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• Tytuł: Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników 

nawozowych (NUTRIMAN)  

• Program: H2020, RUR 15, Sieci tematyczne gromadzące wiedzę gotową do 
zastosowania w praktyce. 

• Koordynator: Edward Someus, 3R-BioPhosphate Ltd.  

• Początek projektu: 1.10.2018, Okres trwania: 36 miesięcy + 10 lat 

• Finansowanie: Komisja Europejska Program 2020, RUR-15-2018 (CSA 
Działania Koordynujące i wspierające), Sieci tematyczne gromadzące 
wiedzę gotową do zastosowani w praktyce, umowa o dotację nr 818470  

• Strona projektu: https://www.nutriman.net  
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Konsorcjum NUTRIMAN 

Ogółem: 18 partnerów z 8 
krajów EU :  

•  9 Instytutów naukowych  

•  3 mali przedsiębiorcy  

•  4 Izby rolnicze  

•  1 Zrzeszenie rolnicze  

•  1  Organizacja pozarządowa  

  



www.nutriman.net 

Projekt NUTRIMAN – Wzrost liczby ludności świata 

 
 

Źródło: Powstanie i zagospodarowanie odpadów generowanych 
w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym- stan obecny i 
perspektywy . Europejska  Agencja  Rozwoju, Raport 2019. pod 
red. J. Kapik 
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Wg worldmeters.info przewiduje się, 
że ropy naftowej wystarczy na 44 lata, 
a gazu ziemnego na 158 lat.  
Zużycie zasobów, odnawialnych i 
nieodnawialnych rośnie w 
dramatycznym tempie.   
90 % produktów , z jakimi mamy do 
czynienia powstaje w sposób linearny, 
czyli z surowców pierwotnych, a po 
użyciu stają się odpadem. Europa chce 
przejść na gospodarkę recyrkulacyjną 
do 2050 r.  To element Zielonego Ładu 
i gwarancja korzyści dla środowiska, 
miejsca pracy i wzrostu 
gospodarczego.  
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• … Rolnictwo, chów zwierząt i przemysł przetwórczy płodów rolnych generują 
ogromne ilości odpadów organicznych w formie płynnej i pół-stałej.   

• +…Odpady organiczne zawierają cenne składniki, które są istotne dla żyzności 
gleby i produkcji upraw.  

• +…Ich aplikacja po odpowiednim przetworzeniu (np. kompostowaniu) 
bezpośrednio na użytki rolne jest więc opcją recyklingu tych odpadów.   

• -…Jednakże standardowo odpady te są unieszkodliwiane metodami, które 
wywołują sprzeciw opinii publicznej ze względu na zdrowie i komfort życia 
mieszkańców.  

• +/-..Ich bezpośrednie zastosowanie w formie nawozu może być jednak 
szkodliwe ze względu na zawartość metali ciężkich, toksycznych związków 
organicznych i mikroorganizmów chorobotwórczych [Garg i in. 2011]. 
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Coraz częściej pojawia się problem niewłaściwego zagospodarowania odpadów. 
Niekontrolowany rozkład odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno –spożywczego 
(PRS) powoduje generowanie znacznych ilości zanieczyszczeń, w tym związków i 
substancji niebezpiecznych. Wynika to z faktu, że stopień zagrożenia dla 
środowiska naturalnego pochodzący z odpadów i ścieków z rolnictwa i PRS był w 
przeszłości postrzegany jako stosunkowo niski.  

Wprowadzane dla tego sektora szczególne przepisy ochrony środowiska były 
mniej restrykcyjne, niż przepisy dla innych sektorów przemysłu. 

USA – 45 mln ton świeżych warzyw, owoców, mleka i produktów zbożowych nie 
jest wykorzystywane i musi podlegać unieszkodliwianiu jako odpad.  Koszt  
według Agencji Ochrony Środowiska (EPA), roczny koszt utylizacji odpadów 
wynosi ponad 1 mld dolarów.  

Wlk. Brytanii masa odpadów z produkcji żywności wynosi ponad 20 mln ton, a 
każda tona odpadów spożywczych generuje 4,5 tony emisji CO2.  

Polska – rolnictwo i PRS  generuje ok. 10 mln ton odpadów (2009 r.) 
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Projekt NUTRIMAN – Cele Europejskeigo Zielonego Ładu 
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OBIEG ZAMKNIĘTY  

• Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym będzie obejmował 
politykę „zrównoważonych produktów” mającą na celu wspieranie 
projektowania pod kątem obiegu zamkniętego wszystkich produktów, w 
oparciu o wspólną metodologię i zasady. Priorytetem będzie ograniczanie 
zużycia materiałów i ich ponowne wykorzystywanie przed recyklingiem. 

• Strategia ta będzie wspierać nowe modele biznesowe i ustanowi minimalne 
wymogi zapobiegające wprowadzaniu do obrotu w UE produktów szkodliwych 
dla środowiska. Wzmocniona zostanie również rozszerzona odpowiedzialność 
producenta. 

• Zrównoważona polityka produktowa może również doprowadzić do 
znacznego ograniczenia odpadów. Tam, gdzie odpadów nie da się uniknąć, 
należy odzyskać ich wartość gospodarczą oraz zniwelować lub ograniczyć ich 
wpływ na środowisko i zmianę klimatu. 

• Strategia „od pola do stołu” (UE) przyczyni się również do osiągnięcia 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem będzie ograniczenie wpływu, jaki 
mają na środowisko sektory przetwórstwa żywności i handlu detalicznego, 
poprzez działania w zakresie transportu, przechowywania, opakowań i 
marnowania żywności.  
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Co to jest NUTRIMAN?  

•  Sieć tematyczna dotycząca azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę 
na temat "gotowych do zastosowania" technologii w zakresie 
produkcji i wykorzystania bio-nawozów, z korzyścią dla praktyków 
rolniczych.  

Obszar zainteresowania:  

• Odzyskiwanie azotu i fosforu: nowatorskie, ale dojrzałe i 
sprawdzone technologie i innowacyjne nawozy do zrównoważonej 
produkcji żywności.  

Uzasadnienie:  

• Zapewnienie, że gdy w 2022 r. Nowe Rozporzadzenie UE dotyczące 
produktów nawozowych osiągnie stan wdrożenia praktycy rolni  
będa już posiadać wiedzę i stosować produkty uzyskane w wyniku 
recycylingu.  

• Dla kogo: rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy praktycy, biznes,  
NGOs, itp. 

 

Podejście oddolne = punkt widzenia rolnika 
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Jak?  

• Koncentruje się na łączeniu konkurencyjnych na rynku i 
komercyjnie „gotowych do zastosowania w praktyce” 
wyników ze stosowanych badań  naukowych o wysokiej 
innowacyjnych i dojrzałości badawczej oraz stosowanych 
praktyk przemysłowych. 

• Zrzesza podmioty innowacyjne (rolników, doradców, 
naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) 
i pomaga budować łączność między wynikami badań 
stosowanych zorientowanych na użytkownika a praktykami 
produkcji rolnej. 

• Jak połączyć się z siecią?  NUTRIMAN: https://nutriman.net  
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Projekt NUTRIMAN – główne działania 

1. IDENTIFIKACJA dojrzałych innowacyjnych wyników badań w dziedzinie 
technologii odzyskiwania N/P w  28 krajach UE, które są bliskie 
wdrożenia, ale niewystarczająco znane praktykom rolniczym 

2. OCENA innowacyjnych technologii odzyskiwania składników 
odżywczych N/P oraz nowatorskich produktów nawozowych N/P, 
zarówno przez ekspertów, jak i przez potencjalnych 
użytkowników końcowych.  

3. POŁĄCZENIE „gotowej do praktyki” wiedzy w postaci streszczeń 
praktyk EIP-AGRI, arkuszy informacyjnych, wielojęzycznej (8 
języków) aplikacji produktu i materiałów szkoleniowych, 
materiałów audiowizualnych i infografik.  

4. UDOSTĘPNIANIE I SZERZENIE zgromadzonej wiedzy praktykom 
rolniczym (rolnikom, organizacjom rolników, doradcom) podczas 
webinarów online i warsztatów w całej Europie. 

5. DŁUGOTERMINIOWE DZIAŁANIE (do roku 2031) w 8 językach 
interaktywnej, praktycznej platformy rolniczej NUTRIMAN: 
https://nutriman.net/farmer-platform 
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Technologie i produkty 

Dla odzysku N/P 

“gotowe do wdrożenia  

na rynek ”                                                                                        

 

 

 

                           https://nutriman.net/farmer-platform  

Platforma NUTRIMAN dla 
rolników 
Porady & Rekomendacje 

Platforma NUTRIMAN dla 
rolników 
Wiedza praktyczna  

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
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Jak skontaktować się z NUTRIMAN – Spytaj NUTRIMAN 

• NUTRIMAN Media społecznościowe: Facebook/Twitter/LinkedIn: 
@Nutrimannetwork 

• Kontakt online w 8 językach językach: 
https://nutriman.net/contact  

• pytania ogólne dotyczące Sieci Tematycznej NUTRIMAN; 

• pytania szczegółowe dotyczące technologii i/lub produktu 
zamieszczonych na Platformie Rolniczej; 

• dzielenie się z rolnikami innowacyjną technologią 
odzyskiwania azotu/fosforu.  

• Najciekawsze interakcje zostaną wyróżnione anonimowo w 
sekcji NUTRIMAN FAQ, która działa w 8 językach: 
https://nutriman.net/FAQS  
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NUTRIMAN – Platforma Rolnicza 

• Specjalnie opracowana strona interntowa dla rolników. 

• Kluczowe informacje w 8 językach (EN, DE, FR, IT, NL, ES, 
PL, HU) 

• Internetowa baza danych innowacyjnych technologii 
odzyskiwania składników odżywczych N/P oraz 
nowatorskich produktów i praktyk nawozowych N/P, 
które zostały już z powodzeniem zademonstrowane:  
• streszczenia praktyk w formacie EIP-AGRI,  
• arkusze informacyjne,  
• aplikacja produktu i materiały szkoleniowe,  
• materiały audio-visualne, 
• infografika. 

• https://nutriman.net/farmer-platform  
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NUTRIMAN – nutriman.net 
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 NUTRIMAN – nutriman.net/jestem 
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Charakterystyka Platformy Rolniczej                                               

Subskrypcja 
biuletynu  
NUTRIMAN  

Kontakt   

Platforma 
Rolnicza  

Ankieta   

https://nutriman.net/contact
https://nutriman.net/contact
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
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Charakterystyka Platformy Rolniczej NUTRIMAN                                               
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Charakterystyka Platformy Rolniczej NUTRIMAN  

Dedykowane strony: 

• Opis głównych cech produktu lub technologii z zademonstrowanymi 
odnośnikami do „pokaż mi” dla rolników.   

• Wytyczne do właściwego stosowania w rolnictwie.  

 

Dostępne:  

•  Arkusze informacyjne; 

•  Infografiki;                                      Wspólna prace partnerów projektu i    

•  Materiały audio-wizualne                      zaangażowanych firm  

 

 

Łącze do platformy dla rolników:   

 https://nutriman.net/farmer-platform/info/pl  
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Produkty prezentowane na platformie dzielą się na kategorie:  

 

1.  Kompost i poferment (i biomasa); 

2.  Popiół; 

3.  Struwit i inne P- produkty; 

4.  Biowęgiel i bio-fosor; 

5.  Woda płuczkowa i mineralne koncentraty azotu. 

 

Bezpośredni kontakt jest możliwy z:  

 producentami każdego produktu 
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Kompost z odpadów zielonych (ID 210) 
Dokumenty w języku polskim  – dostępne/możliwe do pobrania: https://nutriman.net/farmer-
platform/product/id_210  

- Streszczenie praktyki  - Arkusz informacyjny –  Materiały szkoleniowe  

 

Przykład produktu 
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Technologie produkcji na platformie dzielą się na kategorie: 

1. Odzyskiwanie biologicznych składników: kompostowanie, 
fermentacja beztlenowa, technologia mikroalg;  

2. Wytrącanie fosforu z gnojowicy, ścieków i wody drenażowej;  

3. Termochemiczne odzyskiwanie składników;  

4. Fizyko-chemiczne odzyskiwanie azotu z obornika, pofermentu, i 
ścieków w procesów separacji, odparowania i filtracji 
memebranowej. 

Na platformie umieszczone są kontakty do:         

 twórców każdej technologii  
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NUTRIMAN – Platforma Rolnicza:  
echnologia odzyskiwania N& P jako kompostu (ID 209) 
Dokumenty w języku polskim  – dostępne/możliwe do pobrania: https://nutriman.net/farmer-
platform/technology/id_209 

- Streszczenie praktyki  - Arkusz informacyjny –  Materiały szkoleniowe  
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Zaprenumeruj biuletyn NUTRIMAN 

 

 

   

https://nutriman.net/subscribe  
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https://mailchi.mp/4666a2c2c42d/nutrima
n-newsletter-pl-2021-05-05 

https://mailchi.mp/f7f936939803/
nutriman-newsletter-pl-2021-04-27 
 



www.nutriman.net 

www.nutriman.net 

@NUTRIMANnetwork 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470. 

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network 


