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Pozostałość pofermentacyjna

 Faza stała:

- związki organiczne i mineralne nierozpuszczalne w wodzie

 Faza ciekła:

- związki mineralne rozpuszczone w wodzie

- odczyn  roztworu, pH 7,0

Zawartość suchej masy od 2 do 5%

 Biomasa bakterii metanowych

 Nieprzefermentowane związki organiczne

 Składniki mineralne 

Skład substratów     skład pofermentu 



W kwestii zagospodarowania substancji 

pofermentacyjnej najistotniejsze są 4 akty prawne:

 Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147 

poz. 1033 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1206)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

odzysku R10 (Dz.U. z 2011 r. nr 86 poz. 476) 



Pozostałości z procesu fermentacji w świetle prawa

Dotychczas, na podstawie Ustawy o odpadach i jej aktów wykonawczych masa 
pofermentacyjna była odpadem:

-19 06 05 – Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

-19 06 06 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 
roślinnych i zwierzęcych

(zgodnie z Katalogiem odpadów Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206)

Dopuszczone są do rozprowadzania na powierzchni ziemi, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
procesu odzysku R10 (Dz.U. Nr 86, poz. 476)



Pozostałości z procesu fermentacji w świetle prawa

Nowa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 21) w art. 2 pkt 
6c określa co następuje:

„Przepisów ustawy nie stosuje się do (…) innych, niebędących niebezpiecznymi, 

naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej 

wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy 

za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie 

stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”

Według art. 13 lit. e) rozporządzenia WE 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego… materiał kategorii 2 (jakim jest m.in. gnojówka i gnojowica) może być 

kompostowany lub przekształcany w biogaz, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 tego 

rozporządzenia „pozostałości fermentacyjne procesu przetwarzania w biogaz lub 

kompost mogą być wprowadzane do obrotu i używane jako nawozy organiczne

lub polepszacze”.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że żaden z substratów 

biogazowni rolniczej nie jest odpadem, zatem powstała w wyniku procesu 

technologicznego pulpa pofermentacyjna nie będzie stanowiła odpadu o kodzie 19 

06 06



Pozostałości z procesu fermentacji w świetle prawa

Z drugiej jednak strony w ustawie o odpadach zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9) 

przepisów ustawy nie stosuje się do „produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 

1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania 

na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do 

wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z 

tym rozporządzeniem”

Ponadto definicja odpadu:

„każda substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się 

pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” pozwala traktować masę 

pofermentacyjną bądź jako odpad, bądź jako produkt uboczny, podlegający 

obrotowi handlowemu

Bez względu na definicję (odpad lub nawóz naturalny) postępowanie z masą 

pofermentacyjną jest takie samo, a różnice dotyczą dokumentacji i zakresu kontroli



Możliwości postępowania z pozostałością 

pofermentacyjną

 Rozrzucenie na polach lub łąkach, bez wcześniejszego przetworzenia 

 Rozdzielenie fazy stałej i płynnej 

 Wzbogacanie poprzez kolejne procesy filtracji i oczyszczenie wody

 Wykorzystanie na cele energetyczne

 Wykorzystanie paszowe



Rozlewanie na polach lub łąkach

Rozlewanie na polach lub łąkach, baz wcześniejszego przetworzenia,

z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

procesu odzysku R10



Skład pofermentu w zależności od substratów

Dane z biogazowni w Niemczech

Substraty

Udział 

substratów 

(%)

Zawartość 

suchej 

masy (%)

Koncentracja składników w 

pofermencie

(kg/m3 świeżej masy)

N ogólny N - NH4 P2O5 K2O

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)

+ gnojowica bydlęca (8% s.m.)

70

30 9,0 5,8 3,8 2,3 9,1

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)

+ gnojowica świńska (6% s.m.)

40

60 6,3 5,5 3,6 2,6 5,2

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)

+ kiszonka GPS z żyta (29,4% s.m.)

80

20 10,9 7,0 4,6 2,8 11,1

Kiszonka z kukurydzy (35% s.m.)

+ gnojowica świńska (6% s.m.)

+ ziarno pszenicy (86,6% s.m.)

85

10

5 10,5 7,5 4,9 3,6 10,1

Gnojowica bydlęca (8% s.m.) 100 5,1 5,0 3,3 1,8 6,5



Skład pofermentu z biogazowni Wikana 

Bioenergia (Siedliszczki, woj. lubelskie)

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. 119, poz. 765)

Badana cecha Zawartość Norma*

Odczyn (pH w H2O) 7,2

Zawartość suchej masy (%) 6,3

Zawartość suchej masy organicznej (% s.m.) 69,8

Zawartość azotu (%) 0,23 co najmniej 0,08

Zawartość azotu amonowego (% N - NH4) 0,07

Zawartość fosforu (jako % P2O5) 0,19 co najmniej 0,05

Zawartość potasu (jako % K2O) 0,37 co najmniej 0,12

Zawartość wapnia (jako % CaO) 0,34

Zawartość magnezu (jako % MgO) 0,06

Zanieczyszczenia (mg/kg):

kadm

chrom

miedź

nikiel

ołów

cynk

rtęć

0,46

8,94

24,0

6,87

3,04

126

<0,16

5

100

-

60

140

-

2



Zalecenia do stosowania pofermentu Wikany

Nawóz organiczny (pozostałość po fermentacji kiszonki z kukurydzy i serwatki), w 

postaci płynnej zawiesiny o zielonym zabarwieniu

Nawóz może być stosowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy 

polowej (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny pastewne i przemysłowe)

Dawki:

- pod oziminy 20-30 m3/ha

- pod rośliny jare 30-40 m3/ha

Zalecane stosowanie przedsiewne

Nawóz należy rozprowadzać na polu za pomocą beczkowozu wyposażonego w 

węże rozlewowe lub płytki rozbryzgowe i wymieszać z glebą

Nawóz przechowywać w szczelnych zbiornikach, w temperaturze otoczenia

Przy pracy z nawozem stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny, 

podobnie jak przy pracy z gnojowicą



Separacja pofermentu na dwie frakcje

Separacja:

– zapotrzebowanie na energię (możliwość zagospodarowania nadwyżek ciepła)

– zmniejszenie objętości pofermentu – przechowywanie, zagospodarowanie

Frakcja stała – może być poddawana certyfikacji i sprzedawana jako nawóz, 

spalana jako paliwo stałe, wykorzystana jako dodatek do pasz

Frakcja płynna – rozlewana na polach (z zachowaniem wymogów rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10) lub zawracana do procesu 

jako ciecz technologiczna



Skład frakcji stałej pofermentu z biogazowni w 

Uhninie (gm. Dębowa Kłoda, woj. lubelskie)

Badana cecha Zawartość

Odczyn (pH w H2O) 8,49

Zawartość suchej masy (%) 26,2

Zawartość suchej masy organicznej (% s.m.) 89,8

Zawartość azotu (%) 0,62

Zawartość azotu amonowego (% N - NH4) 0,24

Zawartość fosforu (jako % P2O5) 0,31

Zawartość potasu (jako % K2O) 0,54

Zawartość wapnia (jako % CaO) 0,58

Zawartość magnezu (jako % MgO) 0,13

Zanieczyszczenia (mg/kg):

kadm

chrom

miedź

nikiel

ołów

cynk

rtęć

0,34

4,51

9,43

9,45

2,16

56,3

0,01



Zalecenia do stosowania frakcji stałej 

pofermentu z Uhnina

Nawóz organiczny (pozostałość po fermentacji kiszonki z kukurydzy, żyta, traw i 

wywaru gorzelnianego), w postaci stałej o zabarwieniu ciemnobrązowym do 

czarnego z wyczuwalnym zapachem zbliżonym do gnojowicy

Nawóz może być stosowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy 

polowej na wszystkich glebach

Dawki:

- łączna dawka zalecana 40 t/ha

- pod oziminy jesienią nie przekraczać 10 t/ha

Zalecane stosowanie przedsiewne

Nawóz należy rozprowadzać na polu za pomocą rozrzutnika obornika i wymieszać 

z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych

Nawóz przechowywać w pryzmach na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym 

przed wyciekami

Stosować zwykłe środki ostrożności, jak przy pracy z obornikiem



Skład frakcji płynnej pofermentu z biogazowni w 

Uhninie (gm. Dębowa Kłoda, woj. lubelskie)

Badana cecha Zawartość

Odczyn (pH w H2O) 7,99

Zawartość suchej masy (%) 2,7

Zawartość suchej masy organicznej (% s.m.) 60,6

Zawartość azotu (%) 0,29

Zawartość azotu amonowego (% N - NH4) 0,28

Zawartość fosforu (jako % P2O5) 0,03

Zawartość potasu (jako % K2O) 0,60

Zawartość wapnia (jako % CaO) 0,10

Zawartość magnezu (jako % MgO) 0,02

Zanieczyszczenia (mg/kg):

kadm

chrom

miedź

nikiel

ołów

cynk

rtęć

0,71

6,73

1,74

18,5

<5,71

9,40

<0,38



Zalecenia do stosowania frakcji płynnej

pofermentu z Uhnina

Nawóz organiczny (pozostałość po fermentacji kiszonki z kukurydzy, żyta i traw 

oraz wywaru gorzelnianego), w postaci płynnej zawiesiny o zabarwieniu 

ciemnobrązowym do czarnego

Nawóz może być stosowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy 

polowej

Dawki:

- pod oziminy przedsiewnie do 20 m3/ha

- całkowita dawka nawozu w okresie wegetacji nie powinna przekraczać 60 m3/ha

Zalecane stosowanie przedsiewne, na trawy – pogłównie; dopuszcza się 

zastosowanie pogłównej dawki wiosną w oziminach

Nawóz rozprowadzać na polu za pomocą beczkowozu wyposażonego w węże 

rozlewowe lub płytki rozbryzgowe i niezwłocznie wymieszać z glebą (z wyj. traw)

Nawóz przechowywać w szczelnych zbiornikach, w temperaturze otoczenia

Przy pracy z nawozem stosować środki ostrożności jak przy pracy z gnojowicą



Skład frakcji stałej pofermentu z biogazowni 

firmy Poldanor
Badana cecha Płasz-

czyca*

Pawłów-

ko

Koczała* Unie-

chówek

Świe-

lino

Nacław Giżyno

*

Odczyn (pH w H2O) 9,17 9,13 9,12 8,81 9,17 9,00 8,72

Zawartość suchej masy (%) 32,0 27,6 25,1 21,9 34,5 29,0 14,1

Zawartość suchej masy 

organicznej (% s.m.)

94,4
92,6 94,0 92,2 94,8 94,9 91,4

Zawartość azotu (%) 0,46 0,44 0,41 0,40 0,51 0,42 0,28

Zawartość azotu amonowego 

(% N - NH4)

0,23
0,27 0,24 0,08 0,30 0,19 0,23

Zawartość fosforu (jako % P2O5) 0,57 0,65 0,49 0,55 0,46 0,35 0,27

Zawartość potasu (jako % K2O) 0,26 0,26 0,27 0,15 0,34 0,33 0,33

Zawartość wapnia (jako % CaO) 0,46 0,41 0,34 0,42 0,43 0,36 0,19

Zawartość magnezu 

(jako % MgO)

0,21
0,28 0,21 0,26 0,21 0,14 0,13

Zanieczyszczenia (mg/kg):

miedź

cynk

chrom

kadm

nikiel

ołów

rtęć

7,90

27,8

3,14

<0,50

1,07

<0,50

<0,01

27,9

105

2,20

<0,50

2,82

2,29

<0,01

7,94

33,1

1,15

<0,50

1,54

0,72

<0,01

17,2

48,5

2,20

<0,50

3,35

0,82

<0,01

15,1

32,8

2,15

<0,50

2,92

0,72

<0,01

12,8

32,7

2,31

<0,50

2,98

0,52

<0,01

4,72

15,2

1,84

<0,50

1,40

0,62

<0,01

* - fermy mateczne, pozostałe – fermy tuczu



Separacja pofermentu i wzbogacanie

Frakcja stała – wzbogacana koncentratem z kolejnych etapów oczyszczania, a 

następnie certyfikowana i sprzedawana jako nawóz

Frakcja płynna:

– poddawana wytrącaniu agregatów substancji rozpuszczonych, co pozwala 

na ich odwirowanie

– ultrafiltracja – zatrzymywanie przez membranę pozostałości substancji 

odżywczych, cząstek koloidowych i drobnoustrojów

– odwrócona osmoza – oddzielenie substancji rozpuszczonych (N, P, K), które 

wraz z koncentratem z ultrafiltracji służą wzbogacaniu frakcji stałej

– pozostaje woda o jakości wody pitnej



Warunki odzysku R10

Odpady z biogazowni rolniczych muszą spełniać następujące warunki:

 są spełnione zasady dla nawozów naturalnych określone w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

 odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

 rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 
30 cm,

 materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia 
wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o 
produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),



Kontrola jakościowa odpadu pofermentacyjnego

z biogazowni nierolniczej

 Zawartość suchej masy;

 Zawartość azotu;

 Zawartość materii organicznej – węgla;

 Określenie stosunku C : N;

 Obecność niepożądanych związków organicznych;

 Zawartość pierwiastków:

- składników pokarmowych,

- metali ciężkich;

 Obecność patogenów.

Badania w certyfikowanych laboratoriach!



Co robią biogazownie?

 Rozlewanie na pola

 Badania laboratoryjne

 Instalacja urządzeń do separacji

 Wnioski do MRiRW o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu - certyfikacja

 Sprzedaż nawozu



Krok 1.

 Aby substancja pofermentacyjna mogła być uznana za produkt uboczny należy 

postąpić zgodnie ze ścieżką postępowania przedstawioną w Art. 11 ustawy o 

nawozach i nawożeniu:

 „wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10, jest 

obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa (…) zgłoszenia 

uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.” 

 Zgłoszenie powinno zawierać miejsce i sposób wytwarzania produktu, jak też 

dokładny opis całego procesu produkcyjnego oraz procesu, w którym produkt 

będzie wykorzystany. 

 Uznanie za produkt uboczny zgłoszonej substancji następuje, jeśli marszałek 

województwa w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu w drodze 

decyzji. 



Krok 2.

Wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego jest możliwe po spełnieniu 

wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o 

nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119 Poz. 765). Rozporządzenie to nakłada 

obowiązek przeprowadzenia badań nawozów organicznych/środków 

wspomagających uprawę roślin pod kątem ich przydatności do nawożenia gleb 

i roślin. Poferment, aby mógł być uznany za środek poprawiający jakość gleby, 

musi być przebadany pod kątem fizykochemicznym, chemicznym oraz 

mikrobiologicznym. Wymagane są również:

 opinia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie o wpływie na zdrowie ludzi;

 opinia Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o własnościach 

jakościowych  produktu;

 opinia Instytutu Weterynarii w Puławach dotycząca spełnienia przez środek 

poprawiający jakość gleby wytworzony z ubocznych surowców zwierzęcych, 

wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu 1774/2002;

 deklaracja producenta;

 instrukcja stosowania produktu zatwierdzona przez powyższe instytuty;

 informacja producenta o składzie i sposobie produkcji środka poprawiającego 

jakość gleby.



Krok 2. – opcyjnie

 opinia Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, jeśli produkt będzie 
stosowany pod uprawy warzyw;

 opinia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, jeśli produkt 
będzie stosowany pod uprawy sadownicze, roślin ozdobnych i 
trawników;

 opinia Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, jeśli produkt 
będzie stosowany na użytkach zielonych;

 opinia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, jeśli nawóz będzie 
przewidziany do stosowania w lasach;



Krok 3.

Zgromadzona dokumentacja uprawnia do ubiegania się o wydanie pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

 Przebieg procedury 

1. Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu 
albo środka wspomagającego uprawę roślin 

2. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W 
przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają braki merytoryczne, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wzywa wnioskodawcę w trybie art. 50 kpa, wyznaczając indywidualny 
termin złożenia wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej. 

3. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka 
wspomagającego uprawę roślin 

 Pozwolenie zawiera:

1) nazwę nawozu, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz 
siedzibę i adres,

2) określenie wymagań jakościowych;

3) informację, że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin został wytworzony z 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

4) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu albo środka poprawiającego 
właściwości gleby, albo stymulatora wzrostu, sporządzoną w języku polskim.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje pozwolenie na czas nieokreślony




