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1. Imię i nazwisko: 

Katarzyna Przygocka-Cyna 

 

2. Posiadane stopnie naukowe: 

          2000 r.     magister 

               Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu 

               Wydział Chemii 

               Kierunek: Chemia Środowiska 

          Tytuł pracy magisterskiej:  Przemiany związków siarki w procesach     

 utleniania węgla „Labin”.   

           Promotor: prof. dr hab. Helena Wachowska 

           Recenzent: prof. dr hab. Antoni Kania         

                   2005r.       doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii 

                                    Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

                           Wydział Rolniczy 

                           Kierunek: Rolnictwo 

                               Tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika utleniania siarki elementarnej  

 i pobierania siarczanów przez jęczmień jary”. 

                               Promotor: prof. dr hab. Witold Grzebisz 

                               Recenzenci: prof. dr hab. Marceli Andrzejewski 

                                                    prof. dr hab. Alicja Pecio 

                               Praca wyróżniona, stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego  

                               Akademii Rolniczej w Poznaniu, z dnia 25 listopada 2005 roku. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych  

2002r        asystent ½ etatu, Katedra Chemii Rolnej Akademii Rolniczej  

                 w     Poznaniu 

2003r.       asystent, Katedra Chemii Rolnej Akademii Rolniczej  

                 w     Poznaniu 

2006r.       adiunkt, Katedra Chemii Rolnej Akademii Rolniczej  

                 w     Poznaniu 
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4. Omówienie osiągnięcia naukowo-badawczego  

wynikającego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca  2003r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U.2016r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016r. poz.1311). 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

Bio-Nawozy z pofermentu  i popiołu z biomasy – 

ocena wpływu na roślinę i właściwości agrochemiczne gleby. 

 

4.2. Wykaz oryginalnych prac twórczych wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego 

A. Przygocka-Cyna K. 2017. A mineral profile of grain maize at physiological 

maturity fertilized with biogas digestate solids. Part I. Macronutrients. Fragm. 

Agron.34(4): 152-170. 

   

Procentowy udział w publikacji:   100                              Punkty wg MNiSW: 12     

 

B. Przygocka-Cyna K. 2017. A mineral profile of grain maize at physiological 

maturity fertilized with biogas digestate solids. Part II. Micronutrients and heavy 

metals. Fragm. Agron. 34(4): 171-189. 

 

Procentowy udział w publikacji:   100                              Punkty wg MNiSW: 12 

 

C. Przygocka-Cyna K. , Grzebisz W. 2018.  Effect of bio-fertilizer amendments 

on  the concentration of elements in edible parts of radish and green bean grown 

in a cropping sequence. J. Elem., 23(1): 69-83. DOI: 10.5601/ jelem. 2017. 22.3. 

1478 

 

Procentowy udział w publikacji:   60          Punkty wg MNiSW: 15    IF: 0,641 

 

D.  Przygocka-Cyna K. , Grzebisz W., Łukowiak R. 2018.  Effect of bio-ferttilizer   

      amendment on agrochemical properties of soil cropped with 

      vegetables. J.Elem. 23(1): 163-177. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.3.1476 
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            Procentowy udział w publikacji:  50           Punkty wg MNiSW:15      IF: 0,641 

 

E. Przygocka-Cyna K., Andrzejewska A., Grzebisz W. 2018. Bio-fertilizers and 

soil health- an approach based on balance of elements in the vegetable cropping 

sequence. Springer International Publishing Renewable Energy Sources: 

Engineering, Technology, Innovation:  191-201.DOI.org/10.1007/978-3-319 

/72371-6_618. 

 

Procentowy udział w publikacji:  50                                 Punkty wg MNiSW: 15  

 

F. Przygocka-Cyna K., Grzebisz W., Łukowiak R., Biber M. 2018. Biomass ash   

      and  biogas digestate bio-fertilizers as a source of nutrients for light acid soil – an  

      exhaustion lettuce test J. Elem.23(2): 413-428. DOI:10.5601/jelem.2017.22.3.149   

 

Procentowy udział w publikacji: 50            Punkty wg MNiSW:15       IF: 0,641 

 

G. Przygocka-Cyna K., Grzebisz W., Biber M. 2018. Evaluation of the potential of  

      bio-fertilizers as a source of nutrients and heavy metals by means of the   

      exhaustion  lettuce test. J. Elem., 23(2): 429-445. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.  

      494 

 

Procentowy udział w publikacji:  50     Punkty wg MNiSW:15             IF: 0,641 

 

H. Przygocka-Cyna K., Grzebisz W. 2018. Biogas digestate-benefits and risks for 

soil fertility and crop quality-an evaluation of grain maize response. Central 

European Journal of Chemistry (Open Chemistry)16: 258-271. DOI: 

10.1515/chem.-2018-0027 

 

            Procentowy udział w publikacji:  60         Punkty wg MNiSW:25        IF: 1,027 

  

Łącznie:   124 punkty        IF- 3,591 

(wg MNiSW)                                         
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Oświadczenia współautorów oraz opis udziału kandydata w opracowaniach 

zespołowych zamieszczono w załącznikach 4 i 5 

 

4.3.  Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich wykorzystania  

 

Wprowadzenie  

 

A) Problem badawczy  

Postęp nauki i techniki skutkuje coraz to bardziej efektywnym wykorzystaniem 

zasobów materii i energii w przyrodzie przez człowieka.  Dynamika postępu naukowo-

technicznego prowadzi do głębokiej ingerencji człowieka w układy biologiczne, 

ekologiczne, a nawet genetyczne.  Zatem pojawia się pytanie, ściśle związane  

z postępującym rozwojem cywilizacji, potrzebami i wymaganiami człowieka: Quam 

prudenter aget ratione naturae?  

Najbardziej krytycznym obszarem ingerencji człowieka w zasoby przyrody jest 

produkcja energii, wynikająca z wykładniczo rosnącej populacji ludzkiej. 

Podstawowym źródłem surowca są węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Zasoby tych 

surowców są duże, lecz ograniczone, a ich przetwarzanie prowadzi do szeregu zakłóceń 

w ekosystemie, jaki jest Ziemia. Produkcja żywności wymaga dużych nakładów 

energetycznych, czego przykładem są nawozy azotowe. Nieefektywne zużycie energii 

w rolnictwie, to zarówno wzrost emisji CO2, jak i tlenków azotu (Woods i in., 2010). 

Obecnie poszukuje się nowych, alternatywnych źródeł energii, cechujących się 

zdolnością do odtwarzania w krótszych lub dłuższych cyklach wegetacyjnych. Surowce 

energetyczne pochodzenia organicznego podlegają przetworzeniu w energię  

w następstwie spalania, czy też w procesie fermentacji anaerobowej, w następstwie 

której powstaje biogaz, czyli mieszanina dwóch głównych gazów, tzn. metanu (CH4)  

i dwutlenku węgla (CO2). W procesach tych powstają odpady, popiół ze spalania 

biomasy oraz poferment z biogazowni. Odpady te bezpośrednio lub po przetworzeniu 

można stosować w rolnictwie, co tym samym prowadzi zarówno do zmniejszenia 

zużycia energochłonnych nawozów konwencjonalnych, jak i redukcji emisji gazów 
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szklarniowych do atmosfery (Alburquerque  i in., 2012; Arthurson, 2009; Chen i in., 

2012).  

Strategia Unii Europejskiej (UE), w zakresie gospodarki energetycznej, zakłada 

systematyczny wzrost udziału surowców ze źródeł odnawialnych. W roku 2020, co 

najmniej 25% energii ze źródeł odnawialnych ma pochodzić z biogazowni rolniczych 

(Holm-Nielsen i in., 2009).  Zgodnie z Dyrektywą UE 2009/28/W Polska została 

zobowiązana w roku 2020 do uzyskania 15% udziału tzw. Odnawialnych Źródeł 

Energii (OZE) w bilansie produkcji energii elektrycznej (Baum i in., 2012; Gis i in., 

2013). W Polsce głównym źródłem energii odnawialnej w tym okresie będzie biomasa, 

stanowiąc 79% bilansu energetycznego (382 PJ). W OZE dominować będą rośliny 

energetyczne, przeznaczone do spalania (135 PJ, 35%) oraz produkcja biogazu (98 PJ, 

26%) (Baum i in., 2013). W Polsce działa 303 biogazowni, z czego 31% to biogazownie 

rolnicze (według stanu z 30 września 2016).  Potencjał produkcyjny biogazu z rolnictwa 

szacuje się na 2,0-5,5 mld m
3
, co stanowi 69% całkowitego potencjału Polski do 

produkcji biogazu (Gis i in., 201). Z analizy dokumentu „Polityka energetyczna Polski 

do 2030 roku” wynika, że w Polsce do 2020 roku ma powstać średnio jedna 

biogazownia w każdej gminie. Konsekwencją rozwoju alternatywnych technologii 

produkcji energii będą duże ilości masy popiołu i pulpy pofermentacyjnej, których 

zagospodarowanie w znacznej mierze ma zachodzić w sektorach produkcji żywności, 

takich jak rolnictwo i ogrodnictwo (Łagocka i in., 2016).  

W rolnictwie stosowanie odpadów, takich  jak obornik, gnojowica, słoma, czy też 

komposty jest powszechną praktyka, prowadzącą do efektywnego recyklingu materii 

organicznej i pierwiastków (Arthurson, 2009; Odlare i in., 2015; Woods i in., 2013). 

Racjonalny recykling składników mineralnych jest ważny z wielu powodów, lecz 

głównie z tego, że sukcesywny wzrost zapotrzebowania na żywność doprowadził  

w wielu regionach świata do wyczerpania dostępnych zasobów składników mineralnych 

(Tan i in., 2005). W Polsce produkcja rolna prowadzona jest na glebach ubogich, 

zarówno w makro-, jak o mikroskładniki (Jadczyszyn, 2015). Jednocześnie notuje się 

znaczny spadek pogłowia inwentarza żywego, co istotnie pogarsza bilans składników 

pokarmowych (Kopiński, 2015).  

Fermentację anaerobową (metanową) traktuje się za jeden z najbardziej 

wydajnych procesów technologicznych przetwarzania masy organicznej w energię.  

W biogazowniach wykorzystuje się surowce organiczne różnego pochodzenia, głównie 

odpady, w tym z rolnictwa. W biogazowniach rolniczych podstawowymi surowcami są 
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zarówno naturalne produkty odpadowe, takie jak obornik, gnojowica, trawy z użytków 

zielonych, czy też słoma, lecz także kiszonki, głównie z kukurydzy (Gis i in., 2013; 

Makadi i in., 2012; Schievano i in., 2009).  W ogólnej opinii, wyrażanej często  

w pracach naukowych, poferment zawiera dużo składników mineralnych, a także tzw. 

substancje biologicznie czynne, głównie pochodzenia mikrobiologicznego (Abubaker  

i in., 2013; Möller  i Müller, 2012). Pierwszym kryterium oceny potencjalnej wartości 

nawozowej pofermentu jest zawartość suchej masy, która we frakcji ciekłej, jak wynika 

z tab. 1, nie przekracza 5%, a we frakcji stałej mieści się w zakresie 22-27% s. m. 

Zawartość składników mineralnych, w tym azotu, jest ilościowo mała. Zawartość azotu 

amonowego (N-NH4), we frakcji ciekłej waha się od 2,8 do 3,8 kg m
3
 (tab. 1). Szerszy 

zakres, gdyż 1,2 do 9,0 kg m
-3

 podają Möller i Müller (2012).  Dawka nawozowa 

pofermentu przyjmując dolne wartości dla frakcji ciekłej wahałaby się od 61 do 142 m
3
. 

Tak mała zawartość suchej masy skłania producentów do uszlachetniania surowego 

pofermentu, głównie na drodze separacji (mechanicznej, cieplnej) do fazy stałej  

z jednoczesnym wtórnym użyciem fazy ciekłej w kolejnym cyklu produkcyjnym. 

Separacja prowadzi, jak wynika z tab. 1, nie tylko do zmniejszenia zawartości N-NH4, 

lecz także składników rozpuszczalnych w wodzie, takich, jak potas. W opracowaniach 

przeglądowych pojawia się opinia, że poferment, zawierający 
2
/3 azotu w formie N-NH4 

należy traktować jako bio-nawóz, a mniej, niż 
1
/3 jako ulepszacz glebowy/nawóz 

organiczny (Nkoa, 2014; Teglia i in., 2011). Skutkiem separacji pofermentu jest 

rozszerzenie stosunku C:N we frakcji stałej, co w porównaniu do frakcji ciekłej, czy też 

surowej, zmienia zakres oddziaływań, zwiększając tym samym wpływ na właściwości 

fizyko-chemiczne, a zmniejszając jednocześnie na biologiczne gleby (Abubaker i in., 

2013; De La Fuente i in., 2013; Kolář i in., 2008).  

Liczba prac, potwierdzających dodatni wpływ pofermentu na plony roślin 

systematycznie wzrasta (Arthurson 2009; Kowalczyk-Juśko 2015; Nkoa 2014; Pilarska 

i in., 2016). Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie odpadów ma znaczenie 

zarówno rolnicze, jak i środowiskowe, gdyż: 

1) prowadzi do wzrostu plonów uprawianych roślin i poprawy struktury gleby, 

2) powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na nawozy mineralne, co wiąże się ze 

spadkiem kosztów ponoszonych przez gospodarstwo, a także ograniczeniem 

wydobycia soli potasowych, fosforytów oraz zużyciem paliw kopalnych i dóbr 

leśnych, 
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3) pozwala na ograniczenie emisji metanu i odorów podczas stosowania  

i przechowywania nawozów naturalnych. 

Tabela 1. Zakresy zawartości pierwiastków we frakcji stałej i ciekłej z polskich biogazowni
1 

Badana cecha Frakcja stała Frakcja ciekła 

Zawartość suchej masy s.m. (%) 22-27 2,7-4,3 

Zawartość suchej masy organicznej s.m.o. (%) 89-94,5 58-62 

N ogólny (%) 0,4-0,8 0,29-0,75 

N-NH4 (%) 0,08-0,52 0,28-0,38 

P (%) 0,1-0,28 0,03-0,05 

K (%) 0,12-0,69 0,5-0,62 

Ca (%) 0,22-0,43 0,05-0,07 

Mg (%) 0,06-0,17 0,01-0,02 

Cd (mg/kg) 0,25-0,5 0,55-0,71 

Cr (mg/kg) 1,15-4,55 4,52-6,73 

Ni (mg/kg) 1,07-9,45 11,6-18,5 

Pb (mg/kg) 0,5-2,16 4,12-6,01 

Zn (mg/kg) 27,8-105 9,4-11,5 

Cu (mg/kg) 7,9-27,9 1,5-1,74 
1
Źródło: Kowalczyk-Juśko, 2015 

  

Biomasa, jak wynika z prognoz będzie dojmującym źródłem energii odnawialnej  

w Polsce (Baum i in., 2013). Spalanie biomasy wiąże się produkcją odpadu, jakim jest 

popiół. Jak wynika z tab.2, uzysk popiołu jest bardzo zróżnicowany od poniżej 1% do 

kilku % spalonej masy. Najbardziej charakterystyczną cechą popiołu jest jego 

alkaliczny charakter, co tym samym implikuje podstawowy kierunek rolniczego 

stosowania. Zawartość pierwiastków o istotnym znaczeniu w produkcji rolnej, 

stanowiących alternatywę do nośników konwencjonalnych (nawozów mineralnych) jest 

bardzo zmienna, gdyż zależy od gatunku rośliny (tab.2). W grupie roślin 

energetycznych dużo popiołu pozostawia słonecznik (około 5,6% s.m.), a w dodatku 

jest bogaty w potas (36% masy popiołu). Ślazowiec pensylwański pozostawia mniej 

popiołu (2,8-3,1%), lecz jest bogaty w fosfor (4,9%) (Kalembasa, 2006; Kowalczyk-

Jusko, 2009).  Popiół ze słomy rzepaku jest naturalnie bogaty w wapń, a zbóż w potas 

(tab.2; Piekarczyk i in., 2011). Stosowanie w rolnictwie popiołów ze spalania masy 

roślinniej jest znane od zarania rolnictwa, stanowiąc podstawę systemu żarowego 

(Demeyer i in., 2001). Najbardziej rozpoznanym skutkiem działania popiołu na glebę 

jest wzrost odczynu (Lerner i Utzinger, 1986). Odnotowano bardzo szybkie zmiany 

właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu popiołów, zwłaszcza w górnej 
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warstwie gleby. Jak podaje Mandre i in. (2006) pH w górnej warstwie gleby zwiększyło 

się o 0,3-2,4 jednostek po zastosowaniu 1-7 t ha
-1

 popiołu.  

Tabela 2. Charakterystyka popiołu z różnych roślin
1
   

1
Ciesielczuk i in. 2011 

Podstawową zasadą racjonalnego prowadzenia produkcji na glebach ornych jest 

eliminowanie czynników zakłócających naturalny przebieg procesów biologicznych, 

chemicznych i fizycznych, w konsekwencji prowadzących do spadku żyzności gleby 

(Kibblewhite i in. 2008). Stosowanie w rolnictwie odpadów, w tym pochodzących  

z samej produkcji rolnej, czy też z przetwarzania płodów rolnych, niesie także 

zagrożenia dla środowiska i łańcucha pokarmowego. Potencjalne zagrożenie stanowią 

metale ciężkie, obecne, aczkolwiek w małych ilościach, w pofermencie (Borek i in., 

2015; Kupper i in., 2014). Zdecydowanie ważniejszym problemem dla jakości gleby  

i produkcji żywności jest  popiół z biomasy drzewnej, czy w mniejszym stopniu roślin 

jednorocznych (Demeyer i in., 2001; Ciesielczuk i in., 2011; Piekarczyk i in., 2011; 

Sander i Andren, 1997).  

Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej, czy też popiołu ze spalania 

biomasy ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska i łańcucha pokarmowego 

wymaga spełnienia szeregu warunków, określonych w przepisach prawnych. 

Wykorzystanie odpadów w produkcji rolniczej określają ustawy, w których zawarte są 

zarówno dolne zawartości składników głównych, jak i górne metali ciężkich: 

a) o odpadach (Dz.U. z 2013r poz.21) z dnia 14 grudnia 2012 r., 

b) o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007r. Nr 147 poz. 1033), z dnia 10 lipca 

2007 r.,  

oraz  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

a) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 119 poz.765) z dnia 18 czerwca 2008 r.,  
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b) w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 

szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U.z 2008r. Nr 80 poz.479 z późniejszą 

zmianą Dz.U. z 2014r. poz.393) z dnia 16 kwietnia 2008 r.,  

a także Rozporządzenie Ministra Środowiska: 

a) w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001r. Nr112 poz.1206) z dnia 27 

września 2001 r.,  

b) w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015r. poz.132) z dnia 20 stycznia 

2015 r. 

c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r.  

W ocenie działania nawozów z recyklingu produktów odpadowych w rolnictwie, czy 

też z przemysłu energetycznego (popiół z biomasy),  nie można pominąć regulacji 

prawnych dotyczących zawartości substancji niepożądanych, w tym metali ciężkich 

(European Union,  (EC, No. 1881/2006).  

 

B) Hipoteza badawcza i cele opracowania  

Ocena wartości nawozowych produktów z recyklingu pofermentu/popiołu  

z biomasy nie powinna sprowadzać się tylko do potencjalnej wartości nawozowej, 

wynikającej ze składu chemicznego. W związku z szerokim spektrum oddziaływania 

tych produktów na żyzność gleby, a także ze względu na zagrożenia, jakie potencjalnie 

wynikają z ich stosowania dla łańcucha pokarmowego, koniecznym jest ich 

wieloetapowa ocena. W testach winny być rośliny,  wykazujące jednocześnie dużą 

dynamikę wzrostu, jak i predyspozycję do akumulacji składników niepożądanych, 

głównie metali ciężkich (Pb, Zn, Cr, Cu, Mn). Takimi roślinami są warzywa, 

przykładowo rzodkiewka, sałata, szpinak, seler (Bian i in., 2015; Castro i in., 2009; 

Gruca-Królikowska, 2006).  

W świetle przedstawionego stanu wiedzy i regulacji prawnych w zakresie 

stosowania nawozów z recyklingu popiołu z biomasy i pofermentu z biogazowni 

rolniczych ocenę ich działania należałoby rozpatrywać na podstawie szeregu kryteriów, 

w tym: 

1. Potencjalnej wartości nawozowej, określonej na podstawie: 

a. ilości wprowadzonej do gleby materii organicznej; 

b. ilości wprowadzonych do gleby składników pokarmowych;  

c. redukcji zużycia nawozów mineralnych ze źródeł nieodnawialnych;  



Autoreferat 

Katarzyna  Przygocka-Cyna 

 

12 

 

2. Realnej wartości nawozowej dla zrównoważonych dawek nawozów z recyklingu 

i konwencjonalnych – względna wielkość zmiany plonu. 

3. Zmian właściwości gleby, obejmując szeroki wachlarz cech, odnoszących się do 

dynamiki: 

a. przemian węgla, wynikająca ze stosunku C:N w stosowanych nawozach; 

b. zawartości przyswajalnych form składników mineralnych; 

c. struktury gleby i pochodnych właściwości fizycznych; 

d. zawartości pierwiastków śladowych, w tym metali ciężkich.  

4. Jakości plonu użytkowego, rozważana poprzez ocenę zawartości: 

a. głównych składników mineralnych, przykładowo białka; 

b. składników mineralnych, podlegających tzw. zjawisku genetycznego 

rozcieńczenia (genetic dilution phenominon, Davis, 2009), przykładowo 

magnez, cynk; 

c. pierwiastków niepożądanych, takich, jak ołów, czy też kadm (EU, 2006).  

Na podstawie stanu badań nad stosowaniem w rolnictwie nawozów z recyklingu 

produktów odpadowych z biogazowni rolniczych i ze spalania biomasy, postawiono 

hipotezę badawczą, która brzmi: 

Nawozy wytworzone na bazie produktów z recyklingu pofermentu/popiołu z biomasy 

istotnie oddziaływają na środowisko wzrostu roślin użytkowych (rolniczych, 

warzywnych), nie prowadząc do spadku plonów i żyzności gleby, pomimo 

zmniejszonego zużycia konwencjonalnych nośników składników pokarmowych.  

Postawioną hipotezę poddano walidacji na drodze wykonania określonych zadań, 

wynikających z celów badawczych, sprowadzających się do:  

1. Określenia na podstawie krótkoterminowych testów inkubacyjnych reakcji 

plonotwórczej i profilu mineralnego sałaty na zmianę zawartości dostępnych 

form składników mineralnych w glebie traktowanej nawozami organiczno-

mineralnymi z recyklingu pofermentu i popiołu z biomasy  

2. Określenia wpływu nawozów z recyklingu pofermentu i popiołu z biomasy  

o kontrastowym udziale obu komponentów w granulacie na bilans składników 

mineralnych i pierwiastków śladowych w glebie, w intensywnym zmianowaniu 

roślin warzywnych. 
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3. Określenia reakcji plonotwórczej i profilu mineralnego kukurydzy nawożonej 

granulatem z pofermentu na tle stałej dawki azotu przy jednoczesnym braku 

stosowania innych, mineralnych składników pokarmowych.  

 

 

Zadanie 1. Ocena wpływu nawozów organiczno-mineralnych z recyklingu popiołu  

                  z biomasy i pofermentu na dostępność składników  mineralnych  

                  w glebie lekkiej dla roślin – krótkoterminowy test inkubacyjny  

 

 Wprowadzenie do użytkowania nowego nawozu podlega wieloetapowej ocenie, 

która  powinna rozpoczynać się od wykonania testów inkubacyjnych. Badaniu poddano 

sześć prototypów nawozów (BAD – ang. Bio-Ash-Digestate) wytworzonych na bazie 

popiołu z biomasy (BA)  i pofermentu (D), ze zmiennym udziałem obu podstawowych 

komponentów. Istotnym czynnikiem, różnicującym testowane prototypy był 5% 

dodatek mocznika (typ A bez mocznika: 75:25; 55:25; 25:75; B z mocznikiem: 65:25; 

50:25; 45:45).  Drugim czynnikiem doświadczalnym były dawki nawozów, wynoszące: 

0, 2, 4, 8 g kg
-1

 gleby. Działanie prototypów testowano na dwóch glebach lekkich, 

różniących się odczynem: lekko-kwaśny, obojętny. Ocenę wartości nawozowej 

prototypów BAD prowadzono w etapach: 

1) 42-dniowy test inkubacyjny w t = 22±1 
o
C, polowa wilgotność wodna gleby; 

2) oznaczenie zawartości dostępnych form składników pokarmowych w 0,01 M 

CaCl2 

N (N-NO3; N-NH4), pH, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu i metali ciężkich, tj. Pb, Cd;  

3) 35-dniowy test roślinny (tzw. test wyczerpania) z sałatą; 

4)  oznaczenie plonu sałaty (świeża masa); 

5) oznaczenie zawartości składników pokarmowych i metali ciężkich w sałacie; 

6) oznaczenie zawartości składników pokarmowych i metali ciężkich w glebie.  

W prowadzonej ocenie nie wprowadzano do gleby żadnych innych składników 

pokarmowych poza zawartymi w testowanych prototypach.  

Celem badań była ocena wartości nawozowej prototypów BAD na podstawie: 

1) zmiany odczynu gleby; 

2) wielkości puli składników pokarmowych w formie dostępnej; 

3) plonu sałaty; 
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4) zawartości składników mineralnych w części jadalnej rośliny testowej; 

5) zawartości metali ciężkich w sałacie; norma UE (UE 2006).  

Odczyn gleby kwaśnej wykazał istotny wzrost z zakresu lekko-kwaśnego do obojętnego 

w reakcji na zastosowanie prototypów, co najmniej 2 g kg
-1

 gleby. Należy podkreślić to, 

że wzrost pH wykazał związek z udziałem popiołu w prototypie; im większy, tym 

notowano większy wzrost odczynu gleby. Trendy wzrostu odczynu obserwowane dla 

gleby kwaśnej jednoznacznie wynikały z udziału popiołu w BAD, potwierdzając fakty 

literaturowe (Lerner i Utzinger, 1986; Sander i Andrén, 1997; Shi i n., 2017). Gleba  

o odczynie obojętnym nie wykazała reakcji na typ i dawkę nawozu. Dla obu  

odnotowano trend spadkowy pH, wyraźnie zaznaczony na obiektach traktowanych 

prototypami B. Zaobserwowany spadek pH należy rozpatrywać jednocześnie ze 

zmianami w zawartości obu form azotu mineralnego, Nmin (N-NO3; N-NH4). 

Wprowadzony do gleby popiół i biodegradowalna materia organiczna tworzą bowiem 

optymalne warunki do intensywnej mineralizacji azotu organicznego (De la Fuente i in., 

2013; Demeyer i in., 2001).   

Dla obu gleb odnotowano istotną zmianę zawartości obu form Nmin, polegająca na: 

1) istotnym współdziałaniu typu i dawki nawozu: 

a. wzrost obu form N w reakcji na wzrost dawki nawozu; 

b. większym wzroście zawartości N-NH4 niż N-NO3 w reakcji na dawkę BAD; 

c. wyraźnie większej zawartości N-NH4 w glebach traktowanych prototypami 

B;  

2) istotnym spadku zawartości N-NO3 w wariantach z prototypami A w miarę 

wzrostu udziału pofermentu.  

Zawartość Nmin w glebie traktowanej prototypami A, niezależnie od wyjściowego pH, 

była mniejsza od wartości notowanych w wariantach z prototypami B (ryc. 1). Większą 

reakcję na testowane nawozy odnotowano, pomimo takiej samej zawartości Nmin  

w wariancie kontrolnym, w glebie kwaśnej, w której wartości maksymalne dla dawki 8 

g kg
-1

 gleby były większe, niż w glebie obojętnej. Wyraźną, progresywną reakcję 

wzrostu zawartości N-NH4 notowano w glebie traktowanej prototypem z siarką  

w formie elementarnej – B5 (ryc. 1).  
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Ryc.1. Wpływ typu i dawki prototypów BAD na zawartość N-NH4 w glebie obojętnej  

           przed (suma N-NH4p + N-NH4b) i po teście z sałatą (N-NH4p) 

 

Zawartość N-NH4, lecz tylko w glebie kwaśnej wykazała istotny związek z zawartością 

składników mineralnych:   

N-NH4 = -177.6 + 51.9Na + 884Zn + 26.9Mn for R
2
 = 0.82          [1] 

Na uwagę zwracają sód (Na), cynk (Zn) i mangan (Mn). Z otrzymanego modelu 

wynika, że niedobór tych składników w glebie istotnie ograniczał proces mineralizacji 

N organicznego.  

 Zawartość potasu (K), magnezu (Mg), i sodu (Na) w obu glebach wykazała 

zmienną reakcję na typ nawozu. Większą zawartość K i Mg odnotowano w prototypach 

z największym udziałem popiołu. Stan ten potwierdza rolę popiołu z biomasy jako 

nośnika kationów zasadowych, głównie potasu (Demeyer i in., 2001; Ohno i Erich, 

1990). Składniki te nie wykazały syndromu mocznika, czyli wzrostu w glebie 

traktowanej prototypami B. Dawka prototypu okazała się głównym czynnikiem 

wzrostu zawartości tych składników w formie dostępnej dla roślin. Spośród 

mikroskładników największą dynamikę zmian w glebie kwaśnej odnotowano dla żelaza 

(Fe) i manganu (Mn) a w obojętnej także dla miedzi (Cu) i cynku (Zn). Nie mniej 

istotnym jest fakt, że wprowadzenie do gleby nawozów BAD spowodowało istotny 

spadek zawartości dostępnego Zn w glebie, niezależnie od jej początkowego odczynu, 



Autoreferat 

Katarzyna  Przygocka-Cyna 

 

16 

 

lecz jednoczesny wzrost Fe, a zwłaszcza Mn. W obu glebach odnotowano syndrom 

mocznika dla Mn, co może wynikać zarówno z procesu utleniania NH4
+
 do azotanów, 

jak i aktywnością mikroorganizmów, prowadzących do redukcji utlenionych form Mn, 

Fe (Lovley, 1995). Trzecia grupa badanych pierwiastków obejmuje metale ciężkie.  

W obu glebach odnotowano większą zmienność zawartości kadmu (Cd), niż ołowiu 

(Pb). W glebie kwaśnej już pierwsza dawka BAD prowadziła do istotnego spadku 

zawartości Cd, a w obojętnej do wzrostu, lecz przy dużo mniejszej wartości 

początkowej. Zawartość Pb w glebie kwaśnej uległa niewielkiemu, lecz istotnemu 

zwiększeniu w reakcji na wzrost dawki BAD.  

 Podstawowym wskaźnikiem wartości plonotwórczej ocenianego prototypu 

nawozu jest plon użytkowy rośliny testowej. Sałata spełnia warunki wymagane od 

rośliny testowej dla  prototypów nawozowych BAD, gdyż reagowała silnym wzrostem 

plonu w reakcji na wzrost ilości azotu w środowisku wzrostu (Pitura i Michałojć, 2015), 

jak i wykazała tendencję do akumulacji metali ciężkich z gleby (Meller i in., 2015). 

Plon sałaty istotnie zależał od współdziałania typu i dawki prototypu BAD (ryc.2). 

Wpływ dodatku mocznika zaznaczył się istotnie dla obu gleb, lecz większe 

zróżnicowanie w działaniu testowanych prototypów otrzymano dla gleby obojętnej.  

 

Ryc. 2. Plon sałaty w zależności od gleby, typu i dawki prototypów BAD  
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Zmienność  plonu sałaty w reakcji na testowane prototypy oceniono na podstawie 

zawartości: 

1) składników mineralnych w roślinie; 

2) dostępnych form pierwiastków w glebie przed lub po teście roślinnym.  

Celem pierwszego kryterium było uzyskanie odpowiedzi na rolę czynników 

wewnętrznych - żywieniowych rośliny - warunkujących wielkość plonu. Uzyskano 3 

modele regresyjne:   

1) gleba kwaśna:   Y = 11.8 + 0.025Mn + 0.028Fe - 3.03Pb,       R
2
 = 0.88    [3]  

2) gleba obojętna:  Y = 0.63Zn - 32  R
2
 = 0.63,  P ≤ 0.001         [4] 

                           Y = 0.14Mn + 10.9  R
2
 = 0.61, and P ≤ 0.001      [5] 

Powyższe modele regresyjne wskazują na istotne ograniczenia wzrostu sałaty, 

wynikające z niedostatecznego zaopatrzenia w w/w mikroskładniki, a także z nadmiaru 

Pb w glebie kwaśnej. Podstawowe pytanie sprowadza się do wyjaśnienia przyczyn 

pierwotnych, a także wtórnych niedoboru mikroskładników, które mogły wynikać  

z niedoboru danego składnika w glebie, czy też zakłócenia procesów pobierania. 

Pierwotną i dominującą przyczyną zróżnicowania plonów sałaty było niedostateczne 

zaopatrzenie rośliny testowej w azot. Z badań prowadzonych przez  Piturę i Michałojcia 

(2015) wynika, że plon sałaty odzwierciedla stan zawartości dostępnych form azotu  

w glebie. Stan ten potwierdziły wyniki przeprowadzonego testu. Rośliny z glebie 

kwaśnej zawierały od 6 do 18 g N kg
-1

 s.m., a z testu na glebie obojętnej 2-, 3-krotnie 

więcej (21-33 g kg
-1

 s.m.). Przeprowadzony bilans azotu w okresie wegetacji sałaty 

wykazał, że główną przyczyną zróżnicowania plonów był niedobór azotu w formie 

amonowej, ograniczający liniowo plon na glebie obojętnej, a w glebie kwaśnej do 

poziomu 32,5 mg kg
-1

 gleby. 

1) gleba kwaśna: Y = 0.02(ΔN-NH4)
2
 + 1.3 ΔN-NH4 + 16.9 for R

2
 = 0.65  [6] 

2) gleba obojętna: Y = 1.95ΔN-NH4 + 25.2  R
2
 = 0.81     [7] 

Zawarty w glebie azot, jak wynika z analizy ryc. 1, został prawie całkowicie pobrany 

przez rośliny. Stan wyczerpania zasobów Nmin był większy, pomimo mniejszych 

plonów, w glebie kwaśnej, niż obojętnej. Dodatek mocznika do BAD skutkował 

wzrostem zawartości N-NH4, co z kolei prowadziło do spadku pH gleby,  
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a w konsekwencji wzrostu zawartości dostępnego Mn, a w glebie obojętnej także Zn. 

Niedobór Mn ujawnił się w całym zakresie testowanych wariantów w glebie kwaśnej, 

jak i dla wariantów z grupy A, w glebie obojętnej. Przyczyną niedoboru Mn w sałacie 

na glebie kwaśnej, czy Zn w glebie obojętnej, była mała zawartość tych składników  

w glebie. Ponadto oba te pierwiastki istotnie ograniczały zawartość N-NH4 (równanie nr 

1). Analiza wpływu zawartości składników mineralnych w glebie przed założeniem 

testu, potwierdziła niedobór Mn, a także magnezu (Mg) w glebie kwaśnej: 

Y = 15.6 - 0.71K + 2.47Mg + 2.52Mn - 41.2Fe, R
2
 = 0,90  [8]   

W glebie obojętnej po inkubacji ujawnił się nadmiar dostępnej miedzi, która we 

współdziałaniu z Pb ograniczyła zawartość dostępnego cynku. Toksyczne działanie Cu 

zostało ograniczone w wariantach B z dużym udziałem i dla dużych dawek pofermntu. 

Spadek zawartości miedzi, wynikający prawdopodobnie z kompleksowania przez jony 

NH4
+
 (Tills i Alloway, 1984),  prowadził do wzrostu zawartości cynku, a tym samym 

wzrostu i plonu sałaty.  

W ocenie prototypów nawozów typu BAD istotnym wskaźnikiem jest zawartość 

metali ciężkich, Pb i Cd w częściach użytkowych, która wynosi odpowiednio 0,2 i 0,1 

mg kg
-1

 s.m. (UE, 2006). Tylko dla ołowiu odnotowano przekroczenie wartości 

normatywnej. W glebie kwaśnej stan ten odnotowano w wariantach, lecz tylko A dla 

najwyższych dawek. Wartości te nie zostały przekroczone w wariantach B, na których 

uzyskano 2-krotnie większe plony. W teście na glebie obojętnej, istotne przekroczenia 

odnotowano w wariantach A7 i B2, dla których odnotowano bardzo małe plony. 

Zjawisko to można częściowo wytłumaczyć efektem rozcieńczenia, wynikającym   

z większych plonów (Marles, 2016). Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na czynniki 

ograniczające wzrost i plon rośliny. Głównym czynnikiem był niedobór azotu, lecz 

także nadmiar miedzi (gleba obojętna), czy też ołowiu (gleba kwaśna). Niedobór azotu 

generalnie ujawnił się w obu glebach, lecz zdecydowanie silniej na glebie kwaśnej. 

Dodatek mocznika istotnie zwiększał zawartość Nmin. Istotnym w prowadzonej ocenie 

prototypów BAD okazała się rola pierwiastków antagonistycznych względem Pb: 

1) gleba kwaśna: 

Pb = 0.17 + 0.11N + 0.59P + 0.07K - 0.51Mg - 0.007 Zn for R
2
 = 0.80  [9] 

2) gleba obojętna:  
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Pb = 0.146 + 0.014Ca - 0.075Mg - 0.001Zn + 0.021 Cu for R
2
 = 0.55          [10] 

W obu stanowiskach czynnikami ograniczającymi zawartość ołowiu w sałacie były: 

magnez i cynk. Uzyskane zależności w połączeniu z faktem niedoboru magnezu  

w glebie kwaśnej i niedoborem Zn dla wzrostu i plonów sałaty w glebie obojętnej 

wskazują na konieczność wzbogacenia prototypów BAD w oba te składniki 

pokarmowe.  

 

Zadanie 2.  

Określenie wpływu nawozów z recyklingu pofermentu i popiołu z biomasy  

o kontrastowym udziale komponentów na plon, zawartość i bilans składników 

mineralnych i pierwiastków śladowych w glebie z intensywnym zmianowaniem 

roślin warzywnych. 

 

 W prowadzonych badaniach mikropoletkowych testowano dwa prototypy typu 

BAD,  wytworzone z popiołu z biomasy (BA, ang. biomass-ash) i pofermentu (D, ang. 

biogas digestate). Udział obu komponentów kształtował się w typie FE1, jak 2,2:1, a w 

typie FE2, jak 1:2,2. Oba prototypy zawierała po 15% fosforytu i 5% siarki 

elementarnej, S
0
. Drugim czynnikiem były dawki BAD: 0, 20, 40, 80, 160 i 320 g m

-2
. 

Test roślinny przeprowadzono po 2-tygodniowej wstępnej inkubacji gleby lekkiej  

z testowanymi nawozami. Rośliny uprawiono w sekwencji: rzodkiewka  fasolka 

zielona  rzodkiewka (akronim: R-FZ-R). Poza azotem, w formie saletry amonowej, 

lecz tylko pod rzodkiewkę w dawce 4 g m
-2

, nie stosowano innych składników 

pokarmowych. Zasobność gleby w wapń (Ca) i magnez (Mg) kształtowała się na 

poziomie bardzo niskim, a w potas (K) niskim, fosfor (P) - wysokim (metoda Mechlich 

3, Mehlich 1984). W całym okresie wegetacji wilgotność gleby utrzymywano na 

poziomie polowej pojemności wodnej. Saldo bilansowe (SD) składników pokarmowych 

i metali ciężkich opracowano na podstawie równania: 

SD = D – R 

gdzie: D – ilość składników wprowadzona do gleby z nawozem BAD; R – ilość 

składników zawarta w całkowitej masie roślin uprawianych w zmianowaniu R-FZ-R. W 

tab. 1 zestawiono zawartość składników w prototypach BAD; wielkość D wynikała  

z dawki nawozu.   
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Tabela 1. Zawartość pierwiastków w testowanych prototypach BAD  

Makroskładniki FE1 FE2 Mikroskladniki  

i metale ciężkie  

FE1 FE2 

g kg
-1

 DM mg kg
-1

 DM 

Nitrogen, N 26.5 37.0 Iron, Fe 13586 6906.7 

Phosphorus, P 36.8 36.4 Manganese, Mn 1392.4 682.7 

Potassium, K 31.1 19.7 Zinc, Zn 205.1 181.0 

Calcium, Ca 57.4 40.4 Copper, Cu 58.3 49.0 

Magnesium, Mg 9.1 5.2 Lead, Pb 21.8 14.1 

Sulfur, S 48.0 48.0 Cadmium, Cd 3.6 2.1 
 

 Podstawowym kryterium oceny działania prototypu nawozu jest plon użytkowy 

oraz stan zasobności w składniki pokarmowe po zakończeniu eksperymentu. Udział 

głównych komponentów w prototypie EF2 (z dominacją pofermentu) takich, jak potas 

(K), magnez (Mg), żelazo (Fe), mangan (Mn) uległ znacznej redukcji w stosunku do 

EF1, w którym dominował popiół z biomasy (tab. 1).  

 Plony użytkowe roślin w zmianowaniu R-FZ-R wykazały dużą zmienność  

w reakcji na testowane nawozy. Plony rzodkiewki uprawianej bezpośrednio po 

inkubacji nawozów z glebą wykazały, niezależnie od typu BAD, wzrost do dawki 80 g 

m
-2

, a następnie spadek. Plon strąków fasoli, jak i plon całkowity rośliny (strąki + pędy 

nadziemne) na obiekcie traktowanym FE1 wzrastał do dawki 80 g m
-2

, przekraczając 

wartość uzyskaną na kontroli. Dla FE2 odnotowano całkowicie odmienną reakcję 

plonotwórczą fasoli, gdyż maksymalny plon otrzymano dla wariantu z 20 g m
-2

 nawozu 

(ryc. 1a). Powyżej tej dawki BAD notowano spadek, lecz nie odnotowano depresji 

plonu. Trzecia roślina w zmianowaniu - rzodkiewka - wykazała dla FE1 depresję plonu, 

pogłębiająca się wraz dawką nawozu, aż do 160 g m
-2

. Trend ten został przełamany 

dopiero w wariancie z 320 g m
-2

. Plony na obiekcie FE2 wzrastały progresywnie  

z dawką nawozu, wyłączając wariant 160 g m
-2

. Czynnikiem żywieniowym, 

ograniczającym plon pierwszej rośliny w zmianowaniu R-FZ-R był niedobór magnezu: 

YFW = 157.8 + 865Mg dla R
2
 = 0.37 i P ≤ 0.001  [1] 

Stan ten wynikał ze znacznego wyczerpania zasobów przyswajalnego magnezu  

w wariantach nawozowych do 80 g m
-2

, w którym odnotowano zmniejszenie 

zawartości tego właśnie składnika poniżej stanu początkowego. Zawartość K i Ca  

w strąkach fasoli była mała w porównaniu do danych literaturowych (Martinez-Pineda  

i in., 2016; Quintana i in., 1999). Odnotowany spadek plonu w połączeniu z małą 
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zawartością K w strąkach wynikał prawdopodobnie z drastycznego wręcz spadku 

zasobności gleby w ten składnik w trakcie wegetacji fasoli (179  122 mg kg
-1

 gleby). 

Głębszy spadek notowano na obiekcie FE1. W wariantach z dużymi dawkami BAD 

przyczyną spadku plonu mógł być antagonizm Ca/K (Da Silva Dominques i in., 2016). 

Analiza zawartości cynku (Zn) w strąkach wykazała także istotny związek z plonem: 

Y = 41,8Zn + 9,4  dla R
2
 = 0,36  i  P ≤ 0001 [2] 

Częściowym wytłumaczenie największego plonu strąków w wariancie z 20 g m
-2 

mógł 

być
 
cynk, którego zawartość w glebie w trakcie uprawy fasoli osiągnęła największą 

wartość. Główną przyczyną spadku plonu rzodkiewki uprawianej pod fasoli był 

drastyczny spadek zasobności gleby w K, składnika krytycznego dla wzrostu i plonu tej 

rośliny (Sriniva i Naik, 1990).  

 

Ryc. 1. Wpływ typu i dawki prototypu BAD na a. całkowitą biomasę roślin, b. bilans 

azotu 

Istotnym elementem oceny działania prototypów nawozowych typu BAD jest 

zawartość metali ciężkich w częściach użytkowych rośliny (EU, 2006). Wartość 

graniczna zawartości Pb i Cd w świeżej masie bulwy rzodkiewki i strąkach fasoli 

wynosi 0,1 mg kg
-1

 św.m.. Przekroczenie wartości normatywnych odnotowano dla 

ołowiu w bulwach rzodkiewki, rozpoczynającej zmianowanie R-FZ-R w wariantach od 

80 g m
-2

 nawozu wzwyż, a także dla strąków fasoli w całym zakresie testowanych 

dawek. Istotnym jest fakt, że wzrost zawartości K w strąkach fasoli prowadził do 

spadku zawartości obu metali ciężkich.  
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Zmienność plonów roślin testowanych w zmianowaniu R-FZ-R wskazuje na istotny 

wpływ zarówno typu, jak i dawki BAD na zasoby składników mineralnych w glebie. 

Stan zawartości przyswajalnych form składników mineralnych i metali ciężkich  

w glebie przed testem roślinnym przedstawiał się następująco: 

1) wzrost pH, progresywny ze wzrostem dawek BAD; 

2) wysoka zawartość P; istotny wzrost od dawki 160 g m
-2

; 

3) zawartość K na poziomie niskim a Mg na bardzo niskim; wzrastające dawki 

BAD analogicznie jak dla P istotnie zwiększały istotnie poziom zasobności 

składników w glebie; zawartość Mg wykazała istotny związek z zawartością K, 

co wskazuje na to samo źródło składnika, czyli popiół: 

Mg = 0.321K + 25.8 dla R
2
 = 0.76 I i P ≤ 0001  [3] 

4) zawartość wapnia w glebie wzrastała wraz dawką BAD, a przyrost zawartości 

był większy na obiekcie z FE2;  

5) zawartość mikroskładników nie wykazała reakcji na typ BAD; wg klasyfikacji 

proponowanej przez Zbirala (2016), zasobność gleby w Fe, Mn i Zn 

kształtowała się na poziomie średnim a miedzi niskim; wzrost dawki BAD 

prowadził do spadku zawartości Fe i Mn. Dla Fe odnotowano spadek 

zawartości, począwszy od pH = 5,2.  

6) zawartość metali ciężkich w glebie nie wykazywała reakcji na typ BAD,  

a wzrost w reakcji na dawkę nawozu stwierdzono dla Cd i Ni. Na podstawie 

regresji krokowej wykazano, że zawartość przyswajalnego Pb była dodatnio 

skorelowana z zawartością P, Cu i Fe a ujemnie z Mg: 

Pb = 1.43 + 0.008P - 0.011Mg + 0.674Cu + 0.011Fe
  
 dla R

2
 = 0.84    [4] 

Kluczowym pytaniem postawionym w realizacji tego zadania badawczego był 

bilans składników pokarmowych i metali ciężkich, czynnik rzutujący na stan 

zasobności gleby po zakończeniu zmianowania R-FZ-R. Po zbiorze roślin tylko dla 5 

 z 12 oznaczanych pierwiastków odnotowano istotną reakcję na typ nawozu, wskazując 

ogólnie na FE2, jako prototyp silniej oddziaływujący na właściwości agrochemiczne 

gleby. Wprowadzenie do gleby pofermentu o wąskim stosunku  C:N wywołuje  

w glebie przyspieszenie procesów mineralizacji (Grigatti i in., 2011; Möller i Müller, 

2012). Skutkiem tego procesu była większa zawartość przyswajalnych składników, 
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uwolnionych zarówno z nawozu, jak i zasobów glebowych (De la Fuente i in., 2013). 

Wykonana analiza regresji krokowej wskazała na K, Mg i Cu jako składniki 

pokarmowe istotnie limitujące wielkość całkowitej biomasy (TY) wyprodukowanej 

przez rośliny w zmianowaniu:   

TY = 47.6 + 0,02K + 0,07Mg + 0,05Cu dla R
2
 = 0,94  I i P ≤ 0001   [5] 

Na podstawie przeprowadzonych badań wydzielono kilka grup trendów salda 

bilansowego badanych pierwiastków, istotnie wpływających na właściwości 

agrochemiczne gleby. Do pierwszej grupy zaliczono N i P. Ujemny bilans obu 

składników ujawnił się na kontroli i ewentualnie w wariancie z 20 g m
-2

 (P) (ryc. 1b). 

Drugą, skrajną grupę stanowi K, dla którego otrzymano ujemny bilans, niezależnie od 

typu i dawki BAD (ryc. 2a). Bilans K wyjaśnia 84% zmienności biomasy 

wyprodukowanej przez rośliny w zmianowaniu R-FZ-R: 

TY = 32,19Kb + 31  dla R
2
 =0,84 i P ≤ 0001  [6] 

Jak wcześniej przedstawiono, rośliną, która doprowadziła glebę do znacznego 

wyczerpania zasobów przyswajalnego była fasola. W wariantach z dawką 320 g m
-2

 

BAD, odnotowano ujemny bilans K, lecz zasobność gleby kształtowała się na poziomie 

wyższym, niż początkowa. W pozostałych wariantach odnotowano spadek zasobności 

gleby w K poniżej wartości początkowej.  

 Salda bilansowe dla Ca i Mg na tle dawek BAD przejawiały bardzo podobny 

trend, wykazując większe wartości ujemne dla FE2, a dodatnie dla dawki 320 g m
-2

 

(ryc. 2b) Fasola istotnie kształtowała bilans obu tych pierwiastków. Plon strąków 

wykazał istotną zależność od salda bilansowego wapnia, jak i magnezu, lecz tylko na 

obiekcie z FE1: 

PY FW = 3,9Cab
2
 + 15,9Cab + 1542  dla R

2
 = 0,46 i P ≤ 0001 [7] 

Z równania tego wynika, że dla salda Ca, wynoszącego -2,03 g m
-2

 uzyskany plon 

strąków wyniósł 1557 g m
-2

. Niedobór Ca ujawniał się poniżej, a nadmiar powyżej tej 

wartości.  
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Ryc. 2. Wpływ typu i dawki prototypu BAD na: a. bilans potasu; 2b. bilans wapnia 

 Trendy salda bilansowego dla mikroskładników były odmienne dla Fe i Mn 

oraz Zn i  Cu (ryc. 3a i b). Dla pierwszej grupy, analogicznie, jak dla P, wartości salda 

bilansowego poza kontrolą były dodatnie, a większe wartości notowano dla obiektu  

z FE1. Wartości sald bilansowych dla Fe i Mn były istotnie skorelowane z saldem 

bilansowym dla Ca (R
2
 = 0,98), wskazując tym samym na popiół jako główne ich 

źródło. Średnia zawartość obu tych składników w glebie była większa od wartości 

początkowej. Trendy salda bilansowego dla Zn i Cu były odmienne, zbliżone do Mg  

i Ca, wykazując jednocześnie ścisły związek z saldem bilansowym dla P (R
2
 = 0,97 dla 

Zn i 0,99 dla Cu).  

Trendy salda bilansowego dla metali ciężkich wykazały odmienną reakcję na 

czynniki doświadczalne (ryc. 4a i b). Saldo bilansowe dla Pb wykazało istotną 

zalezność od salda  bilansowego dla P, Mg, czy też Fe, wskazując tym samym na dwa 

źródła składników, czyli popiół i fosforyt. Zawartość ołowiu w glebie wykazała istotny 

wzrost w glebie po zbiorze fasoli. Jednoczesnie odnotowano istotny związek 

korelacyjny z zawartością P (r = 0,83 dla P ≤ 0001). Analogiczną zależność 

odnotowano dla kadmu (r = 0,90). Zawartość tego składnika w glebie po zbiorze fasoli 

kształtowała się na 2-krotnie wyższym poziomie, niż po rzodkiewce. Ta ostatnia roślina, 

jak wynika z zawartości przyswajalnego Cd wykazała predyspozycję do pobierania  

i akumulacji składnika w biomasie. Zawartość obu metali ciężkich w glebie wykazała 

ujemną korelację z zawartością głównych kationów, czyli Ca, Mg i K. Zawartość 

przyswajalnego Fe wykazała ujemną zależność z Pb, a zwłaszcza z Cd.  
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Ryc. 3. Wpływ typu i dawki prototypu BAD na: a. bilans żelaza; bilans miedzi 

 

Ryc. 4. Wpływ typu i dawki prototypu BAD na: a. bilans ołowiu, b. bilans kadmu 

 

Zadanie 3.  Określenia reakcji plonotwórczej i profilu mineralnego kukurydzy  

nawożonej granulatem z pofermentu na tle stałej dawki azotu i sposobu stosowania 

nawozu  

Głównym celem badań, realizowanych w ramach zadania 3, była ocena wpływu 

progresywnie rosnących dawek granulowanego  pofermentu  stosowanego na całą 

powierzchnię gleby lub rzędowo, na plon ziarna kukurydzy. Przeprowadzono ocenę 

wpływu badanych czynników na rozdział suchej masy, makro- i mikroskładników, a 

także metali ciężkich (ołów, kadm) między organy kukurydzy w stadium dojrzałości 

fizjologicznej rośliny.  Sporządzono także analizę chemiczną gleby.  
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Badania nad wartością nawozową granulatu z pofermentu (akronim: ang. BDS - 

Biogas Digestate Solids,) przeprowadzono w latach 2014, 2015 i 2016 w RGD Brody. 

Czynnikami doświadczenia polowego (4 powtórzenia) były: A) sposób stosowania 

granulatu: i) na całą powierzchnię Br), ii) rzędowo (Ro); B) dawka: 0,0; 0,8; 1,6; 3,2 t 

ha
-1

. Na każdym poletku (22,4 m
2
), włączając kontrolę BDS, ustalono, biorąc pod 

uwagę zasoby Nmin gleby (0,6 m), stałą ilość azotu na poziomie 140 kg ha
-1

; brakująca 

ilość składnika wprowadzono do gleby przed siewem w formie saletry amonowej. Poza 

azotem nie stosowano żadnych innych składników pokarmowych. Zawartość 

składników (metoda Mehlich 3) w warstwie ornej w latach badań wahała się w zakresie: 

P (149-180 mg kg
-1

 gleby; ocena wysoka); K (220-330); średnia); Mg (172-220; 

średnia); Fe (884-1020), Mn (96-115), Zn (32-71), Cu (6,5-13,2).   Odczyn gleby 

kształtował się w zakresie lekko-kwaśnym. Charakterystykę BDS i ilość składników 

wprowadzonych do gleby przedstawiono w tab. 1. Granulat stosowano doglebowo, 

przed siewem kukurydzy (odmiana Eurostar, FAO 240), mieszając na głębokość 7 cm. 

Rośliny zbierano w stadium BBCH 89 z powierzchni 11,2 m
2
. Rośliny rozdzielano na 

organy: łodyga (ST), liście właściwe (LE), liście okrywowe kolby (HL), rdzeń (CC), 

ziarno (GR). W materiale roślinnym oznaczono zawartość N, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, 

Pb, Cd.  

Tabela 1. Skład chemiczny pofermentu i potencjalna ilość wprowadzanych pierwiastków  

z dawką nawozu (BDS)  

Dawka  

BDS 

 

t ha-1 

OS Nt N-NH4 P K Mg Fe Mn Cu Zn Pb Cd 

g kg-1 mg kg-1 

711 26,1 0,4 3,4 46,5 5,4 982 165 325 210 2.80 1.64 

kg ha-1 g ha-1 

0,8 569 20,8 0,32 2,71 37,2 4,3 786 132 260 168 2,24 1,31 

1,6 1138 41,8 0,64 5,42 74,4 8,6 1571 262 520 336 4,48 2,62 

3,2 2275 83,5 1,32 10,84 14,8 17,2 3142 528 1 040 672 8,96 5,24 

 

 Plon rośliny testowej, kukurydzy, wykazał istotną reakcję na czynniki 

doświadczalne (ryc. 1). Udział części kukurydzy w całkowitej biomasie rośliny 

zmniejszył się w kolejności: 

GY (48%)> ST (34%)> CC (8%) ≥ LE (7%)> HL (3%). 
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Ryc. 1. Wpływ dawki i sposobu stosowania BDS na tle lat na plon i strukturę biomasy  

Całkowita biomasa wyprodukowana przez kukurydzę w kolejnych latach 

wykazała trend: 2014 ≥ 2015 > 2016. Na obiekcie z BDS stosowanym powierzchniowo, 

zebrana biomasa wzrastała progresywnie wraz z dawką granulatu. Zastosowanie 

granulatu metodą rzędową wykazało maksymalną biomasę kukurydzy na kombinacji  

z 1,6 t ha
-1

 BDS. Plon ziarna wykazał istotną korelację z plonem biomasy (R
2
 = 0.7), 

będąc istotnie zależnym od współdziałania lat i metody aplikacji nawozu. Plonotwórcze 

działanie BDS przejawiło się także w istotnej zmianie wartości indeksu żniwnego (ang. 

harvest index, HI), który jest wskaźnikiem rozdziału biomasy między ziarno i część 

wegetatywną rośliny w stadium dojrzałości fizjologicznej (Hay, 1995). Wartość HI, 

średnio dla obiektów zwiększyła się z 44% na kontroli do 50% na kombinacji z 1,6 t ha
-

1
 BDS. Plonotwórczy wpływ BDS na plon ziarna kukurydzy prowadził do zmiany 

struktury rozdziału biomasy. Redukcja masy łodyg (wykazano w 2014 i 2016) 

spowodowała istotny wzrost plonu ziarna: 

GY = 1,08 - 0,77LE + 0,29ST + 4,97CC  dla R
2
 = 0,85   [1] 

Kolejnym kryterium oceny plonotwórczej roli BDS była analiza stopnia wykształcenia 

elementów struktury plonu. Liczba rzędów w kolbie (NR), będąca cechą 
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konserwatywną struktury plonu kukurydzy (Ritchie i Alagarswamy, 2003), była 

zmienna w latach, wykazując dodatnią reakcję na BDS. Liczba rzędów w kolbie istotnie 

zależała od masy łodyg: 

      NR = 10,9 + 0,5ST dla R
2
 = 0,31       [2] 

Liczba ziarniaków w rzędzie (NGR) wzrastała aż do dawki BDS, wynoszącej 1,6 t ha
-1

. 

Plon ziarna kukurydzy zależał od obu tych składowych: 

GY = -7,04 + 0,46NR + 0,32NGR dla R
2
 = 0,54          [3] 

Plonotwórcze działanie granulatu, prowadząc do spadku masy łodyg, istotnie 

zwiększało liczbę rzędów ziarniaków w kolbie, co prowadziło do wzrostu plonu ziarna. 

Cecha ta ustala się przed kwitnieniem kukurydzy (Ritchie i Alagarswamy, 2003). 

Wyniki potwierdzają wpływ pofermentu na warunki wzrostu kukurydzy już we 

wczesnych fazach rozwoju rośliny.  

Makroskładniki  

Azot jest głównym czynnikiem plonotwórczym, a w kukurydzy swe działanie 

ujawnia już od stadium 5-tego liścia (Subedi i Ma, 2005). Najmniejsze zróżnicowanie 

zawartości azotu (Nc)  odnotowano dla ziarna (GR) i rdzenia kukurydzy (CC). 

Przeprowadzone badania wskazały na niedobór  N  w obu organach  kukurydzy  

zarówno w 2016, jak i dla CC w 2015, co tłumaczy mniejsze plony ziarna w 2015  

w porównaniu do 2014.   Ten ujemny trend został częściowo ograniczony przez 

stosowanie BDS. Całkowita ilość N zakumulowanego (Na) w kukurydzy zależała od 

współdziałania metody aplikacji i dawki BDS (ryc. 2). BDS stosowany rzędowo  

w dawce 1,6 t ha
-1

 skutkował taką samą ilością Na, co rzutowo, lecz w dawce 3,2 t ha
-1

. 

Udział organów kukurydzy w Na przedstawia się następująco:  

GR  (64%) > ST (23%) > LE (7,9%) CC (3,0%) > HL (2,1%). 

Udział N ziarna w całkowitej biomasie kukurydzy, czyli NHI (ang. nitrogen harvest 

index) kształtował się w zakresie 61-67%.  Aplikacja BDS istotnie zwiększała wartość 

NHI z 61% na kontroli do 67% na kombinacji z 1,6 t ha
-1

 BDS. Oba wskaźniki 

rozdziału, czyli HI i NHI potwierdzają istotny wpływ BDs na gospodarkę azotem, co 

spowodowało istotne zmiany w strukturze biomasy, a w konsekwencji poprawiło 

wykształcenie elementów struktury plonu.  

Składniki pokarmowe, takie, jak P, K, Mg nie były stosowane w nawozach 

mineralnych. Jedynym  ich źródłem był BDS i składniki potencjalnie uwolnione z gleby 
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w następstwie oddziaływania pofermentu na procesy geochemiczne w glebie (De la 

Fuente i in., 2013; Kumar i in., 2015). 

 

Ryc. 2. Wpływ sposobu stosowania i dawki BDS  na akumulację i rozdzial azotu 

między częsci kukurydzy  

 

Zawartość P w częściach wegetatywnych, jak i w ziarnie była mała  

w porównaniu do wysokoplonujących stanowisk (Szczepaniak, 2016). Zastosowanie 

BDS istotnie zwiększyło, zarówno zawartość P, jak i pobranie tego składnika. 

Największą wartość PHI (indeks żniwny fosforu), wynosząca 66% odnotowano na 

kombinacji z 0,8 t ha
-1

, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do kontroli. Zawartość K 

(Kc) w częściach kukurydzy wykazała bardzo dużą zmienność sezonową. Na 

kombinacjach z BDS notowano wzrost Kc w ziarnie, wykazując jednak sezonową 

zmienność w odniesieniu do zastosowanej dawki BDS. Zawartość K w liściach  

i liściach okrywowych kolby wykazała także dużą zmienność w latach; 2-krotnie 

większe wartości odnotowano w suchym 2015, niż w innych latach. W tym właśnie 

roku stwierdzono największy wpływ BDS na zawartość K, co podkreśla rolę tego 

pierwiastka w liściach dla zachowania funkcji plonotwórczych kukurydzy w warunkach 

chwilowego niedoboru wody (Grzebisz i in. 2013). Brak spadku Kc w liściach w reakcji 

na niedobór wody sugeruje, że podaż K dla rośliny przed okresem nalewania ziarna była 
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wystarczająco duża. Zawartość K w liściach i liściach okrywowych można uznać za 

układ buforowy dla tego pierwiastka. Zawartość magnezu (Mgc) wykazała zmienność  

w latach, wykazując istotny wzrost w reakcji na zastosowanie na BDS nie tylko 

odnotowany dla liści właściwych i okrywowych, lecz głównie ziarna. Wartości indeksu 

żniwnego Mg (MgHI) wahały się od 30%  do 59%, osiągając największe wartości  

w suchym 205 roku. Wzrost Mgc w ziarnie, przy jednoczesnym spadku w liściach 

wskazuje na istotny wpływ BDS na proces remobilizacji składnika z liści do ziarna  

w okresie nalewania (Grzebisz, 2015). 

Mikroelementy i metale ciężkie  

 Zawartość mikroelementów i metali ciężkich w organach kukurydzy kształtował 

głownie przebieg pogody w latach badań i dawki BDS.  Na podstawie malejącej 

zawartości pierwiastków w poszczególnych organach rośliny wyróżniono trzy 

podstawowe modele grupowania pierwiastków z dominująca zawartością w: 

1) liściach:    Fe, Mn, Cu: LE  > HL > ST > GR > CC;  

2) łodydze:   Pb: ST > HL > LE > CC > GR;  

3) ziarnie:     Zn:  GR > CC > LE > ST > HL; 

4) model mieszany: Cd: LE > GR > ST ≥ HL = CC.  

Powyższe szeregi pośrednio informują o wartości indeksu żniwnego dla 

poszczególnych pierwiastków, który w układzie malejącym przedstawiają się 

następująco: 

Zn (66%) > Cd (49%) > Cu (41%) > Fe (26%)> Mn (14%) > (6%).  

Szczególnej uwagi ze względu, na jakość ziarna jako pożywienia dla człowieka 

wymagają trzy pierwiastki (Davis 2009; EU, 2006; Koupaie i Eskicioglu, 2015). 

Pierwszym jest Zn. Jak przedstawiono na ryc. 3, zawartość tego pierwiastka wykazała 

dużą zmienność akumulacji w reakcji na czynniki doświadczalne w kolejnych latach. 

Reakcja na BDS dotyczyła wszystkich organów poza CC. Średnio największą 

akumulację Zn odnotowano na kombinacji z 1,6 t ha
-1

, lecz już ZnHI na kombinacji  

z 0,8 t ha
-1

 (70%; wzrost w stosunku do kontroli o 10%). Drugim pierwiastkiem, który 

wymaga uwagi jest Cd. Zawartość pierwiastka w ziarnie w reakcji na BDS uległa 

podwojeniu już przy zastosowaniu 0,8 t ha
-1

 nawozu, przekraczając normę, wynosząca 

0,1 mg kg
-1

 s.m. (EU, 2006).  Wzrost zawartości Cd w ziarnie w suchym 2015 roku 

wiązał się z jednoczesnym spadkiem zawartości Zn, a w 2016 z niedoborem azotu. Stan 

ten wskazuje na silny antagonizm między obu pierwiastkami. Największą akumulację 
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Cd, istotnie większa niż na kontroli, odnotowano dla dawki 1,6 t ha
-1

, na której CdHI 

osiągnęłą wartość 58%. Części wegetatywne kukurydzy, jak wynika z przedstawionego 

szeregu organów, poza liśćmi nie stanowiły bariery dla przemieszczania się Cd do 

ziarna. Uzyskany model rozmieszczenia Cd w rośliny potwierdza predyspozycję 

pierwiastka do akumulacji w ziarnie (Lavado i in., 2007).  

 

Ryc. 3. Wpływ współdziałania sposobu stosowania i dawki BDS na pobranie cynku  

przez kukurydzę w kolejnych latach  

 

 Trzecim pierwiastkiem, który wymaga dużej uwagi, stosując nawozy  

z recyklingu, jest ołów (Koupaie i Eskicioglu, 2015).  Przedstawiony powyżej szereg 

zawartości Pb w organach kukurydzy wskazuje na trwałość i sprawność układu 

buforowego w kontroli przemieszczania się tego pierwiastka do ziarna. Ten bufor może 

ulec załamaniu, gdy źródłem Pb są odpady komunalne (Carbonell i in., 2011). 

Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość Pb w ziarnie nie wykazała reakcji na 

BDS, a istotny wzrost odnotowano w liściach okrywowych. Indeks żniwny Pb 

zwiększał się z 5% dla kontroli do 7% na kombinacji z 3,2 t ha
-1

 nawozu. Poniższe 

równanie jednoznacznie wskazuje, że łodygi były kluczowym buforem dla  PbHI: 

PbHI = 4,45 + 32,8GRc -1,18STc dla R
2
 = 0,69.  

 Pozostałe mikroskładniki (Fe, Mn, Cu) wykazały prawie analogiczne trendy 

zmian w organach kukurydzy, wskazując na ziarno jako organ o najmniejszej 

zawartości, co w znacznym stopniu rzutowało na niskie wartości indeksu żniwnego. 
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Wzrastające dawki BDS progresywnie zwiększały zawartość Fe w ziarnie, jak  

i całkowitą akumulację składnika w kukurydzy, co przełożyło się znaczny wzrost FeHI, 

odnotowany już dla 0,8 ha
-1

 nawozu. Susza w 2015 istotnie zmniejszyła zarówno Fec, 

jak i FeHI. Odwrotne zjawisko odnotowano dla Mn i Cu, które wykazały, głównie  

w liściach, znaczny wzrost zawartości w reakcji na stosowanie BDS, prowadząc tym 

samym do większego pobrania całkowitego obu składników, lecz bez jednoczesnej 

zmiany wartości indeksu żniwnego.  

Gleba 

Poziom zawartości dostępnych w glebie makro i mikroskładników po zbiorze, pozwolił 

uzyskać odpowiedź o wartości plonotwórczej BDS, czyli działaniu nawozowym, 

wyrażonym plonem ziarna kukurydzy. Ocenie poddano trzy grupy składników 

pokarmowych: (i) azot mineralny (Nmin), (ii) podstawowe makroskładniki (P, K, Mg), 

(iii) cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn) i żelazo (Fe)  oraz zawartość metali ciężkich, 

w tym ołowiu (Pb) i kadmu (Cd).  

Całkowita, uśredniona zawartość Nmin w górnej warstwie (0-30 cm),  była 

bardzo  duża, ale zmienna w latach. Najwyższa ilość tego składnika stwierdzono  

w 2015 roku, który wyróżniał  się głęboką suszą w sierpniu. Przewaga N-NH4  

w stosunku do N-NO3, w tym konkretnym roku wyraźnie wskazuje na korzystne 

warunki mineralizacji azotu organicznego. Najmniejszą zawartość Nmin zanotowano  

w 2016. Wpływ BDS oceniono na podstawie zawartości obu form N w stosunku do 

kontroli, czyli wariantu nawożonego N nawozowym. Za wyjątkiem 2015, bilans N była 

ujemny lub bliski zeru. Tylko w roku 2015 obserwowano wyraźny wzrost  Nmin po 

zastosowaniu BDS, niezależnie od metody aplikacji. Głównym powodem były wysokie 

opady w czerwcu i lipcu (170 mm), susza w sierpniu i wrześniu. Połączenie tych 

procesów doprowadziło do przyspieszonej mineralizacji N organicznego. Netto 

zawartość N-NO3 po zbiorze kukurydzy była wynikała ze zmiany zawartości N-NH4:  

ΔN-NO3 = 0,5ΔN-NH4 + 5,89 dla R
2
 = 0,36, n = 54 i P ≤ 0,01 

Powyższe równanie wyraźnie wskazuje, że każdy kilogram N-NH4 produkował 0,5 kg 

N-NO3. Te wyniki podkreślają silny potencjał mineralizacji pofermentu przy 

korzystnych warunkach środowiskowych (Makadi M. i inni, 2012; Arthurson V. 2009). 

Z skład drugiej grupy składników pokarmowych wchodzą P, K i Mg. Zawartość 

P po zbiorze kukurydzy, niezależnie od roku, kształtowała się  na tym samym poziomie, 

co z przed rozpoczęcia eksperymentu. Jednak zmianę netto odnotowano tylko w 2015. 
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Wzrost zawartości P, w porównaniu do kontroli azotowej, pojawił się na kombinacji  

z 1,6 t ha
-1

 BDS. Oznacza to, że podaż P nie była czynnikiem ograniczającym 

plonowanie kukurydzy, pod warunkiem, że ilość składnika  zastosowana w BDS  była 

wystarczająco wysoka, aby zastąpić zasoby gleby. Zawartość K po zbiorze wykazała 

zmienność w latach, ze znacznym trendem spadkowym w okresie wegetacji. Pozytywne 

relacje między K i N-NO3 sugerują silną zależność zawartości K od procesów 

przemiany N. Faktem jest, że jony NH4 biorą udział w uwalnianiu K z kompleksu 

glebowego (Chung i inni, 1994). Analiza zawartości przyswajalnego Mg w glebie 

wskazuje na kluczową rolę tego pierwiastka jako czynnika plonotwórczego. Zawartość 

Mg po zbiorze zwiększyła się w pierwszych dwóch latach badań w porównaniu do 

okresu przed założeniem doświadczenia. Zmiana netto zawartości dostępnego Mg 

(ΔMg) była wyjątkowo duża w 2014, a znacznie niższa, lecz dodatnia w 2015 r. 

Kluczowa rolę  Mg przedstawiono na ryc. 4. Uwalnianie netto dostępnego Mg pod 

wpływem zastosowania BDS osiągnęło optimum dla ΔMg 95 mg kg
-1

 gleby, co 

odpowiada maksymalnemu plonowi kukurydzy na poziomie 11,7 t ha
-1

. Zawartość 

dostępnego Mg była dodatnio skorelowana zarówno z N-NO3, jak  

i  z zawartością Cd. 

 

 
 

Ryc. 4: The effect of magnesium post-harvest change with respect to the N control on  

   the net yield increase and final grain yield  

  Legend: ΔGY – grain yield net increase; GY – grain yield.  

 

 GY = 0.021Mg + 1.428 
R2 = 0.68 

GY = -0.0002Mg2 + 0.038Mg + 9.89 
R2 = 0.60 
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Trzecią grupę pierwiastków stanowią mikroelementy. Poziom zawartości Zn w  glebie 

sugeruje, że ilość zawartego pierwiastka z BDS była zbyt niska, by pokryć wymagania 

kukurydzy, co w takich warunkach prowadzi do wyczerpanie dostępnej puli  z gleby 

(Grzebisz w. i inni, 2008). Drugą ważną informacją jest to, że zarówno zawartość 

dostępnego Zn, jak i zmiana zawartości netto (ΔZn)  ujemnie wpłynęła na dostępność 

Cd: 

Cd = -0,008Zn + 0,58 dla R2 = 0,52, n = 24 i P ≤ 0,001 

Powyższe równanie wyraźnie podkreśla, że jakiekolwiek zwiększenie zawartości 

dostępnego Zn w BDS powoduje spadek pobierania Cd przez kukurydzę z gleby. Zatem 

jest to ważny wniosek dla ochrony upraw przed tym metalem ciężkim. Zawartość Cu 

wykazała znaczną zmienność w latach. Zmiana netto, z wyjątkiem 2016 roku, była 

dodatnia, co wskazuje, że BDS stanowi dobry nośnik Cu. Analiza gleby po zbiorach 

wykazała zmianę netto zawartości Mn po zastosowaniu BDS, znacząco wyższą w 2014 

roku, w porównaniu do pozostałych lat badań.  Natomiast analizując zawartość Fe 

odnotowano bardzo silny związek z  N-NO3: 

N-NO3  = 0,295e
-0,0036Fe     

dla R
2 
= 0,80       n=72 

Powyższe równanie wyraźnie pokazuje, że zmienność zawartości N-NO3 w znacznym 

stopniu zależy od dostępnej puli Fe w glebie. Na tej podstawie można stwierdzić, że  

w 2016 pula przyswajalnego żelaza w glebie była zbyt niska, by zwiększyć zawartość 

N-NO3  w glebie,  jako głównego czynnika plonotwórczego.  

 Czwartą grupa analizowanych pierwiastków były metale ciężkie. Tylko 

zawartość Cd wykazała jedynie zmienność w latach.  Znacznie mniejsze wartości  

w porównaniu do 2014  i 2015 odnotowano w 2016. Zastosowanie BDS spowodowało 

zmianę netto zawartości dostępnej puli Cd w tych dwóch latach. Konieczne jest 

podkreślenie silnych, dodatnich związków korelacyjnych zawartości Cd z Fe, a tym 

samym z N-NO3, K, Mg, N-NH4, lecz jednocześnie ujemnego z Zn. Wśród uzyskanych 

korelacji,  na szczególną uwagę zasługują dwie pary, to znaczy N-NO3 i Cd:  

Cd = -0 0007N-NO3 
2
 + 0,021N-NO3 + 0,095 dla R

2
 = 0,71, n = 72 

Zależność ta pokazuje, że jakikolwiek wzrost zawartości netto NO3 w glebie powoduje 

jednoczesny wzrost dostępności kadmu. W rezultacie zawartość dostępnego Cd 

prezentowała się jako istotny wskaźnik  plonu ziarna:  

GY = -393,8 Cd
2
 + 36,44 Cd + 10,48 dla R

2 
= 0,32, n = 72 

Na tej podstawie należy stwierdzić, że stosowanie nawozów typu BDS może prowadzić 

do istotnego uruchomienia aktywności metali ciężkich w glebie.   
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Podsumowanie  

 Przeprowadzone wieloaspektowe prace badawcze i studia nad oddziaływaniem 

prototypów nawozów organicznych (granulowanego pofermentu), a także mineralno-

organicznych/organiczno-mineralnych wytworzonych na bazie popiołu z biomasy  

i pofermentu (BAD) wykazały złożoność reakcji gleby, jak i rośliny. Otrzymane 

zależności rozpatrywano w trzech płaszczyznach: i) udziału komponentu organicznego 

(pofermentu) i mineralnego (popiołu z biomasy) w nawozie, ii) aktualnego stanu 

odczynu i zasobności gleby w składniki pokarmowe, iii) wymaganiami żywieniowymi 

roślin testowych.  

Poferment granulowany, a także nawozy BAD z dominacją pofermentu należy 

traktować, jako ulepszacze glebowe, których zadaniem jest uruchomienie rodzimych 

zasobów składników w glebie. Konstrukcja nawozu typu BAD, jak wynika  

z przeprowadzonych badań, wykazała konieczność wprowadzenia do prototypu 

mocznika, który istotnie wpływał na wydajność procesów mineralizacji azotu 

organicznego w glebie, zwiększając pulę azotu amonowego (N-NH4). Niedobór N, 

wynikający z braku czynnika startowego – mocznika, czy też ze zbyt małej zawartości 

azotu mineralnego w glebie (kukurydza), istotnie redukował plony roślin (sałata, 

rzodkiewka, kukurydza).  

Nawozy typu BAD, jak wykazały badania, wykazują duży potencjał do regulacji 

odczynu gleby. Wprowadzenie do gleby nawozu, prowadzącego do wzrostu odczynu 

gleby, prowadzi jednakże do spadku przyswajalności szeregu mikroskładników, co 

odnotowano dla manganu, żelaza i cynku. Zawartość form dostępnych tych składników 

uległa zmniejszeniu w następstwie wprowadzenia do gleby BAD.  Wzrost udziału 

pofermentu w nawozie zmniejszał tempo wzrostu odczynu. Dodatek mocznika, 

wpływając bezpośrednio i pośrednio na pulę N-NH4, istotnie kształtował dostępność 

mikroskładników, przełamując tym samym działanie popiołu, prowadzącego do 

uwstecznienia tych składników w glebie. W glebie kwaśnej tym składnikiem okazał się 

mangan, a w obojętnej - cynk. Jak wynika z badań, dodatek mocznika zwiększył 

zawartość Mn, co w konsekwencji prowadziło do wzrostu zawartości N-NH4 w glebie. 

Zjawisko to określono mianem  syndromu mocznikowego.  

Główne komponenty prototypu BAD zawierają małe ilości podstawowych 

składników pokarmowych (P, K, Mg), lecz względnie duże ilości żelaza i manganu,  
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a zmienne miedzi i cynku. Stan ten implikuje konieczność regulacji wielkości dawki  

i sposobu stosowania nawozu, zależnie od wyjściowego poziomu zasobności gleby  

i potrzeb uprawianej rośliny, czy też sekwencji roślin. Badania z pofermentem, 

stosowanym w kukurydzy wykazały, że 1,6 t ha
-1

 nawozu zastosowanego rzędowo 

prowadził do akumulacji tej samej ilości azotu, co 3,2 t ha
-1

, lecz stosowane 

powierzchniowo. Zastosowanie dużych dawek nawozów BAD w stanowiskach  

o niedostatecznej zasobności, uprawiając rośliny o dużym potencjale wzrostu, 

przykładowo warzywa, może doprowadzić do dwóch niekorzystnych zjawisk. 

Pierwszym jest ujemny bilans głównych składników, takich, jak potas i magnez, 

prowadząc w konsekwencji do spadku plonu użytkowego. Niedobór w/w składników  

w warzywach (sałata, rzodkiewka), a cynku w kukurydzy prowadzić może do 

nadmiernej akumulacji niepożądanych składników, takich jak ołów, czy też kadm. 

Wzrost akumulacji ołowiu stwierdzono w przeprowadzonej serii eksperymentów dla 

rzodkiewki, fasolki zielonej, a także sałaty a w ziarnie kukurydzy- kadmu. Składniki 

główne, takie, jak potas, czy magnez najlepiej dodać do gleby, podnosząc jej zasobność. 

Drugą grupa komponentów, które należałoby, w świetle przeprowadzonych badań, 

dodać do testowanych prototypów są magnez oraz cynk. Oba te składniki wykazały 

antagonistyczny wpływ na zawartość, a tym samym akumulację składników 

niepożądanych, jakimi są ołów i kadm.  
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5.     Omówienie pozostałego opublikowanego dorobku naukowo- 

badawczego 

 

 Przed uzyskaniem stopnia doktora moje zainteresowania naukowe 

koncentrowały się na zagadnieniu aktualnego problemu gospodarowania siarką  

w rolnictwie polskim oraz na dynamice utleniania siarki elementarnej.  

Po uzyskaniu stopnia doktora główne kierunki moich badań obejmują następujące  

zagadnienia tematyczne: 

1. Siarka – oddziaływanie na właściwości agrochemiczne gleby, działanie 

plonotwórcze (plon, efektywność azotu). 

2. Recykling odpadów z rolnictwa. Nawozowe zastosowanie produktów  

z odzysku.  

3. Efektywność azotu w roślinach traktowanych mikroelementami i pierwiastkami  

o działaniu korzystnym.  

 

Ad.1. Siarka.  

Siarka jest jednym z kluczowych składników mineralnego żywienia roślin 

uprawnych, istotnie warunkującym gospodarkę azotową, plon i jakość technologiczną 

płodów rolnych. W kontekście produkcji rolnej stan odżywienia roślin siarką istotnie 

rzutuje na efektywność wykorzystania azotu. (D18) Niedobór składnika prowadzi do 

mniejszego pobrania azotu przez rośliny z gleby, co tym samym zwiększa pulę azotu 

rezydualnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla środowiska. Nie mniej istotna jest 

także rola siarki jako czynnika żywieniowego zwiększającego odporność roślin 

uprawnych na presję patogenów (D11).  

Jeszcze 20 lat temu potrzeba nawożenia roślin uprawnych siarką w Polsce nie była 

brana pod uwagę. Podstawową przyczyną był duży opad siarki z atmosfery, 

pokrywający wymagania nawet bardzo wrażliwej rośliny, jaką jest rzepak ozimy. 

Pierwsze wzmianki o niedoborze tego pierwiastka pojawiły się w połowie lat 90-tych 

XX wieku i dotyczyły właśnie rzepaku uprawianego w północno-zachodnich regionach 



Autoreferat 

Katarzyna  Przygocka-Cyna 

 

43 

 

Polski. W ostatnich latach objawy niedoboru siarki oraz silna reakcja na nawożenie tym 

składnikiem jest obserwowana nie tylko dla roślin określanych mianem siarkolubnych. 

Wzrost plonów odnotowano w badaniach własnych także dla jęczmienia oraz pszenicy 

(D3, D16-22). Przeprowadzone doświadczenia jednoznacznie wykazały dodatnią 

reakcję cebuli na zróżnicowane dawki i formy stosowania siarki. (A3).  

Ocenę zapotrzebowania roślin uprawnych na siarkę można wykonać na podstawie 

testów roślinnych lub glebowych, lecz uzyskane wyniki określają stan zasobności 

konkretnych pól lub bieżący stan odżywienia uprawianych roślin. Pierwszym etapem  

w diagnostyce nawozowej jest bilans składnika pokarmowego wykonany metodą „na 

powierzchni pola”, która jest stosowana standardowo dla azotu, czy też fosforu. Na 

podstawie danych statystycznych z lat 2013-2015, dotyczących plonów roślin 

uprawianych na gruntach ornych w Polsce, pogłowia inwentarza żywego oraz 

monitoringu opadów, aktualnego stanu zapotrzebowania roślin uprawnych na siarkę 

oraz wartości salda bilansowego składnika, sporządzono aktualny stan zróżnicowania 

regionalnego wskaźników gospodarki siarki w Polsce (D 2) Wnioski z tej pracy 

jednoznacznie informują, iż dopływ siarki z opadów atmosferycznych i obornika tylko 

w nieznacznym stopniu kompensuje ujemne saldo bilansowe siarki, wynosząc średnio 

dla Polski odpowiednio o 24% i 18%. Natomiast siarka, pomimo ujemnego bilansu, jest 

drugorzędnym czynnikiem, warunkującym plony zbóż ozimych w Polsce.  

 

Ad. 2. Recykling odpadów z rolnictwa.  

Intensywna eksploatacja zasobów nieodnawialnych może być skutecznie 

zmniejszona przez efektywny recykling odpadów. Rolnictwo to sektor, który ma duże 

możliwości osiągnięcia sukcesu stosowania surowych lub przetworzonych biologicznie 

odpadów. Bioodpady, komposty są istotnym źródłem materii organicznej i składników 

mineralnych. Stąd też mona je wykorzystać pośrednio w produkcji rolnej jako bio-

nawozy. Szeroko opisany temat wykorzystania odpadu- tak zwanego pofermentu  

w rolnictwie został opracowany w rozdziale monografii (D 29): „Rolnicze 

zagospodarowanie odpadu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczej – ograniczenia  

i skutki.” Aspektem recyklingu mogą być tak specyficzne odpady, jak wełna mineralna. 

Problem ten przedstawiono w publikacji „Evaluation of mineral wool efficiency for 

stabilising heavy metals in contaminated soils” (A 9). Głównym problemem związanym 

obecnie z wełną mineralną jest jej utylizacja po użyciu. Zakłada się, że reaktywność 



Autoreferat 

Katarzyna  Przygocka-Cyna 

 

44 

 

zużytej wełny mineralnej powinna wzrosnąć poprzez siły elektrostatyczne, gdyż  

w wełnie mineralnej powstają ładunki ujemne, które wiążą kationy metali ciężkich. 

Celem tej pracy była ocena zdolności wełny mineralnej (użytkowanej i nieużywanej) do 

stabilizacji metali ciężkich w glebie skażonej działaniem metalurgicznym. Ponieważ 

wełna mineralna nie ulega procesowi biodegradacji, dlatego tez może być wielokrotnie 

użyta do remediacji gleb skażonych.              .  

Podjęłam także badania dotyczące ograniczenia strat azotu amonowego z gnojowicy 

po dodania wodnej zawiesiny kredy. Mechanizm działania wodnego roztworu kredy, 

zdefiniowany, jako zwrotny efekt hydrolizy węglanu wapnia, polega na zwiększeniu 

aktywności mikroorganizmów, co prowadzi do krótkotrwałego zmniejszeniu tempa 

alkalizacji gnojowicy. Tak traktowaną gnojowicę traktowaną kredą można traktować 

jako swoisty nośnik wapna nawozowego. (D 23) 

Ad. 3. Efektywność azotu 

Objawy deficytu mikroelementów są trudne do zdiagnozowania metodą 

wizualną, ponieważ często przypominają nieprawidłowości spowodowane brakiem 

makroskładników lub choroby np. wirusowe. Uzupełnianie mikroskładników jest ciągle 

na drugim planie. Rolnictwo w dużej mierze skupia się na ochronie i nawożeniu 

makroskładnikami, a w szczególności azotem. Podjęto próbę oceny plonotwórczego  

i jakościowego mikroelementów w roślinach, określając biomasę, zawartości 

pierwiastków oraz współdziałanie między nimi. Ocenie poddano między innymi sałatę 

(A 6). Celem badania było określenie wpływu różnego stężenia krzemu w roztworze 

odżywczym i w aerozolu dolistnym (w substancji chemicznej forma zolu 

krzemionkowego) na: (i) zawartość makro- i mikroelementów (w tym Mn i Si)  

w liściach i (ii) wydajności sałaty zebranej z roślin hodowanych pod silnym stresem Mn 

(19,2 mg dm
-3

 roztworu pożywki). Mangan jest niezbędnym mikroelementem  

w roślinach, ale nadmierne dawki Mn, oprócz powodowania zaburzeń biochemicznych, 

mogą znacząco zmniejszyć biomasy i efektywność fotosyntezy traktowanych roślin.  

W sałacie uprawianej w warunkach hydroponicznych efekt ten stwierdzono, gdy 

stężenie Mn w pożywce zwiększyło się z 0,5 mg dm
-3

 do 19,2 mg dm
-3

.   

Funkcje cynku oraz wpływ tego mikroskładnika na plon ziarna testowano  

w doświadczeniu z kukurydzą. W ostatnich latach na całym świecie nastąpił ogromny 

wzrost uprawy kukurydzy, jednak potencjał plonu tej rośliny nie jest w pełni 

wykorzystany. Jedną z głównych przyczyn powolnego wzrostu wydajności jest 
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niedostateczne odżywienie kukurydzy cynkiem w krytycznym formowania plonu. 

Kukurydza jest wrażliwa na podaż cynku, o czym świadczy zawartość tego składnika  

w ziarnie, w porównaniu do innych  roślin. Głównym celem artykułu (A 7) było 

określenie wrażliwości pięciu odmian kukurydzy, na dawkę cynku,  czas aplikacji i jej 

wpływ na plon.  

Próbę wyjaśnienia współdziałania mikroelementów z azotem podjęto także  

w pracy, gdzie rośliną testową był rzepak (D 6). Stosowano nawóz wieloskładnikowy 

zawierający głównie żelazo, mangan także mniejszą ilość molibdenu.  Badano skład  

i kondycję liści rzepaku podczas etapów wzrostu rośliny.  Nawozy wieloskładnikowe, 

stosowane sezonowo, przez delikatne zmiany stanu odżywienia roślin rzepaku oleistego 

umożliwiają wzrost całkowitej liczby strąków. W pracy „An evaluation of 

macronutrient nutritional status of sugar beets in critical stages of  growth in response to 

foliar application of multi-micronutrient fertilizers” (D 7) także wykazano, iż uprawy 

buraków cukrowych, niezależnie od lokalizacji i zmienności lat, pokazują 

jednoznacznie, że stosowanie wieloskładnikowych nawozów mikroelementowych  

powoduje wzrost zbiorów korzeni i cukru. Czynnikiem sprawczym pozytywnego 

działania okazała się poprawa stanu odżywienia azotem.  
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