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Spalanie jest najczęściej kojarzone z zanieczyszczeniami powietrza – powstające pyły, związki lotne

o charakterze toksycznym, wywołujące smog. Jednak jako produkt spalania powstaje także popiół, który

musi zostać zutylizowany. Jednocześnie w popiele znajduje się wiele związków chemicznych, które

mogą być pobrane przez rośliny i mogą wpływać na kiełkowanie nasion oraz wzrost roślin. Dzięki temu

udałoby się wynaleźć dobry sposób na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń popiołem, który stałby się

zamiennikiem sztucznych nawozów. Ograniczyłoby to również pośrednio zanieczyszczenia rzek, wzrost

eutrofizacji w zbiornikach wodnych, wynikający ze spływu nawozów z pól uprawnych do jezior.

Celem projektu było zbadanie wpływu nawożenia popiołem na kiełkowanie i rozwój nasion 

pszenicy. W czterech wysiałyśmy po 30 nasion pszenicy, nawożąc je kolejno taką samą ilością 

popiołu z: 

• drewna sosnowego (doniczka 2), 

• ekogroszku (doniczka 3) 

• kartek papieru (doniczka 4). 

Dodatkowo wykonałyśmy próbę kontrolną bez żadnego nawozu (doniczka 1). 

Następnie zapewniłyśmy nasionom prawidłowe i identyczne warunki do rozwoju: odpowiednią

temperaturę i ilość światła, takie samo nawodnienie oraz taką samą wysokość nasion w doniczce.

Potem przez 3 dni obserwowałyśmy, w której doniczce najszybciej wykiełkują nasiona oraz gdzie

liczba wykiełkowanych będzie największa. Przez kilka następnych dni obserwowałyśmy wzrost

roślin. Najszybciej wykiełkowały nasiona w doniczce 2, potem w doniczce 4. Następnie

wykiełkowały w doniczce 1, a na końcu w doniczce 3. Wszystko to działo się w bardzo krótkim

czasie (kilku godzin). Dalszy wzrost roślin następował w przybliżonej szybkości w zależności od

tego, kiedy dane nasiona wykiełkowały. Jednakże doniczki różniły się liczbą wykiełkowanych

nasion: doniczka 1 – 27 nasion, doniczka 2 – 28 nasion, doniczka 3 – 27 nasion, doniczka 4 – 30

nasion.

Najlepszy wpływ na kiełkowanie nasion pszenicy i jej dalszy wzrost ma nawożenie

popiołem z drewna sosnowego, gdyż to w tej doniczce nasiona wykiełkowały

najszybciej. Dobre skutki przynosi również nawożenie popiołem z kartek papieru,

ponieważ w tej doniczce wyrosły wszystkie zasadzone nasiona. Najsłabszy i

znikomy wpływ ma najprawdopodobniej nawożenie popiołem z ekogroszku, gdyż w

tej doniczce nasiona wyrosły jako ostatnie, a ich liczba była tyka sama jak w próbie

kontrolnej.

Popiół z drewna albo popiół z kartek papieru, który można znaleźć chociażby w

kominkach w domu, można użyć jako nawóz do roślin. Przyczyni się to do tego, że

nie trzeba go będzie wyrzucać i tworzyć dodatkowych odpadów oraz nie będzie

istniała potrzeba używania sztucznych nawozów, więc mniej zanieczyszczeń spłynie

wraz z wodą z pól do rzek i jezior. Nawożenie popiołem może więc stać się

użytecznym zamiennikiem sztucznych nawozów, który równie dobrze przyczyni się

do efektywnego wzrostu roślin.
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Tabela 1. Porównanie doniczek w zależności od liczby i szybkości kiełkowania nasion pszenicy.

Rycina 1. Doniczka 2 po czterech dniach prowadzenia doświadczenia, gdzie 

nasiona były nawożone popiołem ze spalania drewna sosnowego. 

Fot. A. Miązek, Z. Matysiak.

Rycina 2. Wszystkie próby po czterech dniach prowadzenia doświadczenia. 

Fot. A. Miązek, Z. Matysiak.

Popiół może pełnić rolę nawozu i właśnie to w naszym projekcie staramy się pokazać. Zebrałyśmy trzy różne rodzaje popiołu i nawiozłyśmy nimi glebę z nasionami

pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L.L. Chcemy sprawdzić, czy produkty spalania, z którymi często mamy do czynienia mogą być wykorzystane jako naturalny

nawóz przyspieszający kiełkowanie nasion (pszenicy) oraz czy nawożenie wpłynie na intensywność wzrostu tej rośliny. Wykorzystujemy popiół: ze spalania drewna

sosnowego, ekogroszku, kartek papieru). Najlepszy wpływ ma najprawdopodobniej popiół z drewna sosnowego, gdyż najszybciej nasiona wykiełkowały w tej właśnie

doniczce, ale również popiół z kartek papieru, ponieważ w tej doniczce liczba wykiełkowanych nasion była największa.
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