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Nawadnianie użytków rolnych ściekami wpływa na cały kompleks 
czynników decydujących o wysokości i jakości plonów. Szczególnie cenne 
sq dla rolnictwa ścieki komunalne przemysłu rolno-spożywczego i gno- 
jowica. Ze względu na to, że ścieki te powstają w wyniku przetwanzamia 
produktów rolmiczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, lub 
są produktami przemiany materii ludzi i zwierząt, zawierają one prawie 
wszystkie składniki makro- i mikroelementy, które zostały uprzednio po- 
brane z gleby przez rośliny uprawme. 

Dotychczasowe badania chemiczne roślin nawadnianych ściekami ogra- 
niczały się zasadniczo tylko do makroskładników. O działaniu mikroele- 
mentów na obiektach nawadnianych poszczególnymi rodzajami ścieków 

posiadamy natomiast zmikome rozeznanie. W Polsce wstępne wiadomości 
o miknoelementach na polach nawadnianych ściekami miejskimi uzyska- 

liśmy dzięki badaniom Biermackiej [1]. Brak jest natomiast danych doty- 

czących zawartości mikroelementów w glebach i roślinach nawadnianych 
różnego pochodzenia ściekami przemysłowymi. Zamieszczone w pracy wy- 
niki ozmaczeń niektórych mikroelementów w roślinach nawadnianych ście- 

kami gonzelniczo- drozdzowniczymi mależy traktować jako informacyjne, 
mające dać wstępną odpowiedź, czy i w jakim stopniu nawodnienie żyz- 

nymi ściekami wpływa na zawartość milkroskładników w roślinach. Na- 

leży mieć na uwadze, że w warunkach polskich z powodu ograniczonych 

zasobów wodnych, przy planowanym szerokim rozwoju nawodnień, rol- 

nietwo będzie miało do dyspozycji praktycznie tylko wody zużyte (Ście- 

ki). Tak więc wszechstronne badania z zakresu jakości plonów na obiek- 

tach nawadnianych ściekami wynikają z ogólnej potrzeby gospodarczo- 

-społecznej.
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WARUNKI BADAŃ I WYNIKI 

Ścieki gorzelniczo-drożdżownicze powstające przy pnzerobie melasy 

na spirytus i drożdże paszowe zawierają pokaźme ilości składników na- 

wozowych (tab. 1). Jednakże przy rolniczym ich wykorzystaniu wyłania 

się cały szereg problemów [3]. Jednym z nich jest jakość plonów i ich 

zużytkowanie. Stwierdzono np., że w roślinach nawadnianych ściekami 

z gorzelni melasowych występuje nadmieme gromadzenie potasu, prze- 

kraczające 7%/0 KO w suchej masie [3]. Powstało pytanie, czy nie wystę- 

puje zachwianie równowagi również w zawartości mikmoelementów w 
roślinach. Wstępne badania wykonano na łące produkcyjnej położonej na 

glinie lekkiej pylastej w Goświnowicach. Na łące tej z powodu zbyt dużego 

obciążenia stężonymi ściekami zaobserwowano wypalanie roślin. Dlatego 

też stało się: koniecznością przerwanie nawodnienia. Badano trawy z łąki 

po dwuletniej przemwie nawodniemnia ściekami (tab. 2). 

We wszystkich głównych gatunkach traw stwierdzono dość wysoką za- 

wartość miedzi wahającą się od 6,5 do 9,7 ppm w suchej masie roślin, 

Tabela 1 

Skład chemiczny ścieków gorzelniczo-drożdżowniczych 

w Goświnowicach (3): 

  

Lp. Rodzaj oznaczenia Wartość* 

1 N ogólny 520 

2 N-NH4 40 

3 P205 50 

4 K,0 1500 

5 Na2O 400 

6 CaO 150 

7 Cl ‚200 

8 $04 2000 

9 Mg u 4,2 

10 Zn 1,4 
11 Cu 0,04 

12 Mn 0,20 

13 ‘Fe 5,5 

Sucha pozostałość 4 

14 — Po suszeniu = 12,1 

15 Po prażeniu | 6,2 
16 BZTs | 7,3 
17 Utlenialność | 6,4 
18 ChZT 11,2 ‘ 

19 pH 5,2 
  

* Poz. 1-13 w ppm, 14-15 w g/dm3, 16-18 w g 02/dm3.
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Tabela 2 

Zawartość niektórych mikroelementów w trawach nawadnianych ściekami 

gorzelniczo-drożdżowniczymi 
  

, LĄ M - Zawartość ppm w s.m. 
Dawka ścieków Pokos Gatunek rośliny -- 

w mm Cu Zn Mn 

    

Laka produkcyjna nawadniana przed 2 latami 

  

300 I kupkówka 6,5 2,7 50 

kostrzewa łąkowa 9,7 27 62 

wyczyniec łąkowy 9,6 44 173 | 

II kupkówka 1,1 25 47 
perz 9,2 30 52 
  

Mikropoletka nawadniane w marcu 

  

0 I kostrzewa takowa 7,1 56 360 

200 i czerwona”? 12,3 54 166 

400 12,9 53 127 

oO ll kostrzewa łąkową —й = — 
200 i czerwona oraz 9,0 70 293 

400 — szczaw”? 9,3 59 302 

G Analizy chemiczne wykonano łącznie dla wszystkich roślin. 

b Rośliny nie rozwinęły się. 

zarówno w I jak i w II pokosie (tab. 2). Są bo wartości mieszczące się w 

granicach dla dobrego siana. 

Zawartość cynku wahała się w granicach 25-45 ppm, co jest war- 

tością najczęściej spotykaną w trawach z łąk o przeciętnych warunkach 

użytkowania. 
Stwierdzono dość znaczne wahania man ganu: od 47 do 173 ppm 

w suchej masie roślin. Rówmież ilości tego pierwiastka nie odbiegają od 

wartości najczęściej spotykanych w trawach. 

"Na wspomnianym obiekcie założono właściwe doświadczenie na mikro- 

poletkach w celu stwierdzenia, jak wpływa wysokość dawki ścieków na 

zawartość Cu, Zn, Mn w roślinach. Wykryto: pewien wzrost zawartości 

miedzi w trawach nawadnianych, ale tylko w I pokosie (tab. 2). Na 

wszystkich obiektach nawadnianych i w roślinach kontrolnych stwierdzono 
dużą zawartość cynku. Tak więc trudno mówić o jakiejkolwiek zależności 

pobierania tego pierwiastka z gleby od .wysokości dawki ścieków. W do- 
świadczeniu stwierdzono pobieranie dość dużych ilości manganu przez 
nośliny. Wartości są jednak tak rozstnzelone, że trudno doszukiwać sie 

jakiejkolwiek zależności od wysokości dawki ścieków. Przytoczone wyni- 

_ 28 — ZPPNR nr 242
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ki badan uzyskane w warunkach polowych nalezy traktowaé jako wstep- 

ne informacje. W odniesieniu do trzech zbadanych mikroelementów Cu, 

Zm i Mm można nie obawiać się ich nadmiemiego gromadzenia lub niedo- 

boru w trawach nawadnianych ściekami gorzelniczo-drożdżowniczymi, na- 

wet przy stosowaniu dość wysokich dawek [1, 3, 5]. 

DOŚWIADCZENIE LABORATORYJNE 

Do badań wybraliśmy rzodkiew świrzepę (Raphanus raphanistrum). 

Wybór tego chwastu podyktowany został jego dość dużą odpomnością na 

nawodnienie ściekami gorzelniczo-drożdżowniczymi, nawet w czasie wy- 

sokich temperatur powietrza. Wprowadzenie tej rośliny do doświadczeń 

umożliwiło zastosowanie różnych dawek ścieków. Doświadczenie przepro- 

wadzono w doniczkach ceramicznych z piaskiem lekkim. Dawki ścieków 

w kombimacjach były następujące: 0, 10, 20, 40, 80. i 160 mm (tab. 3). We 

wszystkich kombinacjach utrzymywano stałą wilgotność gleby 80°/o ppw 

przez uzupełnianie wodą czystą. W pierwszej fazie doświadczenia rośliny 

w kombinacjach o wysokich dawkach ścieków rozwijały się słabo, a część 

nawet wyginęła. Po kilku tygodniach, gdy pozostałe przy życiu rosliny 

uzyskały wysokość około 10 cm, znacznie bujniej rosły na kombinacjach 

nawadnianych wyższymi dawkami ścieków. Po zbiorze roślin po 70 dniach 

trwania doświadczenia stwierdzono wyraźnie większe plony z kombinacji 

nawadnianych ściekami (tab. 3). Na uwagę zasługuje mniejsze ogólne zu- 

życie wody na wyparowanie na kombinacjach o wyższych dawkach ście- 

ków, co wynika ze zwiększonego stężenia roztworu glebowego. Zawartość 

mikroelementów w nadziemnych częściach roślin podano w tabeli 3. 

Stwierdzono bardzo wysoką zawartość cynku i miedzi w rośli- 

nach z obiektów kontrolnych i z małymi dawkami ścieków. Były to jed- 

Tabela 3 

Zawartość niektórych mikroelementów i magnezu w rzodkwi świerzepie (Raphanus raphamstrum) 

nawadnianej ściekami gorzelniczymi ppm w s.m. 

Norma nawodnienia 

    

Kombinacja w mm m. Plon Zn Cu Mn Fe Mg 
znane NAJ BE БИ: 

Ścieki woda 

0 0 560 29 | 454 20,1 120 443 5725 
I 10 470 30 | 329 15,9 97 368 4215 

I 20 440 32 ©. 297 16,8 105 394 4156 
ш 40 410 4,1 ` 237 13,4 105 294 3022 
IV 80 320 4,2 281 13,0 192 254 3605 
v" 160 160 5,5 177 12,7 208 248 2723
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nak ilości nie budzące niepokoju. Zawartość manganu natomiast, na 

obiektach kontrolnych i z niskimi dawkami ścieków, utrzymywała się pra- 

wie na jednakowym poziomie — około 100 ppm. Dąpiero wysokie dawki 

ścieków spowodowały wyraźne zwiększenie ilości tego mikroelementu do 

około 200 ppm. Taki wymik należy tłumaczyć zakwaszeniem środowiska 

i pogorszeniem się stosunków tlenowych w wyniku dodatkowego zużycia 

tlenu na rozkład substancji organicznej wprowadzonej w ściekach do gle- 

by (rys. 1). 
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Rys. 1. Wielkość normy nawodnienia oraz niektóre właściwości gleby obciążonej 

| różnymi dawkami ścieków; 

1 — woda czysta, 2 — ścieki gorzelniczo-drożdżownicze, 3 — udział żelaza dwu- 

wartościowego w ogólnej ilości żelaza w glebie w %, 4 — pH gleby w H,O, 5 — pH 

gleby I n KCI 

W porównaniu z manganem zawamtość żelaza była odwrotna (tab. 

3). Oprócz konkurencyjności tych dwóch pierwiastków o dynamice po- 

bierania żelaza ż gleby przez rośliny decydują zapewne inne czymniki [2]. 

Przy zwiększonej dawce ścieków obniża się pH gleby (oznaczonego w 

H,0). Zwiększa się także procentowy udział żelaza dwuwartościowego 

w ogólmej ilości żelaza w glebie (rys. 1). Należy dodać, że ilość żelaza do- 

- starczonego do gleby w ściekach nie odegrała zasadniczej roli w ogólnym 

bilansie tego pierwiastka w glebie (tab. 1). Tak więc nie ilość żelaza w gle- 

bie, lecz jego rozpuszczalne formy zadecydowały o dynamice pobierania 

tego składnika pnzez rośliny. | 

Wraz ze wzrostem dawek ścieków zawartość magnezu w roślinach 

malała, co jest zjawiskiem znanym na obiektach nawadnianych ściekami.
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W omawianym doświadczeniu czynnikiem obniżającym -pobieranie magne- 

zu przez rośliny mógł być także potas dostarczony w nadmiarze w ście- 
kach (tab. 1). Podobnie jak magnez zachowywał się wapń. Stąd wniosek, 

że na obiektach mawadnianych ściekami, zwłaszcza o dużym ładunku za* 

nieczyszczeń organicznych, zachodzi potrzeba częstego nawozenia nawoza- 

mi magnezowo-wapniowymi. 

| 

WNIOSKI 

1. W wyniku oznaczenia zawartości miedzi, cynku i magnezu w tra- 

wach z łąki nawadnianej ściekami gorzelniczo-drożdżowniczymi nie stwier- 

dzono zasadniczych odchyleń od wartości podawanych w literaturze dla 

siana z łąk będących w klasycznym użytkowaniu (nie nawadnianych Scie- 

kami). 

2. W doświadczeniu przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych 

z chwastem rzodkiew świrzepa stwierdzono, że wraz ze wzrostem dawek 

ścieków maleje zawartość Zn, Cu, Fe i Mg, a zwiększają się ilości Mn, 

w roślinach. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ, 
ОРОШАЕМЫХ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ВИНОКУРЕННОГО 

И ДРОЖЖЕВОГО ЗАВОДА 

Резюме 

На лугу, орошаемом сточными водами винокуренного и дрожжевого завода, не уста- 

новлены существенные различия в содержании Си, 7ц и Мп в злаковых травах в сравнении 

с количествами, встречаемыми в хорошем сене с неорошаемых лугов. 

В лабораторных анализах довольно высокое содержание Си, 7л и Ее установлено в ди- 

кой редьке (Карйапиу гаррашягит) которое снижалось по мере повышения поливных норм 

сточных вод. Снижалось также содержание МР, что считается нежелательным явлением. 

При болеё высокой нагрузке сточных вод повышалось содержание Мп в растениях
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CONTENT OF SOME MICROELEMENTS IN PLANTS IRRIGATED > 
WITH WASTE WATERS OF DISTILLERY AND YEAST FACTORY 

, 

Summary 

In a meadow irrigated with waste waters of distillery and yeast factory no 
„remarkable differences in the Cu, Zn, and Mn content in grasses were found, as 
compared with the amounts of these microelements in good hay from non-irri- 
gated meadows. In laboratory analyses a fairly high content of Cu, Zn and Fe 
was found in white charlock (Raphanus raphanistrum) decreasing along, with an 
increase of the waste water application rate. Also the Mg content decreased, what 
should be regarded as an unwanted phenomenon. At higher waste water loads an 

increase of the Mn content in plants was observed.


