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Wstęp 

Osady ściekowe są produktem oczyszczania ścieków i w wiciu krajach, w 
tym i w Polsce stanowi:1 poważ.ny problem związany z ich utylizacją. Powodem 
tego s:1 C/.ęsto nic tylko niekorzystne właściwości fizyczne ale częściej chemiczne i 
sanitarne. 

Osady zawieraj,\ oprócz materii organicznej składniki pokarmowe, w tym 
makro- i mikroelementy IKALEMBASA i in. 1999; MA(:K0WIAK 2000; CZEKM.A 2002; 
KRZYWY, Iżr,wsKA 2004 ], oraz niepożądane zanieczyszczenia organiczne typu 
WWA, PCB, furany , dioksyny, itp. [CZEKJ\ł.A, JAKUI3US 1999; BERNACKA, PAWLO
WSKA 2000; OU'SI.CZUK, BARAN 2004]. Dlatego w większości krajów wprowadza się 
ustawowe ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu osadów. W Polsce regulacje te 
zawarto w Ro/.l'0R/.ĄDZF:--iJL; MŚ [2002]. Jedną z nich jest wyznaczenie maksymal
nej dawki ustabilizowanego osadu w ilości 10 t·ha-1 w okresie pięciu lat przy 
jedno- lub dwukrotnym zabiegu . W związku z tym kwesti:1 dyskusyjną pozostaje 
częstotliwość stosowania osadu przy zachowaniu wymienionej wyżej dawki. 

Maj:1c na uwadze powyższy aspekt podjęto wieloletnie badania polowe, któ
rych celem jest określenie rzeczywistych kierunków zmian wybranych właściwości 
chemicznych gleby, zachmb1cych pod wpływem stosowania osadu ściekowego w 
różnych dawkach i z różn,1 częstolliwości:1. Prezentowane w pracy dane dotycz:1 
pie1wszego okresu bada11 za lata 2001-200}. 

Materiały i metodyka 

Doświadczenie polowe założono w 2001 roku na glebie płowej (Albie Luvi
sols), wytworzonej z piask6w glinia:,,tych zalcgaj:icych płytko lub średnio głęboko 
na glinie lekkiej - zwałowe. Wybrane właściwości poziomu próchnicznego gleby 
doświadczenia przedstawiono w tabeli 1. Doświadczenie obejmuje sześć kombina-

1 Praca wykonana w ramach projektu badawczego 6 P06 R 021 21 finansowanego ze środ
ków Komitetu Bada11 Naukowych. 
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cji nawozowych w układzie split-plot i czterech powtórzeniach, w którym dawki 
osadu stosowano według normy ustawowej (kombinacja 1 do 3) oraz w dawkach 
ponadnormatywnych (kombinacje 4 i 5) w przeliczeniu na such,1 maser 

1. 
3. 
5. 

pIIKCI 

5,60 

2 t·ha-1 corocznie, 
6 t·ha-1 co trzy lata, 
8 t·ha-1 corocznie, 

2. 
4. 
6. 

4 t·ha-1 co dwa lata, 
4 t·ha-1 corocznie, 
NPK + obornik. 

"fobela I; "fabie 1 

Wybrane właściwości gleby w poziomie próchnicznym 
Selected properties in the soil humus laycr 

Corg. N og. 
Frakcje o średnicy 

Przyswajalny; Availablc 
Diameter of fraction 

Organie "Ihtal 
C N C:N < 0,02 

I 
< 0,002 

I' I K I Mg I Cu I Zn I Mn 
mm mm 

g·kg-1 (%) mg·kg 1 

6,68 0,60 11,1 : 1 14,0 l 3,0 98,4 I 118,6 I 60,3 I 2,48 I 12,8 119s,6 

We wszystkich obiektach z osadem stosowano równ1ez nawożenie azotem, 
fosforem i potasem w ilości dostosowanej do potrzeb pokarmowych roślin, tak 
jak w kombinacji NPK. 

Obornik stosowano tylko pod ziemniaki w dawce 20 t·ha-1• Działanie osadu 
realizowane jest w oparciu o trzyletnie zmianowanie: ziemniaki-jączmie11 jary -
żyto ozime, pod które to rośliny stosuje sią nastąpujące ilości składników (N, P i 
K kg·ha-1): 120-22--83; 50-29-100; 60-35-90. 

Próbki glebowe pobierano po zbiorze roślin z każdego powtórzenia, które 
po wysuszeniu i roztarciu przesiano przez sito o średnicy oczek 2 mm. Analizy 
chemiczne obejmowały nastąpujące oznaczenia: 

• odczyn potencjometrycznie w roztworze I mol KCl·dm-3, 
• wągiel organiczny metodą Tiurina, 
• azot ogólny metodą Kjeldahla, 

fosfor i potas przyswajalny metodą Egnera-Riehma, 
magnez przyswajalny metodą Schachtschabela, 
rozpuszczalne metale ciążkie w roztworze 1 mol I ICl·dm-3 oznaczono 
absorpcyjną spektrometrią atomow;i. 

W oborniku i w osadzie ścekowym składniki oznaczono nastąpuj:1cymi me
todami: 

azot metodą Kjeldahla, 
wągiel - oksydometrycznie, 

• makro- i mikroskładniki oznaczono po wczesrneJszym spaleniu próbek w 
piecu muflowym w temperaturze 550°C i rozpuszczeniu popiołu w roztwo
rze 3 mol IICl·dm-3 metodami: fosfor - kolorymetrycznie z metawanadynia
nem, potas, sód i wap11 - emisyjną spektrometri:1 atomow,1, a mikroelemen
ty metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA), 

• siarką oznaczono turbidimetrycznie metod:i Buttersa i Chcnery. 



WPłYW OS/\DU ŚCIEKOWEGO N/\ WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ... 41 

'fahela 2; 'fabie 2 

Wybrane właściwości osadu ściekowego i obornika 
Sclcctcd properties of the sewage sludge an d farmyard manure 

Parametr; Paramctcr 
Jednostka Osad ściekowy Obornik 

Unit Sewage sludge Farmayard manurc 

Sucha masa; Dry mattcr 188,5 304,3 

Materia organiczna; Organie mattcr 753.3 839,0 

C organiczny; Organie C 
g·kg·• 

310,20 356.00 

N ogólny; ·lbtal N 61 ,80 42,70 

C: N 5,02 8,34 

P ogólny; ·lbtal I' 24,72 5,30 

K ogólny; 'lbtal K g·kg I 8,26 8,52 

Mg ogólny; ·lbtal Mg 6,77 1,00 

S ogólna; ·lhtal S 9,57 7,80 

Cu ogólny; ·Ibt,il Cu 164,2 16,00 

Mn ogólny: ·lbtal Mn mg·kg 1 192,6 173,30 

Zn ogólny; ·fota! Zn 889.6 186,00 

Wyniki i dyskusja 

Osac.1 ściekowy stosowany w doświadczeniu pochodził każdego roku z tej 
samej oczyszczalni (mechaniczno-biologicznej), co gwarantuje w miarc; stahilny 
jego skład. Charakteryzuje sic; on dużą zawartością materii organicznej (75,33% ), 
azotu (61,8 g N·kg-1 s.m.) oraz fosforu (24,72 g P·kg-1 s.m.). Ponieważ wszystkie 
kombinacje z osadem były nawożone dodatkowo nawozami mineralnymi, stąd 
d ziałanie osadu można oceniać na tle obiektu NPK mając na uwadze jednakowy 
poziom stosowanego nawożenia mineralnego. W tym kontekście uwagc; zwraca 
brak istotnych ró:i.nic mic;dzy obiektami w zawartości wc;gla utlenialnego i azotu 
ogólnego (tab. 3). Zaznaczyła sic; nat omiast pewna tendencja nagromadzania obu 
elementów w kombinacjach z corocznym stosowa niem osadu , najwic;ksza przy 
dawce 8 t ·ha-1 bio rqc pod uwagc; trzyletni okres bada11. Również w piciwszym 
okresie bada11 wykazano, i.c czc;stotliwość stosowania osadu przy zach owa niu 
równorzc;dności dawek nic miała żadnego wpływu na ilości nagromadzonego 
wc;gla i azotu w glebie (kombinacje 2, 3 i 4). len aspekt wydaje sic; być natural
ny, bion1c pod uwagc; ilości wprowadzonego wc;gla do gleby. Z coroczną dawką 
osadu 2 t·ha-1 s.m. tcoretyc,,.nic wprowadzono 620,4 kg wc.;gla, a wic;c tyle samo 
co z dawką 6 t·ha- 1 stosowaną co trzy lata . Z kolei w kombinacji z dawką 8 t·ha-1 

wprowadzano do gleby rocznic 2481,6 kg wc;gla. Oznacza to, że na kilogram 
gleby przypadało 0,827 g C. Przy takim założeniu w okresie trzech lat powinny 
ujawnić sic; istotne różnice w zawartości wc.;gla mic;dzy omawianymi kombina
cjami, czego w badaniach nic stwierdzono (tab. 3). Jedną z przyczyn tego :1ja
wiska upatrywać można w mineralizacji osadu , chociaż według różnych danych 
jest ona mała. KUTI\Ri\ [1988] ocenia stopic11 mineralizacji osadu na 20% rocznic, 
natomiast według BARANA i in. [1 990] ilości zmineralizowanej substa ncji organicz
nej osadów wynosiły od 1,65 do 3,24% i były tym wic;kszc im mniejsza była 
dawka osadu. Maj :ie na uwadze w<iski stosunek C : N osadu, wynoszący ś rednio 
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5,2 : 1, jak i jego niskie dawki należy sądzić, że w warunkach doświadczenia sto
p1cn jego mineralizacji był wy-;,.szy od powszechnie podawanych w literaturze, 
szczególnie w warunkach uprawy ziemniaka. W nastc;pnych la tach należało się 

jednak spodziewać pewnej akumulacj i wc;gla i azotu w obiektach z najwyższymi 
dawkami osadu, czego nic ujawniły prezentowane wyn iki (tab. 3 ). Dane te nic 
potwierdzają doniesiefi o korzystnym wpływie osadu na gromadz.cnic węgla w 
glebie. Należy jednak brać pod uwagę różnice w stosowanych dawkach osadu. W 
badaniach ŻUKOWSKIEJ i in. [2002] dawki suchej masy wynosiły od 30,0 do 600,0 
Mg·ha-1, były wic;c kilkanaście do kilkudzicsic;ciu razy wic;kszc od zastosowanych 
w doświadczeniu. 

Tabela 3; 'fabie 3 

Zawa rtość węgl a organicznego, azotu ogól nego i stosunek C : N 
w poziomic próchnicznym gleby (g·kg-1 s.rn.) 

The content of o rganie carbon, tota l nitrogen and C : N in the soi ! hurnic layer 
(g·kg-t DM) 

Rok; Year 
Kom binacje* ; Combinations* 

1 2 3 4 5 6 

Wc;gic l; Carbon 

2001 6,46 6,47 6,33 7,00 6,53 6.80 

2002 6,10 5,8 1 5,90 6,02 6.18 6,2 

2003 5,99 6,01 6,11 5,66 (,,27 6. 19 

Średnio: Mcan 6,18 6,10 6.I 1 6,22 6,:n 6,40 

NIR0,05 ; LSD00s r.n.: n.s. 

Azot; Nitrogcn 

2001 0,620 0,606 0,6 16 0,583 0,6] 6 0,62 1 

2002 0,6] 1 0,597 0.590 0,602 0,662 0,592 

2003 0,590 0,570 0,580 0,570 0,620 0,580 

Średnio; Mcan 0,607 0,59 1 0,595 0,585 0,632 0,597 

NIR0_05 ; L'>D00s r.n.; n.s. 

C:N 

200 1 10,42 10,67 I0,27 12,00 IO.W ]0,95 

2002 9,98 9,73 10.00 ]0,00 '). :13 J0,45 

2003 10,15 10,45 10.53 9,93 10, l l 10,67 

kombi nacje - pat rz „Ma te riały i metody": comhi na tions - sec „Ma te ria ły i metody" 

Zróżnicowane działanie wykazał osad t akże w odnies ieniu do innych skład
ników gleby (tab. 4), których ilości były zmienne w la tach hada11. W zasadzie 
tylko osad stosowany coroczn ie w najwyższej dawce 1:,1-wara ntowal wzrost zawar
tości przyswajalnego fos foru w poziomic próchnicznym gleby, natomiast w pozo
stałych obiektach różnice te były niewielkie. Równ ió. KRZYWY i in. 12003 1 stwier
dzili, iż wzrost zawart ości fosforu przyswaja lnego w glebie zalci.ał głównie od 
dawki osa du. W przypadku fosforu należy bra6 pod uwag<; możliwość jego odkła
dania sic; głównie w postaci ogólnej , natomiast nic zawsze może ujawni6 sic; to w 
formie przyswaja lnej. Jcdn,1 z przyczyn tego zjawiska jest 11icw:1tpliwic obecność 
dui.ych ilości wapnia w osadach, co ma wpływ nic tylko na wysokie pl I osa du ale 
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i mo:iJiwość two rzenia trudno rozpuszczalnych połączeń fosforu . Na możliwość 

laką wskazują mic;dzy innymi badan ia WÓJCIKOWSKIEJ-KAPUSTY i in. (2000] . 

Tabela 4; Table 4 

Zawa rtość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu oraz siarki ogólnej 
w poziomic próchnicznym gleby (mg·kg-1) 

The con tcnt of availablc phosphorus, potassium, magncsium and total sulphur 
in the soi! humic layer (mg·kg-1) 

Składnik 
Rok; Ycar 

Kombinacje*; Combi nations* 

Element 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 100,5 102,8 104,8 97,4 108,3 103,3 

Nmo.os; IA'>Doos r.n.; n.s. 

2002 87,4 88,8 86,4 95,7 123,4 86,4 p 
NIR005 ; LSD00s 11,32 

2003 72,3 74,1 72,3 76,0 82,1 73,1 

NIR0_0s; lA'>D005 r.n.; n. s. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

200 1 124,5 111,3 113 ,1 105,8 130,0 137,7 

NmQOS; IA'>Doos r.n.~ n.s. 

2002 70,5 84,2 50,4 61,7 90,1 84,1 
K 

NIR0_0s; LSD005 18,11 

2003 135 ,2 11 6,4 102,6 106,5 118,0 112,2 

NIR0_05 ; IA'>D00s r .n .; n.s. 

200 1 62,3 61,1 61 ,8 66,3 70,8 58,5 

NIR0,05 ; IA'>D005 r.n. ; n.s. 

2002 50,6 53,3 50,0 51,3 53,7 52,7 
Mg 

N!Ro.os; l.'iDoos r .n.; n.s . 

2003 46,8 51,1 49,0 50,5 51 ,7 50,5 

Nlllo,os; I..SDoos r. n.; 11.S. 

2001 102,2 91 ,9 135,3 103,3 103,3 119,6 

NIRo.os ; I..SDoos r. n.; n.s . 

2002 92,2 89,2 101,6 94,6 120,1 106,3 s 
NI R0_0s; IA'>D005 r.n. ; n.s. 

2003 115,0 10 1,0 117,6 116,3 102,0 101,6 

NIRo.os; I..SDoos r.n.; n.s . 

kombinacje - patrz „Ma teriały i metody"; combinations - see „Ma teriały i metody" 

Z roln iczego punktu widzenia korzystną właściwością osadów jest zawarły w 
nich magnez oraz sia rka (CZEKAtA 2002], składn ik i na ogół deficytowe w naszych 
glebach. Z da nych (tab. 4) wynika, że w t rzyletn im okresie badań najkorzystniej
sze działa n ie osadu na zawa rtość magnezu p rzyswajalnego w glebie miało miejsce 
w 2001 roku. Efekt ten utrzymał sic; w da lszych la tach ale tylko w odniesieniu do 
corocznych i najwyższych jego dawek, chociaż w latach 2002 i 2003 we wszystkich 
obiektach nastąpił wyraźny spadek ilości tej fo rmy magnezu. Zdecydowanie ko-
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rzystnicjszy efekt działania osadu na magnez przyswajalny gleby ujawniłby sic; 
zapewne przy wyższych dawkach osadu, na co wskazują badania innych autorów 
[BARAN i in. 1996; KRZYWY i in . 2003). Nic można wykluczyć wpływu warunków kli
matycznych na taki układ danych wynikaj:1cy mic;dzy innymi z okresowo dużej 
suszy w roku 2003 w porównaniu do 2001 i 2002 roku. Podobne zj awisko chociaż 
na ilościowo wyższym poziomic miało miejsce w przypadku siarki. Wydaje sic;, że 
okres trzyletni jest zbyt krótki na uzyskanie znaczącego efektu ilościowego przy
rostu form przyswajalnych badanych makroskładników przy stosowaniu tak nis
kich dawek osadu. Jednak jego systematyczne, coroczne stosowanie do gleby 
stwarza potencjalne jej zabezpieczenie, które w wic;kszym stopniu ujawnia sic; 
prawdopodobnie w okresie wegetacji roślin, którego to procesu nic analizowano 
na obecnym etapie bada{1. Podobne zjawisko miało miejsce w przypadku mikro
elementów, jak miedzi, manganu i cynku (tab. 5). Ich zawartość ogólna w osad1.ic 
była mała (tab. 2), stąd i trudno oczekiwać wic;kszych zmian zawartości w glebie 
w badanym okresie. Ale jednym z zadai1 było właśnie określenie tempa zmian 
ilościowych przyswajalnych makro- i mikroskładników w warunkach stosowania 
osadu o tak małym zanieczyszczeniu, w tym metalami cic;żkimi. 

'la bela 5; 'fabie 5 

Zawartość form rozpuszczalnych mikroelementów 
w poziomie próchnicznym gleby (mg·kg-1 s.m.) w latach badań 

The contcnt of soluble of microclcmcnts in the soil bumie laycr (mg·kg-1 DM) 
in expcrimcnt of ycars 

Mikroelement 
Rok; Year 

Kombinacje; Combinatio ns 

Microclcmcnt 1 2 3 4 5 6 

2001 2,12 2,36 2,08 2,14 2,03 2,28 

2002 2,13 2,25 2,36 2,20 2,44 2,12 

Cu 2003 3,37 3,57 3,47 3,88 3,66 3,56 

średnio; mcan 2,66 2,73 2,64 2,74 2,7 1 2,65 

SD 0,926 0.732 0,746 0,987 0,847 0,789 

2001 19 1,4 227,2 202,0 228,4 222 ,7 2 10,8 

2002 253,2 236.0 238, 1 2 18,5 255,6 23 1,0 

Mn 2003 227.4 230,8 22 1,0 237 ,8 232.4 2/42.3 

średnio; mean 224 .0 211.3 220.3 228,2 237,6 228,0 

SD 31 ,03 4 ,42 18,05 9,65 16,64 15,96 

2001 10,22 11 ,53 11,31 10,07 10,53 13,11 

2002 9,85 10,48 11,12 10,86 11 ,78 10,52 

Zn 2003 10,90 11 ,80 12,40 13,10 14,40 11.10 

średnio; mean 10,32 11 ,27 11,60 11,34 12,23 11,57 

SD 0,532 0 ,697 0,693 1,570 1,970 U60 

kombinacje - patrz „Mater iały i me tody" : comhinatio ns - sec „Materiały i mc1ody" 

Wnioski 

l. Osad ściekowy stosowany w dawkach normatywnych , jak i ponad norma
tywnych w okresie bada11 nic spowodował istotnych zmian w zawartości 
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w<;gla organicznego i azotu ogólnego w glebie. 

2. Osad w zróżnicowanych dawkach i różną częstotliwością stosowania me 
wplyn,1ł istotnie na zawartość przyswajalnych makroskładników i siarki 
ogólnej oraz form rozpuszczalnych mikroelementów w glebie. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań polowych przeprowadzonych w latach 
2001-2003 z osadem ściekowym na glebie płowej. Osad stosowano w dawkach 
normatywnych, które były zróżnicowane w poszczególnych latach, oraz ponad 
normatywnych stosowanych corocznie. Wykazano, że w okresie trzech lat czyn
niki doświadczenia nie miały istotnego wpływu na zawartość wągla organicznego i 
azotu ogólnego, jak i przyswajalnych makroskładników i rozpuszczalnych mikro
elementów. 
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Summary 

The paper outlines the results of field trials carried out during the consecu
tive years 2001-2003 on a lessive soi! receiving sewage sludge. Sewage sludge was 
applied at standard rates, which were differentiated for particular years and 
yearly in the doses beyond currcnt directives. It was found that experimental fac
tors did not significantly influence the contents of organie carbon and total nitro
gen as well as the content of available macronutrients and solublc micronu
trients, within the three-ycar period of trials . 
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