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Zastosowanie popiołów i materiałów na bazie popiołu jako nawozów 

Główne cechy podkategorii 

Popiół jest produktem w postaci sypkiej pozostałości po wypaleniu substancji stałej, otrzymywanym w 
wyniku oksydacyjnej obróbki termochemicznej: spalania utleniającego lub procesów gazyfikacji pół-
utleniającej. 

Popioły można podzielić na lotne lub paleniskowe lub połączenie obu rodzajów w wyniku spalania 
przez utlenianie materiałów pochodzenia biologicznego. Współspalanie jest opłacalną ekonomicznie i 
szeroko stosowaną metodą unieszkodliwiania wielu odpadów, szczególnie tych bogatych w składniki 
odżywcze. W celu odzysku składników pokarmowych należy przeprowadzić monospalanie 
określonego strumienia biomasy, aby kontrolować wprowadzone zanieczyszczenie i stężenie 
składników odżywczych. 

Popiół uzyskany w wyniku spalania można poddawać dalszej obróbce w celu częściowego usunięcia 
metali i metaloidów oraz zwiększenia dostępności dla roślin składników odżywczych znajdujących się 
w kompleksach popiołu. 

Materiał wsadowy 
Pozostałości organiczne, w tym osady ścieków komunalnych, obornik, zielone pozostałości z miejskiej 
zbiórki odpadów, słoma lub drewno i pozostałości drewniane.  
Jak odbywa się produkcja? 

Spalanie popiołów odbywa się zwykle w centralnej spalarni, a nie na poziomie gospodarstw 
rolniczych. Znaczne ilości popiołów produkowane są w współspalarniach, które łączą cele produkcji 
energii i unieszkodliwiania odpadów, zwłaszcza w przypadku materiałów odpadowych o niskiej 
wartości kalorycznej lub dużej wilgotności. Popioły można również uzyskać ze spalarni, które są 
specjalnie zaprojektowane na cele produkcji materiałów na bazie popiołu do dalszego wykorzystania 
jako nawozów (monospalanie) lub też mogą być pozostałością poprodukcyjną powstałą w wyniku 
procesu unieszkodliwiania odpadów lub wytwarzania innego produktu pierwotnego. (np. energii).  

Popioły z biomasy: W zależności od systemu wypalania, produkowane są różne popioły, które ogólnie 
można określić jako „popiół z biomasy” i występują przeważnie w trzech frakcjach: popiołu 
gruboziarnistego (popiół z rusztu, kotła lub z pieca) stanowiącego 60 do 90% całości, popiołu 
średniego (popiół cyklonowy, lotny popiół cyklonowy) i drobny popiół (popiół z filtra, drobny popiół 
lotny, pył z filtra). W popiele drzewnym zawartość metali ciężkich (szczególnie związków chromu, 
miedzi, kadmu, ołowiu i cynku) może być wyższa. W innych popiołach z biomasy wytwarzanych ze 
słomy lub obornika zawartość metali ciężkich jest wyraźnie niższa. Niecałkowite spalanie może 
również prowadzić do powstawania zanieczyszczeń organicznych, takich jak wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA) czy polichlorowane dibenzodioksyny i furany (PCDD / PCDF). W 
przypadku wielu związków występuje wyraźny wzrost zawartości zanieczyszczeń pochodzących z 
popiołów gruboziarnistych do średnich i drobnych. Zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie 
nawozów (DüMV), limity zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich pochodzących z określonych 
źródeł są bezwzględnie obowiązkowe. To samo podejście promuje Unia Europejska w nowym 
rozporządzeniu UE 2019/1009, zgodnie z którym niektóre produkty na bazie popiołu mają również 
zostać uwzględnione w regulacjach prawnych.  
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Popioły z monospalania osadu ściekowego: Ścieki komunalne stanowią ważny przepływ materiałów do 
odzysku fosforu. Około 90% fosforu zawartego w ściekach trafia do osadu ściekowego w oczyszczalni. 
Bezpośrednie wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie dawałoby możliwość recyklingu dużej 
części fosforu w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak osady ściekowe są pochłaniaczem 
organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń zbierających się w procesie ściekowym i stosowanie ich 
jako nawozu jest kontrowersyjne. Dlatego też wykorzystanie ścieków w rolnictwie spada, poszukuje się 
natomiast alternatywnych rozwiązać w celu recyklingu fosforu ze ścieków, osadów ściekowych lub 
popiołu z osadów ściekowych bez przenoszenia zanieczyszczeń. W przypadku współspalania zawartość 
fosforu w powstałych popiołach jest znacznie zredukowana ze względu na skład głównych paliw, co 
ogranicza możliwości przeprowadzenia dalszego recyklingu fosforu, a w niektórych przypadkach  go 
uniemożliwia. Dlatego też spalanie w monospalarniach jest konieczne do odzysku fosforu. Ponieważ 
osady ściekowe są wykorzystywane jako samodzielne paliwo w monospalarniach, po spaleniu 
otrzymuje się popiół z osadu ściekowego o dość wysokiej zawartości fosforu - do 25% P2O5. Aby 
poprawić dostępność związków P dla roślin i zmniejszyć możliwe poziomy zawartości metali ciężkich, 
opracowano różne procesy chemiczne obróbki na mokro i termochemicznej, z pomocą których popioły 
mogą być następnie efektywnie przetwarzane. Jest więc technicznie możliwe także odzyskiwanie z 
popiołu surowców do produkcji nawozów lub kwasu fosforowego.  

Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 

Popioły z biomasy 

Popioły zawierają kilka składników odżywczych cennych dla roślin (wapń, magnez, potas, fosfor). Wapń i 
magnez występują głównie w postaci tlenków (25 - 45% CaO, 1 - 6% MgO), popiół ma więc efekt 
wapnujący dzięki charakterowi zasadowemu. Podczas gdy potas (1–12% K2O) i siarka (2–7% SO2) są 
prawie całkowicie dostępne dla roślin, fosfor (1–10% P2O5) nie w każdym przypadku jest dobrze 
dostępny. Dlatego więc surowy popiół nie zawsze nadaje się do bezpośredniego użycia jako nawóz i 
musi być przetworzony przed aplikacją. Mieszanie popiołu drzewnego i nawozu z wapna węglanowego 
również może być odpowiednią formą aplikacji. 

Materiały na bazie popiołu z osadów ściekowych 

W zależności od następującego później procesu, materiał może zawierać P w formie fosforanu Ca- lub 
Ca/Na w postaci łatwo dostępnej dla roślin  w ilości do 15-40 % P2O5; 1-2 % K2O, CaO i MgO. 

 

Przykłady produktów zawierających popiół, dostępnych na platformie dla rolników stworzonej w 
projekcie NUTRIMAN  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (Francja) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Niemcy) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Holandia) 
 
 

   
Rys. 1. Popiół drzewny (ID:321)              Rys. 2. Produkt AshDec (ID:397)                      Rys. 3. Popiół poddawany procesowi BMC Moerdijk (ID:401) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401
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Popiół drzewny (ID:321) jest dostarczany przez firmę Energie Bois Sud Cornouaille z Francji. Produkt 
powstaje w wyniku spalania pozostałości drzewnych. Popiół zbierany na wyjściu kotłów może 
pochodzić z różnych frakcji: podpaleniskowej lub lotnej (z usuwania pyłu i filtracji dymu). Popiół pod 
paleniskiem powstaje w większych ilościach i koncentruje niepalne minerały z drewna (1 do 2% 
początkowej masy drewna). Przy znacznych poziomach zawartości wapna, magnezu, potasu i fosforu, 
frakcja ta generuje do 95% całkowitej ilości popiołu, co ma swoje zalety agronomiczne. Stężenie 
składników odżywczych wynosi 0,4% P2O5; 0,9% K2O, 0,4% MgO. Wartość neutralizacji wynosi 45% 
CaO. Powrót popiołów do gruntu generuje korzyści wynikające z nawożenia i wapnowania. Zwykle 
zawierają około 20 do 50 g P2O5/kg surowca fosforu i około 80 do 100 g K2O/ kg potasu. Kationowe 
składniki odżywcze Ca, K i Mg obecne w popiele są łatwo dostępne lub potencjalnie dostępne dla 
roślin uprawnych. Mając wartość neutralizującą przekraczającą niekiedy 50%, są one środkiem 
wapnującym, który może podnieść pH o 1punkt po skumulowanej aplikacji w ilości od 7 do 8 t/ha. 
Francuski popiół drzewny nie jest jeszcze dostępny na rynku. Ale w UE są już dostępne inne produkty z 
popiołu drzewnego. 

Fosforan wapniowo-sodowy z konwersji popiołu powstałego z osadów ściekowych w procesie 
„AshDec®” (ID:397) oferowany jest przez firmę Outotec w Niemczech. AshDec® to proces 
termochemiczny zaprojektowany w celu przekształcenia słabo przyswajalnego przez rośliny związku 
fosforu (Ca3(PO4)2) występującego w popiele w łatwo dostępny dla roślin związek CaNaPO4 przy 
jednoczesnej redukcji zawartości metali ciężkich. Proces zasadniczy obejmuje umieszczenie popiołu w 
piecu obrotowym, gdzie jest mieszany ze związkami sodu i środkiem redukującym, najlepiej osadem 
ściekowym. Materiał jest przetwarzany w temperaturze około 900 °C przez 15-20 min. Jony sodu 
zastępują jony wapnia w fosforanach i tworzą produkt AshDec®: rozpuszczalne w cytrynianie związki 
CaNaPO4. Stężenie składników odżywczych wynosi 15-25% P2O5, w zależności od zawartości P w 
zastosowanych strumieniach materiału wsadowego, i ok. 1% K2O. Wiele badań porównawczych 
dowiodło dobrej dostępności fosforu z tego produktu (wydajność nawozowa jest porównywalna z 
działaniem potrójnego superfosfatu). Zawartość P jest dobrze rozpuszczalna w obojętnym cytrynianie 
amonu > 80% jako fosforan wapniowo-sodowy, ale nierozpuszczalna w wodzie, co zmniejsza ryzyko 
spływania, wymywania i wiązania. Niska zawartość zanieczyszczeń, np. metali ciężkich (Cd, U, As, Pb), 
brak związków organicznych i patogenów. Produkt AshDec jest w fazie pilotażowej wdrażania 
technicznego w Niemczech. 

Nawóz PK z popiołu powstałego z odchodów od drobiu produkowany jest w procesie 
termochemicznym w elektrowni BMC Moerdijk (ID: 401) w Holandii. Nawóz PK pochodzi z 
uwodnionego popiołu ze spalonego obornika od drobiu. Obornik drobiowy otrzymywany jest z 
holenderskich ferm drobiu spełniających wymogi UE dotyczące produkcji zwierzęcej. Materiał jest 
produkowany z popiołu ze spalonego obornika drobiowego i wody. Główne składniki odżywcze to 
fosfor i potas. Nawóz ma właściwości neutralizujące ze względu na obecność palonego wapna 
hydratyzowanego i zawiera składniki wtórne i pierwiastki śladowe. Zawartość składników odżywczych 
wynosi 10% P2O5; 12% K2O; 20 % CaO; 7 % SO3, 5 % MgO. Produkt zawiera cenne ilości drugorzędnych 
składników odżywczych i pierwiastków śladowych. Skuteczność produktu została przetestowana w 
doświadczeniach doniczkowych i polowych oraz w rzeczywistych warunkach rolniczych. Produkt ma 
niską zawartość zanieczyszczeń, np. metali ciężkich (Cd, As, Pb), nie zawiera związków organicznych i 
jest wolny od patogenów. Popiół od firmy BMC Moerdijk jest nadal dostępny na rynku w Holandii. 
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Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia. 

Popiół i produkty na bazie popiołu są zwykle zatwierdzone jako odpowiednie stosowania w rolnictwie 
konwencjonalnym. Trwają także dyskusje, by zatwierdzić te produkty również do stosowania w 
rolnictwie ekologicznym, ponieważ poszukuje się tu skutecznych alternatywnych nawozów P. Nie ma 
ograniczeń dotyczących upraw. Dawka jest zazwyczaj uzależniona od wymagań roślin uprawnych oraz 
zawartości P w glebie. Produkt jest w postaci proszku, aplikacja jest więc zależna od warunków 
pogodowych (wiatr). Jeśli popiół zostanie zmiesza się z nawozem wapiennym, może być rozsypany 
przy użyciu specjalnego rozsiewacza wapna. Po granulowaniu lub pelletowaniu produkty można 
aplikować używając konwencjonalnej technologii spryskiwania.  

 

Korzyści dla rolników 

Popioły zawierają wiele składników odżywczych istotnych dla roślin (wapń, magnez, potas, fosfor). 
Popioły mają także działanie wapnujące ze względu na charakter zasadowy, dzięki temu można je 
stosować do równoważenia poziomu pH na glebach kwaśnych. 

Po odpowiednim przygotowaniu nawozy P na bazie popiołu oferują wysoko skoncentrowany nawóz P 
o dobrej dostępności dla roślin i niskiej zawartości zanieczyszczeń. 

Stosowanie popiołów i materiałów na bazie popiołu zamyka cykl materiałowy i odżywczy. Mogą 
stanowić cenny zasób jako substytut ograniczonych mineralnych nawozów P. W szczególności popioły 
otrzymane z osadów ściekowych mają duży potencjał odzysku fosforanu. Poza bezpośrednią aplikacją, 
strumienie materiałów mogłyby być również wykorzystane do produkcji nawozów w przemyśle.  

 

Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń w stosowaniu. 
Głównymi trudnościami przy aplikacji popiołów jest ich mniejsza zawartość składników odżywczych 
(popiół z biomasy) oraz drobna, pylista struktura. Popioły z osadów ściekowych wymagają dalszej, 
złożonej, technicznej obróbki chemicznej lub termofizycznej, aby zawarte w nich składniki odżywcze 
były lepiej dostępne i aby zredukować możliwe zanieczyszczenia.  
 
 
Ramy prawne określające stosowanie 

Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 
ID:321 musi być zatwierdzony zgodnie z francuskim standardem NF U44-051. 
Podobne produkty posiadają zezwolenie zgodne z Niemieckim Rozporządzeniem Nawozowym. 

ID:397: zatwierdzony zgodnie z Niemieckim Rozporządzeniem Nawozowym. 

ID:401: zezwolenie krajowe np. w GB, Fr, B, NL, Niemczech. 

Planowane jest uwzględnienie popiołów w nowych Rozporządzeniu UE w sprawie Produktów 
Nawozowych 2019/1009. 
Wtedy produkty te będą mogły zostać wprowadzone na rynek EU i zakupione w ramach kategorii PFC 
1 (C) jako nawozy nieorganiczne. 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 

Ceny popiołu z biomasy mogą różnić się dużym zakresie, w zależności od zawartości składników 
odżywczych. 

Ceny przetworzonych produktów na bazie popiołu nie są jeszcze znane, ponieważ technologie do ich 
produkcji są w większości w zaawansowanych fazach rozwoju.  
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 Wskazówki dotyczące najlepszej praktyki zarządzania, uwzględniające specyficzne warunki na 
danym obszarze, dotyczące aplikacji produktu w określonych przypadkach (polepszacz gleby, 
podłoże uprawowe, nawóz organiczny, itd.). 

Dawkowanie  

ID:321 (nawóz nieorganiczny): Można uznać, że do utrzymania dobrego stanu gleby wystarcza 
aplikacja 2,5 t/ha co 3 lata, ale dawkę należy oszacować w zależności od potrzeb upraw i pH gleby. (w 
zależności od zapotrzebowania gleby na wapno i składniki odżywcze, pory roku, pobieraniem przez 
rośliny…) 

ID:397 (nawóz nieorganiczny): Dawkowanie zależy od zawartości składników odżywczych w glebie i 
zapotrzebowania upraw oraz od zawartości składników odżywczych w konkretnym produkcie 
AshDec®. Nadaje się do wszelkiego rodzaju upraw, takich jak pszenica, rzepak, kukurydza. Aby 
oszacować odpowiednią dawkę, zaleca się wcześniejsze wykonanie analizy gleby. Aplikacja powinna 
być przeprowadzona przed siewem, a produkt należy wyrabiać na płasko. 

ID:401 (nawóz nieorganiczny): Dawkowanie zależy od poziomu składników odżywczych w glebie i 
zapotrzebowania upraw oraz od zawartości składników odżywczych w produkcie. Nadaje się do 
wszelkiego rodzaju upraw, takich jak pszenica, rzepak, kukurydza i podobne. Aby oszacować 
odpowiednią dawkę, zaleca się wcześniejsze wykonanie analizy gleby. Aplikacja powinna być 
przeprowadzona przed siewem, a produkt należy wyrabiać na płasko.  

 

Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny  

Materiał na bazie popiołu należy przechowywać w stanie suchym w silosach lub w dużych workach. 
Produkt w postaci proszku rozprowadza się specjalną szpachlą do drobnego materiału lub miesza się z 
wapnem i wtedy rozprowadza szpachlą. 

Produkty granulowane lub pelletyzowane mogą również być przechowywane w pudełkach lub w 
workach. Mogą być rozprowadzane za pomocą technologii do rozprowadzania nawozu stosowanej w 
gospodarstwie.  

 

Więcej informacji: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321 (Francja) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397 (Niemcy) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401 (Holandia) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_321
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_401

