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Abstract: The aim o f  this study was to assess the possibility o f  recultivation o f  hard coal fluidal ashes by 
combining them with fermented sewage sludge, straw and a preparation with Effective Microorganisms 
(EM -1). Based on the results o f  a three-year study with Festulolium braunii, Felopa variety, the influence 
o f  factors introduced in the experiment on the potassium and sodium content in the soil and grass was 
observed. The introduction o f  sewage sludge, straw and preparation with Effective Microorganisms (EM- 
1) was a factor decreasing the total potassium content in the substrate with ashes. The results obtained in 
the experiment are an argument justifying the use o f  factors from the experience o f  recultivation o f  
fluidized ash from coal.
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WSTĘP

Potas występuje w roślinach jako jon potasu(I). Nie tworzy związków organicznych, 
jednak odgrywa podstawową rolę w wielu procesach biochemicznych i fizjologicznych 
zachodzących w roślinie, między innymi biorąc udział w transporcie związków organicz
nych i nieorganicznych w tkankach przewodzących. W warunkach dużych zapasów
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przyswajalnych form potasu w glebie lub zbyt intensywnego nawożenia potasowego, 
dochodzi do luksusowego pobierania potasu z ograniczeniem pobierania innych katio
nów, szczególnie magnezu i sodu [Gorlach, Mazur 2001].

Potas w glebie występuje głównie w formie mineralnej, a największe jego ilości znaj
dują się w najdrobniejszych frakcjach gleby [Gorlach, Mazur 2001]. Zawartość potasu 
ogółem w glebach Polski wynosi od 0,8 do 2,5% K i zależy od ilości, części pylastych i 
składu mineralnego gleby, i jest z reguły tym niższa im gleba jest lżejsza. Forma ruchoma, 
to kationy adsorbowane wymiennie przez koloidy organiczne i mineralne, a forma zapa
sowa tego pierwiastka to silnie wiązany jon K+ i część potasu strukturalnego w siatkach 
krystalicznych minerałów glebowych. W miarę wietrzenia minerałów pierwotnych i wtór
nych potas powoli przechodzi w formy przyswajalne dla roślin, które stanowią ok. 1% 
potasu ogółem. Przyswajalne formy potasu występujące w glebie mogą ulegać stratom 
poprzez wypłukiwanie w głąb profilu glebowego. Na uwstecznienie potasu ma wpływ 
odczyn i zawartość masy organicznej w glebie. W miarę wzrostu pH gleby, zwłaszcza do 
odczynu alkalicznego, obserwuje się wyższe uwstecznienie potasu. Obniżenie zawartości 
masy organicznej w glebie powoduje szybsze uwstecznienie potasu [Pfeifer 2009].

Sód nie jest składnikiem pokarmowym niezbędnym do życia dla wszystkich roślin 
wyższych, ale może on zastąpić potas w większym lub mniejszym stopniu u niektórych 
gatunków roślin. W glebie sód występuje głównie w postaci soli, a jego zawartość w 
glebach mineralnych jest na ogół mniejsza niż potasu i waha się od 0,2 do 1,0% [Kabata- 
Pendias, Pendias 1999]. Kompleks sorpcyjny gleby wiąże jony sodu słabiej niż jony pota
su, dlatego jest on łatwo wymywany w głąb profilu [Kołodziejczyk i in. 2009]. Sód ma 
wpływ na gospodarkę wodną roślin, smakowitość i zdrowotność paszy [Kocoń 2002]. 
Zarówno w trawach, jak i u motylkowatych zawartość sodu jest zróżnicowana i kształ
tuje się od ilości śladowych do 2,12% w s.m., podlegając zmianom ilościowym w okresie 
wegetacji [Falkowski i in. 2000]. Optymalna zawartość sodu w runi łąkowej, powinna 
wynosić około 0,15% w s.m.

Celem prowadzonych badań była ocena możliwości rekultywacji popiołów fluidal
nych z węgla kamiennego, poprzez połączenie ich z przefermentowanym osadem ścieko
wym, słomą i preparatem Efektywne Mikroorganizmy (EM-1). Na podstawie wyników z 
trzyletniego doświadczenia z Festulolium braunii odmiany Felopa analizowano wpływ 
wprowadzonych w doświadczeniu czynników na kształtowanie się zawartości potasu i 
sodu oraz ich stosunków jonowych w podłożach.

MATERIAŁ I METODY

W latach 2007-2009 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, zlokalizowane we 
wsi Dębina (wsp. geogr. 53,275 N i 14,822 E), oddalonej ok. 40 km od Szczecina. 
Rośliną testową była trawa (Festulolium braunii odmiany Felopa). Warunki realizacji 
doświadczenia, charakterystykę zastosowanych materiałów oraz schemat wariantów na
wozowych opisano w pracy Stankowskiego i Gibczyńskiej [2011].

Zawartość potasu ogólnego w glebie wynosiła 1,5 g K • kg"1 gleby, a potasu przyswa
jalnego 163,5 mg K • kg'1 gleby, natomiast popiół fluidalny z węgla kamiennego zawierał 
0,06% potasu. Po każdym ostatnim w danym roku pokosie trawy z wazonów pobrano 
próby podłoża za pomocą laski Egnera i wykonano analizę chemiczną materiału doświad
czalnego. Potas przyswajalny w glebie oznaczono, stosując metodę Egnera-Riehma [PN- 
R-04022:1996/Az1:2002/]. W celu oznaczenia ogólnej zawartość potasu i sodu w glebie 
oraz trawie, próbki zmineralizowano w mieszaninie kwasów azotowego(Y) i chlorowe
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go(VII), a następnie wykonano pomiary przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej 
SOLAAR S.A. [Ostrowska i in. 1991]. Wartości półprzedziałów ufności obliczono stosu
jąc test Tukey’a, (poziom istotności a=0,05), wykorzystując program FR-ANALWAR 
opracowany i udostępniony przez prof. dr. hab. Franciszka Rudnickiego.

WYNIKI I DYSKUSJA

Podłoża w doświadczeniu wykonane na bazie gleby charakteryzowały się niską wyno
szącą około 1 g K • kg"1 gleby zawartością potasu ogólnego (tab. 1). W wyniku wzbogace
nia gleby osadem ściekowym ilość ta nie uległa istotnemu zwiększeniu. Średnia z trzech lat 
zawartości potasu ogólnego w popiele fluidalnym z węgla kamiennego była ok. pięciokrot
nie wyższa niż w glebie i wynosiła 5,95 g K • kg"1 popiołu, a po dodaniu kolejnych kompo
nentów nawozowych ilość ta ulegała stopniowo zmniejszeniu. Porównując zmiany zawar
tości potasu ogólnego w ciągu trzech lat doświadczenia należy zauważyć, że w podłożach 
zawierających popiół ilość tego makroskładnika stopniowo obniżała się (tab. 1).

Obecność preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM-1) była również czynnikiem 
obniżającym zawartość potasu ogólnego w podłożach z popiołem fluidalnym z węgla 
kamiennego, zastosowanych w doświadczeniu (tab. 1). Pewnym wyjaśnieniem powyż
szej zależności może być informacja podawana przez producenta, że preparat powoduje 
odblokowanie dostępnych form potasu i fosforu [www.emgreen.pl].

Po zakończeniu doświadczenia gleba charakteryzowała się zawartością sodu ogólne
go, wynoszącą 0,56 g Na • kg"1 gleby, która była niższa niż zawartość potasu. Taka 
zależność znajduje potwierdzenie w danych literaturowych [Bartkowiak, Długosz 2010, 
Bednarek, Lipiński 1998, Bednarek i in. 2004, Bednarek 2005]. Wprowadzenie do podło
ża z glebą osadu ściekowego spowodowało obniżenie się zawartości w nim sodu po 
zakończeniu doświadczenia, jednakże nie było ono istotne na poziomie a  =0,05. Dodanie 
preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM-1) nie wpłynęło istotnie na zawartość sodu w 
podłożach, a jego ilość utrzymywała się na poziomie 0,4 g Na • kg"1 podłoża. Natomiast

TABELA 1. Zawartość potasu ogólnego w  podłożach wykonanych na bazie gleby i popiołów  
[g K • kg*1 podłoża]
TABLE 1 .The total potassium content in the beddings made on the basis o f  soil and fly ash 
[g K • kg-1 beddings]

Wariant 
The variant

Podfoża na bazie gleby 
Beddings on the basis o f  soil

Wariant 
The variant

Podfoża na bazie popiołu 
Beddings on the basis o f  ash

lata doświadczenia 
years o f  experiment

lata doświadczenia 
years o f  experiment

2007 2008 2009 średnia
mean

2007 2008 2009 średnia
mean

1 1,11 0,96 1,13 1,07 5 6,93 6,21 4,70 5,95
2 1,29 1,12 1,45 1,29 6 6,46 5,93 5,43 5,94
3 1,02 0,98 1,16 1,05 7 5,42 5,13 5,20 5,25
4 1,05 1,07 1,39 1,17 8 5,36 5,09 5,59 5,35
Średnia
Mean

1,12 1,03 1,28 1,14 Średnia
Mean

6,04 5,59 5,23 5,62

NIR; LSD a s . a s . a s . - NIR; LSD a s . 0,557 a s . -

http://www.emgreen.pl
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podłoża zawierające popiół, charakteryzowały się większą ilością sodu ogólnego w porów
naniu z glebą średnio 2,5 gNa-kg"1. Nie stwierdzono istotnego wpływu obecności Prepara
tu Mikrobiologicznego EM-1 oraz osadu ściekowego na zmiany tych wielkości (tab. 2).

Sód ma bardzo zbliżone właściwości chemiczne w porównaniu do potasu, lecz funk
cja sodu w żywieniu roślin wyższych nie jest dobrze udokumentowana. Zarówno sód, 
jak i potas występują na pierwszym stopniu utlenienia, co umożliwia obliczanie stosunku 
równoważnikowego w podłożach dla tych pierwiastków. Analiza wartości stosunków 
równoważnikowych K/Na w badanych podłożach wskazała wpływ wprowadzonych 
osadów ściekowych wyrażający się wzrostem zasobności podłoży w potas w porówna
niu do sodu (tab. 2). Analogiczną zależność przedstawili Bednarek i in. [2004] podając, że 
jednostronne nawożenie mineralne, szczególnie potasem, prowadziło do istotnego zmniej
szenia zawartości sodu w glebie i jego procentowego udziału w wysyceniu kompleksu 
sorpcyjnego.

TABELA 2. Zawartość sodu ogólnego w  podłożach wykonanych na bazie gleby i popiołów
[g N a • k g 1 podłoża] i stosunek równoważnikowy K /Na w  trzecim roku doświadczenia 
TABLE 2. The total sodum content in the beddings made oil the basis o f  soil and fly ash 
[g N a  • kg'1 beddings] and the equivalence ratio o f  K/Na in the third year o f  experience

Wariant 
The variant

Podłoża na bazie gleby 
Beddings on the basis o f  soil

; Wariant 
The variant

Podłoża na bazie popiołu 
Beddings on the basis o f  ash

g N a-k g1 podłoża 
g N a -k g 1 o f  backing

K /Na g N a-k g1 podłoża 
g N a -k g 1 o f  backing

K/Na

1 0.56 1,14 5 2,68 1,04

2 0,33 2,36 6 2,44 1,31

3 0,37 1,68 7 2,26 1,45

4 0,40 1,76 8 2,83 1,16

Średnia
Mean

0,41 1,62 j Średnia 
i Mean

2,55 1,21

NIR; LSD a s . - NIR; LSD a s . -

O zasobności gleb w potas świadczy zawartość jego form przyswajalnych. W latach 
2007 i 2008 po zbiorze trawy w glebie z wariantu kontrolnego, zawartość potasu przy
swajalnego wynosiła odpowiednio 95,1 i 42,5 mg K • kg"1 gleby. Nie stwierdzono jedno
znacznie ukierunkowanego wpływu zastosowanego nawożenia, jak również dodania pre
paratu mikrobiologicznego EM-1 na zmiany zawartości potasu przyswajalnego w podło
żach. Na zakończenie trzeciego roku doświadczenia po zbiorze Festulolium w glebie z 
wariantu kontrolnego potasu przyswajalnego było 124,3 mg K • kg"1 gleby. Podłoża za
wierające popiół charakteryzowały się wyższą zawartością potasu przyswajalnego. W 
obecności preparatu EM-1 i osadu ściekowego nastąpiło zmniejszenie zawartości potasu 
przyswajalnego w trzecim roku doświadczenia. Wpływ dodanych do podłoży kompo
nentów, jaki miał miejsce w roku 2009 znalazł również odzwierciedlenie w wartościach 
średnich z trzech lat i to szczególnie w przypadku podłoży zawierających popiół fluidalny 
z węgla kamiennego (tab. 3).

Zawartość potasu w materiale roślinnym wynosiła 30 g • kg"1 i była wyższa od warto
ści 17 g • kg"1, przyjmowanej za optymalną [Falkowski i in. 2000]. Brak zróżnicowania 
ilości potasu przyswajalnego w poszczególnych wariantach nawozowych, znalazł od
zwierciedlenie w stosunkowo równomiernej ilości potasu w uprawianej Festulolium brau- 
nii odmiany Felopa. Dodatek komponentów nawozowych, jak i preparatu mikrobiolo-
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TABELA 3. Zawartość potasu przyswajalnego w  podłożach wykonanych na bazie gleby i popiołów  
[mg K • kg'1 podfoża]
TABLE 3. The content o f  available potassium in the media made on the basis o f  soil and fly ash 
[mg K • kg-1] ____  ___ _________________________________________

Wariant 
The variant

Podłoża na bazie gleby 
Backings on the basis o f  soil

Wariant 
The variant

Podfoża na bazie popiołu 
Backings on the basis o f  ash

lata doświadczenia 
years o f  experiment

lata doświadczenia 
years o f  experiment

2007 2008 2009 średnia
mean

2007 2008 2009 średnia
mean

1 95,1 42,5 124,3 87,3 5 77,0 102,0 289,9 156,3

2 70,0 30,1 93,9 64,7 6 90,0 65,2 127,2 94,1

3 101,1 26,5 73,7 67,1 7 62,1 36,5 101,3 66,6

4 67,4 30,9 59,5 52,6 8 79,2 34,1 75,8 63,0

Średnia
Mean

83,4 32,5 87,8 67,9 Średnia
Mean

77,1 59,4 148,5 95,0

NIR; LSD ILS. ILS. a s . - NIR; LSD a s . a s . a s . -

gicznego EM-1 nie spowodował istotnej zmiany w stosunku do wyników z próby kon
trolnej. Analizując, dane z ostatniego roku doświadczenia z poszczególnych pokosów, 
należy zauważyć mniejsząjego ilość w trawie zebranej w drugim pokosie. Z porównania 
średnich ważonych widać, tendencję do stopniowego zmniejszania się zasobności Festu- 
lolium w potas ogólny w kolejnych latach doświadczenia (tab. 4 i 5).

Ilość sodu w badanej trawie była bardziej zróżnicowana niż w podłożach zarówno z 
glebą, jak i z popiołem. Średnia ważona zawartość sodu ogólnego w trawie rosnącej na 
samej glebie wynosiła od 0,088 do 0,295 g Na • kg'1 s.m. W uprawach na podłożach 
wzbogaconych osadami ściekowymi otrzymano zwiększone zawartości ogólnego sodu 
w trawie, wahające się w zakresie od 0,196 do l,037gNa • kg'1 s.m. (tab. 5). Analogiczne 
zależności uzyskano w przypadku roślin rosnących na podłożu z popiołem fluidalnym z

TABELA 4. Zawartość potasu w  Festulolium braunii odmiany Felopa [g K* kg'1 s.m ], podłoża z glebą 
TABLE 4. The potassium content in a variety Felopa o f  Festulolium braunii [g K* k g 1 d.ra], 
beddings with the soil

Nr Lata doświadczenia -  Years o f  experiment

2007 2008 2009

pokosy
swaths

śred.
waż..
weig.
aver.

pokosy
swaths

śred.
waż.
weig.
aver.

pokosy
swaths

śred.
waż.
weig.
aver.I II I n m I n Ill

1 35,81 37,80 36,68 27,08 27,54 27,59 27,40 27,94 19,96 29,69 26,82

2 30,63 41,50 35,97 22,90 28,18 34,73 28,60 31,25 18,65 29,77 28,19

3 40,48 43,17 41,76 21,96 12,76 28,93 21,22 27,04 20,01 27,01 25,38

4 35,57 38,49 36,94 20,41 15,89 28,56 21,62 26,63 21,90 31,74 27,71

Średnia
Mean

35,62 40,24 37,84 23,09 21,09 29,95 24,71 28,22 20,13 29,55 27,03

NIR; LSD a s . a s . - a s . a s . a s . - a s . a s . a s . -



106 M. Gibczyńska, S. Stankowski

TABELA 5. Zawartość potasu w  Festułolium braunii odmiany Felopa [g K • kg'1 s.m ], 
podłoża z popiofem
TABLE 5. The potassium content in a variety Felopa Festulolium braunii [g K • kg'1 d.m.], 
beddings with the ash

Nr Lata doświadczenia -  Years o f  experiment

2007 2008 2009

pokosy
swaths

śred.
waż.
weig.

pokosy
swaths

śred.
waż.
weig.

pokosy
swaths

śred.
waż
weig.

jl II aver. I II Ill aver. I II j III aver.

5 31,96 27,00 30,34 25,78 i 24,32 !30,42 26,84 28,07 22,14 127,82 26,49
6 37,91 34,98 36,69 24,31 40,80 ;27,14 30,75 29,33 18,66 128,94 27,58
7 141,94 26,41 35,54 18,11 .6,57 28,97 17,88 23,23 19,51 28,84 24,92
8 ! 3 9,43 29,64 35,68 40,88 16,91 127,61 28,47 27,97 22,79 26,84 ! 26,27
Średnia
Mean

137,81 29,51 34,56 27,27 22,15 28,54 25,99 27,15 20,78 128,11 26,32

NIR; LSD a s . a s . - a s . a s . a s . - a s . a s . a s . ! -

węgla kamiennego. Dodanie komponentów nawozowych wpłynęło na wzrost ilość sodu 
ogólnego w Festulolium. Średnia ważona zawartość sodu ogólnego w trawie rosnącej na 
samym popiele wynosiła od 0,149 do 0,382 g Na • kg"1 s.m., a na podłożach z popiołem 
wzbogaconych osadem ściekowym nastąpiło zwiększenie ogólnej ilości sodu w trawie 
(w granicach od 0,626 do 3,134g Na • kg"1 s.m.), jednakże nie było ono istotne na pozio
mie a  =0,05. Uzyskane wyniki nie wskazują na ukierunkowany wpływ dodanego prepa
ratu (EM-1) oraz Proszku Ceramicznego na zawartość sodu w trawie, co skorelowane 
jest z brakiem zmian w podłożach (tab. 6 i 7).

Ze względu na fakt, że zawartość sodu w trawach jest bardzo zróżnicowana, od 
śladowych ilości do 2,1% Na s.m. [Falkowski i in. 2000], ilość sodu w uprawianej trawie 
nie przekroczyła tego szerokiego zakresu wartości.

TABELA 6. Zawartość sodu w  Festulolium braunii odmiany Felopa [g N a ■ kg'1 s.m.], podłoża z glebą 
TABLE 6. The sodium content in a variety Felopa Festulolium braunii [g K • kg'1 d.m.], with beddings 
the soil

Nr Lata doświadczenia -  Years o f  experiment

2007 ;2008 2009

pokosy
swaths

i śred. 
| waż.

| pokosy 
i swaths

śred.
waż.
Weig.
aver.

pokosy
swaths

śred.
waż.

I n
weig. 

i  aver. I II m I II Ill
weig.
aver.

1 0,069 0,093 0,088 10,165 0,096 0,427 0,191 0,299 0,240 0,321 0,295
2 0,350 0,528 10,437 10,651 0,215 0,329 0,434 1,184 0,547 1,126 1,037
3 0,135 0,263 0,196 ; 1,255 0,050 0,178 0,571 1,811 0,257 0,625 0,907
4 0,265 0,557 10,402 10,888 0,058 0,322 0,444 1,094 0,492 0,924 0,869
Średnia
Mean

0,205 0,360 0,281 0,740 0,105 0,314 0,410 1,097 0,384 0,749 0,777

NIR; LSD 0,251 0,276 | - la s . a s . a s . - a s . a s . 0,435 -
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TABELA 7. Zawartość sodu w  Festulolium braunii odmiany Felopa [g N a  • k g 1 s.ra], 
podfoża z popiołem
TABLE 7. The sodium content in a variety Felopa Festulolium braunii [g K • kg'M .ia], 
with beddings the ash

Nr Lata doświadczenia -  Years o f  experiment

2007 2008 2009

pokosy
swaths

śred.
waż.

pokosy
swaths

śred.
waż.

pokosy
swaths

śred.
waż.

I II
weig.
aver. I n Ill

weig.
aver. I n m

weig.
aver.

5 0,083 0,286 0,149 0,066 0,133 0,362 0,186 0,490 0,292 0,366 0,382

6 2,044 13,300 2,565 1,781 0,077 0,398 0,777 0,868 0,267 1,270 0,977
7 1,505 5,460 3,134 1,538 0,058 0,136 0,626 1,093 0,261 0,858 0,792

8 1,947 4,100 2,772 2,153 0,059 0,076 0,790 1,159 0,293 0,607 0,704
Średnia
Mean

1,395 3,287 2,155 1385 0,082 0,243 0,595 0,903 0,278 0,775 0,714

NIR; LSD a s . a s . - a s . a s . a s . - a s . a s . 0,455 -

Przyjmując jednak, jak podaje Borowiec i Urban [1992], że prawidłowa zawartość
sodu w sianie wynosi od 1,1 do 1,6 g*kg_1, w pierwszym roku doświadczenia Festulo
lium braunii odmiany Felopa, rosnąca na podłożach zawierających popiół wzbogacony
osadem ściekowym, charakteryzowała się podwyższoną zawartością sodu.

WNIOSKI

1. Wprowadzenie, w warunkach doświadczenia, do podłoży osadu ściekowego i słomy 
oraz preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM-1) były czynnikami zmniejszający
mi zawartości potasu ogólnego w podłożach z popiołem.

2. Nie stwierdzono istotnego wpływu obecności Preparatu Mikrobiologicznego EM-1 
oraz osadu ściekowego na zasobność podłoży zawierających popiół fluidalny z wę
gla kamiennego odnośnie sodu ogólnego.

3. Analiza wartości stosunków równoważnikowych K/Na w badanych podłożach wska
zała, że dodane do podłoży osady ściekowe przyczyniły się do wzrostu zasobności 
podłoży w potas w porównaniu z danymi odnośnie zawartości w nich sodu.

4. Wyniki uzyskane w doświadczeniu stanowią argument uzasadniający stosowanie 
czynników z doświadczenia do rekultywacji popiołów fluidalnych z węgla kamien
nego.

5. Dodanie komponentów nawozowych, jak i preparatu mikrobiologicznego EM-1 nie 
spowodowało istotnej zmiany zawartości potasu ogólnego w Festulolium braunii 
odmiany Felopa.

6. Dodanie osadów ściekowych nie miało istotnego wpływu na zwiększenie zawartości 
sodu ogólnego w Festulolium.

7. Nie stwierdzono jednoznacznego kierunku zmian w zawartości sodu w Festulolium 
pod wpływem dodanego preparatu (EM-1) oraz Proszku Ceramicznego.
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