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EFFECT OF COMPOSTS FROM WOOD WASTE MATERIAL ON THE GROWTH AND 
NUTRITIONAL STATUS OF WILLOW SALIX ALBA L. 

 

Summary 
 

In pot experiments, the growth and nutritional status of willow, Salix alba L. were estimated. The plants were grown on sub-
strates with an addition of composts obtained from production wood waste materials (interior plywood waste, exterior ply-
wood waste, fibreboard waste) and post-use wood waste selected from communal waste storage yard. Composts were mixed 
with mineral soil (light loamy sand) in 1:3 volumetric proportion. The content of macro- and microcomponents in the stud-
ied substrates depended on the type of wood waste from which the compost was prepared. The addition of composts from 
exterior plywood waste, fibreboard waste or post-use wood waste to mineral soil exerted a stimulating effect on willow 
growth. The highest values of studied plant features were found after the application of compost made from fibreboard 
waste to the substrate. The least values were found in plants grown on mineral soil without compost addition. The substrate 
with an addition of compost from interior plywood waste was characterized by a high content of mineral nitrogen and the 
highest EC and it did not exert any favourable effect on willow growth. The cultivation of willow on different substrates had 
only a very small effect on the microcomponent content in the plant shoots and leaves. 
 
WPŁYW KOMPOSTÓW Z ODPADÓW DRZEWNYCH NA WZROST I STAN OD�YWIENIA 

WIERZBY SALIX ALBA L. 
 

Streszczenie 
 

W do�wiadczeniach wazonowych oceniono wzrost i stan od�ywienia wierzby (Salix alba L.) uprawianej w podło�ach z 
dodatkiem kompostów uzyskanych z odpadów drzewnych produkcyjnych (sklejka suchotrwała, sklejka wodoodporna, płyty 
pil�niowe) i pou�ytkowych (wyselekcjonowane odpady drzewne ze składowiska odpadów komunalnych). Komposty mieszano 
z gleb� mineraln� (piasek gliniasty lekki) w stosunku obj�to�ciowym 1:3. Zawarto�� makro i mikroskładników w badanych 
podło�ach zale�ała od rodzaju odpadów drzewnych, z których sporz�dzono kompost. Dodanie kompostów z odpadów sklejki 
wodoodpornej, płyt pil�niowych lub z odpadów drewna pou�ytkowego do gleby mineralnej wpłyn�ło stymuluj�co na wzrost 
wierzby. Najwi�ksze warto�ci badanych cech ro�lin stwierdzono po zastosowaniu, jako składnika podło�a, kompostu z 
odpadów płyt pil�niowych, a najmniejsze z uprawy w glebie mineralnej bez dodatku kompostu. Podło�e z dodatkiem 
kompostu z odpadów sklejki suchotrwałej odznaczało si� bardzo du�� zawarto�ci� azotu mineralnego i najwi�kszym EC i 
nie spowodowało korzystnego wzrostu wierzby. Uprawa wierzby w ró�nych podło�ach w niewielkim stopniu spowodowała 
wzrost zawarto�ci makroskładników w p�dach i li�ciach. 
 
1. Wst�p  
 
 Kompostowanie jest sprawdzon� metod� redukowania 
obj�to�ci odpadów organicznych i ich toksyczno�ci oraz 
przekształcania w produkt, który mo�e słu�y� do wzbogacenia 
gleby wsubstancje organiczne, polepszania jej struktury i 
pojemno�ci wodnej [1, 4, 5, 6, 9]. Jest to alternatywna 
wzgl�dem spalania, i od dawna stosowana, metoda 
utylizacji czystych odpadów drzewnych (le�nych i 
tartacznych) [10]. Przemysłowe odpady drzewne 
pochodz�ce z produkcji i przerobu płyt drewnopochodnych 
oraz pou�ytkowe odpady drzewne pochodz�ce z 
wyeksploatowanych przedmiotów wyprodukowanych z 
drewna i tworzyw drzewnych zawieraj� oprócz drewna 
(~90%) trwale z nim zwi�zane dodatki technologiczne jak 
lakiery, kleje, �ywice, farby, folie lub biocydy (~10%). 
Zgodnie z europejskimi i krajowymi regulacjami prawnymi 
dotycz�cymi odpadów i ochrony �rodowiska omawiane 
odpady nie mog� by� deponowane na składowiskach (90% 
substancji organicznej) ani spalane w zwykłych piecach 
(szkodliwe emisje). W zwi�zku z tym zalecana jest ich 
utylizacja metodami biologicznymi [3, 7, 8]. Du�a 
zawarto�� ligniny (powy�ej 20%) sprawia, �e nadaj� si� 
głównie do utylizacji aerobowej (kompostowanie) [4, 5]. 
Dojrzały kompost uzyskany z odpadowej biomasy, je�li nie 
zawiera składników szkodliwych dla �rodowiska, mo�e by� 

wykorzystany do wzbogacania wyjałowionych, zerodowanych 
i zanieczyszczonych gleb, jak równie� do uprawy ro�lin [1, 4, 
9, 15].  
 Celem bada� była ocena wzrostu i stanu od�ywienia 
wierzby Salix alba L. uprawianej w podło�ach z domieszk� 
kompostów otrzymanych z odpadów drzewnych. Wierzb� 
wybrano ze wzgl�du na szerokie mo�liwo�ci wykorzystania 
gospodarczego jej drewna, w tym jako surowca 
energetycznego.  
 
2. Materiał i metody bada� 
 
 Do�wiadczenie z wierzb� Salix alba L. przeprowadzono 
w pojemnikach o obj�to�ci 14 dm3 wypełnionych podło�em, 
które stanowiła mieszanina kompostów uzyskanych z 
odpadów drzewnych z gleb� mineraln� (piasek gliniasty 
lekki). Komposty otrzymano z odpadów drzewnych 
produkcyjnych (sklejka suchotrwała, sklejka wodoodporna, 
płyty pil�niowe) i pou�ytkowych (wyselekcjonowane 
odpady drzewne ze składowiska odpadów komunalnych). 
Przygotowanie odpadów drewna do kompostowania 
polegało na ich oddzieleniu od materiałów obcych i 
rozdrobnieniu do osi�gni�cia uziarnienia <10 mm. 
 Proces kompostowania prowadzono w warunkach 
naturalnych w otwartych pryzmach o obj�to�ci ~5 m3 w 
kształcie trapezu. Pryzmy usypano na tkanych matach 
polietylenowych, uło�onych bezpo�rednio na gruncie i 
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przykryto czarn� włóknin� ogrodnicz� cz��ciowo 
przepuszczaln� dla wody i powietrza, zabezpieczaj�c 
komposty przed nadmiernym wysychaniem. Przygotowano 
5 pryzm mieszaj�c odpady drzewne z torfem, wod� i 
szczepionk� biologiczn� Activit Las oraz innymi 
materiałami pomocniczymi według schematu podanego 
poni�ej. 
Pryzmy zawierały: 
1. SS – odpady sklejki suchotrwałej (SS) (1475 kg - 85%) 

i torf wysoki (262 kg-15%), 
2. SW – odpady sklejki wodoodpornej (SW) (1475 kg - 

85%) i torf wysoki (262 kg-15%), 
3. PP – odpady płyt pil�niowych (PP) (850 kg - 65%), 

wióry sosnowe (366 kg - 28%), torf wysoki (92 kg -7%) 
i mocznik (~20 kg), 

4. OP wariant A – odpady drewna pou�ytkowego (OPA) 
(775 kg - 71%), odpady z obróbki płyt MDF (65 kg -6%), 
dojrzały kompost z odpadów płyt pil�niowych (210 kg - 
19%), torf wysoki (45 kg - 4%) i mocznik (20 kg), 

5. OP wariant B – odpady drewna pou�ytkowego (OPB) 
(775 kg - 71%), odpady z obróbki płyt MDF (65 kg -
6%), dojrzały kompost z odpadów płyt pil�niowych 
(210 kg - 19%), torf wysoki (45 kg - 4%) oraz saletra 
amonowa (1,5 kg), siarczan magnezu (0,4 kg), fosforan 
potasu (0,8 kg) i fosforan wapnia (0,9 kg). 

 Podczas procesu kompostowania, w pryzmach 
kontrolowano temperatur�, wilgotno�� i warto�� pH. W 
celu utrzymania optymalnej wilgotno�ci w granicach 60% 
zraszano pryzmy wod� wodoci�gow�. Zaopatrzenie pryzm 
w tlen niezb�dny do rozwoju mikroorganizmów 
aerobowych, odbywało si� podczas okresowego 
przesypywania kompostowanych materiałów. Czas 
kompostowania dla pryzm SS i SW wynosił 66 miesi�cy, 
dla pryzmy PP 83 miesi�ce, a dla pryzm OPA i OPB – 24 
miesi�ce. W tym czasie odczyn kompostowanych odpadów 
sklejki suchotrwałej wahał si� od pH 4,1 do 7,5, odpadów 
sklejki wodoodpornej – od pH 4,5 do 9,5, odpadów płyt 
pil�niowych – od pH 3,6 do 8,4, a odpadów drewna 
pou�ytkowego (kompost oznaczony symbolem OPA) od 
pH 3,3 do 8,9 i kompost OPB  
od pH 3,7 do 6,2.  
 Ka�dy z otrzymanych kompostów mieszano z gleb� 
mineraln� w stosunku obj�to�ciowym 1:3 i tak 
przygotowanym podło�em napełniono pojemniki do 
uprawy wierzby. Kontrol� stanowiła kombinacja z gleb� 
mineraln�. Do�wiadczenie zało�ono w pi�ciu 
powtórzeniach. Powtórzeniem był pojemnik z trzema 
ro�linami. Po sze�ciu miesi�cach uprawy wierzby, 
okre�lono wysoko�� ro�lin, długo�� p�dów, �wie�� mas� 
p�dów i li�ci.  
 Przed rozpocz�ciem i po zako�czeniu uprawy, w 
podło�ach oznaczono zawarto�� makroskładników w 
wyci�gu uniwersalnym (0,03M CH3COOH), 
mikroskładników w wyci�gu Lindsey’a oraz pH w H2O i 
EC konduktometrycznie. W suchej masie li�ci i p�dów, po 
mineralizacji na mokro, analizowano zawarto�� makro i 
mikroskładników. Azot ogólny oznaczono metod� 
destylacyjn�, fosfor kolorymetrycznie, potas, wap�, magnez 
i sód metod� ASA, siark� nefelometrycznie z BaCl2. 
Mikroskładniki oznaczono metod� ASA, po mineralizacji 
na mokro w mieszaninie kwasów HNO3 i HClO4 w 
stosunku 3:1. 

 Uzyskane wyniki opracowano metod� analizy wariancji. 
Istotno�� ró�nic oceniono na podstawie testu t-Studenta 
na poziomie istotno�ci �=0,05. 
 
3. Wyniki i dyskusja 
 
 Analizy chemiczne wykazały, �e przed zało�eniem 
uprawy, podło�a z dodatkiem poszczególnych kompostów 
ró�niły si� zawarto�ci� składników pokarmowych, odczynem 
i EC (tab. 1). Najwi�ksze ró�nice stwierdzono w zawarto�ci 
azotu. Podło�e z dodatkiem 25% kompostu otrzymanego z 
odpadów sklejki suchotrwałej (SS) zawierało 630 mg N-
NH4+N-NO3�dm-3, a z kompostem ze sklejki wodoodpornej 
(SW) 49 mg N-NH4+N-NO3�dm-3. W pozostałych podło�ach z 
kompostami zawarto�� azotu mie�ciła si� w granicach od 119 
do 175 mg N-NH4+N-NO3�dm-3. Jedynie w podło�u z 
kompostem SS oznaczono takie same ilo�ci azotu w formie 
amonowej i azotanowej, natomiast w innych podło�ach 
przewa�ała forma azotanowa azotu. We wszystkich podło�ach 
zawarto�� fosforu i potasu była niska i wynosiła odpowiednio 
od 17 do 29 mg P�dm-3 i od 92 do 130 mg K�dm-3. Podło�e z 
kompostem SS w porównaniu z innymi podło�ami, zawierało 
mniej �elaza, manganu i miedzi oraz wi�cej boru. Odczyn 
podło�y z kompostami wynosił pH od 5,73 do 6,40 i mie�cił 
si� w przedziale uznanym za optymalny (pH 5,5-6,5) dla 
uprawy wierzby [2].  
 	wie�a i sucha masa p�dów, sumaryczna długo�� p�dów 
na ro�lin� oraz �rednica p�dów wierzby uprawianej 
w podło�ach z dodatkiem kompostów, z wyj�tkiem podło�a 
z kompostem SS, była istotnie wi�ksza w porównaniu z 
obiektem kontrolnym (gleba mineralna) (tab. 2). Najwi�ksze 
warto�ci wymienionych cech wierzby uzyskano po 
zastosowaniu jako komponentu podło�a, kompostu z odpadów 
płyt pil�niowych (PP). Nale�y zaznaczy�, �e masa p�dów oraz 
ich �rednica po zastosowaniu w podło�u kompostu z odpadów 
drewna pou�ytkowego w wariancie OPB była istotnie wi�ksza, 
ni� w podło�u z wariantem kompostu OPA. Podobnie, jak dla 
p�dów, na �wie�� i such� mas� li�ci wierzby miały wpływ 
wprowadzone do podło�a komposty. Istotnie wi�ksz� mas� 
li�ci stwierdzono po zastosowaniu kompostów PP i OPB. 
Najmniejsz� mas� li�ci wytworzyły ro�liny uprawiane w glebie 
mineralnej bez dodatku kompostu. Wyniki te potwierdzaj� 
badania innych autorów [9, 11-15], którzy wykazali korzystny 
wpływ substancji organicznej i składników mineralnych 
zawartych w kompostach na wzrost ro�lin jednorocznych i 
wieloletnich. Nale�y przypuszcza�, �e słabszy wzrost ro�lin 
Salix alba L. w podło�u z kompostem SS wynikał z nadmiaru 
azotu, szczególnie amonowego, w pocz�tkowym okresie 
uprawy, co potwierdzaj� badania z innymi gatunkami ro�lin: 
owsem (Avena sativa L.) rze�uch� (Lepidium sativum L.) oraz 
wierzb� (Salix purpurea L.) [11, 12, 13, 14]. 
 Uprawa wierzby w ró�nych podło�ach w niewielkim 
stopniu wpłyn�ła na zawarto�� makroskładników w p�dach i 
li�ciach (tab. 3 i 4). Tylko li�cie wierzby uprawianej w podło�u 
z kompostem SS zawierały wi�cej azotu, a z kompostem SW 
wi�cej fosforu, natomiast zastosowanie kompostu OPA 
podwy�szyło zaopatrzenie p�dów w siark�. Porównuj�c 
zawarto�ci mikroelementów w ro�linach stwierdzono, �e 
zarówno p�dy jak i li�cie wierzby uprawianej w podło�u z 
kompostem SS zawierały wi�cej �elaza i miedzi, a p�dy tak�e 
znacznie wi�cej manganu, ni� ro�liny z innych obiektów. 
Najwi�cej cynku stwierdzono w ro�linach uprawianych w 
podło�u z kompostem OPB, a boru w li�ciach wierzby z 
obiektów z kompostami PP i OPA. W ro�linach uprawianych 
w glebie mineralnej bez dodatku kompostu wykazano 
podwy�szon� zawarto�� kadmu. 
 



 

H. Wróblewska, E. Kozik, M. Czajka „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2008, Vol. 53(4) 145

 
 



 

H. Wróblewska, E. Kozik, M. Czajka „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2008, Vol. 53(4) 146

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. Wróblewska, E. Kozik, M. Czajka „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2008, Vol. 53(4) 147

 
 Po zako�czeniu uprawy w podło�u stwierdzono jedynie 
�ladowe ilo�ci azotu i prawie całkowite wyczerpanie 
potasu. Natomiast wzrosła zawarto�� wapnia, chloru i 
odczyn podło�y (tab. 1).  
 Z bada� wynika, �e dojrzałe komposty z odpadów 
drzewnych produkcyjnych i pou�ytkowych powinny 
znale
� przyrodnicze zastosowanie do wzbogacania gleby 
w substancje humusowe i składniki mineralne. 
Wprowadzanie kompostów do gleby b�dzie korzystne dla 
�rodowiska naturalnego, gdy ich dawki zostan� 
odpowiednio wyliczone na podstawie oznaczonej 
do�wiadczalnie zawarto�ci zarówno składników 
od�ywczych, jak i ewentualnych substancji szkodliwych 
(metale ci��kie, formaldehyd lub inne ksenobiotyki 
pochodz�ce z procesu produkcyjnego tworzyw drzewnych). 
Ze wzgl�du na mo�liw� obecno�� tych substancji w 
kompostach otrzymanych z produkcyjnych, a zwłaszcza 
pou�ytkowych odpadów drzewnych, nale�y zachowa� 
szczególn� ostro�no�� przy stosowaniu ich w podło�ach do 
uprawy ro�lin konsumpcyjnych. 
 
4. Wnioski  
 
1. Zawarto�� makro i mikroskładników w badanych 

podło�ach zale�ała od rodzaju odpadów drzewnych, z 
których sporz�dzono kompost. 

2. Dodanie kompostów z odpadów sklejki wodoodpornej, 
płyt pil�niowych lub z odpadów drewna pou�ytkowego 
do gleby mineralnej wpłyn�ło stymuluj�co na wzrost 
wierzby S. alba. 

3. Podło�e zawieraj�ce 25% kompostu z odpadów sklejki 
suchotrwałej, ze wzgl�du na bardzo du�� zawarto�� azotu 
mineralnego, miało niekorzystny wpływ na wzrost 
wierzby. 

4. Li�cie wierzby uprawianej w podło�u z kompostem 
z odpadów sklejki suchotrwałej zawierały wi�cej azotu, 
�elaza i miedzi, a p�dy wi�cej �elaza, miedzi i manganu 
ni� ro�liny z innych obiektów.  
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