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 A komposzt alkalmazása Észak-Európában 

Az alkategória főbb jellemzői: 

A professzionális komposzt a szelektíven gyűjtött szerves-biológiai anyagok 
komposztálásának nagy léptékű, ellenőrzött folyamatának stabil, higiénikus és humuszban 
gazdag végterméke. 

A komposzt alkalmazása jelentősen megnöveli a talaj szervesanyag (SOM) / talaj szerves szén 
(SOC) tartalmát, ami a talajminőség egyik legfontosabb mutatója, amely szerte a világon 
számos talajban csökken. A mezőgazdasági tevékenység eredményeként sok helyen kimerül a 
talaj és szerves anyag tartalma lebontódik azáltal, hogy gépeket (talajművelés, tömörítés) 
használnak és sok helyen a monokultúrás termelést helyezik előtérbe. Ezen túlmenően főleg 
szervetlen műtrágyát / hígtrágyát és túl kevés szerves anyagot juttatnak ki. A komposzt és így 
a SOM hozzáadásával a talaj egészsége helyreállítható mind biológiai, mind kémiai, mind 
pedig fizikai szinten. A komposztban található szerves anyagok / humuszanyagok a 
talajrészecskékkel aggregátumokat képeznek, ezáltal javítva a talaj szerkezetét. Ez pedig 
lehetővé teszi a gyökerek jobb növekedését, valamint az áteresztőképesség és a vízvisszatartó 
képesség növelését. A komposzt talajhoz adásának további előnyei a megnövekedett 
talajbiológiai aktivitás, az eróziós veszteségek csökkentése, a térfogat sűrűség csökkentése, a 
szerkezeti stabilitás javítása, a növény számára elérhető tápanyagok biztosítása. 

A komposzt használata tőzegpótlóként is érdekes, különösen az utóbbi időben növekvő 
aggodalom a tőzegkitermeléssel szemben és a tőzegterületek természetes élőhelyeinek a 
kertészeti ipar általi károsítása következtében, melyek alternatív szubsztrátok elfogadásához 
vezetnek. 

A fent említett alkalmazásoknál fontos a minőségbiztosítással rendelkező komposzt 
használata. A tanúsított komposztokat ellenőrzött minőségi paraméterek jellemzik, mint pl. a 
szervesanyag-tartalom és egyéb agronómiai paraméterek, érettség, szennyeződések szintje, 
gyommagvak jelenléte stb.  

Kiindulási anyag 

A szerves hulladékok sokfajta típusát komposztálják vagy együtt-komposztálják. Ide 
tartozhatnak a zöldhulladékok (közterületről gyűjtött, önkormányzati konténerparkok vagy 
külön önkormányzati gyűjtés), zöldség-gyümölcs-kerti hulladék (a települési szilárd hulladék 
külön gyűjtött szerves része), élelmiszer-hulladék, mezőgazdasági trágya (sertés és / vagy 
csirke) ), a szalma, az algák és a szennyvíztisztító telepek dehidratált szennyvize. 

Hogyan lehet előállítani? 
A professzionális komposztálás során a szerves hulladék fokozott és ellenőrzött lebontási 
folyamata megy végbe az aerob baktériumok, gombák és más szervezetek hatására. A jó 
komposztálási eljárás eléréséhez megfelelőnek kell lennie a széndús alapanyag és az N-
tartalmú alapanyag arányának. A hőmérséklet, a CO2 és a nedvességtartalom is fontos 
paraméter. A halom levegőztetéséhez és homogenizálásához időről időre meg kell fordítani. 
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A levegőztetést időnként kényszerített levegőztetéssel is el lehet érni lyukasztott felületeken 
keresztül (alagút komposztálás). A kimenő és a végtermék ellenőrzése, átforgatás, 
nedvességtartalom és hőmérséklet ellenőrzése mind idő és munka igényes folyamat.  

A „zöld komposzt” vagy a „zöldség-gyümölcs-kerti komposzt” előállítása több szakaszból álló 
folyamatot foglal magában, amelynek során az alapanyagot ellenőrzik, aprítják és eltávolítják 
a szennyeződéseket (és legalább 2 hétig előemésztőbe adagolják, mielőtt zöldhulladékkal 
összekeverik). Csarnokban vagy külső területen komposztálnak (membránborítással / anélkül 
+ kényszerített levegőztetéssel). A komposztálási folyamatnak legalább néhány hétig kell 
tartania (az alapanyag / folyamat típusától függően). A Nutriman projektben szereplő flamand 
komposztok (B) esetében például legalább négyszer át kell forgatni és el kell érniük legalább 
45 ° C hőmérsékletet, amelyből min. 4 nap min. 60 ° C vagy min. 12 nap min. 55 °C. A 
komposztálási folyamat után a zöld- és zöldség, gyümölcs és kerti hulladék komposzt 
halmokat szitáljuk (általában 0-15 mm és 0-20 mm között), és néhány hétig tároljuk (érlelés). 

A csirke/ sertés trágya kényszerített levegőztetése (hollandiai komposzttermékek a Nutriman 
platformon) biotermikusan kezelt trágya, amely legalább az állati melléktermékekre 
vonatkozó jogszabályok higiénés küszöbértékének (1h - 70 ° C) eléréséhez szükséges. Ez 
többnyire egy több alagútból álló zárt itérbrn történik, amelyeket külön-külön lehet lezárni és 
levegőztetni (nagy kapacitás). 

Példák a NUTRIMAN Gazda Platformon Farmer Platform 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272  (Belgium) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280  (Belgium) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451  (Hollandia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Hollandia) 

Tipikus tápanyag tartalom és hozzáférhetősége a növények számára 
A zöld- és zöldség-gyümölcs-kerti hulladék alapú komposztok (Belgium) 1,2% -2,5% N (sz.a), 
0,45-1,2% P2O5 (sz.a.) és 0,9-1,8 % K2O (sz.a.) tartalommal, valamint 25–45% 
nedvességtartalommal rendelkeznek. A tápanyagok főleg szerves mátrixban vannak felépítve, 
így a tápanyagok ennek megfelelően lassan szabadulnak fel. A növények számára 
hozzáférhető tápanyagtartalom 10-15% N, 50% P2O5 és 80% K2O esetében. 
A fent említett csirke és sertés trágya biotermikus kezelésén alapuló komposztok (Hollandia) 
körülbelül 3,1% N (sz.a), 3,1% -4,6% P2O5 (sz.a) és 2,8% - 3, 1% K2O (sz.a) 35% nedvesség 
tartalommal. 

A zöldhulladékból, valamint előzetesen anaerob úton fermentált zöldség-, gyümölcs- és kerti 
hulladékból az "IOK Afvalbeheer" eljárással állítanak elő komposztot (ID: 272 - 1. ábra). Ez a 
komposzt az alábbi tápanyag tartalommal rendelkezik: 1,7% -2,5% N (sz.a.), 0,8% 1,2% P2O5 
(sz.a.), 1,1% -1,8% K2O (sz.a.), 2,5% -4% CaO (sz.a.), 0,5% -0,8% MgO (sz.a.) és 0,5–0,8% SO3 
(sz.a.) 25–40% nedvességtartalom. A kiindulási anyaghoz viszonyítottan a komposzt 
szervesanyag-tartalma 25%. 

Az "IMOG" eljárással előállított zöldhulladék komposzt (ID: 280 - 2. ábra) tápanyag tartalma: 
1,22% -1,62% N (sz.a), 0,45% -0,61% P2O5 (sz.a.), 0,87 % -1,26% K2O (sz.a.), 2% -2,77% CaO 
(sz.a.), 0,4% -0,6% MgO (sz.a.) és 0,35% -0,45% SO3 (sz.a). A kiindulási anyaghoz viszonyítottan 
a komposzt szervesanyag-tartalma legalább 20%. 

Az Eraspo (ID: 451 / ID: 452) higiénizált trágya alapú komposztjai - 3. ábra) körülbelül 3,1% N 
(sz.a.), 3,1% -4,6% P2O5 (sz.a.), 2,8% - 3,1% K2O (sz.a.), 7,7% -8,8% CaO (sz.a.), 1,2% -2,3% MgO 
(sz.a.) és 1,5% -2,8% SO3 (sz.a.) tartalommal rendelkeznek és a nedvességtartalma 35%. A 
kiindulási anyaghoz viszonyítottan a komposzt szervesanyag-tartalma 41%. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_271
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_279
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1. Ábra vfg-komposzt             2.ábra zöld komposzt            3.ábra Trágya alapu komposzt    

 

Hogyan kell tárolni, területre jutatni és milyen eszközök szükségesek. 

A gazdák optimálisan a komposztot betonpadlón tárolhatják, de tárolás szempontjából 
különösen előnyös a száraz és fedett hely. Ha a komposzt nincs csomagolva, a komposzt 
tárolásának egyik lehetséges módja az, ha a komposztot ponyvával vagy műanyag lepedővel 
borítják. Ez megakadályozza az eső és a hó elfolyásának felesleges nedvességét. A 
szántóföldeken általában trágya / komposztaszóróval történik a kijuttatása. 

 

Előnyök a gazdálkodók számára  

A komposztok higiénikus és stabilizált végtermékek, amelyek képesek növelni a talaj 
termékenységét. A komposztok alkalmazása lezárja az anyag- és tápanyagciklust, továbbá 
fontos és biztonságos szén-, nitrogén-, foszfor- és egyéb makro- / mikroelemek szolgáltat. A 
talaj szerves anyagainak fenntartásával és a lassan felszabaduló tápanyagok biztosításával a 
komposzt bizonyíthatóan pozitív hatással van a növények fejlődésére. A komposzt képes 
legalább részben helyettesíteni az ásványi műtrágyákat. A komposztok - különösen a zöld 
komposzt (ID: 280) - bizonyos körülmények között felhasználhatók biogazdálkodásban. Ahol 
külön elkülönített szerves hulladék előfermentálási lépés van (például ID 272), az eljárás 
lehetővé teszi biogáz és / vagy tisztított biometán előállítását. 

 

Álatlánosságban, a komposzt használata az alábbi előnyökkel jár:  

 Megfelelő talajhumusz biztosítása - elengedhetetlen a sötétebb színű termékeny 
talajhoz 

 A talaj szerkezetének javítása - a talaj ellenállóbbá tétele a tömörödéssel és az 
erózióval szemben 

 A víz beszivárgásának és tárolásának megkönnyítése - elengedhetetlen a növények 
növekedéséhez, az erózióval vagy az aszályokkal szembeni sérülékenység 
csökkentéséhez és a kimosódás kockázatának csökkentéséhez.  

 A talaj mikro- és mikrobiológiai organizmusainak táplálása / aktiválása, ezáltal a talaj 
biodiverzitása - ezen szervezetek számos hasznos funkciójának javítása (mineralizáció, 
gyökeresedés, parazitákkal és betegségekkel szembeni ellenálló képesség stb.) 

 A talaj elsavasodásának ellensúlyozása - a rendszeres komposztfelhasználás csökkenti 

a mész szükségességét a talaj pH-értékének emeléséhez 

 Többé-kevésbé lassú hatású (szervesen kötött) tápanyagok lassú mineralizálása 

https://nutriman.net/sites/default/files/2020-05/GREENGOLD_0.jpg
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Az alkalmazás szűk keresztmetszetei. Potenciális kockázat vagy korlátozás 

A komposzt alkalmazásának főbb szűk keresztmetszete az, amikor a terméket nitrogénre vagy 
foszforra érzékeny területen kell kihuttatni a 2000/60/CE és a 91/676 / CEE irányelv helyi 
előírása szerint. Következésképpen az adagolási dózist a talaj tápanyag tartalma és a növény 
tápanyag felvétele alapján kell megválasztani. 

Mivel az előbb említett komposztok többnyire „egyéb vagy állati trágya” státuszúak lesznek, 
és mivel több régióban a gazdák pénzt kaphatnak a felesleges trágya kijuttatásáért - a 
komposzt megszerzéséért fizetett pénz helyett - a talajjavítás a komposzt alkalmazásával 
gyakran meglehetősen alacsony. 

 

A felhasználás jogi keretei 

EU Termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó rendelet (EU 2019/1009) 

ID:272: A termésnövelő anyagokra vonatkozó szabályozás szerint minden CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő anyagnak meg kell felelnie egy bizonyos termékfunkciós kategóriának 
(PFC). A VFG komposzt PFC (termék funkciós kategória) 3 A ‘Szerves Talajjavító’ kategóriába 
tartozik. Továbbá a CMC (Összetevő kategória) 3 ‘Komposzt’ vonatkozik rá.  

ID:280: A termésnövelő anyagokra vonatkozó szabályozás szerint minden CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő anyagnak meg kell felelnie egy bizonyos termékfunkciós kategóriának 
(PFC). A VFG komposzt PFC (termék funkciós kategória) 3 A ‘Szerves Talajjavító’ kategóriába 
tartozik. Továbbá a CMC (Összetevő kategória) 3 ‘Komposzt’ vonatkozik rá. 

ID:451/ID:542 PFC (termék funkciós kategória) 3 A ‘Szerves Talajjavító’, ezen kívül a PCF 4, 
mint ‘Termesztő közeg’. 

Speciális nemzeti jogi szabályozás: 

Az ID: 272 engedélyt kapott a Szövetségi Közszolgálati Egészségügyi, Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Környezetvédelmi Szolgálattól (5 éves érvényességi idő), ezért talajjavító szerként 
értékesíthető az RD 28/1/2013 (BE) szerint. Ennek megszerzése érdekében az IOK 
komposztáló létesítményei nem csak a szükséges környezetvédelmi engedélyt kapták meg, de 
a vfg-komposzt is megkapta a Vlaco éves minőségi tanúsítványát - amely igazolja, hogy a 
Vlarema és az ARC (OVAM) normái és követelményei teljesülnek . 

Az ID 280 engedélyt kapott a Szövetségi Közszolgálati Egészségügyi, Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Környezetvédelmi Szolgálattól (5 éves érvényességi idő), ezért talajjavító szerként 
értékesíthető az RD 28/1/2013 (BE) szerint. Az IMOG komposztáló létesítményeinek 
megszerzéséhez nemcsak a szükséges környezetvédelmi engedélyt szerezték meg, hanem a 
zöld komposzt is megkapta a Vlaco éves minőségi tanúsítványát - amely igazolja, hogy a 
Vlarema és az ARC (OVAM) normái és követelményei teljesülnek. Az európai biogazdálkodási 
szabályoknak (834/2007 / EK) megfelelően a zöld komposzt megengedett az ökológiai 
gazdálkodásban. 

ID: 451 / ID: 452: ezeket a termékeket az 1069/2009 / EK rendeletnek megfelelően állítják elő 
egy jóváhagyott NL7348 nyilvántartási számú komposztáló üzemben. A termékek megfelelnek 
a francia NFU 44051 szabványnak. 
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A termék alkalmazásának gazdaságossági értékelése 

Általában a vfg- és a zöld komposztok (ID: 272-280) gyári ára kb. 2-12 €/t, a szükséges 
mennyiségtől és csomagolástól függően. Figyelembe véve ezeknek a komposztoknak az 
adagolását - valamint a jobb termésmennyiséget és minőséget - a költségek (kb. 50-200 € / 
ha) általában fenntarthatóak. 

Az Eraspo trágya alapú komposztjai (ID: 451 / ID: 452) - figyelembe véve dózisukat (2-5t / ha) - 
körülbelül 30 € - 87,5 €/ha. Noha ez általában fenntartható, a szerves anyag talajban való 
kijuttatásának jelentősen alacsonyabb, mint a zöld és a vfg-komposztoké. 

Más műtrágyákkal ellentétben, amelyek alacsonyabb víztartalmuk miatt könnyebben 
szállíthatók és oszthatók el, a komposzt termékek előnyösebb, ha az előállító üzemhez 
legközelebbi helyen kerül kijuttatásra, mivel nagy mennyiségben (5-30 t/ha) szükséges 
alkalmazni. 

 

A legjobb gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó iránymutatás, figyelembe véve az adott 
terület sajátos körülményeit, a termék egyedi alkalmazásait (talajjavító szerv, termesztő 
közeg, termésnövelő anyag  

A komposztok (ID: 272-280-451-452) szántóföldi gazdálkodásban, kertészetben, 
virágkultúrában, szőlőültetvényekben és üvegházakban használhatók minden növényen, 
elsősorban talajjavító szerként, a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása vagy javítása 
érdekében. alaptrágyázással kombinálva. Más szavakkal, a komposzt újrafelhasználja a 
szerves anyagokban és tápanyagokban kimerült talajt. 

 

Alkalmazási dózisok 

 Talajjavító anyagként/szerves trágyaként: 

o ID:272  10 -15 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény tápanyagigényének 
függvényében) 

o ID:280  20-25 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény tápanyagigényének 
függvényében) 

o ID:451/ID:452  from 2 to 5 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 

 Termesztőközeg részeként használva: 

o ID:272/ID:280  10-30% (v/v) más komponensekhez keverve; 0% a 
savszerető növényeken. Különösen a zöld komposzt (ID:280), alacsonyabb pH 
értékkel, komposztált kéreggel együtt (BE) a teljes cserepedény talaj 50% -áig 
terjedő részarányként használják. 

További információ: 
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272  (Belgium) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280  (Belgium) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451  (Hollandia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Hollandia) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452

