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PROBLEM MELIORACJI GLEB PIASKOWYCH 

Produkcja rolna powinna w dużym stopniu opierać się na bilansie 

żyzności gleby, czyli na bilansie zasobności gleby w wodę, powietrze, 

ciepłotę i składniki pokarmowe dla roślin. Stwierdzić należy, że gleby 

piaskowe pod względem żyzności znajdują się w klasyfikacji bonitacyjnej 

na ostatnim miejscu. 

Gleby piaskowe uprawne stanowią przestrzennie około 60% całego 

areału gleb uprawnych. Przyjmując za kryteria: 1) zawartość w glebie 

frakcji części spławialnych o średnicy cząstek < 0,02 mm oraz 2) zdolność 

gleby do zatrzymywania wody (pojemność wodna polowa) — wyróżniamy 

4 gatunki gleb piaskowych. 

  

  

  

Tabela 1 

, Cząstki spławialne Zdolność gleby do za- 
Gatunki gleb piaskowych < 0,02 mm w % ciężaru trzymywania wody w %/ 

_ suchej gleby ciężaru suchej gleby 

Piaski luźne 5,0 3,4 

Piaski słabo gliniaste od 5—10 4,6 

Piaski gliniaste lekkie od 10—15 6,2 

(szczerk lekki) 

Piaski gliniaste mocne od 15—20 7,8 

(szczerk mocny) 
  

W artykule niniejszym przedstawię moje poglądy i zalecenia odnośnie 

melioracji dwóch gorszych gatunków gleb piaskowych, a mianowicie: 

gleb piaskowych luźnych i gleb słabogliniastych. 

Największą wadą gleb piaskowych z punktu widzenia użytkowości 

rolnej jest ich wielka przepuszczalność wodna, a więc mała zdolność do 

zatrzymywania wody, tej właśnie wody, która jest najważniejszym 

elementem żyzności gleby. 

Podczas okresu deszczowego gleba piaskowa słabogliniasta osiąga 
w górnym poziomie wilgotność 19,3%, równą maksymalnej pojemności 
wodnej, a po 3—4 dniach pogody wilgotność tego poziomu gleby piasko- 

wej spada do około 4,6%, czyli do stanu określającego zdolność gleby 
do zatrzymywania wody. Znaczy to, że gleba piaskowa słabogliniasta 
zdolna jest utrzymać tylko 1/4 część ilości wody otrzymanej podczas
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okresu deszczowego, gdy tymczasem gleba glinkowata (np. lessowa) w ta- 

kim samym okresie zdolna jest utrzymać w swoich przestworach i kana- 

likach połowę otrzymanej wody deszczowej, czyli posiada dwukrotnie 

lepsze właściwości wodne aniżeli gleba piaskowa. 

W związku z małą zawartością substancji organicziej w glebach 

piaskowych oraz okrescwym niedostatkiem w nich wody, odznaczają się 

one bardzo słabą czynnością biologiczną. Wprawdzie warunki cieplne 

i powietrzne w nich są dobre dla rozwoju drobnoustrojów, lecz ich stan 

ilościowy jest ubogi, a poza tym należy przypuszczać, że wytwarzane 

przez drobnoustroje związki przyswajalne dla roślin podlegają wymywa- 

niu w dół przez wody opadowe. 

Nawożenie mineralne gleb piaskowych podnosi żyzność tych gleb 

tylko na jeden sezon wegetacyjny, gdyż nie pobrane przez roślinę upra- 

wianą nawozy mineralne są wymywane przez wody opadowe do podłoża 

gleby. Poza tym wyniki doświadczeń polowych z nawożeniem mineral- 

nym gleb piaskowych wykazały nieopłacalność takiego nawożenia. 

W gospodarstwach małorolnych stosuje się na glebach piaskowych 

nawożenie obornikiem i nawozami zielonymi — najczęściej łubinem. 

Należy tutaj nadmienić, że w glebach piaskowych obornik całkowicie się 

rozkłada i mineralizuje w ciągu 18 do 20 miesięcy, przeto jego działanie 

nawozowe przejawia się wyraźnie w pierwszym roku stosowania, zaś 

w drugim roku działanie jego w dużym stopniu maleje. 

Przedstawione wyżej właściwości gleb piaskowych kwalifikują je do 

gleb wadliwych o bardzo niskiej produkcyjności. Należy przyznać, że 

gospodarka rolna na lichych glebach piaskowych jest deficytowa i tylko 

tradycyjne przywiązanie rolnika do ziemi oraz zarobkowanie poboczne 

sprawiają, że czuje się on właścicielem gruntu i nie porzuci tego warszta- 

tu pracy. Nie ulega wątpliwości, że gospodarowanie na piaskach jest 

trudniejsze i wymaga dużych nakładów. 

W latach 1964 i 1965 oglądałem uprawiane przez drobnych rolników 

liche gleby piaskowe położone w pasie nadwiślańskim, w powiecie garwo- 

lińskim. Te same liche piaski oglądaliśmy z wycieczką s(tudencką Insty- 

tutu Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach 56 lat temu — w roku 1907. 

Odniosłem teraz wrażenie, że qd tamtego czasu nic się tutaj nie zmieni- 

ło — ten sam sposób gospodarowania i te same jasne, bezpróchniczne 

i beznadziejne piaski. 

Wśród rolników wykształconych utarło się dawniej powiedzenie, że 

pod uprawę rolną mogą być brane takie gatunki piasków, które są „zdol- 

ne przyjąć kulturę rolną. Otóż w pasie nadwiślańskim w kilku powia- 

tach znajdujemy znaczne obszary piasków gorszego gatunku (piaski luźne 

i słabogliniaste), które wskutek swoich wadliwych właściwości powinny 

być przeznaczone pod zalesienie. Bez gruntownego przeobrażenia drogą.
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odpowiedniej melioracji wymienione wyżej gleby piaskowe nie mogą 

pozostać w kategorii gleb uprawnych. 

Nie tylko w krajach przodujących w produkcji rolniczej, jakimi są: 

Dania i Holandia, ale i w niektórych krajach socjalistycznych, jak Esto- 
nia i Łotwa, melioracja gleb piaskowych rozwinęła się w dość szybkim 

tempie i zrobiła duże postępy. Z referatów gleboznawców estońskich 

na zjeździe Delegatów Gleboznawców Związku Radzieckiego w Moskwie 

w maju 1958 r. dowiedziałem się, że w Estonii już kilka tysięcy ha gor- 

szych gleb piaskowych zostało zmeliorowanych drogą systematycznego 

nawożenia marglem mielonym, obornikiem i kompostami. 

We wschodniej części Jutlandii (Dania), w pasie nadmorskim, znaj- 

dowały się niezagospodarowane znaczne obszary jałowych piasków rzadko 

porośniętych wrzosem i piaskowymi bylinami. Były to pustkowia. nie- 

użytki, na których nie do pomyślenia była gospodarka rolna. Dzięki 

inicjatywie zrzeszenia emerytów przystąpiono w latach 1925—1928 do 

melioracji piasków drogą systematycznego marglowania i torfowania 

górnej warstwy piasku do głębokości 50 cm. Wzdłuż zasięgu piasków 

została ułożona kolejka wąskotorowa, którą transportowano z północy 

margiel mielony, a z południa torf i komposty torfowe. Po kilku latach 

prace melioracyjne oraz organizację gospodarstw rolnych od zrzeszenia 

emerytów przejęło państwo. 

Prof. S. Bac jesienią 1958 r. zwiedzał z wycieczką osiedla rolnicze 

powstałe na zmeliorowanych piaskach Jutlandii i podziwiał duże osią- 

gnięcia duńskiej melioracji. Tak się zdarzyło, ze 30 lat temu w 1928 r. 

prof. S. Bac zwiedzał te miejscowości, kiedy to prace melioracyjne były 

organizowane na jałowych piaskach. Po 20 latach pracy nastąpiło zalud- 
nienie obszarów zmeliorowanych, przy niesłabnącej pomocy państwa 
powstały gospodarstwa rolne 12—15-hektarowe odpowiednio zabudowane. 
Zostały założone sady, ogrody warzywne oraz pasy ochronne na polach 

z roślinności drzewiastej celem zahamowania erozji wietrznej. 

W Holandii i w Niemczech również duże obszary nieużytków piasko- 

wych zostały z inicjatywy państwa zmeliorowane odpowiednio pod 
uprawę rolną bądź pod zalesienie. Zmeliorowane pod uprawę rolną gleby 
piaskowe były następnie parcelowane i odsprzedane rolnikom na dogod- 
nych warunkach. 

Rolnictwo krajów nadbałtyckich w przeszłości miało trudne zadanie 

przekształcenia nieużytków piaskowych w gleby uprawne drogą grun- 

townych i kosztownych melioracji. Rolnictwo polskie cechował kierunek 

polegający na eksploatacji zdolności produkcyjnych gleby. Planowane 

zwiększenie nawożenia mineralnego gleb uprawnych spowoduje niewąt- 

pliwie podniesienie plonów uprawianych roślin, a na glebach średniej 

jakości i dobrych ponadto powolne, stopniowe usprawnienie gleb. Na
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glebach piaskowych o lekkim składzie mechanicznym efekt w plonowaniu 

wskutek zwiększonego nawożenia będzie dużo mniejszy, gleby piaskowe 

bowiem posiadają małą stosunkowo zdolność sorpcyjną, a nawozy mine- 

ralne będą podlegały częściowo wymywaniu do podłoża gleby. Jakże 

odmiennie przedstawia się perspektywa podniesienia plonów na glebach 

piaskowych gorszego gatunku. Prowadzone na słabogliniastych glebach 

piaskowych doświadczenia uprawowe oraz prowadzona na tych glebach 

w ciągu wielu dziesiątków lat gospodarka rolna utwierdzają nas w prze- 

konaniu, że drogą użytkowania rolniczego, nawet przy dużym nawożeniu 

mineralnym i organicznym, gleby te nie zatracą swoich wadliwych wła- 

ściwości i nie dadzą się usprawnić i podnieść potencjał swojej żyzności. 

W ciągu 17 lat (1922—1939) prowadziłem na Polesiu w pow. łuni- 

nieckim doświadczenia mające na celu zmeliorowanie i przeobrażenie 

lichej gleby piaskowej w glebę zdatną do korzystnej uprawy rolnej. 

Założono 4 poletka 2-arowe i w czteropolowym płodozmianie stosowano 

na każde poletko co dwa lata po 6 q obornika lub kompostu torfowego 

(300 q/ha). Takie nawożenie organiczne było koniecznością przy uprawie 

ubogiej i wadliwej gleby piaskowej. 

Glinowanie poletek tłuczoną w stanie suchym gliną marglistą w ilości 

8 q na poletko co dwa lata stało się również czynnikiem usprawniającym 

i przeobrażającym glebę piaskową w glebę gliniasto-piaskową, posiadają- 

cą lepsze właściwości fizyczne i chemiczne, a głównie większą zdolność 

do zatrzymywania przesiąkającej wody opadowej oraz większą zdolność 

chłodnienia i utrzymywania nawozów mineralnych. 

W tabeli 2 podane są liczby przedstawiające zawartość w melioro- 

wanej glebie piaskowej: 1) części spławialnych o średnicy < 0,02 mm 

i 2) próchnicy oznaczonej metodą Knopa na różnych głębokościach gleby 

w latach 1922, 1929 i 1939. 

Tabela 2 

  

  

Zawartość próchnicy Zawartość części spławialnych | (metodą Knopa) < 0,02 mm na głębokości (w cm) 
  

  

  

Rok wykonania na głębokości (w cm) 
badań 

0—15 16—35 10—90 0—15 16—35 

Wiosna 1922 4,37 2,13 1,68 0,57 0,22 
Jesień 1929 6,82 2,96 1,93 1,20 0,52 
Jesień 1939 12,64 5,42 2,45 1,87 0,74 
  

Zestawiając dla porównania liczby zawartości części spławialnych, 

jak również próchnicy, w meliorowanej glebie piaskowej na początku 

doświadczenia w 1922 r. i w końcowym etapie doświadczenia w 1939 r.,
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stwierdzamy 3-krotny wzrost zawartości części spławialnych oraz 3-krot- 

ny wzrost zawartości próchnicy w górnym (0—15 cm) poziomie gleby. 

Świadczy to o dokonanym przeobrażeniu gleby wybitnie piaskowej pra- 

wie bezpróchnicznej w glebę gliniasto-piaskową zabarwioną próchnicą 

do głębokości 238 cm na kolor ciemnoszary. W dwóch ostatnich latach 

1938 i 1939 przeciętny plon ziemniaków na zmeliorowanych glebach 

piaskowych wynosił 126 q z ha, a żyta 16 q. 

Sposób użytkowania gleb piaskowych gorszego gatunku należałoby 

w Polsce oprzeć na zasadach opłacalności pracy rolnika. Przy takim 

założeniu powstaje alternatywa, albo takie gleby państwo powinno wy- 

kupić i zasilić, albo trzeba je gruntownie zmeliorować, włączyć do uzyt- 

ków rolnych jako gleby usprawnione zdatne pod uprawę rolną, a spłatę 

kosztów melioracji rozłożyć rolnikom na kilkadziesiąt lat. 

Zachodzi potrzeba zorganizowania przez państwo akcji melioracji 

lichych gleb piaskowych przede wszystkim w pasie nadwiślańskim, 

np. w powiecie garwolińskim. Melioracja powinna być dosonywana przez 

coroczne nawożenie obornikiem w ilości przynajmniej 200 q/ha, bądź na- 

wożenie zielone (łubinowanie), ponadto marglowanie mielonym marglem 

w ilości 300 q/ha w dowolnych odstępach czasu, zależnie od zaplanowa- 

nego tempa melioracji. 

Złoża marglu znajdują się po obu stronach doliny Wisły, między 

Puławami a Kazimierzem. Margiel puławski (nazwa miejscowa „siwak'') 

ma zabarwienie zielonkawe dzięki zawartości około 6% glaukonitu i za- 

wiera około 35% części ilastych i koloidalnych. Glaukonit zaś zawiera 

związki potasowe, toteż margiel ten jest dobrym środkiem odkwaszają- 

cym gleby kwaśne, nawożącym związkami wapnia i potasu oraz znako- 

micie poprawiającym właściwości fizyczne gleb lekkich. Wielokrotnie 

w swych publikacjach podawałem argumenty przekonywujące, że margiel 

puławski jest lepszym środkiem odkwaszającym aniżeli wapno palone, 

zwłaszcza na gleby lekkie, a więc w interesach rolnictwa zachodzi po- 

trzeba budowy młynów do produkcji mielonego marglu. Transport 

takiego marglu do powiatów nadwiślańskich będzie się odbywał drogą 

wodną. 

Zmeliorowane gleby piaskowe zdatne będą pod uprawę roślin okopo- 

wych, motylkowych i zbożowych. Gospodarka rolna na takich glebach 

będzie opłacalna, a małorolni właściciele nie zrezygnują z zamiarów dal- 

szego usprawnienia gleb piaskowych drogą zraszania przepływającą 

obok wodą rzeczną ogrodów, sadów oraz upraw rolnych. W Holandii, 

kraju o klimacie wilgotniejszym od naszego, wszelkie rośliny uprawiane 

w pobliżu rzek na glebach lekkich są z reguły zraszane wodą rzeczną. 

W pasie nadwiślańskim duże obszary gleb piaskowych są w powia- 

tach kozienickim, garwolińskim, otwockim, grójeckim i piaseczniańskim. 

3— Postępy Nauk Roln. nr 2
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Ministerstwo Rolnictwa wyasygnowało duże kredyty w bieżącej 

5-latce na intensyfikację robót melioracyjnych. W interesach produkcji 

rolniczej, a także w interesach rzeszy rolników osiadłych niegdyś z ini- 

cjatywy obszarników na lichych glebach piaskowych, byłoby pożądane, 

aby do programu prac melioracyjnych zostały włączone melioracje pia- 

sków w pasie nadwiślańskim, a przede wszystkim w powiecie garwoliń- 

skim. 

Podniesienie produkcji rolnej drogą zwiększenia nawożenia mineral- 

nego nie oznacza jeszcze postępu w rolnictwie, lecz przeobrażenie nie- 

użytków oraz wadliwych użytków rolnych w gleby dobrej jakości świad- 

czyć będzie niewątpliwie o postępie w rolnictwie polskim. Następnym 

etapem usprawnienia gleb i wykazanią postępu w rolnictwie będzie na- 

wadnianie bądź zraszanie upraw rolnych w okresie wegetacyjnym, woda 

bowiem jest najistotniejszym czynnikiem żyzności i produkcyjności gleb.


