
18 M. GARCZYÑSKA, J. KOSTECKA

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE Vol. LXIII No 1/2012: 18�21         DOI: 10.2478/v10239-012-0005-4

WSTÊP

Odpady organiczne, to z jednej strony jeden z istot-
nych czynników degraduj¹cych �rodowisko przyrod-
nicze, a z drugiej cenny materia³ uzupe³niaj¹cy
¿yzno�æ gleb [Baran, Drozd 2004]. W�ród odpadów
organicznych do przetworzenia w nawozy nadaj¹ siê
tak¿e odpady kuchenne. Mo¿na je kompostowaæ,
poddaæ fermentacji lub wermikompostowaniu [Jêdr-
czak 2008; Rosik-Dulewska 2008; Kostecka 2009].

Stosowana w wermikulturach pó³nocnej Europy
d¿d¿ownica kompostowa Eisenia fetida (Sav.) akcep-
tuje zró¿nicowane cechy siedliska z odpadów organicz-
nych. Charakteryzuje siê te¿ du¿¹ rozrodczo�ci¹ i szyb-
kim przetwarzaniem tych odpadów na wermikompost
[Neuhauser i in. 1980; Dominguez 2004; Dominguez,
Edwards 2004], co mo¿e przynie�æ wiele korzy�ci eko-
logicznych i ekonomicznych [Kostecka, Arend 2004].

Wygoda i komfort wermikompostowania on site,
w d¿d¿ownicowych skrzynkach ekologicznych mog¹
byæ utrudnione przez pojawienie siê doros³ych form
muchówek z rodziny Sciaridae i ich larw, konkuru-
j¹cych z d¿d¿ownicami o odpad organiczny.

Celem opisanych badañ by³a obserwacja funkcjo-
nowania d¿d¿ownicowych skrzynek ekologicznych i
okre�lenie rozwoju populacji d¿d¿ownic E. fetida
w kontakcie z ograniczaj¹cym wystêpowanie muchó-
wek w skrzynkach ekologicznych, preparatem aliofi-
lowym. Okre�lano tak¿e tempo wermikompostowa-
nia i cechy wermikompostu z odpadów kuchennych.

MATERIA£ I METODY BADAÑ

Badania prowadzono w warunkach laboratoryj-
nych wed³ug schematu przedstawionego w tabeli 1.
D¿d¿ownice Eisenia fetida (Sav.) hodowano w
skrzynkach ekologicznych o wymiarach 21x15x10
cm, utrzymuj¹c w nich sta³¹ wilgotno�æ (ok. 70%)
[PN- ISO 1998]. Temperatura w laboratorium wyno-
si³a 20±50C. Do wszystkich pojemników wprowadzo-
no po 2 dm3 standardowej ziemi ogrodniczej i odpa-
dy organiczne wymienione w tabeli. Dla poprawie-
nia warunków wermikompostowania odpady zmie-
szano z celuloz¹ [za Kostecka 2000]. Jej �ród³o sta-
nowi³a rozdrobniona tektura (10 mm). Pojemniki po-
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zostawiono w s¹siedztwie namno¿onych wcze�niej
muchówek, a nastêpnie zasiedlono d¿d¿ownicami (50
osobników E. fetida � 40 dojrza³ych i 10 niedojrza-
³ych), o znanej biomasie. Zapobiegaj¹c pojawianiu
siê larw ziemiórkowatych, pod³o¿a skrzynek podle-
wano co tydzieñ, 2% nastojem czosnku wg wskazañ
Achremowicza [1995]. Przed kolejnymi aplikacjami
tego preparatu, dynamikê rozwoju populacji d¿d¿ow-
nic sprawdzano przez rêczn¹ segregacjê ca³ych objê-
to�ci badanych pojemników. Odnajdywane osobniki
i kokony liczono i wa¿ono. Karmienia dokonano w
ka¿dej �skrzynce� 4-krotnie.

Skuteczno�æ ograniczania larw muchówek zie-
miórkowatych przez preparat aliofilowy sprawdzano
regularnie metod¹ mokrego lejka, pobieraj¹c po trzy
próbki (o objêto�ci 30 ml) pod³o¿a z ka¿dej skrzynki
[Górny, Grüm 1981].

Na koñcu do�wiadczenia pobrano tak¿e próbki
wermikompostu i oznaczono jego sk³ad: pH w wodzie
okre�lano metod¹ potencjometryczn¹, a stê¿enie soli
� metod¹ konduktometryczn¹ (w g NaCl×dm�3).
Zawarto�æ azotu ogólnego zbadano metod¹ Kjeldahla,
a fosforu metod¹ wanadowo-molibdenow¹. Poziom
potasu, wapnia i magnezu (mg×dm�3) analizowano
technik¹ ASA.

Uzyskane wyniki analizowano za pomoc¹ arku-
sza kalkulacyjnego Excel, a obliczone dane (zapre-

zentowane jako �rednie ± odchylenie standardowe)
porównywano metod¹ wariancji, pos³uguj¹c siê te-
stem Tukeya i programem Statistica PL.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Skrzynka kompostowa by³a skuteczn¹ metod¹ na
unieszkodliwianie organicznych odpadów kuchennych.
Poniewa¿ nastój czosnku dodawano do pod³o¿y z od-
padami organicznymi co tydzieñ (w celu niedopusz-
czenia do namno¿enia siê larw ziemiórkowatych) [za
Achremowicz 1995], wszystkie populacje d¿d¿ownic
kontrolowano w tych samych odstêpach czasu. Stwier-
dzono, ¿e tak czêste sprawdzanie nie by³o korzystne.
Zarówno w pod³o¿ach badawczych jak i kontrolnych,
d¿d¿ownice reagowa³y zak³óceniem rozmna¿ania przez
ca³y okres czêstego sprawdzania ich populacji (rys. 1).
Dopiero zmniejszenie czêstotliwo�ci niepokojenia
d¿d¿ownic pod koniec badañ, skutkowa³o gwa³townym
przyrostem ich liczebno�ci. �rednia populacja w skrzyn-
kach kontrolnych liczy³a wtedy 80±20 osobników i by³a
nieistotnie wiêksza od tej w skrzynkach z preparatem
aliofilowym (78±18 osobniki; p>0,05). Podobnie kszta³-
towa³a siê dynamika sumy biomasy d¿d¿ownic (w po-
jemnikach kontrolnych � 30,658±7,602 g i w pojemni-
kach z preparatem aliofilowym � 28,589±7,401g)
(p>0,05) (rys. 2).

TABELA 1. Schemat do�wiadczenia
TABLE 1. Plan of experiment
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Obja�nienia � Explanations: * uniwersalne pod³o¿e do ro�lin ozdobnych Floro-hum, pH 5,5�6,5; sk³ad: torf wysoki, torf niski, perlit, piasek,
mikroelementy, nawóz mineralny NPK, ** po 75 ml na ka¿dy typ odpadu � co powodowa³o podanie resztek kuchennych w stosunku resztki :
celuloza 2:1. *universal medium for ornamental plants Floro-hum, pH 5,5�6,5; composition: highmoor peat, lowmoor peat, pearlite, sand, microele-
ments, mineral fertilizer NPK, **at 75 ml for each type of waste � which caused give kitchen residues in proportion residues : cellulose 2:1.
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FIGURE 1.
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Badania mog¹ wskazywaæ, ¿e osobniki dojrza³e
E. fetida nie by³y wra¿liwe na nastój z czosnku. Ich
�rednie zagêszczenie (kontrola: 46±3,6; pojemnik z
preparatem aliofilowym 46±3,5 os./ poj.) oraz �rednia
suma ich biomasy (26,902±5,838 g i 27,054 ±6,943 g)
nie ró¿ni³y siê (p>0,05). Wra¿liwo�æ na obecno�æ
czosnku wykaza³y natomiast osobniki niedojrza³e. Na
koñcu do�wiadczenia istotnie wiêcej osobników w tej
klasie wiekowej odnaleziono w skrzynkach kontrol-
nych (16±36); gdy w pojemnikach z preparatem alio-
filowym by³o ich mniej (14±34; p<0,05). Istotne ró¿-
nice dotyczy³y tak¿e sumy ich biomasy (kontrola:
3,346±4,017 g; pojemnik z preparatem aliofilowym
2,684±4,872 g; p<0,05). Czosnek mia³ równie¿ nega-
tywny wp³yw na �redni¹ sumê biomasy 10 kokonów
sk³adanych przez d¿d¿ownice (tab. 2).

Czosnek Allium sativum zawiera w swoim sk³a-
dzie allicynê, która jest inhibitorem syntetazy ace-
tylokoenzymu A i blokuje równie¿ syntezê kwasów
ß-t³uszczowych, steroli i innych substancji. Ma silne
dzia³anie negatywne na szkodniki ro�lin i grzybobój-
cze [Achremowicz 1995]. Czosnek zawiera te¿ ajo-
en, ponadto zaliczane do fitoncydów lotne olejki ete-
ryczne, które zawieraj¹ organiczne zwi¹zki siarko-
we. S¹ to zwi¹zki silnie dra¿ni¹ce, szczególnie w for-
mie nastoju. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na te substan-
cje w preparacie aliofilowym mog³y negatywnie re-
agowaæ bardziej wra¿liwe osobniki niedojrza³e
d¿d¿ownic, a ujemne oddzia³ywanie na E. fetida roz-
mna¿aj¹ce siê, skutkowa³o obni¿eniem biomasy ko-
konów (5% w stosunku do kontroli).
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TABELA 2. �rednia biomasa 10 kokonów w zale¿no�ci od obecno�ci preparatu z czosnku [g]
TABLE 2. The average biomass of 10 coccons depending on the presence of garlic preparation

Obja�nienia � Explanations: a, b � zró¿nicowanie statystycznie istotne;  a, b � differentiation statistically essential (p<0,01).
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Zastosowany preparat aliofilowy by³ bardzo sku-
teczny w ograniczaniu larw muchówek, redukuj¹c ich
liczebno�æ o 65% w porównaniu z kontrol¹.

Wykazane tendencje, dotycz¹ce zagêszczenia i
biomasy d¿d¿ownic, nie wp³ywa³y na tempo przetwa-
rzania odpadów organicznych (tab. 3). Wyproduko-
wane z odpadów kuchennych wermikomposty by³y
bogate w sk³adniki pokarmowe ro�lin (tab. 4). Nie
ró¿ni³y siê pod wzglêdem zawarto�ci azotu azotano-
wego, fosforu, potasu, wapnia i magnezu. Poniewa¿
zasolenie wermikompostów z odpadów kuchennych
przekracza³o próg tolerancji dla ro�lin, a zawarto�æ
sk³adników pokarmowych by³a bardzo wysoka, wy-
tworzone nawozy nale¿y rozcieñczyæ przy wprowa-
dzaniu do pod³o¿y uprawowych ro�lin.

TABELA 3. Wp³yw preparatu aliofilowego na tempo wermikom-
postowania odpadów organicznych [ml×dzieñ�1]
TABLE 3. Influence of aliophilic preparation on the rate of ver-
micomposting of organic waste [ml×day�1]
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Obja�nienia � Explanations: A  � kontrola,  control; B � preparat aliofi-
lowy, aliophilic preparation.

W warunkach prowadzonego do�wiadczenia, nie
stwierdzono aby preparat aliofilowy mia³ negatywny
wp³yw na zagêszczenie i sumê biomasy d¿d¿ownic
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wermikompostuj¹cych odpady organiczne, ale sam
sposób jego aplikacji i czêste sprawdzanie stanu po-
pulacji E. fetida zaburza³o rozmna¿anie d¿d¿ownic.
Wobec potwierdzenia skuteczno�ci w redukowaniu
populacji muchówek przez ten naturalny preparat i
brak wp³ywu na tempo wermikompostowania, w dal-
szych badaniach warto ustaliæ zarówno wielko�æ jego
dawki, jak i sposób jej aplikacji do pod³o¿y skrzynki
ekologicznej.

WNIOSKI

1. Kuchenny odpad organiczny mo¿na unieszkodli-
wiaæ on site � w d¿d¿ownicowych skrzynkach eko-
logicznych. Spowodowan¹ obecno�ci¹ muchówek
uci¹¿liwo�æ prowadzenia skrzynki, mo¿na ograni-
czaæ zastosowaniem preparatu aliofilowego.

2. Zastosowany preparat aliofilowy by³ skuteczny w
ograniczaniu larw muchówek. Jest preparatem na-
turalnym i redukowa³ liczebno�æ larw ziemiórko-
watych o 65% w porównaniu z kontrol¹.

3. Wermikomposty wyprodukowane z unieszkodli-
wianych odpadów organicznych by³y bogate w
sk³adniki pokarmowe, ale ich zasolenie przekra-

TABELA 4. Cechy uzyskanych wermikompostów (sk³adniki
oznaczane w �wie¿ej masie, przy wilgotno�ci 70%)
TABLE 4. Characteristic of  produced vermicompost
(components determined in fresh mass at humidity of 70%)

* za � acc. [Koñczak-Konarkowska  2009].
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cza³o próg tolerancji dla ro�lin. Dlatego wytwo-
rzone nawozy nale¿y rozcieñczyæ przed wprowa-
dzaniem do pod³o¿y uprawowych.
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