
Alternatywne zastosowanie węgla brunatnego  

do celów nawozowych i detoksykujących gleby 

 

 Warunki glebowo-klimatyczne Polski oraz spadek zużycia nawożenia naturalnego 

przyczyniają się do spadku zawartości substancji organicznej, co stanowi ważny wskaźnik 

degradacji chemicznej gleb. Innym czynnikiem wskazującym na degradację gleb jest 

zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, występujące najczęściej na terenach silnie 

uprzemysłowionych lub zurbanizowanych. Wpływ tych zanieczyszczeń na chemiczne i 

biologiczne właściwości gleby oraz na jakość plonów roślin uprawianych w tych warunkach są 

zagadnieniami szeroko badanymi w kraju i na świecie. Wiele uwagi poświęca się również 

metodom zmniejszania lub likwidacji ujemnych skutków chemicznej degradacji gleb. Takimi 

metodami są, na przykład: wapnowanie, bioremediacja oraz intensywne nawożenie 

organiczne z wykorzystaniem m.in. różnych substancji odpadowych. Mając na uwadze niską 

jakość gleb w wielu rejonach Polski, poprawa ich właściwości poprzez wykorzystanie 

substancji niekonwencjonalnych jest z pewnością zabiegiem racjonalnym. Jednym z takich 

alternatywnych nawozowych surowców odpadowych powstających w procesie wydobycia i 

przetwórstwa węgli kopalnych jest miał i popiół węgla brunatnego. Korzystny wpływ węgla 

brunatnego na glebę wynika z właściwości i składu chemicznego węgla brunatnego oraz z jego 

struktury komórkowej. 

 Węgiel brunatny jest gatunkiem węgla kopalnego, który powstał w wyniku 

przeobrażeń materiału roślinnego pod koniec okresu kredowego i jest zaliczany do skał 

osadowych pochodzenia organicznego. Tworzenie się złóż węglowych jest procesem bardzo 

złożonym i uzależnionym od wielu warunków, takich jak: rozwój flory i mikroorganizmów, 

klimat, morfologia i tektonika obszaru. Stąd też wynika duże zróżnicowanie właściwości 

różnych odmian węgla brunatnego. Węgle trzeciorzędowe epoki miocenu stanowią mało 

zmetamorfizowany materiał roślinny, z czego wynika ich duża niejednorodność. Bardziej 

jednorodne odmiany stanowią węgle brunatne, które tworzyły się w epoce eocenu (70 mln 

lat). 

 Do celów rolniczych najbardziej przydatne okazały się węgle brunatne ziemiste. 

Szczególnie dużą wartość użyźniającą mają pokłady węgla brunatnego z Zagłębia 

Bełchatowskiego i Konińskiego. Występują one wraz z pokładami kredy i charakteryzują się 

niższą radioaktywnością od przeciętnie spotykanej w glebach. 

Skład pierwiastkowy organicznej substancji węgla brunatnego zależy od stopnia 

uwęglenia i waha się w dość szerokich granicach. Zawartość pierwiastka C wynosi do 80%, 

zawartość wodoru 5-9%. Zawartość azotu w organicznej substancji węgla brunatnego wynosi 

0,8-1,4%. Węgle brunatne zawierają znaczne ilości związków nieorganicznych i organicznych, 

z których szczególnie istotne z nawozowego punktu widzenia okazały się te, które zawierają 



wapń, magnez, żelazo i mikroelementy. 1 dm3 węgla brunatnego zawiera: 20-50 mg azotu w 

postaci amonowej i azotanowej, 10-20 mg fosforu, 10-100 mg potasu, 300-500 mg magnezu, 

1500-2500 mg wapnia, 10-20 mg manganu, 2-5 mg cynku, 0,5-1,0 mg molibdenu, 2-5 mg boru. 

Głównym składnikiem węgli brunatnych są wielocząstkowe, bezpostaciowe kwasy huminowe, 

tak bardzo pożądane w próchnicy glebowej. Zawartość tych kwasów wynosi 70%. Obecność 

kwasów huminowych nadaje węglowi brunatnemu właściwości zbliżone do substancji 

próchnicznych gleby. Przydatność nawozowa węgla brunatnego wynika przede wszystkim  

z możliwości wzbogacenia gleby w związki próchniczne. Kwasy huminowe zawarte w węglu 

brunatnym zbudowane są głównie z węgla, wodoru i tlenu oraz niewielkich ilości azotu i siarki. 

Istotną rolę w kwasach huminowych spełniają grupy funkcyjne: karboksylowa i hydroksylowa. 

Obecność tych grup jest szczególnie pożądana w glebach wytworzonych z piasków, głównie ze 

względu na właściwości sorpcyjne tych gleb. 

Przydatność nawozowa węgla brunatnego oceniana na tle znaczenia i właściwości próchnicy 

glebowej wynika zarówno z bezpośredniego, jak i pośredniego oddziaływania węgla 

brunatnego na glebę. Bezpośredni wpływ związany jest z jego składem chemicznym, pośredni 

zaś z silnie rozwiniętym układem porowatym zwiększającym właściwości sorpcyjne. 

Rekulter jest nawozem organiczno-mineralnym produkowanym na bazie odpadów 

węgla brunatnego wzbogaconym wapnem magnezowym oraz nawozami mineralnymi. 

Badania m.in. IUNG-PIB wykazały, że dodatek tego preparatu do gleb zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi lub zasiarczonych, polepsza ich właściwości chemiczne i produkcyjne. 

Okazało się bowiem, że Rekulter poprawiał właściwości gleby piaskowej i pyłowej zwiększając 

w nich zawartość materii organicznej, przyswajalnego dla roślin magnezu, zawartość kationów 

o charakterze zasadowym oraz pojemność sorpcyjną i stopień wysycenia kompleksu 

sorpcyjnego kationami zasadowymi. Z powyższych względów Rekulter może służyć do 

użyźniania gleb o słabych właściwościach fizykochemicznych, rekultywacji utworów 

bezglebowych oraz gleb zdegradowanych chemicznie. Zanieczyszczenie gleb Cd, Pb i Zn 

istotnie zwiększyło zawartość tych metali w surowcach roślinnych pogarszając w ten sposób 

ich walory konsumpcyjne i paszowe. Użyźnienie Rekulterem gleb zanieczyszczonych Cd, Pb i 

Zn ograniczyło pobieranie tych metali przez rośliny. Korzystne działanie Rekultera nie zawsze 

jednak skutecznie poprawiało wartość (przydatność) użytkową produkowanych surowców 

roślinnych. Niezbędna zatem jest kontrola zawartości metali ciężkich w surowcach roślinnych 

pod kątem ich przydatności gospodarczej. 

Węgiel brunatny dzięki rozwiniętemu układowi porowatemu przyczynia się do zwiększenia 

współczynnika wykorzystania składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Ogranicza 

wymywanie składników nawozowych do głębszych warstw. Posiada zdolność pochłaniania  

i wymiany jonów między roztworem glebowym i fazą stałą gleby. Posiada zdolność 

pochłaniania H2O, CO2 i NH3. Skutecznie osłabia gwałtowne działanie rzędowego nawożenia 

mineralnego. Poprawia skład roztworów glebowych. Zwiększa pobieranie składników 



pokarmowych, zwłaszcza azotu. Pozytywnie oddziaływuje na pobieranie przez rośliny fosforu 

i potasu z gleby. Zwiększa przyswajalność żelaza.   

Ponadto, wg. badań przeprowadzonych w Instytucie IUNG-PIB w Puławach, użyźnienie 

zanieczyszczonej gleby piaskowej Rekulterem spowodowało wyraźną poprawę jej właściwości 

biologicznych, a zwłaszcza takich parametrów jak: ogólna liczebność bakterii, populacje 

bakterii z rodzaju Rhizobium, aktywność dehydrogenazy oraz fosfatazy kwaśnej i zasadowej. 
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