosunkowo powolnych zmian. Jednak rosnąca liczba ekstremalnych zjawisk klimatycznych ma 

bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo i rolnictwo. Ponieważ adaptacja do ekstremalnych 

upałów i zimna jest szczególnie trudna, wzrost ekstremalnych okresów temperaturowych, zmiany 

w ich czasowym i przestrzennym odpływie oraz bezprecedensowa intensywność sprawiają, że 

zjawiska te są jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych. 

 

Nawet analizując dane dotyczące temperatury i opadów, można powiedzieć, jak nieprzewidywalna 

jest nasza pogoda, więc rolnictwo jest dużym wyzwaniem. Dane temperaturowe w naszym regionie 

pokazują wyraźne ocieplenie w ciągu 13 lat. Aby przewidzieć przyszły rozkład opadów, dane za 

13 lat nie są jeszcze istotne, ale analiza danych dotyczących opadów wykazuje wysoki stopień 

zmienności. Nawet podczas stosunkowo krótkiego okresu obserwacji mogliśmy zaobserwować 

ekstremalne warunki opadowe. 
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Eksperyment Súlylizimeter   

 

Testy przeprowadzono w Instytucie Badawczym Karcagi w 1992 roku. Jednym z podstawowych 

celów mojej pracy było zbadanie możliwości i ograniczeń zastosowania urządzenia do badania 

przepływu wody i ciepła gleby podczas pracy unikalnego na Węgrzech systemu pomiaru masy i 

wapna, który jest unikalny na Węgrzech. 

 

Rysunek 4 przedstawia zarys struktury systemu. Pod plastikowymi jednostkami lyzymetru 

ściennego wpuszczonymi pod powierzchnię podłoża znajdują się wagi elektroniczne typu ms, 

zdolne do pomiaru zmiany masy jednostek z dokładnością do 0,1 kg w zakresie pomiarowym ±300 

kg. Wagi są podłączone do jednego elektronicznego rejestratora danych na parę, który 

automatycznie mierzy zmianę masy w tempie godzinowym i przechowuje dane. Dane 

przechowywane w rejestratorach danych mogą być pobierane i przechowywane na dysku twardym 

za pomocą zastrzeżonego oprogramowania działającego na podłączonym komputerze. 

 

 

Ryc. 4. Zarys struktury systemu lyzymetru 

 

Wymiary glizymetrów: powierzchnia
2
m 2, głębokość 1 m. Jednostki zostały wypełnione glebą 

czarnoziemową łąkową w 1992 r., To znaczy próbki nie mają oryginalnej struktury, ale proporcja 

pierwotnych poziomów genetycznych została wzięta pod uwagę podczas napełniania. Utworzone 

w ten sposób filary gleby zawierają warstwę 25 cm od poziomu A pierwotnego profilu glebowego, 

40 cm od poziomu B i 20 cm od poziomu C. 
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Rysunek 5 pokazuje obraz powierzchni gleby najczęściej  używanej w eksperymencie z  

glizymetrem.   

 

 

 

Ryc. 5. Zabiegi uprawy stosowane w eksperymencie zlizymetrem 

 

Oznaczanie elementów bilansu wodnego w lizymetrach 

 

Zgodnie z zasadą lizymetrii uproszczone równanie bilansu wodnego dla kolumn glebowych można 

przepisać za pomocą mierników masy w następujący sposób: 

 

Cs + Ö = P + G + VM 

gdzie Cs = opady (mm), Ö = woda do nawadniania (mm), P = parowanie (mm), G = woda 

grawitacyjna (mm), VM = zmiana zawartości wilgoci, bilans wodny (mm). Ponieważ VM = Tv, tj. 
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bilans wodny jest równy zmianie masy kolumny gleby, jej wartość można obliczyć, łącząc 

współczynniki wejściowe i wyjściowe: 

 

Tv = Cs + Ö - P - G 

 

W wyniku powyższego można zmierzyć wszystkie elementy równania bilansu wodnego dla 

kolumn gleby lizymetrowej, z wyjątkiem parowania, tak aby były one podane równomiernie w 

mm, a równanie jest ułożone dla parowania, można obliczyć jego wartość: 

 

P = Cs + Ö - G - Tv 

 

Dokładność obliczeń zależy od dokładności pomiarowej mierzonych elementów, która wynosi 

0,06 mm dla zmiany masy. Ta dokładność lub czułość pomiaru klasyfikuje zastosowany system 

wagowo-lizymetryczny do najważniejszej kategorii, tzw. precyzyjnych mierników masy, w 

porównaniu z systemami w odniesieniach literackich. 

 

Oznaczanie wilgotności gleby i temperatury na warstwę 

 

Pierwsze pięć jednostek systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury gleby 

zostało ukończonych w styczniu 1998 roku i zainstalowałem je w systemie glizymetrycznym. 

Sondy typu TTN-M firmy Sinóros-Szőlősi mierzą wilgotność gleby na zasadzie polaryzacji wody. 

Na nasze życzenie sondy są przeznaczone do pomiaru zawartości wilgoci i wartości temperatury 

warstw gleby na czterech różnych głębokościach (0-10, 10-20, 20-30 i 30-40 cm) z dowolną 

(zmienną) częstotliwością pomiarową i wysyłania ich bezpośrednio do podłączonego komputera. 

 

W moich badaniach sformułowałem pytania, na które można odpowiedzieć, aby uzyskać 

dodatkowe i nowe informacje na temat efektów przepływu wody w glebie, dynamiki i 

charakterystyk składników bilansu wodnego w zależności od wykorzystania gleby w różnych 

sytuacjach klimatycznych i hydrologicznych, możliwości zmniejszenia strat produkcyjnych poza 
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sezonem wegetacyjnym (parowanie, wyciek), rotacji cieplnej w glebie w wyniku różnych 

formowania się powierzchni i interwencji ściółkowania. Zmiany. 

 

Oznaczanie elementów bilansu wodnego za pomocą wagomierzy 

 

Określając elementy bilansu wodnego za pomocą mierników wagowych, opracowałem metody 

pomiarowe i obliczeniowe w oparciu o równanie bilansu wodnego obowiązujące dla systemu 

pomiarowego, którym jestem w dyspozycji. Przeanalizowałem najbardziej odpowiednie ramy 

czasowe przetwarzania danych pomiarowych i oceny przepływu wody. Zgodnie z moimi 

ustaleniami, wyniki półrocznych (maj-październik), miesięcznych i krótkich okresów suszenia w 

danych warunkach doświadczalnych najlepiej nadają się do określenia dynamiki i charakterystyki 

składników bilansu wodnego w zależności od zużycia gleby oraz do zbadania skutków różnych 

sytuacji klimatycznych i hydrologicznych. 

 

Wyniki półrocznych bilansów wodnych 

 

W okresie testowym określiłem ilościowo sześciomiesięczne bilanse wodne i ich składniki 

powierzchniowych kolumn glebowych utworzonych przez modelowanie różnych procesów 

formowania powierzchni i pokrytych materią organiczną. Wskazałem na prawdopodobne 

przyczyny zaobserwowanych różnic i skutki efektu vintage, w szczególności wpływ ekstremalnie 

deszczowych i suchych lat na przepływ wody w glebie. 

 

Na podstawie wyników sześciomiesięcznego bilansu wodnego oceniłem wpływ powierzchni 

utworzonych przez różne interwencje na przepływ wody w glebie. Korzystając z metody analizy 

regresji, szukałem korelacji między ilością wody wchodzącej do kolumn glebowych o różnych 

powierzchniach (opady, nawadnianie) a ilością wody, która została z nich odparowana. Znalazłem 

ścisły związek wykładniczy między badanych zmiennymi (Rysunek 6). Biorąc pod uwagę wyniki, 

pięć badanych zabiegów podzielono na trzy grupy. Odkryłem, że prawdopodobnie istnieje duża 

ilość dochodów z wody, w której praktycznie nie ma różnicy w warunkach parowania dla 

puszystych zabiegów powierzchniowych i zabiegów zaprojektowanych z procedurami, które mają 
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efekt wyparny w niższym zakresie dochodów wody, ze zwiększoną stratą parowania przy 

wyższych niż przeciętne obciążeniach wodą. Opracowałem nową metodę oceny efektu parowania 

i poboru wody w badanych zabiegachlizacyjnych. Podczas oceny ustaliłem ocenę na podstawie 

mojego doświadczenia. (Tabela1).   

 

 

Ryc. 6. Zależność między dochodem wody a parowaniem na podstawie wyników 

sześciomiesięcznego bilansu wodnego lub lyzymetru 

 

Tabela 1. Ocena wpływu zabiegów w analizach na przestrzeni kilku lat na przepływ wody w 

kolumnie gleby 

 

Przeładunek 

Efekt łagodzenia 

parowania 

Wpływ na pobór wody 

odparowani

e/wejście 

ocena grawitacyjna 

woda/wejście 

ocena 

Nieleczonych 94 % słaby 14 % słaby 

wyboisty 85 % Średni 17 % Średni 

Płatkowane 84 % Średni 20 % dobry 

porh.+kora 

poluzowana 

77 % dobry 22 % dobry 
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porh.+pokryte 77 % dobry 31 % Bardzo dobrze 
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Ocena metodologiczna badań bilansu wodnego w zakresie masy i symetru 

 

Podczas metodologicznej oceny testów bilansu wodnego w zakresie masy i lyzymetru wskazałem 

zalety i wady systemu wagowego oraz możliwości i ograniczenia jego zastosowania do testu 

bilansu wodnego gleby. Doszedłem do wniosku, że system wagowo-lizymetryczny o 

odpowiednich parametrach wielkości dostarcza bardzo precyzyjnych danych do porównywania 

różnic w przepływie wody w zabiegach symulujących różne procesy formowania powierzchni i 

ściółkowania, ale nie nadaje się do badania przepływu wody w glebie powierzchniowej pokrytej 

różnymi roślinami lub tylko w bardzo ograniczonych warunkach. 

 

Analiza zawartości wilgoci na warstwę filarów gleby o różnych powierzchniach w analizach 

 

Badając zawartość wilgoci na warstwę filarów gleby o różnych powierzchniach, odkryłem, że 

nawet w przypadkach, gdy system pomiaru glizymetru nie wykazuje znaczącej różnicy w 

zaopatrzeniu w wodę kolumn glebowych, stratyfikacja dopływu wilgoci różni się zasadniczo. W 

średnich ilościach opadów lub w okresach mokrych odwodnienie dotknęło tylko górną warstwę 

gleby 0-20 cm. Jednak w uporczywie bardzo suchych warunkach doświadczyłem również utraty 

wilgoci w warstwach poniżej 20 cm. 

 

Wskazałem na charakterystykę stratyfikacji wilgotności gleby w kolumnach glebowych o różnych 

powierzchniach. Cechą charakterystyczną nieoczyszczonej powierzchni jest woda, która jest 

uwięziona w pobliżu powierzchni, ale zawartość wilgoci w głębszym obszarze jest mniejsza niż 

odpowiednik pojemności wody polowej. Jednostka, która jest regularnie poluzowana na 

powierzchni (poluzowana korą), charakteryzuje się jedynie wysychaniem górnej warstwy 0-10 cm, 

ale zgodnie z literaturą ta warstwa izolacyjna zapobiega rozprzestrzenianiu się odwodnienia na 

głębsze warstwy. Ściółkowana powierzchnia również traci swoją wilgotność tylko do głębokości 

uprawy, ze względu na korzystną strukturę skutecznie pochłania wodę, która dociera do jej 

powierzchni i prowadzi ją do głębszych warstw, tj. wykazuje bardzo korzystne cechy gospodarki 

wodnej. Jednostki pokryte słomą wyraźnie zachowują swoje rezerwy wilgoci najbardziej, ale 

istnieje pewna różnica w stratyfikacji dopływu wilgoci. Z powodów podobnych do 
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nieoczyszczonych, niezakłócona jednostka przechowuje nieco więcej wilgoci w bezpośrednim 

sąsiedztwie powierzchni, ale mniej w warstwie pod nią, podczas gdy jednostka uprawiana i pokryta 

słomą nieznacznie wysycha nieco bardziej w górnej warstwie w wyniku uprawy (Rysunek 7). 

 

 

 

Ryc. 7. Średnia zawartość wilgoci na warstwę kolumn glebowych zabiegów litymetrycznych 

na podstawie wartości dobowych (maj-październik) 
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Porównanie konwencjonalnych i zredukowanych systemów uprawy 

 

W eksperymencie czasowym rozpoczętym w 1997 roku w Instytucie Badawczym MATE Karcagi 

badamy wpływ zmniejszonej uprawy na strukturę gleby, rozwój jej właściwości fizycznych, w 

szczególności zdolności ściągającej i poboru wody, wpływ na aktywność mikrobiologiczną oraz 

zmianę odporności trakcyjnej w przypadku dwóch metod uprawy (konwencjonalnej i 

zredukowanej). 

 

Istotą oszczędzania wilgoci, zredukowanej uprawy jest uprawa gleby bez orki, przy jak 

najmniejszej liczbie operacji i zakłóceń. Podstawową zasadą technologii jest pozostawienie jak 

największej ilości okruchów gleby, tzw. makroagregaży, oraz jak największej ilości pozostałości 

ścierniska na powierzchni gleby po zakończeniu uprawy. Aby zapobiec pyleniu gleby, zaleca się 

stosowanie kombinacji maszyn, które za jednym razem tworzą stan gleby wymagany dla rośliny, 

tworząc jednocześnie powierzchnię ochronną. W tych obszarach należy unikać pługów 

wyprędowych, które są nadal powszechnie stosowane, a także urządzeń silnie pudrujących (harfy 

zębate i tarczowe, gładkie cylindry). Jednocześnie można stosować różne maszyny do blaknięcia 

pyłu (kultywatory mulczujące) opuszczające powierzchnię ochronną i specjalne siewniki, które 

bezpiecznie sieją nawet podczas pokrywania pozostałości ścierniska. 

 

Miejscem eksperymentu uprawowego są tablice H-1 i H-2 Instytutu Badawczego Karcagi w 

następującym dziale: 

 dwa razy 1,63 ha, z tradycyjną uprawą rotacyjną, 

 Dwa razy 5,47 ha, bez rotacji, 

 5,47 ha tradycyjnej uprawy na desce H-2. 

 

W celu określenia aktywności biologicznej gleby, emisjeCO2z gleby są regularnie określane na 

podstawie pomiarów stężenia CO2na miejscu,porównujących wpływ konwencjonalnych i 

zredukowanych systemów uprawy na żywotność gleby. 
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Analizator gazów na podczerwień służy do pomiarustężeń CO2 w glebie( Rysunek8). Aby 

wygraniczyć obszar testowy, używamy dobrze znanego specjalnego urządzenia używanego w 

Instytucie Karcag, które składa się z metalowej ramy i plastikowego pojemnika. Penetracja 

zaostrzanej metalowej ramy w ziemię (8 cm wysokości, z czego 5,5 cm znajduje się w glebie) i 

wypełnienie obręczy koryta wyszkolonej na metalowej ramie wodą zapewniają hermetyczną 

izolację. Plastikowy pojemnik ma objętość 4000 cm3, średnica metalowej ramy wynosi 20 cm. 

Opracowano sześć takich urządzeń, dzięki czemu za każdym razem mogliśmy mierzyć wartości 

stężenia co2 w dwóch miejscach, trzech powtórzeniach.     

 

Proces pomiaru CO2jest następujący: 

 Zmierzyłem początkowe stężenieCO2, 

 Zakryłem wierzchołki cylindrów, 

 Odczekałem 30 minut (okres inkubacji), a następnie  

 zmierzył końcowe (zwiększone) stężenie CO2w butlach. 

 

 

Ryc.8. Analizatorgazu służący do pomiaru stężeń CO2w polui innych środków wytyczania 

granic obszaru 

 

Do obliczaniawartości emisji CO2stosuje się następujący wzór: 

F = d * (V/A) * (C2-C1)/t * 273/(273+T) 

gdzie 
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F = emisjaCO2(kg m-2 s-1) 

d = masaobjętościowaCO2 (1,96 kg m-3) 

V= objętość cylindra powyżej poziomu podłoża (m3) 

A= powierzchnia pomiarowa (m2) 

C1= początkowestężenie CO2(m
3 m-3) 

C2= stężenie co2po inkubacji(m3 m-3) 

t= okres inkubacji (s) 

T= temperatura powietrza (oC). 

 

Wyniki mierzone w eksperymencie uprawowym powinny być oceniane co roku osobno, ponieważ 

każdy rok, każdy sezon wegetacyjny stwarza inne warunki, zarówno pod względem 

meteorologicznym, produkcyjnym, jak i glebowym. W każdym czasie pomiaru pomiary 

dokonywano w co najmniej 3 powtórzeniach, średnia pomiarów mierzonych w każdym czasie była 

wskazana na rysunkach. Pogoda na badane 10 lat była bardzo zróżnicowana, co stanowi doskonałą 

okazję do porównania lat (Rys. 9). 
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Ryc. 9. Ewolucja emisji CO2w eksperymencie uprawowym po zbiorach (2006-2016) 

 

Liczba z dnia 25 lipca 2006 r. jest wartością po zbiorach, znaczącą różnicę można zaobserwować 

w przypadku zbiorów pszenicy między wynikami uzyskanymi na tradycyjnej i zredukowanej 

działce uprawnej. w uprawie konwencjonalnej0,304; w uprawie zredukowanejmierzymy wartości 

0,463 g m-2 h-1 przy prawie takiej samej, umiarkowanie wysokiej wilgotności 18 i 19 m/m%. W 

uprawie konwencjonalnej stwierdziliśmy wyższą wartość emisji(0,333 g m-2 h-1),natomiast na 

powierzchni zredukowanej znacznie niższą wartość mierzy się przy0,158gm-2 h-1.  Rok 2007 był 

pod wieloma względami rokiem rażącym. Średnia roczna temperatura była najwyższa (12,0°C), a 
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maksymalna temperatura gleby (na głębokości 10 cm) była również najwyższa w 2007 r. (31,4 ° 

C). Tak więc warunki stworzone przez pogodę nie sprzyjały życiu w glebie. Testy korzeni ujawniły 

głębsze i masywniejsze korzenie w tradycyjnym obszarze uprawnym, który mógł być źródłem 

powstałego dwutlenku węgla jako materiału organicznego. W 2008 roku, po zebraniu jęczmienia 

jesiennego, pomiarów dokonano w dniu 06.24. Oprócz stanu gleby z wilgocią zbliżającą się do 

pojemności wodnej, doświadczyliśmy nieco wyższej emisji CO2(0,614g m-2 h-1) wuprawie 

zredukowanej niż na terenach uprawianych konwencjonalnie (0,522gm-2 h-1). Zgodnie z wynikami 

pomiarów przeprowadzonych po zbiorach pszenicy ozimej w 2009 r. emisje CO2z obszaru 

zredukowanego były znacznie wyższe niż z      obszaru rotacyjnego 0,31 g m-2 h-1.Pozbiorach 

słoneczników w 2011 r. badania emisji we wrześniu wykazały nieco wyższe wartości w uprawie 

zredukowanej 0,  191 g m-2 h-1. W tradycyjnej uprawiemierzy się wartość 0,143 g m-2 h-1. W 2012 

r., w roku ekstremalnych warunków pogodowych, w árpatarló, zmniejszona uprawa wykazała 

również wyższąemisję CO2(0,375gm-2 h-1),natomiast na powierzchni rotacyjnej mierzymy0,250 g 

m-2 h-1.  był instalacją sygnalizacyjną w eksperymencie. W pomiarach pożniwnych stwierdziliśmy 

wyższą wartość (0,604g m -2 h-1)w tradycyjnym obszarze uprawnym w porównaniudo obszaru 

zredukowanego (0,489gm-2 h-   1). W 2014 r. z obszaru doświadczalnego zebrano jesienne plony i 

jesienny jęczmień. Badania pożniwne wykazały wyższe wartości na zredukowanej działce, 

aleróżnica (0,246 gm-2 h-1;0,180g m-2 h-1)nie jestznacząca. Rok 2015 był rokiem suszy, zmierzona 

niska wartość emisji znajduje odzwierciedlenie w warunkach niekorzystnych dla życia w glebie, 

więc efekt uprawy również nie został wykryty. Ściernisko grochu ma prawie takie same wartości 

w obu systemach uprawy (0,202 g m-2 h-1;0,204 g m-2 h-1). W 2016 roku po zbiorze pszenicy ozimej 

zmierzono nieco wyższą wartość na zredukowanej działce uprawnej (0,281 g m-2 h-1). Na glebie 

tradycyjnie uprawianej działki emisja  co2wyniosła 0,239    g m-2 h-1.   

 

Patrząc na wyniki, doszliśmy do wniosku, że w przypadku upraw zbóż wysiewanych jesienią 

(pszenica ozima, jęczmień jesienny) zmniejszona powierzchnia wykazywała we wszystkich 

przypadkach wyższą emisjęCO2,a w ciągu 2 lat w 2006 i 2009 r. różnica ta była znacząca. Mieliśmy 

okazję zbadać słoneczniki w ciągu jednego roku na 10 lat, kiedy to nie było znaczącej różnicyw 

emisji CO 2 wglebiemiędzy metodami uprawy. Ściernisko grochu badano w ciągu dwóch lat, w 

jednym roku nie widzieliśmy różnicy między obiema metodami uprawy, natomiast w drugim roku 
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emisja CO2z tradycyjnego obszaru upraw okazałasię wyższa. Ponieważ groch wymaga podziemnej 

uprawy gleby, jest głęboko zakorzeniony, więc tradycyjna metoda uprawy lepiej zaspokajała jego 

potrzeby w miejscu produkcji, dzięki czemu ilość resztek roślinnych pozostających w glebie 

(materia organiczna dla mikroorganizmów) również mogłaby być wyższa. Rzepak został 

przetestowany w ciągu jednego roku w tym czasie, a my zmierzyliśmy wyższe wartości w 

tradycyjnej uprawie, co wynika z pozostałej wyższej masy korzeniowej, materii organicznej. 

Ogólnie rzecz biorąc, w siedmiu z 10 lat badanych wyższychwartości emisji CO2 mierzono na 

obszarach uprawy ozmniejszonej powierzchni. 

 

Wpływ kompostowania na odporność gleby na penetrację 

 

Kompostowanie jest od dawna znaną metodą usuwania i przetwarzania odpadów organicznych. 

Przyjazne dla środowiska wykorzystanie odchodów zwierzęcych produkowanych w dużych 

ilościach nie zawsze jest możliwe w jego pierwotnej formie, dlatego zaleca się ich kompostowanie. 

Technologia kompostowania obornika owczego opracowana w Instytucie Badawczym MATE 

Karcagi daje produkt końcowy, który może być stosowany w rolnictwie ekologicznym zgodnie z 

normami środowiskowymi UE. Wiosną 2019 roku nasza próba zbadania wpływu różnych 

preparatów kompostowych na zagęszczanie gleby została podjęta na tablicy H-1 Instytutu 

Badawczego MATE Karcagi w ramach eksperymentu uprawowego na glebie czarnoziemowej łąki. 

Chemia gleby jest słabo kwaśna (pHKCl - 5,6); Oprawa złota (KA)50; całkowita zawartość soli 

rozpuszczalnej <0,02 %; zawartość wapna gazowanego, przy zmniejszonej metodzie uprawy, 0,13 

%; zawartość próchnicy wynosi 4%. 

 

Powierzchnia netto działek wyniesiła 11 280 m2 (24 m * 470 m). Pomiędzy zabiegami brakowało 

nam 6 rzędów szerokich obszarów separacji. Obszar nie był orany od 1997 roku zgodnie z 

zarządzaniem eksperymentem uprawowym, uprawa opiera się na płytkiej uprawie bez rotacji i 

regularnego spulchniania. Prekursorem była pszenica ozima, podstawowa uprawa gleby miała 

miejsce w sierpniu 2018 roku za pomocą John Deere Disc Ripper na głębokości 25-28 cm. W 

eksperymencie porównano wpływ dwóch preparatów kompostowych – kompostu "Remus" (na 

bazie osadu ściekowego) i kompostu "Terrasol" (na bazie obornika owczego) – na zagęszczanie 
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gleby. Stosowane zabiegi: kontrola zapłodniona; "Terrasol" 20 t/ha; "Remus" oznacza 5 t/ha, 10 

t/ha, 20 t/ha i 25 t/ha. Kompost "Terrasol" został rozprowadzony 8 września 2018 r. za pomocą 

rozrzutnika obornika i współpracował z glebogryzarką John Deere Mulch Tiller w górnej warstwie 

gleby 0-10 cm. Aplikacja kompostu "Remus" została również przeprowadzona za pomocą 

rozrzutnika obornika, a my pracowaliśmy z kombajnem w górnej warstwie gleby 0-10 cm w dniu 

23 kwietnia 2019 r. Jednocześnie nawóz podstawowy opryskiwano w nawożonym obszarze 

kontrolnym (Yara Mila NPK (S)=16-27-7(5) 220 kg/ha). Jako roślinę sygnalizacyjną uprawialiśmy 

kukurydzę, którą obsiano 25 kwietnia siewnikiem 6-rzędowym typu John Deere 1750, liczba 

zarodków 70 tys./ha, głębokość siewu 6 cm. Uprawiana hybrydowo: P9241. Siew zamykano 

wałkiem pierścieniowym. Za jednym 000 mechanicznych środków zwalczania chwastów i 

rozstawu linii, nawożona kontrola jest stosowana na połowie powierzchni 5 i 1 t/ha dawek 

dodatkowego nawozu azotowego w postaci 110 kg/ha Pétisó (29,7 kg N substancji czynnej/ha) w 

dniu 7 czerwca. Kukurydza została zebrana 10 października. 

 

Stopień uszczelnienia gleby badano, po zbiorze kukurydzy, za pomocą elektronicznego wskaźnika 

warstwy o nazwie "System 3 T" (penetrometr), w 3 powtórzeniach na zabieg, w warstwie gleby 0-

30 cm, co do której istnieje podejrzenie, że ma na nią wpływ uprawa podstawowa i dystrybuowane 

komposty. Przyrząd mierzy i rejestruje dane co 1 centymetr. Wprowadź wartość oporu penetracji 

w MPa jako wartość obliczoną ze stosunku siły wymaganej do doprowadzenia sondy zakończonej 

stożkiem 60 ° do ziemi i powierzchni. Górne 0-5 cm wyników pomiarów nie zostało ocenione ani 

wykreślone z powodu zjawiska zwanego w literaturze efektem powierzchni gleby. Aktualną 

wilgotność gleby określono grawimetrycznie z próbek gleby pobranych na warstwę 10 cm. 

 

Badając odporność na penetrację gleby, wpływ czterech różnych dawek kompostu "Remus" jest 

porównywany z tymi mierzonymi na nawożonej powierzchni kontrolnej w pierwszym podejściu ( 

Rysunek10 ). Ponieważ odporność gleby na penetrację zależy od jej wilgotności, zbadaliśmy 

również zawartość wilgoci w danych warstwach gleby w tym samym czasie, co pomiary penetracji. 

W naszych pomiarach stwierdziliśmy, że przy prawie takiej samej zawartości wilgoci każda z 

różnych racji kompostu miała pozytywny wpływ na odporność na penetrację gleby, tj. została 

zmniejszona w badanej warstwie gleby (całkowita głębokość uprawy podstawowej) gleba 
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nawożonej powierzchni kontrolnej jest najbardziej zwarta. Rosnące dawki zabiegów 

kompostowych w coraz większym stopniu zmniejszają odporność gleby. 

 

 

Rysunek 10. Wpływ różnych dawek kompostu "Remus" na odporność na penetrację 
gleby (A) i zawartość wilgoci (B) (Karcag, 2019) 

 

W drugim podejściu bada się wpływ tej samej dawki preparatów kompostowych zwanych "Remus" 

i "Terrasol" w odniesieniu do nawożonej kontroli(ryc. 11).   

 

 

Ryc. 11. Wpływ różnych preparatów kompostowych na odporność na penetrację 

gleby (A) i zawartość wilgoci (B) (Karcag, 2019) 

 

Rysunek wyraźnie pokazuje, że gleba nawożonej powierzchni kontrolnej jest najbardziej 

zagęszczona. Każdy z 2 preparatów kompostowych stosowanych w dawce 20 t/ha znacząco 

obniżał odporność gleby na penetrację. Na wilgotność rozważanej warstwy gleby nie miały 

istotnego wpływu 2 preparaty kompostowe. 
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Według naszych badań na wysokiej gliniastej dzianinie łąkowej, zastosowane przez nas 2 preparaty 

kompostowe miały pozytywny wpływ na odporność na penetrację gleby w badanej warstwie gleby 

0-30 cm, podczas ich stosowania zmniejszyło się zagęszczenie gleby. Stosując kompost 'Remus' w 

różnych dawkach stwierdzono, że nawet dawka 5 t/ha skutkowała znaczną poprawą odporności na 

penetrację gleby. Zwiększając stosowane dawki, osiągnęliśmy dalszą poprawę, zwiększenie racji 

kompostowych w coraz większym stopniu poprawiło luźność gleby. Chociaż podana dawka 25 

t/ha spowodowała największe zmniejszenie odporności na penetrację, ta lub większa ilość nie 

powinna być już stosowana ze względów ekonomicznych i innych. Działanie kompostu 'Terrasol' 

porównano z kompostem 'Remus' i nawożoną kontrolą w tej samej dawce (20 t/ha). Stwierdziliśmy, 

że oba preparaty kompostowe miały pozytywny wpływ na stan fizyczny gleby, pozytywny wpływ 

kompostu "Terrasol" był większy. Dzięki naszym badaniom wykazaliśmy skuteczne stosowanie 

zarówno preparatów kompostowych (na bazie obornika owczego, jak i osadów ściekowych) na 

glebach o wysokiej zawartości gliny. W zredukowanym systemie uprawy można spodziewać się 

dłuższego czasu trwania kompostów, ponieważ kompost i warstwy gleby poddanej obróbce nie są 

zastawione. 

 

Słowa kluczowe wykładu 

Zastosowanie elementów uprawyzredukowanej: pokrycie powierzchni,ściółka,  uprawa płytka 

Zwalczanie ekstremalnych sytuacji w ruchuwodnym: susza, szkodliwy nadmiar wody  
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PYTANIA WERYFIKACYJNE 

 

1. Jakie są skutki ekstremalnych warunków pogodowych/hydrologicznych dla rolnictwa, 
jakie są możliwości adaptacji? 

2. Jak stosowaćlizy w badaniach rolniczych? 

3. Oceń metody użytkowania gleby oszczędzające wilgoć z hydrologicznego punktu widzenia. 

4. Opisz cykl hydrologiczny i jego elementy, jak można je określić ilościowo? 

5. Jak stosowaćlizy w badaniu wilgotności gleby i przepływu soli? 

6. W jaki sposóbżyznośćgleby i emisja CO2są ze sobą powiązane? 

7. W jaki sposób zawartość wilgoci w glebie i odporność na penetrację są ze sobą powiązane? 

8. Jak poprawić właściwości fizyczne gleby? 

 

Dr Habil. Jozsef Zsembeli 

5300 Karcag, 166 Kisújújúji út. 

Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu 
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