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Abstract: The estimation of fertilizer value of diary sewage sludge has been done on the base 
o f changes o f chemical properties of soil treated with sewage sludge.The investigations pro
ved that application o f sewage sludge affected the increase o f proton concentration in soil 
determined as pH index and hydrolytic acidity. Soil fertilization with sewage sludge caused the 
increase o f exchangeable cations: Mg2+, K+, Na+ content in the soil. Sewage sludge contained 
relatively high concentration of sodium, so the content o f exchangeable sodium in the soil was 
elevated.
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WSTĘP
Ścieki komunalne, przemysłowe i osady ściekowe oraz niektóre odpady zawierają 

często znaczne ilości składników pokarmowych dla roślin, makro- i mikroelementów, 
ale również mogą występować w nich substancje i metale ciężkie toksyczne dla 
organizmów żywych, a także czynniki chorobotwórcze ograniczające możliwości ich 
przyrodniczego zagospodarowania, zwłaszcza zastosowania jako nawozów na gruntach 
ornych [Anonim 1993; Anonim 1999; Baran i in.1999; Czekała 1999; Filipek, Fidecki 
1999; Gambuś 1999; Gorlach, Gambuś 1998; Kalembasa i in. 1999; Maćkowiak 2000].. 
Dlatego koncepcja wykorzystania odpadów w rolnictwie ma swoich zwolenników, ale 
i zagorzałych przeciwników.
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Celem badań było określenie wartości nawozowej osadu ściekowego z Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie na przykładzie zmian niektórych 
właściwości chemicznych gleby. Badania prowadzono w porównaniu z klasycznym 
nawozem naturalnym, obornikiem bydlęcym w warunkach stosowania wapna 
defekacyjnego z Cukrowni „Krasnystaw”.

MATERIAŁY I METODY
Badania wartości nawozowej osadu ściekowego w porównaniu z obornikiem w 

warunkach stosowania wapna defekacyjnego przeprowadzono w doświadczeniu 
polowym, łanowym, o powierzchni 1 ha.

Doświadczenie założono jesienią roku 1998 na glebie brunatnej wytworzonej z utworu 
pyłowego ilastego zawierającego 8% frakcji piasku (1,0-0,1 mm), 46% pyłu (0,1-
0.02.mm) i 46% części spławianych (< 0,02 mm). Gleba charakteryzowała się lekko 
kwaśnym odczynem oraz wysoką zasobnością w przyswajalny magnez (metoda 
Schachtschabela), bardzo niską w potas i średnią w przyswajalny fosfor (metoda Egnera- 
Riehma DL). Średnia zawartość węgla organicznego w poziomie akumulacyjnym gleby 
wynosiła 13,5 g С ■ kg"1. Doświadczenie założono metodąpodbloków, wydzielając 6 
obiektów, na których stosowano jednakowe nawożenie mineralne pod daną roślinę.
1. Bez wapnowania, bez nawożenia organicznego.
2. Bez wapnowania, obornik 35 t • ha-1 (175 kg N • ha-1 ).
3. Bez wapnowania, osad ściekowy 22 t • ha-1 (176 kg N • ha“1).
4. Wapno defekacyjne 5 t • ha-1, bez nawożenia organicznego.
5. Wapno defekacyjne 5 t • ha-1 , obornik 35 t • ha-1 (175 kg N • ha-1).
6. Wapno defekacyjne 5 t • ha-1, osad ściekowy 22 t • ha-1 (176 kg N • ha-1)

Przedplonem buraków cukrowych odmiany Elan był jęczmień jary, a pszenicy 
ozimej odmiany Kobra był burak cukrowy. Jesienią pod orkę zimową zastosowano na 
wszystkich poletkach doświadczalnych nawożenie mineralne potafoską oraz solą 
potasową (tab. 1).

Po sprzęcie buraka cukrowego (korzeni i liści) natychmiast przystąpiono do 
nawożenia mineralnego i uprawy przedsiewnej gleby oraz siewu pszenicy, który 
wykonano 6 października w ilości 220 kg • ha-1.

Na czterech poletkach o powierzchni 25 m2, wyznaczonych losowo w każdym 
podbloku określono plon roślin uprawnych oraz pobierano próbki roślinne i glebowe 
do analiz chemicznych (tab. 2).

W próbach glebowych oznaczono:
• pHKC1 metodą potencjometryczną,
• kwasowość hydrolityczną -  Hh metodą Kappena,
• zawartość zasadowych kationów wymiennych: Ca2+, Mg2+, K+, Na+ po ekstrakcji 

gleby roztworem octanu amonu o stężeniu 1 mol CH3COONH4 • dm-3 (pH -  7,0).
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TABELA 1. Średni skfcid pierwiastkowy obornika i odpadów 
TABLE 1. Average waste and manure elemental composition

Wyszczególnienie
Specification

Jednostka
Unit

Osad
Sewage

Obornik
Manure

Wapno
Lime

pH 7,3 7,2 7,8

Sucha masa -  Dry mass g- k g 1 130,0 250,0 440,0

Popiół -  Ash g ■ kg'1 s.m. 260,0 80,0 870,0
Węgiel organiczny -  Organie Carbon 400,0 500,0 80,0
Azot -  N 58,3 20,0 5,6
Fosfor -  P 17,4 5,2 13,4
Potas -  К 4,6 22,8 2,6
Magnez -  Mg 4,5 4,4 8,2
Wapń -  Ca 18,3 14,4 320,0
Sód -  Na 3,4 2,2 1,4

Stosunek C:N -  C: N Ratio 6,8 25,0 15,0

Mangan -  Mn mg • k g 1 s.m 115,0 260,0 140,0
Cynk -  Zn 520,0 140,0 87,0
Miedź -  Cu 26,0 20,0 18,0
Ołów -  Pb 18,0 12,0 8,0
Kadm -  Cd 1,0 0,4 0,3
Chrom -  Cr 21,0 17,0 12,0
Nikiel -  Ni 11,0 15,0 7,0

Zawartość kationów w roztworach ekstrakcyjnych oznaczono metodą ASA 
(Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej) lub ASE (Atomowej Spektrometrii Emisyjnej) 
z zastosowaniem aparatu Hitachi Z-8200. Obliczenia statystyczne: charakterystyki jednej 
zmiennej i analizy wariancji układu dwuczynnikowego z wyliczeniem półprzedziału ufności 
Tukeya (p = 0,05*, p = 0,01 **) wykonano w Centrum Informatyki Akademii Rolniczej 
w Lublinie.

TABELA 2. Dawki nawożenia mineralnego roślin 
TABLE 2. Mineral fertilization doses

Rok Gatunek rośliny Odmiana Nawożenie -  Fertilization [kg • ha 1 ]
Year Plant species Cultivar

N P К Mg В

1999 Burak cukrowy Elan 50,0 32,0 200,0 13,0 1,0

2000 Pszenica ozima Kobra 70,0 25,0 120,0 10,0 -
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TABELA 3. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na pHKC] gleby 
TABLE 3. Effect of organie fertilization and liming on soil pHKC1

Wapnowanie 
Liming (A)

Nawożenie organiczne - Organie fertilization (В) Średnie 
Means (A)

0 Osad -  Sewage Obornik -  Manure

0
Wapno -  Lime

5,65
6,45

5,30
6,20

5,55
6,15

5,50
6,25

Średnie -  Means (В) 6,05 5,75 5,85

WYNIKI
W artości pH KC| w glebie (tab. 3) zróżnicowane pod wpływem nawożenia 

organicznego i wapnowania podano jako średnie interakcyjne i średnie proste czynnika 
A -  wapnowania i czynnika В -  nawożenia organicznego. Cechy tej nie liczono 
statystycznie metodą analizy wariancji z uwagi na fakt, że wskaźnik pH nie jest funkcją 
liniową stężenia protonu w glebie. Ze względu na mały rozrzut wyników wartości pH 
w obrębie jednego obiektu, średnie wyliczone z czterech powtórzeń nie były obarczone 
istotnym błędem i można je przyjąć jako średnią wartość pH dla danej kombinacji. 
Nawożenie osadem ściekowym spowodowało znaczny spadek wartości pH w glebie, 
co najprawdopodobniej związane było z przemianami azotu. Stosunkowo duży udział 
azotu w osadzie sprawiał, że pojawiający się w wyniku mineralizacji substancji 
organicznej jon NH4+ mógł ulegać nitryfikacji do N 0 3~.

W procesie mikrobiologicznego utleniania azotu amonowego 1 mol azotu przyczynia 
się do powstawania 2 moli H \ Obniżenie wartości pH pod wpływem obornika było 
zdecydowanie niższe niż pod wpływem osadu ściekowego. Wapnowanie gleby wapnem 
defekacyjnym zastosowanym w dawce wyliczonej na podstawie 1 Hh spowodowało 
wzrost pH gleby, ale w żadnym obiekcie nie uzyskano pH 7,0.

TABELA 4. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na wartości kwasowości 
hydro litycznej [mmol H ł • kg-1] w glebie
TABLE 4. Effect of organie fertilization and liming on soil hydrolytic acidity values [mmol H' - kg-1]

Wapnowanie -  Liming (A) Nawożenie organiczne -  Organic fertilization (B) Średnie -  Means
'(A)

0 Osad -  Sewage Obornik -  Manure

0 12,54 19,50 13,18 103,61
Wapno -  Lime 8,97 12,86 10,44 84,66

Średnie -  Means (В) 10,75 16,20 11,81

N IR -LSD : A -0,50**; В -  0,75**; A x B - 1,30**
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TABELA 5. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na zawartość wapnia wymiennego 
[m g C a -k g 1] w glebie

TABLE 5. Effect of organie fertilization and liming on the content of exchangeable calcium in the soil 
[mg Ca • kg •]

Wapnowanie -  Liming (A) Nawożenie organiczne -  Organic fertilization (В) Średnie -  Means (A)

0 Osad
Sewage

Obornik
Manure

0 848,40 789,95 629,50 755,95
Wapno -  Lime 860,85 821,83 940,60 874,43

Średnie -  Means (B) 854,63 805,89 785,05

N IR -L SD : A -  103,64*; В -  154,2*; A x В -  271,37*

TABELA 6. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na zawartość magnezu wymiennego 
[mg Mg • kg'1 ] w glebie
TABLE 6. Effect of organie fertilization and liming on the content of exchangeable magnesium in the soil 
[mg Mg • k g 1]

Wapnowanie -  Liming (A) Nawożenie organiczne -  Organic fertilization (B) Średnie -  Means (A)

0 Osad
Sewage

Obornik
Manure

0 94,88 121,68 87,75 101,43
Wapno -  Lime 77,88 80,80 86,75 81,82

Średnie -  Means (B) 86,38 101,24 87,26

NIR -  LSD: A -1,93**; В -  2,87**; A * B  -5,05**

TABELA 7. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na zawartość potasu wymiennego 
[mg К - k g 1] w glebie
TABLE 7. Effect of organie fertilization and liming on the content of exchangeable potassium in the soil 
[mg К • kg ł]

Wapnowanie -  Liming (A) Nawożenie organiczne -  Organic fertilization (B) Średnie -  Means (A)

0 Osad
Sewage

Obornik
Manure

0 112,60 116,30 126,93 118,60
Wapno -  Lime 112,50 123,83 138,28 124,87

Średnie -  Means (B) 112,55 120,06 132,60

N IR -L S D : A -3,91**; В -  5,83**; A x В -  10,26*
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TABELA 8. Wpływ nawożenia organicznego i wapnowania na zawartość sodu wymiennego 
[mg Na • kg '] w glebie

TABLE 8. Effect of organie fertilization and liming on the content of exchangeable sodium in the soil 
[mg Na • kg’1]

Wapnowanie -  Liming (A) Nawożenie organiczne -  Organie fertilization (В) Średnie -  Means (A)

0 Osad
Sewage

Obornik
Manure

0 18,38 21,00 17,73 19,03
Wapno -  Lime 16,63 18,25 16,61 . 17,16

Średnie -  Means (В) 17,50 19,63 17,16

NIR -  LSD: A -0,68**; В -1,01**; A *B -1,77*

Zastosowane nawożenie organiczne i wapnowanie spowodowało istotne zmiany 
kwasowości hydrolitycznej (tab. 4). Nawożenie osadem ściekowym spowodowało 
średnio wzrost kwasowości hydrolitycznej o około 50% w stosunku do obiektu 
kontrolnego. Wzrost ten wystąpił z podobnym nasileniem w obiekcie bez wapnowania 
i wapnowanym. Zastosowanie wapna defekacyjnego obniżało zakwaszenie gleby 
(wartości kwasowości hydrolitycznej) we wszystkich obiektach, ale względny spadek 
w obiektach nawożonych osadem ściekowym i kontrolnych, bez nawożenia organicznego 
był największy. Wapnowanie gleby w warunkach stosowania obornika w najmniejszym 
stopniu obniżyło wartości Hh, co świadczy o większych zdolnościach buforowania.

Zawartość kationów zasadowych ulegała istotnym zmianom pod wpływem 
wapnowania oraz nawożenia organicznego z wyjątkiem Ca2+. Istotne (przy prawdo
podobieństwie p = 0,01) współdziałanie obydwu czynników doświadczalnych (wapno
wania i nawożenia organicznego) dotyczyło w szczególności kationów dwuwar- 
tościowych: Ca2+, Mg2+ (tab. 5 i 6).

Wzrost zawartości wymiennego wapnia w glebie (tab. 5) pod wpływem stosowania 
wapna defekacyjnego uznać należy jako oczywistość. Istotnie najniższa zawartość Ca2+ 
w glebie, na której stosowano obornik bez wapnowania, wymaga zastanowienia i jest 
trudna do wytłumaczenia.

Zawartość magnezu wymiennego (tab. 6) była istotnie wyższa w glebie, którą 
nawożono osadem ściekowym, zwłaszcza w obiekcie bez wapnowania.

Nawożenie organiczne wpływało dodatnio na zawartość potasu wymiennego 
(tab.7), ale oddziaływanie obornika okazało się najintensywniejsze, szczególnie wtedy, 
gdy zastosowano go razem z wapnem defekacyjnym.

Zawartość sodu wymiennego w glebie (tab. 8) modyfikowana była istotnie przez 
wapnowanie i nawożenie osadem ściekowym z mleczarni. Wapnowanie wapnem 
defekacyjnym spowodowało znaczący spadek zawartości Na+ w glebie, podczas gdy 
zastosowanie osadu wpłynęło istotnie na wzrost stężenia tego kationu w glebie. Najwyższą 
zawartość Na wymiennego w glebie stwierdzono w obiekcie nawożonym osadem ściekowym 
bez wapnowania. Osad ściekowy z mleczami zawierał stosunkowo dużo sodu, który łatwo 
przedostawał się do roztworu glebowego i kompleksu sorpcyjnego gleby.
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DYSKUSJA

W wyniku oczyszczania ścieków z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnym- 
stawie metodą osadu czynnego powstaje w ciągu doby około 5,0 ton osadu uwodnionego, 
zawierającego średnio około 130,0 kg s.m. • t_1 osadu. Osad ten powstaje dzięki 
wprowadzeniu do ścieków obciążonych znacznym ładunkiem zanieczyszczeń 
organicznych i biogenów odpowiednich ilości tlenu (aeracja ścieków) oraz utrzymywaniu 
zanieczyszczeń i kłaczków osadu czynnego w stanie zawieszonym. Dzięki zdolnościom 
absorpcyjnym kłaczków zanieczyszczenia organiczne i biogeny ze ścieków zostają 
przyswojone przez mikroorganizmy, głównie bakterie i pierwotniaki.

Zdaniem wielu autorów [Baran i Turski 1999; Czekała 1999; Gambuś 1999; Gorlach, 
Gambuś 1998; Kabata-Pendias, Piotrowska 1986; Krzywy, Wołoszyk 1996; Mazur 
1996; Siuta 1996] osady ściekowe powstające jako produkt uboczny oczyszczania 
ścieków komunalnych, przemysłowych i komunalno-przemysłowych powinny być 
wykorzystywane do zwiększania aktywności biologicznej (intensyfikacji produkcji 
biomasy) różnych ekosystemów. Najcenniejsze w tym względzie sąosady z oczyszczalni 
biologicznych, gdyż stanowią głównie biomasę obumarłych i żywych mikroorganizmów 
i zawierają wszystkie składniki mineralne niezbędne do życia roślin, często w ilościach 
i proporcjach optymalnych z nawozowego punktu widzenia. Z tego też względu uważa 
się [Baran, Turski 1999; Filipek, Fidecki 1999; Grzywnowicz, Strutyński 1999; Kutera 
1988; Siuta 1988; Turski i in. 1986], że osady takie powinny być wykorzystywane do 
kształtowania jakości gleb na terenach użytkowanych rolniczo, leśnych, miejskich i 
przemysłowych. W przeprowadzonych wcześniej badaniach właściwości chemicznych 
osadu ściekowego z mleczami [Filipek, Fidecki 1999] wykazano, że odpad ten wykazuje 
wprawdzie niższą zawartość węgla organicznego niż obornik, ale z nawozowego punktu 
widzenia należy go traktować jako substancję organiczną. Substancja ta jest szczególnie 
zasobna w fosfor, azot, wapń, sód oraz uboga w potas. Zdaniem Siuty [1988, 1996] i 
innych autorów [Gorlach, Gambuś 1998; Kalembasa i in. 1999; Krzywy, Wołoszyk 
1996] osady niebudzące zastrzeżeń sanitarnych i nieprzekraczające wartości granicznych 
dopuszczających osady do rolniczego wykorzystywania, powinno się stosować do 
nawożenia gleb i roślin. Uważa się przy tym, że takie osady ściekowe, podobnie jak 
obornik, należy traktować jako nawozy organiczne, bowiem zawierają one składniki 
pokarmowe roślin i próchnicotwórczą substancję organiczną. W przeciwieństwie do 
nawozów mineralnych osady ściekowe odżywiają nie tylko rośliny, ale także mikro
organizmy i faunę glebową oraz utrzymują i poprawiają strukturę gleby.

Zastosowane w doświadczeniu wapno defekacyjne przyczyniło się z pewnością do 
przyspieszenia dynamiki przemian azotu w glebie w obydwu przeciwstawnych 
kierunkach mineralizacji (mobilizacji) oraz immobilizacji (zbiałczania). Wapnowanie 
wywarło też najprawdopodobniej znaczący wpływ na procesy nitryfikacji, o czym 
świadczył wzrost kwasowości gleby, który towarzyszy mikrobiologicznemu utlenianiu 
N-NH4+ do N -N 03". W wyniku tego procesu na każdy mol utlenionego kationu 
amonowego powstają dwa mole protonu (H+). To właśnie spowodowało, że wartości 
kwasowości hydrolitycznej nie obniżyły się w glebie z obiektu wapnowanego i 
nawożonego osadem ściekowym z mleczami w porównaniu z kontrolą podwójną bez
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nawożenia organicznego i bez wapnowania. Zastosowanie osadu ściekowego spowo
dowało przyrost stężenia protonu [mmol H+ • kg -1] o 60% w obiekcie niewapnowanym 
i około 50%) w warunkach stosowania wapna defekacyjnego.

Zastosowanie osadu ściekowego z mleczami zwiększało zawartość ruchomych, 
wymiennych form kationów Mg2+, K+, Na+. Zwiększenie rozpuszczalności i dostępności 
dla roślin składników pokarmowych w glebie pod wpływem stosowania nawozów 
organicznych może być spowodowane mobilizacją zasobów naturalnych pierwiastków 
z gleby oraz z wniesionej substancji organicznej. Zwiększona aktywność biologiczna 
gleb nawożonych nawozami organicznymi odgrywa tu rolę zasadniczą [Łoginow 1985; 
Siuta, Wasiak 1982]. Wydzieliny korzeniowe, śluzy bakteryjne oraz produkty rozkładu 
substancji organicznej zwiększają rozpuszczalność związków wytrąconych, tworzą 
chelaty ze składnikami pokarmowymi i zwiększają w ten sposób ich przyswajalność 
dla roślin. Wszystkie te procesy zachodziły intensywnie w glebie po zastosowaniu osadu 
ściekowego z mleczami, obornika czy wapna defekacyjnego. Wypadkowa efektów tych 
procesów ujawniła się zwiększoną lub zmniejszoną przyswajalnością składników 
pokarmowych.

WNIOSKI
Przeprowadzone badania wpływu osadu ściekowego z Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej i Cukrowni w Krasnymstawie na właściwości gleby pozwalają na 
wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Zastosowany osad ściekowy spowodował wzrost stężenia jonów wodorowych w 

glebie oznaczonych jako pHKC1 i kwasowość hydrolityczna, o czym w największym 
stopniu mógł zadecydować proces nitryfikacji azotu amonowego.

2. Nawożenie gleby osadem ściekowym z mleczami spowodowało wzrost zawartości 
wymiennych form: Mg2+, K+, Na+.

3. Zastosowanie wapna defekacyjnego obniżyło zawartość wymiennego magnezu w 
glebie, szczególnie w obiekcie bez nawożenia organicznego i po zastosowaniu osa
du ściekowego, co mogło być związane ze wzrostem pH gleby i występowaniem 
znacznych ilości węglanu wapnia.

4. Osad ściekowy z mleczami ma podobną wartość nawozową jak obornik. W nawo
żeniu trzeba jednak brać pod uwagę zdecydowanie wyższą zawartość azotu i fosfo
ru i niższą potasu w osadzie ściekowym niż w oborniku.
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