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Tannery effluents treatment and waste disposal as well as chromium contamination of ar-
eas with this kind of industrial activities are of a great concern worldwide. In the past they 
were often simply poured out to the fields, where they served as an inexpensive crop ferti-
lizer, due to high content of organic matter and nutrients. Unfortunately, in many cases this 
caused accumulation of chromium in food chain or long term pollution of soil and water. 
Nowadays, even though highly toxic chromium (VI) is no longer used in tanning process 
(replaced with chromium (III)), uncontrolled sludge release to environment is diminished 
and some novel treatment technologies are available, disposal of tannery wastes is still an 
important issue. There is however an alternative, an environmental friendly and economi-
cally viable approach, called phytoremediation, for reclamation of such dumping sites. They 
could be planted with selected species of trees, that are able to grow in polluted environ-
ment, in order to produce biomass for energy purposes. Poplar and willow, which are most 
often considered for such use have a great stress tolerance, adaptation abilities and are 
easily vegetative propagated with high biomass yield. That is why in this research we chose 
them for analysis of growth on various concentration of tannery waste. We compared the re-
sults with those obtained after application of commercial fertilizer and assessed availability 
of waste as medium for planting of trees. Additionally we studied the influence of humic ac-
ids on nutrient uptake and translocation from tannery wastes to poplar and willow saplings.
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1. WPROWADZENIE

Szacuje się, że światowy przemysł garbarski produkuje rocznie od 600 tys. do nawet 4 
mln ton odpadów stałych, z tego 250 ton/rok generuje trzy tysiące polskich garbarni, w więk-
szości niedużych przedsiębiorstw, zamykanych jednak stopniowo w ostatnich latach głów-
nie z przyczyn ekonomicznych i przekształceń własnościowych [Milella i in. 2006]. Odpady 
garbarskie mogą wykazywać znaczne zróżnicowanie pod względem właściwości fizyko-che-
micznych, co jest determinowane przez technologie używane do wyprawiania skór i futer (gar-
bowanie mineralne z użyciem chromu na +3 stopniu utlenienia, Cr (III) i żelaza na +3 stopniu 
utlenienia, Fe (III), organiczne – roślinne, tłuszczowe, syntanowe czy kombinowane), a także 
przez podejście do oczyszczania ścieków i pozostałości poprodukcyjnych [Domański 2001]. 

W Polsce dominują techniki kombinowane, określane przez producentów jako ekolo-
giczne, jakkolwiek większość mniejszych garbarni stosuje garbowanie mineralne z Cr (III) 
z powodu niskich kosztów, szybkości procesu, trwałości i czystości koloru uzyskanej skóry 
[Domański 2001]. 

Związki chromu są używane zarówno podczas garbowania właściwego, jak i w kąpie-
lach wykończeniowych. Pierwotnie, od 1858 r., kiedy zaczęto je stosować, były to chromia-
ny i dichromiany, jednak z powodu silnej toksyczności chromu na +6 stopniu utlenienia, Cr 
(VI), zamieniono je na obecnie używane związki Cr (III). W połączeniu z czynnikami masku-
jącymi umożliwiają one tworzenie kompleksów z aminokwasami i szybkie wnikanie chromu 
między włókna kolagenowe [Domański 2001]. Jednak ponieważ pobieranie Cr przez skó-
rę nie jest kompletne, duża jego ilość pozostaje w ściekach, ponadto około 10% obrabia-
nej skóry jest tracone jako odpad, który zawiera aż 2% chromu [Domański 2001, Almeida 
i in. 2007]. Oczyszczanie ścieków garbarskich polega na ich chemicznym strącaniu, wysu-
szeniu i sprasowaniu powstałego osadu, a następnie zdeponowaniu w obrębie odpowied-
nio przygotowanego składowiska [Avudainayagan i in. 2003, Mant i in. 2006]. W nowocze-
snych technologiach oczyszczania ścieków garbarskich wykorzystuje się też potencjał mi-
kroorganizmów do transformowania i pobierania Cr i innych metali [Cervantes i in. 2001, 
Srivastava i Thakur 2006]. 

W roku 2006 w Polsce zgromadzono około 5 mln ton odpadów zawierających chrom, 
w tym 0,5 mln ton pochodziło z oczyszczania ścieków garbarskich. Zapełnione składowiska 
często zasypuje się wapnem bądź odpadami komunalnymi i warstwą gleby. Wraz z upły-
wem czasu teren porastają rośliny zielne, trawy czy pokrzywa, po kilkunastu latach pojawia-
ją się pojedyncze samosiewy drzew, ich rozwój jest jednak zazwyczaj wyraźnie upośledzo-
ny. Nie ma jak dotąd w pełni zadowalających metod rekultywacji takich składowisk. 

Odpady garbarskie bez względu na pochodzenie cechuje wysoka zawartość różnych 
związków organicznych i nieorganicznych używanych w procesach technologicznych. Wła-
śnie to bogactwo materii organicznej i biogenów (w tym S, N, P, K, N, Fe, Ca) sprawia, że 
w wielu krajach od lat używa się odpadów jako nawozu pod uprawy [Grubinger i in. 1994, 
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Tudunwada i in. 2007, Martines i in. 2010]. 'Nawożenie' odpadami garbarskimi pól upraw-
nych najczęściej prowadzi do wzrostu pH oraz zawartości azotu całkowitego, a także jonów 
azotanowych i amonowych w glebie. Dostępność innych pierwiastków może ulec obniżeniu, 
w tym zwłaszcza Fe, Mg, P lub też pozostać bez zmian (np. K, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd) [http://
groups.hort.oregonstate.edu, Wickliff i in. 1982, Tudunwada i in. 2007]. 

Bezkrytyczne zastosowanie odpadów garbarskich w rolnictwie może nieść zagrożenia, 
między innymi w postaci akumulacji toksycznego chromu w roślinach. Podwyższenie stęże-
nia Cr w glebie powyżej 100 mg Cr/kg suchej masy gleby, obejmujące zakres stężenia kry-
tycznego, fitotoksycznego [Kabata-Pendias i Pendias 2001], powoduje redukcję wzrostu, 
rozwoju i plonowania roślin [Lorenc-Plucińska 2010]. Znane są również doniesienia o pozy-
tywnych efektach aplikacji małych dawek odpadów, np. na długość korzeni, ilość liści i plo-
nowanie pomidora czy sezamu [Zou i in. 2006]. Jednak wraz ze zwiększaniem stężenia od-
padów garbarskich wzrasta zawartość toksycznych substancji i akumulacja chromu w tkan-
kach [Singh i in. 2011]. Z tego względu, pomimo iż niektóre rośliny uprawne bardzo dobrze 
reagują na 'nawóz' w postaci odpadów garbarskich, pojawiają się propozycje, aby utylizo-
wać go raczej zużywając jako medium wzrostowe w ogrodnictwie ozdobnym, np. przy pro-
dukcji chryzantem [Singh i in. 2011]. 

Alternatywnym podejściem do problemu składowisk z odpadami garbarskimi może być 
fitoremediacja, zwłaszcza z wykorzystaniem szybko rosnących gatunków drzew, takich jak 
wierzby czy topole. Ich cechy, takie jak tolerancja na stres środowiskowy, duże zdolności 
adaptacyjne oraz łatwość rozmnażania wegetatywnego i przystosowanie do uprawy w sys-
temie rotacyjnym, składają się na potencjał połączenia rekultywacji terenów zanieczyszczo-
nych z korzystną ekonomicznie produkcją biomasy na cele energetyczne [Arduini i in. 2006, 
Giachetti i in. 2006, 2007]. 

Prezentowane wyniki niniejszej pracy pokazują wpływ odpadów garbarskich na wzrost 
i rozwój topoli i wierzby w porównaniu do konwencjonalnego, komercyjnie dostępnego na-
wozu, a także wpływ dodatku kwasów humusowych na biodostępność związków mineral-
nych zawartych w odpadach.

2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Zrzezy korzeniowe mieszańca topoli PK 53 (Populus tremula x P. alba densiramula) 
oraz zrzezy pozyskane z pędów nadziemnych wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) uzyska-
no, odpowiednio, z Populetum Instytutu Dendrologii PAN oraz z COBORU w Słupi Wielkiej. 
Odpady garbarskie pochodziły ze składowiska SKOTAN Sp. z o.o., jednej z największych 
polskich garbarni, działającej w Skoczowie od ponad 140 lat. Osady garbarskie, powstałe 
po strąceniu ścieków poprodukcyjnych przy użyciu środków do koagulacji osadu, takich jak 
Pix 113 – roztwór siarczanu (VI) żelaza (III), Pax 15 – chlorek poliglinu, Bremtamer-Hokulan 
i wapno, były prasowane i wywożone na składowisko. 
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Glebę z Populetum (kontrola) oraz osad garbarski suszono, przesiewano przez sito (Ø 
2 mm), mineralizowano na mokro. Stężenia Ca, Mg, K, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn oraz for-
my przyswajalne pierwiastków (0,1 n EDTA) oznaczano metodą płomieniową na spektrofo-
tometrze absorpcji atomowej Varian 220FS oraz kontrolnie na spektrofotometrze Varian AA 
DUO 289Fe/Zeman. Cd oznaczano metodą bezpłomieniową na kuwecie graficznej GTA-96 
(Varian), azot ogólny – metodą Kjedahla z wykorzystaniem aparatu KJETEC 2300, siarkę 
i węgiel ogólny – na aparacie LECO S.C.-144DR, fosfor ogólny metodą molibdenianowo-
-wanadową na aparacie HACH-LANGE DE3800, formy przyswajalne N i S – na chromato-
grafie jonowym DIONEX ICS 100. 

Do pomiaru odczynu gleby wykorzystano pH-metr HACH HQ40d. Wszystkie analizy 
mineralne zostały przeprowadzone w Instytucie Botaniki PAN. W porównaniu z glebą po-
braną z Populetum (kontrola, środowisko niepoddane bezpośredniej presji przemysłowej), 
odpady garbarskie wykazywały różnice zarówno pH, jak i pod względem zawartości mikro- 
i makroelementów (tab. 1). 

Tabela 1. Stężenie N i S (formy ogólne, %) i innych mikro- i makroskładników (formy ogólne 
i  przyswajalne – EDTA; mg kg-1s.m.) oraz materii organicznej (%) w glebie pobranej 
z poziomu 0–25 cm w Populetum oraz odpadów garbarskich. Wszystkie różnice po-
między glebą kontrolną i odpadem garbarskim, z wyjątkiem Cd-EDTA i Mn-EDTA, były 
istotne statystycznie (p<0,05)

Table 1. Concentrations of heavy metals, micro- and macronutrients (total- and bioavailable – 
EDTA; mg kg-1 DW), N and S (total, %), and organic matter (%) at the depth of 0–25 
cm in the control soil and solid tannery waste. All the differences between the soil and 
tannery waste, except in bioavailable Cd and Mn, were significant (p<0,05)

Składnik Gleba Odpad garbarski
Formy ogólne

Nog. 0,09 1,81
S og. 0,2 3,93
Ca 1269 126 801
Mg 840 3583
K 1577 455

Na 190 5168
P 374 5418

Cd 0,54 2,86
Cu 4,97 27,17
Cr 7,03 23 026
Fe 6242 17165
Mn 251,47 194,7
Ni 1,98 25,28
Pb 14 44,93
Zn 23,2 172,9

cd. tabeli na stronie 421
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pH 5,21 7,34
C org, % 0,878 23,61

materia org, % 1,51 40,7
Formy biodostępne

N-NO3 2,79 15,6
N-NH4 0,21 0,42
S-SO4 1031 27 452

Ca-EDTA 266 25 840
Mg-EDTA 37,4 2541
K-EDTA 81,7 157,6

Na-NH4NO3 10,5 3120
P-PO4 37,6 11 959

Cd-EDTA 0,047 0,042
Cu-EDTA 1,84 7,03
Cr-EDTA 0,1 156,1
Fe-EDTA 153 821
Mn-EDTA 101 99
Ni-EDTA 0,613 5,367
Pb-EDTA 4,06 6,14
Zn-EDTA 4,87 48,7

W składzie analizy mineralnej odpadów szczególną uwagę zwraca duża zawartość ma-
terii organicznej, azotu ogólnego i jonu amonowego, a także stosunek C:N, który był taki, 
jak w białkach. Chrom (III) stanowił około 1,5% odpadu, a jego stężenie wielokrotnie prze-
kraczało zawartość w glebie kontrolnej (tab.1). 

Topole i wierzbę uprawiano przez 17 tygodni (od kwietnia do września) w doniczkach 
(ok. 2,5 l), w zacienionym namiocie foliowym. Analizowano wzrost sadzonek na glebie kon-
trolnej bez (0%) i z dodatkiem różnych proporcji odpadów garbarskich (25%, 50% i 100%) 
lub z dodatkiem nawozu OsmocoteTMExtract Standard (skład chemiczny: 15 N +9 P +9 K 
+3 MgO+ pierwiastki śladowe: 0,047% Cu, 0,40% Fe, 0,06% Mn, 0,023% Mo, 0,015% Zn) 
w stężeniu 2 kg/m3. Ponadto przy uprawie wierzby do podłoża zmieszanego z odpadami 
garbarskimi dodano kwasy humusowe firmy Fluka – do uzyskania stężenia 0,15%. 

Po zakończeniu doświadczenia, zebraniu materiału roślinnego i rozdzieleniu na liście, 
pędy i korzenie, określono suchą masę poszczególnych organów sadzonek. Oznaczono 
również ich skład mineralny, z wykorzystaniem metod i pomiarów zastosowanych w analizie 
mineralnej gleby. Pomiary całkowitej długości i powierzchni systemu korzeniowego przepro-
wadzono przy użyciu skanera (EPSON PERFECTION V700 PHOTO) z dodatkowym świa-
tłem w górnej pokrywie i programem komputerowym do analizy obrazu (WinRhizo, Regent 
Instruments Inc., Quebec, Kanada). Analiza statystyczna otrzymanych wyników obejmo-
wała obliczenie wartości średnich i błędu standardowego ( x ±SE) oraz wieloczynnikową 
analizę statystyczną (ANOVA) z wykorzystaniem programu STATISTICA 6 (StatSoft Inc.). 
Sformułowania w tekście: ‘mniejszy/większy’ oraz ‘spadek/wzrost’ dotyczą tylko różnic sta-
tystycznie istotnych. Różnice uznawano za istotne dla p<0,05.

cd. tabeli ze strony 420
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3. WYNIKI I DYSKUSJA

3.1. Wpływ odpadów garbarskich na wzrost

Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stężenia chromu w odpadach garbar-
skich, przekraczającego poziom krytyczny, fitotoksyczny na biomasę sadzonek wierzby i to-
poli uprawianych w wariancie 100% odpadów garbarskich (rys.1E). Nieznaczny wzrost zano-
towano dla liści wierzby (rys. 1A), natomiast korzenie miały o połowę zredukowaną biomasę 
(rys. 1C), podobnie jak długość i powierzchnię (tab. 2). Jedynie ich powierzchnia specyficzna 
(ang. SRA, Specific Root Area) wzrosła, co zazwyczaj świadczy o wysokiej żyzności gleby 
i cienkich oraz rozgałęzionych korzeniach lub, przeciwnie, może być symptomem odbiega-
nia warunków w podłożu wzrostowym od optymalnych [Lohmus i in. 1989, Rose i in. 2009]. 

Rys. 1. Biomasa (g suchej masy) liści (A), pędów (B), korzeni (C) wierzby bez i z dodatkiem kwa-
sów humusowych (KH), biomasa poszczególnych organów topoli (D) oraz porównanie 
sadzonek obu gatunków drzew (E) wzrastających w podłożu z różnym dodatkiem odpa-
dów ( 25, 50 i 100%) lub z nawozem OsmocoteTM (+O.). x ±SE

Fig. 1. Dry weight (g) of leaves (A), stems (B), roots (C) of willow with and without addition of hu-
mic acids (KH), dry weight of different poplar tissues (D) and biomass of poplar and wil-
low saplings (E) grown on the control soil with various concentration (25, 50 and 100%) 
of tannery waste or with OsmocoteTM fertilizer (+O.). Mean ±SE
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Uprawa topoli w podłożu z odpadami garbarskimi prowadziła do wzrostu biomasy 
(rys. 1D, E) i obniżenia wartości SRA (tab. 2). Zmiany te miały też odzwierciedlenie w war-
tościach indeksu tolerancji (stosunek suchej masy korzeni z doniczki z odpadami do kon-
trolnych), które dla wariantów uprawy z dodatkiem 25 i 50% odpadu garbarskiego wy-
nosiły 1,7. Tylko uprawa topoli w wariancie 100% odpadów garbarskich prowadziła do 
50-procentowej redukcji wartości indeksu tolerancji (tab. 2). W przeciwieństwie do topoli, 
wierzba wykazywała znaczne obniżenie indeksu tolerancji już przy najniższej dawce od-
padów (25%), osiągając wartość 0,4 (tab. 2). Wynik ten dobrze korespondował z więk-
szym niż w przypadku topoli negatywnym wpływem odpadów garbarskich na jej biomasę. 
Wskazuje na to także porównanie takich parametrów, jak stosunek masy korzeni do pędu 
nadziemnego, który zmniejsza się u wierzby gwałtownie po dodaniu różnych proporcji od-
padów do gleby (tab. 2), oraz dwa razy większa redukcja udziału korzeni w biomasie wa-
riantów 25 i 50% niż ich odpowiedników u topoli (rys. 3).

Tabela 2. Parametry morfometryczne sadzonek wierzby i topoli uprawianej w glebie kontrolnej 
(0%) i odpadach garbarskich (25, 50 i 100%), bez lub z dodatkiem kwasów humu-
sowych (KH) lub nawozu OsmocoteTM. Indeks tolerancji=(s.m. korzeni wariant)/(s.m. 
korzeni kontrola), korzenie/pęd nadziemny=(s.m. korzeni)/(s.m. pędu nadziemnego), 
SRA= specyficzna powierzchnia korzeni (cm2/g s.m.), s.m.=sucha masa. x ±SE

Table 2. Some morphometrical results and ratios calculated based on it, after willow and pop-
lar growth on control soil (0%) with various concentrations (25, 50 and 100%) of tan-
nery waste and humic acids (KH) or with additional fertilizer OsmocoteTM. Tolerant 
index=(DW of treated roots)/(DW of control roots), Roots/Shoots=(DW of roots)/(DW 
of shoots), SRA=Specific root area (cm2/g DW), DW=dry weight. Mean ±SE

Gatunek Dodatek 
odpadów, %

Indeks 
tolerancji

Korzenie/pęd 
nadziemny

Długość 
korzeni, cm

Powierzchnia 
korzeni, cm2

SRA, 
cm2/g s.m.

Wierzba

0 1,00±0,10 0,73±0,08 7443±299 232±9 119±10
0 + Osmocote 1,04±0,10 0,32±0,03 6266±590 233±23 127±15

25 0,38±0,05 0,16±0,01 4590±300 153±16 236±26
25 + KH 0,58±0,07 0,18±0,02 5046±450 155±19 130±4

50 0,39±0,04 0,15±0,01 4090±168 116±5 165±18
50 + KH 0,55±0,07 0,160±0,002 5278±430 160±17 142±4

100 0,42±0,05 0,18±0,01 4021±309 118±8 158±12
100 + KH 0,44±0,02 0,18±0,02 4537±350 133±5 147±2

Topola

0 1,0±0,5 0,7±0,3 10948±666 481±29 139±13
0 + Osmocote 1,99±0,27 0,47±0,01 10892±196 438±12 70±8

25 1,7±0,1 0,36±0,03 15006±1045 496±70 91±9
50 1,7±0,5 0,44±0,04 10253±881 303±13 83±14

100 0,5±0,2 0,19±0,01 4581±338 160±9 113±7
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Rys. 2. Zawartość metali i makroelementów (ppm, S, N w %) w sadzonkach i korzeniach wierz-
by i topoli uprawianych w różnych proporcjach (25, 50 i 100%) odpadów garbarskich 
oraz z dodatkiem 0,15% KH do podłoża wzrostowego wierzby. Przedstawiono wartości 
średnie

Fig. 2. Concentrations of metals and nutrients (ppm, S, N in %) in willow and poplar roots and 
saplings grown on control soil with various concentration (25, 50 and 100%) of tannery 
waste and with 0,15% humic acids (KH) in willow growing medium. Mean
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Rys. 3. Udział poszczególnych organów w biomasie wierzby i topoli uprawianej w glebie kontro-
lnej (0) i odpadach garbarskich (25, 50 i 100%) bez i z dodatkiem kwasów humusowych 
(KH) lub nawozu OsmocoteTM (+O.). SMR=(s.m. pędu nadziemnego)/(s.m. całej rośliny), 
RMR=(s.m. korzeni)/(s.m. całej rośliny), s.m.=sucha masa. x ±SE

Fig 3. Participation of shoots and roots in total dry weight (DW) of willow and poplar saplings 
grown on control soil (0%) with various concentration (25, 50 and 100%) of tannery waste 
and humic acids (KH) or with additional fertilizer OsmocoteTM (+O.). RMR root mass 
ratio=(DW of roots)/(DW of sapling), SMR shoot mass ratio = (DW of shoots)/(DW of sap-
ling). Mean ±SE

Aby zrewidować potencjalny efekt działania odpadów garbarskich jako 'nawóz' dla upra-
wy sadzonek topoli i wierzby, przeanalizowano ich wzrost na glebie kontrolnej wzbogaco-
nej o dodatkową porcję składników mineralnych, w postaci komercyjnie dostępnego nawo-
zu OsmocoteTM. W porównaniu z wariantami, w których nie wzbogacano podłoża wzrosto-
wego w składniki odżywcze, w tym mineralne (kontrola, 0%), dodanie OsmocoteTM do upra-
wy topoli pozwoliło na uzyskanie prawie trzy razy większej biomasy (20 g zamiast 7 g suchej 
masy/sadzonkę) (rys. 1E), podczas gdy wierzba w sposób istotny zwiększyła jedynie masę 
pędów (rys. 1B), co przełożyło się na wzrost suchej masy sadzonki z 4,9 do 8,9 g (rys. 1E).

Podkreślić należy, że wyniki uzyskane w uprawie topoli w podłożu z dodatkiem Osmoco-
teTM były bardzo zbliżone do tych otrzymanych w uprawie z 25- i 50-procentowym udziałem od-
padów garbarskich w podłożu wzrostowym (rys. 1D). Podobne zależności notowano również 
w dla otrzymanych wartości indeksu tolerancji (odpowiednio 1,99 i 1,7) (tab. 2), wartości stosun-
ku suchej masy korzeni i całej sadzonki (RMR) oraz wartości stosunku suchej masy pędu nad-
ziemnego i całej sadzonki (SMR) (rys. 3), proporcji korzeni do pędu nadziemnego (odpowied-
nio 0,47 do 0,36 i 0,44) (tab. 2), a także SRA (odpowiednio 70 do 91 i 83 cm2/g s. m.) (tab. 3). 

W przeciwieństwie do topoli, reakcja sadzonek wierzby na niższe stężenia odpadów 
garbarskich nie przypominała efektu uzyskanego przy nawożeniu OsmocoteTM. Najwyraź-
niej w przypadku wierzby substancje odżywcze dostarczone wraz z odpadem garbarskim 
nie zniwelowały negatywnego efektu zawartego w nich chromu lub też nie była ona w pełni 
zdolna do ich pobrania czy wykorzystania. Tę drugą tezę potwierdza brak znaczących róż-
nic między uprawą na glebie kontrolnej bez dodatku i z dodatkiem OsmocoteTM (rys.1). Poza 
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zwiększeniem biomasy pędów nadziemnych (rys. 1B) nie obserwowano istotnego, pozy-
tywnego wpływu nawozu na parametry wzrostowe wierzby; nie stwierdzono zmian w war-
tościach indeksu tolerancji, podobnie jak i parametrów morfometrycznych korzeni (tab. 2). 

Tabela 3. Stężenie chromu (ppm) w liściach, pędach i korzeniach sadzonek wierzby i topoli. 
x ±SE. p = poziom istotności różnic

Table 3. Concentration of chromium (ppm) in leaves, stems and roots of willow and poplar. 
Mean ±SE. p = significance of differences

% odpadu 
garbarskiego 

w podłożu

Cr, ppm

liście wierzby liście topoli pędy wierzby pędy topoli korzenie 
wierzby

korzenie 
topoli

0 10,4±0,5 4,6±0,2 3,95±0,07 6,7±0,3 23,1±0,03 27,2±0,7
25 8,31±0,8 8±1 9±0,15 8,3±0,2 205±5 139±4
50 3,84±0,07 9,1±0,6 8±0,5 30±1,5 230±3 234±2

100 3,36±0,08 27±2 15±0,7 49±1 276±13 759±8
p 9,30E-004 6,10E-004 2,67E-004 1,60E-005 5,00E-005 5,00E-007

3.2. Wpływ odpadów garbarskich i kwasów humusowych na gospodarkę mineralną

Wraz ze wzrostem zawartości odpadów garbarskich w podłożu podnosił się także po-
ziom stężenia toksycznego dla roślin chromu. Zazwyczaj im więcej danego metalu w gle-
bie, tym większe jest jego pobieranie przez rośliny, przy czym chrom należy do pierwiast-
ków o stosunkowo niskim wskaźniku fitoakumulacji (stosunku zawartości Cr w roślinie do 
stężenia w glebie) [Kabata-Pendias i Pendias 1999]. Jego normalna (fizjologiczna) zawar-
tość w liściach roślin wynosi 0,1–0,5 ppm s. m., a toksyczna to 50–20 ppm [Kabata-Pendias 
i Pendias 1999]. Najczęściej chrom jest pobierany pasywnie bądź z udziałem transporterów 
specyficznych, np. dla związków siarki, i gromadzony w korzeniach [Giachetti i in. 2007]. 

Podobnie jak inne gatunki roślin [Arduini i in. 2006, Abou-Shanab i in. 2007, Giachet-
ti i in. 2007], sadzonki topoli i wierzby uprawiane w podłożu z odpadem garbarskim akumu-
lowały chrom głównie w korzeniach sadzonki wierzby nawet do 95% całkowitej zawartości 
Cr w suchej masie (tab. 3). O ile pobieranie chromu przez korzenie przy niższych dawkach 
odpadów (25 i 50%) było wyższe u wierzby niż u topoli, to ta druga wykazywała trzykrotnie 
większą jego zawartość w wariancie uprawy w podłożu zawierającym 100% odpadów gar-
barskich (tab. 3). U topoli notowano statystycznie istotny wzrost stężenia Cr w pędach oraz 
w liściach (tab. 3), podczas gdy wierzba gromadziła Cr w bardzo niskich stężeniu w pędach 
nadziemnych i jeszcze mniejszym w liściach (tab. 3). 

Jednym z podstawowych efektów działania Cr na rośliny jest zaburzenie gospodar-
ki mineralnej [Giachetti i in. 2006, 2007]. Dzieje się tak, ponieważ działa on antagonistycz-
nie w stosunku do większości pierwiastków spełniających funkcje fizjologiczne, czyli Fe, K, 
Mg, P, Cu, Zn, B, jak również szkodliwych metali ciężkich, Cd i Pb [Kabata-Pendias i Pen-
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dias 1999]. Wykazano, że wysokie stężenia Cr zmniejszają pobieranie Fe, Zn i Mn u kuku-
rydzy i buraka, interferują z translokacją Ca, K, Mg, Cu, Pb u soi lub zwiększają pobiera-
nie Mn u fasoli, co może być mechanizmem kompensującym toksyczne działanie Cr [Zou 
i in. 2006]. Skutki niedoboru tych pierwiastków, to np. zaburzenia w działaniu metaloenzy-
mów, reakcjach redukcji i utleniania, chlorozy, upośledzony wzrost [Zou i in. 2006]. W ni-
niejszej pracy również obserwowano, że wraz ze wzrostem zastosowanych proporcji odpa-
dów garbarskich (25, 50 i 100%) w podłożu hodowlanym wierzby i topoli i tym samym wzro-
stem stężenia Cr w sadzonkach następowało obniżenie zawartości Zn, P i Cd w korzeniach, 
pędach i liściach zarówno wierzby, jak i topoli (rys. 2a-f). Stwierdzono też akumulację Ca, 
Na i N w korzeniach obu gatunków drzew, proporcjonalną do wzrostu ich stężenia w pod-
łożu (rys. 2i, l, m). W przypadku Fe, u topoli rosnącej przy najmniejszej (25%) domiesz-
ce odpadów garbarskich zawierających Cr, zanotowano obniżenie jego stężenia w korze-
niach i wzrost przy większych dawkach (50 i 100%) oraz wzrost Fe w korzeniach wierzby we 
wszystkich wariantach uprawy z odpadami garbarskimi (25–100%) (rys. 2h, k). Obserwo-
wano także różnice w zawartości S w korzeniach obu badanych gatunków drzew. Uprawa 
topoli w podłożu z odpadami garbarskimi prowadziła do wzrostu zawartości S w korzeniach 
wraz ze wzrostem stężenia S w podłożu wzrostowym, natomiast u wierzby notowano ogra-
niczone jej pobieranie w wariancie 25% i istotny wzrost w wariancie 100% odpadu (rys. 2j). 

Dodanie kwasów humusowych (KH) do uprawy wierzby na odpadach garbarskich nie 
zmieniło w sposób istotny analizowanych parametrów wzrostowych (rys. 1A-C; tab. 2). 
Wpłynęło natomiast na akumulację Cr w tkankach, wyraźnie zwiększając zawartość Cr 
w korzeniach i obniżając gromadzenie w pędach nadziemnych (rys. 2g). W liściach tenden-
cja malejącego stężenia Cr wraz ze wzrostem udziału odpadów w podłożu została po do-
daniu kwasów humusowych odwrócona, lecz bez potwierdzenia statystycznego i dorówna-
nia zawartości w wariancie kontrolnym (rys. 2g). Rezultaty te są przynajmniej częściowo 
zgodne z innymi wynikami badań, np. u jęczmienia KH stymulowały transport Cr z korzeni 
do części nadziemnych rośliny [Nardi in. 2002]. Generalnie kwasy humusowe mogą działać 
dwojako na Cr zawarty w podłożu wzrostowym. Pochodzące z rozkładu materii organicznej, 
skomplikowane strukturalnie i bogate w grupy funkcyjne (np. karboksylowe, hydroksylowe) 
KH mają zdolność chelatowania różnych metali. Możliwa jest następnie ich silna sorpcja do 
nierozpuszczalnych frakcji organicznych gleby lub fragmentacja tych dużych kompleksów 
wskutek aktywności mikroorganizmów i dalej – udostępnienie rozpuszczalnych form Cr dla 
roślin [Kyziol i in. 2006, Evangelou i in. 2007, Arslan i in. 2008]. Dodatkowym aspektem jest 
zachowywanie stopnia utlenienia chromu (VI) w formie schelatowanej z kwasami humuso-
wymi i zapobieganie utlenianiu chromu (III) [Tanaka i in. 1997, Leita i in. 2009]. 

Poza zwiększeniem akumulacji Cr i Zn w korzeniach (rys. 2a, h), dla pozostałych bada-
nych pierwiastków uzyskano wyniki odbiegające od spodziewanych na podstawie danych 
literaturowych. Tylko nieznacznie wzrosła zawartość Cd w tkankach wierzby. Zawartość P 
pozostała bez zmian w stosunku do kontroli bez KH, z wyjątkiem spadku P w liściach wierz-
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by w uprawie z 50-procentową domieszką odpadów garbarskich (rys. 2c). Dodanie KH nie 
wpłynęło na pobieranie z podłoża Na i Ca, również zawartość N w korzeniach odpowiada-
ła wariantom bez KH (rys. 2i, l, m). Z kolei S, przy niższych stężeniach odpadów garbar-
skich, i KH stanowiła większy procent suchej masy korzeni wierzby niż na podłożu z bez 
KH (rys. 2j). Pod wpływem KH obserwowano również obniżoną zawartość Fe w korzeniach 
(rys. 2 k). Są to w większości wyniki odmienne od notowanych w doniesieniach o zwiększe-
niu biodostępności dla korzeni i translokacji substancji mineralnych do części nadziemnych 
dzięki ich kompleksowaniu przez kwasy humusowe dodawane do gleby bądź hodowli hy-
droponicznych [http://alphaagri.com, Maćkowiak i in. 2001, Akinci i in. 2009]. Dość nieocze-
kiwane wyniki mogą być rezultatem specyficznego charakteru badanego podłoża, bardzo 
bogatego właśnie w związki Fe, Na, Ca, N i P (tab. 1), których nadmiaru wierzba najprawdo-
podobniej nie była w stanie zagospodarować do własnych procesów życiowych. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z badań wynika, że wierzba i topola w różny sposób reagują na wzrost w zwiększają-
cym się stężeniu odpadów garbarskich w podłożu. Wydaje się, że topola jest mniej wraż-
liwa na Cr zawarty w odpadach, a na pewno więcej go akumuluje, głównie w korzeniach. 
Osiąga także większe przyrosty biomasy po dodaniu niewielkich ilości odpadów do upra-
wy, co można przyrównać do efektu osiąganego po zastosowaniu standardowego nawozu. 
Powodem jest najprawdopodobniej dostarczenie sadzonkom substancji odżywczych orga-
nicznych i nieorganicznych, zawartych w odpadach garbarskich w dużych stężeniach. Moż-
na jeszcze jednak brać pod uwagę efekt hormezy, czyli stymulację wzrostu i rozwoju roślin 
przez stosunkowo małe dawki czynnika toksycznego, w tym przypadku Cr (III). 

Dodatek kwasów humusowych do gleby z różnymi domieszkami odpadów garbarskich 
generalnie nie wpłynął w istotny sposób na biodostępność i pobieranie składników mineral-
nych przez wierzbę.

Uzyskane wyniki potwierdzają wagę wyboru odpowiedniego gatunku do ewentualnego 
zalesiania składowisk odpadów garbarskich. Tego typu metoda rekultywacji mogłaby przy-
nieść wymierne efekty w postaci nie tylko zabezpieczenia i fitostabilizacji zanieczyszczeń 
na danym terenie, ale również potencjalne korzyści ekonomiczne związane z uzyskaniem 
biomasy na cele energetyczne, bez potrzeby dodatkowego nawożenia takiej plantacji [Britt 
i in. 2002, Giachetti i in. 2007, Sakthivel i in. 2009].

Pani	 K.	 Grewling	 i	 dr.	 P.	 Plucińskiemu,	 a	 także	 dr.	 K.	 Ufnalskiemu	 dziękujemy	 za	
wszelkie	formy	pomocy	w	trakcie	prowadzonych	prac.	Dziękujemy	SKOTAN	Sp.	z	o.o.	
za	współpracę.	
Niniejsze	badania	zostały	częściowo	dofinansowane	przez	NCN	w	ramach	projektu	
badawczego	własnego	nr	N	N305	036340.
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