
 STRESZCZENIE 

Badania miały na celu ocenę wpływu nawadniania mieszaniną wody 

wodociągowej, ścieków szarych surowych (z pralni, wanny i umywalki) i ścieków 

szarych oczyszczonych na plon suchej masy życicy trwałej oraz na glebę. Ścieki 

szare były oczyszczane w układzie laboratoryjnym, zbudowanym z osadnika 

lamelowego i filtrów. Zaplanowano i zrealizowano pełne doświadczenie 

wieloczynnikowe dla dwóch poziomów nawadniania (poziom niski: 5 mm/tydzień i 

poziom wysoki: 15 mm/tydzień) dla trzech czynników. Po ukończeniu badań 

wstępnych (etap I) przeprowadzono doświadczenie dla dwóch wariantów: bez 

nawożenia (etap II) i z nawożeniem (etap III), trwającymi 186 dni każdy. Życicę 

ścinano sześciokrotnie w trakcie doświadczenia, oceniano plony suchej masy 

całkowitej dla trzech i sześciu zbiorów. Pomiar pH i przewodności elektrycznej gleby 

wykonywano przed i po zakończeniu każdego etapu doświadczenia. 

Wyniki badań wykazały, że wszystkie główne czynniki (woda wodociągowa, 

ścieki szare surowe i ścieki szare oczyszczone) istotnie wpływały na całkowity plon 

życicy po trzech i sześciu zbiorach w II etapie badań. Najistotniejszym czynnikiem 

wpływającym na plon życicy były oczyszczone ścieki szare. Ponadto wszystkie 

oddziaływania między dwoma czynnikami miały istotny wpływ na plon, z wyjątkiem 

oddziaływania między ściekami szarymi oczyszczonymi a ściekami szarymi 

surowymi po sześciu zbiorach. Doświadczenie II etapu wykazało, że woda 

wodociągowa, ścieki szare oczyszczone i ich wzajemne oddziaływanie miały istotny 

wpływ na pH gleby; podobnie wszystkie czynniki i ich wzajemne oddziaływanie miały 

wpływ na przewodność elektryczną gleby. Ścieki szare oczyszczone były 

najistotniejszym czynnikiem wpływającym na pH gleby, natomiast woda 

wodociągowa miała decydujące znaczenie dla przewodności elektrycznej gleby. 

W III etapie doświadczenia nie stwierdzono istotnego wpływu poszczególnych 

czynników i ich wzajemnych oddziaływań na plon życicy po trzech zbiorach. Jednak 

oddziaływania między wodą wodociągową i ściekami szarymi surowymi oraz między 

ściekami szarymi oczyszczonymi i ściekami szarymi surowymi miały istotny wpływ 

na plon po sześciu zbiorach. Oddziaływanie między wodą wodociągową a surowymi 

ściekami szarymi miało istotny wpływ na pH gleby, natomiast wszystkie główne 

czynniki oraz ich interakcje, a także interakcje między wodą wodociągową i ściekami 

szarymi surowymi miały wpływ na przewodność elektryczną gleby, a najistotniejszym 



czynnikiem okazała się woda wodociągowa. Ponadto jakość odcieku uległa 

poprawie po 51 dniach wzrostu życicy i utrzymywała się do końca etapów II, co 

wskazuje na dużą skuteczność doczyszczania ścieków szarych w strefie 

korzeniowej. 
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