
 

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 Północnej. 

 

Główne cechy podkategorii 

Profesjonalny kompost to stabilny, higienizowany i bogaty w próchnicę produkt końcowy 
monitorowanego i kontrolowanego procesu kompostowania selektywnie zebranego organiczno-
biologicznego materiału na dużą skalę.  

Stosowanie kompostu wyraźnie zwiększa zawartość materii organicznej (SOM)/węgla 
organicznego (SOC) w glebie, które są kluczowym wskaźnikiem jakości gleby, a jego spadek 
możemy obserwować w wielu regionach świata. Uprawa prowadzi zwykle do zubożenia  i 
degradacji gleby w wyniku zbiorów (monokultury) prowadzonych przy użyciu maszyn (orka, 
zagęszczanie) i dodawania do gleby głównie nawozów mineralnych/gnojowicy, a zbyt małych ilości 
materii organicznej. Dzięki dodatkowi kompostu, a więc także SOM można przywrócić zdrowy stan 
gleby zarówno na poziomie biologicznym, chemicznym jak i fizycznym. Materia 
organiczna/substancje humusowe obecne w kompoście powodują tworzenie agregatów 
cząsteczek gleby, co poprawia jej strukturę. To z kolei pozwala na lepszy wzrost korzeni, 
zwiększenie przepuszczalności i retencjonowania wody. Dodatkowe korzyści dodawania kompostu 
do gleby to wzrost aktywności biologicznej w glebie, zmniejszenie strat w wyniku erozji, 
zmniejszenie zagęszczaniea gleby, poprawa stabilności strukturalnej i dostępności składników 
odżywczych. 

Kompost może stanowić ciekawy substytut dla torfu jako podłoże uprawowe (w ogrodnictwie, …), 
szczególnie biorąc pod uwagę niedawno rosnące zaniepokojenie związane z wydobyciem torfu i 
niszczeniem naturalnych siedlisk. 

Dla wyżej wymienionych zastosowań istotna jest gwarancja jakości kompostu. Certyfikowany 
kompost jest testowany pod względem zawartości materii organicznej i innych parametrów 
agronomicznych, dojrzałości, poziomu zanieczyszczeń, obecności nasion chwastów, itp. 

Materiał wsadowy 

Wiele rodzajów odpadów organicznych poddawanych jest kompostowaniu lub ko-kompostowaniu. 
Należą do nich odpady zielone (z wycinek w przestrzeni publicznej, ogrodnictwa, miejskich parków 
kontenerowych, czy z selektywnej zbiórki odpadów), odpady warzywno-owocowo-ogrodowe (z 
selektywnej zbiórki frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych), odpady żywnościowe, 
obornik z gospodarstw (świński i/lub od drobiu), słoma, glony i odwodnione ścieki z oczyszczalni.   

Jak odbywa się produkcja? 
Profesjonalne kompostowanie to wspomagany i kontrolowany rozkład odpadów organicznych pod 

wpływem działania 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.  
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Napowietrzanie osiąga się czasami poprzez wymuszone wewnętrzne napowietrzanie punktowe  
(kompostowanie tunelowe) lub zewnetrzne. Kontrola materiału wejściowego i wyjściowego, 
obracanie i śledzenie wilgotności, temperatury, itp. wymaga czasu i nakładów pracy. Produkcja 
„zielonego kompostu” lub „kompostu warzywno-owocowo-ogrodowego” wymaga 
wieloetapowego procesu, w którym materiał wsadowy jest kontrolowany, rozdrobniony i 
oczyszczony (i umieszczony w komorze wstępnej fermentacji na przynajmniej dwa tygodnie przed 
połączeniem z odpadami zielonymi) i kompostowany w hali lub na zewnątrz (z/bez okrycia 
membraną + wymuszone napowietrzanie). Ogółem proces kompostowania trwa przynajmniej kilka 
tygodni (w zależności od materiału wsadowego/procesu). Przykładowo, komposty flamandzkie (B) 
w projekcie Nutriman muszą przejść proces przewracania przynajmniej czterokrotnie i osiągnąć 
temperaturę przynajmniej 45°C, w tym przynajmniej 4 dni w temperaturze min. 60°C lub 
przynajmniej 12 dni w temperaturze min. 55°C. Po zakończeniu procesu kompostowania, stosy 
kompostu zielonego i vfg – z odpadów warzywno-owocowo-ogrodowych są przesiewane (zwykle 
0-15 mm do 0-20 mm) i następnie produkt jest przechowywany przez kilka tygodni (dojrzewanie).  

Wymuszone napowietrzanie obornika kurzego/świńskiego (holenderskie produkty kompostowe w 
projekcie Nutriman) przeprowadza się na oborniku poddanym wcześniej biotermicznej obróbce, w 
której musi zostać osiągnięty próg higienizacji (1h – 70°C) zgodnie z prawodawstwem dotyczącym 
produktów odzwierzęcych. Zazwyczaj odbywa się to w zamkniętym pomieszczeniu z kilkoma 
tunelami, które można zamykać i napowietrzać osobno (duża wydajność).  

 

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

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

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

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

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Holandia) 
 
Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 
Komposty produkowane na bazie odpadów zielonych i warzywno-owocowo-ogrodniczych (Belgia) 
zawierają 1,2% -2,5% N (sm), 0,45-1,2% P2O5  (sm) i 0,9-1,8 % K2O (sm) przy 25% -45% wilgotności. 
Składniki odżywcze tworzą „matrycę organiczną”, z której są powoli uwalniane zgodnie z 
zapotrzebowaniem odżywczym. Zawartość składników pokarmowych dostępnych dla roślin wynosi 
10-15% dla N, 50% dla P2O5  i 80% dla K2O. 
Wyżej wymienione komposty produkowane na drodze biotermicznej obróbki obornika od drobiu i 
trzody (Holandia) zawierają około 3,1% N (sm), 3,1% -4,6% P2O5  (sm) i 2,8% - 3,1% K2O (sm) przy 
35% wilgotności. 

Kompost z odpadów zielonych i wstępnie przefermentowanych odpadów warzywnych, 
owocowych i ogrodniczych produkowany w procesie "IOK Afvalbeheer" (ID: 272 – Rys. 1) zawiera 
1,7% -2,5% N (sm), 0,8% - 1,2% P2O5 (sm), 1,1% -1,8% K2O (sm), 2,5% -4% CaO (sm), 0,5% -0,8% 
MgO (sm) i 0,5-0,8% SO3 (sm) przy wilgotności 25-40%. Produkowany na bazie świeżych odpadów 
kompost VFG zawiera 25% materii organicznej. 

Kompost z odpadów zielonych produkowany w procesie IMOG” (ID: 280 – Rys. 2) zawiera 1,22% -
1,62% N (sm), 0,45% -0,61% P2O5 (sm), 0,87 % -1,26% K2O (sm), 2% -2,77% CaO (sm), 0,4% -0,6% 
MgO (sm) i 0,35% -0,45% SO3 (sm ) przy wilgotności 35% -45%. Produkowany na bazie świeżej 
masy zielony kompost zawiera 20% materii organicznej. 
 

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
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Rys. 1. Kompost vfg   Rys. 2. Zielony kompost         Rys. 3. Kompost na bazie 
obornika    

 

Higienizowany kompost na bazie obornika produkcji firmy Eraspo (ID: 451/ID: 452) – Rys. 3) 
zawiera około 3,1% N (sm), 3,1% -4,6% P2O5  (sm), 2,8% - 3,1% K2O (sm), 7,7% -8,8% CaO (sm), 
1,2% -2,3% MgO (sm) i 1,5% -2,8% SO3 (sm) przy wilgotności 35%. Produkowane na bazie świeżej 
masy komposty Eraspo zawierają 41% materii organicznej.  

 

Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny 

Rolnicy przechowują kompost na betonowym podłożu, zwłaszcza w suchym i okrytym miejscu. 
Jeśli kompost nie jest zapakowany, wówczas możliwe jest przykrycie go plandeką lub plastikową 
folią. Zapobiegnie to przedostawaniu się nadmiernej wilgoci z deszczu i spływu śniegu. Aplikacja na 
polu przeprowadzana jest zazwyczaj przy pomocy rozrzutnika do nawozu/obornika z 
poziomymi/pionowymi rolkami (na otwartym polu) lub za pomocą rozrzutnika z wyrzutem 
bocznym (uprawa owoców).  

 

Korzyści dla rolników 

Kompost to higienizowany i stabilizowany produkt końcowy, który może poprawić żyzność gleby. 
Stosowanie kompostu zamyka cykl materiałów i składników odżywczych oraz stanowi ważne i 
bezpieczne źródło węgla, azotu, fosforu oraz innych makro- i mikroelementów. Dzięki 
podtrzymywaniu odpowiedniego poziomu materii organicznej gleby i dostarczaniu wolno 
uwalnianych składników odżywczych, kompost wykazuje pozytywny wpływ na rozwój roślin. 
Kompost może zastępować, przynajmniej częściowo, nawozy mineralne. Komposty - szczególnie 
kompost zielony (ID: 280) - mogą być, pod pewnymi warunkami, stosowane w rolnictwie 
ekologicznym. Tam, gdzie wprowadzany jest etap wstępnej fermentacji selektywnie zebranych 
odpadów organicznych (np. ID 272), proces umożliwia produkcję biogazu i/lub oczyszczonego 
biometanu. 

Ogółem, korzyści wynikające ze stosowania kompostu to: 

- Dostarczenie do gleby wystarczających ilości próchnicy – niezbędne dla żyznej gleby o ciemnej 
barwie 

- Poprawa struktury gleby – zwiększa odporność gleby na zagęszczanie i erozję 

- Zwiększona przepuszczalność i przechowywanie wody – niezbędne dla wzrostu roślin, zmniejsza 
podatność na erozję i susze, zmniejsza ryzyko wymywania  

- Odżywianie/aktywowanie glebowych mikororganizmów i mikrobiologicznych organizmów, a tym 
samym zwiększanie bioróżnorodności gleby – poprawa wielu korzystnych funkcji pełnionych przez 
te organizmy (mineralizowanie, ukorzenianie, odporność na pasożyty i choroby…) 

- Przeciwdziałanie zakwaszaniu gleby -  regularne stosowanie kompostu zmniejsza zapotrzebowanie 
na stosowanie wapna w celu podniesienia pH gleby 

- Dostarczanie mniej lub bardziej wolno-działających (pod względem mineralizacja związków 
organicznych) składników odżywczych 
 

https://nutriman.net/sites/default/files/2020-05/GREENGOLD_0.jpg
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Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń. 

Główną trudnością napotykaną 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. Ponieważ wymienione 
komposty będą w większości posiadały status „obornika (innego lub zwierzęcego)”, a w kilku 
regionach rolnicy mogą otrzymać dopłaty za stosowanie nadmiaru obornika - zamiast płacić za 
zakup kompostu. Poprawa stanu gleby przez stosowanie kompostu jest często mało popularna 
pośród społeczności rolniczej.  

 

Rozporządzenie UE w sprawie Produktów Nawozowych (EC 1009/2019) 

ID:272: W ramach stosowania przepisów nawozowych, wszystkie produkty posiadające 
oznakowanie CE muszą być zgodne z posiadaną Kategorią Funkcji Produktu (PFC). Kompost Vfg z 
certyfikatem Vlaco należy do kategorii PFC 3 A „Organiczny polepszacz gleby”. Ponadto, kwalifikuje 
się do Kategorii Materiałów Składowych (CMC) 3  jako „Kompost” 

ID:280 zgodnie z Rozporządzeniem EU w sprawie Produktów Nawozowych, zielony kompost od 
firmy IMOG spełnia wymogi kategorii CMC3 (kompost), jak również kategorii PFC 3 A ‘Organiczny 
polepszacz gleby’  

ID:451/ID:452 należy do kategorii PFC nawóz organiczny oraz PFC polepszacz gleby. 

 

Ramy prawne określające stosowanie 

 

ID:272 uzyskał odstępstwo od Federalnych Służb Publicznych ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa 
Łańcucha Żywnościowego i Środowiska (ważne przez 5 lat), dzięki któremu może znaleźć się w 
sprzedaży jako polepszacz gleby, zgodnie z RD 28/1/2013 (BE). W celu uzyskania odstępstwa, IOK 
zadbał o to, by instalacje do kompostowania nie tylko otrzymały wymagane pozwolenie 
środowiskowe, ale także by kompost vfg otrzymał coroczny atest ‘keuringsattest’ (certyfikat 
jakości) nadawany przez Vlaco, który poświadcza, że spełnione są normy Vlarema i ARC (OVAM).  

ID:280 uzyskał odstępstwo od Federalnych Służb Publicznych ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa 
Łańcucha Żywnościowego i Środowiska (ważne przez 5 lat), dzięki któremu może znaleźć się w 
sprzedaży jako polepszacz gleby, zgodnie z RD 28/1/2013 (BE). W celu uzyskania odstępstwa, 
IMOG zadbał o to, by instalacje do kompostowania nie tylko otrzymały wymagane pozwolenie 
środowiskowe, ale także by zielony kompost otrzymał coroczny atest ‘keuringsattest’ (certyfikat 
jakości) nadawany przez Vlaco, który poświadcza, że spełnione są normy Vlarema i ARC (OVAM). 
Zgodnie z zasadami Europejskiego Rolnictwa Ekologicznego (EC 834/2007) zielony kompost (BE) 
został dopuszczony do stosowania  w rolnictwie ekologicznym. 

ID:451/ID:452: produkty te są wytwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (EC) 1069/2009 w 
kompostowni zatwierdzonej pod nr rejestracyjnym NL7348. Produkty spełniają normy 
francuskiego NFU 44051. 
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Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 

Zwykle komposty vfg i komposty zielone (ID: 272-280) kosztują około 2-12€/t na miejscu produkcji, 
w zależności od wymaganej ilości i opakowania. Biorąc pod uwagę dawkowanie tych kompostów - 
oraz poprawę plonowania i jakość - koszty (około 50-200€/ha) są generalnie zrównoważone. 
Komposty na bazie obornika produkowane przez Eraspo (ID: 451/ID: 452) - biorąc pod uwagę ich 
dawkę (2-5t/ha) - kosztują około 30€ - 87,5€/ha. Chociaż generalnie jest to zrównoważony koszt, 
oznacza także mniejszą dawkę materii organicznej aplikowanej do gleby, w porównaniu z 
kompostami zielonymi i kompostami vfg.  

Aby zmniejszyć koszty transportu i/lub ze względu na aplikowanie produktów w dużych ilościach, 
stosowanie kompostów jest bardziej opłacalne w pobliżu zakładów ich produkcji.  

 

Wskazówki dotyczące najlepszej praktyki zarządzania, uwzględniające specyficzne warunki na 
danym obszarze, dotyczące aplikacji produktu w określonych przypadkach (polepszacz gleby, 
podłoże uprawowe, nawóz organiczny, itd.). 

Komposty (ID: 272-280-451-452) mogą być stosowane w uprawie rolnej, ogrodnictwie, uprawie 
kwiatów, sadownictwie, winnicach i szklarniach we wszystkich roślinach uprawnych, głównie jako 
polepszacz gleby, w celu utrzymania lub zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie w 
połączeniu z podstawowym nawożeniem. Innymi słowy, kompost uzupełnia w glebie wyczerpaną 
materią organiczną i substancje odżywcze.  

 

Dawkowanies 

 Jako polepszacz gleby/nawóz: 

o ID:272  od 10 do 15 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, zapotrzebowania 
upraw,…) 

o ID:280  od 20 do 25 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, zapotrzebowania 
upraw,…) 

o ID:451/ID:452  od 2 do 5 t/ha (w zależności od jakości gleby, pory roku, 
zapotrzebowania upraw,…) 

 Jako składnik podłoża uprawowego: 

o ID:272/ID:280  10-30% (v/v) zmieszany z innymi składnikami; 0% w przypadku 
kwasolubnych upraw. W szczególności zielony kompost (ID:280), o niższym pH, razem z 
kompostowaną korą (BE) jest stosowany jako składnik ziemi doniczkowej w ilości 50% 
mieszanki. 

 

Więcej informacji: 
 

o https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272  (Belgia) 
o https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280  (Belgia) 
o https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451  (Holandia) 
o https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Holandia) 

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

