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Abstract'. Long-term experiments were carried out on Haplic Luvisols. Calcium carbonate or 
calcium carbonate with magnesium sulfate according to double hydrolytic acidity were applied 
into the soil. Organic-mineral fertilizer -  Rekulter, containing 85% of brown coal, was applied to 
the soil in dose 66.5 t • ha-1. Rekulter resulted in the improvement of soil reaction and sorption 
properties of soil as well as increase of content of organic carbon in soil. An admisture of 
M gS04 to lime increased the content of exchangeable cations especially magnesium, sorption 
capacity and base saturation. The content o f organic carbon was not depended of lime form but 
hydrolytic acidity increased.
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WSTĘP
Specyficzna struktura substancji humusowych decyduje o właściwościach próchnicy i jej 

roli w agoekosystemach. Bierze ona udział w obiegu biologicznym pierwiastków, 
w procesach wymiany jonowej oraz reguluje buforowe właściwości gleb. We współczesnym 
rolnictwie obowiązuje zasada zrównoważonego nawożenia, zapewniającego optymalne 
zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i utrzymanie gleby w stanie żyzności. Takie 
nawożenie reguluje się poprzez stosowanie nawozów organicznych i mineralnych oraz właściwą 
agrotechnikę. podstawowym’’nawozem organicznym od wielu lat jest obornik. Wprowadzenie 
monokultur zbożowych i ograniczenie produkcji zwierzęcej spowodowało niedobór tego 
nawozu. Większość gleb Polski wykazuje niską zawartość próchnicy [Mazur 1995]. Istnieje 
zatem pilna potrzeba uzupełniania gleb w materię organiczną. Źródłem substancj i organicznej 
w glebach, oprócz tradycyjnych nawozów organicznych, mogą być nawozy organiczno-
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mineralne z węgla bmnatnego. W świetle dotychczasowych badań [Maciejewska 1994, 
1995; Maciejewska, Kwiatkowska 1998] węgiel brunatny lub nawóz z węgla brunatnego 
korzystnie wpływa na właściwości fizykochemiczne gleby zarówno w glebach 
użytkowanych rolniczo, jak i przeznaczonych do rekultywacji.

W pracy badano wpływ węgla brunatnego wprowadzonego jednorazowo do gleby 
z nawozem organiczno-mineralnym -  Rekulter -  na zawartość węgla organicznego 
oraz na właściwości fizykochemiczne gleby w warunkach zróżnicowanego wapnowania 
w działaniu bezpośrednim i następczym.

MATERIAŁ I METODYKA

Badania obejmowały statyczne doświadczenie polowe prowadzone w latach 1994- 
1997 na glebie płowej właściwej (Haplic Luvisols) wytworzonej z piasku gliniastego 
mocnego na glinie lekkiej zalegającej poniżej 50 cm. Glebę tę wapnowano w latach 
1986, 1989 i 1992 stosując węglan wapnia (CaC03) i węglan wapnia z siarczanem 
magnezu (CaC03 + M gS04) w dawce obliczonej wg podwójnej kwasowości hydro- 
litycznej (2Hh). W 1994 roku do gleby wprowadzono nawóz organiczno-mineralny -  
Rekulter zawierający 85% węgla brunatnego w dawce 66,5 t ha Doświadczenie 
prowadzono w zmianowaniu czteropolowym: buraki pastewne odmiana Tytan Poły, 
jęczmień jary odmiana Lot, łubin żółty odmiana Topaz, gorczyca biała odmiana Nakielska. 
Zabiegi agrotechniczne wykonano zgodnie z obowiązującymi zasadami agrotech
nicznymi. W próbkach glebowych pobranych każdego roku po zbiorze roślin oznaczono:
-  pH w KC1 o stężeniu mol dm"3-  metodąpotencjometryczną;
-  kwasowość hydrolityczną w roztworze (CH3COO)2Ca o stężeniu 1 mol dm-3 -  

metodą Kappena;
-  sumę zasadowych kationów wymiennych i pojemność sorpcyjną w 1 mol 

CH3COONH4 dm-3 -  metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej oraz wyliczo
no stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi;

-  węgiel organiczny -  metodą Tiurina.
Wyniki badań z roku 1994 charakteryzują działanie bezpośrednie nawozu z węgla 

brunatnego, natomiast z 1997 roku działanie następcze tego nawozu w warunkach 
zróżnicowanego wapnowania.

WYNIKI I DYSKUSJA

Działanie bezpośrednie (1994 r.) nawozu wytworzonego z węgla brunatnego -  
Rekultera oraz wpływ następczy na właściwości fizykochemiczne gleby obrazują dane 
przedstawione w tabelach 1-3. Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowany 
jednorazowo niekonwencjonalny nawóz istotnie wpłynął na poprawę fizykochemicznych 
właściwości gleby zarówno w działaniu bezpośrednim, jak i pośrednim. Bezpośrednie 
oddziaływanie tego nawozu na właściwości fizykochemiczne gleby wynikało z jego 
składu chemicznego i uwalniania składników pokarmowych do gleby oraz zawartości 
kwasów huminowych. Pośrednie zaś oddziaływanie było spowodowane strukturą
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nawozu, a zwłaszcza silnie rozwiniętym układem porów. Substancja organiczna 
wprowadzona do gleby wraz z tym nawozem spełniała również funkcję ochronną, 
która polegała przede wszystkim na osłabieniu wpływu negatywnych czynników, między 
innymi wpływu kwaśnego odczynu gleby. Zmiana odczynu gleby spowodowana była 
obecnością wapnia w popiołach z węgla brunatnego, które stanowiły jeden z 
komponentów tego nawozu oraz wcześniejszym wapnowaniem węglanem wapnia 
zarówno z dodatkiem siarczanu magnezu, jak i bez tego dodatku. Wpływ ten był 
stabilizowany substancją organiczną wprowadzoną wraz z nawozem, o czym świadczy 
to, że odczyn gleby utrzymywał się na podobnym poziomie aż do 1997 r. Wyniki te 
potwierdzają wcześniejsze rezultaty badań otrzymane przez Maciejewską A. [1993a, 
1995]. Z badań Mazura T. i in. [1998] wynika, że wprowadzenie do gleby nawozów z 
węgla brunatnego istotnie obniżyło kwasowość hydrolityczną, natomiast miało niewielki

TABELA 1. N iektóre właściwości chemiczne gleby w  zależności od nawożenia Rekulterem  
TABLE 1. Some chemical properties o f  soil depending on application o f  Rekulter

Wapnowanie
Liming

Dawka 
Rekuhera 
Dose o f 
Rekulter 
[t • ha ']

pH Hh [cmol(+) • kg '] C-org. [%]

bezp.
direct.

nast.
consec.

bezp.
direct.

nast.
consec.

bezp.
direct.

nast.
consec.

"0" 0 5,01 
5,9-5,1

4,94 
4,8-5,0

2,34 2,32 0,764 0,748

66,5 5,85 
5,7-6,1

5,68 
5,5-5,8

1,84 1,85 1,750 1,739

СаСОЗ
(2 H h )

0 6,3
15,7-5,8

6,03 
5,8-6,1

1,38 1,35 0,760 0,740

66,5 6,60 
6,5-6,7

6,49 
6,4-6,6

1,15 1,12 1,700 1,710

C a C 0 3+ 
Mgs o 4 
(2 Hh)

0 6,43 
6,3-6,4

6,26 
5,9-6,4

1,53 1,29 0,948 0,699

66,5 6,83 
6,4-6,9

6,76 
6,5-6,8

1,15 0,97 1,805 1,742

о

ef’
iz 0,12 0,13 0,04 0,04 0,07 0,07

0 5,87 5,74 1,75 1,65 0,824 0,729

R 6,42 6,31 1,38 1,31 1,752 1,730

NIRo.05 0,09 0,08 0,04 0,03 0,04 0,05

"O" -  kontrola -  bez wapnowania; "О" -  control -  without liming; R -  Rekulter;
Bczp. -  działanie bezpośrednie Rckultcra -  1994 rok; Direct -  direct reaction of Rekulter -  1994 year; N a st-  
działanic następcze Rckultcra -  1997 rok; Conscc. -  consecutivc reaction of Rekulter -  1997 year; H h -  
kwasowość hydrolityczną -  hydrolitic acidity; С org. -  węgiel organiczny -  organic carbon
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TABELA 2. Właściwości sorpcyjne gleb w zależności od nawożenia Rekulterem 
TABLE 2. Physico-chemical properties of soil depending on application of Rekulter

Wapnowa
nie
Liming

Dawka 
Rekultera 
Dose of 
Rekulter

Suma zasadowych 
kationów wymiennych 
Sum of bases

Pojemność sorpcyjna 
Cation exchangeable 
capacity (CEC)

Stopień wysycenia komple
ksu sorpcyjnego kationami 
zasadowymi 
Base saturation

[t • lia-'] [cmol(+) • kg-1 gleby -  of soil] [%]

bezp.
direct

nast.
consec.

bezp.
direct

nast.
consec.

bezp.
direct

nast.
consec.

"0" 0 3,32 3,33 5,66 5,65 58,6 58,9

66,5 7,71 7,99 9,55 9,84 80,7 81,0

CaCO  ̂
(2 Hh)

0 5,00 5,01 6,38 6,36 78,4 78,7

66,5 7,76 7,69 8,91 8,81 87,1 87,3

CaCO^+ 
MgS04 
(2 Hh)

0 4,77 5,34 6,31 6,62 75,7 80,2

66,5 8,27 6,58 9,37 7,55 88,3 87,1

NIR..0,- l s d mj 0,20 0,22 0,21 0,22 1,52 1,70

o 4,36 4,56 6,12 6,21 70,9 72,6

R 7,91 7,42 9,28 8,73 85,4 85,1

N ią,„5 - L S D 005 0,07 0,07 0,11 0,12 0,43 0,98

wpływ na zmianę pozostałych właściwości fizykochemicznych gleby. Yu [ 1991 ] otrzymał 
wzrost wartości pH z 4,5 do 6,5 w wyniku wprowadzenia do gleby dużej ilości substancji 
organicznej o odczynie zasadowym. Autor ten podaje, że wzrost wartości pH mógł 
wynikać z wiązania glinu przez substancję organiczną pochodzącą z węgla brunatnego 
i torfu. Przy wysokich wartościach pH, jakie uzyskano wskutek zróżnicowanego 
wapnowania i nawożenia Rekulterem, kwasowość hydrolityczna była bardzo mała (tab. 
1 ). W badaniach prowadzonych przez Maciejewską [ 1993a] z Kompletem-R (nawozem 
z węgla brunatnego) uzyskano podobne wyniki. Mazur i in. [ 1998] stwierdzili, że Rekulter 
obniżył kwasowość hydrolityczną w granicach 0,21-0,42 cmol(+)/kg gleby.

Węgiel brunatny zawierający struktury chemiczne podobne do struktur próchnicy 
glebowej, ze względu na swoje naturalne zdolności sorpcyjne pełni rolę naturalnego 
sorbenta, który w układzie gleba-nawozy może sorbować składniki nawozów 
mineralnych. Dzięki obecności grup funkcyjnych, takich jak: grupy karboksylowe, 
hydroksylowe, aminowe i inne, glebowa materia organiczna ma zdolność sorpcji 
wymiennej kationów [Dziadowiec 1993], co tłumaczy otrzymany w przepro-wadzonych
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TABELA 3. Zawartość kationów wymiennych [cmol (+)/kg] w glebie 
TABLE 3. Content of exchangeable cations [cmol(+)/kg of soil]

Wapno
wanie
Liming

Dawka 
Rekultera 
Dose of 
Rekuher

Na+ K+ Ca2+ Mg2+

[t • ha-'] [cmol(+) • kg'1 gleby -  of soil]

bezp.
direct

nast.
consec.

bezp.
direct

nast.
consec.

bezp.
direct

nast.
consec.

bezp.
direct

nast.
consec.

"O" 0 0,056 0,058 0,329 0,333 2,40 2,38 0,535 0,558

66,5 0,073 0,073 0,384 0,390 6,25 6,48 1,000 1,050

CaC03 
(2 Hh)

0 0,066 0,067 0,335 0,328 3,98 4,00 0,615 0,611

66,5 0,084 0,081 0,387 0,352 6,32 6,30 0,960 0,962

CaCO, 
+Mgso4 
(2 Hh)

0 0,069 0,077 0,321 0,451 3,82 3,56 0,563 1,251

66,5 0,094 0,064 0,342 0,410 6,74 5,23 1,09 0,878

niiv„s- l sd 005 0,022 0,018 0,115 0,129 0,253 0,924 0,080 0,453

0 0,064 0,067 0,328 0,371 3,40 3,31 0,571 0,807

R 0,084 0,073 0,371 0,384 6,43 6,00 1,016 0,963

n i v - l sd M5 0,017 0,010 0,110 0,100 0,12 0,43 0,098 0,099

badaniach wzrost zawartości kationów wymiennych (tab. 2). Wyniki te dobrze 
korespondują z wynikami badań dotyczących właściwości sorpcyjnych węgli brunatnych 
oraz zawartości zasadowych kationów wymiennych węgla brunatnego przepro
wadzonych przez innych autorów [Bereśniewicz, Nowosielski 1993].

Z przeprowadzonych badań wynika, że jednorazowe zastosowanie nawozu 
organiczno-mineralnego z węgla brunatnego spowodowało wyraźny wzrost pojemności 
sorpcyjnej gleby (tab. 3). Poprawa zdolności sorpcyjnych gleby wynika z obecności 
węgla brunatnego, który zawiera kwasy huminowe i fulwowe wykazujące bardzo 
dużą pojemność sorpcyjną w stosunku do kationów zasadowych w zakresie 300- 
1400 cmol (+)/kg, podczas gdy w przypadku próchnicy pojemność sorpcyjna wynosi 
tylko 200 cmol (+)/kg [Stevenson 1985]. Jak podaje Maciejewska [1993b], nawóz 
organiczno-mineralny z węgla brunatnego wprowadzony do gleby lekkiej spowodował 
wzrost pojemności sorpcyjnej tej gleby o około 400% w stosunku do gleby bardzo 
lekkiej, gdzie nie stosowano tego nawozu.W przeprowadzonych badaniach wzrostowi 
pojemności sorpcyjnej gleby towarzyszył wyższy stopień wysycenia kompleksu
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sorpcyjnego kationami zasadowymi (tab. 3). Otrzymane wyniki badań są zgodne z wynikami 
wielu autorów, którzy badali wpływ węgla brunatnego na właściwości sorpcyjne gleby 
[Kalembasa, Tengler 1992; Linczar i in. 1996; Maciejewska 1993b; Mazur i in. 1998].

Wprowadzony do gleby niekonwencjonalny nawóz spowodował ponad dwukrotny 
przyrost ogólnej zawartości węgla organicznego, który utrzymywał się przez cały okres 
prowadzonych badań (tab. 1). Podobną zależność w swoich badaniach otrzymali Mazur 
i in. [ 1998]. W przeprowadzonych badaniach zawartość węgla organicznego nie ulegała 
istotnym zmianom w działaniu następczym (1997 r.). Potwierdza to opinię o stosunkowo 
powolnej mineralizacji węgla brunatnego [Gambuś, Gorlach 1996, Linczar i in. 1996, 
Maciejewska 1994, Skłodowski, Maciejewska 1993]. Węgiel brunatny oraz produkty 
jego humifikacji w glebie wykazują podobne właściwości jak próchnica glebowa 
[Kalembasa, Tengler 1992].

Analiza zmian właściwości fizykochemicznych gleby pod wpływem zróżnicowanego 
wapnowania wskazuje, że dodatek M gS04do wapna zwiększył zawartość kationów 
wymiennych, a szczególnie magnezu, pojemność sorpcyjną oraz stopień wysycenia 
kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego. Zawartość węgla organicznego nie 
zależy od formy wapna. Natomiast kwasowość hydrolityczna była wyższa w kombinacji 
wapnowanej węglanem wapnia z dodatkiem siarczanu magnezu w porównaniu z 
kombinacją wapnowaną bez tego dodatku.

Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość poprawy właściwości fizyko
chemicznych gleby płowej poprzez użyźnienie za pomocą nawozu organiczno- 
mineralnego, Rekultera, wytworzonego z węgla brunatnego.

WNIOSKI

1. Rekulter, nawóz organiczno-mineralny wytworzony z węgla brunatnego, poprawia 
właściwości fizykochemiczne gleby, a w szczególności:

-  zwiększa zawartość węgla organicznego w glebie.
-  podwyższa pH gleby;
-  zmniejsza kwasowość hydrolityczną;
-  zwiększa pojemność sorpcyjną gleby i zawartość kationów zasadowych 
w kompleksie sorpcyjnym oraz stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego katio
nami zasadowymi.

2. Siarczan magnezu łącznie z węglanem wapnia powoduje dalszą poprawę właści
wości fizykochemicznych gleby. Zmiany te widoczne były również w działaniu na
stępczym Rekultera (1997 r.).
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