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WSTĘP
W trakcie rozładunku i mycia buraków w cukrowni powstają odpady, na które 

składają się głównie cząstki gleby i drobne korzonki, stanowiące łącznie około 
10% dostarczanej do przerobu masy. Wraz z wodą trafiają one później do odstoj- 
ników, w których w Polsce gromadzi się ich rocznie ca 1,5 min ton.

Ziemia spławiakowa pobrana z odstojnika zawiera przeciętnie 35-65% części 
spławialnych. Dlatego też zdaniem Brandyka [1976, 1978], Pawłowskiego i in. 
[1991] oraz Reszela i in. [1994] może z powodzeniem służyć do melioracji gleb 
lekkich i kwaśnych (poprawiając ich skład granulometryczny, odczyn i wzboga
cając je w makropierwiastki), a według Bieńkiewicza [1973] do nawożenia 
gruntów organicznych, torfowych i murszowych (w celu zwiększenia ich zwię
złości umożliwiającej zakładanie kośnych łąk i pastwisk). Z kolei Matyjasik i 
Pawłat [1998] zaproponowali zastosowanie jej do rekultywacji gruntów bezgle- 
bowych, wysypisk i hałd.

Klikocka [1999] przeprowadziła rachunek ekonomiczny zabiegu agromelio- 
racyjnego z użyciem ziemi spławiakowej i wykazała, że zabieg użyźniania (szcze
gólnie na glebach słabych) jest korzystny i ekonomicznie uzasadniony, tylko w 
najbliższym sąsiedztwie cukrowni (do 10 km). Zwiększenie odległości powoduje 
duży wzrost kosztów transportu. Dlatego też doświadczenie przeprowadzono na 
lessach, bo gleby te znajdowały się w pobliżu cukrowni.

Cukrownie są przeważnie lokalizowane na glebach dobrych, a ponieważ 
ziemia spławiakowa składa się głównie z żyznych cząstek gleby oraz resztek 
roślinnych, to może być źródłem cennych składników mineralnych i w pewnym 
stopniu zastąpić nawożenie mineralne [Klikocka, 1999]. Ze względu na zasadowy 
odczyn może zostać użyta do odkwaszania gleby. Nie zachodzi przy tym obawa 
skażenia środowiska metalami ciężkimi, bowiem ich ilości mieszczą się poniżej 
wartości norm toksyczności przyjętych w Polsce [Pawłowski i in. 1991].
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Celem podjętych badań było poznanie wpływu dodatku ziemi spławiakowej 
na właściwości fizyczne gleby płowej wytworzonej z lessu oraz na zmiany stanu 
agrofizycznego wywołane uprawą płużną.

MATERIAŁ I METODYKA
W celu zagospodarowania osadów z cukrowni (ziemi spławiakowej) założono 

doświadczenie polowe w roku 1990 (metodą zmodyfikowanych bloków losowa
nych w czterech powtórzeniach) w indywidualnym gospodarstwie rolnym w 
Feliksówce (woj. zamojskie), na glebie płowej wytworzonej z lessu, kompleksu 
żytniego bardzo dobrego. Warstwa uprawna poletek kontrolnych miała odczyn 
kwaśny (pH,rC15,2), średnią zawartość potasu i magnezu (odpowiednio 16,8 i 5,3 
mg • 100 g gleby) oraz niską fosforu (3,9 mg P20 5 • 100 g-1 gleby). Gleba 
zawierała w swoim składzie granulometrycznym: 6% piasku, 57% pyłów i 37% 
części spławialnych.

Jesienią, 1989 roku wytyczono 64 poletka podstawowe (10 x 3,5 m). Wczesną 
wiosną 1990 roku nawieziono pole ziemią z osadników cukrowni Klemensów w 
ilościach odpowiadających: 10,25 i 50% suchej masy jej warstwy ornej (ponieważ 
masa 0-20 cm warstwy 1 ha wynosiła 2860 ton; było to odpowiednio: 286, 715 i 
1430 ton s. m. osadu na 1 ha). Ilość ziemi spławiakowej wywiezionej na powie
rzchnię poletek wynosiła dla wymienionych kombinacji odpowiednio: 1001,2503 
i 5005 kg.

Ziemia spławiakowa o składzie granulometrycznym pyłu ilastego (65% części 
spławialnych, 31 % pyłów i 4% piasku) zawierała 5% próchnicy, 19% CaC03, ok. 
0,3% azotu, jej odczyn wahał się w przedziale pHKa 7,3-7,6, a zasobność w 
przyswajalne formy makroskładników w 100 g ziemi spławiakowej oscylowała 
w granicach: P20 5 72 mg, K20  66 mg, MgO 25 mg. Gęstość objętościowa dla 
ziemi spławiakowej wynosiła 0,93 Mg • m , a gęstość fazy stałej gleby lessowej 
2,32 Mg • m-3. Porowatość ogólna i wilgotność były wysokie, odpowiednio 59,9 
i 56%.

Na tak przygotowanych poletkach uprawiano w 4-polowym zmianowaniu: 
buraki cukrowe++ (PN-Mono 4), pszenicę jarą (Henika), groch siewny (Elektron), 
pszenicę ozimą (Lanca).

Przedstawione opracowanie zawiera dane zebrane w czasie przeprowadzania 
orki średniej (na głębokość 20 cm) pługiem P.457, zagregatowanym z C-360 (po 
pszenicy jarej -  pod groch), w 1990 i 1993 roku (w pierwszym i czwartym roku 
doświadczenia, to jest na początek i zakończenie rotacji płodozmianu).

W próbkach gleby, pobranych w 3 powtórzeniach, cylindrem o pojemności 250 
cm3 oznaczano gęstość objętościową gleby. Gęstość fazy stałej oznaczano pik- 
nometrycznie (w 3 powtórzeniach). Wilgotność aktualną wyznaczono metodą 
suszarkową (w temperaturze 105°C, w trzech powtórzeniach), porowatość ogólną 
obliczono ze wzoru na podstawie gęstości objętościowej gleby i gęstości fazy 
stałej, wilgotność objętościową jako iloczyn pomiędzy wilgotnością aktualną a 
gęstością objętościową gleby, objętość powietrzną jako różnicę między porowa
tością ogólną a wilgotnością objętościową. Wskaźnik spulchnienia obliczono na 
podstawie gęstości objętościowej gleby przed i po uprawie. Wskaźnik zbrylenia 
(ilość agregatów o 0  > 10 mm/ilość agregatów o 0  < 10 mm [%]) wyliczono za 
Rewutem [ 1980] .Wskaźnik strukturalności podano według Wierszynina i Rewuta 
[za Rewutem, 1980] (ilość agregatów o 0  1-10 mm/ilość agregatów o 0  < 0,25
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mm + ilość agregatówo 0  > 10 mm [%]). Frakcje agregatów oznaczono na sitach 
(w 6 powtórzeniach). Średnią głębokość orki podano na podstawie 40 pomiarów.

Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji, wyliczając NIR dla zróżnicowań 
z wykorzystaniem testu t-Studenta.

WYNIKI BADAŃ
W glebie, bez dodatku ziemi spławiakowej, przed wykonaniem orki średniej 

(w poziomie A -  20 cm), gęstość fazy stałej wynosiła: 2,48 Mg • m“3, gęstość 
objętościowa gleby 1,25 Mg • m-3, a porowatość ogólna 49,6%, przeciętna 
wilgotność (aktualna) -  9,15%, objętość powietrza 38,16%, natomiast stosunek 
wody do powietrza wynosił 0,30%. Orkę średnią wykonano na przeciętną głębo
kość 22,7 cm. W warstwie ornej (20 cm) nastąpiło zmniejszenie gęstości objęto
ściowej gleby o 16%, a zwiększenie porowatości o 14%. Wilgotność objętościowa 
po orce zmniejszyła się o 16%, a objętość powietrza wzrosła o 21%. Stwierdzono 
istotną ujemną korelację pomiędzy gęstością objętościową gleby po orce a poro
watością ogólną (r = -0,9963). W miarę dodatku ziemi spławiakowej następowało 
nieznaczne, ale systematyczne zmniejszanie się gęstości fazy stałej i wzrost 
gęstości objętościowej gleby, w związku z tym malała istotnie porowatość (tab. 
1).

Dodatek ziemi spławiakowej do gleby w wysokości 10 i 25% obniżał niezna
cznie wilgotność aktualną w stosunku do gleby kontrolnej, natomiast dodatek 50% 
osadu zwiększył ją z 9,15 do 9,55%.

Wilgotność w % v.v. gleby wzrosła nieznacznie w miarę dodatku ziemi 
spławiakowej, zmniejszyła się ona jednak po orce (średnio 13%) -  spowodowane 
to było zmniejszeniem gęstości objętościowej gleby. Po wykonaniu orki wykaza
no istotną zmianę wilgotności w % v.v. w glebie pomiędzy glebą bez dodatku 
ziemi spławiakowej i z jej dodatkiem do gleby, w wysokości 50% (o 19%). 
Wykazano też istotną ujemną korelację pomiędzy wilgotnością w % v.v. przed i 
po orce a gęstością fazy stałej (odpowiednio: r = -0,9679; r =-0,9745). Wilgotność 
w % v.v. po orce była ponadto dodatnio skorelowana z gęstością objętościową 
gleby po orce (r = 0,9614) oraz ujemnie z jej porowatością (r = -0,9804) (tab. 1).

Objętość powietrza w glebie przed orką wynosiła średnio 32,31 %. Malała ona 
istotnie w miarę dodatku ziemi spławiakowej. Po wykonaniu orki objętość ż 
powietrza zwiększyła się ogólnie o 34% (jednak nadal, w miarę zwiększania 
udziału ziemi z cukrowni obserwowano, że omawiana cecha istotnie maleje). 
Dlatego też, zmniejszył się (średnio o 26%) aktualny stosunek wody do powietrza. 
W miarę zwiększania udziału ziemi spławiakowej pogarszały się warunki powie- 
trzno-wodne gleby, ponieważ malała liczba porów zajmowanych przez powietrze. 
Objętość powietrza przed orką korelowała dodatnio z gęstością fazy stałej (r = 
0,9572) oraz porowatością (r = 0,9922). Objętość powietrza po orce korelowała 
także dodatnio z porowatością (r = 0,9980) (tab. 1).

Dodatek ziemi spławiakowej z cukrowni, w ilości 25 i 50% istotnie zmniejszał 
wskaźnik spulchnienia, średnio o 40% w stosunku do gleby kontrolnej (bez 
dodatku ziemi z cukrowni). Wskaźnik spulchnienia istotnie korelował z gęstością 
fazy stałej (r = 0,9594), ujemnie z gęstością objętościową gleby (r = -0,9827), 
dodatnio z porowatością (r = 0,9699) i objętością powietrza (r = 0,9874). Przyrost 
warstwy roli po orce był istotnie coraz mniejszy (średnio 21%). Był on w ujemnej



TABELA 1. Zmiany właściwości fizycznych w poziomie ornym gleby płowej, użyźnionej ziemią spławiakową z cukrowni przed i po orce zimowej ^  
(średnia z lat 1990 i 1993)
TABLE 1. Changes of Physical Properties of Typical Lessive Soil Fertilized with Sediment Tanks from Sugar Factory before and after winter plou
ghing (average in years 1990 and 1993)

Dodatek
ziemi
spławiako- 
wej do 
warstwy 
ornej 
Sediment 
added to 
top soil

[% ]

Gęstość
fazy
stałej
Solid
phase
density

[mg-irf3]

Gęstość
objętościo
wa
gleby
przed
orką
Soil
density
before
ploughing
[mg-irf3]

Gęstość 
objętościo
wa 
gleby 
po orce 
Soil 
density 
after
ploughing

[mg-nf3]

Porowa
tość
ogólna
przed
orką
Total
porosity
before
ploughing

[ % ]

Porowatość
ogólna
po orce
Total
porosity
after
ploughing

[ % ]

Wilgot
ność
aktualna
Actual
moisture

m

Wilgotność
przed orką
Volumetric
moisture
before
ploughing

[ %  V .V .]

Wilgot
ność 
po orce 
Volumetric 
moisture 
after
ploughing

[%  V .V .]

Objętość 
powietrza 
przed orką 
Air
volume
before
ploughing

[ % ]

Objętość 
powietrza 
po orce 
Air
volume
after
ploughing

[%]

Chwilowy
stosunek
wody do
powietrza
przed orką
Actual
water-air
ratio
before
ploughing

Chwilowy 
stosunek 
wody do 
powietrza 
po orce 
Actual 
water-air 
ratio after 
ploughing

Gleba bez 
dodatku 
ziemi 
spław.
The soil 
without 
sediment

2,48 1,25 1,05 49,6 57,7 9,15 11,44 9,61 38,16 48,09 0,30 0,20

10% 2,46 1,30 1,09 47,4 55,7 9,10 11,83 9,92 35,57 45,78 0,33 0,22
25% 2,45 1,29 1Д7 46,1 52,2 9,05 11,67 10,59 34,43 40,74 0,34 0,26
50% 2,40 1,33 1,20 44,8 50,0 9,55 12,70 11,46 32,10 38,54 0,40 0,32
Średnia
Average

2,45 1,29 1,13 47,0 53,9 9,21 11,91 10,39 32,31 43,29 0,34 0,25

NIR-LSD
(0,05)

- - - 0,9 0,9 - - 0,97 0,98 0,99 - -

H. Klikocka, K. K
om
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TABELA 2. Wpływ orki zimowej na niektóre wskaźniki agrofizyczne poziomu A gleby płowej, 
użyźnionej ziemią spławiakową (średnia z lat 1990 i 1993)
TABLE 2. Effect of Pre-winter Ploughing on agrophysical properties of Typical Lessive Soil 
Fertilized with Sediment Tanks from Sugar Factory (average in years 1990 and 1993)

Dodatek 
ziemi spła
wiakowej 
do warstwy 
omej 
Sediment 
added to top 
soil
m

Wskaźnik
spulchnienia
Loosening
index

[%]

Przyrost 
warstwy roli 
po orce 
Increase of 
soil arable 
after
ploughing

[cm]

Objętość 
fazy stałej 
Solid phase 
volume

m

Przyrost 
objętości 
porów 
po orce 
Increase of 
pore volume 
after
ploughing
m

Wskaźnik 
zbrylenia 
Index of 
clodiness

m

Wskaźnik
struktural
ności
Structure
index

[%1
Gleba bez 
dodatku 
ziemi spław. 
The soil 
without 
sediment

16,0 17,0 57,0 17,6 0,47 1,03

10% 16,2 16,5 57,8 18,6 0,46 0,92
25% 9,3 12,2 56,3 18,7 0,46 1,04
50% 9,8 11,7 51,6 21,8 0,82 0,68
Średnia
Average

12,8 14,3 55,7 19,2 0,55 0,92

NIR-LSD
(0,05)

0,8 0,9 0,9 0,7 - -

korelacji z gęstością objętościową gleby (г=-0,9808) i w dodatniej z porowatością 
(r = 0,9675) i objętością powietrza (r = 0,9808) (tab. 2)

W wyniku zastosowania 50% dodatku ziemi spławiakowej malała istotnie 
objętość fazy stałej (o 9%). Jednak, w przypadku omawianej kombinacji przyrost 
objętości porów po orce istotnie zwiększył się (o 24%). Przyrost objętości porów 
korelował ujemnie z gęstością fazy stałej (r = -0,9920).

Chociaż nie udowodniono tego statystycznie, to można zauważyć, że ziemia 
spławiakowa dodana do gleby w wysokości 50% s.m. zwiększyła wskaźnik 
zbrylenia średnio aż o 78%. Dlatego też pogarszał się w tym przypadku wskaźnik 
strukturalności, który zmalał średnio przy tej dawce (50%) o 31% (chociaż 
również i w tym przypadku nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych). 
Wykazano natomiast istotnie dodatnią korelację pomiędzy wskaźnikiem zbrylenia 
a wilgotnością aktualną (r = 0,9877) i ujemną z objętością fazy stałej (r = -0,9754). 
(tab. 2).

DYSKUSJA
Uprawa gleby w radykalny sposób przekształca jej wewnętrzną budowę, czyli 

strukturę, a w konsekwencji wpływa na cały zespół fizycznych cech gleby [Do- 
mżał, Słowińska-Jurkiewicz 1987]. Według Altemiillera [1962] właśnie wewnę
trzna budowa przestrzenna gleby jest, oprócz właściwości tworzywa glebowego,
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najważniejszym czynnikiem określającym cechy gleby. Zmiany budowy warstwy 
uprawnej gleby wywołane działaniem elementów roboczych narzędzi uprawo
wych są bezpośrednią przyczyną zmian właściwości fizycznych tej warstwy 
[Domżał, Słowińska-Jurkiewicz 1987; Słowińska-Jurkiewicz 1994]. Na zależno
ści pomiędzy strukturą gleby a jej właściwościami fizycznymi wskazuje wielu 
autorów [Dexter 1988; Rampazzo i in. 1993; Varallyay 1993; Crawford 1994; 
Horn i in. 1994].

Przyjmuje się, że gęstość stałej fazy jest niezmienna i stała dla danego utworu 
glebowego. Nie zależy też od stopnia rozdrobnienia. Można ją jednak modyfiko
wać bądź to zwiększając przez dodanie do gleby części mineralnych, bądź też 
obniżając w wyniku wprowadzenia do niej znacznych ilości substancji organicz
nej [Rewut 1980]. W prezentowanym doświadczeniu gęstość fazy stałej malała 
w miarę zwiększania dawki ziemi z cukrowni.

Wartość gęstości objętościowej gleby zależy od rodzaju materiału glebowego, 
jego składu mineralnego i zawartości substancji organicznej oraz od stanu fizycz
nego [Rewut, 1980]. W wyniku działania różnorodnych czynników zmienia się 
wielokrotnie w czasie, każdorazowo w miarę spadku lub wzrostu zagęszczenia i 
związanej z tym objętości porów. Jednak, podczas prowadzenia pomiarów, w 
omawianym doświadczeniu wykazano niewielkie zmiany gęstości objętościowej. 
Przyjmowały one wartości od 1,25 Mg • m-3 do 1,33 Mg • m~3. Zdaniem Rewuta 
[1980] gęstość objętościowa warstw ornych wykazuje wyraźną dynamikę w 
czasie. W stanie silnego spulchnienia warstwa orna znajduje się stosunkowo 
krótko. Następnie zaczyna się „osiadanie” gleby, która osiąga określoną gęstość 
i potem niewiele się już ona zmienia.

Porowatość ogólna stanowi całkowitą objętość wszystkich wolnych przestwo
rów odniesionych do jednostki objętości. W zależności od stanu wysycenia gleby 
wodą przestwory te -  pory glebowe mogą być zajęte przez wodę albo powietrze. 
Porowatość ogólna warunkuje w znacznym stopniu stosunki wodno-powietrzne 
w glebie. Wartość jej uzależniona jest od tych samych czynników, od których 
zależy gęstość objętościowa gleby. Jest z nią matematycznie ściśle związana 
zależnością odwrotnie proporcjonalną [Rewut 1980]. W przeprowadzonych ba
daniach zostało to w pełni potwierdzone za pomocą oceny statystycznej, gdyż 
współczynnik korelacji dla wyników gęstości objętościowej gleby i porowatości 
ogólnej w glebie po orce wynosił r =-0,9963.

Za optymalny stan przyjmuje się taki, gdy pory w połowie objętości wypełnio
ne są wodą, a w połowie powietrzem. Korzenie roślin mają wówczas dogodne 
warunki zarówno do pobierania wody z rozpuszczonymi w niej składnikami 
pokarmowymi, jak i do oddychania. W prezentowanym doświadczeniu, objętość 
powietrza przedorką wynosiła średnio 32,31 %, natomiast po wykonaniu zabiegu 
wzrosła do 43,29% (w obu przypadkach objętość powietrza istotnie malała w 
miarę zwiększania dawki ziemi spławiakowej).

Znaczenie struktury agregatowej związane jest z faktem, że wówczas gdy 
cząstki elementarne połączone są w jednostki złożone -  agregaty, kształtuje się w 
glebie najkorzystniejszy stan fizyczny [Dexter 1988]. Charakteryzuje się on 
jednoczesną obecnością dużych porów międzyagregatowych, do których z łatwo
ścią dostaje się i przepływa przez nie woda opadowa, a jej miejsce zajmuje 
powietrze [Słowińska-Jurkiewicz, Pranagal 1997]. W wyniku przeprowadzenia 
orki średniej zaobserwowano istotny przyrost objętości porów, wskutek czego
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wzrosła objętość powietrza i zmniejszył się chwilowy stosunek wody do powie
trza.

Dodatek ziemi spławiakowowej z cukrowni istotnie zmniejszył wskaźnik 
spulchnienia gleby, jej przyrost po orce, a także objętość fazy stałej. Wpływał 
ponadto na wzrost wskaźnika zbrylenia i zmniejszał wskaźnik strukturalności. 
Kosarczuk [za Rewutem 1980] podkreślił wysoką efektywność orki gleby przy 
optymalnej wilgotności uprawowej. Tak więc, jeśli przy orce gleby z szybkością 
1,12 m • s i wilgotności 8% w warstwie ornej zostało 49,9% brył, a współczynnik 
strukturalności wynosił 25,1%, to przy zwiększeniu wilgotności do 26,1% i 
podwyższeniu szybkości orki do 4,76 m • s~2 następowało 100% kruszenie gleby, 
przy czym współczynnik strukturalności wynosił 72%. Spostrzeżenia te można 
odnieść do omawianego eksperymentu, bowiem wraz ze zwiększaniem dodatku 
ziemi spławiakowej do gleby jej wilgotność rosła, zwiększał się wskaźnik zbry
lenia, natomiast wskaźnik strukturalności malał.

WNIOSKI
Przeprowadzone badania nad agrofizycznym efektem działania orki średniej 

w glebie płowej wytworzonej z lessu z dodatkiem ziemi spławiakowej z cukrowni, 
pozwalają stwierdzić, co następuje:
1. Zmniejsza się gęstość fazy stałej, a wzrasta gęstość objętościowa gleby, w wyniku 

czego zmniejsza się porowatość ogólna.
2. Następuje wzrost udziału porów zajmowanych przez wodę.
3. W przypadku stosowania dawek powyżej 1430 ton s. m. na ha (50% osadu) 

zmniejsza się wskaźnik spulchnienia i wskaźnik strukturalności, a wzrasta 
wskaźnik zbrylenia.
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SUMMARY

In the years 1990-1993 an estimation was made of usefulness of sediment tanks 
from sugar-factory for fertilization of typical lessive soil formed from loess.

For that purpose, the soil from very good rye complex was fertilized with sugar 
- sediment tanks in quantities corresponding to 10, 25 and 50% of dry mass of the 
plough layer (that is 286,715 and 1430 tons of dry mass/ha respectively). The soil 
without the sediment tanks was the control object.

It was found out that the use of the soil from sediment tanks caused decrease 
of solid phase density and increase of soil density and total porosity of the soil. 
The quantity of pores taken by water also increases (considering increase of 
volumetric moisture and decrease in volume of air). After the use of doses above 
1430 tons of dry mass per hectare (50% of sediment), index of soil loosening and 
index of structure increases and index of clodiness decreases.
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