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Wpływ nawożenia na wzrost łubinu w warunkach wyrobisk 
popiaskowych 

Влияние удобрения на рост люпина в условиях бывших выработок песка 

The effect of fertilization upon the growth of lupine under conditions of sand 
pits 

W oktegach przemysłowych istnieje poważny problem uproduktywnie- 
nia znacznych obszarów po eksploatacji piasku do tzw. podsadzki 

w kopalniach węgla. Powierzchnie te, na których rosły przeważnie ubogie 
sośniny, należy przywrócić gospodarce leśnej. 

Uproduktywnienie tych obszarów jest bardzo trudne i kosztowne. 
Głębokość eksploatacji piasku podsadzkowego uzależniona jest od 

kształtowania się poziomu wód gruntowych. Spąg wyrobiska tworzą prze- 
ważnie piaski, zalegające kilku lub nawet kilkudziesięciometrową war- 
stwą. Są one w większości gruboziarniste, pochodzenia dyluwialnego, nie- 
czynne biologicznie. 

W tabeli 1 zamieszczono wyniki wstępnych badań przeprowadzonych 
przez Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych IBL nad 
mikrobiologią gleb pozostałych po eksploatacji piasku. Badania te miały 
na celu określenie aktywności rozwijających się mikroorganizmów na 
piaskowniach, pod wpływem oddziaływania roślin motylkowych. Próbki 

  

    

  

Tabela 1 

Przybliżone ilości bakterii w 1 g gleby w tysiącach sztuk 

Czas lub miejsce pobrania próbki Liczba bakterii Grzyby 

bezpośrednio po eksploatacji — — 
w 1 roku po eksploatacji 100 grzybów bardzo małe ilości, brak _ 
w 2 lata po eksploatacji 300 ilościowego określenia ze względu 
z poletka obsianego łubinem 4 000 na małą liczbę powtórzeń 
obok poletka obsianego łubinem 1 000 
z poletka obsianego nostrzykiem 2 000 
obok poletka obsianego nostrzykiem - 1000 
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pobrano z różnych poletek na piaskowni Szczakowa z głębokości 
0—10 cm. Do obliczeń zastosowano klasyczną metodę płytkową Kocha. 

Jak widać, w próbkach pobranych bezpośrednio po eksploatacji piasku, 
przy zastosowaniu wymienionej metody, nie stwierdzono żadnych mikro- 
organizmów. Samorzutny rozwój bakterii na terenach nieużytkowanych 
jest bardzo powolny, ze względu na brak odpowiednich warunków. Zale- 
gające w podłożu piaski mają ziarna wielkości powyżej 0,01 mm w ilości 
95%, resztę stanowią frakcje drobniejsze. Zaznacza się całkowity brak 
części spławialnych oraz substancji organicznych. Poziom wody grunto- 
wej zalega na głębokości około 2 m. Poprawa tych warunków następuje 
dopiero przez nawożenie i obsiew roślinami motylkowymi. Najaktywniej- 
sze pod względem biologicznym okazały się próbki pobrane z poletka ob- 
sianego łubinem. O połowę słabsze życie biologiczne było na poletku z no- 
strzykiem. Obok poletka z obsiewem liczba bakterii była znacznie 
mniejsza. 

Tabela 2 

Liczba drobnoustrojów w 1 g gleby w tysiącach szt. wg Richtera 

  
— 

  
  

- Głębokość bada- | 
Rodzaj gleby ' REJ warstwy | Liczba bakterii Liczba grzybów 

| gleby | 

cm 

leśna 0—10 4 330 80 

gliniasta 0—10 2 350 8 

piaszczysta 0—10 1 500 23 

W tabeli 2 podano dla porównania liczbę drobnoustrojów w różnych 
glebach. 

Porównując obie tabele musimy stwierdzić, że przez obsiew roślin mo- 
tylkowych, a szczególnie łubinu, aktywność biologiczna jałowych piasków 
szybko wzrasta. 

Wprowadzona roślinność jest ponadto źródłem zaopatrzenia środowi- 
ska w masę organiczną. Pomyślny jej rozwój warunkuje nawożenie mine- 
ralne lub organiczne, a nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach wil- 
gotnościowych — jedno i drugie. 

Nawożenie nawozami organicznymi i mineralnymi, ich dobór oraz od- 
powiednie dawkowanie jest w trakcie badań i opracowuje się odpowie- 
dnie metody dostosowane do lokalnych warunków z dążeniem do obni- 
żenia kosztów. 

Celem doświadczeń było zbadanie: 
1) wpływu nawożenia na wzrost roślin motylkowych, 
2) wpływu nawożenia pogłównego na liczebność populacji roślin mo- 

tylkowych na jednostce powierzchni, z 
3) okresu utrzymywania się saletrzaku w zasięgu korzeni roślin mo- 

tylkowych, 
4) kosztów nawożenia mineralnego w stosunku do nawożenia organi- 

cznego — próchnicą leśną, 
5) możliwości zastąpienia nawożenia próchnicą leśną — nawożeniem 

mineralnym. 
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Powierzchnię doświadczalną założono na wyrobisku „Wysoki Brzeg” 
koło Jaworzna, w nadl. Szczakowa, leśn. Dąbrowa Narodowa. 

Na tym terenie zalegają piaski kilkumetrową warstwą. Poziom wód 
gruntowych występuje na głębokości ok. 2 m. Badania wykazały bardzo 
słabo rozwinięte życie mikrobiologiczne piasku. Odczyn gleby wynosił: 
pH w KCl — 6,2 iw H,O — 6,7. 

Po rozgarnięciu spychaczem i przyoraniu próchnicy leśnej w połu- 
dniowo-wschodniej części wyrobiska, powierzchnię obsiano 27. V. 1964 r. 
łubinem żółtym (Lupinus luteus L.) i łubinem wąskolistnym (Lupinus 
angustifjolius L.) w zmieszaniu 1:1. Siew ten uzupełniono wysiewem na- 
sion: łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Ldl.), koniczyny krwisto- 
czerwonej (Trifolium incarnatum L.), komonicy zwyczajnej (Lotus corni- 
culatus L.), nostrzyka białego (Melilotus albus Med.), przelctu pospolite- 
go (Anthyllis vulneraria L.). 

Ponieważ był to teren nierówny, po rozgarnięciu spychaczem pryzm 
próchnicy pozostał pośrodku pas bez próchnicy, o szerokości ok. 15 m 
i długości ok. 200 m. 

Po wykonaniu pomiarów 12. VII. 1964 r., stwierdzono, że na pasie 
bez próchnicy średnia wysokość łubinu żółtego wynosiła 5 cm, łubinu 
wąskolistnego 9 cm, pozostałe motylkowe były w trakcie wschodzenia. 
Natomiast na piasku nawiezionym próchnicą, średnia wysokość łubinu 
żółtego wynosiła 11 cm, wąskolistnego 16 cm, łubinu trwałego 3 cm, ko- 
niczyny, komonicy, nostrzyku i przelotu 2 cm. 

W dniu 18. VII. 1964 r. wyznaczono na pasie nawożonym próchnicą 
powierzchnię 1 ara, którą nawieziono saletrzakiem w ilości 5 kg/ar. 

Rok 1964 był wybitnie niesprzyjający dla rozwoju roślinności, szcze- 
gólnie na piaskach, ze względu na małą ilość opadów w tej części woj. 
krakowskiego. Roślinność motylkowa rozwijała się jednak normalnie, za- 
kwitła i owocowała, tylko wzrost na wysokość był znacznie słabszy. 

Pod koniec okresu wegetacyjnego w dniu 21. IX. 1964 r. wybrano lo- 
sowo na powierzchni nawożonej próchnicą leśną, saletrzakiem oraz nie 
nawożonej ро 3 działki próbne o wielkości I m? i pomierzono na nich 
wysokość łubinu żółtego i wąskolistnego oraz ustalono liczebność innych 
motylkowych. 

Srednią wysokość łubinu żółtego i wąskolistnego na wszystkich bada- 
nych poletkach przedstawiono na ryc. 1. 
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Ryc. 1. Średnia wysokość łubinu wąskolistnego i żółtego 
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Łubin wąskolistny osiągnął największą wysokość na poletku nawo- 
żonym saletrzakiem, a łubin żółty — na poletku nawiezionym próchnicą 
leśną, której odczyn wynosił: pH w KCI — 5,3 1 pH w H,O — 5,7. Naj- 
niższy był łubin na poletku nie nawożonym. | 

Wyniki obserwacji dotyczących wschodów innych roślin motylkowych 
w zależności od sposobu nawożenia przedstawiono w tabeli 3. 

  

  

  
  
  

  

    

Tabela 3 

Wpływ nawożenia na liczebność roślin motylkowych 

Gatunek Powierzchnia nawożona Powierzchnia 

próchnicą | saletrzakiem nie nawozona 

Działki próbne r|uru|m| r |u|m| Ir | n| nm. 
  

łubin trwały 3 1 4 — 1 1 

koniczyna krwistoczer. 1 — 1 
1 — 

4 2 — 

komonica zwyczajna 

nostrzyk biały 3 — 
przelot pospolity — 8 
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Z tabeli wynika, że nawożenie saletrzakiem korzystnie wpływa na 
wschody wieloletnich roślin motylkowych. 

Na ogół uważa się, że saletrzak w gruboziarnistym piasku pod wpły- 
wem opadów jest szybko rozpuszczany, wypłukiwany i przemieszczany 

w głąb, gdyż piasek nie ma właściwości sorpcyjnych. Proces przemiesz- 

czania składników pokarmowych nie kształtuje się jednak aż tak nieko- 

rzystnie. Wykazało to laboratoryjne doświadczenie nad procesem wymy- 
wania azotu w formie amonowej z saletrzaku w piasku pobranym z wy- 

robiska, pod wpływem 20 mm słupka wody destylowanej, odpowiadają- 
cego ok. 10-dniowym opadom atmosferycznym w tutejszym terenie. Do 
doświadczenia użyto saletrzaku 20,5%. 

  

1 
Znalezione ilości N-amonowego wyrażono w y/ly = 1000000 g/na 100 g 

gleby. 
Piasek użyty w doświadczeniu zawierał nieco azotu, co widzimy w cy- 

lindrze kontrolnym. Podobnie kształtowało się naturalne zanieczyszcze- 
nie azotem w cylindrze II, w którym wykonano nawożenie saletrzakiem. 

Woda destylowana w ilości równej słupowi o wysokości 20 mm była 
dawkowana co drugi dzień przez okres 3 miesięcy. 

Z tabeli 4 widać, że przemieszczanie azotu w badanym piasku pod 
Tabela 4 

Przemieszczanie się azotu amonowego w piasku wskutek wymywania 
  

    
  

Głębokość | Cylinder II — 2 dawką 

cm Cylinder I — kontrolny nawozu odpowiadającą 

100 mg N/50 cm2 

16—35 22 224 у 

36—55 20 y 79 y 

56—70 20 y 337 
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wpływem imitacji dość silnych opadów, nie postępuje tak szybko. Naj- 
większa ilość azotu pozostała w warstwie powierzchniowej do głębokości 
35 cm, głębiej gwałtownie maleje. Dalsze opady przeniosłyby jednak 
również ten azot w głębsze warstwy piasku. 

Pozostała część azotu w saletrzaku, w formie saletrzanej, pod wpły- 
wem opadów jest natychmiast, szybko przemieszczana w głąb gleby. 

Jak już wspomniano, rok 1964 nie był bogaty na tych terenach 
w opady, toteż na podstawie wyników opisanego doświadczenia można 
sądzić, że saletrzak utrzymywał się przez długi czas w wierzchniej warst- 
wie gleby, zasilając azotem posiane tam rośliny. 

Należy również zauważyć, że próchnica leśna z tych obszarów, na 
których zalegają grubo i średnio ziarniste piaski, jest mało zasobna 
w składniki pokarmowe dla roślin. Stosowana jako nawóz organiczny na 
wyrobiska popiaskowe o spągu piaszczystym jest mało skuteczna. 

Według przeprowadzonych obserwacji koszty nawożenia mineralnego 
oraz próchnicą leśną, kształtują się na 1 ha następująco: 

1) nawożenie nawozami mineralnymi (supertomasyna — 200 kg, sól 
potasowa — 120 kg, saletrzak — 200 kg) — koszt nawozów i wysiewu 

- wynosił 1509 zł; 
2) nawożenie próchnicą leśną w ilości 300 ton na 1 ha — załadowanie 

próchnicy koparką i przewiezienie samochodami oraz rozplantowanie — 
13 650 zł. 

Z przeprowadzonych doświadczeń nasuwają się następujące wnioski: 
1. Na terenach piaszczystych nawożenie pogłówne saletrzakiem ko- 

rzystnie wpływa na wzrost łubinów. 
2. Zauważa się również korzystny wpływ nawożenia na liczebność 

i zagęszczenie innych roślin motylkowych jak: koniczyna, komonica, no- 
strzyk i przelot. 

3. W przypadku utrzymywania się opadów w normie, przemieszcza- 
nie N-amonowego w głębsze warstwy gleby do głębokości niedostępnej 
dla korzeni łubinu trwa ok. 3 miesięcy, co jest okresem w zupełności 
wystarczającym do rozwoju łubinu. 

4. Koszty nawożenia mineralnego są niższe od nawożenia organicznego 
próchnicą leśną. 

0. W warunkach wyrobisk popiaskowych nawożenie pogłównie sale- 
trzakiem korzystniej wpływa na roślinność motylkową niż nawożenie 
próchnicą leśną. 

Reasumując stwierdzam, że na glebach piaszczystych, bardzo ubogich, 
nawożenie pogłówne saletrzakiem roślin motylkowych powoduje lepszy 
ich rozwój oraz stwarza warunki aktywizacji życia biologicznego tych 
gleb. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 5 października 1968 r. 

Краткое содержание 

На основании проведённых исследований в ходе освоения бывших вырабо- 

ток песка, автор констатирует, что влияние подкормки минеральными удобрения- 

ми в виде известково-аммиачной селитры на рост и популяцию бобовых расте- 

ний было значительно благоприятнее, по сравнению с удобрением лесным гу- 

мусом. 
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Подкормка известково-аммиачной селитрой бобовых растений вызывает их 
лучшее развитие, а также создает условия активизации биологической жизни 
этих почв. 

Summary 

On the base of studies carried out during the management of sand pits author 
found that the effect of fertilization with mineral fertilizer in a form of nitro- 
-chalk upon the growth and population of papilionaceous plants was more favou- 
rable, when compared with the fertilization using forest humus. 

The fertilization of papilionaceous plants with nitro-chalk results in their 
better development and provides conditions favouring the activation of biological 
life in these soils.


