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Abstract: Effect of gel-forming polymer TerraCottem in doses of 1 and 2 g-kg"1 on water-air properties of 
eroded Haplic Luvisols developed from loess was investigated in a plot experiment. The results indicate 
that the use of TerraCottem significantly decreased the bulk density and increased maximum water 
capacity, saturated hydraulic conductivity, total porosity, content of macropores >20 pm  and air perme
ability in the soil surface layer. The polymer in the dose of 2 g-kg"1 was more effective, significantly 
increasing also field water capacity. Values of Dexter's index S  for the soil treated with TerraCottem 
indicate a very high quality of its water and air properties.
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WSTĘP

W rezultacie erozji powstają skrócone w różnym stopniu profile gleb zerodowanych 
oraz nadbudowane profile gleb deluwialnych [Licznar 1995; Koćmit 1998]. Poziomy Ap 
gleb zerodowanych wytworzone z poziomu iluwialnego charakteryzują się małą 
wodoodpomością agregatów oraz mniej korzystnymi właściwościami wodno-powietrznymi 
od gleb nieerodowanych [Paluszek 2001; Shukla, Lal 2005]. Ze względu na słabą 
wodoodporność agregatów gleby zerodowane łatwo ulegają powierzchniowemu 
zaskorupieniu i dalszej erozji wodnej w czasie intensywnych spływów. Jako gleby 
potencjalnie zasobne w składniki pokarmowe dla roślin wymagają przywrócenia 
wodoodpornej struktury agregatowej. Do bardzo skutecznych środków ulepszających 
strukturę i właściwości wodno-powietrzne gleb należą hydrofilowe polimery żelowe 
[Paluszek 2003,2009; Akhter i in. 2004; Owczarzak i in. 2006; Sivapalan 2006]. Hydrożele 
są zbudowane z polimerycznych łańcuchów połączonych ze sobą i tworzących trójwy
miarową sieć. Ich wysuszone, szczelnie zwinięte kłębki mająpostać krystalicznych ziaren 
lub granulatu, natomiast po nawilżeniu wodą wielokrotnie powiększają swą objętość i 
przyjmują postać żelu [Bereś, Kałędkowska 1992].

* Praca naukowa finansowana częściowo ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt 
badawczy N N 3 10 3088 34.
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Celem pracy była ocena wpływu zastosowania polimeru żelowego TerraCottem w 
małych dawkach na jakość właściwości wodno-powietrznych powierzchniowej warstwy 
poziomów Ap zerodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w małej zlewni lessowej w Bogucinie (51°19'56"N i 22°23f18"E) 
na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska). Doświadczenie założono w 2005 r. 
na stoku o nachyleniu 11-15% i poprzecznym do spadku kierunku uprawy roli. Na 
wytypowanych poletkach zastosowano dwie dawki polimeru żelowego TerraCottem w 
trzech powtórzeniach na glebie płowej typowej, słabo, średnio i silnie zerodowanej (łącznie 
z kontrolą9 poletek). Wielkość poletek (5 *3 m) była ograniczona mozaikową zmiennością 
gleb nieerodowanych, zerodowanych i deluwialnych na stokach lessowych. Rośliną 
uprawną była pszenica jara (Nawra) na stanowisku po buraku cukrowym. Uprawki 
obejmowały orkę przedzimowąoraz kultywatorowanie i bronowanie wiosną. Nawożenie 
mineralne gleby na 1 ha wynosiło: 40 kg N, 23 kg P i 75 kg K.

TerraCottem (produkowany przez Manufacturer Terracottem N. V,, Zulte, Belgia) 
stanowi mieszaninę kopolimerów propionoamidu i kwasu propionowego (39,5%) z 
nawozami mineralnymi (10,5%), stymulatorami wzrostu (0,25%) i rozdrobnioną porowatą 
skałą piroklastyczną (49,75%) jako materiałem nośnikowym. Produkowany jest w formie 
granulatu o biało-żółto-brązowo-niebieskiej barwie i średnicy 1-4 mm, ma gęstość 0,81 
Mg-rrf3 i pH 7,0. W swym składzie zawiera: 7,9% ICO, 1,1% P20«  5,1% N ogólnego 
oraz Fe 13 g-kg_1, B 106 mg-kg-1, Cu 44 mg-kg-1, Mn 309 mg-kg , Mo 11 mg-kg-1 i 
Zn 44 mg-kg-1 [Dewever, Ottevaere 2003]. Zdolność TerraCottem do absorpcji wody 
dejonizowanej wynosi 51,15 g-g_1, natomiast w przypadku wody zawierającej 2 g-dm-3 
Ca(N03)2 zmniejsza się do 19,56 g*g_1. Producent hydrożelu deklaruje, że TerraCottem 
zwiększa retencję wody w glebie, poprawia strukturę agregatową, zwiększa spulchnienie 
i napowietrzenie oraz chroni glebę przed erozją. Polimer jest aktywny w glebie przez 8 lat, 
a jego coroczny ubytek wynosi 5%. TerraCottem wysiano na początku kwietnia 2005 r. 
po siewie pszenicy jarej w zalecanych przez producenta dawkach 1 i 2 g-kg-1 w stosunku 
do suchej masy gleby w warstwie 0-5 cm (55 i 110 g-m-2) i wymieszano z glebą do 
głębokości 5 cm. Próbki gleby o nienaruszonej strukturze pobrano (w czterech powtórze
niach) do metalowych cylinderków o objętości 100 cm3 w czerwcu i sierpniu 2005 r. z 
warstwy 0-5 cm poziomu Ap.

Skład granulometryczny gleb oznaczono metodą areometryczną Casagrande'a w 
modyfikacji Prószyńskiego. Zawartość C organicznego oznaczono metodą Tiurina w 
modyfikacji Simakowa, a pH gleby w 1 mol KCl-dm 3 metodąpotencjometryczną, stosując 
elektrodę zespoloną. Gęstość fazy stałej [Mg-m-3] oznaczono metodą piknometryczną. 
Gęstość objętościową gleby [Mg-m-3] obliczono ze stosunku masy gleby wysuszonej w 
105°C do jej objętości. Wilgotność aktualnągleb [kg-kg-1] mierzono metodą suszarkowo- 
wagową. Pojemność wodną w zakresie potencjału wody glebowej od -0,1 kPa do -1554 
kPa [kg-kg-1] oznaczono w komorach ciśnieniowych, na porowatych płytach ceramicz
nych produkcji Eijkelkamp i Soil Moisture Equipment Corporation. Retencję wody 
użytecznej dla roślin obliczono jako różnicę wartości pojemności wodnej w przedziale 
potencjału od -15,5 do -1554 kPa. Przewodnictwo wodne nasycone oznaczono za pomocą 
aparatu Wita produkcji Eijkelkamp, obliczając współczynnik filtracji wody [m-d-1]. 
Porowatość ogólną [m3-m~3] obliczono na podstawie wartości gęstości fazy stałej i gęstości
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gleby. Rozkład porów glebowych o równoważnej średnicy >20 jum, 0,2-20 jum i <0,2 
jum obliczono na podstawie wartości pojemności wodnej, wyrażonych w m3*m-3. 
Przepuszczalność powietrzną(xlO"8* m2-Pa_1-s_1) gleb mierzono za pomocą aparatu LPiR 
do badania przepuszczalności powietrznej mas formierskich, wyprodukowanego przez 
Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Wyniki oznaczeń właściwości wodno-powietrznych 
poddano analizie wariancji dla klasyfikacji podwójnej w układzie całkowicie losowym. 
Istotność uzyskanych różnic weryfikowano testem Tukeya.

Na podstawie krzywych retencji wodnej obliczono wskaźnik jakości stanu fizycznego 
gleb S według Dextera [2004] z wykorzystaniem równania van Genuchtena za pomocą 
programu komputerowego RETC. Wskaźnik jakości S został zdefiniowany przez autora 
jako tangens kąta nachylenia krzywej retencyjności wodnej gleby w punkcie jej przegięcia 
do osi potencjału wody glebowej i powinien być obliczany za pomocą przekształconego 
równania van Genuchtena [1980]:

S = - n  (0sat-  <9res) [1 + Mm}-(1 + m)

w którym poszczególne symbole oznaczają: 6 -  zawartość wody w glebie przy
pełnym nasyceniu [kg*kg-1], 0fes -  tzw. „resztkowa” zawartość wody [kg*kg_1], n -  
parametr empiryczny kontrolujący kształt krzywej retencji, m -  parametr empiryczny z 
ograniczeniem Mualema [1986]: 1-1 In.

WYNIKI

Badana gleba płowa wytworzona z lessu pod względem granulometrycznym stanowiła 
pył ilasty, zawierając w poziomie Ap 12-15% frakcji piasku (2-0,05 mm), 68-74% frakcji 
pyłu (0,05-0,002 mm) i 14—17% iłu <0,002 mm. Zawartość C org. w glebie kształtowała 
się w przedziale 8,04-9,20 g*kg_1 i zmniejszała się wraz ze wzrostem stopnia zerodowania. 
Odczyn gleby był słabo kwaśny (pH 5,8-6,1). Gęstość fazy stałej wynosiła 2,65 Mg-m-3.

Pod wpływem TerraCottem gęstość objętościowa gleby w warstwie 0-5 cm, w 
porównaniu z gęstością na poletkach kontrolnych, zmniejszyła się istotnie o 0,006 
Mg-m"3 na poletkach z dodatkiem 1 g*kg_1 i o 0,007 Mg*m-3 na poletkach z dodatkiem 2 
g-kg_1. Wilgotność aktualna gleby w czasie pobierania próbek wykazywała istotne różnice 
jedynie w interakcji dawek polimeru z terminami badań (tab. 1). W wyniku wprowadzenia 
TerraCottem pełna pojemność wodna gleb (przy potencjale wody glebowej -0,1 kPa) 
zwiększyła się istotnie o 0,035-0,044 kg*kg_1. Natomiast połowa pojemność wodna (przy 
potencjale -15,5 kPa) nieznacznie się zmniejszyła. Polimer w dawce 2 g-kg_1 istotnie 
zwiększył o 0,003 kg*kg_1 wilgotność w punkcie trwałego więdnięcia roślin (przy potencjale 
-1554 kPa). W rezultacie retencja wody użytecznej dla roślin (w przedziale potencjału od 
-15,5 kPa do -1554 kPa) pod wpływem TerraCottem w dawce 2 g*kg“* istotnie się 
zmniejszyła o 0,010 kg-kg . Przewodnictwo wodne w strefie nasyconej w obiektach z 
dodatkiem polimeru w dawce 2 g-kg_1 zwiększyło się istotnie o 3,21 m*d_1 w porównaniu 
z poletkami kontrolnymi.

Porowatość ogólna gleby z dodatkiem TerraCottem była istotnie większa niż w obiektach 
kontrolnych, odpowiednio: o 0,021 m3*m-3 na poletkach z dawką 1 g-kg_1 i o 0,026 
m3*m-3 na poletkach z dawką2 g-kg_1 (tab. 2). Zastosowanie polimeru zwiększyło istotnie, 
bo od 0,042 do 0,054 m3*m~3 zawartość makroporów o średnicy równoważnej >20 jum, 
określającąpojemność powietrzną gleby przy polowym nasyceniu wodą. Natomiast udział 
mezoporów o średnicy 0,2-20 jum, retencjonujących wodę dostępną dla roślin, pod
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TABELA 1. Gęstość gleby i właściwości wodne w poziomie Ap (średnie z 3 poletek) 
TABLE 1. Bulk density and water properties in Ap horizon (mean values in 3 plots)
Miesiąc
Month
(M)

Dawka 
Dose of 
TerraCottem 
(D)

Gęstość
gleby
Bulk
density

Wilgotność
aktualna
Actual
moisture

Pojemność wodna 
Water capacity 
[kg-kg-1] 
przy -  at kPa

RU Przewodnictwo
wodne
Hydraulic
conductivity

g’kg"1 Mg-irf3 kg-kg"1 -0,1 -15,5 -1554 kg-kg”1 m-d"1

Czerwiec 0 1,31 0,184 0,389 0,262 0,069 0,193 2,00
June 1 1,23 0,183 0,433 0,258 0,070 0,188 2,40

2 1,27 0,179 0,413 0,259 0,071 0,188 3,63
Sierpień 0 1,31 0,134 0,387 0,273 0,069 0,204 1,40
August 1 1,27 0,141 0,412 0,267 0,070 0,197 3,05

2 1,21 0,154 0,452 0,261 0,072 0,189 6,19
Średnia 0 1,31 0,159 0,388 0,267 0,069 0,198 1,70
Mean 1 1,25 0,162 0,423 0,262 0,070 0,192 2,72

2 1,24 0,167 0,432 0,260 0,072 0,188 4,91

N I R 0 . 0 5 - L S D 0.05
dawki -  doses D 0,04 r. n. 0,025 r. n. 0,003 0,010 1,47
interakcja -  interaction 0,06 0,013 0,035 r. n.- r. n. r. n. 2,08

DxM
RU -  Retencja wody użytecznej -  Retention o f useful water; r. n. -  różnice nieistotne -- 
non-significant differences

TABELA 2. Porowatość i przepuszczalność powietrzna w poziomie Ap (średnie z 3 poletek) 
TABLE 2. Porosity and air permeability in Ap horizon (mean values in 3 plots)
Miesiąc
Month
(M)

Dawka 
Dose of 
TerraCottem
(D)

Porowatość
ogólna
Total
porosity

Zawartość [m3-m~3] porów 
o średnicy [am]
Pore-size content [m’-nf3] 
withdia [am]

Przepuszczalność 
powietrzna 
Air permeability 
przy -  at -15.5 kPa

g’kg-1 m3-m"3 >20 0,2-20 <0,2 x 10_8-m2-Pa_1-s_1

Czerwiec
June

0
1
2

0,506
0,533
0,521

0,165
0,215
0,194

0,252
0,232
0,237

0,089
0,086
0,090

23.8
107.8 
79,9

Sierpień 0 0,505 0,148 0,267 0,090 18,9
August 1 0,520 0,182 0,249 0,089 56,2

2 0,542 0,228 0,228 0,086 201,1
Średnia 0 0,506 0,157 0,259 0,090 21,3
Mean 1 0,527 0,199 0,240 0,088 82,0

2 0,532 0,211 0,233 0,088 140,5

N I R 0 , 0 5 - L S D 0.05
dawki -  doses D 0,014 0,019 0,010 r. n 57,9
interakcja -  interaction 0,020 0,027 0,014 r. n 81,9

DxM
r. n. -  różnice nieistotne -  non-significant differences
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wpływem TerraCottem zmniejszył się istotnie o 0,019-0,026 m3*m-3. Z kolei ilość 
mikroporów o średnicy <0,2 /um, utrzymujących wodę niedostępną dla roślin, w glebie z 
dodatkiem hydrożelu wykazywała nieznaczne różnice w porównaniu z kontrolą. 
Przepuszczalność powietrzna przy polowym nasyceniu wodą (-15,5 kPa) w glebie 
ulepszanej TerraCottem zwiększyła się istotnie o 60,7-10“8- m2*Pa_1*s_1 w obiektach z 
dawką 1 g*kg_1 i o 119,2*10-8* m2*Pa-1-s_1 w obiektach z dawką 2 g*kg_1.

Obliczone na podstawie krzywych retencji wodnej wartości wskaźnika jakości fizycznej 
gleby S według Dextera w glebie poletek kontrolnych zawierały się w przedziale 0,064- 
0,071. W glebie z dodatkiem TerraCottem były zbliżone i wynosiły od 0,060 do 0,064 w 
obiektach z dawką 1 g-kg-1 oraz od 0,061 do 0,064 w obiektach z dawką 2 g*kg_1.

DYSKUSJA

Przedstawione wyniki badań wykazały, że dodatek TerraCottem korzystnie oddziaływał 
na większość badanych właściwości wodno-powietrznych zerodowanej gleby płowej 
wytworzonej z lessu, przy czym w dawce 2 g*kg_1 był bardziej skuteczny niż w dawce 
1 g*kg_1. Obliczone na podstawie krzywych retencji wodnej wartości bezwzględne 
wskaźnika jakości fizycznej gleb S według Dextera, wynoszące powyżej 0,050, oznaczają 
bardzo dobrą jakość stanu fizycznego zerodowanej gleby płowej [Dexter 2004]. 
Prowadzone równolegle badania wykazały, że TerraCottem istotnie zmniejszył w składzie 
agregatowym powierzchniowej warstwy gleby udział brył o wymiarach >10 mm, a 
zwiększył zawartość powietrznie suchych agregatów w przedziale średnic 0,25-5 mm 
oraz zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm [Paluszek 2009].

Oddziaływanie hydrofilowych żeli na właściwości gleb polega na retencjonowaniu 
wody w pęczniejących kłębkach, czemu sprzyja znaczna wilgotność gleby. Pod wpływem 
wody obecne w usieciowanych łańcuchach amidowe grupy funkcyjne ulegają solwatacji 
i dysocjują, kationy K+ odłączają się, a ujemne ładunki łańcucha polimeru odpychają się 
pod wpływem działania sił elektrostatycznych. Prowadzi to do rozluźnienia granulek, 
które zyskują możliwość dalszego wchłaniania wody i utworzenia żelu. Zakończenie 
procesu absorbcji wody następuje wówczas, gdy łańcuchy polimeru, tworzące przestrzen- 
nąsieć, ulegną maksymalnemu wydłużeniu [Bereś, Kałędkowska 1992; Hua, Qian 2001]. 
Pęczniejący żel znacznie spulchnia glebę i skutecznie zapobiega jej zagęszczaniu. W 
rezultacie do sierpnia utrzymywała się w warstwie 0-5 cm istotnie mniejsza gęstość 
objętościowa w porównaniu z obiektami kontrolnymi. Mniejsza gęstość gleby z dodatkiem 
polimeru miała decydujący wpływ na utrzymanie istotnie większej pełnej pojemności wodnej 
i porowatości ogólnej, w tym zwłaszcza większej zawartości makroporów o średnicy 
>20 /*m. Duży udział makroporów sprzyjał utrzymaniu się wysokich wartości przewod
nictwa wodnego nasyconego i przepuszczalności powietrznej. Brak istotnego wpływu 
zastosowania TerraCottem na wilgotność aktualną gleby w czasie pobierania próbek 
wytłumaczyć można jego małymi dawkami oraz zmniejszeniem się zdolności hydrożelu 
do absorpcji wody glebowej pod wpływem zawartych w niej wielowartościowych 
kationów wapnia, magnezu i żelaza.

Także De Oliveira i in. [2004] stwierdzili korzystny wpływ TerraCottem w dawkach 
od 0,1 do 2 g*kg_1 na właściwości wodne gleby gliniastej i ilastej. Pod jego wpływem 
nastąpiło istotne zwiększenie pojemności wodnej w zakresie potencjału wody glebowej 
od -0,1 do -1000 kPa. W obiektach z dawką 2 g*kg_1 pojemność wodna przy potencjale 
-30 kPa zwiększyła się odpowiednio o 41 i 37%, natomiast retencja wody użytecznej dla 
roślin o 23 i 35%.
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Wpływ TerraCottem na właściwości wodno-powietrzne gleby był jednak mniejszy w 
porównaniu z wcześniej badanymi hydrożelami [Paluszek 2003; Akhter i in. 2004; Sivapalan 
2006]. Viterra (kopolimer propionoamidu i propionianu potasu) stosowana w dawkach 
0,5 i 1 g*kg_1 spowodowała w erodowanych glebach płowych wytworzonych z lessu 
istotne zmniejszenie gęstości gleby od 0,14 do 0,20 Mg-m-3 oraz istotne zwiększenie 
wilgotności aktualnej od 0,026 do 0,044 kg*kg_1, pełnej pojemności wodnej od 0,088 do 
0,138 kg*kg_1, polowej pojemności wodnej od 0,025 do 0,039 kg*kg_1, retencji wody 
użytecznej od 0,013 do 0,016 kg-kg_1, porowatości ogólnej od 0,052 do 0,077 m3*m-3 i 
ilości makroporów >20/um od 0,060 do 0,089 m3*m-3 [Paluszek 2003]. Sivapalan [2006] 
stwierdził, że w glebie piaszczystej wzbogaconej dawkami 0,3 i 0,7 g*kg_1 żelowego 
poliakryloamidu Alcosorb 400 pojemność wodna zwiększyła się w zakresie potencjału od 
-10 kPa do -1550 kPa, przy czym przy potencjale -10 kPa jej wzrost wynosił odpowiednio 
23% i 95%. Akhter i in. [2004] badali wpływ żelowego poliakryloamidu w dawkach 1, 2 
i 3 g-kg_1 na właściwości gleb o składzie gliny i gliny piaszczystej. Wymienieni autorzy 
wykazali, że w porównaniu z kontroląpolowa pojemność wodna i retencja wody użytecznej 
dla roślin zwiększyły się proporcjonalnie do dawki hydrożelu.

Pomimo korzystnego wpływu na strukturę i właściwości wodno-powietrzne gleb, 
wysokie ceny syntetycznych polimerów ograniczają ich powszechne wykorzystanie w 
praktyce rolniczej. Koszty zabiegów wprowadzania polimerów do gleby są jednak tylko 
częściowo równoważone dużą skutecznością ich działania już przy bardzo małych dawkach.

WNIOSKI

1. TerraCottem zastosowany w dawce 1 i 2 g*kg_1 istotnie zmniejszył gęstość gleby 
oraz istotnie zwiększył pełną pojemność wodną, porowatość ogólną, zawartość makro
porów o średnicy >20 jum oraz przepuszczalność powietrzną przy polowym nasyceniu 
gleby wodą.

2. W obiektach z dawką 2 g*kg_1 istotnie zwiększyła się również zawartość wody w 
punkcie trwałego więdnięcia roślin i przewodnictwo wodne nasycone, a istotnie zmniejszyła 
się retencja wody użytecznej dla roślin.

3. Dodatek TerraCottem w obu dawkach nie zmienił istotnie wilgotności aktualnej 
gleby w czasie pobierania próbek, polowej pojemności wodnej i zawartości mikroporów 
o średnicy <0,2 ^m, natomiast zawartość mezoporów o średnicy 0,2-20 /*m istotnie 
zmniejszyła się.

4. Wartości wskaźnika S według Dextera w obiektach z dodatkiem TerraCottem były 
zbliżone do uzyskanych dla obiektów kontrolnych i świadczą o bardzo dobrej jakości 
stanu fizycznego gleby, a zwłaszcza jej właściwości wodnych.
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