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A bstract: Immediate effect o f two doses o f sodium pôlyacrylate (0.5 g • kg-1 and 1 g ■ kg-1) on 
water and air properties o f severely eroded Haplic Luvisol developed from loess, were investi
gated in a field experiment. Sodium polyacrylate (Hidroplus) is a crosslinked gel-forming poly
mer o f 100 cm3 • g"1 water absorbency. The results obtained prove that application o f  these 
doses o f  hydrogel significantly decreased bulk density and significantly increased total 
porosity and share o f  macropores in surface layer o f  investigated soil. More effective was the 
dose o f 1 g • kg“1 o f  polymer which also significantly increased maximum water capacity and 
saturated hydraulic conductivity.
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WSTĘP
Gleby ulegające przyspieszonej erozji wodnej powierzchniowej charakteryzują się 

skróceniem pedonów i zmniejszeniem zawartości materii organicznej. Poziomy Ap 
gleb zerodowanych wytworzone z poziomu iluwialnego zawierają więcej brył o 
wymiarach > 10  mm w składzie agregatowym, mają słabszą wodoodpomość agregatów, 
większą gęstość, mniejszą retencję wody użytecznej dla roślin, mniejszą pojemność 
powietrzną i przepuszczalność powietrzną w porównaniu z glebami nieerodowanymi 
[Lowery i in. 1995; Hussain i in. 1998; Shukla, Lal 2005]. Nietrwała struktura
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agregatowa powoduje, że gleby te ulegają powierzchniowemu zaskorupieniu i dalszej 
erozji wodnej w czasie intensywnych spływów. Także plony roślin uprawnych 
uzyskiwane na glebach zerodowanych są niższe. Jako gleby potencjalnie zasobne w 
składniki pokarmowe dla roślin wymagaj ą przywrócenia trwałej struktury agregatowej 
oraz polepszenia właściwości powietrznych. Tradycyjne metody ulepszania struktury i 
właściwości wodno-powietrznych gleb polegają na stosowaniu zmianowania ze 
zwiększonym udziałem roślin motylkowych i traw oraz nawożeniu wysokimi dawkami 
nawozów organicznych, w połączeniu z nawożeniem NPK i wapnowaniem [Orlik 1998; 
Arriaga, Lowery 2003; Zhang, Xu 2005]. Uzupełnieniem tradycyjnych metod może 
być dodanie syntetycznych polimerów żelowych, odpornych na rozkład mikrobiologiczny, 
nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska [De Boodt 1993; Paluszek 2003].

Celem pracy była ocena wpływu małych dawek żelowego poliakrylanu sodu na 
właściwości wodne i powietrzne silnie zerodowanej gleby płowej typowej wytworzonej 
z lessu.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w gospodarstwie indywidualnym w Bogucinie na Płaskowyżu 
Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska). Doświadczenie założono w 2005 r. na glebie płowej 
typowej wytworzonej z lessu, silnie zerodowanej (o sekwencji poziomów genetycznych 
Ap-BC-Cca), w której poziom Ap wytworzył się z dolnej części poziomu Bt i poziomu 
BC. Rośliną uprawną była pszenica jara (Nawra) na stanowisku po buraku cukrowym. 
Uprawki obejmowały głęboką orkę zimową oraz kultywatorowanie i bronowanie wiosną. 
Nawożenie mineralne gleby na 1 ha wynosiło: 40 kg N, 23 kg P i 75 kg K. Po siewie 
pszenicy jarej na początku kwietnia 2005 r. wytyczono trzy poletka doświadczalne o 
powierzchni 9 m2, w tym poletko kontrolne. Poliakrylan sodu (handlowa nazwa Hidroplus 
-  dystrybutor Promex) zastosowano jako dodatkowy zabieg agrotechniczny. Wysiano 
go w dawkach 0,5 g • kg-1 i 1 g * kg-1 w stosunku do masy gleby suchej w warstwie 
0-5 cm, po czym wymieszano z glebą do głębokości 5 cm. Poliakrylan sodu jest 
usieciowanym polimerem żelowym, którego wysuszone, szczelnie zwinięte kłębki mają 
postać krystalicznego, białego granulatu o średnicy ziaren 1-3 mm i zdolności absorpcji 
wody 100 cm3 • g-1 [Hua, Qian 2001; Słowińska-Jurkiewicz, Jaroszuk 2001].

Próbki glebowe o zachowanej budowie pobrano w czterech powtórzeniach do 
metalowych cylinderków o objętości 100 cm3 z warstwy 0-5 cm poziomu Ap w dwóch 
terminach: 14.06 i 08.08 2005 r. Skład granulometryczny oznaczono metodą 
areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, z oddzieleniem frakcji piasku 
0,1-1 mm na sicie 0,1 mm. Zawartość węgla organicznego oznaczono metodą Tiurina 
w modyfika-cji Simakowa, a odczyn gleby w 1 mol • dm-3 KCl potencjometrycznie, 
stosując elektrodę zespoloną. Gęstość fazy stałej oznaczono metodąpiknometryczną. 
Gęstość objętościową gleby obliczono ze stosunku masy gleby wysuszonej w 105°C 
do jej objętości. Wilgotność aktualną gleb w czasie pobierania próbek mierzono metodą 
suszarkowo-wagową. Pojemność wodną w zakresie potencjału wody glebowej od -  
0,1 kPa do -1554 kPa oznaczono w komorach ciśnieniowych, na porowatych płytach
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ceramicznych produkcji Soil Moisture Equipment Corporation. Retencję wody 
użytecznej dla roślin (w przedziale potencjału od -15,5 do-1554kPa) obliczono jako 
różnicę odpowiadających potencjałowi wartości pojemności wodnej. Przewodnictwo 
wodne w strefie nasyconej oznaczono za pomocą aparatu Wita produkcji Eijkelkamp, 
obliczając współczynnik filtracji. Porowatość ogólną obliczono na podstawie wartości 
gęstości fazy stałej i gęstości objętościowej gleby Ilość porów glebowych o średnicy 
> 2 0  (im, 0 ,2 - 2 0  цлп i <0 ,2  |U,m obliczono na podstawie wartości pojemności wodnej, 
wyrażonych w m3 • m-3. Przepuszczalność powietrzną mierzono za pomocą aparatu 
LPiR do badania przepuszczalności powietrznej mas formierskich, wyprodukowanego 
przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Uzyskane wyniki oznaczeń poddano analizie 
wariancji dla klasyfikacji podwójnej w układzie całkowicie losowym. Istotność 
uzyskanych różnic weryfikowano testem Tukeya.

WYNIKI

Badana gleba płowa silnie zerodowana, wytworzona z pyłu ilastego zawierała w 
poziomie Ap 40% części spławialnych o wymiarach poniżej 0,02 mm, w tym 17% iłu 
koloidalnego < 0,002 mm oraz 8,0 g • kg-1 węgla organicznego. Gęstość fazy stałej 
wynosiła 2,65 Mg • m-3, a odczyn gleby był słabo kwaśny (pH 5,8).

Pod wpływem poliakrylanu sodu gęstość objętościowa gleby w warstwie 0-5 cm, 
w porównaniu z gęstością gleby na poletku kontrolnym, zmniejszyła się istotnie (o 0,07 
Mg • m~3 na poletku z dodatkiem 0,5 g • kg-1 polimeru i o 0,16 Mg • m~3 z dawką

TABELA 1. G ęstość objętościow a i pojem ność w odna w  poziomie Ap (0 -5  cm) 
TABLE 1. Bulk density and w ater capacity in Ap horizon (0 -5  cm)

j
Miesiąc
M onth
(M)

D aw ka poliakiy- 
lanu sodu 
D ose o f  sodium 
polyacrylate 
[g 'kg-1] (D)

G ęstość 
Bulk 
density 
[M g-n r3]

Wilgotność
aktualna
Actual
moisture
[kg-kg-1]

Pojem ność w odna -  W ater capacity [kg-kg-1] 
przy potencjale w ody glebowej 
at soil w ater potential [kPa]

- o , i -1 5 ,5 -1 5 5 ,4 -1 5 5 4

VI 0 1,35 0,186 0,366 0,250 0,119 0 ,066
0,5 1,37 0,166 0,354 0,266 0,127 0,076
1 1,16 0,198 0,489 0,277 0,135 0,086

VIII 0 1,37 0,129 0,355 0,262 0,119 0,066
0,5 1,21 0,138 0,453 0,267 0 ,127 0 ,076
1 1,23 0,128 0,435 0,252 0,135 0,086

Średnia 0 1,36 0,157 0 ,360 0,256 0,119 0,066
M ean 0,5 1,29 0,152 0,403 0,267 0,127 0,076

1 1,20 0,163 0,462 0,264 0,135 0,086

N I R - L S D daw ki -  doses D 0,07 0,009 0,046 0,019 0 ,006 0,009
( a =  0 ,05) interakcja -  

interaction D M
0,10 0,013 0,066 0,027 r. n. r. n.

r. n. -  różnice nieistotne -  non-significant differences
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1 g • kg-1) (tab. 1). Wilgotność aktualna gleby w czasie pobierania próbek na poletku z 
dawką 1 g • kg-1 hydrożelu była istotnie większa (o 0,011  kg • kg-1) niż na poletku z 
dawką 0,5 g • kg-1.

Pełna pojemność wodna gleb (przy potencjale wody glebowej -0,1 kPa) zwiększyła 
się istotnie (o 0 ,102  kg • kg-1) w wyniku wprowadzenia dawki 1 g • kg-1 poliakrylanu. 
Polowa pojemność wodna (przy potencjale -15,5 kPa) na poletkach ulepszanych 
polimerem żelowym zwiększyła się nieznacznie (tab. 1). Obie dawki hydrożelu 
zwiększyły istotnie wilgotność silnego hamowania wzrostu roślin, przy potencjale wody 
glebowej -155,4 kPa (odpowiednio o 0,008 kg • kg 1 i o 0,016 kg • kg *) oraz punktu 
trwałego więdnięcia przy potencjale wody-1554 kPa (odpowiednio o 0,010 kg ■ kg-1 i 
o 0 ,0 2 0  k g -k g -1).

Retencja wody użytecznej dla roślin (w przedziale potencjału od -15,5 kPa do 
-1554 kPa) pod wpływem dodatku 0,5 g • kg-1 i 1 g • kg-1 poliakrylanu nie zmieniła się 
istotnie (tab. 2). Nie stwierdzono także istotnych różnic w retencji wody łatwo dostępnej 
(w przedziale od -15,5 kPa do -155,4 kPa) i wody trudno dostępnej (od -155,4 kPa do 
-1554 kPa).

Przewodnictwo wodne w strefie nasyconej w powierzchniowej warstwie gleby 
ulepszanej poliakrylanem sodu w dawce 1 g • kg-1 zwiększyło się istotnie (średnio o 
2,96 m • d_1) w porównaniu z poletkiem kontrolnym (tab. 2).

TABELA 2. Retencja wodna i przewodnictwo wodne w strefie nasyconej w poziomie Ap (0-5 cm) 
TABLE 2. Water retention and saturated hydraulic conductivity in Ap horizon (0-5 cm)

Miesiąc
Month
(M)

Dawka poliakry
lanu sodu 
Dose of sodium 
polyacrylate 
[g - kg 4(D )

Retencja wody -  Water retention [kg ■ kg'1] Przewodnictwo 
wodne w strefie 
nasyconej 
Saturated hydraulic 
conductivity [m ■ d ']

użytecznej 
dla roślin 
useful for 
plants

łatwo
dostępnej
easily
available

trudno
dostępnej
difficulty
available

VI 0 0,184 0,131 0,053 0,17
0,5 0,190 0,139 0,051 0,36
1 0,191 0,142 0,049 1,94

VIII 0 0,196 0,143 0,053 1,74
0,5 0,191 0,140 0,051 5,04
1 0,166 0,117 0,049 5,88

Średnia 0 0,190 0,137 0,053 0,95
Mean 0,5 0.191 0.140 0,051 2,70

1 0,178 0,129 0,049 3,91

NIR -  LSD dawki -  doses D r. a r. n. r. n. 2,59
( a =  0,05) interakcja -  

interaction D • M
0,026 0,026 r. n. 3,67

r. n. -  różnice nieistotne -  non-significant differences
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Porowatość ogólna w glebie z dodatkiem hydrożelu była istotnie większa (odpowied
nio o 0,026 m3 • m"3 i o 0,060 m3 • m“3) niż w obiekcie kontrolnym (tab. 3). Zastosowane 
dawki poliakrylanu sodu zwiększyły istotnie udział makroporów o średnicy ekwiwalentnej 
> 2 0  цлп, określającą pojemność powietrzną gleby przy polowym wysyceniu wodą 
(o 0,030 m3 • m-3 i o 0,093 m3 • m-3). Udział mezoporów o średnicy 0,2-20 juim, 
utrzymujących wodę dostępną dla roślin, w glebie z dodatkiem polimeru 1 g • kg-1 
zmniejszył się istotnie (o 0,047 m3 • m-3), natomiast ilość mikroporów o średnicy 
<0,2  |im (utrzymujących wodę niedostępną dla roślin) pod jego wpływem zwiększyła 
się istotnie (o 0,014 m3 • m-3). N

Aktualna przepuszczalność powietrzna (podczas pobierania próbek) w glebie ulepszanej 
poliakrylanem sodu zwiększyła się tylko nieznacznie (o 3,5 -10“8 m2 • Pa-1 • s-1 pod 
wpływem dawki 0,5 g • kg-1 i o 10,3 • 10“* • m2 • Pa-1 ■ s-1 pod wpływem dawki 1 g • kg-1). 
Również nieznacznie zwiększyła się przepuszczalność powietrzna przy polowym 
wysyceniu wodą, o 24,2 • 10"8 m2- Pa-1 • s" 1 na poletkach z dodatkiem 0,5 g • kg-1 
polimeru Hidroplus i o 6,4-10-8 m2 • Pa-1 • s_1 z dawką 1 g • kg-1 (tab. 3).

Wpływ poliakrylanu sodu na pojemność i retencję wodną w warstwie 0-5 cm silnie 
zerodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu był nieznacznie większy w czerwcu, 
natomiast wpływ na przewodnictwo wodne w strefie nasyconej, udział makroporów i 
przepuszczalność powietrzną był większy w sierpniu.

TABELA 3. Porowatość i przepuszczalność powietrzna w poziomie Ap (0-5 cm) 
TABLE 3. Porosity and air permeability in Ap horizon (0-5 cm)

Miesiąc
Month
(M)

Dawka 
poliakry
lanu sodu 
Dose of 
sodium 
polyacrylate 
[g-kg '] (D)

Porowa
tość
ogólna
Total
porosity
[m3nx3]

Udział porów o średnicy 
Pore-size share [rrf-m3]

Przepuszczalność 
powietrzna 
Air permeability 
[ IO-8 m 2- Pa-1- s"1]

>20 jjm 0,2-20 |лп <0,2 fjm aktualna
actual

-15,5 kPa

VI 0 0,492 0,155 0,248 0,089 12,1 6,5
0,5 0,483 0,119 0,260 0,104 7,3 3,1
1 0,562 0,243 0,219 0,100 32,4 14,4

VIII 0 0,484 0,127 0,268 0,090 50,4 10,5
0,5 0,545 0,223 0,230 0,091 62,4 62,3
1 0,535 0,225 0,204 0,106 50,8 15,3

Średnia 0 0,488 0,141 0,258 0,089 31,3 8,5
Mean 0,5 0,514 0,171 0,245 0,097 34,8 32,7

1 0,548 0,234 0,211 0,103 41,6 14,9

NIR -  LSD 
( a =  0,05)

dawki -  
doses D

0,026 0,027 0,016 0,010 r. n. r. n.

interakcja -
interaction
D M

0,037 0,038 0,023 0,014 r. n. r. n.

! _  ___ !
r. n. -  różnice nieistotne -  non-significant differences
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DYSKUSJA

Przedstawione wyniki badań wykazały, że zastosowany w małych dawkach 
poliakrylan sodu korzystnie zmniejszył gęstość gleby, zwiększył porowatość ogólną i 
zawartość makroporów w powierzchniowej warstwie silnie zerodowanej gleby płowej 
wytworzonej z lessu. Mniej korzystnym skutkiem było istotne zwiększenie pojemności 
wodnej w zakresie potencjału od -155,4 do -1554 kPa, wynikające z silnego wiązania 
wody siłami cząsteczkowymi przez kłębki polimeru. Spowodowało to unieruchomienie 
w żelu części zaabsorbowanej wody jako niedostępnej dla roślin. Dawka 1 g • kg-1 
hydrożelu działała bardziej skutecznie niż dawka 0,5 g • kg-1, istotnie zwiększając 
pełną pojemność wodną i przewodnictwo wodne w strefie nasyconej, jednak 
zmniejszyła także ilość mezoporów glebowych. Prowadzone równocześnie przez 
autorów badania wykazały korzystny wpływ poliakrylanu sodu na strukturę agrega
tową gleby płowej silnie zerodowanej wytworzonej z lessu [Paluszek, Żembrowski 
2007]. Dawki 0,5 g • kg-1 i 1 g * kg-1 polimeru polepszyły skład agregatowy w 
warstwie 0-5 cm poziomu Ap, poprzez istotne zmniejszenie udziału brył >10 mm 
oraz zwiększenie zawartości powietrznie suchych agregatów o wymiarach 
0,25-5 mm. Jednocześnie zastosowane dawki poliakrylanu istotnie zwiększyły 
zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm.

Zastosowane w doświadczeniu dawki poliakrylanu sodu okazały się za małe, aby 
istotnie zwiększyć wilgotność aktualną gleby, połową pojemność wodną, retencję wody 
użytecznej dla roślin i przepuszczalność powietrzną gleby. Geesing i Schmidhalter 
[2004] w glebach o składzie granulometrycznym gliny, gliny piaszczystej i gliny pylasto- 
ilastej stwierdzili istotne zwiększenie retencji wody użytecznej pod wpływem dawek 
3 i 5 g • dm-3 poliakrylanu sodu, natomiast brak istotnego wpływu dawki 1 g • dm-3.

Porównując oddziaływanie poliakrylanu sodu na właściwości wodne i powietrzne 
gleby, stwierdzono jego mniejszą efektywność w porównaniu z analogicznymi dawkami 
innych hydrożeli, stosowanych we wcześniejszych badaniach. Dawki 0,5 i 1 g • kg-1 
Viterry (kopolimeru propionoamidu i propionianu potasu) spowodowały istotne 
zmniejszenie gęstości gleby oraz istotne zwiększenie pełnej i polowej pojemności wodnej, 
retencji wody użytecznej, porowatości ogólnej i zawartości porów powietrznych w 
zerodowanych glebach płowych wytworzonych z lessu [Paluszek 2003].

Akhter i in. [2004] wzbogacali glebę o składzie gliny i gliny piaszczystej żelowym 
poliakryloamidem w dawkach 1,2 i 3 g ■ kg-1. Stwierdzili, że połowa pojemność wodna 
i retencja wody użytecznej dla roślin zwiększyły się proporcjonalnie do dawki hydrożelu, 
a wilgotność trwałego więdnięcia roślin w glebach ulepszanych zmniejszyła się istotnie 
w porównaniu z kontrolą. Także De Oliveira i in. [2004] stwierdzili w glebie gliniastej i 
ilastej istotne zwiększenie pojemności wodnej w zakresie potencjału wody glebowej od 
-0,1 kPa do -1000 kPa pod wpływem dawek od 0,1 g ■ kg-1 do 2 g • kg-1 hydrożelu 
TerraCottem. Dawka 2 g • kg-1 zwiększyła pojemność wodną przy potencjale -30  kPa 
odpowiednio o 41% i 37%, natomiast retencję wody użytecznej dla roślin o 23% i 35%. 
Z kolei Sivapalan [2006] stwierdził, że w glebie piaszczystej wzbogaconej żelowym 
poliakryloamidem (Alcosorb 400) w dawkach 0,3 g • kg“1 i 0,7 g • kg-1 zwiększyła się 
pojemność wodna w zakresie potencjału od -10 kPa do -1550 kPa. Pojemność wodna 
przy -10 kPa była większa odpowiednio o 23% i 95%, ale ponieważ zwiększyła sic
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istotnie także wilgotność trwałego więdnięcia roślin, dlatego retencja wody użytecznej 
w glebie ulepszanej Alcosorbem zwiększyła się tylko nieznacznie. Natomiast Al-Darby 
[1996] stwierdził, że wzbogacenie gleby piaszczystej hydrożelem Jalma w dawkach 
2 ,4  i 8 g • kg-1 zwiększyło pojemność wodną w zakresie potencjału o d -0,1 kPa do 
-1554 kPa proporcjonalnie do dawki polimeru. Pojemność wodna przy -33 kPa 
zwiększyła się w glebie ulepszanej odpowiednio o 54, 130 i 250%, retencja wody 
użytecznej o 46, 70 i 91%, natomiast przewodnictwo wodne w strefie nasyconej 
zmniejszyło się o 46,92 i 99%.

Słabsze oddziaływanie poliakrylanu sodu w porównaniu z Viterrą i Alcosorbem 
wytłumaczyć można odmiennym składem chemicznym i większą gęstością usieciowania 
kłębków polimeru, która powoduje mniejszą ich zdolność do absorpcji wody [Hua, Qian 
2001]. Niejednakową skuteczność oddziaływania poszczególnych polimerów żelowych 
wytłumaczyć można również zróżnicowaniem składu granulometrycznego gleb, ich 
właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych.

Istota zachowania się polimerów żelowych w glebie polega na tym, że w czasie procesu 
nawilżania amidowe grupy funkcyjne w usieciowanych łańcuchach polimerów żelowych 
ulegają solwatacji i dysocjują, kationy jednowartościowe (Na+, K7) odłączają się, a ujemne 
ładunki łańcucha polimeru odpychają się pod działaniem sił elektrostatycznych [Bereś, 
Kałędkowska 1992; Singh 1997]. Powoduj eto powolne rozluźnianie zwiniętych kłębków 
polimeru, które zyskują możliwość dalszego wchłaniania wody i utworzenia żelu. Silnie 
pęczniejący żel pochłania wodę tak długo, aż łańcuchy polimeru, tworzące przestrzenną 
sieć, ulegną maksymalnemu wydłużeniu. Pęcznienie hydrożelu podczas procesu nawilżania 
powoduje rozluźnienie masy glebowej i dlatego zmniejsza się gęstość objętościowa gleb, a 
wzrasta porowatość ogólna, w tym zwłaszcza udział makroporów, który decyduje o 
przewodnictwie wodnym i przepuszczalności powietrznej.

WNIOSKI

1. Dawki 0,5 i 1 g • kg-1 poliakrylanu sodu zmniejszyły istotnie gęstość gleby, zwięk
szyły istotnie porowatość ogólną, zawartość makroporów i pojemność wodną w 
zakresie potencjału od -155,4 do -1554 kPa w warstwie 0-5 cm gleby płowej 
silnie zerodowanej.

2. Z zastosowanych dawek polimeru skuteczniej działała dawka 1 g • kg-1, która 
zwiększyła istotnie pełną pojemność wodną i przewodnictwo wodne w strefie na
syconej, ale również zmniejszyła udział mezoporów oraz zwiększyła ilość mikropo
rów w glebie.

3. Pod wpływem zastosowanych dawek hydrożelu nie zmieniły się istotnie wilgotność
aktualna gleby w czasie pobierania próbek, połowa pojemność wodna, retencja 
wody użytecznej dla roślin i przepuszczalność powietrzna.

4. Oddziaływanie dawek poliakrylanu sodu na właściwości wodne i powietrzne gleby 
było zbliżone w obu terminach badań.
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