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A b s tra c t: A  pot trial w as set up to analyse the effect o f  com posts m ade from unsorted m unicipal w aste, 
that m atured in p iles for 1, 3 and 6 m onths, and from  urban green w aste on the concentration o f  available  
form s o f  phosphorus, potassium  and m agnesium  in so il. The in fluence o f  com p osts w as com pared w ith  
that o f  farmyard m anure. Fertilization w ith  m unicipal w aste and urban green w aste com posts w as proved  
to cause sim ilar effects as farmyard manure on the concentrations o f  availab le form s o f  phosphorus, 
potassium  and m agnesium  in soil. In the first year after the application o f  com posted  m unicipal w aste and 
urban green w aste, an increase in concentrations o f  available phosphorus, potassium  and m agnesium  in 
so il w as noted. The effect o f  increased rates o f  com posts based on m unicipal w aste w as generally  
p ositive  and led to a rise o f  the content o f  b ioavailable forms o f  the studied elem ents. A m ong all the types 
o f  com posts tested  in the experim ent, the h ighest increase in concentrations o f  available form s o f  p h o
sphorus, potassium  and m agnesium  w as noted w ith  the aplication o f  3 -m onth m unicipal w aste com post. 
A s far as the subsequent effect is concerned, i.e. three years after application, the concentration o f  
available phosphorus declined, an effect that w as not observed in respect o f  the concentration o f  available  
potassium  and m agnesium , that increased in the so il.

S ło w a  k lu czo w e : odpady kom unalne, z ieleń  m iejska, kom posty, gleba, fosfor, potas, m agnez.
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WSTĘP

Niedobór materii organicznej prowadzić może do degradacji gleb, czego konsekwencją 
jest obniżenie ich produkcyjności. Z tego względu w ostatnich latach coraz popularniejsze 
staje się stosowanie różnych dodatków organicznych, których celem jest poprawa jakości 
gleb, a w przypadku gleb zdegradowanych przywrócenie ich wcześniejszych właściwości. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być stosowanie do użyźniania gleb różnych 
bioodpadów, takich jak kompostowane odpady komunalne czy osady ściekowe. Niektórzy 
autorzy [de Araujo i in. 2010] podkreślają, iż przetwarzanie odpadów komunalnych w 
drodze kompostowania, poza korzyściami wynikającymi z ich rolniczego wykorzystania,
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jest sposobem bardziej ekonomicznym w porównaniu z innymi metodami, np. 
składowaniem bądź spalaniem. Komposty te stanowią cenne źródło składników 
pokarmowych niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin [Weber i in. 2002]. W wyniku 
ich stosowania zwiększa się w glebie zawartość wielu makro- i mikroskładników [Lekan, 
Kacperek 1990; Maćkowiak, Orzechowska 1993].

O pozytywnym wpływie kompostów na właściwości gleby świadczą wyniki badań wielu 
autorów [Licznar i in. 2000]. Dowiedli oni, że nawożenie kompostami korzystnie działało na 
fizyczne właściwości gleby przez zwiększenie materii organicznej. Wykazano też zwiększenie 
zdolności retencyjnej gleby, przy czym takie efekty osiągano stosując wysokie dawki kompostów.

Źródłem składników pokarmowych może być także kompost wytworzony z odpadów zieleni 
miejskiej. Właściwości takiego kompostu sązmienne. Odpady zielone pozyskiwane z obszarów 
parków i terenów rekreacyjnych charakteryzują się z reguły wyższą wartością nawozową w 
porównaniu z kompostami wytworzonymi z odpadów komunalnych, jednocześnie zawierają 
mniej szkodliwych składników, takich jak metale ciężkie i trwałe związki organiczne [Haynes, 
Naidu 1998; Madej 2005; Hagreaves i in. 2008; Sądej, Namiotko 2010].

Celem badań było określenie bezpośredniego oraz następczego wpływu kompostów 
wytworzonych z niesegregowanych odpadów komunalnych oraz zieleni miejskiej na 
zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Przedmiotem badań była gleba nawożona kompostami wyprodukowanymi z 

niesegregowanych odpadów komunalnych technologią MUT-DANO oraz kompostem z 
odpadów zieleni miejskiej, powstałym w warunkach naturalnych. Badania prowadzono w 
hali wegetacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Właściwości 
fizykochemiczne gleby wykorzystanej w doświadczeniu opisano we wcześniejszym 
opracowaniu autorów pracy [Sądej, Namiotko 2007]. Komposty z odpadów komunalnych 
użyte w doświadczeniu dojrzewały w pryzmach przez okres 1, 3 i 6 miesięcy. Stosowano 
je w dawkach 10, 20 i 30 g*kg_1 gleby. Działanie kompostów z odpadów komunalnych 
zastosowanych w najniższej dawce (10 g-kg"1 gleby) porównywano z działaniem takiej 
samej dawki kompostu wytworzonego ze zmieszanych odpadów (pozostałości trawy, 
liści, gałęzi) zebranych z miejsc pielęgnacji terenów zielonych, który dojrzewał 6 miesięcy 
oraz z obornikiem. Dawki obornika równoważono z najniższą dawką kompostu z odpadów 
komunalnych pod względem ilości wnoszonego azotu ogółem (obornik^) i węgla 
organicznego (obomikc). Ponadto w obiektach z najniższą dawką kompostów z odpadów 
komunalnych oraz obornikiem zastosowanym w dawce zrównoważonej z kompostami 
pod względem ilości wprowadzonego azotu, zastosowano dodatkowe nawożenie 
mineralne NPK w ilości: 83 mg N-kg_Tgleby, 26 mg P-kg_1gleby, 100 mg K-kg _1gleby. 
W trzecim roku badań na wszystkich obiektach zastosowano nawożenie mineralne w 
dawkach [mg -kg'1 gleby]: 75 N, 31 P i 109 K.

W doświadczeniu uprawiano 5 gatunków roślin. W pierwszym roku uprawiano 
kukurydzę i słonecznik, w drugim -  jęczmień jary i gorczycę białą natomiast w trzecim 
roku -  facelię błękitną.

Materiał glebowy przeznaczony do badań pobierano corocznie po zbiorze roślin. 
Oznaczono w nim zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu metodą Egnera- 
Riehma oraz zawartość przyswajalnego magnezu metodą Schachtschabela. Wyniki analiz 
opracowano statystycznie, weryfikując je przy poziomie istotności p=0,05. W niniejszej 
pracy zamieszczono wyniki uzyskane po 1 i 3 roku badań.
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TABELA 1 Schemat doświadczenia -  TABLE 1. Scheme o f experiment
Nr Obiekty |Dawka [g‘kg 1 gleby]
No. Objects |Dose [g'kg-1 of soil]

1. Kontrola; Control jO
Kompost z odpadów komunalnych 1-miesięczny;
Municipal solid waste compost heap-stored for 1 month
2. Kompost; Compost 10
3. Kompost; Compost 20
4. Kompost; Compost 30
5. Kompost + NPK*; Compost + NPK*; 10+NPK
6. Obornik **; ManureN** 9
7. Obornik N**+NPK*; ManureN**+NPK* 9+NPK
8. Obornik r***; Manure r*** 15

Kompost z odpadów komunalnych 3-miesięczny;
Municipal solid waste compost heap-stored for 3 months
9. Kompost; Compost 10

10. Kompost; Compost 20
11. Kompost; Compost 30
12. Kompost + NPK*; Compost + NPK*; 10+NPK
13. Obornik N**; ManureN** 12,4
14. Obornik N ** + NPK*; Manure N** + NPK* 12,4+NPK
15. Obornik r***; Manure r*** 14
Kompost z odpadów komunalnych 6-miesięczny;
Municipal solid waste compost heap-stored for 6 months
16. Kompost; Compost 10
17. Kompost; Compost 20
18. Kompost; Compost 30
19. Kompost + NPK*; Compost + NPK*; 10+NPK
20. Obornik N **; Manure N** 13,6
21. Obornik N **+NPK*; Manure n**+NPK* 13,6+NPK
22. Obornik ^***; Manure r*** 13
Kompost z odpadów z zieleni miejskiej; Green waste compost
23. Kompost; Compost 10

* -  NPK: N -  83 mg-kg"1 gleby, P -  26 mg-kg_1 gleby, K - 100 mg-kg_1 gleby;
NPK: N -  83 mg-kg_1 soil, P -  26 mg-kg-1 soil, K -  100 mg-kg -1 soil;
** -  obornikN w dawce zrównoważonej azotem z kompostem w dawce 10 g*kg_1 gleby; 
manureN appiicated in nitrogen equivalent dose with compost in dose 10 g-kg_1 soil;
*** -  obomikc w dawce zrównoważonej węglem organicznym z kompostem w dawce 
10 g-kg"1 gleby; manurec appiicated in organie carbon equivalent dose with compost 
in dose 10 g*kg_1 soil;

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

Proces kompostowania odpadów komunalnych istotnie zmieniał zawartości makro- 
pierwiastków w finalnym produkcie (tab. 2). Całkowite zawartości fosforu, potasu i magnezu 
były najwyższe w materiale po 3 miesiącach składowania w pryzmach. Kompost z odpadów 
zieleni miejskiej charakteryzował się niższymi zawartościami tych pierwiastków w stosunku 
do kompostów z odpadów komunalnych. Skład chemiczny badanych kompostów był w 
znacznym stopniu zbliżony do składu kompostów analizowanych przez Lekana i in. [1997].
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TABELA 2. Całkowita zawartość [%] fosforu, potasu i magnezu 
w kompostach z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej 

TABLE 2. Total content [%] o f phosphorus, potassium and magnesium 
in municipal waste composts and green waste compost
Składnik
Element

Kompost z odpadów 
komunalnych dojrzewający 
w pryzmie przez miesięcy 
Municipal solid waste compost 
heap-stored for months

Kompost z 
zieleni 
miejskiej 
Green waste 
compost

Obornik
Manure

1 3 6
P 0,25 0,34 0,29 0,21 0,21
K 0,47 0,55 0,49 0,28 0,36
Mg 0,32 0,41 0,37 0,26 0,15

Licznar i in. [1999] wykazali, że podczas kompostowania odpadów komunalnych istotnie 
wzrastały ilości całkowitych form azotu, fosforu, magnezu i wapnia. Jakkolwiek wartości te 
nie zwiększały się proporcjonalnie do czasu przetrzymywania kompostów w pryzmach, to 
iednak z reguły były wyższe w porównaniu z kompostami świeżymi.

♦objaśnienia w tabeli 1; explanation in Table 1

RYSUNEK. 1. Zawartość [mg P • 100 g-1] przyswajalnego fosforu w glebie 
FIGURE. 1. Content [mg P • 100 g_l] of available phosphorus in soil
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♦objaśnienia w tabeli 1; explanation in Table 1

RYSUNEK 2. Zawartość [mg K • 100 g"1] przyswajalnego potasu w glebie 
FIGURE 2. Content [mg K • 100 g-1] of available potassium in soil

Nawożenie gleby kompostami wpłynęło na zmiany zawartości przyswajalnych form 
fosforu, potasu i magnezu w glebie. Ilość tych składników w glebie zależała przede 
wszystkim od rodzaju zastosowanego kompostu, wielkości wprowadzonych dawek, a 
także okresu, jaki upłynął od zastosowania kompostów.

W wyniku użycia kompostów z odpadów komunalnych po różnym okresie ich 
dojrzewania zawartość przyswajalnego fosforu w glebie uległa podwyższeniu (rys. 1). 
Najbardziej korzystny wpływ wykazał kompost, dojrzewający w pryzmie przez okres 
3 miesięcy. Zastosowanie kompostu z odpadów zieleni miejskiej i obornika wpłynęło na 
mniejszy przyrost zawartości przyswajalnego fosforu w glebie w porównaniu z taką 
samą dawką kompostu z odpadów komunalnych po 6 miesiącach dojrzewania. Taki efekt 
zaobserwowano w działaniu bezpośrednim, tj. w pierwszym roku po zastosowaniu 
kompostów. Również nawożenie mineralne zastosowane łącznie z kompostami, jak i z 
obornikiem skutkowało istotnym zwiększeniem omawianej formy fosforu. Po trzech latach 
od zastosowania kompostów ilość przyswajalnego fosforu w glebie uległa znacznemu 
obniżeniu, przy czym różnice w jego zawartości w poszczególnych obiektach były 
niejednakowe. Najmniejszą różnicę pomiędzy zawartością fosforu w glebie w analizowanym 
okresie badawczym wykazano w glebie bez nawożenia, natomiast największą w glebie 
nawożonej kompostem dojrzewającym 3 miesiące. Większe znaczenie w kształtowaniu 
zawartości tego składnika miała dawka wniesionego kompostu niż stopień jego dojrzałości. 
W obiektach z obornikiem, po 3 latach od jego zastosowania, odnotowano również znaczne
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mg M g «lOOg'1

mg Mg • lOOg'1

♦objaśnienia w  tabeli 1; explanation in Table 1

R Y SU N E K . 3. Zaw artość [m g M g • 100 g"1] przysw ajalnego m agnezu w  g leb ie  
FIG U R E. 3. C ontent [m g M g • 100 g_1] o f  available m agnesium  in so il

zubożenie gleby w fosfor przyswajalny. W glebie, do której wprowadzono kompost z 
zieleni miejskiej, spadek zawartości tego składnika był mniejszy niż w glebie nawożonej 
półrocznym kompostem Dano.

Zawartość przyswajalnego potasu w glebie nawożonej kompostami była bardzo 
zróżnicowana (rys. 2). W pierwszym roku badań działanie zwiększonych dawek 
kompostów nie powodowało jednokierunkowych zmian w zawartości tego składnika. W 
obiektach z kompostem najmłodszym zwiększenie dawek powodowało przyrost zawartości 
przyswajalnego potasu w glebie, natomiast w obiektach z kompostem 3-miesięcznym 
najwyższą jego zawartość stwierdzono po zastosowaniu najniższej dawki. Ta faza 
dojrzałości kompostu w największym stopniu wpłynęła na przyrost zawartości przyswajal
nego potasu w glebie. W obiektach z kompostem najstarszym najkorzystniejszy efekt 
osiągnięto po zastosowaniu drugiej dawki (20 g*kg_1gleby). Istotne zwiększenie zawartości 
potasu przyswajalnego w glebie odnotowano także w obiektach z kompostami 1- i 
3-miesięcznymi, na których dodatkowo zastosowano nawożenie NPK. Działanie obornika, 
zastosowanego w ilości ekwiwalentnej z kompostami pod względem ilości azotu ogółem, 
okazało się korzystniejsze tylko w przypadku kompostu najstarszego i dodatkowego 
nawożenia mineralnego.

Po trzech latach od zastosowania kompostów notowano generalnie zwiększenie 
zawartości przyswajalnego potasu w glebie, przy czym najwięcej tej formy analizowanego 
pierwiastka zgromadziło się w glebie nawożonej kompostem 3-miesięcznym. W działaniu
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następczym wpływ dawek kompostów był odmienny w porównaniu z ich działaniem 
bezpośrednim. Na obiektach z kompostem najmłodszym najkorzystniej na gromadzenie 
przyswajalnego potasu działała najniższa dawka kompostu. W przypadku starszych 
kompostów, 3- i 6-miesięcznych, takie efekty uzyskano stosując drugą i trzecią dawkę 
kompostu. Dodatek nawozów mineralnych zmieniał także zawartość omawianej formy 
potasu w glebie, choć istotną różnicę zanotowano jedynie na obiekcie z kompostem 
6-miesięcznym. Efekt działania obornika i kompostu z odpadów zieleni miejskiej był bardzo 
zbliżony do działania kompostu półrocznego z odpadów komunalnych.

Użyźnianie gleby kompostami i obornikiem wpłynęło na zwiększenie zawartości w 
niej przyswajalnej formy magnezu (rys. 3). Największe różnice w zawartości tej formy 
magnezu stwierdzono w glebie nawożonej 3-miesięcznym kompostem z odpadów 
komunalnych. W działaniu bezpośrednim, tj. po upływie roku od zastosowania kompostów, 
rosnące ich dawki powodowały stopniowe zwiększenie ilości przyswajalnego magnezu 
w glebie. Taki efekt uzyskano jednak tylko na obiektach, na których stosowano 
1-i 3-miesięczne komposty z odpadów komunalnych, natomiast w przypadku kompostu 
6-miesięcznego wzrastające jego dawki powodowały obniżenie zawartości przyswajalnego 
magnezu w glebie. W większości obiektów z obornikiem działanie tego nawozu okazało 
się korzystniejsze w porównaniu z kompostami. Podobne zależności stwierdzono stosując 
w glebie łączne nawożenie kompostami + NPK. Gleba nawożona kompostem z odpadów 
zieleni miejskiej zawierała mniej przyswajalnego magnezu w porównaniu z obiektem, na 
którym zastosowano kompost z odpadów komunalnych po 6-miesięcznym okresie 
dojrzewania w pryzmach. Po upływie trzech lat od założenia doświadczenia stwierdzono 
wzrost zawartości przyswajalnego magnezu w glebie w porównaniu z wartościami 
uzyskanymi po pierwszym roku, a taka tendencja dotyczyła wszystkich obiektów. 
Najwyższy wzrost zawartości przyswajalnego magnezu w glebie notowano po zasto
sowaniu kompostu 3-miesięcznego.

Badania różnych autorów dowodzą że nawożenie kompostami zwiększa zawartość 
składników pokarmowych w glebie. Castro i in. [2009] twierdzą, że stosowanie 
kompostów z odpadów komunalnych wpłynęło na wzrost ilości makroskładników w 
glebie, a także ilości materii organicznej. Inni badacze wykazali, zwiększenie ilości 
przyswajalnego fosforu w glebie [Wright i in. 2008]. Do podobnych wniosków doszli 
Ramadass i Palaniyandi [2007], twierdząc, że komposty z odpadów komunalnych poza 
fosforem wzbogacały glebę w przyswajalny potas. Istotne polepszenie jakości gleby 
nawożonej kompostami dowiedli też Weber i in. [2007]. Na obiektach nawożonych 
kompostem z odpadów komunalnych zwiększyła się ilość przyswajalnego P, K i Mg. 
Również Pinamonti [ 1998] podkreśla korzyści wynikające z nawożenia gleby kompostami 
w odniesieniu do zaopatrzenia gleby w materię organiczną ale i przyswajalny fosfor i 
wymienny potas.

Lekan i in. [1997] twierdzą że w efekcie stosowania kompostów zwiększyła się w 
glebie ilość fosforu i potasu, a ponadto wzrostowi uległa suma kationów wymiennych, a 
wskaźnik zakwaszenia uległ obniżeniu. Weber i in. [2002] wykazali, że w działaniu 
następczym, tj. w trzecim roku po zastosowaniu kompostów nastąpił wyraźny spadek 
zawartości przyswajalnego fosforu w glebie. Takie tendencje wystąpiły również w 
badaniach własnych. Według cytowanych autorów stosowanie kompostów jest sposobem 
na poprawę zasobności gleby w ten składnik. Winiarska i Lekan [1991] stosując komposty 
dowiedli wzbogacenie gleby w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu, przy czym 
takie efekty odnotowano w początkowym okresie trwania doświadczenia. Do podobnych 
stwierdzeń doszli Łabętowicz i Ożarowski [2000].
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WNIOSKI

1. Nawożenie kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej odniosło podobne 
efekty w kształtowaniu zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w 
glebie, jakie uzyskano nawożąc glebę obornikiem.

2. W pierwszym roku po zastosowaniu kompostów z odpadów komunalnych i zieleni 
miejskiej stwierdzono wzrost zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i ma
gnezu w glebie. Wpływ rosnących dawek kompostów z odpadów komunalnych był z 
reguły pozytywny i powodował zwiększenie zawartości przyswajalnych form tych 
pierwiastków. Spośród analizowanych rodzajów kompostów, największy wzrost za
wartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu powodował kompost z odpadów 
komunalnych dojrzewający 3 miesiące.

3. W działaniu następczym, tj. po trzech latach od zastosowania kompostów, zawartość 
przyswajalnego fosforu zmniejszyła się, czego nie stwierdzono w odniesieniu do za
wartości przyswajalnego potasu i magnezu, których zawartość w glebie wzrosła.
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