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WSTĘP

W warunkach naturalnych tworzenie i rozpadanie się agregatów glebowych 
jest procesem ciągłym. Ich trwałość jest uzależniona głównie od obecności w 
glebie lepiszcza, którym są przede wszystkim koloidy organiczne i mineralne. Dla 
odtworzenia budowy agregatowej gleby po jej rozpyleniu, oprócz wymienionych 
czynników, niezbędna jest woda.

Wpływ działania wody na skład agregatowy gleby i jej wodoodporność okre
ślono w badaniach Walczaka i Witkowskiej-Walczak [1991]. Poddając agregaty 
glebowe 15 cyklom nawilżania-osuszania stwierdzono, że wraz ze spadkiem lub 
wzrostem wilgotności badane parametry ulegały zmianom głównie podczas pier
wszych cykli nawilżania-osuszania. Suma agregatów o średnicy większej od 
1 mm i średnia ważona średnica agregatu wzrastały przy spadku wilgotności gleby 
od polowej pojemności wodnej do wilgotności higroskopowej. Natomiast warto
ści te dla gleby leśnej kształtowały się odwrotnie [Galewa i in. 1983]. Według 
Bartletta i Jamesa [1980], po dodaniu wody do wysuszonych próbek glebowych 
następuje bardzo silny rozwój mikroorganizmów, co prowadzi do zmian we 
właściwościach fizycznych gleby.

W celu poprawienia struktury gleby dodaje się do niej różnych sztucznych 
lepiszczy. Dodatek syntetycznej substancji strukturotwórczej “Compafix” do 
gleby wytworzonej z piaszczystego utworu pyłowego spowodował wzrost ilości
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agregatów wodoodpornych oraz wzrost przepuszczalności w stosunku do powie
trza i wody [Kretschmer i in. 1982]. Pod wpływem aromatycznego żelu dodanego 
do warstwy ornej i podglebia różnych gleb nastąpiła korzystna zmiana w ich 
strukturze oraz wzrost porowatości [Benkenstein i in. 1984].

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu stopnia uwilgotnienia uprze
dnio rozdrobnionej gleby płowej, czarnej ziemi i gleby brunatnej na jej zgruźlenie 
oraz trwałość powstałych agregatów.

METODYKA

Badania laboratoryjne wykonano na próbach glebowych pobranych z warstwy 
ornej czarnej ziemi (piasek gliniasty mocny), gleby płowej (piasek gliniasty lekki) 
oraz gleby brunatnej właściwej (pył zwykły). Materiał glebowy różnił się zawar
tością próchnicy i składem granulometrycznym. Najwięcej próchnicy zawierała 
czarna ziemia, a najmniej gleba płowa. Ponadto czarna ziemia zawierała najwięcej 
części spławialnych, a w glebie brunatnej było najwięcej frakcji pyłu (tab. 1).

Próbki glebowe po doprowadzeniu do stanu powietrznie suchego rozdrobnio
no i przesiano przez sito o średnicy oczek 2 mm. Skład agregatowy tych próbek 
oznaczony na zestawie składającym się z 3 sit (o średnicy oczek 1,0,5 i 0,25 mm) 
oraz średnią ważoną średnicę agregatu podano w tabeli 2. Próbki czarnej ziemi i 
gleby płowej uwilgotniono do 60, 80, 100 i 120% PPW, natomiast próbki gleby

TABELA 1. Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby 
TABLE 1. Some physical and chemical properties o f soil

Typ i rodzaj 
gleby 

Type and kind 
of soil

Próchnica
Procentowy skład granulometryczny [mm] 

Per cent granulometric composition of dia [mm]

Humus
m

рН ка frak. szkieletowa 
skeletal fraction 

> 1

piasek
sand
1-0,1

pył
silt

0 ,1-0 ,02

ił
clay

<0,02

Czarna ziemia 
(piasek gliniasty 
mocny)
Black earth 
(heavy loamy sand)

1,63 6,2 2,4 67 15 18

Gleba płowa (piasek 
gliniasty lekki)
Soil lessivés 
(light loamy sand)

1,10 5,6 0,1 62,5 23,5 14

Gleba brunatna 
(pył zwykły) 
Brown soil (silt)

1,33 6,6 0,2 10,5 74 15,5
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TABELA 2. Skład agregatowy gleby i średnia ważona średnica agregatu (MW Da) 
TABLE 2. Aggregate composition o f soil and mean weighed diameter o f an aggregate (MW Da)

Średnia ważona średnica 
agregatu (MWDa) 
Mean weighed 

aggregate diameter 
(MWDa) [mm]

Czarna ziemia 
Black earth

13,8 31,2 14,8 40,2 0,55

Gleba plowa 
Soil lessivés

1,0 22,9 14,3 61,8 0,56

Gleba brunatna 
Brown soil

16,8 29,0 9,3 44,9 0,32

brunatnej -  do 50,60,70 i 80% PPW (należy podkreślić, że agregaty tworzyły się 
w badanych glebach tylko w powyższym zakresie wilgotności).

Po dodaniu wody wilgotność (wyrażona w procentach wagowych) gleby 
płowej wahała się od 6,8 do 13,6%, czarnej ziemi od 7,5 do 15%, a gleby brunatnej 
od 14,7 do 23,4% (tab. 3). Tak przygotowane próbki gleby umieszczono w 
szczelnych pudełkach i przechowywano w temperaturze pokojowej przez 5 mie
sięcy. Następnie próbki doprowadzono do stopnia powietrznie suchego, po czym 
oznaczono ich skład agregatowy i gruzełkowy oraz wodoodporność.

Skład agregatowy oznaczono w 100-gramowych próbkach (pobranych w 
trzech powtórzeniach), na zestawie sit o średnicy oczek 10, 5, 1 i 0,25 mm. Skład 
gruzełkowy określono na tym samym zestawie sit i w tych samych 100-gramo- 
wych próbkach. Skład gruzełkowy i wodoodporność agregatów określono zmo
dyfikowaną metodą szalkową.

WYNIKI

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że udział mezoagregatów 
(agregaty o średnicy 0,25-5,0 mm) w czarnej ziemi i glebie płowej był największy, 
gdy gleba była uwilgotniona do 80% PPW (polowej pojemności wodnej), a w 
glebie brunatnej po jej uwilgotnieniu do 60% PPW. W glebie brunatnej, która 
charakteryzowała się kilka razy większą zawartością frakcji pyłu niż gleba płowa 
i czarna ziemia, najwięcej mezoagregatów wytworzyło się przy mniejszym jej 
uwilgotnieniu, w porównaniu z dwoma pozostałymi glebami. W badanych gle
bach udział mikroagregatów malał wraz ze wzrostem wilgotności, zaś zwiększał 
się udział makroagregatów (tab. 4).

Procent agregatów o średnicy [mm] 
 Percent o f aggregates o f dia [mml

Soil
1 -2  0 ,5 -1 ,0  0 ,25-0 ,5  <0,25
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TABELA 3. W ilgotność gleby [% wag.] 
TABLE 3. Moisture of soil [weight %]

W ilgotność względna 
gleby [% wag.] 

Relative humidity 
o f soil [weight %]

Czarna ziemia 
Black earth

Gleba płowa 
Soil lessivés

Gleba brunatna 
Brown soil

120 15,0 13,6 _
100 12,5 11,3 -

80 10,0 9,0 23,4
70 - - 20,5
60 7,5 6,8 17,6
50 - - 14,7

Skład gruzełkowy badanych próbek z wyjątkiem gleby brunatnej zamieszczo
no w tabeli 5 (gleba brunatna po zalaniu wodą, a następnie wysuszeniu wykazy
wała budowę zwartocząsteczkową, co uniemożliwiało dokładne oznaczenie 
frakcji gruzełków).

TABELA 4. Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na jej skład agregatowy 
TABLE 4. Effect o f the soil moisture on aggregate composition

Wilgotność względna ^rQCent agregatów o średnicy [mm] -  Percent o f aggregates o f mm in dia

gleby [% wag.] 
Relative humidi 

o f soil 
[weight %]

ty makroagregaty 
macroaggregates

mezoagregaty
mezoaggregates

£  agre
gatów

mikro-

Z o f ag
gregates

mezo-
10-15 5 -10 1-5 0 ,5 -1 ,0  0,25-0 ,5 <0,25 0 ,25-5 ,0

Czarnai ziem ia- Black earth
120 26,1 31,2 37,7 2,7 1,3 1,0 41,7
100 11,5 17,7 40,4 25,3 3,3 1,8 69,0

80 6,5 10,2 23,4 37,9 16,3 5,7 77,6
60 0,3 5,0 15,9 28,2 30,6 20,0 74,7

Gleba płowa -  Soil lessivés
120 15,7 20,1 44,1 9,6 4,7 5,8 58,4
100 4,8 7,0 18,4 38,0 17,7 14,1 74,1

80 1,3 5,7 12,1 47,1 16,8 17,0 76,0
60 1,8 3,5 7,2 24,6 30,1 32,8 61,9

Gleba brunatna -- Brown soil
80 78,9 15,3 3,1 0,6 0,3 1,8 4,0
70 24,0 27,0 42,3 4,2 0,5 2,0 47,0
60 3,7 14,2 30,4 31,5 13,9 6,3 75,8
50 3,3 9,9 28,8 28,1 13,4 16,5 70,3
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TABELA 5. W pływ stopnia uwilgotnienia gleby na jej skład gruzełkowy 
TABLE 5. Effect o f the moisture o f soil on its crumbs composition

Wilgotność
względna

Procent gruzełków o średnicy [mm] 
Percent of crumbs o f mm in dia

Е gruzełków  
o średnicy

gleby [% wag.]
0 ,2 5 -

п  С

Z of crumbs
Relative humidity 10-15 5 -10 1-5 0,5-1 <0,25 in dia
of soil [weight %] 0,5 025-5,0 mm

Czarna ziemia -  Black earth
120 15,9 17,2 21,8 12,5 14,0 18,6 48,3
100 6,7 9,7 21,9 24,7 15,9 21,1 62,5

80 0,8 5,8 16,2 32,2 22,8 22,2 71,2
60 0 1,1 7,8 21,8 26,3 43,0 55,9

Gleba płowa -  Soil lessivés
120 9,2 9,5 17,5 12,3 17,0 34,5 46,9
100 0,8 5,6 16,9 14,1 18,2 44,4 49,2

80 0,1 2,0 2,8 14,4 23,8 56,9 41,0
60 0,2 0,3 1,4 16,3 26,7 55,1 44,4

Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na skład gruzełkowy był podobny jak na 
skład agregatowy. Udział gruzełków o średnicy 0,25-5,0 mm w przypadku czarnej 
ziemi był największy po jej uwilgotnieniu do 80% PPW, a w przypadku gleby 
płowej po jej uwilgotnieniu do 100% PPW, przy czym w czarnej ziemi (która 
zawierała dużo więcej próchnicy i części spławialnych) odnowiło się więcej 
gruzełków niż w glebie płowej.

Rys. 1. Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na: a -  s'rednią ważoną średnicę agregatu (MWDa), b -  
średnią ważoną średnicę gruzełka (MWDg); 1 -  gleba brunatna, 2 -  czarna ziemia, 3 -gleba płowa 

Fig. 1. Effect o f the moisture of soil on: a -  mean weighed diameter of an aggregate (MWDa), 
b -  mean weighed diameter of a crumb (MWDg); 1 -  brown soil, 2 -  black earth, 3 -  soil lessivés
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Rys. 2. Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na 
wodoodporność agregatów: 1 -  czarna ziemia, 2
-  gleba płowa; a -  120% PPW, b -  100% PPW, 
с -  80% PPW, d -  60% PPW, e -  wartość średnia

(NIR0,05 -  LSD0,05)
Fig. 2. Effect of the moisture of soil on water
proofness of an aggregates: 1 -  black earth, 2 -  
soil lessivés; a -  120% PPW, b -  100% PPW, с
-  80% PPW, d -  60% PPW, e -  mean value

(NIR0,05 -  LSD0,05)

Na podstawie składu agregatowego obliczono średnią ważoną średnicę agre
gatu (MWDa), zaś na podstawie składu gruzełkowego -  średnią ważoną średnicę 
gruzełka (MWDg). Wartość MWDa rosła ze wzrostem wilgotności gleby, najszyb
ciej w glebie brunatnej, a najwolniej w glebie płowej (rys. la). Należy podkreślić, 
że wartość początkowa MWDa, tj. przed uwilgotnieniem gleb (którą zamieszczo
no w tabeli 2) była mała i wahała się od 0,32 do 0,56 mm.

Wartość MWDg czarnej ziemi i gleby płowej, podobnie jak wartość MWDa, 
zwiększała się wraz ze wzrostem wilgotności gleby (rys. Ib).

Wodoodporność czarnej ziemi, która zawierała więcej próchnicy i części 
spławialnych, była istotnie większa niż gleby płowej. Wodoodporność obu gleb 
była większa po ich uwilgotnieniu do 100 i 120% PPW niż po uwilgotnieniu do 
60 i 80% PPW (rys. 2).

WNIOSKI

1. Najwięcej mezoagregatów w glebie płowej i czarnej ziemi utworzyło się po 
ich uwilgotnieniu do 80%, a w glebie brunatnej po uwilgotnieniu do 60% PPW 
(polowej pojemności wodnej).

2. Gleba płowa wykazywała najkorzystniejszy skład gruzełkowy po jej uwil
gotnieniu do 100% PPW, a czarna ziemia po jej uwilgotnieniu do 80% PPW.

3. Średnia ważona średnica agregatu i gruzełka zwiększała się wraz ze wzro
stem wilgotności gleby.

4. Wskaźnik wodoodporności badanych gleb był największy po ich uwilgot
nieniu do 100 i 120% PPW.
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SU M M A R Y

The object of investigations was black earth, soil lessivés and brown soil. The aim of the present work 
was to determine the effect of the soil moisture on aggregates contents and their durability. The samples 
of the soil were wetted to 50, 60, 70, 80, 100 and 120% of field water capacity. After drying of the soil 
materials were determined: the aggregates contents of the soil, waterproofness, mean weighed diameter 
of an aggregate (MWDa) and mean weighed diameter of crumb (MWDg). Together with increase of the 
soil moistures increased mean weighed diameter of an aggregate and crumb. Instead waterproofness of 
the soil was highest after their wetting to 100 and 120% field water capacity.
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