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 Wstęp 
 

Kompostowanie jest jedną z metod unieszkodliwiania stałych odpadów 
organicznych. Otrzymany w ten sposób nawóz organiczny moŜe zastąpić lub uzupełnić 
nawoŜenie obornikiem [MAZUR 2000]. Rolnicze wykorzystanie odpadów organicznych w 
dobie spadku produkcji nawozów naturalnych [ROCZNIK STATYSTYCZNY 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000] pochodzenia organicznego ma pełne uzasadnienie gospodarcze i 
ekologiczne. Nawozem organicznym stosowanym głównie w polskim rolnictwie jest 
obornik, jednakŜe po roku 1990 produkcja jego znacznie się obniŜyła w związku z 
ograniczeniem hodowli zwierząt i stosowane obecnie dawki są niewystarczające. 
Produkcja obornika w Polsce w 1999 roku wynosiła około 95 mln ton. Oznacza to, Ŝe 
przeciętna dawka tego nawozu na 1 hektar uŜytków rolnych wynosiła około 5,2 tony 
(6,55 t na 1 ha gruntów ornych). Przy takiej dawce obornika występuje ujemny bilans 
próchnicy w glebach [MAZUR 2000], nawet po uwzględnieniu innych źródeł materii 
organicznej, np. resztek poŜniwnych, edafonu itp. Z uwagi na regulujące oddziaływanie 
próchnicy na właściwości fizyko-chemiczne i aktywność biologiczną gleby niezbędne 
jest poszukiwanie innych źródeł materii organicznej moŜliwej do bezpiecznego 
stosowania, jako nawozów alternatywnych [FILIPEK-MAZUR, MAZUR 1996; MAZUR i in. 
2000]. 

Stosowanie odpadowych materiałów organicznych wpływa na wykorzystywanie 
składników nawozowych do produkcji biomasy roślinnej oraz poprawę właściwości 
fizykochemicznych gleb [MAZUR 2000; NIEDŹWIECKI i in. 1999]. 

Materiałem do kompostowania mogą być wszystkie bezpieczne, czyli nie 
zawierające ponadnormatywnych ilości metali cięŜkich i skaŜeń sanitarnych, odpady 
organiczne. Jedną z grup takich odpadów są trociny z drzew liściastych i iglastych. 
Jednak materiały te charakteryzują się bardzo szerokim stosunkiem węgla do azotu w 
związku z czym trudno ulegają rozkładowi. Proces kompostowania takich odpadów 
naleŜy intensyfikować przez wprowadzanie szczepów bakterii wyspecjalizowanych w 
rozkładzie celulozy bądź/oraz wspólne kompostowanie trocin z innymi odpadami łatwo 
ulegającymi rozkładowi - o stosunkowo wąskim stosunku C : N [MAZUR 2000; 
WOŁOSZYK i in. 1996]. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena moŜliwości wykorzystywania 
w rolnictwie kompostów sporządzanych na bazie trocin z drzew iglastych i liściastych. 
 Materiał i metody 
 

Do badań wykorzystano trociny pobrane jednorazowo z zakładu produkcji mebli 
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„DREWNOPOL” w Pabianicach w 2004 r. Do oceny wartości przyrodniczej pobrano 
trociny następujących gatunków drzew: sosna, jesion, klon, buk i dąb. W pobranych 
trocinach oznaczono pojemność wodną oraz zawartość makro- i mikroelementów. 
Dodatkowo z trocin sosnowych i jesionowych przygotowano komposty z dodatkiem 
osadu ściekowego, wywaru melasowego i efektywnych mikroorganizmów (EM).  
 
 Tabela 1; Table 1 
 
 Dawki kompostów w g na mikropoletko 
 Doses of compost in g on microfield 
  

Nawóz 
Fertilizer 

 
Dawka 
Dose 

 
Osad ściekowy + trociny sosna; Sewage sludge + sawdust of pine 

 
250 

 
Wywar melasowy + trociny jesion; Slops + sawdust of ash 

 
220 

 
Wywar melasowy + trociny sosna; Slops + sawdust of pine 

 
230 

 
Osad ściekowy + trociny sosna + EM; Sewage sludge + sawdust of pine + EM 

 
260 

 
Osad ściekowy + trociny jesion + EM; Sewage sludge + sawdust of ash + EM 

 
235 

 
Osad ściekowy; Sewage sludge 

 
890 

 
EM  efektywne mikroorganizmy; affective micro-organisms 
 
 

Proces kompostowania odbywał się w skrzyniach przez okres 7 miesięcy. W tym 
czasie komposty były nawilŜane i napowietrzane poprzez mieszanie. Wiosną 2005 roku 
z tak przygotowanymi kompostami załoŜono doświadczenie mikropoletkowe, którego 
celem było określenie wpływu sporządzonych kompostów na plonowanie roślin. 
Mikropoletka stanowiły kamionki wypełnione glebą płową przeniesioną do głębokości 
1 m z pola produkcyjnego Stacji Doświadczalnej. Warstwa próchniczna tej gleby była 
wytworzona z piasku gliniastego mocnego. Gleba ta zawierała 0,65% C organicznego i 
była średniozasobna w przyswajalne formy K, P i Mg. Rośliną uprawianą w 
doświadczeniu były buraki ćwikłowe. Doświadczenie załoŜono metodą losowanych 
bloków w czterech powtórzeniach. Dawki kompostów ustalono wg zawartości azotu. W 
pobranych trocinach oznaczono pojemność wodną. W tym celu wysuszono je w 
temperaturze 105°C, a następnie dodawano wodę destylowaną. Następnie oddzielono 
wodę grawitacyjną i obliczono ile wody zatrzymały trociny z poszczególnych gatunków 
drzew. W próbkach badanych trocin po spaleniu w mieszaninie kwasów azotowego, 
nadchlorowego i siarkowego w stosunku wagowym 5 : 2 : 1 oznaczono zawartości 
makro i mikroelementów. Zawartość fosforu oznaczono metodą spektrofotometryczną 
(wanadowo-molibdenową), potasu metodą fotometrii płomieniowej a zawartość Mg, 
Ca, Mn, Zn i Cu oznaczono metodą absorpcji atomowej na aparacie firmy Thermo 
Elementar. Dodatkowo oznaczono zawartość azotu ogólnego metodą Kjeldahla. 
 
 Wyniki badań i dyskusja 
 

Oceniano wartość trocin z 4 gatunków drzew liściastych i sosny jako przed-
stawiciela drzew iglastych. Trociny drzew liściastych mają większą gęstość niŜ sosna 
(tab. 2). Największą gęstość 0,21 g⋅cm-3 stwierdzono w przypadku trocin jesionu. 
NajniŜszą gęstość z pośród drzew liściastych miały trociny z klonu. 
 
 Tabela 2; Table 2 
 
 Gęstość i pojemność wodna trocin z róŜnych drzew 
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 Density and water capacity of sawdust from different trees 
  

Gatunek drzewa 
Species of trees 

 
Gęstość; Density 

(g⋅cm-3) 

 
Pojemność wodna 
Water capacity 

(%) 
 
Sosna; Pine 

 
0,10 

 
44,0 

 
Jesion; Ash 

 
0,21 

 
82,0 

 
Klon; Maple 

 
0,12 

 
20,0 

 
Buk; Beech 

 
0,15 

 
28,0 

 
Dąb; Oak 

 
0,14 

 
14,0 

 
Pojemność wodna badanych trocin była bardzo zróŜnicowana. Największą 

pojemność wykazywały trociny z jesionu, a najmniejszą trociny z dębu. Trociny z sosny 
miały znacznie niŜszą pojemność niŜ trociny z jesionu, ale znacznie wyŜszą niŜ trociny 
z pozostałych drzew liściastych. Jak z tego wynika jako dodatek do odpadów mokrych 
najlepiej nadają się trociny z jesionu i z sosny poniewaŜ wiąŜą największe ilości wody. 

Zawartość makroelementów w analizowanych trocinach była uzaleŜniona od 
gatunku drzewa i charakteryzowała się znacznym zróŜnicowaniem (tab. 3). Najbardziej 
zróŜnicowana była zawartość azotu i fosforu a najmniej zawartość magnezu. Pod 
względem zawartości badanych makroelementów bardziej zasobne w badane składniki 
były trociny drzew liściastych niŜ sosny. Zawartość azotu najwyŜsza była w trocinach 
jesionu i klonu i wynosiła 11,2 g⋅kg-1 suchej masy. Nieznacznie mniej zawierały tego 
składnika trociny buka i dębu 8,4 g⋅kg-1 suchej masy. Najmniejszą zawartość N 
zanotowano w trocinach sosny 7,84 g⋅kg-1 suchej masy. Zawartość fosforu podobnie jak 
azotu najniŜsza była w trocinach sosny 2,22 g⋅kg-1 suchej masy, najwyŜsza w trocinach 
klonu 3,71 g⋅kg-1 suchej masy i buku 3,46 g⋅kg-1 suchej masy. 
 
 Tabela 3; Table 3 
 
 Zawartość makroskładników w trocinach z róŜnych gatunków drzew 
 Content of macroelements in sawdust of different species of trees 
  

Gatunek drzewa; Species of trees 
 

N 
 

P 
 

K 
 

Mg 
 
 

 
g⋅kg-1 s.m.; DM 

 
Sosna; Pine 
Jesion; Ash 
Klon; Maple 
Buk; Beech 
Dąb; Oak 

 
7,84 
11,20 
11,25 
8,40 
8,40 

 
2,22 
2,93 
3,71 
3,46 
2,68 

 
1,50 
1,65 
1,80 
2,05 
2,30 

 
0,90 
0,99 
1,09 
1,23 
1,38 

 
Zawartość potasu i magnezu była podobnie jak innych makroelementów 

najniŜsza w trocinach sosny K 1,5 i Mg 0,90 g⋅kg-1 suchej masy, najwyŜszą zawartość 
potasu wynoszącą 2,3 oraz magnezu równą 1,38 g⋅kg-1 suchej masy stwierdzono w 
trocinach dębu. Trociny buku zawierały 2,05 g⋅kg-1 potasu i 1,23 g⋅kg-1 suchej masy 
Mg. Trociny klonu charakteryzowały się zawartością potasu równą 1,8, a magnezu 1,09 
g⋅kg-1 suchej masy. Spośród drzew liściastych najniŜszą zawartością potasu i magnezu 
charakteryzowały się trociny z jesionu - K 1,65 i Mg 0,99 g⋅kg-1 suchej masy. 

Podobnie jak w przypadku makroelementów równieŜ zawartość manganu, cynku 
i miedzi w badanych trocinach była silnie zróŜnicowana (tab. 4). Najbardziej 
zróŜnicowana była zawartość manganu, a najmniej cynku.  

Zawartość manganu najniŜsza była w trocinach dębu (23,5 mg⋅kg-1 s.m.), 
a najwyŜsza w trocinach jesionu - 321,9 mg⋅kg-1 s.m. W trocinach sosny zawartość 
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manganu wynosiła 129,5 mg⋅kg-1 s.m., w trocinach klonu 111,2, a w trocinach jesionu 
248,1 mg⋅kg-1 suchej masy. Podobnie jak w przypadku manganu najwięcej cynku było 
w trocinach jesionu 351,8 mg⋅kg-1 s.m., a najmniej w trocinach dębu 199,5 mg⋅kg-1 s.m. 
 
 Tabela 4; Table 4 
 
 Zawartość mikroskładników w trocinach z róŜnych gatunków drzew 
 Content of microelements in sawdust of different species of trees 
  

Gatunek drzewa; Species of trees 
 

Mn 
 

Zn 
 

Cu 
 
 

 
mg⋅kg-1 s.m.; DM 

 
Sosna; Pine 
Jesion; Ash 
Klon; Maple 
Buk; Beech 
Dąb; Oak 

 
129,5 
321,9 
111,2 
248,1 
23,5 

 
321,5 
351,8 
343,0 
132,3 
199,5 

 
44,3 
201,4 
210,7 
117,2 
156,8 

 
 

W trocinach sosny stwierdzono 321,5, w trocinach klonu 343 i w trocinach buku 
132,3 mg Zn⋅kg-1 suchej masy. Miedzi najmniej było w trocinach sosny 44,3 mg⋅kg-1 
suchej masy najwięcej natomiast w trocinach klonu 210,7 g⋅kg-1 suchej masy. W 
pozostałym materiale stwierdzono odpowiednio 201,4 mg⋅kg-1 s.m. - jesion, 117,2 
mg⋅kg-1 s.m. buk oraz 156,8 mg⋅kg-1 s.m. - dąb. 

WaŜnym elementem przy produkcji kompostów w oparciu o odpady drzewne, 
poza zawęŜeniem stosunku C : N jest równieŜ dostarczenie odpowiednich szczepów 
bakterii, które przyspieszają rozkład materii organicznej. Jedną z wielu szczepionek 
bakteryjnych jest EM wyprodukowana w Japonii [HIGA 2002], a składająca się z ponad 
80 róŜnych efektywnych mikroorganizmów. Szczepionka ta w postaci płynnej moŜe 
być dodawana bezpośrednio do gleby, do kompostów lub do zaprawiania bulw i ziaren 
roślin uprawnych [HIGA 2002; SOWIŃSKI 2003; PIETKIEWICZ i in. 2004]. 

Jak wynika z tabeli 3 i 4 najlepszą wartością nawozową charakteryzują się 
odpady drzewne drzew liściastych. Odpady uzyskane z sosny charakteryzowały się 
zawsze najniŜszą zawartością zarówno makro- jak i mikroelementów. Mimo zna-
czących róŜnic w składzie chemicznym poszczególnych odpadów, do dalszych badań 
uŜyto dwóch skrajnych, tj. trocin z sosny (najuboŜsze w składniki pokarmowe) czyli 
najbardziej popularnego odpadu drzewnego oraz trocin z klonu, który zawierał 
największe ilości badanych pierwiastków. 

W porównaniu do obiektów nienawoŜonych wszystkie zastosowane nawozy 
zwiększały plony buraków ćwikłowych (rys. 1). NajwyŜsze plony otrzymywano 
w kombinacji z wywarem melasowym kompostowanym z dodatkiem trocin z jesionu i 
sosny. NajniŜsze plony otrzymywano natomiast w obiektach kontrolnych oraz 
obiektach, w których zastosowano kompost z osadu ściekowego z dodatkiem trocin 
(rys. 1). Podobne wyniki w stosunku do obiektu kontrolnego otrzymał Wołoszyk 
[WOŁOSZYK i in. 1996] stosując nawoŜenie obornikiem z dodatkiem kory sosnowej oraz 
trzy dawki azotu. Zawsze jednak uzyskiwali oni spadek plonu roślin nawoŜonych 
obornikiem z dodatkiem trocin w stosunku do samego obornika. TakŜe WIATER [2003] 
uzyskała istotny przyrost plonu pszenicy ozimej na kombinacji trociny + wapno 
defekacyjne, w porównaniu do obiektu kontrolnego (bez nawoŜenia). W badaniach tych 
wykazano, Ŝe zastosowana kombinacja wykazywała wyŜsze działanie nawozowe niŜ 
słoma czy wywaru gorzelnianego. W badaniach własnych stosowanie kompostu z osadu 
ściekowego z dodatkiem kory sosnowej oraz kory z jesionu obniŜało plony buraków 
ćwikłowych w stosunku do obiektów nawoŜonych samym osadem. Dodatek 
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mikroorganizmów nie spowodował istotnej zwyŜki plonów roślin. Przyczyną tego mógł 
być dość krótki czas kompostowania, podczas którego mikroorganizmy nie zdąŜyły 
rozłoŜyć, zarówno kory z sosny, jak i z jesionu. 
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NIR0,05; LSD0.05 = 24,6 
 
1 kontrola; control 
2 osad ściekowy; sewage sludge 
3 osad + trociny sosna; sewage + sawdust of pine, 
4 osad + trociny sosna + EM; sewage sludge + sawdust of pine + EM 
5 osad + trociny jesion + EM; sewage sludge + sawdust of ash + EM 
6 wywar + trociny sosna; slops + sawdust of pine 
7 wywar + trociny jesion; slops + sawdust of ash  
Rys. 1.  Wpływ róŜnych nawozów organicznych na plon korzeni buraków ćwikłowych 
Rys. 1.  Influence of different organic fertilizers on the yield of reed beet roots 
  
 

Wnioski 
 
1. Analizowane trociny, w zaleŜności od pochodzenia, charakteryzowały się bardzo 

zróŜnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. 

2. Z uwagi na pojemność wodną najlepszymi komponentami do kompostowania są 
trociny z jesionu i sosny. 

3. Lepsze działanie nawozowe wykazywały komposty z wywaru melasowego 
z dodatkiem trocin, w porównaniu do kompostów sporządzonych z osadu 
ściekowego z trocinami. 

4. Większe plony buraków uzyskiwano w obiektach, w których stosowano kompost 
z dodatkiem trocin z jesionu niŜ sosny. Wydaje się więc, Ŝe trociny z jesionu są 
lepszym komponentem do kompostowania od trocin sosnowych. 

5. Dodatek szczepionki bakteryjnej EM nie powodował istotnego zwiększenia 
plonów badanych roślin w stosunku do obiektu kontrolnego. 
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 Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono moŜliwości wykorzystania odpadów z przemysłu 
drzewnego do celów nawozowych. Analizowano przydatność trocin z pięciu gatunków 
drzew. Oznaczano gęstość oraz pojemność wodną badanych trocin, a takŜe ich skład 
chemiczny. Sporządzono takŜe komposty z wywaru melasowego oraz osadu 
ściekowego z dodatkiem trocin z jesionu i sosny. Komposty te stosowano w 
doświadczeniu mikropoletkowym, w którym rośliną testową były buraki ćwikłowe.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe najlepszym dodatkiem 
do kompostowania odpadów mokrych są trociny z jesionu i sosny gdyŜ odznaczają się 
największą pojemnością wodną. Trociny z sosny charakteryzowały się jednak najniŜszą 
zawartością makro- i mikroskładników. Spośród trocin z drzew liściastych największą 
zawartością składników pokarmowych charakteryzowały się trociny z jesionu i klonu.  

Badając wpływ kompostów na plony buraków ćwikłowych stwierdzono, Ŝe 
najniŜsze plony uzyskiwano w obiekcie kontrolnym, nieco wyŜsze w obiektach 
nawoŜonych kompostem z osadu ściekowego z dodatkiem trocin, a najwyŜsze 
w obiektach nawoŜonych samym osadem ściekowym oraz kompostami z wywaru 
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melasowego z dodatkiem trocin.  
 
 
 
 THE ESTIMATION OF THE USEFULNESS OF WASTES 
 FROM THE TIMBER INDUSTRY  
 FOR FERTILIZING PURPOSES 
 
 Wiesław Szulc, Beata Rutkowska, Wojciech Stępień 
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 Warsaw Agricultural University, Warszawa 
 
Key words:  sawdust, chemical composition, slops, sewage sludge, composts, red 

beets 
 
 Summary 
 

The aim of this work was the evaluation of the possibility of sawdust utilization 
for fertilization. The sawdust from five different tree species was analysed. The density 
and water capacity of sawdust and its chemical composition were determined. The 
composts from sewage sludge and slops with the addition of sawdust from pine and ash 
were prepared. The compost was applied in a microfield experiment. Red beet was the 
tested plant. 

The sawdust from pine and ash tree have the biggest water capacity. They are the 
fairest addition for the composting process of wet waste. The pine sawdust is 
characterized by the smallest content of macro- and microelements. The highest content 
of nutritional elements was observed in ash and maple sawdust.  

The lowest yield of red beets was observed on the control object and the highest 
on objects fertilized with compost from slops with sawdust. 
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