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SKŁAD CHEMICZNY PODŁOŻA
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MATERIAŁU ORGANICZNEGO

CHEMICAL COMPOSITION OF SPENT MUSHROOM 
SUBSTRATE AFTER CULTIVATION OF AGARICUS BISPORUS 

AS A WASTE ORGANIC MATERIAL

SUMMARY: The chemical composition of spent mushroom substrate after cultivation of Agaricus bisporus from 

a modern, high per-formance mushroom hall in Siedlce region were determined. The substrate for cultivated 

mushrooms (ground + cover) came from diff erent manufacturers. The dry matter content of the analysed spent 

mushroom substrate was average 36,5%, the reaction was mostly slightly acid or neutral (pH ranged 6,13-6,70), 

and content of the mineral nitrogen forms (N-NH4 i N-NOx) accounted for 1,24% of the total nitrogen, but it was 

several times more the ammonium nitrogen form. The total content of macroelements (N, Ca, P, Mg, Na) and 

same microelements (Co, B, Cu, Zn) was more then in the manure, with the most varied of the calcium content. 

The values of C:N ratio (average 12,3) was similar to the optimum levels in humus horizons of arable soils. The 

values of N:P:K ratio (2,6:1:1,8) indicated on defi ciency of phosphorus and potassium. The content of heavy 

metals included in range allowing this waste material to fertilizer.
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Wstęp

 Podłoże po uprawie pieczarek (świeże, ang. spent mushroom substrate – SMS; 
kompostowane, ang. spent mushroom compost – SMC) stanowi odpadowy mate-
riał organiczny z pieczarkarni. Zaliczono je do grupy odpadów z rolnictwa i innych 
jako „inny niewymieniony odpad”1. Przy produkcji podłoża do uprawy tego grzy-
ba wykorzystuje się, a jednocześnie utylizuje, odpady organiczne pochodzące 
z produkcji rolnej (dobrej jakości, o dużej zawartości węgla twardą słomę żytnią, 
pszenną, pszenżytnią, pomiot drobiowy – od brojlerów, kur niosek i indyków) 
oraz odpady mineralne z przemysłu (gips odpadowy z elektro iltrów, fosfogips, 
CaCO3)2.
 Pieczarkarstwo (sektor rolnictwa) zaczęło intensywnie rozwijać się w Polsce 
od 1992 roku.
 Uprawa pieczarki scentralizowana jest obecnie w środkowowschodniej Pol-
sce, głównie w rejonie siedlecko-łosickim, gdzie powstały nowoczesne, wielko-
obszarowe (5-40 tys. m2) pieczarkarnie. Po 6 tygodniach cyklu uprawowego pie-
czarki do środowiska przekazywana jest znaczna ilość (1000-1300 tys. ton/rok) 
zużytego podłoża. Zmusza to do poszukiwania sposobów jego wykorzystania. 
Duży areał gleb lekkich w Polsce pod użytkami rolnymi, w większości z de icytem 
materii organicznej3, stanowi możliwość utylizacji podłoża poprzez wykorzysta-
nie go w nawożeniu (najlepiej świeżego). Oprócz produkcji roślinnej podłoże 
można wykorzystywać w ogrodnictwie, rekultywacji gruntów, użyźnianiu tere-
nów zielonych. Gospodarowanie składnikami zawartymi w odpadowych mate-
riałach organicznych, przeznaczonych do wykorzystania nawozowego, winno 
odbywać się według zasad dobrej praktyki rolniczej. Zgodnie z Dyrektywą Azota-
nową4 dawki materiałów nawozowych limitowane są zawartością azotu i wyno-
szą 170 kg N ha-1 na gruntach ornych oraz 210 kg N ha-1 na użytkach zielonych. 
Wykorzystanie energetyczne zużytego podłoża (spalanie, współspalanie)5 nie 
cieszy się większym zainteresowaniem, gdyż materiał ten jest zbyt wilgotny (wy-
maga energii na jego wysuszenie) i zawiera zbyt dużo składników mineralnych 
(m.in. chlor, potas) utrudniających ten proces. Zróżnicowanie składu chemiczne-
go zużytego podłoża związane jest głównie ze składem materiałów wyjściowych 
do produkcji podłoża (słoma i pomiot drobiowy, rzadko obornik koński oraz sub-
stancje odżywcze i strukturotwórcze  – mocznik, węglany, włókno kokosowe, 
odtłuszczona śruta sojowa) oraz okrywy (torf niski lub przejściowy, niezamulony 

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 
roku (Dz.U. nr 112 poz. 1206). 
2 N. Sakson, Produkcja podłoża do uprawy pieczarki, Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne, 
Poznań 2007.
3 S. Kalembasa, S. Baran, J. Drozd, Wartość próchnicotwórcza odpadów jako czynnik wpływający 
na środowisko glebowe, „Roczniki Gleboznawcze” 2004 t. 55, nr 1, s. 25-34.
4 Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego.
5 J. Maszkiewicz, Zużyte podłoże popieczarkowe jako nawóz i paliwo, „Pieczarki Biuletyn Produ-
centa Pieczarek” 2010 nr 1, s. 59-60.
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lub słabo zamulony, z różnym udziałem tortu wysokiego oraz dodatkami alkali-
zującymi – dolomit, wapno defekacyjne, kreda łąkowa), technologią tej produkcji, 
ilością zbiorów (tzw. rzutów) i plonem pieczarki. Producenci pieczarki, zwłasz-
cza w uprawie wielkotowarowej, borykają się z możliwością zagospodarowania 
ogromnej masy zużytego podłoża, gdyż przeważnie nie prowadzą działalności na 
użytkach rolnych, a wywóz tego odpadowego materiału wymaga dodatkowych 
nakładów organizacyjnych i zwiększa koszt produkcji.
 Stosowanie podłoża po uprawie pieczarki w różnych działach rolnictwa zmu-
szać będzie do jego analizy chemicznej ze względu na zmienność zawartości 
składników (w tym wapnia) oraz zasolenie. Uwzględniając zasobność gleby oraz 
potrzeby pokarmowe uprawianych roślin, należy odpowiednio uzupełniać i bi-
lansować te składniki. Często nadmierna ilość rozpuszczalnych soli w podłożu, 
zwłaszcza w mniejszych pieczarkarniach, gdzie NaCl służy do zwalczania Dacty-
lium dendroides, może negatywnie wpływać na wegetację młodych, wrażliwych 
na zasolenie roślin. Po wyeliminowaniu tego czynnika podłoże może być wyko-
rzystywane do upraw polowych, szklarniowych, sadowniczych w kształtowaniu 
terenów zieleni.6 Dodatek podłoża do gleb, zwłaszcza lekkich, będzie poprawiać 
ich zasobność w składniki pokarmowe oraz zwiększać pojemność wodną ze 
względu na znaczną ilość hydro ilowej materii organicznej.
 Celem podjętych badań była ocena składu chemicznego podłoża po uprawie 
pieczarki białej jako odpadowego materiału organicznego z wielkotowarowych 
pieczarkarni.

Materiał i metody badań

 Materiał badawczy stanowiło zużyte świeże (nie składowane) podłoże, po 
6-tygodniowej uprawie pieczarki białej Agaricus bisporus (Lange Sing), pocho-
dzące z czterech nowoczesnych wielkotowarowych pieczarkarni zlokalizowa-
nych w rejonie siedleckim.  Podłoże do uprawy pieczarki, składające się z podło-
ża właściwego (warstwa 15 cm) oraz okrywy (warstwa 5 cm), pochodziło od 
różnych producentów (podłoże z irmy „Kania i Synowie”, „Mykogen”, „Stec”, „Uni-
kost”, a okrywa z irmy „Wokas”). Próbki do badań pobierano z kilkunastu punk-
tów, różnych półek hali uprawowej (po parowaniu dezynfekcyjnym, przed usunię-
ciem podłoża z pieczarkarni) i uśredniono. W próbkach (n = 4) oznaczono (w 3 
powtórzeniach): zawartość suchej masy, wagowo, po wysuszeniu w temp. 105°C; 
pH, potencjometrycznie w roztworze 1M KCl, v/v = 1:2,5; zawartość azotu w for-
mach mineralnych (N-NH4 oraz N-NO3 i N-NO2), w ekstrakcie 1M KCl, wg metody 
Bremnera i Keeneya7. Próbki suche rozdrobniono w młynku agatowym do śred-

6 D. Bayer, Spent mushroom substrate, 1999; E. Medina i in., Spent mushrum substrates as com-
ponent of growing media for germination and growth of horticultural plants, „Bioresource Tech-
nology” 2009 nr 100, s. 4227-4232.
7 D. Kalembasa, Zastosowanie izotopów 15N i 13N w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolni-
czych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
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nicy cząstek < 0,25 mm i oznaczono: zawartość popiołu, wagowo, po mineraliza-
cji w temp. 500°C; zawartość całkowitą węgla (TC) i azotu (TN), na autoanaliza-
torze Series II 2400, irmy Perkin Elmer, z detektorem przewodności cieplnej 
(TCD), jako materiał wzorcowy użyto acetanilid; zawartość wybranych pier-
wiastków z grupy makroelementów i mikroelementów, pierwiastków śladowych 
i metali ciężkich, na atomowym spektrometrze emisyjnym z indukcyjnie wzbu-
dzoną plazmą (ICP – AES), Optima 3200 RL, irmy Perkin Elmer (po spaleniu 
i roztworzeniu popiołu w 20% HCl).

Omówienie wyników

 W analizowanych podłożach po uprawie pieczarki białej Agricus bisporus, 
z czterech wielkotowarowych pieczarkarni, stwierdzono od 30,5 do 48,2% suchej 
masy (średnio 36,5%), a ilość popiołu kształtowała się w granicach 352-411 g kg-1 
(średnio 385 g kg-1) (tabela 1). Zbliżoną zawartość suchej masy w podłożach po-
pieczarkowych stwierdzili Bayer8, Jordan i in., Maszkiewicz, Kalembasa i in. War-
tość pH w zużytych podłożach kształtowała się w granicach 6,23-6,70, co odpo-
wiada odczynowi lekko kwaśnemu, rzadziej obojętnemu. Stwierdzono kilkakrot-
nie więcej azotu w formie amonowej (N-NH4) niż azotanowej (N-NO3); azot 
w obydwu tych formach stanowił 1,24% zawartości azotu całkowitego. Zawartość 
całkowita węgla wynosiła średnio 288 g kg-1 (252-326 g kg-1), azotu 23,5 g kg-1 
(19,3-26,2 g kg-1), a stosunek C:N (11,0-13,1:1; średnio 12,3) był zbliżony do 
optymalnego w ornych poziomach próchnicznych, aktywnych biologicznie 
(10:1). Ten wąski iloraz wskazuje na przewagę mineralizacji organicznych związ-
ków azotu nad ich syntezą, w wyniku czego z rozkładanego materiału organicz-
nego uwalniają się składniki pokarmowe dostępne dla roślin i organizmów gle-
bowych9. Wstępne badania dowodzą10, że podłoże po uprawie pieczarki działa 
najkorzystniej przez pierwsze dwa lata. Steward i in.11 podają, że w zużytym pod-
łożu około 94% azotu wbudowane jest w związki organiczne. Travis i in.12 suge-
rują, że około 30% azotu w związkach organicznych podłoża popieczarkowego 
ulega mineralizacji w ciągu 5 lat od wprowadzenia do gleby, przy czym tempo 
tego procesu rozkłada się następująco w poszczególnych latach: 15, 8, 4, 2 i 1%. 

8 D. Bayer, Spent mushroom..., op. cit.; S. N. Jordan, G. J. Mullen, M. C. Murphy, Composition vari-
ability of spent mushroom compost in Ireland, „Biorcosurce Technology” 2008 nr 99, s. 411-418; 
J. Maszkiewicz, Zużyte podłoże..., op. cit.
9 D. Kalembasa i in., Właściwości materii..., op. cit.
10 D. Kolembasa, A. Majchrowska-Safaryan, Podłoże po uprawie pieczarki potencjalnym źródłem 
zasobności gleby płowej, projekt badawczy NCN.
11 D. P. C. Stewart, K. C. Cameron, I. S. Confort, Effect of spent mushrum substrate on soil chemical 
conditions and plant growth in an intensive horticultural system: a comparison with inorganic 
fertiliser, „Australian Jurnal of soil Research” 1998 nr 36(2), s. 75-83.
12 J. W.Travis i in., A practical guide to the application of compost in vineyards, 2003, www.fpath.
cas.psu.edu [12-02-2013].
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Biała13 podaje, że w pierwszym roku rośliny wykorzystują z podłoża 20-25% N, 
20-40% P i 65-85% K.
 Zawartość ogólna badanych makroelementów w analizowanych podłożach 
popieczarkowych była zróżnicowana (tabela 2). Dość duża ilość wapnia w podło-
żu jest następstwem dodatku tego składnika (w różnych związkach) do okrywy 
i podłoża. Dlatego też ten odpadowy materiał będzie wykazywał działanie nawo-
zowe odkwaszające. Stwierdzono, że większość badanych makroelementów była 
niewiele zróżnicowana między poszczególnymi podłożami. Największe różnice 
zanotowano dla wapnia (88,2-132 g kg-1), przy czym najbardziej zasobne w ten 
składnik było podłoże A i B. Taki sam układ zawartości pierwiastków w podło-
żach po uprawie pieczarki stwierdziły Kalembasa i Majchrowska-Safaryan14. 
 Według Jordana i in.15 największej zmienności podlega zawartość fosforu 
w związkach przyswajalnych (współczynnik zmienności 95%) oraz zawartość 
wapnia (współczynnik zmienności 83,3%).

13 J. Biała, The use of recycled organics composting viticulture, Proc. 6ht Inter. Congress on Orga-
nic Viticulture, 2000, www.elspl.com.au [12-02-2013].
14 D. Kalembasa, A. Majchrowska–Safaryan, Wpływ uprawy pieczarki na skład chemiczny podło-
ża, „Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych” 2006 nr 512, s. 247-254. 
15 N. Jordan, G.J.Mullen, M.C. Murphy, Composition variability..., op. cit.

Tabela  1 

Wybrane właściwości badanych podłoży po uprawie pieczarki

Podłoże popieczarkowe Sucha masa %
pH Popiół

g kg-1

N-min g kg-1 św. m. TC TN
C/N

N-NH4 N-NO3 suma g kg-1

A 30,5 6,23 400 0,195 0,014 0,209 287 23,2 12,4

B 31,8 6,29 411 0,215 0,008 0,233 252 19,3 13,1

C 34,9 6,70 369 0,250 0,050 0,300 326 25,2 12,9

D 48,2 6,58 352 0,350 0,070 0,420 287 26,2 11,0

Średnia 36,5 - 383 0,252 0,036 0,291 288 23,5 12,3

Źródło: opracowanie własne.

Tabela  2 

Zawartość makroelementów (g kg-1 s. m.) w badanych podłożach popieczarkowych 

Podłoże popieczarkowe P K Ca Mg Na S

A 9,82 16,1 126 4,73 1,56 40,5

B 7,49 13,4 132 4,15 1,43 53,9

C 9,01 17,8 88,2 4,35 1,74 35,4

D 9,90 18,8 91,0 5,05 1,92 39,8

Średnia 9,06 16,5 109 4,57 1,66 42,4

Źródło: opracowanie własne.
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 Stosunek N:P:K w zużytych świeżych podłożach, wynoszący 2,6:1:1,8, wska-
zuje na niedobór fosforu i potasu w porównaniu z wartością tego ilorazu 
(1,2:1:1,1) podawanym przez Jordana i in.16, ale jest zbliżony do wartości 
(2,7:1:1,5) notowanej przez Kalembasę i Wiśniewską17. Spośród analizowanych 
podłoży mniejszą zawartość fosforu, potasu, magnezu i sodu stwierdzono w pod-
łożu B, w którym było najwięcej wapnia i siarki. Zawartość wybranych mikroele-
mentów i pierwiastków śladowych w analizowanych podłożach także jest zróżni-
cowana (tabela 3). Ilość tych pierwiastków związana jest z ich zawartością w ma-
teriałach wyjściowych do produkcji podłoża (i okrywy), ze stosowanymi środka-
mi do ochrony pieczarki oraz wynoszeniem pewnej ich ilości z plonem owocni-
ków tego grzyba. Kalembasa i Majchrowska-Safaryan18 donoszą, że dużo żelaza 
i glinu wnosi się z okrywą, co głównie wpływa na ich zawartość w podłożu po 
uprawie pieczarki. W analizowanych podłożach po uprawie pieczarki białej 
 zawartość badanych metali ciężkich była nieduża (znacznie mniejsza niż na przy-
kład w osadach ściekowych) i mieściła się w granicach dopuszczających ten 

16 Ibidem.
17 D. Kalembasa, B. Wiśniewska, Zmiany składu chemicznego..., op. cit. 
18 D. Kalembasa, A. Majchrowska–Safaryan, Wpływ uprawy pieczarki..., op. cit.

Tabela  3 

Zawartość mikroelementów (mg kg-1 s.m.) w badanych podłożach popieczarkowych

Podłoże popieczarkowe Fe Al Mn Co Mo B Se Li Ti

A 3141 1232 360 1,25 1,80 11,4 1,48 2,62 21,6

B 2712 1073 330 1,06 1,38 13,6 3,20 3,85 19,5

C 2167 877 263 0,971 1,09 13,8 2,27 3,90 15,5

D 1919 766 350 1,23 1,77 11,2 2,03 2,70 15,4

Średnia 2485 987 326 1,13 1,51 12,5 2,25 3,27 18,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela  4 

Zawartość metali ciężkich (mg kg-1 s. m.) w badanych podłożach popieczarkowych

Podłoże popieczarkowe Pb Cd Cr Cu Zn Ni

A 2,32 0,080 3,74 15,7 142 3,37

B 3,55 0,120 2,86 17,9 124 2,95

C 2,44 0,105 2,60 15,9 131 2,55

D 1,58 0,052 2,09 23,7 181 2,12

Średnia 2,47 0,089 2,82 18,3 144 2,75

Źródło: opracowanie własne.
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 odpad do nawozowego stosowania19. Zbliżona była (średnia) ilość Cr, Ni i Pb, przy 
czym najbardziej zróżnicowana w obrębie podłoży była zawartość ołowiu (od 
1,58 do 3,55 mg kg-1). Uzależnione jest to od komponentów wykorzystywanych 
przy produkcji podłoża. 
 Porównując skład chemiczny podłoża po uprawie pieczarki z zasobnością 
obornika bydlęcego20, można stwierdzić, że badane podłoża cechowały się więk-
szą zawartością suchej masy, zbliżonym odczynem, nieco większą zawartością 
azotu, zbliżoną zawartością węgla, węższym stosunkiem C:N, większą zawarto-
ścią wapnia, fosforu, magnezu, siarki, sodu, kobaltu, boru, miedzi i cynku, zbliżo-
ną zawartością potasu, żelaza, glinu, tytanu, selenu, ołowiu i chromu, a mniejszą 
manganu, molibdenu i niklu.

Wnioski

 Podłoże po uprawie pieczarki białej Agaricus bisporus jest korzystnym odpa-
dowym materiałem organicznym z pieczarkarni, zasobnym w materię organicz-
ną. Stwierdzono, że zawiera ono większą zawartość suchej masy, odczyn lekko 
kwaśny lub obojętny, więcej makroelementów (N, Ca, P, Mg, S, Na) i niektórych 
mikroelementów (Co, B, Cu, Zn) niż obornik.
 Stosunek C:N w zużytych podłożach popieczarkowych był zbliżony do opty-
malnego w poziomach próchnicznych gleb ornych, a iloraz N:P:K wskazywał na 
niedobór fosforu i potasu.
 Zawartość metali ciężkich w analizowanych podłożach mieściła się w grani-
cach dopuszczających ten materiał do nawozowego stosowania.

19 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 
roku (Dz.U. nr 112 poz. 1206). 
20 C. Maćkowiak, J. Żebrowski, badania własne niepublikowane.


