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Kompostowanie 

Frakcja organiczna 

Powietrze 

Kompost 



Tradycyjny proces 
kompostowania

jednostopniowe

 http://wiadomosci.wp.pl/gid,11721458,gpage,5,img,11721520,kat,1329,title,Ko
ntrowersje-wokol-wysypiska-smieci,galeria.html

dwustopniowe

 I - w reaktorze zamkniętym, 
o czasie prowadzenia 
procesu min. 2 tygodnie 
(optymalnie 4); 

 łączny czas kompostowania 
w obydwu stopniach – min. 
8 tygodni, napowietrzanie 
wymuszone w I stopniu, 

 otwarte pryzmy z 
mechanicznym 
przerzucaniem w drugim 
stopniu. 



Wermikompostowanie
 FPHU KOMPOSAD w miejscowości Ocieka

 Wermikultura posadowiona jest na płycie 
betonowej, która zabezpieczona jest po bokach 
deskami o grubości 25 mm, wyłożona jest 
agrowłókniną w celu uniknięcia przesuszenia 
wermikultury. Pryzma jest zabezpieczona od spodu 
przed kretami betonową płytą o grubości 10 cm. 





Wermikompostowanie

I etap – stworzenie mieszanki: osad ściekowy + słoma: 5 Mg 
+ 120 kg, pryzma była 2 - 6 krotnie przewracana w celu 
dotlenieni, etap ten trwa 2 tygodnie, temperatura w 
pryzmie do 700C, wilgotność 40 – 80 % masy.

II etap – układano warstwy mieszanki o grubości 10 cm a 
następnie wprowadzano populację dżdżownic w ilości ok. 
4-6 kg/m2 kompostu. Etap trwa 11 miesięcy i co miesiąc 
łoże kompostowe jest uzupełniane nową warstwą 
substratu, temperatura zależna jest od temperatury 
otoczenia, koniecznie 0 – 35 0C, ale maksymalna aktywność 
wermikultur przy temperaturze 12 – 28 0C
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Podsumowanie 

 Badania nad jakością składu mieszanek i 
parametrami procesu – model pozwalający na 
otrzymanie kompostu najlepszej jakości 

 Organizacja regionalnego systemu gospodarki 
odpadami na terenie wiejskim 

 Recykling frakcji odpadów biodegradowalnych 



Dziękuję za 
uwagę 

agnieszka@generowicz.org


