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Wstęp 

W ostatnich kilkunastu latach nastąpił wzrost cen na nawozy mineralne. 
Wiąże się to z obniżeniem popytu na te nawozy. W tym też okresie nastąpiło 
zmniejszenie pogłowia zwierząt hodowlanych. Tc zjawiska doprowadziły do 
wyraźnego zmniejszenia dostarczenia ·glebom masy organicznej i głównych skład
ników dla roślin. W dalszej przyszłości taka sytuacja może prowadzić do zmniej
szenia żyzności i urodzajności gleb. 

Szukając nowych, a jednocześnie ta11szych źródeł wzbogacenia gleb w masę 
organicrną i składniki pokarmowe dla roślin, zwrócono uwagę na możliwość wy
korzystania do celów nawozowych wycierki ziemniaczanej stanowiącej odpad 
przemysłu rolno-spoi.ywczego oraz komunalnego osadu ściekowego. 

Wycierka ziemniaczana do niedawna była wykorzystywana jako komponent 
paszowy w żywieniu zwierząt. W związku ze zmniejszeniem pogłowia zwierząt 
hodowlanych powstał problem zagospodarowania wycierki ziemniaczanej. Z 
dotychc,.asowych bada11 wynika, że odpad ten charakteryzuje się niskim pH ( 4,7), 
niewielką ilością suchej masy (8,4%) oraz wyraźnie większą zawartością potasu w 
stosunku do azotu i fosforu [KRZYWY, KRZYWY 2003]. 

Komunalne osady ściekowe według CzEKAl:Y (1999], HERMANNA [1 994), 
KALEMBASY i SYMAN0 WIC1/. ( 1999], OLESZKIEWICZA (1998], SIUTY [1999] i URBANIAKA 

[1997] posiadaj,1 w swoim składzie masę organiczną i dużą zawartość niektórych 
składników pokarmowych dla roślin. Mogą one być wykorzystywane rolniczo 
[BARAN, T ti I{SKI 1999; KRZYWY i in. 2000, 2002]. Dotychczas przeprowadzone bada
nia wskazują, że nic wszystkie komunalne osady ściekowe można wykorzystać do 
celów nawozowych, ponieważ mogą one zawierać nadmierne ilości metali cięż
kich, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów. Komunalne osady ściekowe 
w myśl obowi,vująccgo ustawodawstwa przed wprowadzeniem do gleb powinny 
być poddane procesowi stabilizacji i higienizacji. Jednym z najczęściej stosowa
nych sposobów stabilizacji i higenizacji komunalnych osadów ściekowych jest ich 
kompostowanie. 

1 Praca wykonana w ramach grntu KBN 0807/PO6/2003/24. 
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Biorąc pod uwagę wysokie pH oraz małą ilość potasu w stosunku do azotu 
i fosforu w komunalnych osadach ściekowych [KRZYWY i in. 2000, 20021 oraz niskie 
pH i dużą ilość potasu w stosunku do azotu i fosforu w wycierce ziemniaczanej 
[KRZYWY, KRZYWY 2003] przeprowadzono badania nad możliwością produkcji 
kompostów z tych dwóch odpadów. 

Metody badań 

Realizując cel badań sporządzono w 2003 r. komposty o na s t ępuj ącym skła

dzie rzeczowym w przeliczeniu na suchą mas<r 
Kompost I - wycierka ziemniaczana 30%, komunalny osad ściekowy 30%, 

słoma 40%; 
Kompost II - wycierka ziemniaczana 30%, komunalny osad ściekowy 30%, 

trociny 40%; 
Kompost III - wycierka ziemniaczana 60%, słoma 40%; 
Kompost IV - wycierka ziemniaczana 60%, trociny 40%. 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną charakterystykę chemiczną użytych do 
badań: wycierki ziemniaczanej oraz komunalnego osadu ściekowego. 

'fabcla l; Table 1 

Ogólna charakterystyka chemiczna wycierki ziemniaczanej 
i komunalnego osadu ściekowego 

General chemical characterization of potato pulp and municipal sewage sludge 

Sucha 
C organiczny N ogólny P ogólny K ogólny Wyszczegól- masa 

nienie pH Dry 
Organie C Total N 

C:N 
Total P 1otal K 

Specification matter 
(g·kg-1 s.m.; (g·kg-1 s.m.; (g·kg-1 (g·kg·1 s.m.; 

(g·kg-1 ) DM) DM) s.m.; DM) DM) 

Wycierka 
ziemniaczana 5,0 106 106 2,30 46: 1 1,20 14,6 
Potato pu lp 

Komunalny 
osad 
ściekowy 7,3 202 307 37,4 8,2: l 20,5 8,4 
Municipal 
sewage sludge 

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że wycierka ziemniaczana charakteryzo
wała się niższym pH oraz wyraźnie mniejszą zawartością suchej masy, węgla orga
nicznego oraz form ogólnych azotu i fosforu w porównaniu z komunalnym 
osadem ściekowym . W wycierce ziemniaczanej było wyraźnie więcej potasu w 
stosunku do azotu i fosforu. Natomiast w komunalnym osadzie ściekowym było 
znacznie więcej azotu i fosforu w stosunku do potasu. 

Wyprodukowane komposty poddano 7 miesięcznemu procesowi rozkładu w 
1000 litrowych pojemnikach plastikowych w temperaturze 10-l5°C. Masa kompo
stowa w poszczególnych pojemnikach była napowietrzana przy pomocy perforo
wanych rurek przez które wdmuchiwano powietrze do wewnątrz. W trakcie pro
wadzenia procesu rozkładu pobrano próbki kompostów w pierwszym dniu oraz 
po 30, 60, 90, 120, 150, 180 i 210 dniach. 
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W pobranych próbkach kompostów oznaczono wartość pH, zawartość 

suchej masy, wc;gla organicznego, ogólnych form fosforu, azotu i potasu, azotu 
amonowego i azotowego oraz form przyswajalnych przez rośliny fosforu i potasu. 

Po zakończeniu badań komposty wykorzystano do prowadzenia badań 
modelowych z glebą oraz doświadcze11 wegetacyjnych. 

Analizy chemiczne kompostów wykonano metodami używanymi w bada
niach chemiczno-rolniczych rosrn.OWSKA i in. 1991]. 

Wyniki i dyskusja 

W kompostach z udziałem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycier
ki ziemniaczanej (30%) niezalei.nie od dodatku słomy lub trocin wartość pH 
wahała sic; w granicach od 6, 1 do 6,9. Natomiast w kompostach z wycierki ziem
niaczanej (60'Yr,) z dodatkiem słomy lub trocin wartość pH wynosiła od 5,0 do 5,3 
(tab. 2). 

"labeta 2; Table 2 

Wartość pl I oraz zawartość suchej masy i wc;gla organicznego w kompostach 
z wycierki zirnrni aczanej i komunalnego osadu ściekowego w trakcie ich rozkładu 

pl I and the contents of dry maltcr and organie carbon in composts made from 
potato pulp and municipal sewagc sludgc during thcir decomposition 

Kompost 'lerrniny oznaczeń; Oates of determinations 

Cornposls I li III IV V VI VII 

pl! 

Kompost I; Cornpost I 6,1 6,4 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 

Kompost li; Cornpost li 6,1 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 

Kompost Ili ; Compost III 5,0 5,1 5,2 5,2 5.2 5,3 5,3 

Kompost IV; Cornposl IV 5,1 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 

Zawartość suchej masy; The contcnt of dry mattcr (%) 

Kompost I; Compost I 32,9 35,0 33,1 32,0 32,0 35,5 35,0 

Kompost li; Compost Jl 31,5 33,0 34,3 35 ,4 36,0 36,2 36,0 

Kompost Ili: Compost III 20,4 21,3 19,7 20,5 20,0 31,2 20,7 

Kompost IV; Compost IV 20,0 22,0 22,5 21,5 21 ,0 20,6 20,5 

Zawartość C organicznego; The contcnt of organie C (g·kg-1 s.m.; DM) 

Kompost I; Compost 1 289 282 286 286 286 286 285 

Kompost Il; Compost Il 29 1 285 285 286 284 285 286 

Kompost Ili; Compost III 159 140 143 132 136 140 136 

Kompos t IV; Cornpost IV 90 81 81 83 84 84 82 

VIII 

6,8 

6,6 

5,3 

5,2 

35,8 

35,6 

21,3 

20,6 

284 

284 

140 

84 

Kompost I - wycierka 30%, osad ściekowy 30% i słoma 40%; Cornpost I - potato pulp 30%, 
scwagc sludgc JO%, straw 40% 

Kompost li -

Kompost III -
Kompost IV -

wycierka 30%, osad ściekowy 30% i trociny 40%; Compost II - potato pulp 30%, 
scwagc sludgc 30%, saw dust 
wycierka 60%. słoma 40% ; Composl III - potato pulp 60%, straw 40% 
wycierka 60%, trociny 40%; Compost IV - polało pulp 60%, saw dust 40% 
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Większe wartości pH w kompostach z udziałem komunalnego osadu ściekowego 
spowodowane były mniejszą zawartością wycierki ziemniaczanej której pl I wyno
siło 5,0 (tab. 1). W miarę upływu czasu rozkładu masy kompostów wartość pH 
zwiąkszała się. Dodatek słomy lub trocin nie miał wpływu na kształtowanie war
tości pH w masie kompostowej. 

Komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki 
ziemniaczanej (30%) zawierały więcej suchej masy i wqgla organicznego aniżeli te 
które wyprodukowano z 60% udziałem wycierki ziemniaczanej (tab. 2). Zjawisko 
to wiąże się ze znacznie mniejszą zawartością suchej masy i wqgla organicznego 
w wycierce ziemniaczanej w porównaniu z komunalnym osadem ściekowym (tab. 
1, 2). 

W miarę upływu czasu rozkładu zawartość suchej masy w kompostach zwię
kszyła sią natomiast zawartość węgla organicznego w kompostach niezależnie od 
składu rzeczowego zmniejszała się. Jest to związane z przejściem do atmosfery 
wytworzonego C02 w czasie rozkładu kompostu. 

'labela 3; labie 3 

Zawartość form ogólnych azotu, fosforu i potasu w kompostach 
z wycierki ziemniaczanej i z komunalnego osadu ściekowego w trakcie ich rozkładu 

The contents of total forms of nitrogen, phosphorous, and potassium 
in composts made from potato pulp and municipal sew::igc sludgc during 

their decomposition 

Kompost ' lcrmi ny oznaczeń; Oates of dctcrminations 

Compost I II III IV V VI VII Vili 

Zawartość azotu ogólnego; The content of total nitrogcn (g·kg 1 s.rn.; DM) 

Kompost I; Cornpost I 28,0 28,0 27,3 27,0 27,0 27,5 26.6 28,5 

Kompost II; Compost Il 27,7 26,7 26,9 26,6 26,6 26,5 26,6 26,4 

Kompost Ili; Compost III 3,9 3,2 3,5 3,2 3,3 3,4 3,2 3.5 

Kompost IV; Compost IV 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1.9 1,9 1,9 

Zawartość fosforu ogólnego; The eontent of total phosphorous (g·kg 1 s.m.; DM) 

Kompost I; Compost I 13,2 13,4 13,5 13 ,6 13,8 Ll9 13,9 13,9 

Kompost II; Compost II 13,1 13,6 13,6 13,8 13,8 J:l ,8 13,8 13,9 

Kompost III ; Compost III 1,04 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1.2 

Kompost IV; Compost IV 1,00 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1.3 
Zawartość potasu ogólnego; The content of lota! potassiurn (g·kg· 1 s.m. ; DM) 

Kompost I; Compost I 10,9 11 ,0 11 ,0 11,1 11,2 11 ,2 l l,4 11 ,4 

Kompost II; Cornpost II 10,4 10,3 10,5 10,6 10,6 10,6 10,8 10,9 

Kompost III; Compost III 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,5 7,5 

Kompost IV; Compost IV 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,7 5,8 6,0 

Objaśnienia składu rzeczowego kompostów jak w tabeli 2; Explanations sec 'labie 2 

Komposty z udziałem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki 
ziemniaczanej (30%) niezależnie od wprowadzonych dodatków (słoma lub tro
ciny) zawierały wyraźnie wiąccj azotu, fosforu i potasu w porównaniu z kompo
stami z 60% udziałem wycierki ziemniaczanej (bez dodatku komunalnego osadu 
ściekowego), (tab, 3). Z badań KUBICKIEGO [2000], Sn~PNIA i in. [2000] oraz KRZYWEGO 

i in. [2000, 2002] wynika, że komunalne osady ściekowe są ubogie w potas. W sto-
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sunku do azotu i fosforu. Produkcja kompostu z wycierki ziemniaczanej (30%) i 
komunalnego osadu ściekowego (30%) wyraźnie poprawiła stosunek N : P : K. 
Natomiast komposty z udziałem wycierki ziemniaczanej (60%) bez komunalnego 
osadu ściekowego zawierały nadmierną ilość potasu w stosunku do azotu i fosfo
ru (tab. 3). 

W miarę upływu czasu zawartość form ogólnych azotu w kompostach 
zmniejszyła się. Wiąże się to z rozkładem związków organicznych zawierających 
azot. W trakcie rozkładu tych związków powstaje między innymi forma azotu 
amonowego, która może przechodzić do atmosfery. 

Zawartość form ogólnych azotu, fosforu i potasu w czasie rozkładu masy 
kompostowej nieznacznie się zwiększyła. Stosunek C : N w kompostach z udzia
łem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki ziemniaczanej (30%) wahał 
się w granicach od 9,9-11,2 : 1. Czas rozkładu w niewielkim stopniu wpływał na 
zmianę stosunku C : N w tych kompostach. Natomiast w kompostach z udziałem 
tylko wycierki ziemniaczanej (60%) stosunek C : N wahał się w granicach 
41,0-42,7 : 1 (tab. 4). Jest to zdecydowanie za szeroki stosunek C : N, który 
może intensyfikować sorpcję biologiczną i zmniejszać pobranie azotu przez rośli
ny. W dalszych badaniach należałoby zwrócić uwagę na możliwość dodawania do 
wycierki ziemniaczanej odpadów zawierających azot w celu doprowadzenia sto
sunku C : N do wartości 20-30 : 1. 

labcla 4; Table 4 

Stosunek C : N oraz zawartość azotu amonowego i azotanowego w kompostach 
z wycierki ziemniaczanej i komunalnego osadu ściekowego w trakcie ich rozkładu 

The C : N ratio and the content of ammonium and nitrate nitrogcn in composts 
made from potato pulp an municipal scwage sludge during their decomposition 

Kompost Terminy oznaczeń; Oates of determinations 

Com post I II III IV V VI VII Vlll 

Stosunek C : N; C : N ratio 

Kompost I; Compost I 9,9 10,1 10,1 10,3 10,4 10,0 10,0 10,0 

Kompost II; Compost II 10,5 10,9 11,0 11,2 11,0 10,9 10,8 10,6 

Kompost III; Compost III 41,0 41,2 40,09 41,2 41,2 41,2 41,2 41,3 

Kompost IV; Compost IV 42,3 42,7 42,4 42,5 42,5 42,5 42,6 42,7 

Zawartość azotu amonowego (g N-NH4 kg-1 s.m.) 
The content of amonium nitrogen (g N-NH4 kg-1 DM) 

Kompost I; Compost I 2,45 3,65 3,90 4,05 3,95 3,52 3,54 3,50 

Kompost II; Compost II 2,43 3,82 4,50 4,12 4,10 3,58 3,60 3,60 

Kompost III; Compost III 0,19 0,24 0,26 0,28 0,25 0,20 0,25 0,24 

Kompost IV; Compost IV 0,10 0,15 0,16 0,16 0,10 0.10 0,12 0,14 

Zawartość azotu azotanowego (g N-N03· kg-I s.m.) 
The contcnt of nitrate nitrogen (g N-N03· kg-I DM) 

Kompost I; Compost I 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Kompost II; Compost II 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 

Kompost III; Compost III 0,()1 0,()1 0,02 0,()2 0,02 0,()2 o,oz 0,()2 

Kompost IV; Compost IV 0,()1 0,()1 0,()1 0,()1 0,()1 0,02 0,()2 0,02 

Objaśnienia składu rzeczowego kompostów jak w tabeli 2; Explanations see labie 2 
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Zawartość formy amonOWCJ 1 azotanowej azotu była wyrazme wic;ksza w 
kompostach z udziałem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki ziem
niaczanej (30%) w porównaniu z kompostami z wycierką ziemniaczaną (60% ). W 
miarą upływu czasu rozkładu masy kompostów do okresu 60-90 dni zawartość 
formy amonowej azotu zwiększyła sic;. 

"labela 5; "labie 5 

Zawartość form przyswajalnych dla roślin fosforu i potasu w kompostach 
z wycierki ziemniaczanej i komunalnego osadu ściekowego w trakcie ich rozkładu 

The contents of phosphorous and potassium assimilablc for plants in composts 
made from potato pulp and municipal sewage sludge during their dccomposition 

Kompost 'Ierminy oznaczeń; Dates of determinations 
Compots I II III IV V VI VII VIII 

Zawartość form przyswajalnych fosforu (g·kg-1 s.m.) 
The contcnts assimilable forms of phosphorous (g·kg- 1 DM) 

Kompost I; Compost I 1,70 1,73 1,75 1,80 1,82 1,90 2,04 2,15 

Kompost II; Compost II 1,60 1,50 1,60 1,60 1,71 1,85 1,98 2,13 

Kompost III; Compost III 0,90 0,93 0,95 0,92 0,93 1,04 1,05 1,15 

Kompost IV; Compost IV 0,75 0,76 0,78 0,80 0,78 0,88 0,92 1,05 

Zawartość form przyswajalnych potasu (g·kg-1 s.m.) 
The contents assimilablc forms of potassium (g·kg I DM) 

Kompost I; Compost I 3,53 3,59 3,61 3,66 3,71 3,82 3,84 3,85 

Kompost II; Compost II 3,67 3,60 3,62 3,63 3,64 3,74 3,85 3,88 

Kompost III; Compost III 2,05 2,05 2,05 2,10 2,15 2,16 2,12 2,15 

Kompost IV; Compost IV 2,60 2,81 2,79 2,83 2,89 2,86 2,80 2,85 

Objaśnienia składu rzeczowego kompostów jak w tabeli 2; Explanations of the composition of com
posts see Table 2 

Od 120 dnia rozkładu ilość azotu amonowego w masie kompostów obniżyła 
sic; co jest związane prawdopodobnie z przejściem azotu z tej formy do atmosfery 
(tab. 4). 

Zawartość formy azotanowej azotu w miarą upływu czasu rozkładu masy 
kompostów zwiększyła się. 

Zawartość form przyswajalnych dla roślin fosforu i potasu była wyraźnie 
większa w kompostach z udziałem komunalnego osadu ściekowego (30%) i wy
cierki ziemniaczanej (30%) w porównaniu z kompostami z wycierką ziemniacza
ną (60% ). W miarę upływu czasu rozkładu masy wszystkich kompostów zawartość 
form przyswajalnych dla roślin fosforu i potasu zwiększała się. 

Biorąc pod uwagę badania BARANA i TURSKIFG0 [ 1999], CZFKALY [ 1999], 
OLESZKIEWICZA [1998] i URBANIAKA [1997] oraz uzyskane rezultaty można stwier
dzić, że komposty z udziałem wycierki ziemniaczanej (30%) i komunalnego 
osadu ściekowego (30%) mogą się przyczynić do wzbogacenia gleb w masę orga
niczną i główne składniki pokarmowe dla roślin. Natomiast komposty z wycierki 
ziemniaczanej (60%) niezależnie od wprowadzonych dodatków (słoma lub tro
ciny) zawierają niewielki1 ilość azotu i fosforu w stosunku do potasu. Stosunek 
C : N w tych kompostach jest nadmiernie rozszerzony. Wycierkę ziemniaczanq 
można używać do produkcji kompostów pod warunkiem wprowadzenia do jej 
masy odpadów zawierających azot i fosfor. 
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Wnioski 

I. Komposty z wycierki ziemniaczanej (30% ) i komunalnego osadu ścieko
wego (30%) zawierały wiqccj masy organicznej i składników pokarmowych 
dla roślin, aniżeli komposty z wycierki ziemniaczanej (60%) niezależnie od 
rodzaju wprowadzanych dodatków (słoma lub trociny). 

2. W miarę upływu czasu rozkładu w masie kompostowej wzrastała zawartość 
suchej masy oraz form ogólnych i przyswajalnych fosforu i potasu. 

3. W miarę upływu czasu rozkładu w masie kompostowej zmniejszała się 
zawartość azotu ogólnego. 

4. Wycierkę ziemniaczaną można używać do produkcji kompostów pod 
warunkiem wprowadzania do niej innych odpadów o odczynie co najmniej 
obojętnym i dużej zawartości azotu i fosforu. 
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Streszczenie 

Biorąc pod uwagę wysokie pH oraz małą ilość potasu w stosunku do azotu 
i fosforu w komunalnych osadach ściekowych oraz niskie pl I i clu:i.ą ilość potasu 
w stosunku do azotu i fosforu w wycierce ziemniaczanej, przeprowadzono bada
nia naci możliwością produkcji kompostów z tych odpadów. Rezultaty bada11 
wskazują, że komposty z komunalnego osadu ściekowego (30%) i wycierki ziem
niaczanej (30%) zawierały wic;cej masy organicznej i składników pokarmowych 
dla roślin, aniżeli komposty tylko z wycierki ziemniaczanej (60%) niezależnie od 
zastosowanych komponentów (słoma, trociny). W miarą upływu czasu rozkładu w 
kompostach wzrosła zawartość suchej masy oraz form ogólnych i przyswajalnych 
fosforu i potasu. Zmniejszyła sic; zawartość azotu ogólnego. 

CHANGES IN CHEMICAL COM POSITION DURING COMPOSTING 
OF POTATO PULP WITH MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE 
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Summary 

1aking into account the high pll and the low amount of potassium relative 
to nitrogen and phosphorous in municipal sewage sludge, as well as the low pl I 
and the high amount of potassium rclative to nitrogen and phosphorous in 
potato pulp, the possibility of compost production from these wastes was 
cxamined. The results obtained indicated that the composts made from muni
cipal sewage sludgc (305) and potato pulp (30%) contained more organie matter 
and nutrients for plants than composts pre pa red only from po tato pulp (60%) 
independent the on the additions used (straw, saw Just). With the progressing 
decomposition of composts, the contents of dry mattcr, as well as total anu 
assimilablc forms of phosphorous and potassium incrcascd. In contras!, the con
tent of to tal n itrogcn Jccrcascd. 
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