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W ostatnich latach zwrócono uwagę na zagadnienie wykorzystania do 
celów nawozowych w warzywnictwie „odpadów komumalnych i kory sos- 
nowej, które po przekompostowaniu mogą stanowić znaczną pozycję w 
bilansie nawożenia organicznego. Jednym z ważnych zagadnień przerobu 
odpadów komunalnych na wartościowy mawóz organiczny jest ustalenie 
najbardziej celowych, a zarazem najtańszych metod technologicznych, 
z pełnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych [1, 2, 4, 6, 14]. 

Korzystnie wartość nawozową kompostów z odpadów komunalnych 
oceniaja Geissler i Baumann, Kropisz, Majewski oraz Rauterberg [3, 5, 
7-10, 12]. Autorzy ci podają, ze tego rodzaju komposty są wartościowym 
nawozem organicznym, który korzystnie wpływa na właściwości wodne 
i sorpcyjne gleby oraz powiększa w niej zawartość próchnicy i składni- 
ków pokarnmowych, a zwłaszcza mikroelementów. 

Biorąc pod uwagę wpływ nawozów organicznych na fizyczne, che- 
miczne i biologiczne właściwości gleby, należy sądzić, że ich rola w miarę 
zwiększania dawek nawozów mineralnych będzie wzrastać. Dlatego też 
celem niniejszej pracy było: 

— zbadanie składu chemicznego kompostów z odpadów komunalnych, 

obornika i kompostu z kory sosnowej, 

— zbadamie wpływu różmych nawozów organicznych łącznie z nawo- 

żeniem mineralnym (NPK) w trzyletnim 'zmianowaniu na plony roślin 

wanzywnych i na zawartość w nich składników mineralnych. 

METODYKA BADAŃ 

Do doświadczeń zastosowano komposty z odpadów komunalnych pr-- 

dukowanych metodą biotermiczną Dano, zarówno świeżych, jak i po 

różnych okresach dojrzewania w stosach na wolnym powietrzu oraz obor-
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nika i kompostu z kory sosnowej. Skład chemiczny tych nawozów podano 
w tabeli 1. Doświadczenia przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Do- 

świadazalnym SGGW-AR w Krobowie koło Grójca ma glebie bielicowej 

(piasek słabogliniasty) metodą bloków losowanych. Doświadczenia te obej- 

mowały 10 kombinacji (tab. 2). 

    

Tabela 1 

Skład chemiczny nawozów organicznych w mgjl 

N-NH4 : 

Rodzaj nawozu pH Sub OTS. + P K Mg Chlorki 
HO w% sm. N-NO} 

Kompost Dano świeży 8,1 51,7 61 234 978- 145 382 

ро 1 mies. dojrzewania 7,8 49,8 74 258 1389 137 360 

po 2 mies. dojrzewania 7,6 49,3 126 282. 1432 132 317 

po 4 mies. dojrzewania 7,5 47,5 219 278 2134 174 274 

po 6 mies. dojrzewania 7,3 45,3 237 383 2850 154 - 251 , 

po 8 mies. dojrzewania 7,3 43,7 271 374 2942 138 240 

po 10 mies. dojrzewania 7,1 41,5 364 485 3142 "124 222 

Obornik 6,7 85,3 621 1740 4764 924 475 

Kompost z kory sosnowej 5,8 87,5 65 167 334 97 54 

    

Dawki nawozów organicznych wyliczono na podstawie zawartości 

substancji organicznej, wynoszącej 15 t/ha. Nawozy te zastosowano tylko ~ 

w pierwszym roku zmianowania — pod kapustę, natomiast w dwóch 

następnych latach pod buraki ćwikłowe i szpinak stosowamo tylko nawozy 

mineralne (NPK). Ich dawki pod każdą roślinę warzywną w zmianowaniu 

ustalano na podstawie zawartości składników przyswajalnych w glebie, 

doprowadzając do poziomu standardowego dla każdego gatunku rośliny. 

Przy zbiorze kapusty, buraków ćwikłowych i szpinaku pobierano 

z mieszanej próbki po 1 kg świeżej masy materiału roślinnego, suszono 

go do stanu powietrznie suchego, ważono i mielono. W tak przygotowa- 

nym materiale wykonano analizy chemiczne. Analizy roślin i kompostów 

wykomano następującymi metodami: 

— suchą masę oznaczono przez suszenie w 105?C, 

— azot ogólny — metodą Kjeldahla, 

— azot azotanowy w materiale roślinnym oraz ато mineralny 

(N-NH; +- N-NO3) w nawozach organicznych — mikrometodą przez de- 

stylację opisaną w Biuletynie Informacyjnym Torf”, nr 4/23/69, s. 15, 
— fosfor oznaczono kolorymetrycznie, a potas — fotopłomieniowo, 

— mikroelementy (Fe, Zn, Mn, Cu) w materiale roślinnym oraz mag- 

nez w nawozach organicznych — metodą absorpcji atomowej, 

— substancję organiczną w nawozach organicznych — przez spalenię 

w piecu muflowym w temperaturze 4009C,
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Tabela 2 

Średnie plony (w t z ha) świeżej masy główek kapusty, korzeni buraka ćwikłowego i szpinaku 

oraz zawartość makroelementów w % s.m. 
      

  

Kombinacja Roślina Plon N N-NO3 P K 

NPK K 47,0 3,12 0,22 0,45 3,38 

B 45,2 1,17 0,15 0,24 3,46 

S 10,3 3,42 0,52 0,57 4,52 

NPK +kompost Dano świeży K 52,1 3,17 0,12 0,56 3,42 

, в = 519 1,35 0,17 0,35 3,53 
. S 12,5 3,73 0,41 0,75 5,45 

NPK - kompost Dano po 1 mies. K 52,8 3,15 - 0,24 0,64 3,51 

dojrzewania B 49,5 1,42 0,15 0,40 3,74 

S 12,7 3,70 0,38 0,82 5,70 

NPK + kompost Dano po 2 mies. K 53,5 3,28 0,15 0,55 3,63 
dojrzewania B 46,2 1,32 0,12 0,36 3,70 

S 12,0 3,94 0,55 0,78 5,68 

NPK + kompost Dano po 4 mies. K 53,2 3,76 0,25 = 0,58 3,70 

dojrzewania B 49,7 1,64 0,14 0,35 3,80 

S 11,9 3,83 0,35 0,70 6,08 

NPK + kompost Dano po 6 mies. K 54,2 3,42 0,15 0,68 3,67 
dojrzewania B 50,4 1,78 0,10 0,42 3,91 

S 12,3 4,20 0,52 . 0,83 6,12 

"NPK + kompost Dano po 8 mies. K 52,9 3,48 0,14 0,72 3,81 

dojrzewania B 47,0 1,65 0,18 0,37 4,07 

S 11,8 4,08 0,35 0,94 5,85 

NPK + kompost Dano po 10 mies. K 54,8 3,47 0,20 0,70 3,78 

dojrzewania B 49,8 1,80 0,11 0,36 3,86 

S 12,4 3,83 0,56 0,86 5,92 

NPK + obornik K 57,4 3,38 0,19 0,65 3,76 

B 53,1 1,76 0,10 0,37 3,79 

S 13,2 3,87 0,37 0,90 6,32 
ee 

NPK + kompost z kory sosnowej K 55,0 3,34 0,14 0,59 3,42 

B 48,5 1,37 0,09 0,27 3,61 

S 12,0 3,62 0,32 0,65 5,73 

МВ — 0.05 к 4,7 | 
B 3,5 

S 1,4 
  

K — kapusta, B — buraki ćwikłowe, S — szpinak. 

— chlorki w nawozach organicznych — w. wyciągu wodnym metodą 

miareczkową przy zastosowaniu AgNO;3. 

Przy opracowywaniu wyników dla plonów świeżej masy (kapusty, 

buraków ówikłowych i szpinaku) wykonano analizę zmienności. Istotność
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zmienności oszacowamo testem F Snedecora. Do oceny istotności pomię- 
dzy średnimi obliczono przedział ufności, posługując się testem t Stu- 
denta. | 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Analizy chemiczne kompostów z odpadów komunalnych produkowa- 
nych metodą Dano po różnym okresie dojrzewania w stosach oraz kom- 
postu z kory sosnowej i obornika (tab. 1) wykazały, że najwyższym pH 
(aż do alkalicznego) cechowały się komposty z odpadów komunalnych, 
natomiast najniższe pH stwierdzono w kompoście z kory sosnowej. Naj- 
większą zawartość substancji organicznej stwierdzono w kompoście z kory 
sosnowej (87,5%) i w obomiku (85,3%/0), matomiast najmniej zawierały 
komposty z odpadów komunalnych (41,5-51,79/o). Najwięcej azotu mine- 
ralnego (N-NH, i N-NO3) zawierał obornik, natomiast najmniej kompost 
Dano świeży. W miarę dojrzewania kompostów w stosach zawartość w 
nich azotu mineralnego zwiększała się, Analizy chemiczne wykazały, że 
najwięcej P, K, Mg i chlorków było w obomiku, natomiast najmniej 
w kompoście z kory sosnowej. Zawartość fosforu i potasu, podobnie jak 
i azotu mineralnego, zwiększała się w zależności cd okresu dojrzewania 
w stosach, natomiast zawartość chlorków — zmniejszała się. 

Kompostowanie metodą Dano umożliwia wykorzystanie odpadów ko- 
munalnych do produkcji nawozu organicznego. Istnieje kilka prac ma 
temat składu chemicznego kompostów z odpadów miejskich [3, 4, 7, 11- 
-13]. Wyniki tych prac są jednak różne, ponieważ skład chemiczny odpa- 
dów komunalnych nie jest stały i ulega sezonowym wahaniom. W związku 
z tym produkowany w różnych okresach kompost różni się składem 
chemicznym i wartością nawozową [5-7, 11]. 

Średnie plony w t z ha roślin warzywnych podano w tabeli 2. 
Z danych tych wynika, że nawożenie nawozami organicznymi przy NIR 

— 0,05 spowodowało istobne zwyżki plonów kapusty, korzeni buraka 
ćwikłowego i szpinaku w porównaniu z nawożeniem mineralnym (NPK). 

Kompost z odpadów komunalnych produkowany metodą Dano po 10 
miesiącach dojrzewania w stosach i obornik spowodowały w większości 
przypadków podobne zwyżki plonu, ponieważ mieściły się one w grani- 

, cach wartości przedziału ufności. Porównując wpływ kompostów Dano po 
różnych okresach dojrzewania w stosach z takim samym kompostem, ale 
świeżym, widzimy, że dojrzewanie kompostów nie wpłynęło istotnie na 

zwiększenie ich wantości nawozowej. Ponadto z danych zawartych w ta- 

beli 2 wymika, że wartość nawozowa kompostów z odpadów komunalmych, 
produkowanych metodą Dano i kompostu z kory sosnowej jest zbliżoną 
do wartości nawozowej obornika,
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Z danych literatury wynika, ze jedni autorzy [2-4, 7, 8] oceniają 
komposty z odpadów komunalnych jako wartościowy nawóz organiczny, 
inni natomiast twierdzą [11, 13], że wpływają one alkalizująco na glebę 
oraz że istnieje możliwość toksycznego działania niektórych składników 
w nich zawartych, jak bor, mangan, siarczki, chlorki oraz inne substanc je, 
zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek tych kompostów. W niniejszych 
badaniach komposty z odpadów komunalnych wpływały dodatnio ma wzrost 
plonu roślin warzywnych, na zawartość w nich, zarówno makro- jak 
i mikroelementów. | 

Analizy chemiczne materiału roślinnego wykazały (tab. 2), że nawo- 
żenie nawozami orgamicznymi łącznie z nawozami mineralnymi (NPK) 
wpłynęło na zwiększenie ilości podstawowych składników mineralnych 
(NPK) w badanych roślinach warzywnych w porównaniu z samym na- 
wożeniem mineralnym. Ponadto analizy chemiczne części użytkowych ba- 
danych roślin warzywnych wykazały, że nawozy organiczne w większości 
przypadków spowodowały zmniejszenie zawartości N-NOg, co wpływa 
dodatnio na wartość biologiczną tych warzyw, jako produktów żywnościo- 
wych. © 

#% badanych roslin warzywnych najwiecej N, P, K i N-NQ, zawieral 
szpinak, następnie kapusta, a najmniej korzenie buraka ćwikłowego, z wy- 
jątkiem potasu w porównaniu z zawartością tego składnika w kapuście. 
Ponadto z analiz chemicznych części użytkowych roślin warzywnych wy- 
nika (tab. 3), że nawożenie wszystkimi nawozami organicznymi (w 3-let- 
nim zmianowaniu) wpłynęło na zwiększenie zawartości w nich mikro- 
elementów (Fe, Mn, Zm, Cu), w porównaniu z obiektem NPK. Z danych 
zamieszczonych 'w tabeli 3 wynika, że zawartość Fe, Mn, Zn, Cu w bada- 
nych roślinach wahała się w szerokich granicach, w zależności od gatunku 
rośliny, jak i nawożenia organicznego łącznie z mineralnym (NPK). Naj- 
mniejszą zawamtość Fe, Zn, Mn, podobnie jak i N og., N-NO;, PiK, 
stwiendzono w korzeniach buraka ćwikłowego, natomiast szpinak zawie- 
rał najwięcej Fe i Zn i to kilkakrotnie więcej niż pozostałe rośliny wa- 
rzywne. Największą zawartość Mn stwierdzono w kapuście (72-143 ppm) 
w porównaniu z zawartością tego składnika w pozostałych roślinach. 
Analizy chemiczne materiału roślinnego na zawartość miedzi wykazały, 
że najmniej tego składnika zawierała kapusta, bo 5,2-9,0 ppm, natomiast 
zawartość tego składnika w korzeniach buraka ćwikłowego wahała się 
od 8,7 do 15,5 ppm, a w szpinaku od 8,3 do 17,3 ppm. Należy nadmienić, 
że zawartość mikroelementów w badanych roślinach warzywnych była 
najmniejsza na obiektach z samym nawożeniem mineralnym NPK, na- 
tomiast na pozostałych obiektach z zastosowaniem łącznego nawożenia 
NPK z organicznym zawartość mikroelementów w roślinach zwiększała 

się. 
X
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Tabela 3 

Zawartość mikroelementów (ppm w s.m.) w główkach kapusty, korzeniach buraka ćwikłowego 

i szpinaku .. 

Kombinacja Roślina Fe Mn Zn Cu 

NPK K 65 72 53 5,2 

B 28 12 33 8,7 

S 350 58 117 - 8,3 

NPK + kompost Dano świeży K 93 105 65 7,1 

B 33 16 49 12,7 

S 433 91 170 13,6 

NPK + kompost Dano po 1 miesiącu K 86 102 72 8,3 

dojrzewania B 48 18 57 10,6 

5 499 96 153 14,4 

МРК + kompost Dano po 2 miesiącach K 94 121 69 9,0 

dojrzewania B 40 18 77 15,5 

5 0 791 61 139 12,1 

NPK + kompost Dano po 4 miesiącach K 102 117 83 8,7 

dojrzewania B 34 22 49 10,1 

S 508 95 130 10,1 

NPK + kompost Dano po 6 miesiącach K 132 143 83 7,2 

dojrzewania B 43 24 43 10,7 

S 858 89 160 12,6 

NPK — kompost Dano po 8 miesiącach K 108 134 74 8,1 

dojrzewania B 63 15 53 * 9,3 

S 744 121 187 13,9 

NPK + kompost Dano po 10 miesiącach K 128 115 80 8,6 

dojrzewania B 55 17 56 11,2 

S 733 117 214 17,3 

NPK + obornik K 76 81 76 6,7 
B 43 18 43 10,2 

S 453 121 160 11,5 

NPK + kompost z kóry sosnowej K 70 74 62 6,3 

B 58 22 21 12,0 

5 434 116 143 9,1 
  

K — kapusta, B — buraki ćwikłowe, S — szpinak. 

WNIOSKI 

1. Komposty z odpadów komunalnych produkowane metodą Dano 

i kompost z kory sosnowej zawierają znaczne ilości składników pokarmo- 

wych i substancji organicznej oraz przedstawiają zbliżoną wartość na- 

wozową do obornika. | | | 

2. W trzyletnim zmianowaniu komposty z odpadów komunalnych, 

obornik i kompost z kory sosnowej spowodowały istotny wzrost plonu 

badanych roślin warzywnych.
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_ 3. Nawożenie kompostami z odpadów komunalnych, obornikiem i kom- 
postem z kory sosnowej wpłynęło na zwiększenie zawartości Fe, Mn, 
Zn, Cu, N, Pi K, natomiast w większości przypadków na zmniejszenie 
N-NO; w badanych roślinach. 

4. Najmniejszą zawartość Fe, Zn, Mni N og., N-NO;, P i K stwier- 
„dzono w korzeniach buraka ćwikłowego, matomiast największą Fe, Zn 
w szpinaku, a największą Mn w kapuście. 
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A. Kponum 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ КОМПОСТАМИ ИЗ ГОРОДСКОГО МУСОРА 

НА УРОЖАЙ И СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Резюме 

В сельскохозяйственной опытной станции Кробув около г. Груеца проводились поле- 
вые опыты на подзолистой почве (песок со слабой примесью глины) по методу случайных 
блоков. Опыты охватывали 10 вариантов в 5 повторениях. Дозы органических удобрений 

нормировали в соответствии с содержанием органического вещества, составляющим 150 ц 
на гектар. Эти удобрения вносили только в первом году севооборота — под капусту, а в двух 
последующих годах применяли только минеральное удобрение МРК — под огородную 

свеклу и шпинат. 

Под каждую овощную культуру, возделываемую в panna трехлетнего севооборота, 

минеральные удобрения нормировали в соответствии с содержанием усвояемых элементов 

в почве, доводя. их до стандартного уровня для каждого вида овощей. Опыты показали, 

что компосты из городского мусора, производимые по методу ‚,Дано”, и компост из сссно-
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вой коры, вносимый одновременно с минеральным удобрением МРК, приводили к сущест- , 
венным прибавкам урожаев овощных культур в сравнении с вариантом одного минераль- 
ного удобрения МРК. Установлено также, что органические удобрения положительно воз- 
действовали на содержание как микро- (Ее, Мп, п, Си), так и макроэлементов (общий М, 

N-NOs, Р, К) в исслелуемых овощных культурах. 

— A. Kropisz 

EFFECT OF FERTILIZATION WITH COMPOST MADE FROM MUNICIPAL 

WASTES ON THE YIELD AND CONTENT OF MICROELEMENTS 

IN VEGETABLE CROPS 

Summary 

At the Agricultural Experiment Station Krobów near Grójec field experiments 

were carried out on podzolic soil (weakly loamy sand) by the method of randomized 

blocks. The experiments comprised 10 variants in 5 replications. 

The rates of organic fertilizers were applied in accordance with the organie 

matter content, amounting to 150 q per hectare. These fertilizers were applied in 

the first crop rotation vear only for cabbage, whereas in tho subsequent years , 

only mineral fertilizers (NPK) were applied for edible beet and spinach. 

The mineral fertilizers for particular crops cultivated in the 3-year crop 

rotation were applied in accordance with the content of available elements in soil, 

while bringing them to the standard level for each kind of crops. 

The experiments have proved that the composts made from*municipal wastes 

by the ’Dano” method as well as farmyard manure and compost made from pine 

bark applied jointly with mineral NPK fertilization exerted a significant positive 

effect on yields of vegetable crops under study, as compared with the variant 

with sole mineral (NPK) fertilization. 

It has been proved as well that the mineral fertilization led to an increase 

of both micro- (Fe, Mn, Zn, Cu) and macroelements (total N, N-NO, P, K) in the 

vegetables tested.


