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Wstęp 

Osady ściekowe należą do odpadów, których ilość w ostatnich latach w 
Polsce zwiększa się najszybciej. Jest to wynikiem budowy wielu nowych i moder
nizacji dotychczas pracujących oczyszczalni ścieków. Z trzech podstawowych spo
sobów utylizacji osadów ściekowych, którymi są: składowanie na wysypiskach, 
spalanie po wysuszeniu i wykorzystanie przyrodnicze, coraz więcej uwagi poświę
ca się metodzie przyrodniczego zagospodarowania, w tym także rolniczego wyko
rzystania osadów. Sposób ten wydaje się być najbardziej racjonalnym, gdyż poz
wala wykorzystać, znajdujące się w osadach ściekowych znaczne ilości materii 
organicznej i składników nawozowych: azotu, fosforu, wapnia, magnezu i innych 
polepszających żyzność gleby (BARAN i in. 1996; PAULI-WILGA 1996; GORLACH, GAM

BUŚ 1998]. 
Niestety niektóre osady zawierają nadmierne ilości składników szkodliwych, 

w tym głównie metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych. Uniemożliwia 
to ich bezpośrednie wykorzystanie jako nawozu [KABATA-PENDIAS i in. 1987; ANO

NIM 1996; BARAN i in. 1996]. Tego rodzaju osady przed zastosowaniem do gleby 
powinny być przetworzone poprzez ich kompostowanie z dodatkiem nie zanieczy
szczonej metalami ci<;żkimi materii organicznej. Uzyskane tym sposobem kompo
sty lub wermikomposty (z wykorzystaniem dżdżownicy kalifornijskiej Eisenia feti
da), w porównaniu do materiałów wyjściowych poddanych kompostowaniu, chara
kteryzują się zwykle większą stabilnością składu chemicznego, wyższą zawartością 
składników pokarmowych, strukturą agregatową i cechami fizycznymi ułatwiają
cymi ich stosowanie do gleby [KOSTECKA 1995; DROZD i in. 1996; URBANIAK 1997]. 

Celem niniejszej pracy było określenie składu chemicznego kompostów i 
wermikompostów z osadów ściekowych o nadmiernej zawartości cynku lub chro
mu, wyprodukowanych z różnymi dodatkami (słoma, trociny) oraz ocena wartości 
nawozowej i wpływu tych kompostów na plonowanie i skład chemiczny roślin. 
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Materiały i metodyka 

Do kompostowania użyto osady ściekowe z dwóch oczyszczalni mechani
czno-biologicznych z Myślenic i Skały, o nadmiernej zawartości metali cic;żkich, 
uniemożliwiającej ich bezpośrednie wykorzystanie jako nawozu organicznego. W 
czeiwcu 1996 roku rozpoczęto kompostowanie osadów w pojemnikach plastiko
wych o pojemności 12 dm3 z dodatkiem rozdrobnionej słomy lub trocin. Stosunek 
osadu z Myślenic do słomy lub trocin wynosił jak 1:0,7 w przeliczeniu na suchą 
masę, a w przypadku osadu ze Skały jak 1 :0,85. Kompostowanie prowadzono w 
dwóch powtórzeniach. Równolegle w tych samych warunkach kompostowano sam 
osad bez dodatku słomy lub trocin. Po 3 miesiącach kompostowania jedno z 
powtórzeń zostało zasiedlone dżdżownicą kalifornijską (Eisenia fetida) dla otrzy
mania tzw. wermikompostu. Wilgotność masy kompostowanej utrzymywano w 
granicach 65-70% pojemności wodnej. W czasie kompostowania przeprowadzano 
okresowe mieszanie materiału celem natlenienia. 

W kwietniu 1997 roku pobrano próbki otrzymanych kompostów do analizy 
chemicznej. W pobranych próbkach, podobnie jak w materiałach wyjściowych do 
kompostowania, oznaczono zawartość suchej masy, materii organicznej metodą 
wagową, azotu całkowitego przy pomocy automatycznego zestawu Kjeltcc II Plus. 
Zawartość fosforu, potasu i metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) oznaczono 
po rozłożeniu wyżarzonej próbki, w mieszaninie kwasów: azotowego (V) i chloro
wego (VII). Fosfor oznaczono kolorymetrycznie, potas metodą emisji atomowej, 
a metale ciężkie metodą ASA, spektrofotometrem absorpcji atomowej PU 9100X 
firmy Philips. 

Na początku czeiwca 1997 roku założono doświadczenie wegetacyjne z uzy
skanymi kompostami według schematu podanego w tabeli 2. Doświadczenie prze
prowadzono w 4 powtórzeniach, w wazonach o pojemności 3 dm3, na podłożu 
glebowym o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. Komposty porówna
no z działaniem obornika i nawożenia mineralnego. Kontrolę stanowiła gleba bez 
nawożenia. Dawkę obornika i kompostów ustalono na podstawie zawartości w 
nich azotu i wynosiła ona 1,2 g na wazon. W obiekcie z nawożeniem mineralnym 
zastosowano o połowę mniejszą dawkę azotu (0,6 g/wazon) ze wzgl<;du na dobrą 
rozpuszczalność i dostępność dla roślin azotu w zastosowanej saletrze amonowej, 
w porównaniu z zawartym w kompostach. Dawki P i K we wszystkich obiektach 
nawożonych były jednakowe. Rośliną testową była kukurydza odmiany KLG 2210 
F1, którą zebrano po 8 tygodniach wegetacji na zieloną masę. Po wysuszeniu ma
teriału w temperaturze 70°C określono wielkość plonu części nadziemnych, a po 
spopieleniu na sucho, oznaczono w nim zawartość makroelementów (N, P, K, Ca 
i Mg) i metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn). 

Wyniki i dyskusja 

Kompostowanie osadów ściekowych z dodatkami materii organicznej i przy 
udziale dżdżownicy kalifornijskiej wpłynęło korzystnie na ich właściwości fizyczne. 
Otrzymane komposty, a w szczególności wermikomposty, stanowiły jednorodny, 
luźny i dobrze napowietrzony materiał o strukturze agregatowej, pozbawiony gnil
nego zapachu charakterystycznego dla zbitych i mazistych osadów ściekowych. 



Tabela 1; Table 1 

Skład chemiczny kompostowanych materiałów wyjściowych, obornika oraz uzyskanych kompostów i wermikompostów 
Chemical composition of composted initial materials, farmyard manure as well as obtained composts and vermicomposts 

Sucha Materia org. N p K Cd Cr Cu Ni Pb 
Materiały; Materials 

masa Org. matter 
DM 
(%) % suchej masy;% DM mg·kg-1 s.m; mg·kg-1 DM 

Materiały do produkcji kompostów i obornik; Composted initial materia]s and FYM 

Osad (I); Sludge (I) 27,7 55,2 3,48 2,01 0,18 2,83 5954 255 30 148 
Osad (II); S!udge (Il) 23,3 36,3 2,65 1,12 0,31 5,37 68 95 27 169 
Słoma; Straw 90,4 96,1 0,45 0,11 1,04 0,42 0,2 2,2 1,1 2,4 
Trociny; Sawdust 82,4 98,8 0,15 0,Ql 0,09 0,35 0,2 1,2 1,2 5,5 
Obornik; FYM 21,3 63,0 2,73 0,82 1,74 1,07 10,9 15,3 12,5 14,5 

Komposty na bazie osadu z Myślenic (I); Composts based on the sludge from Myślenice (I) 

Osad kompost.; Composted sludge 33,6 43,5 2,58 2,47 0,25 3,59 4506 289 42 178 
Osad+słoma; Sludge+straw 24,3 59,3 1,99 1,77 0,85 2,71 2496 208 27 121 
Osad+trociny; Sludge+sawdust 25,9 61,1 2,04 1,64 0,20 2,60 2482 200 29 123 
Wermikompost; Vermicompost 23,2 60,5 1,95 1,69 0,85 2,69 2005 192 26 110 
(Osad +słoma; Sludge+straw) 
Wermikompost; Vermicompost 24,4 61,3 2,04 1,69 0,24 2,63 2350 202 28 122 
(Osad +trociny; Sludge+sawdust) 

Komposty na bazie osadu ze Skały (II); Composts based on the sludge from Skala (II) 

Osad kompost.; Composted sludge 33,5 30,4 1,63 1,20 0,35 6,05 79 91 34 194 
Osad +słoma; Sludge+straw 26,5 42,5 1,64 1,05 0,89 5,16 59 82 27 157 
Osad+trociny; Sludge+sawdust 26,5 45,7 1,56 0,92 0,28 4,86 52 71 26 153 
Wermikompost; Vermicompost 28,3 45,0 1,67 1,02 0,91 5,01 72 79 26 153 
(Osad+słoma; Sludge+straw) 
Wermikompost; Vermicompost 27,6 46,1 1,75 0,96 0,36 4,86 52 75 26 161 
(Osad+trociny; Sludge+sawdust) 
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W tabeli 1 podano skład chemiczny kompostów oraz materiałów użytych do 
ich produkcji. Podobnie jak wyjściowy osad, również komposty uzyskane na bazie 
osadu z Myślenic są zasobniejsze w składniki oddziałujące korzystnie na glebę i 
rośliny, w porównaniu z kompostami i osadem ze Skały. 

Dodatek słomy lub trocin do kompostowanych osadów wyraźnie zwic,kszył 
zawartość materii organicznej w otrzymanych z nich kompostach. Natomiast za
wartość azotu w kompostach z osadu z Myślenic zmniejszyła się średnio o 43%, a 
z osadu ze Skały o około 38% w porównaniu z jego zawartością w odpowiednich 
osadach wyjściowych. Zawartość potasu w osadach ściekowych zwykle jest mała, 
ponieważ nie tworzy on nierozpuszczalnych soli ani zwi,izków organicznych, 
toteż przechodzi prawie w całości do wód ściekowych [BERNACKA, PAWWWSKA 

1994; GAMBUś, GoRLACH 1998]. Z tego powodu dodatek do osadu słomy, zawiera
jącej w suchej masie 1,04% K20, znacznie zwic,kszył zawartość tego składnika w 
uzyskanych kompostach słomowych, podczas gdy dodatek ubogich pod tym 
względem trocin, nic wykazywał podobnego działania. 

Kompostowanie osadów ściekowych, zawierających stosunkowo duże ilości 
fosforu i metali ciężkich (szczególnie cynku i chromu), z dodatkami materii orga
nicznej ubogiej w te składniki, najczęściej wyraźnie zmniejszało koncentracje, tych 
składników w uzyskanych kompostach (tab. 1 ). Osad z Myślenic zawierał bardzo 
duże ilości chromu, a ze Skały cynku. W wyniku przekompostowania tych osadów 
z dodatkami słomy i trocin zawartość chromu w kompostach z osadu z Myślenic 
zmniejszyła się średnio o 61 %, do poziomu około 2330 mg, a zawartość cynku, w 
przypadku użycia osadów ze Skały, odpowiednio o około 20% do poziomu 2780 
mg·kg-1 s.m. Pomimo tak znacznego zmniejszenia zawartości chromu w kompo
stach z Myślenic i cynku w kompostach ze Skały, koncentracja tych metali nadal 
przekraczała graniczne zawartości tych metali, warunkujące rolnicze ich wykorzy
stanie (ANONIM 1996]. 

W przypadku kompostów otrzymanych z osadów bez dodatku słomy i tro
cin, ujawniła się tendencja do zwiększania się koncentracji fosforu i metali cic,ż
kich w kompostowanych materiałach. Było to efektem czc,ściowcgo rozkładu ma
terii organicznej w kompostowanej masie. 

Zasiedlenie badanych kompostów dżdżownicą kalifornijską nic miało więk
szego wpływu na ich skład chemiczny. 

W doświadczeniu wazonowym porównano działanie nawozowe uzyskanych 
kompostów i wermikompostów z obornikiem bydlęcym i z nawozami mineral
nymi. W tabeli 2 podano plon suchej masy czc,ści nadziemnych kukurydzy upra
wianej w tym doświadczeniu oraz wyniki oznaczeń makroelementów w tym plo
mc. 

Wszystkie porównywane warianty nawozowe dały dużą zwyżkę plonów 
kukurydzy w porównaniu do kontroli bez nawożenia, lecz efekt nawozowy zasto
sowanych nawozów był znacznie zróżnicowany. Zastosowanie obornika przyniosło 
ponad dwukrotny wzrost plonu, a na obiekcie z wermikompostcm uzyskanym z 
trocin i osadu z Myślenic uzyskano prawie cztery i pół krotnie wyższy plon niż w 
obiekcie kontrolnym. Wermikomposty te przewyższały w swoim działaniu nawet 
szybkodziałające nawozy mineralne. 

Komposty i wermikomposty otrzymane na bazie osadu ze Skały, za wyjąt
kiem kompostu bez dodatku materii organicznej, w sw9im działaniu nawozowym 
znacznie ustępowały produktom z osadu z Myślenic. Sredni plon z obiektów z 
kompostami i wermikompostami z Myślenic wynosił 59,9 g, a z obiektów nawożo
nych nawozami wyprodukowanymi z osadu ze Skały 47,7 g s.m./wazon. 
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Tabela 2; Table 2 

Plon suchej masy czt;ści nadzie mnych kukurydzy (glwazon) 
oraz zawartość w mak roe le mentów w roślinach 

Yield of dry matter of maize shoots (g/pot) and macroelement content in plants 

Obiekt Plon N p K Ca Mg 
Treatment Yield % suchej masy;% DM 

I. Kontrola; Control 16,3 0,89 0,15 2,44 0,14 0,17 
2. Nawożenie minera lne; Fertilizers 62,4 0,97 0,31 1,41 0,04 0,18 
3. Obornik; FYM 34,1 0,65 0,42 3,28 O,D3 0,12 

Komposty na bazie osadu z Myślenic; Composts based on the sludge from Myślenice 

4. Osad; Sludge 39,0 0,79 0,17 1,38 0,10 0,17 
5. Osad+sloma; Sludge+straw 59,4 0,93 0,16 1,93 0,11 0,21 
6. Osad+trociny; Sludge+sawdust 61,6 0,85 0,20 1,81 O,Q7 0,18 
7. Wermikompost; Vermicompost 68,2 0,81 0,18 1,71 0,04 0,16 

(Osad +słoma; Sludge+straw) 
8. Wermikompost; Vermicompost 71,2 0,83 0,15 1 ,41 0,08 0,19 

(Osad +trociny; Sludge+sawdust) 

Komposty na bazie osadu ze Skały; Composts based on the sludge from Skala 

9. Osad; Sludgc 44,4 0,53 0,23 2,04 0,04 0,17 
10. Osad +słoma; Sludge+straw 42,7 0,8 1 0,24 2,29 0,04 0,14 
11. Osad+trociny; Sludge+sawdust 50,8 0,82 0,20 1,78 0,06 0,18 
12. Wermikompost; Vermicompos t 53,0 0,89 0,2 1 1,74 0,06 0,19 

(Osad +trociny; Sludge+sawdus t) 

NIR11_u.,; LSD,rn, 9,9 - - - - -
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Zawartość metali ciężkich w kukurydzy w liczbach względnych (kontrola=lOO; 
obiek ty według tabeli 2) 

Heavy metals content in maizc in relative amoun ts (control=lOO; objects acc. 
to Table 2) 
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Zawartość makroelementów w kukurydzy była znacznie zroznicowana. 
Wydaje się, że różnice te wynikają przede wszystkim z niejednakowej rozpusz
czalności makroelementów w użytych nawozach. 

Na rysunku przedstawiono zmiany zawartość metali cic;żkich w badanym 
materiale roślinnym, wynikające z zastosowanego nawożenia. Za wyjątkiem chro
mu nie stwierdzono wzmożonego nagromadzania metali ciężkich w częściach 
nadziemnych kukurydzy. Największy przyrost zawartości chromu zauważono w 
roślinach wyrosłych na glebie z dodatkiem kompostów z osadu ściekowego silnie 
zanieczyszczonego tym metalem, powstałego po oczyszczeniu ścieków ze znacz
nym udziałem ścieków garbarskich w Myślenicach (tab. 1 ). Nie zauważono podo
bnej tendencji w przypadku roślin uprawianych na obiektach z wcrmikompostem 
wyprodukowanym z tych samych komponentów. Można przypuszczać, że kopro
lity obecne w wermikompostach przyczyniają się do znacznie silniejszego „uwste
cznienia" chromu w nich występującego, niż to ma miejsce w tradycyjnych kom
postach, uzyskanych bez udziału dżdżownicy kalifornijskiej. 

Wnioski 

1. Dodatek słomy lub trocin do kompostowanych osadów ściekowych, nad
miernie zanieczyszczonych metalami ciężkimi, zwiększył zawartość materii 
organicznej i rozcieńczył je pod względem zawartości fosforu i metali cięż
kich. 

2. Wermikomposty uzyskane przy udziale dżdżownicy kalifornijskiej przy po
dobnym składzie chemicznym, charakteryzowały się lepszymi właściwościa
mi fizycznymi - szczególnie wyraźną strukturą agrcgatow,1 - w porównaniu 
do tradycyjnych kompostów. 

3. Komposty i wermikomposty otrzymane na bazie osadów ściekowych, w wa
runkach doświadczenia wazonowego, wykazały większą wartość nawozową 
od obornika, a wermikomposty z osadu z Myślenic przewyższyły w swym 
działaniu nawet nawozy mineralne. 

4. Za wyjątkiem chromu, badane komposty nie powodowały wzmożonego 
nagromadzania się metali ciężkich w kukurydzy. Największy przyrost zawar
tości chromu stwierdzono w roślinach wyrosłych na glebach z dodatkiem 
kompostu z osadu z Myślenic, powstałego po oczyszczeniu ścieków ze zna
cznym udziałem ścieków garbarskich. 
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Słowa kluczowe: osady ściekowe, metale ciężkie, wermikomposty, wartość na
wozowa, kukurydza 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oraz wegetacyjnych 
nad określeniem składu chemicznego i wartości nawozowej kompostów i wermi
kompostów uzyskanych z osadów ściekowych zawierających nadmierne ilości 

cynku lub chromu, kompostowanych z dodatkiem rozdrobnionej słomy lub trocin. 
Kompostowanie osadów ściekowych znacznie poprawiło ich właściwości fizyczne i 
chemiczne. Wszystkie otrzymane komposty stanowiły jednorodny, luźny materiał 
o strukturze agregatowej, pozbawiony gnilnego zapachu. W kompostach z dodat
kiem słomy lub trocin wyraźnie zwiększyła się zawartość materii organicznej, a 
zmniejszyła się koncentracja większości składników pokarmowych i metali cięż
kich. W kompostach otrzymanych z osadów bez dodatku słomy lub trocin ujawni
ła się tendencja do zwiększania koncentracji fosforu i metali ciężkich. 

Działanie nawozowe badanych kompostów i wermikompostów z osadów 
ściekowych, w przeprowadzonym doświadczeniu wazonowym, było lepsze niż 
obornika . Najwyższy plon kukurydzy zebrano w obiekcie z wermikompostem z 
osadu z Myślenic. Wermikomposty te przewyższyły w swoim działaniu nawet na
wozy mineralne. Za wyjątkiem chromu nie stwierdzono wzmożonego nagroma
dzania metali ciężkich w częściach nadziemnych kukurydzy. Największy przyrost 
zawartości chromu zauważono w roślinach wyrosłych na glebie z dodatkiem kom
postów z osadu ściekowego z Myślenic silnie zanieczyszczonego tym metalem. 
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Summary 

Paper presents results the of laboratory and vegetative studies on chemical 
composition and fertilization value of composts and vermicomposts obtained 
from sewage sludges containing excessive amounts of zinc or chromium and com
posted with an addition of crushed straw or sawdust. Composting of scwage slu
dges considerably improved their physical and chemical properties. All obtained 
composts formed uniform loose materia! of aggregate structure devoid of putrid 
smell. In the composts with addition of straw or sawdust the contents of organie 
matter considerably increased, while the concentration of a majority of nutrients 
and heavy metals diminished. In composts without addition of straw or sawdust a 
tendency to increased concentration of phosphorus and heavy metals was 
observed. 

The influence of fertilizing with investigated composts and vermieomposts 
from sewage sludges was more pronounced than the impact of manure in the 
conducted pot experiment. The highest maize yield was harvestcd on the object 
with vermicompost from the sludge of Myślenice. These vermieomposts acted 
even better than the minerał fertilizers. Except for chromium no inereased aceu
mulation of heavy metals was observed in maize shoots. The highest rise in ehro
mium contents was observed in plants on the soi! with addition of eomposts of 
sewage sludge from Myślenice which was highly polluted with this metal. 
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