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Abstract: In rye and potato worts produced in distillery at Mordy and Krzesk Majątek near Siedlce 
the concentration o f macroelements (g • kg-1 D.M.) was determined by means of common analytical 
methods as used in agricultural science. In the rye wort the concentration o f particular elements 
(mean values) was as follows: N -4 0 .1 ;  P -1 0 .9 ;  К -  16.0; C a -  2.50; Mg -3 .4 8 ;  N a -  0.585; S
-  2.43. In the potato wort the content o f macroelements was as follows: N - 3 9 .5 ;  P -6 .2 4 ;  К
-  53.3; Ca -  1.35; M g -2 .7 6 ;  N a -0 .8 7 ;  S -4 .3 0 . The rye wort contained more P and Ca and less 
К and S than the potato wort. The content of N, Mg, Na was approximately the same in both worts. 
In comparison to FYM the worts contain less N, P and К than the same amount o f fresh FYM. 
Słowa kluczowe: wywar żytni, wywar ziemniaczany, makroskładniki.
Key words: rye wort, potato wort, macroelements.

WSTĘP
Wywar jest produktem ubocznym gorzelni powstającym przy przetwarzaniu pro

duktów skrobiowych, takich jak: zboża, ziemniaki czy melasa. Otrzymuje się go obok 
spirytusu w wyniku destylacji odfermentowanych zacierów. Ilość produkowanego 
wywaru zależy od jakości przetwarzanego surowca, stosowanej technologii, aparatury 
i jest 11 -14 razy większa niż ilość produkowanego 100% spirytusu [Jarosz i Łączy ński 
1985].

Głównymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji spirytusu w polskich 
gorzelniach są zboża i ziemniaki. W 1997 r. w ogólnej ilości wyprodukowanego 
spirytusu zbożowy (głównie żytni) stanowił 79,9%, a spirytus ziemniaczany 12,4% 
[Jarosz 1998]. Aktualnie w Polsce spirytus produkowany jest w około 300 gorzel
niach. Średnia wydajność jednej gorzelni wynosi 500 tys. dm3 spirytusu, w związku 
z tym rocznie powstaje około 2 , 1  min m3 wywaru.
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Kierunki zagospodarowania pozyskiwanych wywarów gorzelniczych są różno
rodne, jednak można je podzielić na następujące grupy:

• bezpośrednie skarmianie zwierząt, głównie bydła i trzody chlewnej;
• zagęszczanie i frakcjonowanie wywarów w celu produkcji pasz;
• skarmianie wywarami po uprzednim ich zakiszeniu;
• ponowne używanie wywarów w procesie produkcji jako wody technologicznej 

do odparowywania surowca i w efekcie zwiększenie w nich zawartości suchej 
masy [Milewski i in. 1998, Stecka i in. 1998];

• wykorzystywanie do nawożenia poprzez bezpośrednie stosowanie lub po
przekompostowaniu z innymi surowcami [Dechnik i Filipek 1998].

Obecnie w obliczu stałego zmniejszania się pogłowia zwierząt w Polsce i w 
związku z tym możliwości wykorzystywania wywaru jako paszy, duża ich część 
pozostaje niezagospodarowana. Ponadto należy się spodziewać zwiększonej ilości 
wywarów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ze względu na fakt zwiększo
nego zapotrzebowania na surówkę spirytusową jako dodatku do paliw wykorzysty
wanych w silnikach spalinowych. Nadwyżka wywarów stanowi istotne zagrożenie 
dla środowiska, gdyż wywar jest odpadem uciążliwym o wysokim wskaźniku zanie
czyszczenia wyrażanym w formie BZT5 i ChZT. Łabętowicz i in. [1999] podają za 
Stecką i Popławską, że około 20% gorzelni odprowadza wywary w sposób niekontro
lowany wprost na glebę i do wód powierzchniowych. Gorzelnie zmuszone są, często 
bezskutecznie, do poszukiwania odbiorców nadwyżek wywaru. W obliczu tego 
problemu na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystywania wywarów do 
celów nawozowych, z powodzeniem praktykowane w Niemczech [Gutser i Amberger 
1989, Gutser 1998]. Wywar melasowy stosuje się już do nawożenia gleb w Polsce 
[Czupryński i in. 2002, Kotarska i in. 1998, Łabętowicz i in. 1999, Mercik i Stępień 
1992]. Konieczne jest natomiast zbadanie wartości nawozowej wywarów ziemniacza
nego i zbożowego dotychczas przeznaczanych głównie na paszę. Decyzję o dopusz
czeniu wywaru do utylizacji (w tym nawożenia) wydaje każdorazowo Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. Procedura wymaga określenia składu chemicznego 
oraz właściwości fizycznych i biologiczno-sanitamych wywaru. Niezbędna jest pełna 
analiza zawartości składników świadczących o wartości nawozowej oraz potencjal
nym zagrożeniu dla środowiska. W dotychczasowej literaturze niewiele jest prac 
poświęconych składowi chemicznemu wywarów w aspekcie ich wykorzystania jako 
nawozu.

Celem badań było określenie zawartości makroskładników w żytnim i ziemnia
czanym wywarze gorzelnianym.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Próby wywarów do badań (po 12 każdego rodzaju) pobrano z gorzelni w Krzesku 

Majątku i Mordach w okolicach Siedlec. Wywary pobierano świeże, w okresie od 
jesieni do wiosny, bezpośrednio po ich wytworzeniu. Wywar zbożowy powstał przy 
przerobie głównie żyta, natomiast wywar ziemniaczany z różnych odmian ziemnia
ków. Surowce do produkcji spirytusu pochodziły od miejscowych rolników.

Z pobranych wywarów przygotowano próby średnie, w których oznaczono:
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a) w materiale świeżym:
-  zawartość suchej masy (g • dm-3), metodą suszarkową w temp. 105°C do 

momentu uzyskania stałej masy;
-  pH w H20  i pH w KCl 1 mol • dm“3;
-  zawartość N ogółem zmodyfikowaną metodą Kjeldahla [Kalembasa i in. 

1989];
b) w materiale suchym (po wysuszeniu w 105°C i zmieleniu) oznaczono:

-  całkowitą zawartość makroskładników (P, K, Ca, Mg, Na, S) po uprzedniej 
mineralizacji badanego materiału na sucho w piecu muflowym w temp. 550°C 
następująco: kwasem solnym HC1 o stężeniu 6  mol • dm- 3  potraktowano popiół 
surowy zawarty w tyglach i po jego rozpuszczeniu nadmiar kwasu solnego 
odparowano na łaźni piaskowej. Powstałe chlorki przeniesiono przez sączek 
twardy na lejku do kolby o pojemności 100 cm3 z 5 cm3 10% kwasu solnego 
oddzielając krzemionkę na sączku. W tak przygotowanym roztworze oznaczo
no makroskładniki metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie 
wzbudzoną plazmą (ICP-AES), aparatem firmy Perkin Elmer -  Optima 3200 
RL.

Istotność różnic średnich wartośctoznaczonego pierwiastka oceniano stosując 
analizę wariancji i test F -  Fishera-Snedecora, a w przypadku istotnych różnic wartość 
NIR0  05 wyliczono testem t -  Tukey‘a.

Zależności między zawartością badanych pierwiastków określono za pomocą 
współczynnika korelacji prostoliniowej.

WYNIKI I DYSKUSJA
Analizowane wywary charakteryzowały się niewielką ilością suchej masy. Wywar 

żytni zawierał jej średnio 49,5 g • kg-1, a wywar ziemniaczany -  60,3 g • kg-1.
Odczyn wywarów był kwaśny, wartość pH obu wywarów była zbliżona (tab. 1).
Zawartość azotu ogółem w obydwu wywarach była bardzo zbliżona, przy czym w 

wywarach żytnich nie wykazywała dużego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi 
próbkami i wynosiła średnio 40,1 g • kg“ 1 s.m., a w wywarze ziemniaczanym średnio 
39,5 g • kg“ 1 s.m. i wahała się w szerokich granicach (wartość min. 28,9 g • kg“ 1 s.m.; 
wartość maks. 53,8 g • kg“ 1 s.m.). Wahania te potwierdzone zostały wartością 
współczynnika zmienności, który dla zawartości N w wywarze żytnim wynosił 
15,6%, a ziemniaczanym 30,6% (tab. 1). Należy podkreślić, że średnia zawartość 
azotu ogółem w suchej masie obydwu wywarów była o 1 0 0 % wyższa w porównaniu 
z jego zawartością w oborniku bydlęcym [Maćkowiak i Żebrowski 2000].

Obydwa wywary charakteryzowały się dość korzystnym, ze względu na ich 
wartość nawozową, stosunkiem C:N. Wartość średnia tego stosunku dla wywaru 
żytniego wynosiła 11,3:1, a wywaru ziemniaczanego -  9,4:1. Świadczy to o możli
wości szybkiej mineralizacji materii organicznej zawartej w wywarach po ich wpro
wadzeniu do gleby.

Zawartość P w wywarze żytnim wynosiła średnio 10,9 g • kg“ 1 s.m. i była 
dwukrotnie większa niż jego zawartość w oborniku, natomiast w wywarze ziemnia
czanym zawartość P była podobna jak w oborniku i wynosiła średnio 6,24 g • kg-1  

s.m.



TABELA 1. Wartość pH, zawartość suchej masy oraz makroskładników w wywarach 
TABLE 1. The pH value, content of dry matter and macroelements in worts

Parametr
Parameter

Wywar zbożowy (żytni) - Rye wort Wywar ziemniaczany- Potato wort ✓ N IR o,o5
L S D o,o5wartość -  value ô V wartość -  value d V

X min. max. X min. max.

pH H2O - 3,6 4,5 -  • - - 3,5 4,1 - - -

pH KC1 - 3,4 4,2 - - - 3,4 3,7 - - -

[g • kg 1 s.m. -  g • kg"1 D.M.] [g • kg-1 s.m . -  g • kg"1 D.M.]
S. m. D. m. 49,5 39,0 71,0 14,7 29,8 60,3 42,0 79,0 16,8 27,9 ni
N 40,1 32,0 47,0 6,25 15,6 39,5 28,9 53,8 12,1 30,6 ni
P 10,9 8,70 13,4 1,98 18,3 6,24 5,93 6,81 0,390 6,25 2,48
К 16,0 12,6 20,6 3,40 21,3 53,3 47,0 59,4 5,47 10,3 7,89
Ca 2,50 1,51 3,26 0,734 29,4 1,35 1,13 1,62 0,205 15,2 0,933
Mg 3,48 2,59 4,35 0,720 20,7 2,76 2,57 2,90 0,157 5,70 ni
Na 0,585 0,380 0,680 0,138 23,6 0,870 0,600 1,47 0,406 46,9 ni
S 2,43 0,760 3,56 1,20 49,6 4,30 3,64 5,17 0,676 15,7 1,69

ni -  różnice nieistotne, a  < 0,05; ni -  not significant differences, a  < 0,05; 5 -  odchylenie standardowe -  standard deviation; V -  współczynnik zmienności -
coefficient of variation; x -  średnia -  mean.

TABELA 2. Wartości współczynników korelacji między zawartością składników wywarów 
TABLE 2. The values of correlation coefficients between contents of wort components

Parametr
Parametei

Wywar zbożowy (żytni) -  Rye wort Wywar ziemniaczany -  Potato wort
s.m.D.M N P К Ca Mg Na S s.m.D.M N P К Ca Mg Na S

s.m.D.M. 1,0 1,0
N 0,33 1,0 -0,97* 1,0
P -0,75* 0,08 1,0 0,59* -0,49 1,0
K -0,78* -0,26 0,90* 1,0 0,84* -0,79* 0,70* 1,0
Ca -0,85* -0,45 0,33 0,38 1,0 -0 ,34 0,37 -0,02 0,02 1,0
Mg -0,86* -0,12 0,90* 0,90* 0,54 1,0 0,15 -0,25 0,43 0,35 0,04 1,0
Na -0,93* -0,26 0,60* 0,57 0,90* 0,68* 1,0 -0,64* 0,71* -0,12 -0,20 0,84* -0,02 1,0
S -0,88* -0,37 0,40 0,41 0,99* 0,56 0,94* 1,0 0,31 -0,10 0,63* 0,48 0,17 -0,23 0,19 1,0

* -  wartości istotne, p<0,05 -  significant values, p<0,05
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Potas w wywarze żytnim występował w znacznie mniejszej ilości niż w wywarze 
ziemniaczanym, odpowiednio 16,0 g • kg-1 s.m. i 53,3 g • kg-1 s.m. i ten ostatni zawierał 
go dwa razy więcej niż obornik.

W świeżym wywarze żytnim, zastosowanym w dawce 30 m3 • ha-1, wprowadzane 
jest do gleby ok. 59 kg N; 16 kg P; 24 kg K, a w wywarze ziemniaczanym 71 kg N; 
11 kg P oraz 96 kg K. W porównaniu z obornikiem, który w 30 t zawiera 150 kg N, 
42 kg P i 170 kg K, w wywarach stwierdza się niższą zawartość N, P i К niż w tej 
samej dawce świeżego obornika. Należy jednak podkreślić znaczne zróżnicowanie 
zawartości suchej masy. Wywary zawierały od 39,0 do 79,0 g • kg-1 suchej masy, 
podczas gdy obornik zawiera jej średnio 250 g • kg-1.

Zawartość Ca w obydwu wywarach była wielokrotnie niższa niż w oborniku, 
natomiast zawartość Mg była zbliżona do zawartości tego pierwiastka w oborniku.

Ilość Na w obydwu wywarach była zbliżona i kilkakrotnie wyższa niż w oborniku, 
w wywarze żytnim wynosiła średnio 0,585 g •. kg-1 s.m., a w ziemniaczanym 0,870 
g • kg-1 s.m.

Zawartość S w wywarze żytnim była prawie dwukrotnie niższa niż w ziemniacza
nym (tab. 1).

Podobne zawartości makroskładników w wywarach podają również inni autorzy 
[Becker i Nehring 1967, Dechnik i Skowrońska 2000, Kłosińska-Rycerska 1980, 
Łabętowicz i in. 1999, Murawski 1985].

Wartość stosunku N:P:K:Ca:Mg (przy założeniu N=1) w wywarze żytnim wyno
siła 1:0,3:0,4:0,06:0,09; co wskazuje na duży niedobór fosforu i potasu. W analizo
wanym wywarze ziemniaczanym, z punktu widzenia potrzeb nawozowych 
większości roślin uprawnych, stosunek ten był korzystniejszy niż w wywarze żytnim 
i wynosił 1:0,2:1,3:0,03:0,07; wskazując na duży niedobór fosforu, natomiast zawar
tość potasu jedynie nieznacznie przewyższała poziom charakteryzujący obornik byd
lęcy (N:P:K- 1:0,8:1,2).

Tak więc stosując wywary gorzelniane jako nawozy organiczne należy równocześ
nie wprowadzić nawożenie uzupełniające, w dawkach ustalonych na podstawie 
składu chemicznego wywaru.

Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy zawartością P, K, Ca, S 
w wywarze żytnim, a zawartością tych składników w wywarze ziemniaczanym (tab. 
1) i tak zawartość P i Ca była wyższa w wywarze żytnim niż w ziemniaczanym, a 
zawartość К i S niższa.

W analizach chemiczno-rolniczych materiałów i nawozów organicznych przezna
czonych do rolniczego wykorzystania jako nawozy, oprócz bezwzględnej zawartości 
danego składnika, ważna jest wartość współczynnika zmienności, wskazującego na 
zmiany oznaczonego składnika.

W wywarze żytnim stwierdzono najniższe wartości współczynnika zmienności dla 
N i P, a najwyższe dla Ca i S. W wywarze ziemniaczanym wartości współczynnika 
zmienności były najniższe dla Mg i P, a najwyższe dla Na i N (tab. 1 ).

W przypadku nawozów organicznych o wartości nawozowej decyduje również 
wzajemny stosunek, czyli tzw. współwystępowanie składników pokarmowych. Prze
prowadzona analiza statystyczna wykazała istotne wzajemne zależności pomiędzy 
wieloma pierwiastkami (tab. 2). Różnice w składzie chemicznym poszczególnych
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partii danego wywaru mogą być spowodowane różną jakością przetwarzanego przez
gorzelnie surowca.

WNIOSKI
1. Zawartość wielu makroskładników w wywarze żytnim różniła się istotnie od ich 

zawartości w wywarze ziemniaczanym.
2. Stosunek N:P: К w wywarze ziemniaczanym był korzystniejszy w aspekcie wartości 

nawozowej niż w wywarze żytnim.
3. W porównaniu z obornikiem bydlęcym wywar żytni zawierał więcej azotu i fosforu, 

podobną ilość potasu i magnezu oraz kilkakrotnie niższą zawartość wapnia, nato
miast wywar ziemniaczany zawierał więcej azotu, podobną ilość fosforu i magnezu, 
kilkakrotnie wyższą ilość potasu i kilkakrotnie niższą ilość wapnia.

4. Koncentracja makroskładników w obydwu wywarach świadczy o możliwości ich 
rolniczego wykorzystania do celów nawozowych.
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