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Abstract During last years in Polish soils decreasing amount o f organic matter has been stated 
what propably is caused among others by decreasing amount o f organic fertilizers and post 
harvesting residues which were applicated into the arable soils. In presented paper the possi
bilities o f the utilization of waste as the source for the increasing the content o f organic matter 
in soils are discussed. The application of organic wastes (fresh, composted or vermicompo- 
sted) caused increasing in soils not only the content of total carbon in organic compounds but 
also in humic acid, what have had positive influence on the indexes quality o f soil humus. The 
balancesheet of the carbon in organic compounds in incubation and pot experiment are presen
ted. The application of waste with the liming significiantly increased the content of the humus 
carbon in soils.
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W warunkach współczesnych w ramach nowoczesnych technologii produkcji 
rolniczej często stwierdza się obniżenie zawartości substancji organicznej w glebach 
uprawnych, co można uznać jako czynnik obniżający ich produktywność często określany 
jako „chemiczna degradacja”. Zjawisko to wywołane jest zmniejszeniem produkcji 
obornika, nadmierną lokalną produkcją gnojowicy i obniżeniem udziału roślin 
motylkowatych w strukturze zasiewów. W 1980 roku na 1 hektar użytków rolnych 
stosowano 8,2 tony obornika, w 1994 -  5,6 tony, a w 2002 r. -  5,3 tony [Rocznik 
Statystyczny 2003]. Materia organiczna występująca w glebach jest kluczowym 
elementem odgrywającym ważną rolę w cyklu obiegowym składników pokarmowych, 
niezbędnym dla produkcji roślinnej i decydującym o jakości środowiska [Baran i in. 
1993, Mazur 1996, 1999]. Zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie w 
obecnych warunkach staje się koniecznością i może nastąpić przez zwiększenie dawki 
nawozów naturalnych i organicznych, uprawy roślin o dużej masie resztek pozbiorowych
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oraz rolniczego wykorzystania różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak: 
osady ściekowe, komposty, komunalne odpady organiczne. Ogólna ilość odpadów 
organicznych wyprodukowanych w 2002 roku wynosiła około 5,9 min ton suchej masy, 
w tym osady ściekowe stanowiły 0,4 min ton, co w przeliczeniu na substancję organiczną 
odpowiada około 3 min ton (tab. 1). Oczywiście do celów rolniczych wykorzystywana 
jest niewielka ilość, a główna ich część jest składowana na wysypiskach [Baran i in. 
2002]. Substancja organiczna odpadów w glebie ulega procesowi mineralizacji i 
humifikacji, co często powoduje zwiększenie ilości związków próchnicznych w glebie, 
szczególnie w przypadku gleb lekkich [Czekała 1999,2002]. Proces kumulacji związków 
organicznych w glebie w dużym stopniu zależny jest od warunków klimatycznych i 
współczynnika humifikacji. Przy rolniczym wykorzystaniu odpadów organicznych oprócz 
bezwzględnej ilości składników pokarmowych roślin i zawartości masy organicznej 
ważny jest stosunek C:N w stosowanych odpadach, który decyduje o intensywności 
przemian substancji organicznej odpadów wprowadzonych do gleby. Stosunek C:N w 
osadach ściekowych wynosi 6-10:1, a w odpadach komunalnych 20-60:1. Często do 
osadów ściekowych dodawane są materiały organiczne o bardzo szerokim stosunku 
C:N, ponad 80:1 i poddawane procesowi kompostowania. Długość procesu decyduje o 
efektywności stosowanego kompostu. Zbyt krótki okres jego trwania wywołuje głęboką 
sorpcję biologiczną w glebie i immobilizację składników pokarmowych roślin, podczas 
gdy komposty, których stosunek C:N wynosi 25-30, mogą być stosowane jako właściwe 
nawozy. Oprócz samego stosunku C:N opracowano szereg indeksów chemicznych 
[Drozd i in. 1996,2001, Weber i in. 2002] określających koniec procesu kompostowania 
między innymi HI wyrażający iloraz związków niehumusowych Сшр do sumy kwasów

TABELA 1. Ogólna ilość odpadów wytworzonych w Polsce i ich 
zagospodarowanie w 2001 r., (Ochrona Środowiska GUS, 2002)
TABLE 1. The total amount of wastes produced in Poland and their direction 
of utilization in 2001 year (Environment Protection GUS 2002)

Ogółem -  Total Składo
wanie
Storage

Spala
nie
Burning

Kompo
stowanie
Compo
sting

Wykorzystanie -  Utilization

mln t . ha 1 
• rok '

% rolnicze
agricultural

przemysłowe
industrial

%

Odpady przemysłowe -  Industrial waste

123,8 100 21,7 0,2 0,02 39,2 39,0

Odpady komunalne -  Municipal waste

11,11 100 95,7 0,12 2,80 2,80 1,46

Osady przemysłowe -  Industrial sludge

0,650 100 41,21 6,1 0,34 17,4 17,8

Osady komunalne -  Municipal sludge

1,397 100 50,1 1,75 6,90 12,4 6,1
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huminowych i fulwowych. W czasie kom
postowania zwiększa się stopień humifikacji 
materii organicznej, co powoduje zwiększenie 
wartości indeksu CKH:CKF. Równocześnie z 
przemianami związków węgla zachodzą prze
miany związków azotu, takie jak: dezaminacja, 
nitryfikacja, denitryfikacja oraz synteza orga
nicznych połączeń związków węgla i azotu.
Wprowadzenie do praktyki rolniczej kilku metod 
bezpośredniego stosowania, jak i przeróbki 
odpadów organicznych pozwoli na racjonalne 
wykorzystanie potencjalnych możliwości 
nawozowych oraz zwiększy zasobność gleb w 
związki próchniczne poprawiające ich żyzność.

W ogromnej ilości odpadów zawarta jest 
znaczna ilość składników pokarmowych roślin 
(tab. 2), których racjonalne wykorzystanie 
zmniejszy nakłady na produkcję rolniczą,, a w 
konsekwencji przyczyni się do obniżenia cen 
produktów.

W odpadach i osadach komunalnych oprócz 
bezwzględnej zawartości węgla w związkach 
organicznych ważny jest również udział tego 
pierwiastka w związkach próchnicznych. Osady 
ście-kowe świeże zawieraj ą znaczne ilości węgla 
(tab. 3), co jest wynikiem procesu techno
logicznego oczyszczania ścieków metodą mechaniczno-biologiczną z wykorzystaniem 
nadmiernego osadu czynnego. Podobnie duże ilości węgla zawarte są w oborniku bydlęcym, 
w którym znaczne ilości węgla występują w słomie używanej jako ściółka oraz w osadach 
ściekowych składowanych przez długi okres (12 miesięcy), w tym ostatnim przypadku j est to 
spowodowane gromadzeniem się trudno mineralizujących się związków węgla w czasie 
składowania, podczas gdy ilość związków zawierających węgiel w fomiie łatwo ulegającej 
mineralizacji w czasie składowania osadów ściekowych zmniejsza się.

Dla wszystkich materiałów organicznych stosowanych w nawożeniu elementem 
charakteryzującym ich przydatność próchniczotwórczą jest ilość węgla w związkach 
ekstrahowalnych 0,1 mol NaOH dm“3. Ilość ta dla badanych materiałów wykazywała 
istotną ujemną zależność (r = -0,896; Y = 94,8-0,16x) od całkowitej zawartości węgla. 
Jest to przy tym zjawisko charakterystyczne, ale i zrozumiałe, że odpady, jak i nawozy 
po dłuższym okresie kompostowania czy też wermikompostowania [Kalembasa 2000] 
w porównaniu z materiałami świeżymi zawierały mniejsze ilości węgla w związkach 
organicznych, ale więcej węgla w związkach ekstrahowalnych wodorotlenkiem so
dowym. Wyniki te wskazują na korzystny wpływ kompostowania lub wermikom- 
postowania na zawartość węgla w tzw. związkach próchnicznych. Wpływ korzystny

TABELA 2. Nagromadzenie składników w  
odpadach komunalnych i osadach ściekowych 
w  Polsce w  2001 roku (wartości średnie) 
TABLE 2. The total amount o f  plant nutrient in 
municipal waste and seawage sludges produced 
in Poland during 2001 year (mean values)

Składnik
Elements

Odpady
komunalne
Muncipal
waste

Osady 
ściekowe . 
Seawage 
sludge

w  tonach s.n i -  in tones o f  D.M.

Ogófem -  Total 5 554 500 397 216

Substancja org. 
Org. substances

2 777 250 198 608

N og. -  N Tot. 83 320 17 875
P 19 402 8 678
К 9 218 989
Ca 19 837 22 698
Mg 667 1 549
Pb 945 119
Zn 6 666 794
Cu 1777 139
Cd 67 24
Cr 333 199
Ni 278 79

WWA - 3,6
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TABELA 3. Zawartość węgla w związkach organicznych i kwasach huminowych w różnych odpadach 
TABLE 3. The content of carbon in organic compounds and humic acids in different wastes

Odpad -  Waste Węgiel związ
ków org.
(g ■ kg 1 s.m.) 
Carbon in 
organie 
compounds 
(g • kg 1 of 
D.M.)

% węgla w 
ekstrakcie 
0,1 molNaOH
• dm 3
% of carbon in 
extracts of 0,1 
mol NaOH
• dm 3

% С w kwasach -  % С in acids

huminowych
humic

fulwowych
fiilvic

Ch/Cf

Osady ściekowe świeże 
Fresh waste activated sludge

348 28,4 29,1 70,9 0,41

Osady składowane 12 mies. 
Waste after 12 months of 
anaerobic digestion

309 46,8 51,7 48,3 1,07

Wermikompost
Vermicompost

135 75,7 72,5 27,5 2,63

Kompost z osadów 
ściekowych 
Compost produced 
from sludge

159 63,3 65,0 35,0 1,85

Obornik bydlęcy o średnim
stanie rozkładu
FYM

312 54,4 65,5 34,5 1,89

kompostowania, a zwłaszcza wermikompostowania zaznaczył się w stosunku węgla 
zawartego w kwasach huminowych do węgla w kwasach fulwowych oznaczonych w 
alkalicznym ekstrakcie (tab. 3). Wartość tego stosunku dla wermikompostów wynosiła 
2,63, dla kompostów i obornika -  1,85 i 1,89, podczas gdy świeżych osadów ściekowych 
jedynie -  0,41. Proces składowania przez 12 miesięcy samych osadów powodował 
zwiększenie tego stosunku do wartości ponad jedną jednostkę. Spośród badanych metod 
przetwarzania odpadów najkorzystniejszy wpływ na wartość tego stosunku miał proces 
wermikompostowania [Kalembasa 2000].

Badania związków próchnicznych zawartych w osadach i odpadach podlegających 
przemianom w warunkach bezglebowych stanowią ważną pozycję w ich charak
terystyce. Powstaje jednak pytanie, jak długo odpady powinny być kompostowane, 
aby uzyskały takie właściwości fizyczne i chemiczne, które nie ograniczają ich wartości 
nawozowej i przemian w glebie w kierunku tworzenia glebowych związków próch
nicznych. Rolnicze wykorzystanie osadów i odpadów rozpatrywane jest nie tylko w 
aspekcie bezwzględnej ilości składników pokarmowych roślin, ale i zawartości i jakości 
masy organicznej, a głównie stosunku C:N, który decyduje o intensywności przemian 
substancji organicznej, tym bardziej że wartość tego stosunku waha się w bardzo 
szerokich granicach 60—6:1. Problem oceny dojrzałości kompostów zastał rozwiązany 
przez wprowadzenie różnych testów chemicznych dotyczących głównie ilości i jakości 
związków węgla i azotu [Drozd i in. 1996, 2001].
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TABELA 4. Intensywność procesu mineralizacji organicznych związków węgla w inkubacyjnym 
doświadczeniu

TABLE 4. The intensity of mineralization process of organic carbon in incubation 
experiment

Odpad -  Waste Utwór glebowy -  Soil materials

piasek słabo gliniasty 
loamy sand

piasek gliniasty mocny 
loamy sand

średnie
means

Y= a x b % * Y= a xb %* %*

Osad -  Waste activated sludge Y = 0,86x0*639 32,7 Y= 0,77x0’653 30,4 31,5

Wermikompost -  Vermicompost Y= 1,09л;0,651 40,7 Y= l,02x0’661 37,9 39,3

Obornik -  FYM Y= 1,79.x0’616 56,9 Y= 1,5 Ix0’641 52,4 54,7

Średnie -  Means 43,4 40,2 41,8

NIR0 05 dla rodzaju odpadów 6,21 -  LSD005 for the kind of wastes 6,21;
* % zmineralizowanego węgla -  % mineralized carbon

TABELA 5. Wpływ nawożenia gleby lekkiej kompostem z odpadów miejskich 
na zmiany próchnicy (w g - kg 1 s.m) po pierwszym roku ich stosowania 
TABLE 5. The influence of fertilization of light soil with compost on the changes 
in the humus content (in g • kg 1 of D.M.) after 1 year of experiment

Wariant nawożenia 
Object of 
fertilization

Сorg Nt Cw
0,05 mol 
H SO. • dm 3

2 4

Cw
0,1 molNaOH • dm 3

С niehydrolizujący 
С not hydrolysable

C jch
Снл

c KF
Срд

c KH/ c KF
Снд/Срл

Kontrola -  Control 5,35 0,50 0,08 0,52 1,30 0,40 4,10

NPK 5,28 0,46 0,12 0,65 1,43 0,45 3,93

Kompost w dawce 
Dose of compost 

<18 t - h a 1)

5,65 0,59 0,12 1,04 1,23 0,85 4,82

Kompost w dawce 
Dose of compost 
(36 t • h a 1)

6,45 0,69 0,10 1,24 1,23 1,01 4,72

Kompost w dawce 
Dose of compost 
(72 t • ha ')

8,72 0,77 0,14 1,67 1,28 1,31 6,84

NIR0.05 -L S D oü5 0,94 0,21 0,06 0,08 0,06 0,09 0,99

Zróżnicowany stosunek C:N oraz jakość związków węgla i azotu w odpadach i kompostach 
sprawia, że ulegają one w warunkach glebowych przemianom z różną szybkością Szybkość 
rozkładu związków węgla i azotu opisać można równaniami wyliczonymi na podstawie ilości 
wydzielonego C 02 i azotu w mineralnych związkach. Naturalnie, że na proces mineralizacji w 
sposób zasadniczy wpływa gatunek gleby, jej temperatura i wilgotność.
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TABELA 6. Wpływ odpadów na zawartość związków próchnicznych w glebie 
TABLE 6. The influence of wastes on the content of organic carbon compounds in soil

Obiekty
Objects

%
stosowanych 
odpadów 
% of 
applicated 
waste

Węgiel
związków
organicznych
Carbon in
organie
compounds
(g ' kg *)

% С

0,1 NaOH 
w stosunku 
do С caflcow. 
in relation to 
total carbon

kwasów 
humino
wych 
of HA

kwasów 
fulwowych 
of FA

Gleba -  Soil 0 6,21 57,1 42,5 57,5
Obornik - FYM 10 9,93 47,2 39,5 60,6

Gleba + osad 2 7,93 45,2 30,9 69,1
Soil + waste 5 9,91 38,4 41,3 58,7

10 10,31 33,1 45,7 54,3
15 11,35 29,9 44,3 55,7
20 12,89 27,4 3,61 6,39

Gleba + wermikompost 
Soil + Vermicompost

10 11,3 41,7 49,9 50,1

Tempo mineralizacji organicznych związków węgla zawartych w różnych odpadach 
w dwóch gatunkach gleby w doświadczeniu inkubacyjnym w temperaturze 22°C i 
wilgotności 60% mpw w okresie 12 miesięcy było wyraźnie zróżnicowane (tab. 4), co 
określone zostało postacią równania oraz procentową wartością zmineralizowanego 
węgla. W obydwu utworach glebowych po 1-rocznym okresie inkubacji w największej 
ilości mineralizacji uległ węgiel zawarty w oborniku (w wyższym stopniu w piasku 
słabo gliniastym -  56,9% niż w piasku gliniastym mocnym -  52,4%), a w najniższym w 
osadach ściekowych (odpowiednio 32,7 i 30,4%). Wyższy stopień mineralizacji w piasku 
słabo gliniastym niż gliniastym mocnym jest potwierdzeniem powszechnie znanej w 
literaturze zależności [Flis-Bujak i in. 1993, 1996, Turski i in. 1986].

Proces mineralizacji węgla limitowany jest ilością azotu i przy nadmiernej ilości 
węgla w stosunku do azotu zachodzą głównie straty węgla przy minimalnych stratach 
azotu. Średnio dla obydwu gatunków utworu glebowego różnice między stratami azotu 
oznaczone dla badanych substancji organicznych w formie osadów, wermikompostu i 
obornika były istotne (tab. 4).

W aspekcie rolniczego wykorzystania kompostów oprócz wielkości i jakości plonów 
ważnym czynnikiem stosowanych kompostów jest ich wpływ na zawartość i jakość 
związków próchnicznych w glebie. W tym przypadku najbardziej wiarygodne są wyniki 
doświadczeń polowych, bowiem w tych warunkach testowanie badanych odpadów 
odbywa się w naturalnych warunkach produkcji (gleba, temperatura, opady, uprawiane 
i nawożone rośliny). Zwiększone dawki kompostów w przedziale od 18 do 72 t ha-1 
już po 1 roku ich stosowania wywarły istotny wpływ na wiele badanych parametrów. 
Powodowały one zróżnicowanie i istotne zwiększenie zawartości węgla w związkach 
organicznych w glebie, jak i węgla w kwasach huminowych (tab. 5). W badanym układzie 
doświadczenia stwierdzono istotną dodatnią zależność między całkowitą zawartością 
węgla w glebie a ilością węgla w związkach próchnicznych (suma węgla w kwasach 
huminowych i fulwowych r = +0,94; Y = 0,56 + 0,28x), jak również dodatnią istotną 
zależność między całkowitą zawartością węgla w związkach organicznych w glebie a
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TABELA 7. Zawartość (%) węgla organicznego 
w glebie w IV roku po zastosowaniu osadów 
TABLE 7. The content (%) of organie carbon in soil 
in the fourth year after application of waste 
activated sludges

ilością węgla w związkach nieule- 
gających hydrolizie (r = +0,97; Y =
-0,05 + 0,78x). Wpływ korzystny 
wyższych dawek kompostu, tj. dawki 36 
i 72 t ha-1, zaznaczył się również 
przewagą węgla w kwasach humino
wych nad fulwowymi, gdyż wartość 
tego stosunku była wyższa od jedności.
Zwiększenie dawki kompostu obniżyło 
ilość węgla wyekstrahowanego 0,1 mol 
NaOH • dm-3 z wartości 40,2% ilości 
całkowitego węgla na obiekcie z najniż
szą dawką kompostu, tj 18 t ha-1, do 
33,8% na obiekcie z najwyższą dawką 
kompostu, tj. 7 2 1 • h a '1.

Ciekawe wyniki zawiera tabela 6.
Otóż zastosowanie zwiększonych da
wek osadu czynnego z oczyszczalni 
ścieków komunalnych w ilości od 2 
do 20% suchej masy gleby powo
dowało zwiększenie całkowitej zawar
tości węgla w związkach organicz
nych od 7,93 do 12,85 g ■ kg-1 gleby, 
ale wyraźnie zmniejszyło ilość węgla 
w związkach organicznych ekstraho- 
walnego 0,1 mol NaOH • dm-3 z 
wartości 45,2% całkowitej zawartości 
przy dawce najniższej do 27,4% przy 
dawce najwyższej, tj. 20% osadów w 
stosunku do masy gleby. W ekstrakcie 
alkalicznym wydzie-lonym z gleb z 
najwyższą dawką osadu stwierdzono 
najniższą zawar-tość węgla we frakcji 
kwasów humino-wych. Takie rezultaty 
wskazywać mogą na wysokie dawki
osadów przekraczające możliwości mikrobiologicznego ich rozkładu i brak prawidłowego 
przebiegu procesów mineralizacji i humifikacji, które najczęściej przebiegają w 
nieprawidłowy sposób przy nadmiernych dawkach osadów ściekowych. W tych samych 
warunkach prowadzenia doświadczenia z obiektu z obornikiem wyekstrahowano więcej 
węgla niż z obiektów z osadami ściekowymi i wermikompostem.

Wpływ wapnowania i zróżnicowanych dawek osadów ściekowych z różnych 
oczyszczalni ścieków w zróżnicowanym stopniu wpływało na ilość węgla organicznego 
w glebie oznaczonego w IV roku od ich zastosowania (tab. 7). Wapnowanie gleby 
węglanem wapnia w ilości 1 Hh i stosowanie w tym samym roku osadów spowodowało 
istotne zwiększenie całkowitej zawartości węgla, podczas gdy najwyższe dawki osadów 
ściekowych, tj. 6 0 1 ha-1 wywołały tendencję do gromadzenia się węgla organicznego

Wapnowanie wg 1 Hh 
Liming

0 1 Hh Średnie
Means

Controla -  Control 
Obornik -  FYM

0,808
0,912

0,836
1,008

0,822
0,960

Osady z Łukowa

Dawka -  Dose 
(t • ha ')

20
40
60

0,904
0,888
0,692

0,952
0,928
0,928

0,928
0,908
0,810

Średnia -  Means 0,828 0,936 0,882

Osady z Siedlec

Dawka -  Dose 
(t • ha ')

20
40
60

0,780
0,768
0,916

0,912
0,804
1,152

0,846
0,786
1,034

Średnia -  Means 0,821 0,956 0,888

Osady z Sokołowa Podlaskiego

Dawka -  Dose 
(t • ha ')

20
40
60

0,780
0,804
0,816

0,932
0,864
1,020

0,856
0,834
0,918

Średnia -  Means 0,800 0,939 0,869

Średnia ogólna -  Means 0,834 0,935 0,884

NIRo.03
0,079

dla wapnowania 0,079; LSD005 for liming
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TABELA 8. Bilans węgla w doświadczeniu wazonowym (po dwóch latach) 
TABLE 8. Balancesheet of carbon in soil after two years of pot experiment

Związki węgla 
zawarte w 
Carbon 
compounds 
applicated in

Wprowa
dzono 
na wazon 
Applica
ted
in pot (g)

Utwór glebowy -  Soil material Średnie dla 
odpadów 
Means 
for waste

piasek słabo gliniasty 
slightly loamy sand

piasek gliniasty mocny 
loamy sand

pozostało 
left in pot (g)

% strat 
of losses

pozostało 
left in pot (g)

% strat 
of losses

Osad -  Waste 
activated sludge

70,9 45,5
64,2*

35,8 47,0
66,3*

33,7 34,7

Wermikompost
Vermicompost

74,7 37,6
50,3*

49,7 38,8
50,9*

48,1 48,9

Obornik -  FYM 77,1 28,8
37,4*

62,6 33,8
43,8*

56,2 59,4

Średnie dla utworu glebowego 
Means for soil materials

49,4 46,0 47,7

* % wprowadzonego -  % of applicated; NIRq 05 dla rodzaju materii organicznej 7,25 -  LSD005 for 
the kind of organic matter 7,25

w glebie. Sposób pozyskiwania osadów, np. z Łukowa biologicznie stabilizowanych 
osadów czy też z Siedlec osadów po fermentacji metanowej, podobnie jak osadów z 
Sokołowa Podlaskiego, nie wpływał na zróżnicowanie ilości węgla w glebie.

Bilans węgla w glebie po dwóch latach doświadczenia wazonowego zależał od 
gatunku gleby i rodzaju materii organicznej (tab. 8). Straty węgla wprowadzonego w 
osadach, wermikompoście i oborniku były nieznacznie wyższe z piasku słabo gliniastego 
niż piasku gliniastego mocnego, wynosiły odpowiednio 49,4 i 46,0% węgla wpro
wadzonego do utworów glebowych przyjętego za 100%. Rodzaj wprowadzonego 
materiału organicznego zawierającego węgiel w sposób istotny wpłynął na wielkość 
strat tego pierwiastka, przy czym straty te były najwyższe (59,4% ze 100%) dla obornika, 
a najniższe (34,7%)) dla osadu ściekowego .

Układ strat węgla z materiałów organicznych zastosowanych w doświadczeniu 
wazonowym (tab. 8) był identyczny jak w doświadczeniu inkubacyjnym (tab. 4), 
jakkolwiek procentowe wartości strat były wyższe w doświadczeniu wazonowym, co 
wynikać może z dłuższego okresu trwania badań i zmiennych warunków, w jakich 
zachodził proces mineralizacji.

Oprócz całkowitej ilości węgla w glebie lub w kwasach humusowych w badaniach 
nad próchnicą glebową często wykorzystywane są metody chemiczne określające 
podatność próchnicy glebowej na utlenianie. Ta metoda chemiczna pośrednio pozwala 
wnioskować o trwałości próchnicy glebowej, a w konsekwencji o je j podatności na 
proces mineralizacji. Wpływ stosowania zróżnicowanej dawki osadów ściekowych na 
wybrane elementy jakościowe próchnicy glebowej był zróżnicowany po 1 i 4 roku od 
stosowania (tab. 9). Korzystne działanie osadów na jakość próchnicy glebowej 
zaznaczyło się w ilości frakcji węgla organicznego odpornej na utlenianie, jak i wyższymi 
wartościami współczynnika humifikacji.



TABELA 9. Zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego oraz jakość substancji organicznej osadu ściekowego i nawożonej tym osadem gleby 
TABLE 9. The content o f  total organie carbon and nitrogen as well as the quality o f  organic substances o f  waste and soil fertilized by this waste

Osad i gleba 
Sludge and soil

% Corg. 

(g ' kg"1)

Nt

(g • kg'1)

C: N Labilne 
frakcje 
subst.org. 
w %
Corg caflc. 
Labile

Podatność na utlenianie 
w 1 M K M n04 
% Corg. caflc.
Susceptibility on the oxidation 
in 1 M KMnO.4
% o f  Ct org.

С frakcji wol
nych i luźno 
związanych 
z R ,0 3 i Ca 
% Corg. caflc. 
С fraction o f

Współczynniki 
humifikacji 
C .h:C  ) * 100%kh org.7

Humification index 
(C ^ :C tolg )1 0 0 %

C k h : C kf

С  HA* C FA

E4 :E 6 С humin w  
% Corg. 
caflc.
С humin 
as the % 
o f  Ct org.

fraction o f  
organic 
matter in % 
o f  Ct org.

С frakcji 
utlenia Inych 
С o f  
oxidizable 
fraction

С frakcji 
trudno 
utlenialnych 
С o f  difficulty 
oxidizable

free or loosly 
bounded with 
R,0^ and Ca 
as %
o f Ct org

Osad -  Sludge 210 17,78 11,8 3,60 18,93 81,07 13,26 5,83 0,78 8,03 87,64

Gleba lekka -  Light soil 11,16 1,40 7,9 46,43 33,60 66,40 58,06 25,71 0,69 4,49 41,94

Gleba + 1% s.m  osadu 
(po 1 roku)
Soil + 1% o f  waste 
after 1 year

17,28 1,70 10,2 45,83 33,28 66,72 46,53 21,53 0,86 4,56 53,47

Gleba + 1% s.m  osadu 
(po 4 latach)
Soil + 1% o f  waste 
after 4 years

12,60 1,4 9,0 51,90 48,80 51,20 55,71 26,67 0,92 4,47 44,29

Gleba + 10% s.m  
osadu (po 1 roku) 
Soil + 10% o f  waste 
after 1 year

31,8 2,66 11,9 27,74 19,65 80,35 34,71 15,09 0,77 4,85 65,29

Gleba + 10% s.m  
osadu (po 4 latach) 
Soil + 10% o f  waste 
after 4 years

19,66 2,20 8,9 41,20 32,04 67,96 39,06 21,46 1,22 4,98 60,94

W
artość 

próchnicotw
ócza 

odpadów
... 

dla 
środow

iska 
glebow

ego 
33
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Wyraźne obniżenie się zawartości substancji organicznej w glebie w zasadniczy, 
niekorzystny sposób może wpływać na wielkość plonów, zasobność gleby i zanie
czyszczenie środowiska glebowego. W tej sytuacji obok konieczności zwiększenia 
ilości wprowadzanej do gleby masy organicznej z resztkami pozbiorowymi i nawozami 
organicznymi, wykorzystanie do tego celu ogromnej ilości odpadów może być korzyst
nym sposobem wyraźnego ograniczenia obniżania się związków organicznych. Wyniki 
badań zarówno laboratoryjnych, jak i wazonowych i polowych potwierdzają ten sposób 
rolniczego wykorzystania odpadów jako celowy, bowiem wykazują one nie tylko 
zwiększenie ilości związków próchnicznych ekstrahowalnych z gleby po zastosowaniu 
tychże odpadów, ale również poprawę wskaźników stosowanych do oceny związków 
próchnicznych tworzących się w glebie.
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