
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LV NR 2 WARSZAWA 2004: 9-15

STANISŁAW BARAN, ANNA W ÓJCIKOW SKA-KAPUSTA, 
GRAŻYNA ŻUKOW SKA, PATRYK OLESZCZUK

WYKORZYSTANIE KOMPOSTÓW  
DO ODTWARZANIA GLEB NA GRUNTACH 

ZDEWASTOWANYCH PRZEZ INTENSYWNE 
ZAKWASZENIE

UTILIZATION OF COMPOSTS FOR RECLAMATION 
OF SOILS DEGRADED BY HEAVY ACIDIFICATION

Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 
Akademia Rolnicza w Lublinie

Abstract: The analysis o f main chemical properties o f soils devastated by intense acidification, 
and reclaimed with composted sewage sludges, was the goal of this research. Strongly acidified 
soils were limed. Plots, 15 m2 each were designated and amended with composted sewage 
sludge (100%) and a composted mixture of sewage sludge (70%) and sawdust (30%). Composts 
were applied at following rates: 90, 180, 270 t/ha. The results showed that reclamation procedu
res used neutralized soil acidification, caused increase of organic carbon content and improve
ment o f soil chemical properties. Applied fertilization with composted sludge and sawdust 
mixture, had more beneficial effect on properties o f investigated soil.
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WSTĘP

W  Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym jednym  z najpilniejszych problemów jest 
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Trudność rekultywacji tych obszarów 
w ynika z w ystępow ania różnych form degradacji. N ajpow ażn iejszą z nich są 
przekształcenia chemiczne powodowane przez wydobywanie się na powierzchnię gruntu 
siarki elementarnej lub silnie zmineralizowanych wód dołowych [Martyn i in. 2002]. 
Powoduje to silne zakwaszenie gruntu, co w konsekwencji prowadzi do intensywnej 
mineralizacji substancji organicznej i zamierania życia biologicznego [Żukowska i in.
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2003]. Zabiegi rekultywacyjne na tych obszarach obejmują neutralizację zakwaszenia 
oraz odtworzenie biologicznie czynnego poziomu próchnicznego. Skutecznym zabiegiem 
neutralizującym zakwaszenie jest zastosowanie wapna poflotacyjnego [Jońca 2002].

Więcej problemów stwarzać może odtworzenie zasobów materii organicznej w 
glebie. W tym celu m ożna wykorzystać osady ściekowe oraz kom posty z nich 
wytworzone Wartość nawozowa kompostów z osadów ściekowych zależna jest od 
rodzaju ścieków, metod ich oczyszczania, a także od komponentów i sposobu ich 
kompostowania [Czyżyk i in. 2002].

Celem niniejszej pracy była analiza podstawowych właściwości chemicznych silnie 
zdewastowanych gruntów rekultywowanych kompostami z osadów ściekowych.

MATERIAŁ I METODY

Badania zostały zlokalizow ane na terenie byłej kopalni siarki Jeziorko. Po 
przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych (między innymi: neutralizacji gleb przy 
użyciu wapna poflotacyjnego w ilości 3 0 0 1 • ha”1), założono poletka o powierzchni 
15 m2. Doświadczenie realizowano w dwu seriach: w pierwszej serii glebę użyźniono 
kompostem z osadu ściekowego, zaś w drugiej serii kompostem z osadu ściekowego 
(70%) i trocin (30%). Komposty w dawkach: 90,180, oraz 2 7 0 1 s. m. • ha-1 wymieszano 
z wierzchnią warstwą gleby za pomocą brony talerzowej. Obiektem kontrolnym było 
poletko bez kompostów. Poletka zostały obsiane trawą.

Do badań pobrano próbki glebowe w dwu terminach (24.07.2002 oraz 17.10.2002) 
z warstwy 0-20  i 2 0 ^ 0  cm. W materiale glebowym oznaczono pH w H^O i 
1 mol • d irf3 KCl metodą elektromedyczną, Corg. metodą Tiurina w modyfikacji 
Simakowa, sumę kationów zasadowych metodą Pallmana w 1 mol • dm~3NH Cl o pH 
8,2, kwasowość hydrolityczną metodą Kappena, fosfor i potas przyswajalny m etodą 
Egnera-Riehma, przyswajalny Mg m etodą Schachtschabela, całkow itą zawartość 
fosforu, potasu i magnezu -  po mineralizacji w HNO^ i HC104 -  m etodą ICP.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Zastosowanie wapna poflotacyjnego w dawce 300 t • ha"1 wpłynęło na neutralizację 

odczynu zdewastowanej gleby. W glebie wapnowanej pH w 1 mol KCl ■ dm-3 zawierało 
się w przedziale 6,9-7,6 (tab. 1 ). Przeprowadzona neutralizacja okazała się skuteczna, czego 
dowodzi brak istotnych różnic pomiędzy kolejnymi terminami badań. Zastosowane nawożenie 
organiczne nie miało wpływu na odczyn rekultywowanej gleby.

W glebie wszystkich poleteknawożonychkompostami, sumakationówzasadowych była wyższa 
w porównaniu z glebą kontrolną (tab. 2). Również Wójcikowska-Kapusta i in. [2001] stwierdzili 
wzrost sumy kationów zasadowych w glebie lekkiej użyźnionej wemiikompostem. Szczególnie 
użyźnię nie gleby kompostem z osadu ściekowego i trocin wpłynęło na znaczny wzrost sumy kationów 
zasadowych. W wierzchniej warstwie gleby kontrolnej suma kationów zasadowych w I tenninie 
wynosiła 130 mmol(+) • kg"1, w П terminie 208,1 mmol(+) • kg"1, natomiast w glebie użyźnionej 
kompostem z osadu ściekowego i trocin, odpowiednio 817,2 i 1009,6 mmol(+) • kg-1 (tab. 2).
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W glebach naw ożo
nych  kom postam i bez 
względu na dawkę i ter
m in pobrania próbek w 
w ars tw ie  w ie rzch n ie j 
stwierdzono wyższą za
wartość sumy kationów 
zasadowych niż w wars
twie 20-40 cm. Podobnie 
kształtowała się w bada
nych glebach pojemność 
sorpcyjna.

W glebie obiektu kon
trolnego zawartość węgla 
organicznego kształtowała 
się na bardzo niskim pozio
mie, ok. 2 g • kg-1. Zasto
sowanie kompostu spowo
dowało wyraźny wzrost 
zawartości Corg. w glebie, 
niezależnie od wielkości 
dawki i rodzaju kompostu 
(tab.2). Stwierdzono wy
raźną zależność między 
rosnącą dawką kompostu a 
zaw artośc ią  w ęgla. W 
glebie użyźnionej kompo
stem z osadu ściekowego 
zawartość Corg. wahała się 
od 3 g • kg“1 przy dawce 
90 t • ha-1 do 5,76 g • kg"1 przy dawce 270 t • ha-1. Kompost z osadu ściekowego 
(70% ) i tro c in  (30% ) ko rzystn ie j w p łynął na b ilans m aterii o rgan icznej w 
rekultywowanej glebie. W wierzchniej warstwie gleby użyźnionej tym kom postem  
zawartość Corg. wynosiła od 4,44 do 6,36 g • kg-1, odpowiednio dla dawek 90 i 
270 t • ha-1.

W pierwszym terminie badań zmiany zawartości węgla organicznego stwierdzono 
tylko w wierzchniej warstwie rekultywowanej gleby.

W drugim terminie badań w wierzchniej warstwy gleby wszystkich obiektów 
nawożeniowych odnotowano nieznaczne zmniejszenie zawartości Corg., przy czym jego 
zawartość pozostawała na poziomie wyższym w porównaniu z glebą obiektu kontrolnego. 
Spowodowane to mogło być przemianami, w tym mineralizacją, substancji organicznej 
wprowadzonej do gleb wraz z kompostami oraz przemieszczeniem się węgla do głębszych 
warstw gleby, o czym świadczy wzrost jego zawartości w warstwie 2 0 ^ 0  cm.

TABELA. 1. Odczyn badanych gleb 
TABLE 1. Reaction of the soils under study

Kombinacja 
Compost 
rate (t • ha-1)

Głębokość
pobrania
Depth
(cm)

pH w H20 pH w
1 mol KC1 • dm"3

I termin II termin I termin II termin
j

Kontrola 0-20 7,2 7,0 7,6 7,3
Control 20-40 6,7 5,6 7,3 5,1

Kompost z osadu ściekowego -  Composted sewage sludge

90 0-20 7,3 6,9 7,4 7,4
20-40 6,6 6,1 7,0 6,2

180 0-20 7,3 7,1 7,5 7,2
20 ^0 6,9 6,7 7,4 7,3

270 0-20 7,1 6,9 7,5 7,2
20-40 6,8 6,3 7,5 6,8

Kompost z osadu ściekowego i trocin 
sewage sludge and sawdust

-  Composted mixture of

90 0-20 7,1 6,9 7,2 7,2
20-40 6,5 6,6 6,9 7,1

180 0-20 7,0 7,0 7,3 7,2
2 0 ^0 6,5 6,8 7,3 7,3

270 0-20 7,2 7,3 7,3 7,2
20 ^0 7,0 6,9 7,5 7,3
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TABELA 2. Pojemność sorpcyjna i zawartość węgla organicznego badanych gleb 
TABLE 2. Exchange capacity and С organic content of the soils under study.

Kombinacja 
Compost rate 
(t • ha ')

Głębokość 
pobrania 
Depth (cm)

S (TEB) 
(mmol(+) • kg ')

T (CEC) 
(mmol(+) kg ')

Cor (g • kg ')

I termin II termin I termin II termin I termin II termin

Kontrola 0-20 130,7 208,1 141,2 220,1 2,16 2,52
Control 20-40 179,8 56,8 194,8 81,9 1,92 1,92

Kompost z osadu ściekowego -  Composted sewage sludge

90 0-20 175,0 167,5 182,5 177,9 3,00 2,88
20-40 158,8 166,5 175,3 193,2 0,72 0,84

180 0-20 307,8 473,2 316,8 480,6 4,20 3,60
20-40 184,0 159,2 189,0 174,1 1,92 1,80

270 0-20 217,6 283,1 228,1 292,0 5,76 4,92
20-40 145,2 115,4 160,3 133,2 2,04 2,88

Średnia 0-20 233,5 307,9 242,5 316,8 4,32 3,81
Mean 20-40 162,7 147,0 174,9 166,8 1,56 1,84

Kompost z osadu ściekowego (70%) i trocin (30%) - Composted mixture of sewage sludge (70%)
and sawdust (30%)

90 0-20 1286,7 1269,8 1297,2 1278,7 4,44 3,96
20-40 330,1 226,3 349,6 242,6 2,40 1,80

180 0-20 637,4 957,3 648,9 964,7 5,88 4,08
20-40 356,3 135,3 372,8 150,2 2,52 2,04

270 0-20 527,6 801,6 533,6 809,0 6,36 5,88
20-40 176,4 153,7 191,4 167,1 3,60 2,82

Średnia 0-20 817,2 1009,6 826,6 758,0 5,56 4,64
20-40 287,6 171,8 289,6 186,6 2,84 2,22

Całkowita zawartość fosforu w glebie kontrolnej wahała się od 0,20 do 0,29 g • 
kg’1 i była niższa od zawartości tego pierw iastka w glebie użyźnionej kom postam i 
(tab.3). W glebie poletek nawożonych kompostami warstwy wierzchnie zawierały 
więcej fosforu niż głębsze. Najw yższą zawartość tego pierwiastka, w obu terminach, 
stw ierdzono w glebie nawożonej kompostem z osadu ściekowego i trocin w dawce 
90 t • ha-1.

Zaw artość potasu całkowitego w badanej glebie bez względu na nawożenie i 
głębokość pobrania próbki była zbliżona i zawierała się w przedziale 0,38-0,55 g • 
kg“1. M azur i in. [1996] w badaniach nad agrochem iczną przydatnością kom postów 
stwierdzili niską zawartość fosforu i potasu w stosunku do azotu w kompostach 
w ytw orzonych z gnojowicy i trocin, natom iast kom post w ytw orzony z osadów 
ściekowych miał odpowiedni stosunek N:P:K.
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TABELA 3. Zawartość ogólnych form P, K, Mg w badanych glebach (g • kg ')
TABLE 3. The content of the total forms of P, K, Mg in the soils under study ( g • kg ')

Kombinacja 
Compost 
rate (t • ha ')

Głębokość 
pobrania 
Depth (cm)

P К Mg

I termin II termin I termin II termin I termin II termin

Kontrola 0-20 0,20 0,29 0,41 0,43 0,40 0,39
Control 20-40 0,23 0,30 0,43 0,38 0,33 0,29

Kompost z osadu ściekowego -  Composted sewage sludge

90 0-20 0,25 0,31 0,45 0,43 0,44 0,41
20-40 0,25 0,21 0,54 0,40 0,78 0,40

180 0-20 0,33 0,23 0,46 0,38 0,61 0,48
20-40 0,28 0,31 0,46 0,45 0,46 0,42

270 0-20 0,37 0,54 0,49 0,49 0,58 0,57
20-40 0,28 0,27 0,40 0,47 0,39 0,46

Średnia 0-20 0,32 0,36 0,47 0,43 0,54 0,49
Mean 20-40 0,27 0,26 0,47 0,44 0,54 0,43

Kompost z osadu ściekowego (70%) i trocin (30%) - Composted mixture of sewage sludge (70%)
and sawdust (30%)

90 0-20 2,13 1,91 0,48 0,55 1,37 1,22
20-40 0,38 0,27 0,40 0,35 0,41 0,34

180 0-20 0,32 0,33 0,40 0,45 0,85 0,76
20-40 0,22 0,18 0,42 0,40 0,39 0,41

270 0-20 0,43 0,40 0,47 0,46 0,84 0,74
20-40 0,34 0,22 0,44 0,40 0,45 0,41

Średnia 0-20 1,22 0,88 0,45 0,49 1,02 0,90
Mean 20-40 0,31 0,22 0,42 0,38 0,42 0,39

W glebie obiektu kontrolnego zawartość magnezu w warstwach wierzchnich wynosiła 
około 0,40 g • kg-1 (tab.3). Gleby użyźnione kompostami charakteryzowały się wyższą 
zawartością tego pierwiastka niż gleba kontrolna. Wysokość dawki obu kompostów 
nie miała wpływu na ilość magnezu w glebie. Jedynie przy dawce 9 0 1 • ha~l kompostu 
z osadu ściekowego i trocin stwierdzono wysoką (1,37-1,22 g • kg“1) w porównaniu z 
pozostałymi poletkami zawartość tego makroelementu. Należy również zauważyć, że 
w glebie użyźnionej kompostem z osadu ściekowego i trocin, warstwy wierzchnie były 
bogatsze w magnez niż warstwy głębsze.

Zawartość przyswajalnego fosforu w glebie kontrolnej była niska [IUNG 1990]. 
Natom iast nawożenie gleb kompostem z osadu ściekowego spowodowało wzrost 
zawartości tej formy w obu terminach. Najwyższą zawartość przyswajalnego fosforu
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TABELA 4. Zawartość przyswajalnych form P, K, Mg w badanych glebach (mg-kg ') 
TABLE 4. The content of available forms of P, К, Mg in the soils under study (mg-kg ')

Kombinacja 
Compost rate 
(t * ha ')

Głębokość 
pobrania 
Depth cm)

P К Mg

I termin II termin I termin II termin I termin II termin

Kontrola 0-20 26,6 20,1 15,1 19,2 11,3 9,7
Control 20-40 22,4 15,3 21,6 21,6 14,6 19,5

Kompost z osadu ściekowego -  composted sewage sludge

90 0-20 28,1 20,5 18,8 14,3 35,0 19,5
20-40 24,3 17,2 18,0 14,1 48,0 49,7

180 0-20 25,0 24,8 19,5 17,6 76,6 54,6
20-40 35,4 16,5 25,9 22,1 46,4 43,9

270 0-20 40,8 53,5 22,5 16,4 92,9 79,0
20-40 46,5 20,1 22,3 22,1 56,2 76,6

Średnia 0-20 31,3 32,9 20,3 16,1 68,2 51,0
Mean 2 0 ^ 0 32,1 17,9 22,1 19,4 50,2 56,7

j Kompost z osadu ściekowego (70%) i trocin (30%) - 
1 and sawdust (30%)

- composted mixture of sewage sludge (70%)

90 0-20 37,7 62,7 21,4 17,9 125,5 141,8
20-40 50,2 38,7 15,9 14,3 46,4 60,3

180 0-20 8,3 6,4 19,8 18,9 68,4 54,6
20-40 15,1 17,2 18,3 15,2 31,7 64,3

270 0-20 10,6 8,8 17,7 19,0 68,4 72,5
20-40 21,9 31,4 14,7 14,9 30,1 48,0

I
Średnia 0-20 18,8 26,0 19,6 18,6 87,4 89,6
Mean 20-40 29,1 29,1 16,3 14,8 36,1 57,5

stwierdzono w glebie przy zastosowaniu dawki 2701 • ha-1 (tab.4) Nawożenie kompostem 
z osadu i trocin podwyższyło zasobność tych gleb jedynie w II terminie przy zastosowaniu 
dawki 90 t • ha"1.

Zawartość przyswajalnego potasu we wszystkich kombinacjach była bardzo niska. 
Niemniej gleby nawożone dwoma rodzajami kompostów, w I terminie, wykazywały 
wyższą zawartość tej formy potasu w wierzchnich poziomach niż gleba kontrolna.

Gleba kontrolna charakteryzowała się bardzo niską zasobnością w przyswajalny 
magnez, natomiast gleba nawożona kompostami -  średnią i wysoką [IUNG 1990]. W 
glebie kontrolnej warstwy wierzchnie zawierały 9,7—11,3 mg • kg"1 Mg, natomiast średnia 
zawartość w glebie nawożonej kompostem z osadów ściekowych wynosiła 68,2 mg • 
kg“1, a nawożona kompostem z osadu ściekowego i trocin 87,4 mg • kg“1 (tab. 4). Przy
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czym w glebie użyźnionej kompostem z osadu ściekowego zawartość przyswajalnego
Mg rosła wraz ze wzrostem jego dawki, natomiast użyźnionej kompostem z osadu i
trocin, najwyższą zawartość stwierdzono w glebie z dawką 90 t • ha-1.

WNIOSKI
1. Nawożenie kompostami rekultywowanych gleb niezależnie od wielkości dawki i 

rodzaju kompostu wpłynęło na:
wyraźny wzrost zawartości węgla organicznego, 
wzrost pojemności sorpcyjnej,
wzrost zawartości całkowitych form fosforu i magnezu.

2. Kompost z osadu ściekowego i trocin korzystnie wpłynął na :
bilans materii organicznej,
kilkakrotny wzrost sumy kationów zasadowych,
całkowitą zawartość fosforu i magnezu.

3. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że komposty wytworzone z 
osadu ściekowego mogą być wykorzystane do odtworzenia biologicznie czynnej 
warstwy gleby na gruntach silnie zakwaszonych, po uprzednim ich zwapnowaniu.
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