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Wstęp 

W ostatnim 10-Ieciu w naszym kraju nastąpiło znaczne obniżenie zużycia 
nie tylko nawozów mineralnych, ale także organicznych. Obniżenie zużycia tych 
ostatnich wiąże się ze znacznym spadkiem pogłowia zwierząt hodowlanych, w 
niektórych rejonach kraju nawet do 60%. Konsekwencją tego jest wzrost areału 
zbóż w strukturze zasiewów (nawet do 75% ), co powoduje nadprodukcję słomy, 
która stała się zbędnym odpadem organicznym. Innymi odpadami organicznymi 
są trociny z przemysłu drzewnego czy odpady z przemysłu rolno-spożywczego, 
jak: wywary i wapno defekacyjne. Odpadów tych wciąż przybywa, co zależne jest 
od tempa i kierunku rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach w literaturze 
naukowej wskazuje się na wykorzystanie różnych odpadów do nawożenia celem 
poprawy żyzności gleb [FILIPEK 1989; WIATER 1996; DECHNIK, FILIPEK 1998; GóRECKI 

1998], a tym samym osiągnięcia większych plonów roślin uprawnych [DECHNIK, 

FILIPEK 1998; WIATER, SKOWROŃSKA 1998]. Mniej jest prac z zakresu wpływu odpa
dów organicznych na jakość roślin. 

Celem badań było wstępne określenie wpływu niektórych odpadów orga
nicznych na akumulację wybranych mikroelementów w roślinach lędźwianu siew
nego. 

Materiały i metodyka 

Materiał badawczy uzyskano ze ścisłego doświadczenia polowego na glebie 
wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Rośliną testową był lędźwian siewny (La
thyrus sativus L.) odmiany Derek. Lędźwian siewny jest rośliną motylkową, która 
jako nieliczna dobrze plonuje na glebach lekkich. Wzbogaca glebę w azot, co 
było istotne w przypadku obiektów ze słomą i trocinami. Pod lędźwian stosowano 
następujące nawozy i odpady: O, NPK, słoma + wywar melasowy, słoma + N, 
wywar melasowy, trociny z tartaku + wapno defekacyjne, trociny z rzemieślnicze
go zakładu meblarskiego + wapno defekacyjne, wapno defekacyjne, obornik. Od
pady trudno rozkładające się zastosowano jesienią 1998 roku, a wywar melasowy, 
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obornik i nawozy mineralne wiosną 1999 r. 
Masę stosowanych substancji odpadowych wyliczono w oparciu o zawartość 

w nich azotu w stosunku do obornika z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych 
rośliny testowej. Zakładając, że rośliny wykorzystają 30% azotu z odpadów i z 
obornika, brakujący azot, fosfor i potas uzupełniono nawozami mineralnymi. W 
związku z tym rośliny otrzymały teoretycznie taką samą ilość podstawowych 
składników: N - 50 kg, P - 25 kg, i K - 100 kg·ha-1• W tabeli 1 przedstawiono 
skład chemiczny odpadów i obornika. 

Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny obornika, słomy i odpadów oraz ich dawki 
Doses and chemical composition of farmyard manure, straw and wastes 

Zawartość 
Zawartość mikroelementów w na-

Sucha w suchej masie 
wozach i odpadach (mg·kg-1 s.m.) 

masa Content 
Content of microelements in ferii- Dawka Odpad 

Dry in dry matter 
lizers and wastes (mg·kg-1 DM) Dose Wasie (%) matter (t·ha-1) 

(%) 
N p K Fe Mn Cu Zn 

Obornik; FYM 26,5 2,14 1,17 1,78 1940 146 31 155 30 

Wapno defekacyjne 67,7 0,55 0,35 0,05 824 105 7 10 7 
Defecation lime 

T - Trociny; Sawdust 28,5 0,48 0,Q3 0,34 1510 229 6 28 60 

M - Trociny; Sawdust 28,3 0,36 0,03 0,34 1590 139 34 67 60 

Słoma; Straw 88,7 0,74 0,14 0,91 257 45 5 29 5 

Wywar melasowy 4,1 5,02 1,14 0,94 910 28 95 55 50 
Molasses slops 

T - trociny z tartaku; sawdust sawmill 
M - trociny z rzemieślniczego zakładu meblarskiego; sawdust from furniture works 

Powierzchnia jednego poletka wynosiła 36 m2 i wszystkie obiekty doświad
czenia były rozlosowane w trzech powtórzeniach. 

Po zbiorze lędźwianu pobrano próby roślinne nasion i słomy, które zmine
ralizowano na sucho. Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) ozna
czono zawartość żelaza, manganu, miedzi i cynku. Wyliczono sześć stosunków 
ilościowych oznaczonych mikroelementów w nasionach i słomie lędźwianu. 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość mikroelementów w nasionach i słomie lędźwianu nawożonego 
różnymi odpadami przedstawiono w tabeli 2. 

Stosowane nawożenie nie różnicowało zawartości żelaza w nasionach. Nato
miast w przypadku słomy zauważyć można, że odpady takie jak wapno czy troci
ny z wapnem, a także wywar melasowy, obniżały koncentrację żelaza. Ma to naj
prawdopodobniej związek ze wzrostem odczynu gleby w wyniku stosowania tych 
odpadów. RoGóż [1996] w swoich badaniach podkreśla, że wapnowanie gleby 
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wpłynęło znacząco na obniżenie zawartości żelaza w częściach nadziemnych ku
kurydzy i słonecznika. 

Zawartość manganu w nasionach wahała się od 40-52 mg Mn·kg-1 s.m., a w 
słomie od 100 do 148 mg Mn·kg-1 s.m. W obu częściach roślin ilość manganu 
uzależniona była od rodzaju stosowanych odpadów. Odpady z przemysłu drzew
nego stosowano łącznie z wapnem i samo wapno obniżało zawartość manganu w 
roślinach lędźwianu. Podobnie oddziaływał wywar melasowy. SYKUT i in. [1998] 
twierdzą, że zawartość manganu w roślinach jest czułym wskaźnikiem zmian stop
nia zakwaszenia gleby. Przykładem na powyższe stwierdzenie mogą być także za
wartości manganu zarówno w nasionach, jak i w słomie lędźwianu, pochodzącego 
z obiektów, gdzie stosowano słomę z dodatkiem N mineralnego i słomę z wywa
rem melasowym. Jak podaje WIATER i WESOŁOWSKI [1998], słoma z dodatkiem 
N mineralnego może przyczyniać się do niewielkiego zakwaszenia gleby, a przez 
to przyczynia się do zwiększonej koncentracji manganu w roślinach [BłAZIAK i in. 
1996]. 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość mikroelementów w lędźwianie siewnym (mg·kg-1) 

The content of trace elements in chickling vetch (mg·kg-1) 

Nawożenie Nasiona; Seeds Słoma; Straw 

Fertilization Fe Mn Zn Cu Fe Mn Zn Cu 

o 75 50 48 11 145 126 35 7,0 
NPK 77 47 47 11 142 125 32 6,0 
Słoma + wywar melasowy 78 51 51 11 135 129 35 6,0 
Straw + molasses slops 
Słoma + N; Straw + N 78 52 48 11 123 148 38 5,0 
Wywar melasowy; Molasses 77 40 49 11 111 100 30 6,0 
slops 

Trociny T + Ca 76 43 47 11 124 121 36 5,0 
Sawdust T + Ca 

Trociny M + Ca 77 40 45 11 118 114 30 5,0 
Sawdust M + Ca 

Ca 74 42 48 12 120 116 35 6,0 
Obornik; Farmyard manure 77 44 45 li 123 122 30 5,0 

T - trociny z tartaku; sawdust sawmill 
M - trociny z rzemieślniczego zakładu meblarskiego; sawdust from furniture works 

Koncentracja cynku w nasionach lędźwianu była niższa niż podawana przez 
DZIAMBĘ i in . [1996]. Podają oni, że ilość cynku w roślinach lędźwianu bardziej 
uzależniona była od odmiany niż od nawożenia. Stosowane nawożenie w naszym 
doświadczeniu nie różnicowało w widoczny sposób ilości cynku zarówno w nasio
nach, jak i słomie lędźwianu. Trudno podzielić tutaj pogląd RocóżA [1996], że 
wapnowanie obniża ilość cynku w roślinach. Zawartość miedzi w nasionach i w 
słomie lędźwianu nie była zróżnicowana ze względu na stosowane nawożenie. W 
nasionach lędźwianu stwierdzono większą koncentrację miedzi niż podaje DZIAM

BA i in. [1996], a w słomie były to ilości podobne jak w innych roślinach motylko
wych. Zawartość miedzi w nasionach i słomie lędźwianu nie jest wskaźnikiem 
zmian odczynu gleby. GAMBuś [1987] udowodnił w swoich badaniach, że zawartość 
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miedzi w nasionach rzepaku była właśnie takim wskaźnikiem . 
Wartości stosunków ilościowych pomiędzy mikroelementami przedstawia 

tabela 3. 
Według MAJEWSKIEGO [1961 ], do normalnego rozwoju i wzrostu roślin naj

bardziej odpowiedni stosunek Fe : Mn powinien wynosić 1,5-2,5 : 1. Nasiona 
lędźwianu charakteryzowały się odpowiednim stosunkiem tych składników, z ten
dencją niewielkiego wzrostu na obiektach, gdzie stosowano wywar melasowy, 
wapno i trociny z wapnem oraz obornik. W słomie stosunek ten uległ obniżeniu 
poniżej dolnej granicy. Jak podaje w/w autor, przy stosunku mniejszym od 1,5 
występuje toksyczność manganu jednoznaczna z niedoborem żelaza. Zarówno 
niedobór, jak i nadmiar manganu zmniejsza zawartość wapnia i potasu, a zwłasz
cza magnezu w roślinach. Stosunek Fe : Zn w nasionach lędźwianu był wyrówna
ny i mieścił się w dolnych granicach, około 1,6, a dla słomy między 3,2-4,4. LUBET 

i in. [1983] twierdzili, że krytyczna wartość tego stosunku dla roślin wynosi 24 : 1. 
BŁAZIAK [1998] podaje, że proporcja ta dla nasion bobiku była bardzo szeroka 
1,02-13,74 i była zależna od rodzaju gleby. Dolna granica była charakterystyczna 
dla roślin uprawianych na glebach lekkich. 

Wartość Fe : Cu w nasionach była wyrównana we wszystkich obiektach i w 
porównaniu do wartości podanych przez BŁAZIAK [1998] dla bobiku, była wartoś
cią niską . Zakres proporcji Fe : Cu dla słomy wynosił 18,5-24,6. Stosunek ten 
uzależniony jest głównie od tego, czy żelazo dostarczone dla roślin jest w postaci 
Fe2+, czy Fe3+, a także od ilości i formy nawożenia azotowego. 

Tabela 3; Table 3 

Stosunki ilościowe pomiędzy mikroelementami w lędźwianie siewnym 
Quantitative ratios of trace elements in chickling vetch 

Nawożenie Nasiona; Seeds Słoma; Straw 

Fertilization Fe:Mn Fe:Zn Fe:Cu Mn:Zn Mn:Cu Zn:Cu Fe:Mn Fe:Zn Fe:Cu Mn:Zn Mn:Cu Zn:Cu 

o 1,5 1,6 6,8 1,0 4,5 4,4 1,2 4,1 20,7 3,6 18,0 5,0 

NPK 1,6 1,6 7,0 1,0 4,3 4,3 1,1 4,4 23,7 3,9 20,8 5,3 

Słoma + ")'War 1,5 1,5 7,1 1,0 4,6 4,6 1,0 3.9 22,5 3,7 21 ,5 5,8 

melaso")'; Straw 
+ molasses slops 
Słoma+ N 1,5 1,6 7,1 l,l 4,7 4,4 0,8 3,2 24,6 3,9 29,6 7,6 

Straw+ N 
Wywar melaso- 1,9 1,6 7,0 0,8 3,6 4,5 1,1 3,7 18,5 3,3 16,7 5,0 

")'; Molasses 
slops 

Trociny T + Ca 1,8 1,6 6,9 0,9 3,9 4,3 0,9 3,4 24,8 3,9 28,2 7,2 

Sawdust T + Ca 
Trociny M + Ca 1,9 1,7 7,0 0,9 3,6 4,1 1,0 3,9 23,6 3,8 22,8 6,0 

Sawdust M + Ca 

Ca 1,8 1,5 6,2 0,9 3,5 4,0 1,0 3,4 20,0 3,3 19,3 5,8 

Obornik; Far- 1,8 1,7 7,0 1,0 4,0 4,1 1,0 4,1 24,6 4,1 24,4 6,0 

myard manure 

T - trociny z tartaku; sawdust sawmill 

M - trociny z rzemieślniczego zakładu meblarskiego; sawdust from furniture works 

Koncentracja manganu i cynku w nasionach lędźwianu była wyrównana, o 
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czym świadczy wartość proporcji obu mikroelementów 0,8-1,1, a w słomie 3,3 do 
4,1. 

Stosunek Mn : Cu i Zn : Cu w nasionach uległ nieznacznemu zawężeniu w 
obiektach z odpadami obniżającymi zakwaszenie gleby. Zależności tej trudno szu
kać w przypadku słomy, gdzie zakres wielkości tej proporcji (Mn : Cu) wynosił 
16,7 w obiekcie z wywarem melasowym, do 28,2 w obiekcie z trocinami tartaczny
mi + wapno. Stosunek Zn : Cu w słomie był najniższy w obiekcie kontrolnym 
(5,0), a najwyższy w obiekcie, gdzie stosowano słomę + N (7,6). 

Wnioski 

1. Zawartość żelaza i manganu w słomie lędźwianu, a w nasionach tylko man
ganu, zależna była od rodzaju stosowanego nawożenia . 

2. Stosowane odpady nie wpływały na koncentrację miedzi i cynku w lędźwia
nie siewnym. 

3. Wartości stosunków Fe: Mn, Mn: Cu i Zn: Cu w niewielkim stopniu mo
dyfikowane były przez nawożenie. Na wartości proporcji Fe : Zn, Fe : Cu, 
Mn : Zn stosowane odpady nie miały większego wpływu. 
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Streszczenie 

Badania przeprowadzono w oparciu o doświadczenie polowe założone na 
glebie o składzie granulometrycznym piasku słabo gliniastego. Schemat doświad
czenia obejmował następujące obiekty - O, NPK, słoma + wywar melasowy, 
słoma + N, wywar melasowy, trociny z tartaku + wapno defekacyjne, trociny z 
rzemieślniczego zakładu meblarskiego + wapno defekacyjne, wapno defekacyjne, 
obornik. Obiekty te były powtarzane 3 razy. Wiosną wysiano lędźwian siewny 
odmiany Derek. 

Stwierdzono, że stosowane odpady w małym stopniu różnicowały zawartość 
żelaza w nasionach lędźwianu, a w większym stopniu jego zawartość w słomie. 
Zawartość miedzi w nasionach była również mało zróżnicowana w zależności od 
nawożenia, natomiast trociny wyraźnie ograniczały jej ilość w słomie. Zawartość 
cynku i manganu zarówno w nasionach, jak i słomie wyraźnie była mniejsza z 
obiektów, gdzie stosowano wapno defekacyjne, a najwyższa w roślinach z obiektu 
ze słomą + N. Wywar melasy zmniejszał zawartość manganu i żelaza w słomie 
lędźwianu. 
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Summary 

The studies included a field experiment on soil derived from light loam. 
The scheme of experiment consisted of the following objects: O, NPK, 

straw + molasses slops, straw + N, molasses slops, sawdust from sawmill + defe
cation lime, sawdust from furniture works + defecation lime, defecation lime, 
farmyard manure. These objects were three times replicated. Chickling vetch 
Derek variety was sowo in spring. 

In seeds and straw of chickling vetch, after previous dry mineralization, the 
contents of Fe, Mn, Zn and Cu were determined according to the atomie 
absorption spectrometry method (AAS). 

lt was found that the applied wastes differentiated the Fe content in 
chickling vetch seeds in small degree whereas to much wider extent in straw. The 
Cu content in seeds was slightly differentiated depending on fertilization. Ho
wever, the sawdust clearly reduced Cu content in the straw. The Zn and Mn con
tents in seeds, as well as in straw, were much lower on the objects with defeca
tion lime, while the highest in plants from the object with straw + N application. 
The molasses slops reduced the Mn and Fe contents in chickling vetch straw. 
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