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BUKA ZWYCZAJNEGO
____________

PRELIMINARY STUDY ON THE USE OF COMPOSTED
SEWAGE SLUDGE AND FOREST ECTOHUMUS

FOR ENRICHMENT OF SOILS IN THE ONE-YEAR
PRODUCTION CYCLE OF EUROPEAN BEECH SEEDLINGS

Streszczenie

W pracy badano wp yw nawo enia kompostem przygotowanym na bazie
higienizowanych osadów ciekowych z dodatkiem kory sosnowej i ció kowania
wie  ektopróchnic  le n  na warunki glebowe, wybrane parametry wzrostu jed-

norocznych sadzonek buka zwyczajnego oraz wyst powanie roztoczy (Acari) gle-
bowych. Badania przeprowadzono w roku 2008 w szkó ce le nej Bia e B ota
(Nadle nictwo Bydgoszcz) na glebie rdzawej w a ciwej. Ca a powierzchnia do-
wiadczenia by a nawadniana za pomoc  deszczowni sta ej. Gleba cechowa a si

odczynem (pH w H2O – 7,41)  i 1M KCl (pH – 6,88), nisk  zawarto ci  przyswa-
jalnego potasu (6,8-7,3 mg K2O 100g-1  gleby) i fosforu (8,0 -8,5  mg P2O5 100g-1

gleby). Sadzonki buka zwyczajnego na poletkach nawo onych kompostem by y
istotnie wy sze od rosn cych na poletkach z nawo eniem mineralnym. Przepro-
wadzone we wrze niu ció kowanie nie oddzia ywa o istotnie na oba rozpatrywane
parametry wzrostu rocznych sadzonek. Po przeprowadzeniu ció kowania na od-
powiednich poletkach bardzo wyra nie wzros o zag szczenie roztoczy, szczegól-
nie saprofagicznych mechowców.

S owa kluczowe: szkó ka le na, buk zwyczajny, kompost, ció kowanie, Acari
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Summary

The influence of fertilization with the compost prepared from treated sew-
age sludge with bark additive and mulching with the fresh forest ectohumus on the
soil conditions, chosen parameters of one-year old European beech seedlings
growth as well as the occurrence of soil mites (Acari) with special emphasis of
oribatid mites (Oribatida) was investigated in the paper. The trials were carried
out in 2008 at forest nursery Bia e B ota (Forest District Bydgoszcz) on the rusty
soil. The whole area of the experiment was irrigated with the use of stationary
sprinkling machine. The soil was characterized by the pH in H2O – 7,41 and that
in 1M KCl – 6,88, as well as the low content of available potassium (6,8-7,3 mg
K2O 100g-1 of soil) and available phosphorus  (8,0 -8,5  mg P2O5 100g-1  of soil).
European beech seedlings on plots fertilized with the compost were significantly
higher than those grown on plots with mineral fertilization. Influence of mulching
– conducted in September – was insignificant on both the studied parameters of
one-year old European beech seedlings growth. After the measure of mulching on
the adequate plots, the density of mites, especially saprophage oribatid mites.

Key words: forest nursery, European beech, compost, mulching, Acari

WPROWADZENIE

Buk zwyczajny jest w zrównowa onej gospodarce le nej cenionym gatun-
kiem lasotwórczym, wzbogacaj cym ró norodno  ekosystemów le nych,
a dzi ki wykazywanej odporno ci na zanieczyszczenia znajduje tak e zastoso-
wanie  na terenach zurbanizowanych. Dodatkowo, mo liwo  ró norodnego
wykorzystania walorów buka na terenach zieleni, w przemy le drzewnym i ró -
nych dziedzinach gospodarki, uzasadnia podejmowanie i prowadzenie dzia a
w kierunku rozpowszechnienia go w Europie.

Wprowadzanie buka na nowe tereny powinno si  odbywa  przy wykorzy-
staniu wysokiej jako ci materia u sadzeniowego, aby stworzy  ro linom mo li-
wo  prawid owego wzrostu i rozwoju [Tarasiuk 1999]. Zdrowy, zahartowany,
odpowiednio ukszta towany i dostosowany do warunków wysadzenia materia
sadzeniowy umo liwi spe nienie przez ten gatunek roli pe noprawnego gatunku
lasotwórczego w Polsce [Dziemidek i Tarasiuk 2005]. Jednym z najpilniejszych
i najwa niejszych zada  badawczych dotycz cych produkcji szkó karskiej, jest
opracowanie i wskazanie najkorzystniejszych metod i materia ów do nawo enia
organicznego [Barzdajn i in. 1999].

W otwartych szkó kach le nych z regu y wyst puje konieczno  cz stego
dostarczania do gleb materii organicznej [Szo tyk i Hilszcza ska 2003]. Najbar-
dziej rozpowszechnionym ród em wzbogacania gleb szkó ek w próchnic  s
komposty, rzadziej stosuje si  surowy torf, kor , trociny. Mo liwe jest wykorzy-
stanie do tego celu higienizowanych, kompostowanych osadów ciekowych
[Klimek i in. 2009]. Proces kompostowania osadu wymaga zmieszania go ze
rodkiem strukturotwórczym (np. s oma, trociny, kora, zielona masa ro linna),
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który dostarczy dodatkowej masy organicznej i zapewni optymalny stosunek
C:N równy ok. 30:1  [Siuta i Wasiak 2001].

Zasadniczym typem wspó ycia mikoryzowego drzew le nych s  mikory-
zy zewn trzne, a warunkiem rozwoju tego wspó ycia jest niezak ócona bioce-
noza le na [Urba ski 1998]. Najwi ksze ilo ci korzeni mikoryzowych znajduj
si  w warstwach powierzchniowych gleby szkó ki bogatych w próchnic  i tlen.
Zaszczepienie gleby mikroorganizmami mo na uzyska  przez rozsypanie gleby
pobranej z drzewostanu i przemieszanie jej z gleb  w szkó ce. Zabieg ten naj-
cz ciej jest okre lany mianem ció kowania. W praktyce szkó karskiej mo na
zastosowa  ció k  le n  na dwa sposoby: jako warstw  roz o on  na po-
wierzchni pod o a, albo przez równomierne zmieszanie okre lonej obj to ci
ció ki z powierzchniow  warstw  gleby [Leski i in. 2009].

Celem niniejszych bada  by o okre lenie wp ywu nawo enia kompostem
przygotowanym na bazie higienizowanych osadów ciekowych z dodatkiem
kory sosnowej i ció kowania wie  ektopróchnic  le n  na warunki glebowe,
wybrane parametry wzrostu jednorocznych sadzonek buka zwyczajnego oraz na
wyst powanie roztoczy (Acari) glebowych.

MATERIA  I METODY

Badania przeprowadzono w roku 2008 w szkó ce le nej Bia e B ota (Nad-
le nictwo Bydgoszcz) w rocznej uprawie szkó karskiej buka zwyczajnego. Po-
kryw  glebow  stanowi a gleba rdzawa w a ciwa wytworzona z piasku aluwial-
nego. Poziom powierzchniowy posiada  uziarnienie piasku s abogliniastego
drobnoziarnistego. Zawarto  frakcji ilastej (<0,002 mm) mie ci a si  w zakresie
6-7%, a  w gla organicznego od 47 do 49 mg/kg. Gleba ta wykazywa a w roz-
tworze wodnym odczyn zasadowy (pH w H2O – 7,41)  i oboj tny w roztworze
1M KCl (pH – 6,88). Potwierdzeniem takiego odczynu by a wysoka warto
sumy zasad, która mie ci a si  w zakresie od 95 do 97%. Gleba ta zawiera a
niskie zawarto ci przyswajalnego potasu (6,8-7,3 K2O mg/100g gleby) i fosforu
(8,0 -8,5 P2O5 mg/100 g gleby).

Do wiadczenie za o ono w dwuczynnikowym uk adzie zale nym, w czte-
rech powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem by o nawo enie zastosowane
w dwóch wariantach: M – nawo enie mineralne – zgodnie z zaleceniami dla
szkó ek le nych, O – nawo enie organiczne – higienizowane osady ciekowe
(60%) + kora sosnowa (40%). Drugim czynnikiem by o ció kowanie stosowane
równie  w dwóch wariantach: C – bez ció kowania (kontrola), S – ció kowanie
wie  le n  próchnic  nadk adow .

Siew nasion buka – w systemie pasowo-4-rz dowym – wykonano
22 kwietnia 2008 r. Powierzchnia pojedynczego poletka wynosi a 2 m2. czna
liczba poletek w do wiadczeniu wynosi a 16 (2 badane czynniki x 2 warianty
w ka dym z czynników x 4 replikacje).
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Nawóz organiczny (kompost) wyprodukowano na bazie higienizowanych
osadów ciekowych (60%) i kory sosnowej (40%). Zastosowano go w dawce
100 t  ha-1 wiosn  i wymieszano z wierzchni  warstw  gleby do g boko ci
10 cm przed wysiewem nasion buka. ció kowanie przy u yciu wie ej ekto-
próchnicy pozyskanej w dniu jej aplikacji z siedliska boru wie ego przeprowa-
dzano 15 wrze nia. Zastosowano dawk  100 m3  ha-1.

Nawadnianie przeprowadzano wykorzystuj c deszczowni  okresowo sta .
Terminy nawodnie  i wielko  dawek polewowych ustalano zgodnie z zalece-
niami opracowanymi dla szkó ek le nych na powierzchniach otwartych [Pierz-
galski i in. 2002].

Warunki klimatyczne w sezonie wegetacyjnym. Wielko ci temperatur
powietrza (°C) podano wed ug pomiarów w Stacji Badawczej WR UTP w Mo-
che ku prowadzonych przez Zak ad Agrometeorologii WR UTP. Opady atmos-
feryczne (mm) uzyskano z pomiarów prowadzonych w Kruszynie Kraje skim
przez Zak ad Melioracji i Hydrologii WR UTP. W sezonie wegetacyjnym 2008
rednia temperatura powietrza wynios a 14,6°C (wi cej o 0,3°C od normy wie-

loletniej) (tab. 1). Wy sze od normy temperatury wyst pi y w maju, czerwcu
i lipcu. Temperatura sierpnia kszta towa a si  na poziomie normy (17,8°C), na-
tomiast pozosta e dwa miesi ce okresu wegetacji (kwiecie  i wrzesie ) cecho-
wa y si  temperaturami ni szymi od normy.

Tabela 1. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w okolicy Bydgoszczy
w okresie wegetacji 2008 r.

Table 1. Air temperature and rainfall in the vicinity of Bydgoszcz
in the vegetation period 2008

Wyszczególnienie
Specification IV V VI VII VIII IX IV-IX

Temperatura powietrza w °C / Air temperature, (°C)
1 dekada / 1st decade 5,7 12,6 19,1 19,1 19,1 16,8 x
2 dekada / 2nd decade 6,7 13,0 15,6 18,2 18,3 9,7 x
3 dekada / 3rd decade 10,4 14,0 18,0 20,3 16,2 10,7 x

rednio 1-3 (2008) /
Mean for 1-3 (2008) 7,6 13,2 17,6 19,2 17,8 12,4 14,6

rednia wieloletnia*
Many-year average 7,7 13,1 16,2 18,2 17,8 13,0 14,3

Opady atmosferyczne (mm) / Rainfall (mm)
1 dekada / 1st decade 12,4 0 0 8,9 11,8 5,4 x
2 dekada / 2nd decade 12,8 3,2 5,3 37,7 35,8 1,7 x
3 dekada / 3rd decade 0 0 27,0 0 33,9 18,9 x

Suma 1-3 (2008)
Sum total for 1-3 (2008) 25,2 3,2 32,3 46,6 81,5 26,0 214,8

rednia wieloletnia**
Many-year average 26,6 40,7 54,8 65,4 51,4 44,3 283,2

* – 1996-2007;  ** – 1987-2007
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Suma opadów atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym 2008 roku wy-
nios a 214,8 mm i by a ni sza o 68,4 mm (tj. o 24%) od redniej wieloletniej.
Kwiecie , maj, czerwiec, lipiec i wrzesie  charakteryzowa y si  opadami ni -
szymi od warto ci normalnych. Szczególnie ubogi w opady by  maj, w którym
zanotowano zaledwie 3,2 mm opadu (7,8% normy). W okresie wegetacji wyst -
pi o a  pi  dekad bezopadowych (3/IV, 1/V, 3/V, 1/VI, 3/VII). Najobfitszymi
w opady okaza  si  sierpie , w którym suma opadów wynios a 81,5 mm i by a
wy sza o 59% od normy.

Przebieg nawadniania. Zabiegi deszczowania w szkó kach wp ywaj  ko-
rzystnie na wzrost i rozwój ro lin. Nawadnianie zabezpiecza je przed nieko-
rzystnym oddzia ywaniem nadmiernego nas onecznienia oraz – przede wszyst-
kim – przed niedoborem wilgoci w zmiennych warunkach pogodowych
[Dziemidek i Tarasiuk 2005]. Zgodnie z wytycznymi nawadniania szkó ek
[Pierzgalski i in. 2002], nawadnianie rozpocz to po wysiewie nasion tj.
22 kwietnia, a zako czono 21 wrze nia. W pierwszym etapie nawodnie  – od
wysiewu nasion do 14 czerwca – zwil ano gleb  do g boko ci 10 cm podaj c

cznie 112 mm. W drugim etapie – od 15 czerwca do 21 wrze nia – zwil ano
gleb  do g boko ci 20 cm rozdeszczowuj c 128 mm. Sezonowa dawka (norma)
nawodnieniowa wynios a 240 mm. Ilo ci wody rozdeszczowane w poszczegól-
nych miesi cach na tle sum opadów przedstawiono na rysunku 1. Najwi ksze
ilo ci wody (64 mm i 75 mm) dostarczono ro linom poprzez nawodnienia
w maju i czerwcu, dla których sumy opadów wynios y odpowiednio zaledwie
11,5 mm oraz 15,5 mm. Zale no  wielko ci dawek nawodnieniowych w po-
szczególnych miesi cach od sum opadów przedstawiono na rysunku 2. Z analizy
tego rysunku wynika, e wraz ze wzrostem ilo ci opadów zmniejsza a si  ilo
wody dostarczonej ro linom buka za pomoc  deszczowni. Zmienno  opadów
t umaczy a zmienno  dawek nawodnieniowych prawie w 90%. Ze wzgl dów
metodycznych w analizie tej nie uwzgl dniono kwietnia i wrze nia, poniewa  –
jak ju  wspomniano – nie prowadzono nawadniania do 22 kwietnia i po
21 wrze nia.

Badania glebowe. Próbki gleby, pobrane z ka dego wariantu do wiadcze-
nia, po wysuszeniu do stanu powietrznie suchego przesiano przez sito o rednicy
oczek 2 mm. We frakcjach poni ej 2 mm wykonano nast puj ce analizy: za-
warto ci C-org. i N-ogó em – autoanalizatorem CN, kwasowo ci czynnej (pH
w H20), kwasowo ci wymiennej w 1 M KCl, kwasowo ci hydrolitycznej – me-
tod  Kappena  w  1M octanie sodu, zawarto ci przyswajalnych form fosforu
i potasu –  metod  Egnera-Riehma.

Wzrost ro lin. Wzrost jednorocznych sadzonek sosny okre lono 23 pa -
dziernika 2008. Mierzono wysoko  ro lin (cm), rednic  w szyi korzeniowej
(mm). Otrzymane wyniki opracowano statystycznie, wykorzystuj c test Fishera-
Snedecora dla stwierdzenia istotno ci wp ywu badanych czynników i test
Tukeya dla porównania otrzymanych ró nic.



Stanis aw Rolbiecki, Andrzej Klimek, Roman Rolbiecki, Jacek D ugosz, Mariusz Musia

238

0

20

40

60

80

100

120

IV V VI VII VIII IX

[m
m

]

miesi c - month

P 

d 

Rysunek 1. Miesi czne sumy opadów (P) i dawek nawodnieniowych (d)
Figure 1. Monthly sum of rainfall (P) and irrigation doses (d)
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Rysunek 2. Zale no  pomi dzy dawkami nawodnieniowymi (d) a ilo ci  opadów (P)
 Figure 2. Dependence between irrigation doses (d) and rainfall amounts (P)
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Badania akarologiczne. Próbki gleby do bada  akarologicznych pobiera-
no w 2008 r. dwukrotnie – wiosn  w czerwcu oraz jesieni  w ko cu pa dzierni-
ka. Z ka dego wariantu do wiadczenia w dwóch kolejnych terminach pobrano
po 10 próbek gleby, co da o ogó em 80 próbek. Wycinki gleby pobierano
z 17 cm2 i do 3 cm g boko ci. Roztocze wyp aszano w aparatach Tullgrena
przez 7 dni, konserwowano w 70% alkoholu etylowym i preparowano. Roztocze
sklasyfikowano do rz dów – ogó em oznaczono 456 roztoczy. rednie zag sz-
czenie (N) tych paj czaków podano w przeliczeniu na 1 m2 gleby.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wzrost sadzonek. Nawo enie kompostem z dodatkiem kory sosnowej –
niezale nie od ció kowania – zwi kszy o istotnie wysoko  sadzonek buka
z 25,2 cm do 29,3 cm (tab. 2).  Odnotowane dzi ki nawo eniu organicznemu
zwi kszenie wysoko ci ro lin – w odniesieniu do wariantu z nawo eniem mine-
ralnym – wynios o zatem 4,1 cm (16 %).

Tabela 2. Parametry wzrostu sadzonek ( rednio dla w roku 2008)
Table 2. Parameters of seedling growth (on average for 2008)

ció kowanie
MulchingNawo enie

Fertilization bez ció kowania (C)
without mulching

ció kowanie (S)
mulching

rednio
Mean

Wysoko  sadzonki (cm)
Height of seedling (cm)

Mineralne (M) / Mineral 22,38 27,97 25,18a

Organiczne (O) / Organic 31,82 26,77 29,30b

rednio / Mean 27,10a 27,37a 27,24
rednica (mm)

Diameter (mm)
Mineralne (M) / Mineral 4,25 5,65 4,95a

Organiczne (O) / Organic 6,25 6,13 6,19b

rednio / Mean 5,25a 5,89a 5,57
Obja nienia: a,b te same litery oznaczaj  brak istotnych ró nic (p<0,05)
Explanations: a,b data with the same letter do not differ significantly (p<0,05)

ció kowanie nie oddzia ywa o istotnie na wysoko  badanych jednolatek
buka, co nale y czy  z pó nym (wrze niowym) stosowaniem tego zabiegu.
Podobny wynik – brak wp ywu  stosowanego pod koniec wegetacji ció kowa-
nia na wysoko  sadzonek produkowanych w cyklu jednorocznym – stwierdzo-
no tak e w równolegle przeprowadzonych badaniach z sosn  zwyczajn  [Klimek
i in. 2011].
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Fotografia 1. Nie ció kowane sadzonki buka w okresie jesieni
Photo 1. Non-mulched seedlings of European beech in autumn

Fotografia 2. Sadzonki buka w okresie jesieni po przeprowadzeniu zabiegu ció kowania
Photo 2. Seedlings of European beech in autumn after the measure of mulching
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Analiza cznego oddzia ywania obu badanych czynników na wzrost jed-
nolatek buka wykaza a, e najwy sz  wysoko ci  charakteryzowa y si  ro liny
hodowane na poletkach z nawo eniem organicznym – ale bez ció kowania.
Parametr ten – rednio dla czterech replikacji do wiadczenia – wyniós  31,8 cm.
Z kolei ció kowanie zastosowane na poletkach z nawo eniem organicznym
powodowa o zauwa alne (ale nieistotne obni enie wysoko ci sadzonek).

rednica (grubo ) szyi korzeniowej jednorocznych sadzonek buka mie-
ci a si  w zakresie 4,25-6,13 mm. Podobnie jak by o w przypadku wysoko ci

ro lin, istotne oddzia ywanie na ten wska nik wzrostu odnotowano tylko ze
strony nawo enia organicznego. Najwi ksz  rednic  (6,25 mm) cechowa y si
sadzonki buka w uprawie szkó karskiej na nie ció kowanych poletkach z nawo-
eniem organicznym. Brak wp ywu ció kowania na rednic  w szyi korzenio-

wej stwierdzono tak e w równolegle przeprowadzonych w tej samej szkó ce
do wiadczeniach z jednolatkami sosny zwyczajnej [Klimek i in. 2011].

Negatywne  oddzia ywanie ció kowania na wzrost i rozwój sadzonek
stwierdzono przyk adowo w zagranicznych w badaniach terenowych i szklar-
niowych, w których na pocz tku do wiadczenia zastosowano bardzo grub
(mi szo ci 20 cm ) warstw  ció ki [Ibanez i Schupp 2002]. Z pi miennictwa
zagranicznego wynika, e zabieg ció kowania mo e zapewnia  mniej lub bar-
dziej korzystne warunki wzrostu dla sadzonek ró nych gatunków drzew [Sayer
2006].  W do wiadczeniach przeprowadzonych na Litwie – w otwartej szkó ce
le nej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wile skiego [Leski i in. 2009] –
stwierdzono istotne oddzia ywanie zarówno ció ki sosnowej, jak i d bowej na
analizowane parametry wzrostu sadzonek sosny – wysoko , mas  igie  i mas
sadzonek. Na wysoko  sadzonek pozytywnie oddzia ywa a tylko ció ka so-
snowa, za  sucha masa sadzonek wzros a o 36% po zastosowaniu ció ki sosno-
wej oraz o 32% w wariancie ze ció k  d bow . Autorzy tego do wiadczenia
wzrost suchej masy sadzonek w wariantach ze ció k  le n  t umacz  lepszym
rozwojem cz ci nadziemnej, a nie systemu korzeniowego.

Wyst powanie roztoczy. W szkó kach le nych w celu rewitalizacji gleb
mo na przeprowadzi  zabieg ció kowania, który przewa nie powoduje znaczny
wzrost liczebno ci roztoczy glebowych [Klimek i in. 2009, 2011]. W niniejszych
badaniach, na stanowiskach po przeprowadzeniu wymienionego zabiegu,
w okresie jesieni zag szczenie roztoczy wielokrotnie wzros o w porównaniu
z wiosn  – najwy sze by o w wariancie OS (13,36 tys. osobn.· m-2, tab. 3). Wio-
sn  w zgrupowaniach roztoczy wyra nie dominowa y Actinedida (58,8-80%
wszystkich roztoczy). Jesieni  na stanowiskach nie ció kowanych roztocze te
stanowi y 21,4-100% roztoczy. Po przeprowadzeniu ció kowania roztocze
z wymienionego rz du zosta y zdominowane przez zaliczane do saprofagów
mechowce (Oribatida). Ich liczebno  w wariantach MS i OS wynosi a odpo-
wiednio 4,21 i 8,91 tys. osobn.· m-2.  Na badanym terenie stosunkowo licznie
wyst powa y jeszcze drapie ne Mesostigmata – 0,18-1,08 tys. osobn.· m-2. Na-
tomiast roztocze z rz dów Acaridida i Tarsonemida wyst powa y nielicznie.
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Tabela. 3. Zag szczenie roztoczy (N w tys. osobn. · m-2)
w badanych wariantach do wiadczenia wiosn  (w) i jesieni  (j)

Table 3. Abundance (N in 1000 individuals · m-2) of mites
in studied variants in spring (w) and in autumn (j)

Wariant do wiadczenia
Treatments of the experiment

MC MS OC OS
Rz d roztoczy
Order of mites

w J w j w j w j
Acaridida - - - - - - 0,12 -
Actinedida 0,60 0,78 0,72 1,69 1,09 0,18 1,14 3,19
Mesostigmata 0,42 - 0,18 1,02 0,24 0,36 0,43 1,08
Oribatida - - - 4,21 0,18 0,24 0,12 8,91
Tarsonemida - - - 0,24 0,06 0,06 - 0,18
Acari (razem) (total) 1,02 0,78 0,90 7,16 1,57 0,84 1,81 13,36
Obja nienia jak w tab. 2 – For explanations, see the legend of Table 2
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