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Dotychczasowe badania nad przydatnością różnych kompostów z od- 

padów komunalnych i kompostów z kory sosnowej dotyczyły głównie 
ich wpływu na wzrost plonu i zawartość niektórych składników mine- 

ralnych [2, 3, 7-11], natomiast za mało zwracano uwagi na wpływ tego 

rodzaju nawożenia organicznego na zawartość mikroelementów w rośli- 

nach warzywnych. Nie został również jeszcze ustalony optymalny okres 

dojrzewania kompostów w stosach na wolnym powietrzu, co ma ogromne 

znaczenie praktyczne i ekonomiczne. Z jednej strony dojrzewanie kom- 

postu w stosach pociąga za sobą dodatkowe koszty, a z drugiej może po- 

wodowac przy zbyt długim dojrzewaniu straty składników pokarmowych, 

a zwłaszcza substancji organicznej, wskutek działania mikroflory [4-6]. 
Niniejsza praca miała na celu zbadanie składu chemicznego kompo- 

stów z odpadów komunalnych i kompostów z kory sosnowej po 3 i 6 

miesiącach dojrzewania w stosach, oraz zbadanie wpływu tych kompo- 

stów na plony szpinaku, sałaty, pora i selera, jak również na zawartość 
w tych roślinach żelaza, manganu, cynku i miedzi. 

METODYKA BADAN 

Założono doświadczenia wazonowe z 4 roślinami warzywnymi. Wszy- 

stkie doświadczenia obejmowały po 15 kombinacji w 5 powtórzeniach 

(tab. 1-4). Do doświadczeń użyto gleby bielicowej (piasek słabogliniasty) 

z Wolicy (Warszawa), której kapilarna pojemność wodna wynosiła 23,7% 

jej ciężaru, a pH oznaczone w wodzie wynosiło 6,0. Doświadczenia zało- 

żono w wazonach, w których mieściło się 8 kg gleby w przeliczeniu na 

suchą masę. Dawki nawozów organicznych obliczono na podstawie za- 

wattości substancji organicznej, stosując 150 g na wazon. Przed zasto- 
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sowaniem do doświadczeń wegetacyjnych w kompostach wykonano ana- 
lizy chemiczne metodami stosowanymi w okręgowych stacjach chemicz- 
no-rolniczych, a zawartość substancji organicznej przez prażenie w piecu 
muflowym w temperaturze 4009C. | 

Wartość nawozów organicznych badano łącznie z pojedynczą i pod- 
wójną dawką nawożenia mineralnego" NPK. Pojedyncza dawka NPK na 
wazon pod seler korzeniowy i por wynosiła: 1,0 g N w postaci saletry 
amonowej, 0,5 g P;O05 w postaci 19/0 superfosfatu i 1,5 g K;O w postaci 
60°/o soli potasowej; pod szpinak i sałatę natomiast: 0,7 g N, 0,4 g P,O; 
i 1,0 g K,0. Pod wszystkie rośliny podwójne dawki NPK wymosiły od- 
powiednio więcej. 

Po napełnieniu wazonów glebą wysadzono rozsadę selera korzenio- 
wego odmiany Jabłkowy, pora odmiany Słoń i sałaty odmiany Bóttnera 
oraz wysiano nasiona szpinaku odmiany Matador. Seler, por i sałatę wy- 
sadzono po 3 sztuki w wazonie, natomiast szpinak wysiano w 8 punk- 
tach wazonu. Okres wegetacji dla szpinaku i sałaty trwai 2 miesiące, 
a dla pora i selera 4,5 miesiąca. Po upływie tych okresów dokonano zbiot 
ru roślin, a następnie wysuszono je do stanu powietrznie suchego, ważo- 
no i mielono. W tak przygotowanym materiale wykonano analizy che- 
miczne. Zawartość Fe, Mn, Zm i Cu oznaczono metodą absorpcji atmo- 
wej. Największą zawartość substancji (89,9-91,2%0 w s.m.) organicznej 
ków dla plonów suchej masy roślin wykonano obliczenia statystyczne. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Analizy chemiczne nawozów organicznych wykazały, że najwyższym 
pH (aż do alkalicznego) odznaczały się komposty z odpadów komunal- 
nych, natomiast najniższe pH stwierdzono w kompostach z kory sosno- 
wej. Największą zawartość substancji (89,9-91,2*/6 w s.m.) organicznej 
stwierdzono w kompostach z kóry. sosnowej, matomiast na jmniejszą 
(17,6-18,3%0 w s.m.) w kompostach z odpadów komunalnych produkowa- 
nych metodą polową; komposty produkowane metodą Dano zawierały 
46 ,4-49,7°/0 w s.m. Dojrzewanie kompostów w stosach przez okres 6 mie- 
sięcy wpłynęło na zmniejszenie w nich zawartości substancji organicznej. 
Najwięcej azotu mineralnego (N-NH, + N-NO3) zawierały komposty 
Dano — 152-250 mg/l; komposty z odpadów komunalnych z Kielc za- 
wierały 12-127 mg/l azotu, z tym że wszystkie komposty po 6 miesią- 
cach dojrzewania w stosach zawierały więcej azotu mineralnego w po- 
równaniu z zawartością tej formy azotu po 3 miesiącach dojrzewania. 
Zawartość P, K, Mg, Ca i CI waha się w mg/l w następujących granicach: 
P 42-154, K 168-1730, Mg 86-368, Ca 215-2670 i Cl 86-589. Komposty po 

6 miesiącach dojrzewamia w stosach, podobnie jak i azotu mineralnego,
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Tabela 1 

Średnie plony suchej masy szpinaku i zawartość Fe, Mn, Zn i Cu w ppm w s.m. 

Kombinacja Plon Fe Mn Zn Cu w g/waz. 

Bez nawożenia 2,5 548 65 73 6,2 

NPK . 5,2 586 78 95 7,5 

NPK + kompost Dano po 3 miesiącach 

dojrzewania 7,4 .847 156 157 12,8 

NPK -- kompost Dano ро 6 miesiącach 

dojrzewania 9,3 923 217 162 12,5 

NPK + kompost z odpadów komunal. 

po 3 mies. dojrz. (Kielce) 6,4 850 222 158 11,3 

NPK -- kompost z odpadów komunal. 

. po 6 mies. dojrz. (Kielce) 7,1 874 218 173 10,5 

NPK +- kompost z kory sosnowej 

po 3 mies, dojrzewania 6,8 787 224 145 8,0 

NPK + kompost z kory sosnowej | 

po 6 mies. dojrzewania 73 812 221 152 7,9 

2 (NPK) 8,2 604 112 128 8,1 

2 (NPK) + kompost Dano po 3 mies. 

dojrzewania 9,8 931 263 172 12,3 

2 (NPK) + kompost Dano po 6 mies. 

dojrzewania 11,7 924 272 169 12,0 

2 (NPK) + kompost z odpadów komu- 

nal. po 3 mies. dojrzewania 

(Kielce) 9,2, 1038 258 176 10,8 

2 (NPK) + kompost z odpadów komu- 

nal. po 6 mies. dojrzewania 

(Kielce) 9,6 923 229 178 9,6 

2 (NPK) + kompost z kory sosnowej 

po 3 mies. dojrzewania 9,5 618 147 139 8,9 

2 (NPK) + kompost z kory sosnowej 

po 6 mies. dojrzewania 9,3 612 162 130 8,7 

NIRo,05 0,9 
  

zawierały więcej P, K, Mg i Ca, natomiast zawartość chloru zmniejszała 

się wraz z długością okresu dojrzewania kompostów. 
W kompostach zbadano również zawartość mikroelementów. Zawar- 

tość Fe, Mn, Zn i Cu w kompostach Dano wahała się następująco: Fe 

2480-2755, Mn 470-655, Zm 740-870 i Cu 625-727, natomiast zawartość 

tych mikroelementów w kompostach z Kielc odpowiednio: Fe 2740-3047, 

Mn 375-480, Zn 686-735 i Cu 527-595 ppm sm. Z danych tych wynika, 

że w kompostach produkowanych metodą Dano ilość tych mikroelemen- 

tów, z wyjątkiem żelaza, była większa niż w kompostach produkowa-
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nych metodą polową. Należy tu jednak nadmienić, że zawartość zarów- 
no makro-, jak i mikroelementów w kompostach zależy nie tylko od 
metody ich produkcji, ale również i od wielu innych czynników. 

Znacznie mniejsze ilości mikroelementów stwierdzono w kompostach 
z kory sosnowej; wahały się one w granicach: Fe 125-148, Mn 283-320, 
Zm 48-63 i Cu 12-16. Należy nadmienić, że na ogół zawartość mikroele- 

Tabela 2 

Średnie plony suchej masy sałaty i zawartość Fe, Mn, Zn i Cu w :.ppm w s.m. 

Pion 

  

Kombinacja w g/wazon Fe Mn Zn Cu 

Bez nawozenia 4,3 428 58 46 4,7 

NPK 6,4 492 66 52 5,1 

NPK + kompost Dano po 3 miesiacach 

dojrzewania 8,9 648 74 98 7,4 

NPK — kompost Dano po 6 miesiącach 

dojrzewania 11,7 614 87 106 7,8 

NPK + kompost z odpadów komunal. 

po 3 mies. dojrzew. (Kielce) 8,1 652 83 123 7,3 

NPK + kompost z odpadów komunal. 

po 6 mies. dojrzew. (Kielce) 9,2 677 75 - 126 7,1 

NPK + kompost z kory sosnowej po 3 

mies. dojrzewania 8,1 515 80 70 6,0 

NPK + kompost z kory sosnowej po 6 

mies. dojrzewania 9,6 534 89 75 5,8 

2 (NPK) 9,8 631 73 62 5,4 

2 (NPK) + kompost Dano po 3 mies. 

dojrzewania {2,5 624 88 104 7,7 

2 (NPK) + kompost Dano po 6 mies. , | 
dojrzewania 14,2 650 85 96 8,2 

2 (NPK) + kompost z odpadów komu- 

nal. po 3 mies. dojrzewania 

(Kielce) | 12,0 718 112 134 7,6 

2 (NPK) — kompost z odpadów komu- 

nal. po 3 mies. dojrzewania 

(Kielce) 12,2 659 72 75 5,9 

2 (NPK) -- kompost z odpadów komu- 

nal. po 6 mies. dojrzewania ' 
(Kielce) 12,9 645 85 83 6,3 

2 (NPK) + kompost z kory sosnowej po | 

6 mies. dojrzewania 

NIRo,0s 1,3
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mentów w kompostach, zarówno z odpadów komunalnych, jak i z kory 
sosnowej, nie była uzależniona od długości okresu dojrzewania ich w sto- 
sach. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że wszystkie komposty, za- 
równo przy pojedynczej, jak i przy podwójnej dawce nawozów mine- 
ralnych, spowodowały istotny wzrost plonu szpinaku. Najlepszy był kom- 
post Dano po 6 miesiącach dojrzewania w stosie na wolnym powietrzu. 
Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że zawartość żelaza wahała się 
w dość szerokich granicach od 548 do 1038 ppm w s.m., przy czym ta 
niższą zawartość była na obiekcie bez nawożenia organicznego i mine- 
ralnego, natomiast wyższa — na obiekcie z podwójną dawką NPK i kom- 
poście z odpadów komunalnych z Kielc. Znacznie mniejsze zawartości 
żelaza w doświadczeniu wazonowym ze szpinakiem stwierdziła Gałczyń- 
ska [1]. Również duże wahania wystąpiły w zawartości manganu — od 
65 do 272 ppm w s.m. Podobnie duże wahania wystąpiły w zawartości 
Zn — od 73 do 178 ppm w s.m. i Cu — od 6,2 do 12,8 ppm w s.m. Naj- 
mniej wszystkich mikroelementów stwierdzono w szpinaku z obiektu 
l (bez nawożenia organicznego i mineralnego). Z danych zawartych w 
tabeli 1 wynika, że wszystkie nawozy organiczne wpłynęły na zwięk- 
szenie w szpinaku zawartości Fe, Mn, Zn i Cu. 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że wszystkie nawozy orga- 
niczne spowodowały istotny wzrost plonu sałaty, zarówno przy pojedyn- 
czej, jak i podwójnej dawce NPK. Tak jak i w przypadku szpinaku naj- 
lepszy okazał się kompost Dano po 6 miesiącach dojrzewania w stosie. 
Podobne wyniki otrzymali Kropisz i Russel [5]. Zawartość Fe, Mn, Zn 
i Cu w ppm s.m. wahała się następująco: Fe 428-718, Mn 58-112, Zn 
46-126.i Cu 4,7-7,8. Najmniej wszystkich mikroelementów było w rośli- 
nach z obiektu 1 — bez nawożenia organicznego i mineralnego. Ponad- 
to z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że wszystkie nawozy orga- 
niczne wpłynęły na zwiększenie zawartości Fe, Mn, Zn i Cu. Zbliżone 
zawartości Fe, Mn, Zn i Cu otrzymała Gałczyńska [1]. 

Wszystkie nawozy organiczne łącznie z pojedynczą i podwójną dawką 
NPK spowodowały istotny wzrost plonu selera (tab. 3). Również i w 
tym przypadku najlepszy okazał się kompost Dano po 6 miesiącach doj- 
rzewania w stosie. Zawartość mikroelementów w roślinach wahała się 

"(w ppm s.m.) w następujących granicach: Fe 758-1130, Mn 123-231, Zn 
84-148, Cu 7,1-12,2. Należy nadmienić, że te niższe zawartości wszystkich 
składników stwierdzono w selerze z obiektu 1 (bez nawożenia organicz- 
nego i mineralnego). Zbliżone wartości Fe, Mn; Zn i Cu w selerze otrzy- 
mał Mercik [9]. 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że wszystkie nawozy orga- 

niczne łącznie z pojedynczą i podwójną dawką NPK spowodowały istot-
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Tabela 3 

Średnie plony suchej masy selera i zawartość Fe, Mn, Zn i Cu w ppm w s.m. 

  

  

Kombinacja Plon w g/waz. Fe Mn Zn Cu 

Bez nawożenia 23,7 758 123 84 7,1 

NPK 49,6 842 142 96 8,2 

NPK + kompost Dano po 3 mies. _ 

dojrzewania 65,5 1047 186 124 10,7 

NPK + kompost Dano po 6 mies. 

dojrzewania 71,4 1120 198 143 12,2 

NPK + kompost z opadów komunalnych 

po 3 mies. dojrzewania (Kielce) 56,8 962 212 131 11,8 

NPK +kompost z osdpadów komunalnych 

po 6 mies. dojrzewania (Kielce) 63,0 1017 231 148 12,0 

NPK +kompost z kory sosnowej 

po 3 mies. dojrzewania 62,7 902. 168 117 8,7 

NPK +kompost z kory sosnowej 

po 6 mies. dojrzewania 68,3 924 170 114 _ 8,3 

2(NPK) 67,2 885 148 107 7,8 

2(NPK)+kompost Dano po 3 mies. 

dojrzewania . 84,0 1130 212 143 9,9 

2(NPK)+ kompost Dano po 6 mies. 

dojrzewania 96,1 1103 190 137 11,7 

2(NPK)+kompost z odpadów komunal. 

po 3 mies. dojrzewania (Kielce) 73,8 1135 194 148 11,5 

2(NPK) kompost z odpadów komunal. 

po 6 mies. dojrzewania (Kielce) 79,2 1083 225 152 10,7 

2(NPK)+kompost z kory sosnowej 

po 3 mies. dojrzewania 79,8 921 178 127 8,8 

2(NPK)+kompost z kory sosnowej 

po 6 mies. dojrzewania 89,6 878 187 138 9,0 

NIRo,0s 7,8 | 

ny wzrost plonu pora. Podobnie, jak i na plon szpinaku, sałaty i selera 

najlepiej działał kompost Dano po 6 miesiącach dojrzewania w stosie. 

Z danych tabeli 4 wynika, że zawartość wszystkich badanych składni- 

ków w porze wahała się w następujących granicach (w ppm s.m.): Fe 

425-683, Mn 58-164, Zn 64-135, Cu 5,8-9,0. Porównując zawartość wszy- 

stkich składników mineralnych w plonie pora widzimy, że rośliny upra- 

wiane na kompostach z kory sosnowej zawierały mniej tych składników 

niż nawożone kompostami z odpadów komunalnych. Ponadto analizy che- 

miczne pora wykazały bardzo duże wahania, szczególnie w zawartości 

Mn, Zn i Cu, mniejsze natomiast w zawartości Fe,
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Tabela 4 

Średnie plony suchej masy pora i zawartość Fe, Mn, Zn i Cu w ppm w s.m. 
    

    

  

Kombinacja Plon w g/waz. Fe Mn Zn Cu 

Bez nawożenia 17,7 425 58 64 5,8 
NPK 26,2 514 72 75 6,2 
NPK +-kompost Dano po 3 mies. 

dojrzewania 34,8 632 123 112 8,4 
NPK kompost Dano po 6 mies. 

dojrzewana 40,2 618 128 110 8,7 
МРК + kompost z odpadów komunalnych 

po 3 mies. dojrzewania (Kielce) 31,5 683 133 129 8,4 
NPK + kompost z odpadów komunalnych 

po 6 mies. dojrzewania (Kielce) 35,7 670 140 135 8,1 
NPK +-kompost z kory sosnowej . 

po 3 mies. dojrzewania 32,4 531 98 88 6,5 

NPK --kompost z kory sosnowej 
po 6 mies. dojrzewania 36,0 528 94 79 6,3 

2(NPK) 38,3 535 83 82 6,0 

2(NPK) + kompost Dano po 3 mies. 

dojrzewania 45,1 651 117 130 8,7 
2(NPK) + kompost Dano po 6 mies. 

dojrzewania 47,0 634 134 122 9,0 

2(NPK) + kompost z odpadów komunal. 

po 3 mies. dojrzewania (Kielce) 43,9 652 145 135 8,6 
2(NPK)+ kompost z odpadów komunal. , 

po 6 mies. dojrzewania (Kielce) 44,0 623 164 148 9,2 

2(NPK)-+ kompost z kory sosnowej 

po 3 mies. dojrzewania 45,2 548 112 107 7,3 

2(NPK) + kompost z kory sosnowej 

po 6 mies. dojrzewania 46,0 530 128 94 6,7 

NIRo,05 5,3 

WNIOSKI 

1. Komposty z odpadów komunalnych oraz z kory sosnowej zawierają 
znaczne ilości składników mineralnych i substancji onganicznej. 

2. Badane komposty spowodowały istotny wzrost plonu szpinaku, sa- 
łaty, selera i pora. 

3. Nawożenie kompostami wpłynęło na zwiększenie zawartości Fe, 
Mn, Zn i Cu w badanych roślinach warzywnych. 

4. Wzrost zawartości mikroelementów w badanych roślinach najpraw- 
dopodobniej był uzależniony od zawartości tych mikroelementów w kom- 
postach, a także od współdziałania kompostów z nawozami (NPK).
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5. Z badanych kompostów największą wartość nawozową przedstawiał 
kompost Dano po 6 miesiącach dojrzewania w stosach. 

6. Komposty z odpadów komunalnych i komposty z kory sosnowej są 
wartościowymi nawozami organicznymi i mogą częściowo zastąpić inne 
nawozy organiczne, szczególnie w warzywnictwie rejonów podmiejskich. 
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А. Кропиш 

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНОГО 

И ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Резюме 

Проводились сосудные опыты с салатом, шпинатом, корневым сельдереем и луком- 

-пореем. Все опыты охватывали по 15 вариантов в 5-ти повторениях. Для опытов использо- 

вали подзолистую почву (песок со слабой примесью глины) из местности Волица около 

Варшавы, с капиллярной водоемкостью 23,7% ее веса и рН Н.О = 6,0. Дозы органических 

удобрений исчисляли в соответствии с содержанием органического вещества, составляю- 

щего 150 г на сосуд, содержащий 8,0 кг почвы в пересчете на сухое вещество. 

Влияние органических удоорений на урожаи овощных культур и содержание микро- 

элементов исследовали совместно с единичной и двойной дозой минеральных удобрений 

МРК. После достижения растениями определенной зрелости их собирали, сушили до воз- 

душно-сухого веса и мололи, На приготовленном таким образом материале проводили
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химические анализы на содержание Ее, Мп, Ёп и Си. Проведенные опыты показали, что 
органическое удобрение совместно с минеральным МРК приводило к повышению урожаев 
шпината, салата, сельдерея и лука-порея, а также повышало в них содержание Ее, Мп, 7п 
и Си. 

A. Kropisz 

EFFECT OF THE INTERACTION OF MINERAL 
AND ORGANIC FERTILIZATION ON THE CONTENT 

OF MICROELEMENTS IN VEGETABLE CROPS 

«u 

Summary 

Pot experiments with lettuce, spinach, root celery and leak were carried out. 
All the experiments comprised by 15 variants each in 5 replications. Podzolic 

soil (weakly loamy sand) from Wolica near Warsaw with the capillary water 

capacity of 20,70/9 of its weight and the pH—H;>O = 6.0 was used in the experiments. 

The rates of organic fertilizers were calculated in accordance with the organic 

matter content, amounting to 150 g per pot, containing 8.0 kg of soil in conversion 

to dry matter. 

The effect of organic fertilizers on the yields of vegetable crops and the 

„content of’ microelements was examined jointly with single and double rate of 

mineral fertilizers. Upon reaching an appropriate maturity by plants, they were 

harvested, dried to the air-dry state and ground. In the material prepared in such 

a way, chemical analyses for the Fe, Mn, Zn and Cu content were carried out. 

The experiments have proved that the organic fertilization applied jointly with 

mineral NPK fertilization resulted in spinach, lettuce, celery and leak yield in- 

crements and in an increase of the Fe, Mn, Zu and Cu content in them. 
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