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Abstract: The study includes results regarding changes o f the sorptive capacity, the contents 
o f organic C, general nitrogen, C/N ratio, and contents of hydrogen and aluminium movable 
forms in biologically aggregated grounds that had originated as a result o f natural aggregate 
mining activity in Dobroszów region of the Lubuskie Province. Despite very short experimen
ted period (5 years), the used cultivation treatment and mineral fertilization have caused great 
changes in tested ground properties. The following indices have been changed clearly: exchan
ge capacity (T) and contents of total nitrogen and organic carbon. Together with the nitrogen 
and carbon level the С : N ratio changed too. The mobile forms of hydrogen and aluminium 
decreased under the influence of mineral fertilizers.
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WSTĘP
Na terenie Polski stwierdza się obecność około 30 tys. wyrobisk będących konsekwencją 

działalności wydobywczej kruszywa budowlanego. Większość z nich wymaga przeprowadzenia 
rekultywacji [Harabin i in. 2001].Można przypuszczać, że planowana rozbudowa dróg 
szybkiego ruchu i autostrad powiększy ilość tych wyrobisk w naszym kraju.
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Zagospodarowanie małych wyrobisk sprowadza się często do zasypania ich różnym 
materiałem (odpady komunalne i przemysłowe, grunt mineralny) do poziomu terenu 
położonego w najbliższym otoczeniu. Kierunek zagospodarowania tych wyrobisk jest 
zbliżony do kierunku zagospodarowania terenów położonych w najbliższym otoczeniu 
[Greinert, Greinert 1999].

Duże problemy istnieją natomiast w przypadku wyrobisk o znacznych powierz
chniach. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ustalenie kierunku rekultywacji. Według 
Barana i Turskiego [1996], Kazimierczyka i Wyparły [1997], Szlagowskiego i in. [1997] 
oraz Czubera [ 1988], możliwy jest leśny, wodny i rolny kierunek rekultywacji terenów 
przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego.

Ustalono, że tereny przekształcone przez działalność wydobywczą kruszywa budowlanego 
w rejonie Dobroszowa Wielkiego w województwie lubuskim zostaną rekultywowane w kierunku 
rolnym. Okazało się, że wybrany kierunek nie był słuszny. Przekazane po wstępnych pracach 
(rekultywacja podstawowa) tereny miejscowemu gospodarstwu rolnemu do uprawy 
charakteryzowały się bardzo niekorzystnymi dla roślin właściwościami fizycznymi, chemicznymi 
i biologicznymi [Drab 1988]. Badane grunty okazały się silnie zbite, szczególnie w poziomach 
podomych. Poza tym grunty te cechowały się: dużą gęstością objętościową, małą pojemnością 
wodną oraz bardzo małą przepuszczalnością powietrzną. Próbki gruntu pobrane z warstwy 
0-0,2 m wykazywały silnie kwaśny odczyn, małą zawartość substancji organicznej i małą 
zawartość form ogólnych i przyswajalnych składników mineralnych. Przedstawione powyżej 
właściwości decydowały o małej produktywności badanych gruntów. Plony żyta ozimego 
uprawianego na tych terenach były bardzo niskie i wynosiły 0 ,71 ziarna z ha.

Celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu zm ian właściw ości 
sorpcyjnych, zawartości wodoru, glinu ruchomego, azotu ogólnego i С organicznego 
omawianych gruntów pod wpływem stosowanych zabiegów agrotechnicznych.

OBIEKT BADAŃ I METODYKA

Badania prowadzono na terenie byłego złoża kruszywa budowlanego „Dobroszów 
Wielki” w pobliżu wsi Popowice, gmina Nowogród Bobrzański województwo lubuskie.

Dane W ojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze 
[Dokumentacja 1973] wskazują, że teren omawianego złoża zajmowały mady brunatne 
lekkie i średnie przeważnie płytkie i średniogłębokie, zalegające na piaskach luźnych i 
żwirach, kompleksów przydatności rolniczej 4, 5, 6 i 7 oraz 2z.

Teren złoża zajmował powierzchnię 95 ha. Przed eksploatacją kruszywa cały nadkład 
glebowy zdjęto i zdeponowano w 13 pryzmach. Całkowita objętość mas ziemnych 
złożonych w pryzmach wynosiła około 390 tys. m 3.

Rekultywację techniczną terenów wykonano na koszt sprawcy przekształceń 
następująco:
• po wydobyciu kruszywa powstałe wyrobisko wypełniono odpadem poprodukcyjnym

(kruszywo o granulacji 0,02-1 mm),
• na powierzchnię, przy pomocy spycharek czołowych i samochodów ciężarowych 

rozprowadzono składowany w pryzmach nadkład glebowy. Warstwa nadkładu się
gała od 0,3 do 2,0 m,
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• po wyrównaniu powierzchni na całym obszarze zastosowano nawożenie mineralne 
w dawkach na ha:

• 50 kg saletry amonowej,
• 300 kg superfosfatu pojedynczego,
• 500 kg soli potasowej 40-procentowej,
• następnie cały teren obsiano mieszanką łubinu wąskolistnego z nostrzykiem białym 

(300 kg + 25 kg/ha),
• po zaoraniu pól tereny uznano za zrekultywowane i przekazano do uprawy miejsco

wemu PGR.
Efekty opisanej „rekultywacji” były bardzo słabe.
Dla realizacji celu przedstawionego we wstępie, w 1986 roku założono doświadczenie 

polowe m etodą bez powtórzeniową dużych parcel Zade go. Podstawą do opracowania 
schematu był „Model PAN” [Bender 1980] sprawdzony na zwałowiskach Konińskiego 
Zagłębia Węglowego. Badania trwały pięć lat. W pierwszym roku uprawiano rośliny: 
rzepak ozimy, jęczm ień ozimy, żyto ozime i ziemniaki.

Pod rośliny zastosowano zmienne warianty nawożenia mineralnego od dawek niskich 
do bardzo wysokich. Schemat nawożenia przedstawiono w tabeli 1. Każde z pól 
podzielono na 9 poletek (w ziemniakach na 8), o wymiarach: szerokość 8 m i długość 
80 m (rys. 1). Pod rośliny na poletkach od 1 do 8 zastosowano C aC 0 3 w dawce 5 t na 
ha.

W  kolejnych latach doświadczenia uprawiano żyto ozime na dwu polach:
• pole I corocznie stosowano orkę na głębokość 35 cm,
• pole II corocznie stosowano orkę na głębokość 25 cm.

Na obu polach stosowano nawożenie mineralne w dawkach jak  w załączonej niżej 
tabelce.

Pole I Pole II

Nr N PA K2° Nr N PA K20
poletka kg • ha 1 kg • ha 1 kg • ha 1 poletka kg • ha 1 kg ■ ha '1 kg • ha 1

1-1 0 0 0 II-1 0 0 0
1-2 100 45 120 II-2 100 45 120
1-3 200 45 120 II-3 200 45 120
1-4 30Ö 45 120 II-4 300 45 120
1-5 100 280 240 II-5 100 280 240
1-6 200 280 240 II-6 200 280 240
1-7 300 280 240 II-7 300 280 240
1-8 100 90 120 II-8 100 90 120
1-9 200 280 240 II-9 200 280 240

Nawozy mineralne stosowano z uwzględnieniem zasad chemii rolnej.
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RYSUNEK 1. Plan pól dośw iadczalnych: I, II, III, IV; warianty nawozowe -  I-1-IV -8 
FIGURE 1. Plan of experimental fields: I, II, III, IV; fertilizer variants -  I-l-IV-8
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TABELA 1. Schemat doświadczenia -  TABLE 1. Experiment diagram

Nr Dawki nawozów -  Fertilizer doses (kg • ha ')
po
let Pole I -  Field I Pole II -  Field II Pole III -  Field III Pole IV -  Field IV
ka
Plot N PA K ,o N PA K ,0 N PA K20 N PA K2°
No.

Rzepak ozimy 
Winter rape

Jęczmień ozimy 
Winter barley

Żyto ozime Winter rye Ziemniaki Potatoes

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 100 50 60 100 45 80 100 45 80 120 60 200
3 200 50 60 200 45 80 200 45 80 240 60 200
4 300 50 60 300 45 80 300 45 80 360 60 200
5 140 300 100 100 280 130 100 280 130 160 400 320
6 280 300 100 200 280 130 200 280 130 320 400 320
7 420 300 100 300 280 130 300 280 130 480 400 320
8 100 90 100 100 90 100 100 90 120 100 70 120
9 280 300 100 200 280 130 200 280 130

Przed wysiewem nawozów z każdego poletka doświadczalnego z warstwy -  
0-0,2 m pobrano uśrednione próbki glebowe. Analogicznie pobrano próbki po zbiorach 
roślin w ostatnim roku doświadczenia.

W  materiale glebowym oznaczono: azot ogólny m etodą Kjeldahla, С organiczny 
metodą Tiurina, kwasowość hydrolitycznąi sumę zasad metodą Kappena, glin wymienny 
m etodą Sokołowa.

WYNIKII DYSKUSJA

Pojemność sorpcyjna w warstwie powierzchniowej gruntów w Dobroszowie przed 
założeniem doświadczenia (rok 1986), była silnie zróżnicowana (tab. 2). Wartość (T) 
w próbkach pobranych z pola I wahała się od 7,5 do 10,4, a z pola II od 5,9 do 9,6 
cm ol(+ ) • kg -1. Ś w iadczy  to o dużym  zró żn ico w an iu  m ate ria łu  g lebow ego  
rozprowadzonego na powierzchni byłego wyrobiska.

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami (V) było małe i wynosiło w próbkach 
z obu pól poniżej 50%.

W badanych gruntach przed założeniem doświadczeń stwierdzono wysoki udział 
kwasowości hydrolitycznej (H^) w pojemności kompleksu sorpcyjnego. Średnie wartości 
wynosiły ponad 4,0 cmol(+) • kg-1 dla próbek pobranych z obu pól. Wysokie były też 
zawartości ruchomych form wodoru i glinu.

Analizy materiału glebowego wykonane po zakończeniu cyklu doświadczenia wskazują 
na wyraźny wpływ zastosowanych zabiegów agrotechnicznych na zmiany pojemności 
sorpcyjnej. Wartość (T) na polu I (orka na 35 cm) wynosiła średnio 15,0, a na polu II (orka 
na 25 cm) 14,3 cmol(+) • kg-1. Wzrost pojemności o 3,8 cmol(+) • kg-1 w próbkach pobranych 
z kombinacji kontrolnej pola I i o 6,4 cmol(+) • kg-1 z pola II można tłumaczyć wpływem



TABELA 2. Zmiany właściwości sorpcyjnych oraz zawartości wodoru i glinu ruchomego w warstwie 0-20 cm utworów 
glebowych w Dobroszowie Wielkim
TABLE 2. The changes of exchange capacity and contents of hydrogen and mobile aluminium in 0—0,2 m layer of soil 
formations in Dobroszów Wielki

Nr poletka 
Plot No.

Rok 1986 - Year 1986 Rok 1990 - Year 1990

H S T V H' Al31 H S T V H' Al3'

cmol(+) • kg 1 (%) cmol(+) ■kg 1 cmol(+) • kg 1 (%) cmol(+)i • kg

1-1 4,7 4,7 9,4 50,0 0,34 0,54 6,8 6,4 13,2 48,5 0,27 0,31
1-2 5,1 4,8 9,9 48,5 0,22 0,80 8,0 8,0 16,0 50,0 0,23 0,68-
1-3 5,0 3,7 8,7 42,5 0,25 0,85 8,0 8,4 16,4 51,2 0,18 0,58
1-4 3,5 4,0 7,5 53,3 0,31 0,49 7,6 6,4 14,0 45,7 0,22 0,31
1-5 5,0 4,2 9,2 45,6 0,26 0,61 8,0 8,0 16,0 50,0 0,23 0,49
1-6 4,1 5,2 9,3 55,9 0,33 0,26 7,6 9,2 16,8 54,8 0,23 0,40
1-7 5,4 5,0 10,4 48,1 0,39 0,05 8,0 6,4 14,4 44,4 0,23 0,58
1-8 3,8 4,1 7,9 51,9 0,40 0,05 6,4 7,6 14,0 54,3 0,20 0,25
1-9 4,1 4,4 8,5 51,8 0,38 0,13 8,0 6,0 14,0 42,9 0,23 1,03

Średnia Mean 4,5 4,4 8,9 49,7 0,32 0,42 7,6 7,4 15,0 49,3 0,22 0,51

II-1 4,4 2,0 6,4 31,2 0,31 0,15 7,2 5,6 12,8 43,7 0,20 0,47
II-2 3,7 3,9 7,6 51,3 0,25 0,3 6,4 9,2 15,6 59,0 0,21 0,24
II-3 6,0 3,9 9,6 39,4 0,22 0,47 6,0 8,4 14,4 58,3 0,17 0,23
И-4 4,1 2,2 6,3 34,3 0,24 0,51 7,2 9,6 16,8 57,1 0,21 0,42
II-5 3,5 3,4 6,9 49,3 0,25 0,40 6,8 8,0 14,8 54,1 0,20 0,11
II-6 3,8 2,1 5,9 35,6 0,39 0,37 7,6 7,2 14,8 48,0 0,20 0,07
И-7 4,0 4,0 8,0 50,0 0,28 0,46 7,6 7,2 14,8 48,0 0,15 0,57
1-8 3,8 4,0 7,8 51,3 0,32 0,59 6,4 6,0 12,4 48,4 0,21 0,42
II-9 3,7 4,0 7,7 51,9 0,29 0,61 8,0 4,8 12,8 37,5 0,24 0,75

Średnia Mean 4,1 3,3 7,4 43,8 0,28 0,44 7,0 7,3 14,3 51,0 0,20 0,36



Rekultywacja gruntów powstafych po  wydobyciu kruszywa 91

wapnowania. Natomiast na dość wyraźne zmiany pojemności sorpcyjnej pod wpływem 
stosowanego nawożenia wpłynęły z pewnością oprócz wapna, przyrost zawartości masy 
organicznej w badanych gruntach.

Wykonane analizy wykazały niewielkie zmiany w wy syceniu kompleksu sorpcyjnego 
zasadami pod wpływem stosowanych wariantów nawożenia mineralnego (V). W 
próbkach pobranych po zakończeniu doświadczenia wynosiło ono w dalszym ciągu 
około 50%, przy czym na poletkach, gdzie stosowano nawożenie mineralne w dawkach 
N -  200, P0O5 -  280, K20  -  240 kg • ha-1 bez w apnowania stw ierdzono nawet 
zmniejszenie wy sycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami. Było to prawdopodobnie 
wynikiem zakwaszającego wpływu nawozów mineralnych.

Prowadzone zabiegi uprawowe i nawożenie mineralne spowodowało wzrost udziału 
kwasowości hydrolitycznej w pojemności kompleksu sorpcyjnego. Średni wzrost 
wyniósł na obu polach około 3 cmol(+) • kg-1. W tym przypadku zastosowane warianty 
nawozowe nie miały większego wpływu na tę cechę.

W zbliżonych zakresach co wartości (Hh) zm ieniła się też w czasie trw ania 
doświadczenia suma zasad wymiennych (S). Zróżnicowane wartości (S) na polu II z 
orką płytszą było nieco większe niż na polu z orką głębszą. Było to prawdopodobnie 
związane z rozcieńczeniem dodawanych składników mineralnych w głębszej warstwie 
ornej przy orce na głębokość 35 cm.

Zastosowane czynniki zmniejszyły z wyjątkiem jednego wariantu nawozowego 
zawartość wodoru wymiennego (H+). Podobnie wpłynęły też zastosowane warianty 
nawozowe na zawartość glinu ruchomego (Al3+). Należy uznać to za bardzo korzystne 
zjawisko. Jedynie na poletkach 1-9 i II-9 (poletka niewapnowane) wystąpił bardzo 
wyraźny w zrost zawartości glinu ruchomego. Na poletku 1-9 stw ierdzono 1,03 
cmol(+) • kg-1 Al3+. Taka zawartość glinu ruchomego w glebach uprawnych uznawana 
jest za trującą nawet dla roślin tak zwanych mniej wrażliwych, np. żyta ozimego 
[Badora, Filipek 1994, Filipek,Badora 1993, Filipek, Dechnik 1995].

Zawartość С organicznego w warstwie powierzchniowej badanych gruntów przed 
założeniem doświadczenia była niska. Na polu I wynosiła średnio 8,1 g • kg-1, a na 
polu II średnio 5,6 g • kg-1 (tab. 3). Stosowane czynniki w okresie trwania doświadczenia 
wysoce istotnie zwiększyły zawartość węgla organicznego. Na polu I, gdzie stosowano 
orkę na głębokość 35 cm, wzrost wyniósł 1,6 g, a na polu II -  oranym na głębokość 25 
cm -  3,6 g • kg-1. Bardzo w yraźnie różnicow ały tę cechę stosow ane w arianty 
nawozowe. Wpływ nawożenia udowodniono statystycznie. Półprzedział ufności wyniósł 
0,38.

Na kombinacjach kontrolnych -  bez nawożenia mineralnego na obu polach (orka 
35 i 25 cm) stwierdzono obniżenie zawartości С organicznego w badanych gruntach. 
Było to prawdopodobnie związane ze zwiększoną mineralizacją masy organicznej. 
Zm niejszenie zaw artości С organicznego w gruntach w porów naniu ze stanem  
wyjściowym stwierdzono też na polach, na których zastosowano najniższe nawożenie 
(N -  100, P20 5-  45, K20  -120  kg • ha-1). Pozostałe warianty nawozowe podnosiły 
zawartość węgla organicznego, należy przy tym podkreślić, że najkorzystniej na
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TABELA 3. Zmiany С organicznego, N ogólnego i stosunku C/N 
w gruntach Dobroszowa Wielkiego w czasie prowadzenia do 
świadczeń
TABLE 3. The changes of organie С, total N and C/N ratio in 
Dobroszów Wielki grounds during experiment

j Nr poletka 
i Plot No.

С org. 
Organic С 
(g * kg ')

N -  Total N 
(g • kg ')

C/N

1986 1990 1986 1990 1986 1990

I-l
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9

7.0
10.9
8.4 

10,6
8.5
7.9
6.9 
7,7
7.1

6.5 
6,7
9.5

11.9
9.6 

10,0 
11,3 
10,0
11.9

0,9
0,8
0,6
0,8
0,8
0,5
0,6
0,6
0,5

0,6
0,6
0,7
0,9
0,6
0,8
0,9
0,7
0,9

7.8
13.6 
14,0
13.2
10.6
15.8 
11,5
12.8
14.2

10,8
11,2
13,6
13.2 
16,0
12.5
12.5
14.3 
13,2

Średnia Mean , 1 9,7 0,7 0,7 12,6 13,0

om aw ianą cechę w płynęły  
najwyższe dawki nawożenia 
m i n e r a l n e g o .  
P raw d o p o d o b n ie  by ło  to 
związane z przyrostem masy 
korzeniow ej roślin . P lony 
roślin na tych wariantach były 
n a jw y ższe  [D rab  1998]. 
P o d o b n ą  te zę  fo rm u łu ją  
Gilewska [1991 i 2000].

Wykonane oznaczenia wy
kazały, że corocznie stoso
wane naw ożenie m ineralne 
wyraźnie różnicowało zawar
tość azotu ogólnego w grun
tach. Wpływ ten udowodniono 
statystycznie. Półprzedział 
ufności wyniósł 0,2.

Pod wpływem najniższego 
naw ożenia azotem  stw ier
dzono zm niejszenie zaw ar
tości N ogólnego w gruntach. 
Dawki te okazały się za niskie, 
ażeby pokryć zap o trzeb o 
wanie i wyrów nać ew entu
alne straty składnika z grun
tów. N ajw yraźn ie j zw ięk 
szały zawartość N ogólnego w 
gruntach najw yższe daw ki 
azo tu  (N -3 0 0 ). M im o to 
zaw artości te należy uznać 
za n iskie w porów naniu  z 
w y n ik am i b ad ań  p ro w a 
dzonych na glebach u p ra 

wnych przez Andruszczaki Szczegodzińską[1991)]oraz Andruszczaki Czubę [1984].
Stosunek C/N świadczy o aktywności biologicznej gleb oraz wskazuje na dostępność 

azotu dla roślin. Zastosowane czynniki w doświadczeniu dość wyraźnie zmieniły 
kształtowanie się tej cechy w badanych gruntach. Stosowana corocznie płytsza orka 
na polu II przyczyniła się do rozszerzenia stosunku C/N. Płytsze wzruszenie masy 
glebowej powodowało jej słabsze napowietrzenie. Poza tym orka do głębokości 25 cm 
nie w zruszyła silnie ubitej warstwy glebowej powstałej w czasie wykonyw ania 
rekultywacji technicznej. Mogło to być przyczyną większego uwilgotnienia gleby w 
n ie k tó ry c h  o k re sach  roku  (w czesn a  w io sn a , o k resy  w ięk sz y ch  o p ad ó w  
atm osferycznych). Przedstaw ione warunki m ogły pogarszać aerację poziom ów

II-1 
II-2 
II-3 
II-4 
II-5 
II-6 
II-7 
II-8 
II-9

Średnia Mean

7,7
5.9
6.5
6.3
4.6
5.9
4.6
4.4 
5,0

5,6

4,2
5.0
8.0 

10,0 
8,1

12.4
12.5 
11,7
10.6

9,2

0,3-
0 ,6-
0 ,6-
0,4-
0,6-
0,4-
0,4-
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NIR dla orek = 2,0 g • kg LSD for ploughing = 2,0 g ■ kg 1 
NIR dla nawożenia = 3,8 g • kg'1; LSD for fertilizing =3,8 g-kg 1 
NIR dla lat = 2,7 g - kg 1 ; LSD for years = 2,7 g • kg 1
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glebowych i z pewnością zmniejszały aktywność procesów mikrobiologicznych, a w 
konsekwencj i mogły zmniej szyć rozkład masy organicznej na polu oranym płycej. Wyniki 
analiz chemicznych wskazują, że na polu, gdzie stosowano orkę na głębokość 35 cm, 
warunki kształtujące aktywność mikrobiologiczną były lepsze.

WNIOSKI

1. Zastosowane w doświadczeniu zabiegi agrotechniczne zmieniły dość wyraźnie po
jem ność sorpcyjną (T). Wzrost tej właściwości w porównaniu ze stanem wyjścio
wym na polu I (orka do 35 cm) wyniósł średnio 68%, a na polu II (orka 25 cm) -  
93%.

2. Badane grunty wykazały wzrost udziału kwasowości hydrolitycznej w pojemności 
kompleksu sorpcyjnego. W zbliżonych zakresach co (H ) zmieniała się też w bada
nych gruntach suma zasad wymiennych. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasa
dami (V) zmieniło się minimalnie.

3. Zastosowane czynniki w doświadczeniu w zdecydowanej większości przypadków 
spowodowały zmniejszenie zawartości ruchomych form wodoru i glinu w badanych 
gruntach.

4. Zastosowane czynniki w doświadczeniu istotnie zwiększyły zawartość С organicz
nego oraz azotu ogólnego. Największy przyrost tych składników nastąpił pod wpły
wem najwyższego nawożenia mineralnego.

5. Stosowana agrotechnika wpłynęła na kształtowanie się stosunku C/N w badanych 
gruntach. Na poletkach z orką płytszą stwierdzono przewagę rozszerzenia stosun
ku, natomiast na poletkach z orką głębszą tendencja była odwrotna.
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