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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem kompostu z osadów ściekowych do na-
wożenia kukurydzy uprawianej na zieloną masę. Do nawożenia wykorzystano 2-letni kompost wy-
tworzony z wiejskich komunalnych osadów ściekowych i słomy żytniej. Badania przeprowadzono 
w lizymetrach o średnicy 100 cm i głębokości 130 cm, wypełnionych glebą lekką (piaskiem glinia-
stym), całkowicie zanurzonych w gruncie. Zastosowano tu zróżnicowane nawożenie kompostem, 
a także, w celu porównania, 2 warianty z nawożeniem mineralnym NPK i wariant bez nawożenia. 
Badania wykazały, że nawożenie kukurydzy kompostem z osadów ściekowych umożliwia uzyskanie 
jej plonów na poziomie podobnym jak w przypadku nawożenia nawozami mineralnymi NPK. Wyko-
rzystanie przez kukurydzę azotu z kompostu było znacznie mniejsze niż z nawozów mineralnych 
i wynosiło 22–28,5%. Największą wartość współczynnika wykorzystania azotu z kompostu stwier-
dzono w przypadku nawożenia odpowiadającego dawce 150 kg N·ha–1. Wykorzystanie azotu z nawo-
zów mineralnych było natomiast największe w warunkach nawożenia 100 kg N·ha–1 i wynosiło 
77,3%. Wykorzystanie fosforu z zastosowanych w badaniach nawozów kształtowało się podobnie jak 
wykorzystanie azotu, lecz jego procentowe wartości były znacznie mniejsze. Wykorzystanie fosforu 
z kompostu wynosiło 6,3–11,1%, a z nawozów mineralnych 28,2–42,8%. 

WSTĘP 

Komposty z osadów ściekowych są zaliczane do cennych nawozów organicz-
nych, a ich wartość nawozowa jest podkreślana przez wielu autorów, m.in. HRYŃ-
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CZUKA i WEBERA [1999]; MAĆKOWIAKA [1997]; MAĆKOWIAKA, ŻEBROWSKIGO, 
GIERGIELEWICZA, [1999]; CZYŻYKA i KOZDRAŚ [2003]; KRZYWEGO, IŻEWSKĄ 
i WOŁOSZYKA [2004]. 

Komposty te są bogatym źródłem węgla organicznego i azotu oraz, w mniej-
szych ilościach, innych składników niezbędnych dla roślin. Dużą przydatnością do 
rolniczego wykorzystania charakteryzują się zwłaszcza komposty wytworzone 
z wiejskich osadów ściekowych i rolniczych odpadów roślinnych, gdyż nie zawie-
rają nadmiernych ilości toksycznych związków metali ciężkich [CZYŻYK, KO-
ZDRAŚ, 2004]. 

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych i wytworzonych 
z nich kompostów występuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód grunto-
wych [CZYŻYK, KOZDRAŚ, 2004]. Celem badań prowadzonych od kilku lat na 
Stacji Badawczej IMUZ w Kamieńcu Wrocławskim jest ustalenie dawek kompo-
stów osadowych, optymalnych dla nawożonych nimi roślin, przy których stopień 
wykorzystania składników przez te rośliny będzie największy, a tym samym ich 
ilość wymywana do wód gruntowych – najmniejsza. 

METODY BADAŃ 

Badania przeprowadzono w lizymetrach o średnicy 100 cm i głębokości 130 
cm, wypełnionych piaskiem gliniastym. Warunki w lizymetrach były zbliżone do 
naturalnych warunków polowych, gdyż lizymetry te były całkowicie zanurzone 
w gruncie.  

Do badań wykorzystano ustabilizowany dwuletni kompost wytworzony 
w okresie wiosenno-letnim 2001 r. z osadu ściekowego i słomy żytniej w stosunku 
około 2:1 (500 kg s.m. osadu ściekowego i 275 kg s.m. słomy żytniej) i przetrzy-
mywany do wiosny 2003 r. w pryzmach na otwartej przestrzeni. W celu ustalenia 
optymalnych dawek zastosowano 5 wariantów nawożenia kompostem (od niskiego 
do wysokiego poziomu nawożenia azotowego): 
I – dawka kompostu równoważna 75 kg N·ha–1; 
II – dawka kompostu równoważna 100 kg N·ha–1; 
III – dawka kompostu równoważna 150 kg N·ha–1; 
IV – dawka kompostu równoważna 200 kg N·ha–1; 
V – dawka kompostu równoważna 250 kg N·ha–1; 

W celu porównania zastosowano też warianty z nawożeniem mineralnym: 
NPK I (100 kg N·ha–1, 25 kg P·ha–1, 60 kg K·ha–1) i NPK II (150 kg N·ha–1, 40 kg 
P·ha–1, 90 kg K·ha–1) oraz wariant 0 – bez nawożenia. Wszystkie warianty zastoso-
wano w trzech powtórzeniach.  

W kwietniu 2003 r. kompost rozrzucono na powierzchnię lizymetrów, a na-
stępnie wymieszano z wierzchnią, 10-centymetrową warstwą gleby. W tym samym 
czasie na wariantach z nawożeniem NPK wysiano nawozy mineralne: saletrę amo-
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nową (34% N), superfosfat granulowany (19% P2O5) i sól potasową (60% K). 
W pierwszych dniach maja lizymetry obsiano kukurydzą.  

Analizy chemiczne prób kompostu i zielonej masy kukurydzy wykonano w la-
boratorium analitycznym Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Dolnośląskie-
go Ośrodka Badawczego we Wrocławiu. Oznaczenia zawartości makroskładników 
w kompoście wykonano metodami powszechnie stosowanymi w laboratoriach 
[HERMANOWICZ i in., 1999; Zestaw norm, 1999; DROZD, LICZNAR, WEBER, 2002]. 
Zawartość metali ciężkich w próbach kompostu oznaczano metodą ASA (spektro-
metrycznego pomiaru absorpcji wzbudzonych płomieniowo atomów oznaczanych 
pierwiastków, po mikrofalowej zamkniętej mineralizacji próbek). Próbki minerali-
zowano w mieszaninie stężonych kwasów: azotowego, nadchlorowego i siarkowe-
go. Próbki kukurydzy mineralizowano metodą Kjeldahla, a ilość azotu oznaczano 
metodą indofenolową. Zawartości fosforu w kukurydzy oznaczano przez jej mine-
ralizację otwartą w środowisku wrzącego kwasu siarkowego oraz reakcję fosforo 
-molibdenową wobec metalu jako reduktora (metoda błękitu molibdenowego).  

WYNIKI I DYSKUSJA 

Stosowany w badaniach kompost zawierał ponad 60% substancji organicznej 
i 2,4% azotu ogólnego (tab. 1). Znacznie mniej, bo tylko po 0,4% wynosiły zawar-
tości fosforu i potasu. Stosunek N:P:K nie był więc korzystny dla roślin. Komposty 
z osadów ściekowych, podobnie jak i same osady ściekowe, charakteryzują się na 
ogół niekorzystnym stosunkiem głównych składników nawozowych. Wykazały to 
badania innych autorów, m.in. MAZURA i in. [2001], CZYŻYKA, KOZDRAŚ i SIE-
RADZKIEGO [2002]; DRABA, WĘCLEWSKIEGO, DŁUGOSZA [2004]. W kompostach 
przetrzymywanych w pryzmach na otwartej przestrzeni proporcje tych składników 
pogarszają się, gdyż składniki rozpuszczalne są wymywane przez wody opadowe 
[CZYŻYK, SIERADZKI, KOZDRAŚ, 2002].  

Kukurydza reagowała wyraźnym wzrostem plonów na nawożenie zarówno 
kompostem, jak i nawozami mineralnymi (tab. 2). Ze wzrostem dawek kompostu 
wzrastały plony zielonej i suchej masy kukurydzy, lecz w wariantach z najwięk-
szym nawożeniem azotowym jednostkowe przyrosty plonów były mniejsze niż 
w wariantach z nawożeniem niższym. Jednostkowy przyrost plonów suchej masy 
kukurydzy przypadający na 1 g dostarczonego azotu był największy w wariancie 
NPK I odpowiadającym nawożeniu 100 kg N·ha–1 (rys. 1). W przypadku nawoże-
nia kompostem największy przyrost plonu wystąpił w wariancie III, odpowiadają-
cym poziomowi nawożenia azotowego 150 kg N·ha–1. 

Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych, podobnie jak przyrosty jednost-
kowe, było największe w wariancie NPK I (100 kg N·ha–1) i wynosiło 77,3% (tab. 
2). W wariancie NPK II (150 kg N·ha–1) wykorzystanie to było mniejsze o około 
8%. Wykorzystanie  azotu przez  kukurydzę  nawożoną kompostem  było  znacznie  
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Tabela 1. Skład chemiczny kompostu użytego do nawożenia kukurydzy  

Table 1. Chemical composition of composts used for fertilization of maize  

Składnik 
Component 

Zawartość w kompoście, g·kg–1 s.m. 
Content in  compost, g·kg–1 DM 

Substancja organiczna   Organic matter 611 
Węgiel organiczny   Organic carbon 270,1 
Azot amonowy   Ammonium nitrogen 0,22 
Azot ogólny   Total nitrogen 23,6 
Azot azotanowy   Nitrate nitrogen 1,0 
Fosfor ogólny   Total phosphorus 4,2 
Sód   Sodium 0,8 
Potas   Postassium 4,3 
Magnez   Magnessium 14,6 
Wapń   Calcium 62,5 
Cynk   Zinc 2,813 
Miedź   Copper 1,150 
Chrom   Chromium 0,251 
Nikiel   Nickel 0,779 
Ołów   Lead 0,040 
Kadm   Cadmium 0,013 
pH 7,1 

 
mniejsze i wynosiło od ok. 22 do 28,5%. Kompost jest jednak nawozem organicz-
nym i działa znacznie wolniej niż nawozy mineralne. Największa efektywność 
wykorzystania azotu z kompostu wystąpiła w wariancie III (150 kg N·ha–1). 

 

NIR0,05 = 3,11 g (g N)-1

LSD0.05 = 3.11 g (g N)-1 
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Rys. 1. Jednostkowe przyrosty plonów suchej masy kukurydzy 

Fig. 1. Unit dry matter yield increments of maize 
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Wykorzystanie fosforu z zastosowanych w badaniach nawozów kształtowało 
się podobnie jak wykorzystanie azotu, lecz było znacznie mniejsze (tab. 2). Naj-
większe było w wariancie NPK I i wynosiło ok. 43%, a w wariancie NPK II było 
mniejsze o około 15%. Wykorzystanie fosforu z kompostu było znacznie mniejsze 
i wynosiło od 6,3 do 11,1%. Największe było w wariancie II i III.  

Przyczyną stosunkowo małego wykorzystania składników z kompostu przez 
nawożoną nim kukurydzę był prawdopodobnie bardzo suchy okres wegetacyjny 
oraz czerwcowa susza. W okresie od kwietnia do września 2003 r. suma opadów 
wynosiła zaledwie 273,2 mm, a w czerwcu – 24,3 mm.  

Azot i fosfor są głównymi pierwiastkami biogennymi, wymywanymi do wód 
gruntowych. Do nawożenia roślin należy więc stosować dawki nawozów, które 
zapewniają największą efektywność wykorzystania tych składników, a tym samym 
zmniejszają ich wymywanie. 

WNIOSKI 

1. Zastosowanie kompostu z osadów ściekowych do nawożenia kukurydzy 
umożliwia uzyskanie jej plonów na poziomie podobnym jak w przypadku nawoże-
nia mineralnego NPK. Dawki azotu dostarczone w kompoście muszą być jednak 
większe od dawek stosowanych w nawożeniu mineralnym. 

2. Wartości współczynników wykorzystania azotu i fosforu z kompostu przez 
kukurydzę były największe w wariancie nawożenia odpowiadającego 150 kg N·ha–1. 
Natomiast efektywność wykorzystania tych składników z nawozów mineralnych 
była największa w wariancie nawożenia 100 kg N·ha–1. Dlatego, zarówno ze 
względów ekonomicznych, jak i ekologicznych, dawki 150 kg N·ha–1 dostarczane 
w kompoście i 100 kgN·ha–1 w nawozach mineralnych, należy uznać za optymalne 
do nawożenia kukurydzy. 

3. Małe wykorzystanie przez kukurydzę azotu i fosforu z kompostu można 
tłumaczyć okresami suszy w okresie wegetacyjnym, a także niekorzystnym stosun-
kiem głównych składników nawozowych (N:P:K) w kompoście.  
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Magdalena KOZDRAŚ 

UTILIZATION OF NITROGEN AND PHOSPHORUS  
BY MAIZE FERTILIZED WITH COMPOST MADE OF SEWAGE SLUDGE 

Key words: composts of sewage sludge, maize, nutrient utilisation  

S u m m a r y 

Results of a study on using compost from sewage sludge to fertilize maize grown for green fod-
der are presented in the paper. Two years old compost from rural sewage sludge and rye straw was 
used for fertilization. The tests were conducted in lysimeters of a diameter of 100 cm and 130 cm 
deep, filled with light soil (sand with small amount of clay) and completely dug in the ground. Vari-
ous fertilization variants were applied with two variants of mineral NPK fertilization and one without 
any fertilization used for comparison. The study showed that maize fertilized with compost from 
sewage sludge produced crops similar to that obtained with mineral NPK fertilization. Maize utilized 
22–28.5% nitrogen from compost, substantially less than the amount utilized from mineral fertilizers. 
The highest coefficient of nitrogen utilization was reached for fertilization rate corresponding to the 
dose of 150 kg N·ha–1. Utilization of nitrogen from mineral fertilizers was highest (77.3%) at fertiliza-
tion rate of 100 kg N·ha–1. Utilization of phosphorus from fertilizers used during the study was similar 
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to that of nitrogen but its percent values were much smaller. Phosphorus from compost was utilised in 
6.3–11.1% and that from mineral fertilizers in 28.2–42.8%. 
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Tabela 2. Plony zielonej i suchej masy kukurydzy oraz pobranie i wykorzystanie azotu i fosforu z nawozów 

Table 2. The yield of green and dry matter of maize, nutrient uptake and coefficient of utilization of nitrogen and phosphorus from fertilizers 

Plon średni  
g na lizymetr 
Mean yield 

g per lysimeter 

Zwyżka plonu 
suchej masy 

Dry matter yield 
increment 

Zawartość 
Content 

g·kg–1 s.m. 
g·kg–1 DM 

Pobranie przez rośliny  
Uptake by plant 

g 

Wykorzystanie z 
nawozów 

Utilization from 
fertilizers 

% 

Dawki nawozów 
na lizymetr 

Fertilizer dose per 
lysimeter 

g ogółem 
total 

z nawozów 
from fertilisers 

Kombi-
nacja 

Combina-
tion 

N P 

zielonej 
masy 
green 
matter 

s.m. 
DM 

g % N P 
N P N P 

N P 

„0” 0 0 5 247 1 469,2 – – 10,96 1,67 16,10 2,45 – – – – 
NPK I   7,85 1,96 6 870 1 923,6 454,4 30,9 13,37 1,85 25,72 3,56 6,07 0,84 77,3 42,8 
NPK II 11,77 3,14 6 955 1 947,4 478,8 32,5 16,97 1,85 33,05 3,60 8,12 0,89 69,0 28,2 

I   5,89 2,94 5 600 1 568,0   98,8   6,7 12,91 1,86 20,24 2,92 1,28 0,18 21,7   6,3 
II   7,85 3,95 6 313 1 704,5 235,3 17,2   7,52 1,86 12,82 3,17 1,77 0,44 22,5 11,1 
III 11,77 5,92 6 742 1 874,3 405,0 27,6   8,30 1,84 15,56 3,36 3,36 0,65 28,5 11,0 
IV 15,70 7,85 6 718 1 881,0 412,1 28,1 10,21 1,86 19,21 3,45 4,21 0,77 26,8   9,8 
V 19,62 9,83 6 833 1 913,3 445,1 30,3 10,78 1,86 20,62 3,56 4,80 0,83 24,4   8,4 

NIR0,05

LSD0,05

  6,02  6,13      0,47 0,05   
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