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 Zastosowanie biowęgla jako nawozu 

Główne cechy podkategorii 
Biowęgiel to niskotemperaturowy powyżej 400°C, redukcyjny, termicznie przetworzony materiał 
pochodzący o wysokiej zawartości węgla, wytwarzany z roślin o wysokiej zawartości celulozy lub 
produktów ubocznych pochodzenia biologicznego. Ten produkt jest stworzony do zastosowań 
funkcjonalnych w glebie, sam w sobie nie posiadając istotnego ekonomicznie poziomu zawartości 
składników odżywczych, ale działając jako polepszacz gleby.  
„Biowęgiel” to połączenie „bio-” jak „biomasa” i „węgiel” jak „węgiel drzewny”. Uzyskuje się go 
przez zwęglenie/pirolizę roślin lub bio-produktów w procesie ogrzewania bez obecności tlenu. 
Istnieją różne rodzaje procesów pirolizy stosowanych do wytwarzania biowęgla, stosujące 
temperaturę rdzenia materiału od 400°C do 550° C, takie jak piroliza wolna, piroliza szybka i 
piroliza błyskawiczna. Obecnie na rynku istnieją procesy umożliwiające neutralne energetycznie 
przetwarzanie również obornika - świńskiego lub innego - na biowęgiel.  
Jest to stabilny materiał węglowy pochodzący z recyklingu, korzystny dla gleby, zawierający 
stabilny węgiel, który jest aplikowany do gleby. Następujące materiały nie są klasyfikowane jako 
produkty i materiały biowęgla: węgiel drzewny, uwodniony węgiel HTC, produkty toryfikowane, 
produkty zwęglone, które nie posiadają zezwolenia władz UE/państw członkowskich na produkcję i 
stosowanie ich jako biowęgiel funkcjonalny do gleby, produkty zwęglone, które nie posiadają 
znakowania o zezwoleniu władz UE/państw członkowskich i wszystkie materiały, które nie są 
produkowane z biomasy. Zawartość węgla w pirolizowanych produktach waha się od 25% do 95% 
suchej masy, w zależności od zastosowanego w procesie surowca i temperatury. Na przykład 
zawartość C w poddanym pirolizie drewnie bukowym wynosi ok. 85%, natomiast w oborniku od 
drobiu stanowi ok. 25%. Na jakość biowęgla mają wpływ dwa główne elementy: jakość wykonania 
inżynieryjnego projektu karbonizacji w celu wydajnej obróbki termicznej materiału oraz 
charakterystyka materiału wsadowego. Biowęgiel jest używany jako polepszacz gleby, zwykle w 
ilości od 5 ton/ha do 20 ton/ha aby osiągnąć odpowiedni efekt. 
 
Materiał wsadowy 
Ramy prawne: Zgodnie z proponowanymi materiałami CMC14 do pirolizy i gazyfikacji zawartymi w 
nowym Rozporządzeniu w sprawie Produktów Nawozowych (EU 1069/2009) materiałem 
wsadowym do produkcji biowęgla powinny być 

 Odpady roślinne z przemysłu spożywczego oraz włókniste odpady roślinne z 
produkcji pierwotnej masy celulozowej i produkcji papieru z tej masy, jeżeli nie jest 
chemicznie modyfikowana. 

 Pozostałości z produkcji bioetanolu i biodiesla. 

 Bio-odpady mieszczące się w rozumieniu punktu 4 Artykułu 3 Dyrektywy  2008/98/EC 
pochodzące z selektywnej zbiórki bio-odpadów  u źródła. 

Materiały pochodzące ze zmieszanych odpadów komunalnych, szlamu ściekowego, szlamu 
przemysłowego lub pochodzącego z bagrowania są wykluczone jako materiał wsadowy do 
produkcji biowęgla. 

 
 
Input material 
Legal framework: According to the proposed CMC14 Pyrolysis and Gasification materials of the 
new Fertilising Products Regulation (EU 1069/2009) the input material for biochar product 
should be 

 vegetable waste from the food processing industry and fibrous vegetable waste 
from virgin pulp production and from production of paper from virgin pulp, if not 
chemically modified. 

 processing  residues from the production of bioethanol and biodiesel. 
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Jak odbywa się produkcja? 
Wszystkie produkty biowęgla otrzymywane są w procesie konwersji termochemicznej w 
warunkach ograniczania tlenu w reaktorze do pirolizy lub gazyfikacji.  Specyficzne warunki obróbki 
termo-chemicznej wymagane dla bezpiecznej produkcji biowęgla to:   

 Piroliza w temperaturze rdzenia materiału powyżej 400ºC trwająca przez przynajmniej 10 
minut lub 

 Gazyfikacja w temperaturze rdzenia materiału powyżej 750ºC trwająca przez 
przynajmniej 2 sekundy. 

Nowe Rozporządzenia w sprawie Produktów Nawozowych (EU 1069/2009) ustanowi prawo 
dotyczące specyficznych warunków, będących nadal w fazie rozwoju.   
 
Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 
Zawartość składników odżywczych (N-P2O5-K2O %) w biowęglu: 1- 0,2 -0,5, TC:>80 %. 
Biowęgiel to polepszacz gleby o niskiej zawartości NPK i wysokiej zawartości węgla, stosowany w 
celu zwiększenia retencji wody i składników odżywczych, sekwestracji węgla oraz dla osiągnięcia 
innych korzystnych skutków 
Przykłady produktów zawierających biowęgiel, dostępnych na platformie dla rolników 
stworzonej w projekcie NUTRIMAN  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571   
“Biowęgiel Terra-Preta” to specyficzny produkt o wysokiej jakości o unikatowych właściwościach, 
przetwarzany w ramach technologii “3R” Recycle-Recover-Reuse obejmującej pirolizę w wysokiej 
temperaturze. 
Biowęgiel Terra-Preta to stabilny produkt uboczny na bazie biomasy roślinnej, przetwarzany  w 
warunkach termicznych redukcji wartości rzeczywistej 3R. Biowęgiel drzewny jest wykorzystywany 
jako polepszacz gleby, w celu osiągnięcia dowolnego efektu polepszenia jej jakości oraz dla 
ekologicznego zastosowania o ujemnej emisji węgla. Biowęgle Terra-Preta są odpowiednie do 
stosowania jako polepszacz gleby opierający się głównie na efektach wysokich dawek, podnoszący 
zdolności gleby do retencji wody.  Jest to szczególnie istotne gdyż wiele roślin uprawnych jest 
wrażliwych na stres abiotyczny w postaci zbyt gorących i suchych warunków pogodowych, co z 
powodu zmian klimatycznych jest dziś już rzeczywistością. 
Produkt ten (biowęgiel Terra-Preta) jest oparty na drewnie i jego skład BIO-NPK-C może być 
formułowany w dowolnych wielkościach, zgodnie z wymaganiami użytkownika/rynku, zarówno w 
przypadku zastosowań organicznych, jak i w rolnictwie niskonakładowym. Produkt jest w pełni 
bezpiecznym i innowacyjnym polepszaczem gleby przeznaczonym przede wszystkim do 
ekologicznych upraw ogrodowych/ niskonakładowych, w połączeniu z wieloma korzystnymi 
efektami. Jedną z właściwości biowęgla drzewnego jest jego duża powierzchnia właściwa, na którą 
ma wpływ rodzaj użytego materiału organicznego oraz warunki, w jakich jest produkowany. Jest to 
produkt bogaty w mikro i makro-pory, które zwiększają zdolność retencjonowania wody, pozwalają 
na rozwój mikroorganizmów i zatrzymują składniki odżywcze, uwalniając je stopniowo z biegiem 
czasu. 

 
Figure 1. Biowęgiel Terra-Preta (ID:1571) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571
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Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia  
ID 1571 biowęgiel Terra Preta stosuje się w ilości 5-20 t/ha w zależności od jakości gleby, pory 
roku, zapotrzebowanie (pobór) upraw, w celu poprawy produkcji upraw ogrodniczych, głównie w 
uprawie świeżych warzyw, uprawach wieloletnich (drzewa owocowe), winogronu, ryżu i tytoniu. 
Głównym obszarem zastosowania jest rolnictwo ekologiczne i niskonakładowe, ale można go 
stosować także w rolnictwie konwencjonalnym.   
 
Korzyści dla rolników 
Produkty biowęgla posiadają szeroki zakres korzystnych efektów w roli polepszacza gleby czy 
środka konserwującego, zmniejszając zagęszczenie gleby, poprawiając napowietrzenie i zdolność 
do retencjonowania wody i składników odżywczych, jednocześnie zmniejszając ich straty w wyniku 
wymywania. Biowęgiel jest potencjalnie „ujemny pod względem emisji węgla”, dzięki pochłanianiu 
większych ilości węgla z atmosfery niż oddaje do niej z powrotem i łagodzeniu zmian klimatycznych 
poprzez przechowywanie w glebie węgla pochodzenia roślinnego w bardzo stabilnej formie 
opierającej się długotrwałemu rozkładowi.  
 
Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń. 
Ponieważ wprowadzanie biowęgla do gleby jest nieodwracalne, kiedy stosuje się go w skali dużych 
dawek, do aplikacji należy używać wyłącznie wysokiej jakości, odpowiednio produkowanych i 
skomponowanych produktów biowęgla posiadających zezwolenie władz UE/państw 
członkowskich, certyfikat REACH oraz certyfikat rozszerzonej odpowiedzialności producenta EPR 
od dostawcy. 
W niektórych przypadkach nadwyżki Cu/Zn w biowęglu z obornika mogą stanowić wyzwanie. Ze 
względu na ryzyko erozji wietrznej i wymywania przez deszcz niewielkiej masy objętościowej i 
często pylistego biowęgla roślinnego należy być bardzo ostrożnym podczas stosowania biowęgla 
na otwartym polu. Odnośnie metody aplikacji, należy zachować ostrożność podczas stosowania 
suchego biowęgla, ponieważ jest on pylący i nie powinien być rozrzucany w warunkach silnego 
wiatru. 
Zarządzanie surowcami i logistyka transportu należą do najistotniejszych kwestii ekonomicznych, 
bezpieczeństwa produkcji, środowiskowych i wydajności produkcji w związku z działaniami 
dotyczącymi biowęgla. Infrastruktura magazynowa jest integralnym elementem łańcuchów dostaw 
biowęgla. Dlatego jego przechowywanie jest nieuniknionym elementem łańcucha, a jednocześnie 
jednym z głównych źródeł ryzyka. Ryzyko to wynika z problemów technicznych podczas 
przechowywania (takich jak pożar), jak również z kosztu alternatywnego zaangażowanego 
kapitału. Na obszarze rozproszonym geograficznie ceny surowców rosną wraz ze wzrostem 
odległości do zakładu produkcji biowęgla, gdyż rosną koszty transportu. Dlatego też perspektywa 
całego łańcucha ma znaczenie krytyczne dla zrównoważenia niezawodności transportu oraz 
lokalizacji i pojemności obiektów magazynowych. Zarządzanie surowcami i organizacja logistyki 
transportu biowęgla różni się więc w zależności od przypadku.  
Nie stwierdza się trudności w zakresie prawnym po wejściu w życie nowego Rozporządzenia  EU 
1009/2009, które będzie miało miejsce 16 lipca, 2022.  
Potencjalne ryzyko/zwroty “P-phrases” zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 EC : 
P102: Trzymać poza zasięgiem dzieci 
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu 
P270 Podczas używania produktu nie jeść, nie pić i nie palić 
P280 Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P501 Usuwanie pojemników i odpadów: traktować jak odpady komunalne 
P302+P352: w przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody  
P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. 
Ponowne zastosowanie: 0 dni 
 
Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia  
ID 1571 biowęgiel Terra Preta stosuje się w ilości 5-20 t/ha w zależności od jakości gleby, pory 
roku, zapotrzebowanie (pobór) upraw, w celu poprawy produkcji upraw ogrodniczych, głównie w 
uprawie świeżych warzyw, uprawach wieloletnich (drzewa owocowe), winogronu, ryżu i tytoniu. 
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Brak specjalnych przepisów dotyczących transportu materiału niebezpiecznego 
Samozapłon: bardzo wysokie ryzyko, szczególnie w przypadku świeżo wyprodukowanego 
biowęgla. 
Ryzyko wypuchu pyłów: bardzo wysokie. 
Ramy prawne określające stosowanie 
Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 
Biowęgiel (produkt) został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w 
sprawie produktów nawozowych (UE 1069/2009) Załącznik I. Materiał CMC14 do pirolizy i 
gazyfikacji (w trakcie opracowywania) określi ramy prawne dla:  

 Dopuszczonych materiałów wsadowych 

 Termochemicznych warunków procesu 

 Charakterystyki produktu 
o 6 mg/kg suchej masy PAH16 (uwaga: w niektórych państwach EU 1 mg/kg PAH19 – 

limit stosowany od 2005, szczególnie na obszarach NATURA 2000) 
o 20 ng ekwiwalentu toksyczności WHO dla PCDD/F/kg suchej masy 
o 0,8 mg/kg suchej masy PCB 
o 30 g/kg chloru w przeliczeniu na sucha masę,  
o 2 mg/kg suchej masy talu  
o H/Corg mniej niż 0,7 
o Zawartość węgla organicznego: mniej niż 50%. 

Produkty z biowęgla powinny spełniać wymogi jakości i bezpieczeństwa określone w danej 
Kategorii Funkcji Produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie produktów nawozowych (UE 
1069/2009). Produkty biowęgla w ilości powyżej 1 tony/rok mogą być stosowane tylko wówczas, 
gdy wszystkie obowiązkowe zezwolenia UE/państw członkowskich oraz zezwolenia REACH są 
dostępne do produkcji, importu, wprowadzania na runek, stosowania i aplikowania, a 
oznakowanie produktu jest dostępne zgodnie z przepisami.  

Ważne dla wszystkich rodzajów zastosowania biowęgla:  

 Aby zapewnić wysoką funkcjonalność biowegla w krótszym czasie, produkt jest zazwyczaj 
formułowany, aktywowany, blendowany i/lub przynajmniej zwilżany przed użyciem. 

 Legalnie zakupiony biowęgiel wyprodukowany w UE (spełniający wymogi jakościowe 
okreslone w Rozporządzeniu) otrzymany od autoryzowanego dostawcy z UE/kraju 
członkowskiego posiadającego certyfikat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta jest 
produktem wysokiej jakości i zawsze bezpiecznym do stosowania zgodnie z instrukcją na 
etykiecie.  

 Ponieważ aplikowanie biowęgla do gleby jest nieodwracalne, użytkownik ponosi pełną 
odpowiedzialność przed zakupem i użyciem biowęgla za upewnienie się że produkt posiada 
udokumentowane wszystkie wymagane zezwolenia, w tym certyfikat Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producenta.  

 Nielegalnie wyprodukowany biowęgiel o wydajności powyżej 1 t/rok nieposiadający 
wymaganych zezwoleń UE/krajów członkowskich ani certyfikatu Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producenta, np. brak odpowiednich dokumentów potwierdzających 
bezpieczeństwo, nie powinien byc stosowany do celów rolniczych. 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 
Efektywność techniczna i ekonomiczna stosowania biowęgla roślinnego jako polepszacza gleby 
(przede wszystkim w celu zwiększenia retencji wody i poziomu składników odżywczych) zależy w 
dużym stopniu od jakości biowęgla i warunków aplikacji. Jakość biowęgla jest zależna przede 
wszystkim od jakości wykonania inżynieryjnego projektu technologii pirolizy do wytwarzania 
biowęgla (jest to unikalny czynnik) oraz od rodzaju materiału wsadowego do produkcji. Słabej 
jakości technologia pirolizy zawsze będzie produkować słabej jakości biowęgiel, natomiast w 
przypadku zanieczyszczonego materiału wsadowego to zanieczyszczenie znajdzie odzwierciedlenie 
również w 
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otrzymanym produkcie. Roślinny biowęgiel nie posiada właściwości nawozowych o znaczeniu 
ekonomicznym.   
Biowęgiel roślinny znakomicie sprawdza się  jako polepszacz gleby, którego efekt działania opiera 
się głownie na stosowaniu wysokich dawek produktu, skutkujących zwiększeniu retencji wody i 
składników odżywczych. Połączenie biowęgla z kompostem lub innym nawozem organicznym jest 
najbardziej zalecane dla poprawy wydajności agronomicznej.  
 
Wskazówki dotyczące najlepszej praktyki zarządzania 
Uwzględniające specyficzne warunki na danym obszarze, dotyczące aplikacji produktu w 
określonych przypadkach (polepszacz gleby, podłoże uprawowe, nawóz organiczny, itd.). 

Wskazówki dotyczące stosowania biowęgla w zależności od celu aplikacji: polepszacz gleby 

Uprawy polowe i zboża:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. Ponieważ pełna 

orka niszczy w dużym stopniu strzępki grzybni, nie jest więc zalecana. 

 Rozprowadzanie biowęgla na polu przy pomocy rozsiewacza nawozu lub ręcznie, w ilości  

5-20t/ha zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i stanem gleby. Należy przeprowadzać 

jesienią, jeżeli biowęgiel został aktywowany, 3-5 dni przed siewem. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew.  

Uprawa warzyw:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. Ponieważ pełna 

orka niszczy w dużym stopniu strzępki grzybni, nie jest więc zalecana. 

 Rozprowadzanie biowęgla na polu przy pomocy rozsiewacza nawozu lub ręcznie, w ilości  

1-10t/ha, lub w rzędach w ilości 1-5t/ha, zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i stanem 

gleby. Należy przeprowadzać jesienią, jeżeli biowęgiel został aktywowany, 3-5 dni przed 

siewem/przesadzaniem sadzonek. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie 

Uprawy owocowe i winogrona:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. 

 Rozprowadzanie biowęgla na polu przy pomocy rozsiewacza nawozu lub w przypadku 

mniejszych pól ręcznie, w ilości  5-20t/ha zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i stanem 

gleby. Zazwyczaj należy przeprowadzać jesienią. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie. 

 Po sadzeniu: Rozprowadzanie biowęgla miejscowo, w rzędach, w ilości 5-20t/ha zgodnie z 

zapotrzebowaniem upraw i stanem gleby. 

Wskazówki dotyczące stosowania biowęgla w zależności od celu aplikacji: Zwalczanie chorób roślin 

Pomimo że biowęgiel nie zawiera mieszanki mikroorganizmów, istnieje wiele sposobów na 
wywołanie przez niego systemowej odporności roślin, np. poprzez poprawę zaopatrzenia w 
składniki odżywcze. 
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Uprawy szklarniowe:  

 Wymieszać z podłożem uprawowym w ilości do 20% v/v, przynajmniej 48 godziny przed 
siewem/przesadzaniem. 

 Nie sterylizować parą.  

 Lepiej stosować biowęgiel mikrobiologicznie wzbogacony o drobnoustroje. 
Uprawy polowe:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. 

 Rozprowadzanie biowęgla na polu przy pomocy rozsiewacza nawozu lub w przypadku 

mniejszych pól ręcznie, w ilości 5-20t/ha, lub w rzędach, nie z zapotrzebowaniem upraw i 

stanem gleby. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie. 

 Nie dezynfekować gleby po zastosowaniu.  

 Można łączyć stosowanie z solaryzacją gleby, biofumigacją, szczepieniem i innymi 

praktykami rolniczymi.  

 Lepiej stosować biowęgiel mikrobiologicznie wzbogacony o drobnoustroje. 

Wskazówki dotyczące stosowania biowęgla w zależności od celu aplikacji: Podłoże uprawowe 

Uprawy warzywne:  

 Sprawdź/przeanalizuj pH i E. C. biowęgla. 

 Jeżeli E.C. wynosi mniej niż 1000 µS/cm, można zmieszać biowęgiel z podłożem 

uprawowym w ilości do 20% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

 Jeżeli E.C. wynosi więcej niż 1000 µS/cm, zaleca się mieszanie z podłożem uprawowym w 

maksymalnej ilości do 10% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

Uprawy roślin ozdobnych i kwitnących:  

 Sprawdź/przeanalizuj pH i E. C. biowęgla. 

 Jeżeli E.C. wynosi mniej niż 1000 µS/cm, można zmieszać biowęgiel z podłożem 

uprawowym w ilości do 20% v/v, przynamniej 48 przed siewem  

 Jeżeli E.C. wynosi więcej niż 1000 µS/cm, zaleca się mieszanie z podłożem uprawowym w 

maksymalnej ilości do 10% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

 Jeżeli pH jest wyższe niż 7,5 i rozważa się uprawę roślin kwasolubnych, należy zmieszać 

biowęgiel z podłozem uprawowym w ilości nie wiekszej niż 5% v/v. 

Biowęgiel i kompost mogą być stosowane osobno na tym samym polu lub aplikowane razem dla 
uzyskania efektu synergii działania. Nie są to produkty konkurencyjne i zazwyczaj powstają z innych 
strumieni produktów ubocznych. Materiał wsadowy do produkcji biowęgla jest suchy, natomiast w 
przypadku produkcji kompostu ma on zazwyczaj wysoką zawartosć wilgoci. Dodatek biowęgla do 
kompostowania może skrócić czas produkcji kompostu, zmniejszyc emisje gazów cieplarnianych, 
straty amoniaku, zredukować nieprzyjemny zapach itd. Jednocześnie biowęgiel pomoże utrzymać 
wilgoć i składniki odżywcze.  

Aplikacja biowęgla zintegrowana z kompostem wpływa pozytywnie na strukturę gleby, w tym na 
redukcję kompaktacji, zwiększa stabilność agregatu gleby, objętość porów i przewodnictwo 
hydrauliczne, poprawia retencję wody, bilans powietrza, zmniejsza ryzyko erozji i spływów, stymuluje 
wzrost drobnoustrojów i poprawia oddychanie gleby, poprawia bilans cieplny i zwiększa Wydajność 
Wymiany Kationowej.  
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Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny. 

Warunki przechowywania: w miejscu suchym, okrytym i dobrze wentylowanym, osłonietym 
od bezpośredniego nasłonecznienia, w temperaturze poniżej 20 stopni C, w oryginalnym 
zamkniętym opakowaniu.  

Uprawy: świeże warzywa i truskawki, uprawy wieloletnie (drzewa owocowe), winogrona, ryż, 
tytoń, zioła lecznicze, aromatyczn oraz inne uprawy o wysokiej wartości dodanej.  

Praktyczne zalecenia: w uprawie polowej i szklarniowej przed siewem i sadzeniem.  

Czas i sposoby rozprowadzania: przed siewem 

Więcej informacji:  
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571  
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571

