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A bstract: The objective o f  this study was to evaluate the im m ediate and consequent effect o f 
gel-form ing polym er A groHydroGel in doses o f 1 and 2 g-kg~l on aggregate size distribution and 
aggregate w ater stability in Haplic Luvisols developed from loess in different erosion classes. 
The obtained results proved that A groHydroGel significantly decreased the content o f  partic
les above 10 mm in diameter, and significantly increased the content o f  air-dry aggregates o f
0 .25-10  mm in surface layer o f  eroded soils. A pplication o f hydrogel significantly increased the 
content o f  w ater-stable aggregates o f  0 .25-10  mm in treated soils as com pared with soils o f the 
control plots.
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WSTĘP

Gleby ulegające przyspieszonej powierzchniowej erozji wodnej, o poziomach Ap 
wytworzonych z poziomu iluwialnego zawierają w składzie agregatowym więcej brył o 
wymiarach >10 mm. Charakteryzują się słabszą wodoodpomością agregatów, większą 
gęstością, mniejszą retencją wody użytecznej dla roślin, mniejszą pojemnością powietrzną 
i przepuszczalnością powietrzną w porównaniu z glebami nieerodowanymi [Lowery i in.
1995]. Nietrwała struktura 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 wymagają przywrócenia trwałej struktury 
agregatowej oraz polepszenia właściwości powietrznych. Tradycyjne metody ulepszania 
struktury i właściwości wodno-powietrznych gleb polegają na nawożeniu wysokimi
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dawkami nawozów organicznych, w połączeniu z nawożeniem NPK i wapnowaniem 
oraz na stosowaniu zmianowania ze zwiększonym udziałem roślin motylkowych i traw 
[Maciejewska 1994; Arriaga, Lowery 2003] Uzupełnieniem tradycyjnych metod może 
być dodanie do gleby syntetycznych polimerów żelowych, odpornych na rozkład 
mikrobiologiczny, nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska [De Boodt 1993; 
Paluszek 2003; Paluszek, Żembrowski 2006].

Celem badań była ocena bezpośredniego i następczego wpływu małych dawek polimeru 
żelowego AgroHydroGel na skład agregatowy i wodoodpomość agregatów w glebach 
płowych wytworzonych z lessu, w różnym stopniu zerodowanych.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w gospodarstwie indywidualnym w Bogucinie na Płaskowyżu 
Nałęczowskim w doświadczeniu poletkowym założonym w 2005 r. Doświadczenie 
zlokalizowano na stoku o nachyleniu 11-15% i poprzecznym do spadku kierunku uprawy 
roli. Do badań wybrano następujące gleby płowe typowe wytworzone z lessu: słabo 
zerodowanąo sekwencji poziomów genetycznych Ap-Blt-B2t-BC-Cca, średnio zerodowaną
0 sekwencji poziomów Ap-B2t-BC-Cca i silnie zerodowanąo sekwencji Ap-BC-Cca.

W 2005 r. rośliną uprawną była pszenica jara (odm. Nawra) na stanowisku po buraku 
cukrowym. Uprawki obejmowały orkę zimową oraz kultywatorowanie i bronowanie 
wiosną. Nawożenie mineralne gleb na 1 ha wynosiło: 40 kg N (jednorazowo w całej 
dawce przedsiewnie), 23 kg P i 75 kg K. Po siewie pszenicy jarej i bronowaniu posiewnym 
na początku kwietnia 2005 r. na każdej glebie wytyczono po 3 poletka o powierzchni 
9 m2, w tym jedno poletko kontrolne. AgroHydroGel wprowadzono do gleby jako 
dodatkowy zabieg agrotechniczny. Wysiano go ręcznie w dawkach 1 i 2 g-kg_1 (550
1 1100 kg-ha"1) w stosunku do masy gleby suchej w warstwie 0-5  cm, po czym 
wymieszano z glebą do głębokości 5 cm. AgroHydroGel (produkcji Agroidea) jest 
usieciowanym, poliakryloamidowym polimerem żelowym, którego wysuszone, szczelnie 
zwinięte kłębki mają postać krystalicznych białych ziaren o średnicy 0,1—4 mm, a ich 
zdolność do absorpcji wody wynosi 300-500 cm3*g_1 [Agroidea 2004].

Próbki glebowe do badań bezpośredniego wpływu AgroHydroGelu pobrano z głębokości 
0-5 cm poziomów Ap w czterech terminach: 23 maja, 14 czerwca, 11 lipca i 8 sierpnia 
2005 r. W 2006 r. badano wpływ następczy wprowadzenia AgroHydroGelu. Po wykonaniu 
podorywki, orki zimowej średniej na głębokość ok. 20 cm, kultywatorowania i bronowania 
wiosennego podstawowa masa gleby ulepszanej polimerem znajdowała się na głębokości 
10-15 cm. Rośliną uprawną był jęczmień jary (odm. Stratus), a nawożenie mineralne na 
1 ha wynosiło: 30 kg N w jednej dawce przedsiewnie, 23 kg P i 60 kg K. Próbki glebowe 
pobrano 20 czerwca 2006 r. z głębokości 10-15 cm.

Skład agregatowy gleb oznaczono w dwóch powtórzeniach metodą przesiewania w 
stanie powietrznie suchym, przez zestaw sit o wymiarach oczek: 10, 7, 5, 3,1, 0,5 i 0,25 
mm. Zawartość wodoodpornych agregatów oznaczono w 3 powtórzeniach za pomocą 
zmodyfikowanego aparatu Bakszejewa, wykonanego w Instytucie Agrofizyki PAN. 
Stosowano naważki gleby proporcjonalne do składu powietrznie suchych agregatów. Na 
podstawie wyników przesiew ania obliczono średnią ważoną średnicę agregatów 
powietrznie suchych i agregatów wodoodpornych (MWD) metodą Youkera i Mc Guinnessa 
[Walczak, Witkowska 1976]. Skład granulometryczny oznaczono metodą areometryczną 
Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, z oddzieleniem frakcji piasku 0,1-1 mm na 
sicie 0,1 mm. Zawartość С org. oznaczono metodą Tiurina w modyfikacji Simakowa, a
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odczyn gleby w 1 mol-dirf3 KC1 potencjometrycznie, stosując elektrodę zespoloną Wyniki oznaczeń 
poddano analizie wariancji dla klasyfikacji podwójnej (w2005 r.) i pojedynczej (w 2006 r.) w układzie 
całkowicie losowym. Istotność uzyskanych różnic weiyfikowano testem Tukeya.

WYNIKI

Poziomy Ap badanych zerodowanych gleb płowych zawierały 0,4-0,6% frakcji piasku, 
57,4-59,6% frakcji pyłu i 4 0 ^ 2 %  części spławialnych, w tym 15-17% iłu koloidalnego. 
Zawartość węgla organicznego wynosiła od 10,32 g-kg_1 w glebie słabo zerodowanej do
7,27 g*kg_1 w silnie zerodowanej, a odczyn gleb był słabo kwaśny (od pH 5,8 do pH 6,1).

Badania wykazały, że zastosowane dawki AgroHydroGelu polepszyły skład agregatowy 
w powierzchniowej warstwie erodowanych gleb. Korzystne zmiany stwierdzono w maju 
i wpływ ten utrzymywał się w kolejnych terminach badań (tab. 1). W glebach zmniejszyła

TABELA 1. Skład powietrznie suchych agregatów glebowych w poziomach Ap 
(wartości średnie z 3 gleb)
TABLE 1. Air-dry soil aggregate distribution in Ap horizons (mean value for 3 soils)

Termin 
Time 
of samp
ling (T)

Dawka 
Dose of (D) 
AgroHydroGel

Zawartość [kg -kgr'Jpowietrznie suchych agregatów 
o średnicy w mm
Content [kg kg-1] o f air-dry aggregate with diameter in mm

Śred.
ważona
średnica
MWD

[g-kg"1] >10 5-10 1-5 0,25-1 <0,25 10,25-10 [mm]

23.05.2005 0 0,293 0,145 0,296 0,186 0,080 0,627 9,3
1 0,131 0,175 0,375 0,216 0,103 0,766 5,6
2 0,135 0,165 0,375 0,212 0,113 0,752 5,5

14.06.2005 0 0,336 0,154 0,286 0,158 0,066 0,598 10,1
1 0,169 0,156 0,362 0,221 0,092 0,739 5,6
2 0,122 0,172 0,369 0,221 0,116 0,762 5,1

11.07.2005 0 0,352 0,101 0,209 0,177 0,161 0,487 15,1
1 0,185 0,130 0,313 0,215 0,157 0,658 6,4
2 0,161 0,140 0,283 0,227 0,189 0,650 5,8

8.08.20005 0 0,462 0,125 0,235 0,110 0,068 0,470 16,4
1 0,300 0,140 0,270 0,169 0,121 0,579 9,3
2 0,171 0,136 0,336 0,224 0,133 0,696 6,4

Średnia z 4 0 0,361 0,131 0,256 0,158 0,094 0,545 12,7
terminów 1 0,196 0,150 0,330 0,206 0,118 0,685 6,7
4 time mean 2 0,147 0,154 0,340 0,221 0,138 0,715 5,7

NIR - LSD 
(a  = 0,05):

dawki - doses D 
interakcja -

0,063 0,016 0,031 0,031 0,021 0,056 1,9

interaction D • T 0,126 r.n. 0,061 0,061 0,041 0,112 3,9

26.06.2006 0 0,299 0,157 0,289 0,159 0,096 0,605 8,8
1 0,189 0,132 0,276 0,217 0,187 0,624 5,2
2 0,260 0,138 0,281 0,180 0,141 0,599 7,0

NIR - LSD 
(a  = 0,05):

dawki - doses D r. n. r. n. r. n. 0,042 0,065 r. n. 1,9

r. n. -  różnice nieistotne — non significant differences
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się istotnie zawartość brył o wymiarach >10 mm (średnio o 0,165 kg-kg-1 na poletkach z 
dawką 1 g-kg"1 i o 0,214 kg-kg"1 na poletkach z dawką 2 g-kg"1). Równocześnie w 
porównaniu z poletkami kontrolnymi zwiększyła się istotnie zawartość powietrznie suchych 
agregatów 5-10 mm (o 0,019-0,023 kg-kg-1), 1-5 mm (o 0,074-0,084 kg-kg"1) i 
0,25-1 mm (o 0,048-0,063 kg-kg-1). W rezultacie zmniejszenia udziału brył średnia ważona 
średnica agregatów powietrznie suchych (MWD) zmniejszyła się istotnie (o 6,7-5,7 mm).

W drugim roku badań w składzie agregatowym gleb ulepszanych dawką 1 g-kg"1 AgroHydroGelu 
stwierdzono istotnie większą zawartość powietrznie suchych agregatów o wymiarach 0,25-1 mm 
(o 0,058 kg-kg"1) i mikroagregatów <0,25 mm (o 0,091 kg-kg"1) oraz istotnie mniejszą średnią 
ważoną średnicę agregatów (o 3,6 mm) w porównaniu z kontrolą (tab. 1).

Równocześnie z polepszeniem składu agregatowego w glebach wzbogaconych 
AgroHydroGelem zwiększyła się istotnie zawartość wodoodpornych agregatów o 
wymiarach 0,25-10 mm (średnio o 0,116 kg-kg"1 na poletkach z dawką 1 g-kg"1 i o 
0,242 kg-kg"1 na poletkach z dawką 2 g-kg"1). Najbardziej zwiększyła się ilość trwałych

TABELA 2. Zawartość wodoodpornych agregatów glebowych w poziomach Ap 
(wartości średnie z 3 gleb)

TABLE 2. Water-stable soil aggregate content in Ap horizons (mean value for 3 soils)

Termin 
Time of 
sampling

Dawka 
Dose o f (D) 
AgroHydroGel

Zawartość wodoodpornych agregatów o średnicy w mm 
Water-stable aggregate content of diameter in mm 
[ k g - k g 1]

Śr. ważona
średnica
MWD

(T)
[ g * k g ‘] 5-10 1-5 0,25-1 Z0,25-10 11-10 [mm]

23.05.2005 0 0,004 0,037 0,265 0,306 0,041 0,33
1 0,036 0,080 0,294 0,410 0,116 0,68
2 0,088 0,184 0,361 0,633 0,273 1,37

14.06.2005 0 0,008 0,044 0,273 0,325 0,052 0,37
1 0,045 0,106 0,303 0,454 0,151 0,81
2 0,112 0,175 0,320 0,607 0,287 1,53

11.07.2005 0 0,018 0,066 0,364 0,448 0,084 0,53
1 0,081 0,147 0,369 0,597 0,228 1,23
2 0,081 0,173 0,361 0,615 0,254 1,28

8.08.20005 0 0,032 0,071 0,312 0,415 0,103 0,64
1 0,088 0,113 0,295 0,496 0,201 1,20
2 0,074 0,162 0,369 0,605 0,236 1,22

Średnia z 4 0 0,016 0,054 0,303 0,373 0,070 0,47
terminów 1 0,062 0,112 0,315 0,489 0,174 0,98
4 time mean 2 0,089 0,174 0,352 0,615 0,263 1,35

NIR - LSD 
(a  = 0,05):

dawki - doses D 
interakcja -

0,017 0,018 0,024 0,037 0,029 0,16

interaction D • T 0,034 0,036 0,048 0,074 0,058 0,31

26.06.2006 0 0,004 0,043 0,219 0,266 0,047 0,32
1 0,016 0,046 0,230 0,292 0,062 0,43
2 0,024 0,065 0,244 0,333 0,089 0,54

NIR - LSD 
(a  -  0,05):

dawki - doses D 0,015 0,009

i

r.n. 0,035 0,020 0,12

r. n. -  różnice n ieistotne — non significant d ifférences
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agregatów o wymiarach 5-10 mm (o 0,046-0,073 kg-kg-1) i 1-5 mm (o 0,058-0,120 
kg-kg-1) (tab. 2). Natomiast zawartość wodoodpornych agregatów 0,25-1 mm zwiększyła 
się istotnie tylko pod wpływem dawki 2 g-kg-1 (o 0,049 kg-kg-1). W rezultacie także 
średnia ważona średnica agregatów po przesianiu w wodzie zwiększyła się istotnie (o 
0,51 mm na poletkach z dawką 1 g-kg"1 i o 0,88 mm na poletkach z dawką 2 g-kg“1).

Następczy wpływ AgroHydroGelu na wodoodporność agregatów w 2006 r. utrzymał 
się tylko na poletkach z dawką 2 g'kg”1 (tab. 2). W porównaniu z poletkami kontrolnymi 
stwierdzono istotnie większą zawartość trwałych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm 
(o 0,064 kg-kg-1), w tym agregatów 5-10 mm (o 0,020 kg-kg-1) i 1-5 mm (o 0,022 
kg-kg"1), oraz istotnie większą średnią ważoną średnicę agregatów (o 0,22 mm).

DYSKUSJA

Przedstawione wyniki badań wykazały, że wniesienie małych dawek polimeru żelowego 
AgroHydroGel skutecznie polepszyło skład agregatowy zerodowanych gleb płowych 
wytworzonych z lessu, poprzez istotne zmniejszenie udziału brył o wymiarach >10 mm i 
istotne zwiększenie udziału powietrznie suchych agregatów 0,25-10 mm. Równocześnie 
bezpośrednie oddziaływanie AgroHydroGelu istotnie zwiększyło zawartość wodoodpornych 
agregatów glebowych o wymiarach 0,25-10 mm, w tym agregatów 5-10 mm i 1-5 mm 
oraz średniej ważonej średnicy agregatów po przesianiu w wodzie. Według klasyfikacji 
Le Bissonnais [1996], opartej na średniej ważonej średnicy agregatów wodoodpornych, 
agregaty glebowe na poletkach kontrolnych oceniono jako bardzo nietrwałe (MWD <0,40 
mm) lub nietrwałe (0,40-0,80 mm), natomiast na poletkach ulepszanych AgroHydroGelem 
jako średnio trwałe (0,80-1,30 mm) lub trwałe (>1,30 mm).

Oddziaływanie AgroHydroGelu polegało nie tylko na utrwalaniu agregatów powstałych 
z rozkruszenia masy glebowej podczas uprawek, ale również na tworzeniu nowych, 
trwałych agregatów. Po opadach atmosferycznych kłębki poliakryloamidowych hydrożeli 
wraz z glebą nawilżają się, obecne w usieciowanych łańcuchach amidowe grupy funkcyjne 
ulegają solwatacji i dysocjują, a ujemne ładunki łańcucha polimeru odpychają się pod 
wpływem działania sił elektrostatycznych. Prowadzi to do powolnego rozluźnienia 
zwiniętych kłębków polimeru, które zyskują możliwość dalszego wchłaniania wody i 
utworzenia żelu [Bereś, Kałędkowska 1992; Singh 1997]. Podczas nawilżania żel pochłania 
z wodą rozproszone cząstki elementarne i mikroagregaty. Pęczniejący żel spulchnia glebę, 
równocześnie w nawilżonych agregatach -  okruchach następuje rozluźnienie wiązań 
pomiędzy mikroagregatami <0,25 mm. W czasie wysychania poszczególne granulki 
polimeru skupiają wokół siebie liczne mikroagregaty, tworząc trwałe agregaty o wymiarach 
0,25-10 mm [Słowińska-Jurkiewicz, Paluszek 2001].

Oceniając przydatność AgroHydroGelu do ulepszania gleb zerodowanych, stwierdzono 
jego mniejszą efektywność niż innych badanych polimerów żelowych, wysiewanych w 
zbliżonych lub mniejszych dawkach. Najbardziej korzystny wpływ na agregację i 
wodoodporność agregatów w zerodowanych glebach płowych pod uprawą kukurydzy i 
pszenicy ozimej wywierała Viterra (kopolimer propionoamidu i propionianu potasowego) w 
dawkach 0,5 i 1 g*kg-1 [Słowińska-Jurkiewicz, Paluszek 2001; Paluszek 2003]. Zbliżony 
wpływ na skład agregatowy gleb, ale słabszy wpływ na wodoodporność agregatów miał 
Stockosorb (kopolimer poliakryloamidu i poliakrylanu potasowego) wniesiony w dawkach 
0,5 i 1 g-kg-1 [Paluszek, Żembrowski 2006]. Natomiast Hidroplus (poliakrylan sodu) w 
dawkach 0,5 i 1 g-kg-1 bardziej skutecznie polepszył wodoodporność agregatów glebowych, 
zwiększając ich MWD z 0,49 mm do 2,21-2,54 mm [Paluszek, Żembrowski 2007].
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Słabsze oddziaływanie dawek AgroHydroGelu na agregację i wodoodpomość agregatów 
glebowych w porównaniu z Viterrą i Hidroplusem wytłumaczyć można odmiennym 
składem chemicznym, inną wielkością i budową kłębków polimeru oraz różną ich 
zdolnością do absorbowania wody. Ogólnie wraz ze wzrostem dawki wprowadzanych 
polimerów stwierdzano wyższą ich efektywność w poprawie składu agregatowego i 
wodoodpomości agregatów glebowych [Paluszek, Żembrowski 2006; 2007]. Wybranie 
optymalnej dawki hydrożelu jest bardzo istotne dla skuteczności zabiegu i opłacalności 
ekonomicznej jego zastosowania. Wprowadzanie większych dawek, ponad poziom 
optymalny dla danego polimeru, może nie przynieść poprawy agregacji z powodu braku 
wolnych, aktywnych miejsc na powierzchni cząstek glebowych [De Boodt 1993].

W drugim roku po wniesieniu AgroHydroGelu do gleby jego wpływ następczy był 
wprawdzie istotny, ale znacznie słabszy niż wpływ bezpośredni. Producent AgroHydroGelu 
deklaruje, że polimer jest trwały i aktywny w glebie przez 5 lat [Agroidea 2004]. Jednak 
pod wpływem zabiegów uprawowych preparat uległ znacznemu rozproszeniu w glebie i 
w drugim roku jego zdolność do łączenia cząstek elementarnych w trwałe agregaty glebowe 
bardzo się zmniejszyła. Ponadto kłębki hydrożeli poliakryloamidowych, jeśli nie zostaną 
dokładnie przykryte glebą, rozkładają się na C 0 2, H20  i NH3 pod wpływem intensywnego 
promieniowania ultrafioletowego. Dlatego następczy wpływ AgroHydroGelu był znacznie 
słabszy niż wpływ bezpośredni. Dla utrzymania dużej trwałości agregatów w dłuższym 
okresie niezbędne jest powtarzanie zabiegu.

WNIOSKI

1. Badania wykazały przydatność AgroHydroGelu do ulepszania struktury zerodowanych 
gleb płowych wytworzonych z lessu. Korzystny bezpośredni wpływ polimeru utrzy
mywał się we wszystkich terminach badań, a dawka 2 g*kg_1 była bardziej skuteczna, 
niż dawka 1 g*kg_1.

2. Dodatek AgroHydroGelu zmniejszył istotnie zawartość brył o wymiarach >10 mm w skła
dzie agregatowym, a zwiększył istotnie zawartość powietrznie suchych agregatów 5-10 
mm, 1-5 mm i 0,25-1 mm w warstwie 0-5 cm gleb. Średnia ważona średnica agregatów 
powietrznie suchych zmniejszyła się istotnie w porównaniu z kontrolą.

3. Wprowadzenie hydrożelu istotnie zwiększyło zawartość wodoodpornych agregatów 
glebowych o wymiarach 0,25-10 mm, w tym o wymiarach 5-10 mm i 1-5 mm oraz 
średnią ważoną średnicę agregatów wodoodpornych.

4. W drugim roku po zastosowaniu dawki 1 g*kg_l AgroHydroGelu stwierdzono w skła
dzie agregatowym gleb istotnie większą zawartość powietrznie suchych agregatów o 
wymiarach 0,25-1 mm oraz istotnie mniejszą średnią ważoną średnicę agregatów w 
porównaniu z poletkami kontrolnymi.

5. Następczy wpływ AgroHydroGelu utrzymał się w 2006 r. na poletkach z dawką 
2 g-kg_1, gdzie stwierdzono istotnie większą zawartość wodoodpornych agregatów o 
wymiarach 0,25-10 mm oraz istotnie większą ich średnią ważoną średnicę.
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