
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network  www.nutriman.net 
 

 

 

Projekt otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy nr 818470. 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 

Tytuł: 

 

 

 

Szkolenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie kompostu w Europie Południowej. 

Główne cechy podkategorii 

Kompost wyraźnie podnosi zawartość materii organicznej w glebie (SOM), co jest kluczowym 
wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek możemy obserwować w wielu regionach świata. 
Kompost zawiera wiele składników wpływających na procesy biologiczne zachodzące w glebie, 
poprawiając dzięki temu jej fizyczne i chemiczne właściwości. Humus poprawia strukturę gleby, co 
ułatwia korzeniom roślin jej penetrację. Poprawa wzrostu korzeni zwiększa z kolei stabilność drzew 
i zmniejsza stres wodny. Dodatkowe korzyści dodawania kompostu do gleby to wspieranie 
aktywności biologicznej, zmniejszanie strat wynikających z erozji, zmniejszanie zasklepiania gleby, 
poprawa stabilności strukturalnej, dostępności składników odżywczych i ich poboru przez uprawy 
oraz zwiększenie retencjonowania wody. Kompost może być też ciekawym substytutem dla torfu, 
szczególnie biorąc pod uwagę niedawno rosnące problemy związane z wydobyciem torfu i 
niszczeniem naturalnych siedlisk przez przemysł ogrodniczy, co doprowadziło do stosowania 
alternatywnych substratów. Kompost ciężko jednak stosować samodzielnie jako podłoże 
uprawowe; należy wykonać test kiełkowania lub analizę kompostu w celu określenia jego 
przydatności, ponieważ może uszkadzać lub nawet zabijać rośliny  z powodu wysokiego zasolenia.  

Materiał wsadowy 

Odpady organiczne, w tym frakcja organiczna stałych odpadów komunalnych, odpady zielone ze 
zbiórki miejskiej, odwodnione ścieki z oczyszczalni, odpady żywnościowe, odpady zielone obornik z 
gospodarstwa, słoma i glony.  

Jak odbywa się produkcja? 

Kompostowanie to proces rozkładu odpadów organicznych pod wpływem bakterii tlenowych, 
grzybów i innych organizmów. Aby stworzyć warunki do dobrego procesu kompostowania należy 
zapewnić odpowiedni stosunek materiałów wsadowych bogatych w węgiel oraz bogatych w azot. 
Również temperatura, CO2 i wilgotność są ważnymi parametrami. Aby napowietrzyć i 
homogenizować stos kompostowanego materiału należy przewrócić go od czasu do czasu. W 
gospodarstwie można to zrobić używając maszyny do przerzucania pokosu. Przewracanie 
kompostu wymaga od rolnika dodatkowego czasu i pracy. Kompostowanie na poziomie 
gospodarstw może być wykorzystane do optymalizacji jakości frakcji stałej obornika jako 
nawozu/polepszacza gleby oraz do zredukowania strat składników odżywczych podczas jego 
przechowywania. Kompostowanie (samonagrzewanie) produktu w temperaturach 
przewyższających 70°C możliwe jest tylko gdy stosuje się maksymalnie 30 % udziału wagowego 
frakcji stałej obornika od trzody. Można go następnie połączyć z frakcją stałą gnojówki bydlęcej, 
obornika bydlęcego ze słomą, obornika końskiego lub kurzego, w celu otrzymania odpowiedniej 
struktury i optymalnego stosunku C/N. W niektórych lokalizacjach dodaje się także biomasę 
roślinną lub odpady, warzywne, owocowe i ogrodnicze (VFG) lub kompost z odpadów zielonych. 
Zazwyczaj dzieje się tak w zamkniętych pomieszczeniach z kilkoma tunelami, które można zamykać 
i napowietrzać osobno (duża wydajność). Można zrobić to również za pomocą napowietrzonego 
bębna (wykonalne na poziomie gospodarstw). Materiał można także umieścić w rzędach na 
podłożu i przewracać ręcznie (kompostowanie ekstensywne).  
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Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 
Kompost zawiera zwykle 0,8-2,4% N (s.m.), 0,7-2,3% P2O5  (s.m.), 1,3-1,8% K2O (s.m.) przy 
wilgotności 40%. 

 

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

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Włochy)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Włochy) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540  (Francja) 

 

Niektóre komposty wybrane w projekcie NUTRIMAN są dostępne w Europie Południowej. 

Kompost z odpadów zielonych i przefermentowanych odpadów zmieszanych otrzymywany w 
procesie „ACEA Pinerolese” (ID: 210 – Rys. 1) wytwarzany jest z odwodnionych ścieków 
pochodzących z beztlenowej fermentacji organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych, 
pozostałości zielonych z selektywnej zbiórki miejskiej i odwodnionych ścieków z oczyszczalni. 
Zawiera 2,4% N (s.m.), 2,3% P2O5 (s.m.), 1,3% K2O (s.m.) przy wilgotności 40%. 

Kompost z odpadów zielonych i żywnościowych otrzymywany w procesie „Biociclo” (ID: 260 – Rys. 
2) powstaje z bioodpadów, odpadów żywnościowych zbieranych od drzwi do drzwi i odpadów 
zielonych; zawiera ok. 2,4% N (s.m.), 1,2% P2O5 (s.m.). 

We Francji dostępny jest kompost z glonów i obornika pochodzącego z lokalnego procesu 
kompostowania (ID: 540 – Rys. 3). Jest wytwarzany z obornika bydlęcego, końskiego, słomy i 
glonów i zawiera 0,8% N (s.m.), 0,71% P2O5 (s.m.), 1,82 K2O (s.m.). 

  

    
Rys. 1. Kompost ACEA (ID:210).  Rys. 2. Kompost BIOCICLO (ID:260).    Rys. 3. Kompost  francuski (ID:540).    

 

Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne 
zalecenia. 

Kompost (ID:210-260-540) stosuje się w ilości 5-30 t/ha w zależności od jakości gleby, pory roku i 
zapotrzebowania upraw na pobór składników. Można go stosować do poprawy produkcji zbóż i 
upraw ogrodniczych, kapusty, dyni, ogórków, pomidorów, warzyw liściastych, selerów, porów, a 
także w uprawie kwiatów, ogrodnictwie uprawie winorośli.  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540
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Korzyści dla rolników 

Kompost dostarcza dużej ilości materii organicznej, a wolniejsze uwalnianie składników 
odżywczych ma pozytywny wpływ na rozwój roślin, dowodząc, że może zastąpić - przynajmniej 
częściowo - nawozy mineralne. 

Wszystkie komposty (ID: 210-260-540) nadają się do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Są 
bezwonne dzięki monitorowaniu temperatury i odpowiedniemu czasowi dojrzewania. 

Komposty te mają niski stosunek C/N: produkty są dobrze stabilizowane, ale zdolne do zwiększania 
żyzności gleby. 

Dobrze działają na gleby kwaśne. 

Komposty zamykają cykl materiałów i składników odżywczych: są bezpiecznym źródłem węgla, 
azotu, fosforu i innych makro-/mikroelementów. 

Komposty przyczyniają się do poprawy bioróżnorodności gleby poprzez zwiększanie 
mikrobiologicznej fauny i flory. Zwiększają żyzność gleby. 

Charakteryzują się niskim uwalnianiem składników odżywczych i zwiększają zdolność gleby do 
wymiany kationów. 

Ponadto, komposty ograniczają wymywanie i zwiększają zdolność retencjonowania wody, tym 
samym zmniejszając jej podatność na erozję i przesuszenie (susze). 

Co więcej, ID 210 jest wytwarzany ze wstępnie przefermentowanych, selektywnie zebranych 
strumieni odpadów organicznych, a zintegrowany proces fermentacji beztlenowej umożliwia także 
produkcję biometanu. 

 

Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń. 

Głównym utrudnieniem w stosowaniu kompostu jest aplikowanie go na obszarze wrażliwym na 
azot lub fosfor, zgodnie z lokalnymi przepisami wynikającymi z Dyrektyw 2000/60/CE i 
91/676/CEE. W konsekwencji, dawka aplikacji musi być dobrana zgodnie z dostępnością 
składników w glebie i ich pobieraniem przez rośliny. 

Wreszcie, dla prawidłowego rozprowadzenia kompostu konieczne jest użycie rozrzutnika 
wyposażonego we wzmocnione łańcuchy. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę drobniejszą 
teksturę produktu w porównaniu z obornikiem, możliwe jest, że podczas użycia zwykłego 
rozrzutnika produkt będzie wyślizgiwał się pod łańcuchy i wytwarzał ciśnienie, które je zerwie.  

 

Ramy prawne określające stosowanie  

Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 

ID:540 zgodnie z francuską normą NF U44-051. 

ID:210 jest zarejestrowany w “Registro Fabbricanti” pod nr 00218/07 na rynku nawozów i posiada 
zezwolenie na sprzedaż 5 produktów konwencjonalnych (“Registro uso convenzionale”) oraz 
jednego produktu biologicznego (“Registro uso biologico”), zgodnie z prawodawstwem włoskim 
(D.Lgs. 75/2010). 

ID:260 posiada certyfikat jakości “Quality certificate” nadany przez CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori), zgodnie z prawodawstwem włoskim (D.Lgs. 75/2010). 
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Rozporządzenie UE w sprawie Produktów Nawozowych 

ID:210 należy do kategorii PFC 3 A „Organiczny polepszacz gleby”. Ponadto, kwalifikuje się także do 
Kategorii Materiału Składowego (CMC) 3 jako „Kompost” 

ID:260 należy do kategorii PFC 3 A „Organiczny polepszacz gleby”, może również ponownie znaleźć 
się w kategorii PCF 4 jako „Podłoże uprawowe”. Ponadto, kwalifikuje się także do  Kategorii 
Materiału Składowego (CMC) 3 jako „Kompost” 

ID:540 należy do kategorii PFC 3(A) : organiczny polepszacz gleby. 

Wszystkie te produkty (ID:210-260-540) można stosować w rolnictwie ekologicznym.  

 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 

Zazwyczaj kompost (ID: 210-260-540) kosztuje ok. 2-20 €/t na miejscu, w zależności od wymaganej 
ilości i opakowania. Biorąc pod uwagę poprawę plonowania i jakość, koszty te są generalnie 
zrównoważone (ok. 50-200 €/ha). 

W przeciwieństwie do innych nawozów, które mogłyby być łatwiejsze w transporcie i dystrybucji 
ze względu na mniejszą zawartość wody, komposty są bardziej wydajne do stosowania najbliżej 
zakładów producentów, ponieważ stosuje się je w dużych ilościach (5-30 t/ha). 

 

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 

 Polepszacze gleby: 

o ID:210  od 10 do 30 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o ID:260  od 20 do 35 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o ID:540  od 10 t/ha do 25 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

 Podłoże uprawowe: 

o ID:210  5-20% (v/v) w połączeniu z innymi składnikami; 0% w przypadku 
upraw kwasolubnych. 

o ID:260  5-20% (v/v) w połączeniu z innymi składnikami; 0% w przypadku 
upraw kwasolubnych. 

o ID:540  5-20% (v/v) w połączeniu z innymi składnikami; 0% on w przypadku 
upraw kwasolubnych. 

 Nawozy organiczne: 

o ID:210  od 10 do 30 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o ID:260  od 20 do 35 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o ID:540  od 10 t/ha do 25 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o  
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Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny. 

Kompost należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Szczególnie jeśli kompost nie jest zapakowany, wówczas jedną z 
najprostszych metod jest przechowywanie go na ziemi przykrytego plandeką lub plastikową folią. 
Zapobiegnie to przedostawaniu się nadmiernej wilgoci z deszczu i spływu śniegu, pozwoli jednak 
przeniknąć odpowiedniej ilości wilgoci i utrzyma wilgotny kopiec. Należy pamiętać, że komposty 
mają większą zawartość wody (ok. 40%) w porównaniu do nawozów mineralnych, co zwiększa 
koszty transportu, powoduje konieczność rozprowadzania wysokich dawek na hektar, a także 
utrudnia rozprowadzanie. W rzeczywistości kompost może utknąć pod łańcuchami rozrzutnika, 
powodując ryzyko ich zerwania. Podczas rozprowadzania należy więc być bardzo ostrożnym.  
 

Więcej informacji:  
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Włochy)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Włochy) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540  (Francja) 
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540

