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Wykorzystanie pofermentu jako nawozu w  Europie Południowej. 

Główne cechy podkategorii 

Poferment jest nawozem otrzymywanym w wyniku procesów fermentacji beztlenowej, w których 
mikroorganizmy rozkładają materiał organiczny w warunkach beztlenowych. 

Poferment zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne roślinom, między innymi azot, fosfor i 
potas. W procesie fermentacji beztlenowej nie dochodzi do utraty żadnych składników 
odżywczych, rolnicy mogą dzięki temu zamknąć cykl składników odżywczych i ponownie 
wykorzystać te minerały. Co więcej, materia organiczna zawarta w pofermencie może zwiększyć 
zawartość próchnicy w glebie, co jest szczególnie cenne w przypadku gleby suchej i półsuchej, o 
niskiej zawartości węgla. Procent łatwo dostępnego azotu jest wyższy w pofermencie, w 
porównaniu z tym samym materiałem organicznym w postaci surowej, co zwiększa jego wartość 
nawozową.  

 

Materiał wsadowy 

Bioodpady, kukurydza energetyczna, obornik świński, obornik od drobiu pochodzący z fermy 
drobiu, słoma (pozostałości biomasy roślinnej), mocznik, mieszanka obornika i bioodpadów.  

 

Jak odbywa się produkcja? 

Fermentacja beztlenowa składa się z serii procesów biologicznych, w których mikroorganizmy 
rozkładają biodegradowalny materiał w warunkach beztlenowych. Głównym produktem tego 
procesu jest biogaz, który następnie spalany jest w celu wytworzenia energii elektycznej i ciepła 
lub też przetworzony na odnawialny gaz ziemny i paliwa.  

 

Podczas fermentacji beztlenowej azot organiczny ulega mineralizacji i pod koniec tego procesu 
zawartość amoniaku i azotu ogólnego może sięgnąć 70-80%. Wzrost stężenia azotu amonowego 
prowadzi także do wzrostu pH, osiągającego zwykle od 8 do 9. Jednak proces fermentacji nie 
zmienia całkowitej ilości azotu w produktach. Fermentacja beztlenowa jest potencjalnie bardzo 
skutecznym sposobem na redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG): w rzeczywistości, podczas 
tego procesu większość materii organicznej ulegającej fermentacji jest rozkładana do metanu i 
dwutlenku węgla, wytwarzając ścieki (poferment) o niższym potencjale emisji gazów 
cieplarnianych niż materiał wsadowy. 

Oddzielona przefermentowana frakcja stała może być kompostowana lub bezpośrednio stosowana 
w uprawach lub też przekształcona w inne produkty. Ciekła frakcja strumienia, znana jako 
poferment, może być stosowana w rolnictwie jako nawóz z odzyskanymi N/P.  
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Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 
Pelletowany (granulowany) poferment zazwyczaj zawiera 2,4-10% N (s.m.) i 3-5,5% P2O5  (s.m.) w 
zależności od materiału wsadowego i procentowej wilgotności (zwykle około 3-10%). 
Ciekły poferment zwykle zawiera 0,05-1% N (s.m.) i 0,2-1% P2O5  (s.m.) zależności od materiału 
wsadowego i od procentowej wilgotności (zwykle około 70-80%). 

 

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

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Hiszpania)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Hiszpania) 

 

Niektóre z pofermentów wybranych w projekcie NUTRIMAN są dostępne w Europie Południowej. 

Pelletowany (granulowany) poferment z mieszanki obornika świńskiego, obornika od drobiu i 
słomy produkowany w procesie "MIX-FERTILIZER" (ID:267 – Rys. 1) powstaje z 
przefermentowanego obornika świńskiego, obornika kurzego, słomy (resztki biomasy roślinnej) i 
mocznika. Ta frakcja pofermentu zawiera: 10% N (sm); 4% P2O5 (sm); - 4% K2O (sm). 

Poferment z kofermentacji odpadów z produkcji olejów roślinnych i obornika świńskiego 
produkowany w procesie „VALUVOIL” (ID: 268 – Rys. 2) powstaje z odpadów organicznych, takich 
jak odpady z produkcji olejów roślinnych oraz z obornika świńskiego i zawiera ok. 0,09 N% (fw); 
0,2% P2O5 (fw).  

 

  
Rys. 1. Wysuszony poferment MIX FERTILIZER (ID:267). Rys. 2. Poferment VALUVOIL (ID:268).     

 

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

Powyższe pofermenty stosuje się w ilości 0,2-1 t/ha (poferment granulowany/pelletyzowany 
ID:267) lub 40-80 m3/ha (ciekły poferment ID:268) w zależności od jakości gleby, pory roku i 
zapotrzebowania upraw. Można je stosować w celu poprawy produkcji wielu zbóż i upraw 
ogrodniczych.  

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268
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Korzyści dla rolników 

Dzięki stosowaniu pofermentu rośliny łatwiej przyswajają składniki odżywcze (N, P i inne). Oznacza 
to, że poferment i produkty pochodne mogą być bardziej odpowiednie do stosowania jako nawozy 
niż surowce, z których je wyprodukowano (takie jak osady, zawiesiny, bioodpady itp.).  

Dzięki oczyszczaniu bioodpadów w warunkach biofermentacji beztlenowej możliwe jest: 

 Produkowanie energii odnawialnej. 

 Redukcja nieprzyjemnych zapachów. 

 Stabilizacja obornika i towarzyszących substratów: rozkład organicznego ładunku 
zawierającego węgiel w wyniku fermentacji beztlenowej nadaje obornikowi wystarczającą 
stabilność w kolejnych okresach przechowywania; spowalnia proces degradacji i 
fermentacji.  

 Zmniejszenie obecności patogenów w materiałach wsadowych: rozkład beztlenowy w 
środowisku mezofilnym (40 °C) może częściowo zmniejszyć ładunek patogenów obecny w 
oborniku. Działając w warunkach ciepłolubnych (55 °C) zamiast tego można uzyskać pełną 
higienizację ścieków i całkowite zniszczenie patogenów. 

 

Pofermenty są to nowe nawozy, które pozwalają zwiększać plony upraw. Przyczyniają się do 
poprawy jakości gleby. Gleba po uprawie ma wyższą zawartość materii organicznej. Kontrolowane 
uwalnianie azotu zmniejsza straty z odcieków (zanieczyszczenie warstwy wodonośnej). Emisje 
gazów cieplarnianych również są niższe. 

Ponadto, podczas produkcji ID 267-268 nie tylko następuje odzysk odpadów w postaci nawozów 
azotowych i fosforanowych, ale także produkowana jest energia odnawialna.  

 

Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń. 

Główną trudnością napotykaną przy stosowaniu pofermentu jest stosowanie produktu na obszarze 
wrażliwym na azot lub fosfor, zgodne z lokalnymi przepisami wynikającymi z Dyrektyw 2000/60/CE 
i 91/676/CEE. W konsekwencji powyższych przepisów, dawkowanie należy dobrać w zależności od 
dostępności składników w glebie i ich poboru przez rośliny. 

Do transportu i rozprowadzania płynnego pofermentu (ID: 268) można użyć zwykłego zbiornika na 
gnojowicę. Biorąc pod uwagę duże transportowane dawki i wysoki poziom wilgotności nawozu, 
najlepiej szybko zakopać go po rozprowadzeniu broną talerzową lub głęboszem, a jeszcze lepiej 
zastosować rozlewacz gnojowicy w celu ograniczenia nieprzyjemnego zapachu i emisji amoniaku. 
Nie zaleca się głębokiej orki na polach bezpośrednio po rozprowadzeniu płynnego pofermentu, 
ponieważ gleba, biorąc pod uwagę konsystencję nawozu, jest śluzowata i śliska, zatem będzie 
kosztowało to więcej pracy i czasu. 

Jeśli chodzi o stosowanie pofermentu w postaci suszonego pelletu/granulatu (ID: 267), można użyć 
zwykłego rozrzutnika do nawozów z podwójnym wentylatorem, w celu równomiernego 
rozprowadzania produktu. Zawsze zaleca się zakopanie nawozu. W tym przypadku nie ma 
problemów z natychmiastowym zaoraniem pól, ponieważ aplikacja nawozu nie wpływa na 
przyczepność pneumatyczną/ gruntową.  
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Ramy prawne określające stosowanie  

Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 

ID:267-268 przestrzegają standardowych przepisów Hiszpanii. 

 

Rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych 

ID:267 należy do kategorii PFC 1 B „Nawóz mineralno-organiczny”. Ponadto, kwalifikuje się 
również do Kategorii Materiałów Składowych (CMC) 5 ‘Produkt pofermentacyjny inny niż ze 
świeżych roślin’. 

ID:268 należy do kategorii PFC 1 A „Nawóz organiczny”. Ponadto, kwalifikuje się również do 
Kategorii Materiałów Składowych (CMC) 5 ‘Produkt pofermentacyjny inny niż ze świeżych roślin’. 

Wszystkie te produkty (ID:267-268) można stosować jedynie w rolnictwie konwencjonalnym. 

 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów  
Zwykle poferment (ID:267-268) 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).  

 

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 

 Organiczne/organiczno-mineralne nawozy: 

o ID:267  od 0,2 do 1 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

o ID:268  od 40 do 80 m3/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny. 

Poferment stały taki jak (ID:267) należy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Można aplikować go do gleby przy pomocy 
rozrzutnika do nawozów z podwójnym wentylatorem, jak wyjaśniono powyżej.  

 

Natomiast płynny poferment, taki jak (ID: 268), ma wyższą zawartość wody (około 70-80%) w 
porównaniu z nawozami mineralnymi i/lub wysuszonym pofermentem, co zwiększa koszty ich 
transportu i rodzi konieczność stosowania dużych dawek na hektar. Dlatego muszą być one 
przechowywane w podziemnym zbiorniku na gnojowicę lub w zakrytym zbiorniku naziemnym na 
gnojowicę w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. Może być aplikowany do 
gleby przy użyciu rozlewacza gnojowicy, jak wyjaśniono powyżej.  

 

Więcej informacji: 
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Hiszpania)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Hiszpania) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268

