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WYKORZYSTANIE KOMPOSTU Z OSADU ŚCIEKOWEGO
W UPRAWIE TOPINAMBURU

Tomasz Piskier
Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalin

Streszczenie. W trzyletnim doświadczeniu polowym, przeprowadzonym na glebie średnio-
zwięzłej testowano trzy sposoby nawożenia topinamburu uprawianego z przeznaczeniem na
opał. Przeciętny plon łodyg (o wilgotności 10%) uzyskany na obiektach nawożonych mine-
ralnie wyniósł 6,46 t·ha-1. Zastosowanie równoważnych dawek nawożenia mieszanego (mine-
ralne i nawożenie kompostem z osadu ściekowego) lub nawożenie samym kompostem z osa-
du ściekowego spowodowało istotne zmniejszenie wielkości plonu (o około 12%). Wielkość
uzyskanego plonu w istotny sposób różniła się również w poszczególnych latach badań.
Największe plony uzyskano w drugim roku doświadczenia – wniosły one przeciętnie 7,19 t·ha-1.

Słowa kluczowe: nawożenie, kompost z osadu ściekowego, biomasa, topinambur

Wprowadzenie

Od szeregu lat prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania roślin w celach
energetycznych [Dahlgren 1999; Perttu 1993; Tworkowski 2006]. Szczególną uwagę po-
święca się gatunkom roślin wieloletnich o znacznym potencjale produkcyjnym [Scholz,
Ellerbrock 2002; Faber i in. 2007]. Znaczny potencjał produkcyjny roślin często wiąże się
z ich dość dużymi wymaganiami glebowymi i wodnymi,  przykładem może być wierzba
krzewiasta [Tworkowski 2006]. Warto więc zwrócić uwagę na gatunki roślin o mniejszych
wymaganiach, przydatne do uprawy w warunkach Polski [Faber i in. 2007; Scholz, Eller-
brock 2002]. Jednym z gatunków, który może spełniać takie oczekiwania jest topinambur.
Jest to roślina wieloletnia o znacznym poziomie plonowania, który według różnych auto-
rów może wahać się w granicach 4–30 t·ha-1 suchej masy łodyg [Kays, Nattingham 2008].
W warunkach Polski najczęściej podaje się plon na poziomie 10–16  t·ha-1 suchej masy
łodyg [Kościk i in. 2003; Grzybek 2003]. Wielkość plonu zielonki przyjmuje się natomiast
od 48–68 t·ha-1 [Zarzecka 2004] do 75–80 t·ha-1 przy pozyskaniu jednokośnym, a przy
trzech pokosach w roku - nawet do 200 t·ha-1 [Góral 1999]. Osłabia to jednak bulwy i ro-
śliny w kolejnym roku plonują gorzej.

Topinambur posiada bardzo dobrą zdolność wykorzystywania energii słonecznej
[Kościk i in. 2003], oszczędnie gospodaruje wodą [Chołuj i in. 2008] i charakteryzuje się
znaczną wszechstronnością wykorzystania na cele energetyczne [Kościk 2007; Grzybek
2003].

Odmiennym zagadnieniem jest utylizacja osadów ściekowych. Osady ściekowe mogą
być np. spalane, w praktyce jednak stanowią cenne źródło składników pokarmowych
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i powinny być wykorzystywane rolniczo [Kaniuczak i in. 2009; Żukowska i in. 2002;
Gambuś, Wieczorek 2003; Filipek i in. 2004; Kropisz, Russel 1978]. W badaniach wielu
autorów osady pościelowe i komposty z nich uzyskiwane wykorzystywane były z powo-
dzeniem do rekultywacji gleb [Klimont 2007]. Prowadzono również badania nad możliwo-
ścią wykorzystania osadu w nawożeniu roślin energetycznych [Kaniuczak i in. 2009] w
tym topinamburu uprawianego jako roślina rekultywacyjna [Klimont i in. 2002; Klimont
2004]. Celowym więc wydaje się połączenie badań nad potencjałem produkcyjnym topi-
namburu uprawianego jako roślina energetyczna z wykorzystaniem nawożenia osadem
pościelowym. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu różnych sposobów nawożenia
kompostem z osadów pościelowych na wielkość plonu topinamburu uprawianego
z przeznaczeniem na opał.

Metodyka

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Rzepkowie (pow. ko-
szaliński), na glebie średniozwięzłej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego
mocnego, klasy bonitacyjnej IVa.

Topinambur odmiany Albik uprawiano w stanowisku po ośmioletnim odłogu. Wiosną
wykonano orkę średnią (20 cm głębokości), następnie nawożenie (wg układu doświadcze-
nia), gryzowanie i sadzenie bulw w rozstawie 40/75 cm.

W fazie początku intensywnego wzrostu (ok. 50 cm), zastosowano odchwaszczenie
mechaniczne. W latach 2006, 2007 wiosną wykonano rzędowanie roślin (pielnikiem do
ziemniaków). Przed wschodami wykonano nawożenie roślin wg układu doświadczenia.
Nawozy wymieszano z glebą pielnikiem do ziemniaków wykonując jednocześnie od-
chwaszczanie roślin. Kolejne  rzędowanie roślin wykonano gdy topinambur osiągnął wy-
sokość 20 - 30 cm, stosując pielnik wzdłuż rzędów.

Zbioru dokonywano silosokombajnem po przemarznięciu łodyg. Wilgotność plonu
oznaczono metodą suszarkowo-wagową, susząc próbki biomasy w temperaturze 105oC do
stałej masy.

Układ doświadczenia

Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono w czterech powtórzeniach, w ukła-
dzie losowanych bloków. Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 250 m2.

W doświadczeniu badano wpływ trzech sposobów nawożenia topinamburu na wielkość
plonu łodyg:

A – nawożenie mineralne (kontrola), równoważne z ilością składników pokarmowych
wnoszonych w 10 t·ha-1 s.m. kompostu z osadu ściekowego,

B – nawożenie mieszane, 5 t·ha-1 s.m. kompostu z osadu ściekowego + nawożenie mi-
neralne równoważne z dawką 5 t·ha-1 s.m.  kompostu z osadu ściekowego,

C – nawożenie kompostem z osadu ściekowego w dawce 10 t·ha-1 s.m.

Charakterystykę nawozową osadu ściekowego oraz dane dotyczące wielkości dawek
równoważnego nawożenia mineralnego zamieszczono tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka nawozowa kompostu z osadu ściekowego wykorzystanego w doświad-
czeniu oraz wielkość dawek równoważnego nawożenia mineralnego

Table 1. Fertilising characteristics of sludge compost used in the experiment, and the volume of
doses of equivalent mineral fertilisation

Lata badań

Parametr 2005 2006 2007 Średnio
2005-2007

Sucha masa [%] 33,6 34,2 37,0 34,9
N [% w sm] 1,52 1,56 1,59 1,56
P2O5 [% w sm] 1,55 1,30 1,42 1,42
K2O [% w sm] 0,27 0,32 0,31 0,30

Wielkość dawki nawożenia mineralnego [kg·ha-1 ]  równoważnego z 10 t s.m.·ha-1

kompostu z osadu ściekowego
N 64,7 66,5 67,7 66,3

P2O5 91,5 76,7 83,8 84,0
K2O 14,4 17,1 16,6 16,0

Wielkość dawki nawożenia mineralnego [kg·ha-1 ]  równoważnego z 5 t s.m.·ha-1

kompostu z osadu ściekowego
N 32,4 33,3 33,9 32,2

P2O5 45,6 38,4 41,9 42,0
K2O 7,2 8,6 8,3 8,0

Wyniki i dyskusja
Na podstawie wyników zestawionych w tabeli 2, można stwierdzić, że testowane w do-

świadczeniu sposoby nawożenia topinamburu w istotny sposób różnicowały wielkość uzyski-
wanych plonów. Różnice te miały jednak odmienny charakter w poszczególnych latach badań.

Tabela 2. Wielkość plonu łodyg topinamburu [t ·ha-1](wilgotność 10%)przy przyjętych wariantach
nawożenia

Table 2. Topinambour stem crop volume [t ·ha-1] (humidity: 10%) for assumed fertilising variants

Sposób nawożenia
Lata

A – mineralne B – mieszane C – kompost z osadu NIR α0.05

2005 8,37 6,24 5,04 1,156*
2006 7,46 6,78 7,34 r.n.i.
2007 3,55 3,98 4,84 0,554*

Średnio 2005-2007 6,46 5,67 5,74 0,555*

W roku założenia doświadczenia (2005 r.) przeciętny plon łodyg wyniósł 6,55 t·ha-1.
Największe plony osiągnięto na obiektach, na których zastosowano nawożenie mineralne
(kontrola). Zastosowanie nawożenia mieszanego spowodowało zmniejszenie plonu o 25%,
natomiast ograniczenie nawożenia jedynie do zastosowania kompostu z osadu ściekowego
skutkowało zmniejszeniem poziomu plonowania o 40%.

Rok 2006 (drugi rok użytkowania plantacji), był rokiem o bardzo wyrównanym pozio-
mie plonowania topinamburu (tab. 2), a występujące różnice w wielkości plonu nie zostały
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potwierdzone statystycznie. Zauważyć można, że na obiektach z nawożeniem mieszanym,
przeciętny plon łodyg topinamburu był mniejszy od uzyskanego na obiektach kontrolnych
o 9%. Nawożenie kompostem z osadu ściekowego spowodowało minimalne zmniejszenie
wielkości plonu w porównaniu do kontroli (o ca. 2%).

Rok 2007 (trzeci rok użytkowania plantacji) okazał się niekorzystny dla plonowania to-
pinamburu. Przeciętne plony wynosiły 4,12 t·ha-1. Można zauważyć istotne zróżnicowanie
wielkości plonowania topinamburu w zależności od stosowanych sposobów nawożenia.
Stwierdzona zależność ma jednak odmienny przebieg niż w latach poprzednich (tab. 2).
Zastosowanie nawożenia mieszanego spowodowało zwiększenie wielkości plonu (w po-
równaniu do wartości uzyskanych na obiektach nawożonych mineralnie) o 12%. Obiekty
nawożone kompostem z osadu ściekowego charakteryzowały się największymi plonami
i były one większe od uzyskanych na obiektach nawożonych mineralnie o 36%.

Niezależnie od lat badań największe przeciętne plony łodyg topinamburu uzyskano na
obiektach nawożonych mineralnie i wynosiły one 6,46 t·ha-1. Zastosowanie nawożenia
mieszanego lub kompostem z osadu ściekowego powodowało istotne zmniejszenie wielko-
ści uzyskiwanego plonu o 11–12%.

Poziom plonowania różnił się również istotnie w poszczególnych latach badań. W roku
założenia plantacji przeciętne plony (niezależnie od sposobu nawożenia) wyniosły
6,55 t·ha-1. Największe plony uzyskano w roku 2006 (drugi rok użytkowania plantacji)
i wynosiły one średnio 7,19 t·ha-1. Plon ten był większy od uzyskanego w roku pierwszym
o 10%, różnica nie została jednak potwierdzona statystycznie. W roku 2007 przeciętna
wielkość plonu ukształtowała się na poziomie 4,12 t·ha-1 i była mniejsza od uzyskanej
w roku założenia doświadczenia o 37%.

Badania dotyczące nawożenia topinamburu prezentowane w literaturze dowodzą pozy-
tywnej reakcji tego gatunku na stosowanie nawożenia osadem ściekowym. W porównaniu
jednak do nawożenia mineralnego dopiero zastosowanie dawki 20 t·ha-1 s.m. powoduje
wyraźne zwiększenie plonu. Stosując dawkę 10 t·ha-1 s.m. osadu plon łodyg był mniejszy
niż uzyskany na nawożeniu mineralnym [Kalembasa, Malinowska 2007]. Zależność ta
znalazła w pełni potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach. Zmniejszenie wielkości
plonu na obiektach nawożonych kompostem z osadów ściekowych możne wynikać z róż-
nej dostępności dla roślin składników pokarmowych w nim zawartych [Gondek, Filipek-
Mazur 2006]. Bardziej prawdopodobnym jest jednak fakt niedoboru potasu, który jest
ważnym pierwiastkiem plonotwórczym a jednocześnie występuje w osadach w niewielkiej
ilości. Dawka kompostu z osadu ściekowego zastosowana w badaniach własnych (10 t·ha-1

s.m.) nie pokryła zapotrzebowania topinamburu na składniki pokarmowe podawane przez
innych autorów [Góral 1999]. Istnieje przekonanie, że łączne zastosowanie nawożenia
osadem ściekowym i nawozami mineralnymi wspomaga działanie nawozowe osadu [Le-
kan, Winiarski 1991]. W prowadzonym doświadczeniu własnym, nawozy mineralne sto-
sowane były jednak w dawkach równoważnych z ilością składników pokarmowych wno-
szonych w kompoście z osadu. Nie bilansowano za ich pomocą ilości składników
dostarczonych roślinom. Nie zauważono więc jednoznacznej pozytywnej reakcji topinam-
buru na nawożenie mieszane (poza rokiem 2005).

Wyraźne zróżnicowanie wielkości plonowania topinamburu w poszczególnych latach
stwierdzone w przeprowadzonym doświadczeniu znajduje potwierdzenie w literaturze [Kuś
i in. 2008], podobnie jak wielkość uzyskiwanych plonów, która mieści się w przedziale
podawanym przez innych autorów [Kuś i in. 2008; Grzybek 2003; Góral 1999].
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Wnioski

1. Zastąpienie nawożenia mineralnego nawożeniem mieszanym (mineralnym i kompostem
z osadu ściekowego) lub nawożeniem kompostem z osadu ściekowego powoduje,
zmniejszenie wielkości uzyskiwanych plonów łodyg topinamburu o około 12%.

2. Przeciętny plon topinamburu uzyskany w doświadczeniu wniósł 5,96 t·ha-1, jego wiel-
kość była w istotny sposób uzależniona od sposobów nawożenia i lat badań.

3. Nawożenie topinamburu kompostem z osadu ściekowego powoduje istotne zmiany
wielkości plonowania w porównaniu z pozostałymi sposobami nawożenia. Obiekty te
charakteryzowały się jednak najbardziej wyrównanym poziomem plonowania we
wszystkich latach prowadzenia badań.
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SLUDGE COMPOST USE FOR TOPINAMBOUR GROWING
Abstract. In a three-year field experiment carried out on a medium-cohesive soil, the researchers
tested three methods used to fertilise topinambour grown for fuel. Average crop of stems (humidity
10%) obtained in objects fertilised with mineral fertilisers was 6.46 t·ha-1. Using equivalent doses of
mixed fertilisers (mineral and fertilising with sludge compost), or fertilisation with sludge compost
alone resulted in significant crop volume reduction (approximately by 12%). Obtained crop volume
was also significantly different in individual years of the research. Highest crops were obtained in the
second year of the experiment – on average they were 7.19 t·ha-1.

Key words: ertilisation, sludge compost, biomass, topinambour
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