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PopioPopiołły z biomasyy z biomasy

►► KorzyKorzyśści:ci:
źźrróóddłło sko skłładnikadnikóów pokarmowych dla row pokarmowych dla rośślin lin 
substytut nawozsubstytut nawozóów wapniowych w wapniowych 

►► ZagroZagrożżenia:enia:
obecnoobecnośćść substancji szkodliwych substancji szkodliwych 
niedogodnoniedogodnośści zwici zwiąązane z zastosowaniem tego zane z zastosowaniem tego 
odpadu odpadu 



ŹŹrróóddłło sko skłładnikadnikóów pokarmowych dla row pokarmowych dla rośślinlin

►► najstarszy z nawoznajstarszy z nawozóów mineralnychw mineralnych



ZawartoZawartośćść popiopopiołłu w biomasieu w biomasie **

BiomasaBiomasa ZawartoZawartośćść popiopopiołłu [%]u [%]
SSłłoma zboma zbóóżż 33--66

Ziarno zbZiarno zbóóżż 0,60,6--2,12,1

Drewno Drewno 0,30,3--55

MiskantMiskant 3,53,5--5,35,3

ŚŚlazowiec pensylwalazowiec pensylwańńskiski 2,52,5--5,95,9

Wierzba krzewiastaWierzba krzewiasta 1,51,5--3,23,2

TopinamburTopinambur 5,65,6

RRóóżża a bezkolcowabezkolcowa 3,13,1

WWęęgiel kamiennygiel kamienny 2222

* * -- wg rwg róóżżnych autornych autoróów: w: ŚŚciciążążkoko i i wspwsp., Grzybek i ., Grzybek i wspwsp. Niedzi. Niedzióółłka, ka, ZuchniarzZuchniarz, , KowalczykKowalczyk--JuJuśśkoko, , 
Wilk, Wilk, KalembasaKalembasa Stankowski i Stankowski i wspwsp., ., Biomasa.orgBiomasa.org, , CiesielczukCiesielczuk i i wspwsp..



SkSkłładniki odadniki odżżywcze zawarte w popioywcze zawarte w popiołłach *ach *

BiomasaBiomasa % P% P22OO55 % K% K22OO % % CaOCaO % % MgOMgO Straty Straty 
praprażżeniaenia
% % s.ms.m..

PeletyPelety z sianaz siana 4,34,3 10,410,4 18,818,8 2,72,7 4,24,2

Ziarno owsaZiarno owsa 11,811,8 14,814,8 3,53,5 4,54,5 25,225,2

WierzbaWierzba 4,04,0 8,98,9 34,434,4 0,30,3 7,07,0

Drewno dDrewno dęębowebowe 2,22,2 9,49,4 40,340,3 3,53,5 1,41,4

SSłłoma z pszenoma z pszenżżytayta 4,84,8 28,828,8 16,416,4 1,51,5 9,89,8

SSłłoma jaraoma jara 3,63,6 6,56,5 7,47,4 3,43,4 13,913,9

SorgoSorgo 3,43,4 13,613,6 8,18,1 2,92,9 7,07,0

ZrZręębki z kotbki z kotłła a 
fluidalnegofluidalnego

1,31,3 3,63,6 15,415,4 6,36,3 7,47,4

* * -- badania wbadania włłasneasne



Substytut nawozSubstytut nawozóów wapniowychw wapniowych

pHpH popiopopiołłóów *w *

* * -- badania wbadania włłasneasne
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ObecnoObecnośćść substancji szkodliwychsubstancji szkodliwych
Metale ciMetale ciężężkie zawarte w popiokie zawarte w popiołłach [mg/kg ach [mg/kg s.ms.m.]*.]*

5,035,0318,4418,44SSłłoma z pszenoma z pszenżżyta**yta**

21,921,9--23230,00410,00417,87,8--292933,133,1--3939Drewno dDrewno dęębowe*bowe*

BiomasaBiomasa PbPb CdCd HgHg AsAs

Ziarno owsa*Ziarno owsa* 1,531,53 0,420,42

Wierzba*Wierzba* 0,0170,017

Sosna**Sosna** 186,6186,6 25,5525,55

PopiPopióółł lotnylotny -- zrzręębkibki
(kocio(kociołł fluidalny BFB)fluidalny BFB) ****** 8585 8,268,26 0,1720,172 3,723,72

Dozwolona zawartoDozwolona zawartośćść
metali w nawozach metali w nawozach 
mineralnych ***mineralnych *****

140140 5050 22 5050

*  Chojnacka i *  Chojnacka i wspwsp., G., Góórecka i recka i wspwsp..
**** CiesielczukCiesielczuk i i wspwsp..
*** *** Badania wBadania włłasneasne
******** RozporzRozporząądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 rdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie . w sprawie 

wykonania niektwykonania niektóórych przepisrych przepisóów ustawy o nawozach i nawow ustawy o nawozach i nawożżeniu. eniu. Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw -- rok 2008,  rok 2008,  
nr 119, poz. 765 z dnia 2008nr 119, poz. 765 z dnia 2008--0707--0707



I DoI Dośświadczenie wazonowe (lata 2010wiadczenie wazonowe (lata 2010--2011)2011)

OCENA ROLNICZEJ OCENA ROLNICZEJ 
PRZYDATNOPRZYDATNOŚŚCI POPIOCI POPIOŁŁÓÓW W 

Z BIOMASY W UPRAWIE Z BIOMASY W UPRAWIE 
PSZENICY JAREJPSZENICY JAREJ



II DoII Dośświadczenie polowe (2011 r.)wiadczenie polowe (2011 r.)

WPWPŁŁYW POPIOYW POPIOŁŁÓÓW PRZEMYSW PRZEMYSŁŁOWYCH OWYCH 
POCHODZPOCHODZĄĄCYCH Z ELEKTROCIEPCYCH Z ELEKTROCIEPŁŁOWNI OWNI 

CZCZECHNICECHNICAA ORAZ POPIOORAZ POPIOŁŁÓÓW W 
„„LOKALNYCHLOKALNYCH”” NA PLONOWANIE NA PLONOWANIE 

PSZENPSZENŻŻYTA JAREGO YTA JAREGO II WWŁŁAAŚŚCIWOCIWOŚŚCI CI 
SIEDLISKA GLEBOWEGOSIEDLISKA GLEBOWEGO

CelemCelem dodośświadczewiadczeńń jest ocena mojest ocena możżliwoliwośści ci 
rolniczego rolniczego zastosowania popiozastosowania popiołłóów pochodzw pochodząących cych 
ze spalenia rze spalenia róóżżnych rodzajnych rodzajóów biomasy.w biomasy.



DoDośświadczenie wazonowewiadczenie wazonowe
W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki badawcze:

I. Rodzaj popiołu:
• ziarno owsa
• wierzba
• słoma ze zbóż ozimych
• słoma jara
• sorgo
• drewno dębowe
• pelety z siana
• zrębki drewniane (elektrociepłownia)

II. Zróżnicowany poziom nawożenia popiołami:
• 5 g/10 kg gleby (1300 kg/ha)
• 10 g/10 kg gleby
• 20 g/10 kg gleby

Uwzględniony został także obiekt kontrolny nie zawierający popiołów



MetodykaMetodyka
►► dodośświadczenie zawiadczenie załłoożżono w wazonach Wagnera ono w wazonach Wagnera 

w 5 powtw 5 powtóórzeniach metodrzeniach metodąą serii niezaleserii niezależżnych z obiektem nych z obiektem 
kontrolnymkontrolnym,, na glebie na glebie o niskiej zawartoo niskiej zawartośści fosforu i potasuci fosforu i potasu. . 

►► ppszenica jaraszenica jara odmiany Parabolaodmiany Parabola zostazostałła wysiana w iloa wysiana w ilośści ci 
30 ziarniak30 ziarniakóów na wazon (ziarno zaprawione), po w na wazon (ziarno zaprawione), po 
ustabilizowaniu siustabilizowaniu sięę rorośślin po wschodach obsadlin po wschodach obsadęę
doprowadzondoprowadzonoo do 18 rodo 18 rośślin/wazon.lin/wazon.

►► pprzez carzez całły okres wegetacji wilgotnoy okres wegetacji wilgotnośćść bybyłła utrzymywana a utrzymywana na na 
poziomie poziomie 60 % 60 % m.k.p.wm.k.p.w..

lliczba wazoniczba wazonóów: 8 rodzajw: 8 rodzajóów popiow popiołłóów x 3 dawki popiow x 3 dawki popiołłu u 
x 5 powtx 5 powtóórzerzeńń + 8 obiekt+ 8 obiektóów kontrolnych = w kontrolnych = 128 wazon128 wazonóóww







3 tygodnie po siewie



Zakres badaZakres badańń::
Badania dotyczBadania dotycząące pszenicy jarej:ce pszenicy jarej:
►► ocena ocena wschodwschodóóww
►► dynamika wzrostudynamika wzrostu –– pomiary ropomiary rośślin w 5 terminach: faza 2lin w 5 terminach: faza 2--3 li3 liśści, ci, 

krzewienie, 2krzewienie, 2--kolanko, kkolanko, kłłoszenie i zbioszenie i zbióórr
►► ocena ocena zawartozawartośści chlorofiluci chlorofilu ((chlorofilometrchlorofilometr) w fazie 2 kolanka                    ) w fazie 2 kolanka                    

i  kwitnienia i  kwitnienia 
►► powierzchnia lipowierzchnia liśścia flagowegocia flagowego w terminie kwitnienia na 3 row terminie kwitnienia na 3 rośślinach             linach             

z wazonu z wazonu 
►► analiza chemiczna roanaliza chemiczna rośślinlin w fazie ich kwitnienia (sucha masa, NPK).w fazie ich kwitnienia (sucha masa, NPK).
►► w terminie zbioru z kaw terminie zbioru z każżdego wazonu oznaczono: dego wazonu oznaczono: masmasęę ziarna i sziarna i słłomyomy, , 

podstawowe podstawowe cechy biometrycznecechy biometryczne (d(dłługougośćść źźddźźbebełł i ki kłłososóów, w, 
rozkrzewienie produktywne, liczba i masa ziarna z krozkrzewienie produktywne, liczba i masa ziarna z kłłosa, masa 1000 osa, masa 1000 
ziaren)ziaren)

►► ocena ocena poraporażżenia enia źźddźźbbłła i korzenia i korzeni przez choroby podstawy przez choroby podstawy źźddźźbbłła               a               
w fazie dojrzaw fazie dojrzałłoośści woskowej ci woskowej 

►► w ziarnie i sw ziarnie i słłomie okreomie okreśślona zostalona zostałła a zawartozawartośćść biabiałłka, fosforu i potasuka, fosforu i potasu



Zakres badaZakres badańń::

WWłłaaśściwociwośści gleby:ci gleby:

►► badanie gleby przed zabadanie gleby przed załłoożżeniem doeniem dośświadczenia wiadczenia pHpH, N,, N, P,P, K, Mg, Ca, K, Mg, Ca, 
wwęęgiel organicznygiel organiczny

►► w w śśrednich prrednich próóbkach obiektowych po zbiorze robkach obiektowych po zbiorze rośślin zostanie oznaczona lin zostanie oznaczona 
zawartozawartośćść azotu ogazotu ogóólnego, przyswajalnych form fosforu i potasu, lnego, przyswajalnych form fosforu i potasu, 
magnezu, wapnia, wmagnezu, wapnia, węęgla organicznego oraz gla organicznego oraz pHpH glebygleby



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

WysokoWysokośćść rorośślin pszenicy jarej w fazie 2 lilin pszenicy jarej w fazie 2 liśści ci (cm)(cm)

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 22,0 21,4 22,1 21,5 23,5 24,3 23,3 24,6

10 23,2 21,2 22,9 21,5 24,8 26,7 24,9 23,8

20 24,6 21,1 23,4 20,5 26,2 23,9 24,8 22,5

Średnio 23,3 21,2 22,8 21,2 24,8 24,9 24,4 23,6
Kontrola 21,4

NIR 0,05 1,6
Żółtym kolorem czcionki oznaczono wyniki istotnie różnice się od obiektu kontrolnego



2 tygodnie po siewie



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

ZawartoZawartośćść chlorofilu (SPAD) w pszenicy jarej w fazie 2 kolankachlorofilu (SPAD) w pszenicy jarej w fazie 2 kolanka

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 27,3 24,7 28,7 28,3 28,1 28,0 29,8 27,5

10 26,6 26,1 28,4 28,8 29,4 28,6 28,1 29,8

20 28,0 28,1 29,1 30,2 29,2 31,0 29,8 31,2

Średnio 27,3 26,3 28,8 29,1 28,9 29,2 29,2 29,5

Kontrola 25,3

NIR 0,05 2,3
Żółtym kolorem czcionki oznaczono różnice istotne



5 tygodni po siewie



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

ZawartoZawartośćść azotu (% azotu (% s.ms.m.) w pszenicy jarej w fazie jej kwitnienia.) w pszenicy jarej w fazie jej kwitnienia
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ow sa
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ozimin

Słoma jara Sorgo Drew no
dębow e

Siano Zrębki
drew niane

kontrola
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10 g

20 g

Średnio



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Masa ziarna z wazonu (g) 1 rok badaMasa ziarna z wazonu (g) 1 rok badańń

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 28,8 26,1 28,0 26,5 27,9 28,0 27,8 27,1

10 27,6 26,5 27,7 25,7 28,0 29,3 27,5 27,8

20 29,0 27,3 28,3 26,1 28,8 29,6 28,6 28,3

Średnio 28,4 26,6 28,0 26,1 28,2 28,9 28,0 27,8

Kontrola 24,8

NIR 0,05 1,6



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Masa ziarna z wazonu (g) 2 rok badaMasa ziarna z wazonu (g) 2 rok badańń

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 27,2 29,6 28,9 29,4 25,8 27,9 26,6 24,4
10 29,2 32,2 30,6 29,2 26,3 32,8 29,5 26,1
20 31,8 35,0 34,8 31,9 30,4 36,2 30,5 30,3

Średnio 29,4 32,3 31,4 30,2 27,5 32,3 28,9 26,9
Kontrola 24,024,0

NIR 0,05 1,71,7



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Przyrost plonu ziarna po zastosowaniu popioPrzyrost plonu ziarna po zastosowaniu popiołłuu ((śśrr. . z lat 2010z lat 2010--20112011))
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WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Masa tysiMasa tysiąąca ziaren pszenicy jarej (g)ca ziaren pszenicy jarej (g)

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 44,6 43,0 43,8 44,2 43,6 44,7 43,8 43,9

10 44,5 42,3 43,5 43,0 44,7 45,3 45,4 44,2

20 46,0 43,3 46,1 44,9 45,4 46,1 46,2 45,7

Średnio 45,0 42,9 44,4 44,0 44,6 45,0 45,1 44,6

Kontrola 41,5

NIR 0,05 1,6



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Liczba ziaren w kLiczba ziaren w kłłosie osie (szt.)(szt.)

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 43,0 39,2 42,0 38,9 42,6 41,8 42,5 40,9

10 41,3 41,7 41,8 39,8 41,7 43,1 40,4 42,0

20 41,9 41,5 41,0 38,1 42,2 42,8 41,4 41,4

Średnio 42,1 40,8 41,6 38,9 42,2 42,6 41,4 41,4

Kontrola 38,6

NIR 0,05 2,5



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

ZawartoZawartośćść fosforu (% fosforu (% s.ms.m.) w ziarnie pszenicy jarej .) w ziarnie pszenicy jarej 

0
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0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
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ow sa

Wierzba Słoma z
ozimin

Słoma jara Sorgo Drew no
dębow e

Siano Zrębki
drew niane

kontrola

5 g

10 g

20 g

Średnio



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

ZawartoZawartośćść potasupotasu (% (% s.ms.m.) w ziarnie pszenicy jarej .) w ziarnie pszenicy jarej 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Ziarno
ow sa

Wierzba Słoma z
ozimin

Słoma jara Sorgo Drew no
dębow e

Siano Zrębki
drew niane

kontrola

5 g

10 g

20 g

Średnio



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– rorośślinalina

Indeks poraIndeks porażżenia korzeni pszenicy jarejenia korzeni pszenicy jarej

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 43,4 25,0 40,0 20,0 21,6 50,0 26,6 21,6

10 58,3 35,0 48,3 13,3 76,6 20,0 28,3 21,6

20 70,0 65,0 70,0 31,6 48,3 31,6 51,6 30,0

Średnio 57,2 41,7 52,8 21,6 48,8 33,9 35,5 24,4

Kontrola 15,8



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– glebagleba



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– glebagleba

pHpH gleby w 1M gleby w 1M KClKCl po zbiorze pszenicy jarejpo zbiorze pszenicy jarej

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 4,6 5,0 4,9 4,5 4,6 5,3 4,6 4,5

10 4,6 5,8 5,2 4,6 4,9 6,2 4,8 4,6

20 4,8 6,6 6,0 4,9 5,5 7,3 5,2 4,9

Średnio 4,7 5,8 5,4 4,7 5,0 6,3 4,9 4,7

Kontrola 4,4



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– glebagleba
ZawartoZawartośćść fosforu przyswajalnegofosforu przyswajalnego w glebie po zbiorze pszenicy jarej w glebie po zbiorze pszenicy jarej 

(P (P mgmg··kgkg glebygleby--11))

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 64,4 62,6 63,2 50,8 53,3 64,4 49,2 57,4

10 82,6 89,0 68,6 56,1 68,1 81,1 40,1 48,1

20 111,5 109,2 119,0 66,7 82,9 121,8 62,6 51,6

Średnio 86,2 87,0 83,6 57,9 68,1 89,1 50,6 52,4

Kontrola 51,5



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ –– glebagleba
ZawartoZawartośćść potasu przyswajalnegopotasu przyswajalnego w glebie po zbiorze pszenicy jarej w glebie po zbiorze pszenicy jarej 

(K (K mgmg··kgkg glebygleby--11))

Dawka 
popiołu 
na 
wazon 
(g)

Popioły ze spalania biomasy

Ziarno 
owsa

Wierzba Słoma z 
ozimin

Słoma 
ze zbóż
jarych

Sorgo Drewno 
dębowe

Siano Zrębki
drzewne

5 45 45 120 40 65 50 40 25

10 75 70 220 75 135 70 60 35

20 125 105 480 145 230 120 115 45

Średnio 82 73 273 87 143 80 72 35

Kontrola 53



Badania uzupeBadania uzupełłniajniająącece

Dodatkowe analizy dotyczDodatkowe analizy dotycząące skce skłładu adu 
chemicznego popiochemicznego popiołłu pochodzu pochodząącego ze cego ze 
zrzręębek drzewnych spalanych w piecu bek drzewnych spalanych w piecu 
fluidalnym (BFB)fluidalnym (BFB)

1.mikroelementy (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, B)
2.metale ciężkie (Cd, As, Hg, Pb) 
3.pozostałe (Al, Na, Cr, Ti)



Badania uzupeBadania uzupełłniajniająącece
Mikroelementy [% s.m.]
Popiół Fe2O3 Mn3O4 Zn Cu Ni B
Zrębki drzewne 1,400 0,410 0,054 0,013 0,015 0,012

Metale ciężkie [% s.m.]

Popiół Cd As Hg Pb
Zrębki drzewne 0,000826 0,000372 0,0000172 0,0085

Pozostałe pierwiastki [% s.m.]

Popiół Al Na Cr Ti
Zrębki drzewne 1,0855 0,2773 0,00531 0,0525



DoDośświadczenie polowewiadczenie polowe

W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki badawcze:

I. Rodzaj popiołu:
a) popioły przemysłowe (elektrociepłownia Czechnica) 
• zrębki drzewne
• zrębki drzewne+kukurydza+słoma
• zrębki drzewne+wierzba

b) popioły „lokalne”
• ziarno owsa
• słoma ze zbóż ozimych
• drewno dębowe

II. Zróżnicowany poziom nawożenia popiołami:
• 3000 kg/ha
• 6000 kg/ha

Uwzględniony został także obiekt kontrolny nie zawierający popiołów



MetodykaMetodyka

►► dodośświadczenie zawiadczenie załłoożżono metodono metodąą losowanych losowanych 
blokblokóów w 3 powtw w 3 powtóórzeniach rzeniach na glebie o odczynie na glebie o odczynie 
kwakwaśśnym o niskiej zawartonym o niskiej zawartośści fosforu i potasuci fosforu i potasu

►► ppszenszenżżytoyto jare zostajare zostałło wysiane w optymalnej o wysiane w optymalnej 
obsadzie w pierwszej dekadzie kwietniaobsadzie w pierwszej dekadzie kwietnia

►► lliczba poletek: 6 rodzajiczba poletek: 6 rodzajóów popiow popiołłóów x 2 dawki w x 2 dawki 
popiopopiołłu x 3 powtu x 3 powtóórzenia + 9 obiektrzenia + 9 obiektóów kontrolnych w kontrolnych 
= = 45 poletek45 poletek



Zakres badaZakres badańń::
Badania dotyczBadania dotycząące pszence pszenżżyta jarego:yta jarego:

►► ocena wschodocena wschodóóww
►► iindeks pokrycia powierzchni lindeks pokrycia powierzchni liśścici
►► w terminie zbioru z kaw terminie zbioru z każżdego dego poletkapoletka oznaczono: oznaczono: 

plonplon ziarnaziarna i si słłomy, podstawowe cechy omy, podstawowe cechy 
biometrycznebiometryczne (d(dłługougośćść źźddźźbebełł i ki kłłososóów, w, 
rozkrzewienie produktywne, liczba i masa ziarna rozkrzewienie produktywne, liczba i masa ziarna 
z kz kłłosa, masa 1000 ziaren)osa, masa 1000 ziaren)

►► w ziarnie i sw ziarnie i słłomie okreomie okreśślona zostalona zostałła a zawartozawartośćść
biabiałłka, fosforu i potasuka, fosforu i potasu



Zakres badaZakres badańń::

WWłłaaśściwociwośści gleby:ci gleby:

►► badanie gleby przed zabadanie gleby przed załłoożżeniem doeniem dośświadczenia wiadczenia 
pHpH, N,, N, P,P, K, Mg, Ca, wK, Mg, Ca, węęgiel organicznygiel organiczny

►► w w śśrednich prrednich próóbkach obiektowych po zbiorze robkach obiektowych po zbiorze rośślin lin 
zostazostałłaa oznaczona zawartooznaczona zawartośćść azotu ogazotu ogóólnego, lnego, 
przyswajalnych form przyswajalnych form fosforu i potasu, magnezu, fosforu i potasu, magnezu, 
wapnia, wwapnia, węęgla organicznego oraz gla organicznego oraz pHpH glebygleby



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ (wst(wstęępne)pne)

PlonPlon ziarna ziarna t/ha (2011 r.)t/ha (2011 r.)

4,755,194,964,484,674,77Średnio

4,35Kontrola

4,765,215,224,615,084,886000

4,735,164,704,354,764,653000

drewno 
dębowe

słoma ze 
zbóż
ozimych

ziarno 
owsa

zrębki 
drzewne
+wierzba

zrębki 
drzewne
+kukury
+słoma

zrębki 
drzewne

lokalneprzemysłowe
Popioły ze spalania biomasy

Dawka 
popiołu
g/ha



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ

Przyrost plonu ziarna po zastosowaniu popioPrzyrost plonu ziarna po zastosowaniu popiołłóóww
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3000 kg/ha

6000 kg/ha

Popioły przemysłowe                  popioły lokalne



WYNIKI BADAWYNIKI BADAŃŃ

pHpH gleby (Hgleby (H22O)O)

6,76,36,06,05,96,2Średnio

5,7Kontrola

6,86,56,06,05,96,46000 
kg/ha

6,66,16,06,05,95,93000 
kg/ha

drewno 
dębowe

słoma ze 
zbóż
ozimych

ziarno 
owsa

zrębki 
drzewne
+wierzba

zrębki 
drzewne
+kukury+
słoma

zrębki 
drzewne

lokalneprzemysłowe
Popioły ze spalania biomasy

Dawka 
popiołu



PodsumowaniePodsumowanie

1. Powrót popiołu wytworzonego ze spalania biomasy do gleby 
(najkorzystniej do tej, z której zostały zebrane rośliny przeznaczone do 
cieplnego przetwarzania) jest najbardziej ekologicznym i zgodnym ze 
zrównoważonym rozwojem sposobem ich utylizacji.

2. Znaczna część makro- i mikroelementów pobranych z gleby przez 
rośliny powraca do siedliska zamykając obieg składników mineralnych.

3. Produkty uboczne powstałe w wyniku spalania biomasy produkowanej 
na terenach rolniczych nieskażonych, na ogół nie zawierają substancji 
toksycznych (w tym szczególnie metali ciężkich) w ilości przekraczającej 
polskie normy i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

4. Wymieszanie z glebą popiołów pochodzących ze spalania biomasy 
przyczynia się do wzrostu plonowania pszenicy jarej i pszenżyta jarego.

5. Wzrost dawki badanych popiołów na ogół sprzyja polepszeniu 
plonowania roślin.



PodsumowaniePodsumowanie
6. Zwiększenie plonowania roślin wynika głównie ze wzrostu masy ziaren         

z kłosa oraz masy tysiąca ziaren. 

7. Wprowadzenie do gleby popiołów w znacznym stopniu poprawia 
właściwości chemiczne gleby. 

8. Wysoko alkaliczny odczyn popiołów umożliwia odkwaszenie gleb, a 
także pozwala zmniejszyć ilość toksycznego glinu wymiennego. 

9. Popioły przyczyniają się do zwiększenia koncentracji fosforu i potasu           
w roślinie, wpływają natomiast na obniżenie zawartości azotu w ziarnie 
pszenicy jarej.

10. Ze względu na silne działanie odkwaszające popiołów istnieje ryzyko 
zwiększonej podatności zainfekowania roślin zbożowych przez choroby 
podsuszkowe.

11. W związku z korzystnymi z rolniczego punktu widzenia właściwościami 
popiołów pochodzących ze spalania biomasy i niepełną wiedzą na temat 
oddziaływania ubocznych produktów spalania na glebę i rośliny uprawne 
uzasadniona wydaje się konieczność prowadzenia dalszych badań
(szczególnie polowych i laboratoryjnych).


