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A bstract: In 2 0 0 5 - 2 0 0 7  a field experiment w as established and carried out in the Agricultural Experimental 
Station in Lipnik near Stargard Szczeciński.  The soil, on which the exper iment was conducted ,  is classified 
as brow n acid, incomplete  soil with the com posit ion  o f  light dusty sand. Prior  to the experiment, the arable 
horizon o f  the soil w as characterized by neutral (pi 1=6.65) soil reaction (pH in 1 M KC1). organic carbon 
content  at 7.55 g-kg and content o f  total forms o f  nitrogen at 0.64. phosphorus  -  1.10. potassium -  2.41. 
calcium - 2 . 1 8 .  magnesium -  0.60 and su lphur  -  0.12 g-kg 'd .m. The content  o f  available phosphorus  was 
high, and that o f  potassium and magnesium  -  average.  The com pos t  from the Munic ipal  Sew age Treatment 
Plant from Stargard Szczeciński had a neutral reaction (pi-1 = 7 .1 5 ) .  The quantity  o f th e  doses o fc o m p o s t
w as ascerta ined based on the content o f  total nitrogen in the compost. It contained more nitrogen (28.6 
g-kg 'd .m .)  and phosphorus  (12.0 g-kg 'd .m.)  in com parison to potassium (6.70 g - k g 'd .m . ) .  The total 
content  o f  heavy metals in the compost,  which limits the possibili ty  o f  using it in agriculture, was within the 
n orm s released in the Regula tion o f th e  Ministry  o f  Agriculture and Rural Developm ent | Dz.l  J. 08.119.765]. 
It was assum ed that 100 kg N-ha ' was supplied with dose I o f th e  compost.  200 kg N-ha 1 with dose II. and 
300 kg N-ha 1 with dose III. The active substance PR P  Sol was used in the dose o f  150 kg-ha 1 o f t h e  
experimental  field. The obtained results show that the increase o f th e  doses o f c o m p o s t  from the municipal 
sewage sludge w ith and w ithout the active substance  PR P  Sol essential ly increased the yields o f  potato 
tubers in com parison to the control object. Application  o f  increasing doses o f t h e  com post  from the m u n i
cipal sewage sludge essential ly increased the content  o f  ni trogen, phosphorus ,  potassium and calcium in the 
potato tubers in com parison to the control object . The content  o f  magnes ium  and su lphur  in the potato 
tubers did not vary significantly in all variants o f t h e  experiment.

S ło w a  kluczow e:  kom pos t  z k o m una lnego  osadu  śc iekow ego ,  subs tanc ja  czynna  P R P  Sol. plon. zaw a r 
tość m akrosk ladn ików  w bu lw ach  z iem niaka .

K ey w ords: m unic ipal  sew age sludge, com pos ts ,  act ive subs tance  P R P  Sol. yield, con ten t  o f  chem ical  
part ic les  in potato  tubers.

* B a d a n ia  w y k o n a n o  w  ra m a c h  p ro je k tu  M N i S W  nr  N N 3 1 0  1695 33.
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WSTĘP

W ostatnich kilkunastu latach w gospodarstwach rolnych zmniejszyło się pogłowie 
bydła, owiec i koni, w wyniku czego obniżyła się produkcja nawozów naturalnych. Bardzo 
wyraźnie wzrosły natomiast ceny nawozów mineralnych. Zaniedbano wapnowanie pól 
uprawnych. Stało się to przyczyną zakwaszenia ponad 50% areału użytków rolnych [GUS 
2008]. Nastąpiły zmiany w strukturze zasiewów na korzyść zbóż i roślin przemysłowych. 
W dalszej konsekwencji może to doprowadzić do zachwiania bilansu substancji organicznej 
i składników pokarmowych w glebach. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację rozpoczęto 
wielokierunkowe badania nad pozyskiwaniem nowych, tanich i bezpiecznych dla 
środowiska źródeł substancji organicznej i składników pokarmowych dla roślin. Według 
wielu autorów [Baran i in. 1993; Czekała 2000, 2004; Czyżyk i in. 2002; Wołoszyk i in. 
2005; Jakubus 2006; Jasiewicz i in. 2007] do celów nawozowych można wykorzystać 
komunalne osady ściekowe bogate w substancję organiczną oraz niektóre makro- i 
mikroskładniki. Mogą one jednak zawierać nadmierne ilości metali ciężkich, drobnoustroje 
chorobotwórcze, pasożyty i ich żywe jaja. Z tego powodu komunalne osady ściekowe 
przed wprowadzeniem do gleb, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem muszą być 
poddane procesom stabilizacji i higienizacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego w 
przypadku komunalnych osadów ściekowych jest ich kompostowanie.

Przeprowadzone dotychczas badania wskazują że z komunalnych osadów ściekowych 
można wyprodukować komposty [Urbaniak 1997; Baran, Turski 1999; Ciećko i in. 2001; 
Siuta, Wasiak 2001; Baran i in. 2002, 2006; Wołoszyk 2003; Jędrczak 2007], które pod 
względem składu chemicznego odpowiadają normom zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Dz.U. 08.119.765].

Badania przeprowadzone i wdrożone we Francji dowiodły, że wyprodukowana przez 
Procedes Roland Pigeon substancja czynna PRP Sol przyczynia się między innymi do 
przejścia nieprzyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebach w związki, które 
mogą być dostępne dla roślin. Ponadto polepsza ona właściwości fizyczne gleb oraz 
zwiększa ich aktywność enzymatyczną. W warunkach polskich podobne rezultaty badań 
uzyskała w swoim badaniach Krzywy-Gawrońska [2009].

Celem przeprowadzonych badań było określenie oddziaływania substancji czynnej PRP 
Sol na efektywność działania wzrastających dawek kompostu z komunalnego osadu 
ściekowego na wielkość plonu i skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Ikar.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Doświadczenie polowe przeprowadzono w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku 

należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Występują tu gleby brunatne całkowite wytworzone z piasków zaliczone do klasy 
bonitacyjnej V i niecałkowite z piasków naglinowych klasy bonitacyjnej IVa i IVb. Na 
polu, na którym założono doświadczenie, występuje gleba brunatna, niecałkowita, 
wytworzona z piasku gliniastego lekkiego pylastego, średnio głęboko podścielonego gliną 
lekką. Gleba należy do klasy bonitacyjnej IVa kompleksu przydatności rolniczej żytniego 
dobrego. Przeprowadzone badania warstwy ornej gleby (0-25 cm) wykazały, że miała 
ona odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6,65) i zawierała w g-kg_1s.m.: węgla 
organicznego 7,55, azotu ogólnego 0,64, fosforu 1,10, potasu 2,41, wapnia 2,18, magnezu 
0,60 i siarki 0,12. Badania własne oraz wytyczne Stacji Chemiczno-Rolniczej wykazały, 
że zasobność gleby w formy przyswajalne fosforu (78,2 mg-kg_1s.m.) była wysoka, a
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potasu (113,2 mg-kg^s.m.) i magnezu (38,6 mg-kg^s.m.) średnia. Wykorzystany do 
badań kompost z udziałem komunalnejgo osadu ściekowego był wyprodukowany metodą 
GWDA w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim. Kompost ten 
charakteryzował się odczynem obojętnym (pHH2Q 7,15). Na podstawie badań własnych 
stwiedzono, że zawierał zdecydowanie więcej azotu (28,6 g-kg"1 s. m.) i fosforu (12,0 
g-kg"1 s. m) niż potasu (6,70 -kg"1 s. m). Zawartość ogólna metali ciężkich, która 
limituje możliwość wykorzystania go do celów nawozowych, nie przekraczała norm 
podanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Dz.U. 08.119.765].

Schemat badań obejmuje obiekt kontrolny ze standardowym nawożeniem mineralnym 
oraz trzy dawki kompostu z komunalnego osadu ściekowego. Wielkość dawek kompostu 
ustalono na poziomie odpowiadającym 100, 200 i 300 kg N-ha"1. Doświadczenie 
prowadzono w dwóch seriach: bez i z dodatkiem substancji czynnej PRP Sol.

Jesienią 2007 roku zgodnie ze schematem badań na wyznaczonych poletkach 
wprowadzono do gleby odpowiednie dawki kompostu wyprodukowanego metodą GWDA. 
Wiosną 2008 i 2009 roku przed sadzeniem bulw ziemniaka odmiany Ikar na wszystkich 
obiektach doświadczenia zastosowano substancję czynną PRP Sol w dawce 150 kg-ha"1 
oraz standardowe nawożenie mineralne w postaci Polifoski 6 (200 kg N-ha"1) i ponadto 
zastosowano nawożenie w postaci mocznika, który wprowadzono przed pierwszym (40 
kg N-ha_1) i drugim (40 kg N-ha'1) obredlaniem.

Po osiągnięciu dojrzałości produkcyjnej bulw ziemniaka dokonano zbioru, określano 
wielkość plonów głównych oraz pobrano średnie próbki (z czterech powtórzeń dla każdego 
obiektu nawozowego) do badań chemicznych. Analizy chemiczne zostały wykonane 
według aktualnie obowiązujących polskich norm.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Średnie plony bulw ziemniaka w latach 2008-2009 na poszczególnych obiektach 

nawozowych wahały się w granicach od 21,8 do 34,6 t-ha"1. Mimo korzystniejszych warunków 
atmosferycznych w 2009 roku uzyskano mniejsze plony bulw ziemniaka aniżeli w 2008 roku. 
Rezultaty te były spowodowane mniejszą ilością składników pokarmowych dostarczanych 
roślinom (w drugim roku badań nie wprowadzono kompostu). Najmniejsze plony uzyskano 
na obiektach kontrolnych zarówno bez, jak i z dodatkiem substancji czynnej PRP Sol. W 
wyniku wprowadzania wzrastających dawek kompostu z komunalnego osadu ściekowego 
plony bulw ziemniaka zwiększyły się średnio od 29,3 do 32,8 t-ha"1. Plonotwórczy wpływ 
nawożenia organicznego na rośliny uprawne potwierdzają badania przeprowadzone przez 
Bowszys i in. [2006], Jamoroza i in. [2004], Łabętowicza i in. [2002] i Stępnia i in. [2006]. 
Wyniki te wskazują na wysoką wartość nawozową kompostu w zależności od zastosowanej 
dawki. Podobne zależności dla buraków pastewnych uzyskali Łabętowicz i Ożarowski [2000].

Plony bulw ziemniaka, uzyskane pod wpływem nawożenia wzrastającymi dawkami 
kompostu z komunalnego osadu ściekowego bez i z dodatkiem substancji czynnej PRP 
Sol, były istotnie większe w porównaniu z plonami na obiekcie kontrolnym (tab. 1). 
Największy średni plon bulw ziemniaka (średnio z dwóch lat badań) większy o 50,4% w 
porównaniu z plonem z obiektu kontrolnego uzyskano po wprowadzeniu dawki kompostu 
odpowiadającej 300 kg-ha"1. Zastosowana substancja czynna PRP Sol wraz ze wzrasta- 
j ącymi dawkami kompostu także istotnie zwiększyła plony rośliny testowej. Po zastosowaniu 
pojedynczej dawki kompostu sporządzonego z komunalnego osadu ściekowego stwier
dzono największy efekt pozytywnego działania tej substancji polegający na wzroście 
plonu bulw ziemniaka o 2,1 t-ha"1 (tab. 1).
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TABELA 1. Plony bulw ziemniaka wyrażone w t*ha 1
TABLE 1. Quantity of the yields [t-ha 1 of the potato tuber
Obiekty nawozowe Lata -  Years Kompost -  Compost Średnia
Fertilization variants z PRP Sol 

with PRP Sol
bez PRP Sol 
without PRP Sol

Mean

I dawka kompostu, 2008 32,3 33,6 32,9
I dose of compost 2009 26,4 29,3 27,8

Średnia -  Mean 29,3 31,4 30,5
II dawka kompostu, 2008 33,7 35,1 34,4
II dose of compost 2009 28,0 30,1 29,1

Średnia -  Mean 30,8 32,6 31,7
III dawka kompostu, 2008 34,1 35,1 34,6
III dose of compost 2009 31,6 34,2 32,9

Średnia -  Mean 32.8 34,6 33,7
Kontrola 2008 22,2 24,1 23,1
Control 2009 21,4 22,7 22,0

Średnia -  Mean 21,8 23,4 22,6
N I R o , o 5 dla, LSD0 05 for:
-  dawki kompostu, the doses o f compost (I) -  1,2
-  substancja czynna PRP Sol, of PRP Sol (II) -  0,568
-  interakcja, interaction (I) x (II) -  1,590
♦Objaśnienie: I daw'ka kompostu -  100 kg -ha-1, II dawka kompostu -  200 kg -ha"1 , 
III dawka kompostu -  300 kg -ha-1; Explanation: I dose of compost -  100 kg -ha-1,
II dose of compost -  200 kg h a 1, III dose of compost -  300 kg -ha-1

W 2008 roku zawartość azotu, potasu i magnezu w bulwach ziemniaka na wszystkich 
obiektach nawozowych była większa niż w 2009 roku. Nawożenie wzrastającymi dawkami 
kompostu istotnie zwiększyło zawartość azotu, fosforu, potasu i wapnia w bulwach 
ziemniaka w porównaniu z obiektem kontrolnym (tab. 2). Podobne rezultaty badań uzyskali 
Stępień i in. [2006].

Zawartość magnezu i siarki w bulwach rośliny testowej na wszystkich obiektach 
nawozowych doświadczenia była zbliżona. Stwierdzono natomiast istotne różnice w działaniu 
wzrastających dawek kompostu z komunalnego osadu ściekowego na zawartość azotu, 
fosforu, potasu i wapnia w bulwach ziemniaka. Tylko po zastosowaniu nawożenia potrojoną 
dawką kompostu z komunalnego osadu ściekowego uzyskano istotnie większą zawartość 
wapnia w roślinie testowej w porównaniu z zawartością tego składnika w bulwach ziemniaka, 
pod które zastosowano pojedynczą dawkę tego nawozu. Zwiększenie zawartości wapnia w 
stosunku do obiektu kontrolnego, pod wpływem stosowania wzrastających dawek kompostu 
wynika z jego składu chemicznego. Kompost jest nawozem o wysokiej zawartości kationów 
zasadowych, Zawartość wapnia w tym nawozie trzykrotnie przekracza zawartość tego 
pierwiastka w oborniku [Łabętowicz, Ożarowski 2000; Rutkowska i in. 2003].

Nawożenie substancjączynnąPRP Sol stosowaną ze wzrastającymi dawkami kompostu 
z komunalnego osadu ściekowego miało istotny wpływ na zwiększenie zawartości w 
bulwach ziemniaka: azotu średnio o 12,3%, fosforu o 29,5%, magnezu o 5,0% i siarki o 
14,5% w porównaniu z zawartością w bulwach z obiektu kontrolnego (tab. 2), chociaż 
nie były to różnice statystycznie istotne.
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TABELA 2. Zawartość makroskładników w bulwach ziemniaka 
TABLE 2. Content o f  macroelements o f  the tuber o f  potato

Obiekty nawozowe Lata -  Years Zawartość -  Content [g kg -1 s.m.]
Fertilization variants N P K Ca Mg s
I dawka kompostu* 2008 10,7 3,63 22,9 0,61 1,50 1,46
I dose o f  compost 2009 9,8 5,54 19,9 0,72 0,94 1,53

Średnie -Mean 10,2 4,58 21,4 0,66 1,22 1,49

I dawka kompostu +PRP Sol, 2008 10,8 3,73 23,9 0,65 1,52 1,48
I dose o f  compost +PRP Sol 2009 10,1 5,42 20,0 0,76 0,98 1,60

Średnie - Mean 10,4 4,57 21,9 0,70 1,25 1,54

II dawka kompostu. 2008 11,0 3,98 23,5 0,65 1,51 1,46
II dose o f  compost 2009 9,3 5,29 20,1 0,78 0,96 1,73

Średnie - Mean 10,1 4,63 21,8 0,71 1,23 1,59

II dawka kompostu +PRP Sol, 2008 11,0 3,80 23,7 0,72 1,50 1,46
II dose o f  compost + PRP Sol 2009 10,0 5,61 20,2 0,81 1,00 1,80

Średnie - Mean 10,4 4 ,70 21,9 0,76 1,25 1,63

III dawka kompostu, 2008 11,3 3,83 23,7 0,72 1,49 1,47
III dose o f  compost 2009 10,0 5,22 20,1 0,77 1,00 1,78

Średnie - Mean 10,8 4,85 22,3 0,78 1,30 1,58

III dawka kompostu +PRP Sol, III 2008 11,4 3,86 24,3 0,71 1,50 1,36
dose o f  compost + PRP Sol 2009 10,2 5,85 20,3 0,86 1,10 1,80

Średnie - Mean 10,8 4,85 22,3 0,78 1,30 1,58

Kontrola -  Control 2008 10,2 3,29 22,5 0,52 1,50 1,36
2009 8,5 3,98 18.6 0,60 0,91 1,40
Średnie - Mean 9,4 3,63 20,5 0,56 1,20 1,38

Kontrola +PRP Sol 2008 10,4 3,46 22,8 0,54 1,52 1,42
Control +PRP Sol 2009 8,7 4,01 18,7 0,65 0,92 1,46

Średnie - Mean 9,5 3,75 20,7 0,59 1,22 1,44

N 1 R o.»5 d l a "  L S D o.o5

-  dawki kompostu I, the doses o f  compost I 0 ,652 0,905 0,611 0,051 n.i. n.i.
-  substancja czynna PRP Sol II, PRP Sol II n.i. n.i. 0,309 0,026 n.i. n.i.
-  interakcja, interaction I x II n.i. n.i. n.i. n.i n.i. n.i.

* Objaśnienie tabela 1 -  Explanation as in Table 1

WNIOSKI
1. Kompost z komunalnego osadu ściekowego istotnie zwiększył plon bulw ziemniaka w porównaniu z 

plonem na obiekcie kontrolnym. Plony wzrastały wraz ze zwiększaniem dawek kompostu.
2. Substancja czynna PRP Sol, stosowana na tle wzrastających dawek kompostu, przy

czyniła się do istotnego zwiększenia się plonu bulw ziemniaka w stosunku do plonu na 
obiektach nawożonych samym kompostem.

3. Pod wpływem kompostu z komunalnego osadu ściekowego istotnie zwiększyła się 
zawartość azotu, fosforu, potasu i wapnia w bulwach ziemniaka w porównaniu z 
zawartością w plonie z obiektu kontrolnego.

4. Zawartość magnezu i siarki w bulwach ziemniaka na wszystkich obiektach nawozo
wych nie różniła się istotnie. Średni wzrost zawartości magnezu w bulwach ziemniaka 
wyniósł 4,0%, a siarki 14% w porównaniu z ilością w bulwach na obiekcie kontrol
nym.
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5. Substancja czynna PRP Sol, stosowana na tle wzrastających dawek kompostu, w większości 
wariantów powodowała zwiększanie się zawartości makroskładników w bulwach ziemniaka 
w porównaniu z wpływem samego kompostu, ale różnice te nie były istotne statystycznie.
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