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A b s tra c t: A  pot experim ent w as used  to study the effect o f  increased d oses o f  fly  ash, obtained from  coal 
com bustion  in the R zeszó w  Pow er Plant, on the y ie ld  and the content o f  m acroelem ents (P, K, M g, Ca) 
and m icroelem ents (Fe, M n, Cu, Zn) in oat. The experim ent com prised ten fertilizer com binations. 
P olyeth y len e pots w ere filled  w ith  so il and then fertilized w ith  increased d oses o f  fly  ash, set according  
to a 0 .5 , 0 .75 , 1, 2, 3 ,4 ,  hydrolytic acidity (H h) (objects I -V I), w ith dolom ite (contain ing 25.4%  CaO and 
20.7%  M gO ), according to 1 and 3 Hh, (objects VII—VIII), as w ell as 1:1 m ixture o f  ash and dolom ite, 
according to 1 and 3 Hh (objects IX -X ). H igher ash (>  16.8 t-ha"1) d oses sign ificantly  decreased the y ield  
o f  oat, and sim ultaneously  increased the potassium  and m agnesium  content o f  the crops. H igher d oses o f  
the ash (5 0 .4  t*ha_1) had a p ositive  in fluence on the y ield  on ly w hen applied w ith  dolom ite. H igh  d oses o f  
fly  ash caused a sign ificant increase o f  the content o f  iron and copper in plants, h ow ever they lim ited the 
accum ulation o f  zinc. Plants contained iron and m anganese in quantities exceeding the adm issible concen
trations o f  this e lem ent in fodder.

S ło w a  k lu czo w e : p op ió ł lotny, ow ies, p lonow anie , m akropierwiastki, m ikropierw iastki.

K e y  w o r d s : fly  ash, oat, y ields, m acroelem ents, m icroelem ents.

WSTĘP

Przeprowadzone w Polsce badania wskazują na pozytywne oddziaływanie popiołów 
ze spalania węgla na kształtowanie właściwości gleb i pośrednio na plonowanie roślin 
[Terelak, Żórawska 1979; Maciak, Liwski 1981; Ciećko i in. 1984; Właśniewski i in. 
2009]. Argumentem za wykorzystaniem popiołów z węgla kamiennego w rolnictwie jest 
zawartość blisko 80 pierwiastków chemicznych, dodatni wpływ na właściwości fizyczne, 
fizykochemiczne i biologiczne gleby [Terelak, Żórawska 1979; Andruszczak i in. 1981; 
Koter i in. 1983; Ciećko i in. 1993; Bogacz i in. 1995; Hermann 1996; Sternberg i in. 
2001; Kuczyńska 2005]. W ostatnich latach coraz częściej dostrzegane są zagrożenia, 
wynikające z wprowadzania z popiołami do gleb nadmiernych ilości niektórych



Wpływ stosowania popiołów lotnych z węgla kamiennego na plonowanie.. 243

pierwiastków [Ciećko i in. 2007; Właśniewski 2009]. Stosowane popioły przez wpływ na 
zmianę składu chemicznego roślin mogą obniżać jakość plonu, która wydaje się ważniejsza 
od ekonomicznych korzyści wynikających z plonotwórczego działania odpadów.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastających dawek popiołu 
na plonowanie owsa i zawartość w roślinach makropierwiastków (P, K, Mg i Ca) i 
mikropierwiastków (Fe, Mn, Cu i Zn).

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w roku 2008, w warunkach doświadczenia wazonowego. 
W doświadczeniu wykorzystano glebę o składzie granulometrycznym piasku luźnego, 
pobraną z poziomu próchnicznego gleby bielicowej. Zastosowane w doświadczeniu popioły 
pochodziły z Elektrociepłowni Rzeszów i zostały pobrane bezpośrednio z odpylaczy 
piecowych kotłów rusztowych, z pominięciem składowiska odpadów.

Doświadczenie obejmowało 10 kombinacji nawozowych. Wazony polietylenowe 
napełniano glebą wymieszaną z dawkami popiołów lotnych, ustalonymi wg 0,5, 0,75, 1, 
2, 3, 4 kwasowości hydrolitycznej (obiekty I-VI), dolomitu (o zawartości 25,4% CaO i 
20,7% MgO), wg 1 i 3 Hh, (obiekty VII-VIII) oraz popiołu i dolomitu w stosunku 1:1 wg 
1 i 3 Hh (obiekty IX-X).

Przygotowane w ten sposób wazony doprowadzano do kapilarnej pojemności wodnej 
stosując wodę redestylowaną. Taki stan wilgotności utrzymywano przez 1 miesiąc inkubując 
próbki w temperaturze około 20°C. Na tak przygotowanych obiektach wysiano owies 
(Avena sativa L.) odmiany Krezus (odmiana oplewiona) i odmiany Polar (odmiana 
nagoziamista). Pod owies zastosowano przedsiewnie nawożenie azotem w formie roztworu 
saletry amonowej. Rośliny zebrano na zieloną masę w fazie wiechowania. Po zbiorze 
określono plon powietrznie suchej masy.

W mineralizacie uzyskanym po trawieniu powietrznie suchych próbek glebowych w 
70% kwasie chlorowym (VII), oznaczono ogólną zawartość P -  metodą wanadowo- 
molibdenową K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu i Zn -  metodą spektrometrii absorpcji atomowej 
[Ostrowska i in. 1991]. Istotność różnic pomiędzy średnimi zawartościami pierwiastków 
w glebie i plonem owsa z poszczególnych obiektów obliczono z zastosowaniem analizy 
wariancji. Obliczono NTR według testu Tukey'a przy poziomie istotności p=0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA

Użyty w doświadczeniu popiół lotny z węgla kamiennego ze względu na zawartość 
Si02 (> 40%), Al 0 3 (< 30%) oraz CaO (< 10%) zaliczono do popiołów krzemianowo- 
glinowych. Charakterystykę właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych 
popiołu przedstawiono we wcześniejszej pracy autora [Właśniewski i in. 2009]. Popiół 
lotny odznaczał się wysoką zawartością makropierwiastków i mikropierwiastków często 
przekraczającą ilości oznaczane w popiołach przez innych autorów [Andruszczak i in. 
1981; Bogacz i in.1995; Kuczyńska 2005]. Wysoki był udział, w stosunku do zawartości 
całkowitej, przyswajalnych form potasu, miedzi i cynku (tab. 1).

Wielkość plonu zielonej masy owsa była zależna od dawki popiołów i odmiany owsa. 
Najwyższy plon owsa, w przeliczeniu na powietrznie suchą masę, odmiany Krezus 13,0 
g na wazon i odmiany Polar 12,2 g na wazon uzyskano po zastosowaniu popiołu lotnego 
w dawce odpowiadającej 16,8 t-ha"1, obliczonej wg 0,5 Hh (rys.l). W stosunku do obiektu
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TABELA 1. Zawartość wybranych makroelementów [g'kg_1] i mikroelementów 
[mg-kg-1 ] w popiołach lotnych
TABLE 1. Content o f some macroelements [g’kg-1] and microelements 
[mg-kg-1 ] in fly ashes
Pierwiastek
Element

Zawartość 
całkowita 
Total content

Formy
rozpuszczalne 
Soluble forms

Udział formy rozpuszczalnej 
w całkowitej zawartości 
Content of soluble form 
as % of the total content

Makropierwiastki
Macroelements

CT
Q

aQ
L mg-kg”1 %

P 1,9 228 11,6
K 8,32 5893 70,8
Mg 13,1 636 4,9
Ca 25,4 - -
Mikropierwiastki
Microelements

mg-kg-1 %

Fe 22800 6390 28,0
Mn 560 180 32,1
Cu 174 164 94,3
Zn 832 811 97,5

kontrolnego odmiana Krezus wykazała zwyżkę plonu o 65%, a odmiana Polar o 9%. 
Statystycznie istotny wzrost plonu owsa odmiany Krezus, w stosunku do obiektu, na 
którym nie stosowano popiołów, zaobserwowano również w kombinacjach z dawkami 
popiołów odpowiadającymi: 25,2 i 100,8 t-ha"1 oraz z dawkami dolomitu w wysokości 
5,4 i 16,1 t-ha"1. Natomiast w przypadku odmiany Polar uzyskano statystycznie istotne 
zwyżki plonu po zastosowaniu popiołu w dawce 16,8 t-ha"1 oraz popiołu z dodatkiem 
dolomitu (50,4 + 8,1 t-ha"1). Zastosowanie wyższych dawek popiołów bez dodatku 
dolomitu powodowało przeważnie obniżenie plonu owsa.

Przeprowadzone w Polsce badania wskazują na ogół na istotny wpływ wysokich 
dawek popiołów na plonowanie roślin. Maciak i Liwski [1981] w wieloletnich 
doświadczeniach (wazonowych, lizymetrycznych i polowych) z zastosowaniem dawek 
popiołów odpowiadających od 20 do 400 t-ha"1 uzyskali korzystne działanie użytych 
popiołów na plonowanie roślin. Zwyżki te, szczególnie w pierwszych latach uprawy 
spowodowane były niższymi dawkami popiołów (do 200 t-ha"1). Większe dawki (400 
t-ha-1) w pierwszych latach po zastosowaniu powodowały przeważnie spadek plonu 
roślin, natomiast wykazywały korzystne działanie następcze. Korzystny wpływ dużych 
dawek popiołu (200 i 400 t-ha"1) na wysokość plonu roślin uprawnych uzyskali również 
po 20 latach od ich wprowadzenia do gleby Ciećko i in. [2007]. Natomiast zastosowanie 
popiołów w dawce 600 i 800 ton na hektar nawet po tak długim okresie od wprowadzenia 
do gleby powodowało obniżenie plonu roślin w stosunku do obiektu kontrolnego. Nowak 
i Ciećko [1991] wskazująna korzystne współdziałanie wysokich dawek popiołu (w zakresie 
od 100 do 400 t-ha"1) i substancji organicznej na plonowanie roślin. Zdecydowanie najlepiej 
na wzrost roślin działa popiół stosowany z obornikiem, gorzej ze słomą i korą drzewną 
Jednak najwyższe dawki popiołu 600 i 800 t-ha"1 nawet z dodatkiem substancji organicznej 
powodują obniżenie plonu w pierwszych latach i tylko nieznaczny przyrost plonu po 20 
latach od ich wprowadzenia.
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RYSUNEK. 1. Plon suchej masy owsa 
FIGURE. 1. Yield of dry matter of oat
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TABELA 2. Zawartość [g- kg-1] wybranych makropierwiastków w owsie odmian Krezus 
i Polar
TABLE 2. Content o f some macroelements [g- kg-1] in yield of oat varieties Krezus and Polar
Nr
No

Obiekty
Objects

Dawka -  Dose Krezus Polar
wg
acc. to 
Hh

t*ha 1 P K Mg Ca P K Mg Ca

g • kg'1

0 Kontrola
Control

0 0 4,21 17,0 1,44 5,40 2,80 15,8 1,66 5,87

I 'Popiół
II iFly ash
III 1
IV ;
V i 
v i  i

0,5
0,75
1
2
3
4

16,8
25.2 
33,6
67.2 

100,8 
134,4

3,66
3,05
3,15
3,86
2,38
3,97

16,8
18.9 
22,6
24.9 
32,3 
33,6

3,03
2,91
2,90
2,79
4,32
3,49

4,60
4,30
4,32
3,49
5,23
3,51

2,92
2,96
3,61
3,51
4,65
5,00

17,7
19,4
32.2
27.3
36.3 
39,6

2,64
2.67
2.68 
3,21 
2,70 
2,86

4,66
4,58
3,68
3,34
3,22
3,00

VII ;Dolomit
VIII i Dolomite

1
3

5,4
16,1

3,12
4,31

10,2
14,1

5,32
5,99

4,95
5,15

3,32
4,52

12,6
15,5

6,17
6,85

5,61
5,84

IX

X

Popiół + 
dolomite 
Fly ash + 
dolomite

1

3

16,8 
+ 2,7 
50,4 
+ 8,1

3,35

3,40

21,0

25,6

4,37

3,47

4,75

3,56

4,31

3,76

17,6

32,5

5,01

3,13

5,04

3,16

N I R o . o r  L S D o , 5 0,19 0,91 0,09 0,28 0,24 3,25 0,22 0,21

Hh -  kwasowość hydro lityczna, hydrolytic acidity

Analiza składu chemicznego roślin nawożonych różnymi dawkami popiołów wskazuje 
na znaczne różnice w ich składzie w porównaniu z roślinami z obiektów nienawożonych 
(tab. 2 i 3). Zawartość fosforu w owsie zależała od dawki popiołu oraz od odmiany. 
Dodatek popiołu lotnego do gleby piaszczystej spowodował istotne obniżenie zawartości 
fosforu u odmiany Krezus z 4,21 g*kg_1 w obiekcie kontrolnym do 3,97 g-kg_1 w obiekcie, 
gdzie zastosowano najwyższą dawkę popiołu (tab. 2). Również nawożenie dolomitem 
oraz mieszankami popiołu i dolomitu wyraźnie obniżało koncentrację fosforu. Popiół lotny 
zastosowany do nawożenia odmiany Polar powodował wzrost zawartości fosforu z 2,80 
g*kg_1 do 5,00 g-kg"1. Statystycznie istotny wzrost zawartości fosforu u odmiany Polar 
zaobserwowano na obiektach, na których zastosowano dolomit i mieszanki popiołu i 
dolomitu. Fosfor w popiołach lotnych z węgla kamiennego na ogół występuje w niewielkich 
ilościach [Koter i in. 1983; Nowak, Ciećko 1983] oraz przeważnie w trudno przyswa
jalnych formach dla roślin [Koter i in. 1983]. Pomimo istotnego wzrostu całkowitej 
zawartości fosforu w glebach nawożonych popiołami bardzo często obserwuje się obniżenie 
zawartości fosforu w roślinach [Krążel i in. 1978; Ciećko i in. 2007], które spowodowane 
jest uwstecznianiem się fosforanów przyswajalnych w glebie pod wpływem substancji 
alkalicznych zawartych w popiołach. W przeprowadzonych badaniach własnych efekt 
stosowania popiołu uwidocznił się zmianą odczynu gleb na wszystkich obiektach, a 
zmiany wartości pH zależały od wielkości dawki [Właśniewski i in. 2009]. Po 
zastosowaniu popiołu w najwyższej dawce (134,4 t-ha"1) nastąpiła zmiana odczynu gleby 
z bardzo kwaśnego na lekko kwaśny (pH w KC1 z 3,97 do 5,78).
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TABELA 3. Zawartość [g- kg'1] wybranych m ikro pierwiastko w w owsie odmian Krezus 
i Polar
TABLE 3. Content of some microelements [g- kg-1] in yield o f oat varieties Krezus and Polar
Nr Obiekty Dawka -  Dose iKrezus* * 1Polar**
No Objects wg

acc. to 
Hh *

t-ha’ 1 Fe Mn Cu |Zn
1

Fe Mn Cu Zn

mg kg 1

0 Kontrola
Control

0 0 145 392 5,96 | 61,0
j

129 620 4,69 69,4

I Popiół 0,5 16,8 1650 393 6,32 | 87,4 208 281 4,57 72,5
II Fly ash 0,75 25,2 200 498 6,31 I 68,7 189 430 4,70 63,8
III 1 33,6 1243 500 6,61 | 64,6 225 523 5,28 47,4
IV 2 67,2 1651 401 7,52 ! 61,5 236 433 7,84 94,1
V 3 100,8 824 443 7,81 38,7 150 247 8,11 65,1
VI 4 134,4 218 270 6,75 j  35,0 387 238 8,83 60,0
VII Dolomit 1 5,4 170 130 5,25 I  29,8 183 374 4,23 49,7
VIII Dolomite 3 16,1 218 135 6,27 j 33,2 225 380 5,20 49,2
IX Popiół + 

dolomite
1 16,8 

+ 2,7
1247 395 6,46 1 43,0

i
157 210 6,66 68,1

X Fly ash + 
dolomite

3 50,4 
+ 8,1

:207 285 8,03 I 40.1
|

152 215 5,92 45,3

NIR 0,05’ ^^^0.05 i  35 29 UH 215 6,66
L...... .........

5,92 68,1 45,3

*Hh -  kwasowość hydro lityczna, hydrolytic acidity; **odmiany owsa, oat variety

Zastosowany popiół spowodował u obu odmian owsa istotny wzrost zawartości K w 
stosunku do kontroli. Najwyższą koncentrację 33,6 g-kg'1 i 39,6 g*kg_1 stanowiącą 
odpowiednio 98% i 150% zawartości w roślinach z obiektów kontrolnych, oznaczono w 
roślinach nawożonych dawką popiołów 134,4 t-ha"1. Zastosowanie dolomitu nieznacznie 
obniżało zawartość potasu w owsie.

Pod wpływem popiołów w badanych roślinach rosła zawartość magnezu, średnio z 
1,44 do 4,32 g*kg-1 (odmiana Krezus) i z 1,66 do 3,21 g*kg_1 (odmianaPolar). Zastosowany 
dodatek dolomitu istotnie zwiększył zawartość magnezu w roślinach. Wzrastające dawki 
popiołu znacznie obniżały zawartość wapnia u obu odmian owsa. W kombinacjach, na 
których zastosowano największe dawki popiołu, koncentracja tego pierwiastka stanowiła 
65% (odmiana Krezus) i 51% (odmiana Polar) zawartości w roślinach uprawianych na 
obiektach nienawożonych. W doświadczeniu wazonowym z kukurydzą i gryką Koter i 
in. [1983] stwierdzili, że wzrastające dawki popiołu (120-300 t-ha_1) istotnie obniżały 
koncentrację fosforu, potasu i wapnia, zwiększały natomiast zawartość magnezu. Wzrost 
zawartości pierwiastków głównych w życicy, najwyraźniej zaznaczony w przypadku 
magnezu i sodu, pod wpływem dużych dawek popiołów (50, 100, 400 t-ha'1) wykazała 
Kabata-Pendias i in. [1987].

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono statystycznie istotny wzrost zawartości 
żelaza i miedzi w owsie z kombinacji nawożonych w stosunku do kontroli (tab. 3). 
Zaobserwowano niewielkie różnice w zawartości manganu, a w przypadku odmiany Polar 
wyraźne zmniejszenie zawartości tego pierwiastka, co może być efektem alkalizującego 
działania popiołów na środowisko glebowe. Wyższe dawki popiołów ograniczały również 
akumulację cynku w roślinach. Kabata-Pendias i in. [1987] stwierdzili spadek zawartości 
mikropierwiastków (Fe, Mn, Cu i Zn) w miarę wzrostu dawek popiołu, a bezpośrednią
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przyczyną obniżenia ich bioprzyswajalności była słaba rozpuszczalność w roztworze 
glebowym. W przeprowadzonych badaniach własnych [Właśniewski i in. 2009] po 
zastosowaniu popiołu w ilości od 16,8 do 134,4 t-ha wyraźnie wzrosła (w stosunku do 
obiektu kontrolnego) całkowita zawartość Cu ( o 363%) i Zn (o 273%) i nieznacznie Fe 
(o 55%) i Mn (o 2%). Zastosowane dawki popiołu poprawiły zasobność gleby w 
rozpuszczalne w 1 mol HCl-dm-3 formy Cu, Fe, Mn i Zn. Na obiektach, na których 
zastosowano dawkę 134,4 t-ha"1, zawartość manganu zwiększyła się w porównaniu z 
kontrolą o 37% (do 140 mg-kg"1), żelaza o 96% (do 831 mg-kg"1), miedzi o 615% (do 
7,75 mg-kg"1) i cynku o 1030% (do 47,4 mg-kg"1) przekraczając przyjętą dla roślin 
uprawnych granicę toksyczności tego pierwiastka w glebie (20 mg-kg"1) [Stanisławska- 
Glubiak i in. 2001]. Pomimo tak znacznego wzrostu koncentracji w glebie „potencjalnie 
przyswajalnych” rozpuszczalnych w 1 mol HCl-dm"3 form Zn i Cu, koncentracja tych 
pierwiastków w roślinach, oceniana z punktu widzenia przydatności paszowej owsa 
(przedziały dopuszczalnej zawartości: Cu 5-10 mg-kg"'1, a Zn 30 -50 mg-kg"1) [Falkowski 
i in. 1996] jest optymalna, natomiast ilości Fe i Mn wielokrotnie przekraczają dopuszczalne 
zawartości tych pierwiastków (Fe 50-200 mg-kg"1, Mn 50-100 mg-kg"1).

WNIOSKI

1. Korzystny wpływ na plonowanie owsa zaobserwowano jedynie po zastosowaniu ni
skich dawek popiołów (16,8 t-ha1). Wysokie dawki powodowały wyraźne obniżenie 
plonu, przy jednoczesnym wzroście koncentracji potasu i magnezu w roślinach.

2. Wyższe dawki popiołów (50,4 t-ha1) wykazały korzystne działanie plonotwórcze tyl
ko wtedy, gdy były stosowane łącznie z dolomitem.

3. Zastosowane dawki popiołów powodowały istotny wzrost zawartości żelaza i miedzi 
w roślinach, ograniczały natomiast akumulację cynku. Rośliny zawierały żelazo i mangan 
w ilościach przekraczających dopuszczalne stężenia tych pierwiastków w paszach.
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