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Abstract: Impact of the ProBio Original

TM 
on composting process of the biological 

degradable waste. The main issue of the experiment is to observe the impact of the 

ProBio Original
TM

 (hereinafter „product“) on the composting process of the 

biodegradable waste in the garden composters and to develop a technical, 

environmental and economical review with the purpose to prevent dumping of the 

biodegradable waste on the landfills. This text describes the first phase of the longtime 

experiment in which a freshly cut grass was used as a composted material. For the 

purpose of the experiment a five composters were purchased, each with the 290 dm
3
 

cubic capacity. Each composter was numbered and fully filled with the grass. Two of 

composters, number 2 and 5, are reference. Composters number 1, 3 and 4 were 

enriched with the product, each composter with a different concentration. The chemical 

analysis of the input material was purchased also. During the experiment, the 

temperature in all composters was measured. The experiment is still not finished. The 

track records show the product influences the scale of the temperatures in the 

composters. The maximum temperatures in the composters enriched with the product 

are higher compared to the reference composters. Higher temperature leads to a higher 

microbial activity in the composters and to a faster process of the mineralization phase 

of the composting. Also higher mass losses in the composters with the product were 

recorded. In the end of the experiment a chemical analysis of each composted material 

will be done and compared with the data from the beginning. Next step of the 

experiment will be composting of heterogeneous materials, which can be found in the 

garden composters of the citizens of the Czech Republic and development of the reviews 

mentioned at the beginning of the text. 
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ÚVOD 

 

Jednou z možností jak omezit nežádoucí vlivy, vyskytující se při 

kompostování, mezi něž patří např. zápach, a kladně ovlivnit kvalitu 

kompostovacího procesu a finálního produktu, je aplikace biologicky aktivních 

přípravků.  
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V současné době je na trhu k dispozici široká škála přípravků, které 

slouží k pozitivnímu ovlivnění kompostovacího procesu. Složení těchto 

přípravků má vždy stejný základ – obsahují bakterie, řasy, kvasnice, houby, 

popř. jejich směsi. Každý přípravek se liší skladbou bakteriálních kmenů, 

kvasnic, hub a jejich koncentrací. Přesné kvantitativní a kvalitativní složení 

bývá předmětem obchodního tajemství. 

 

EM Technologie 

Technologie EM (effective microorganisms) byla vynalezena prof. Dr. 

Teruo Higou, který působil na Agronomické fakultě University Ryukus v 

japonském městě Okinawa. Hlavní myšlenkou při jeho výzkumu bylo omezení 

závislosti zemědělských producentů na chemickém průmyslu, který 

zemědělcům neustále zvyšuje náklady na jejich činnost a může negativně 

ovlivnit kvalitu životního prostředí. Z těchto důvodu se prof. Dr. Teruo Higa 

rozhodl zkoumat možnosti produkce a využití přípravků, založených čistě na 

bázi mikrobiální, které nabídnou levnější a šetrnější alternativu k výrobkům 

chemického průmyslu. 

Použití technologie EM dnes přesahuje okruh zemědělského odvětví, k 

čemuž byla původně vynalezena. Technologii EM je možné použít pro snížení 

zápašnosti některých průmyslových provozů, nevyjímaje odpadové 

hospodářství. Další využití pro technologie EM nalezneme v oblasti výživy 

hospodářských zvířat, čištění odpadních vod, v zahradnictví a ve zdravotnictví. 
 

 

METODIKA 

 

Pro provedení experimentu bylo zakoupeno pět zahradních kompostérů 

od společnosti AL-KO Kober spol. s r.o., každý o jmenovitém objemu 290 dm
3
. 

Experiment je situován v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Jednotlivé 

kompostéry byly označeny číslem od jedné do pěti a naplněny přivezeným 

materiálem na svůj plný objem. 

Dva kompostéry (číslo 2 a 5) slouží jako referenční, tedy bez aplikace 

přípravku. Kompostér č. 2 nebyl v průběhu kompostovacího procesu 

překopáván. 

Tři kompostéry (1, 3, 4) byly po vsádce obohaceny o přípravek ProBio 

Original™. Cílem tohoto experimentu je rovněž zjistit účinek přípravku na 

kompostovací proces v závislosti na jeho koncentraci. Každý kompostér byl 

proto obohacen rozdílným množstvím přípravku. Kompostér číslo jedna byl 

obohacen množstvím přípravku odpovídajícím koncentraci 1 l.m
-3

, kompostér 

číslo tři přípravkem o koncentraci 10 l.m
-3

 a kompostér číslo 4 přípravkem s 

koncentrací 20 l.m
-3

. 

Všechny kompostéry, včetně referenčních, byly doplněny 20 l inokulátu, 

průmyslovým kompostem pocházejícím z Centrální kompostárny Brno a. s. 

Tento inokulát byl umístěn na dno kompostéru z důvodu akcelerace 

kompostovacího procesu. 
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Při vsádce byl odebrán vzorek pro analýzu vstupní suroviny. Analýza 

byla provedena společností LABTECH s. r. o. V rámci analýzy byly 

stanovovány tyto parametry: 

a) množství sušiny, 

b) obsah spalitelných látek, 

c) celkový obsah dusíku, 

d) poměr dusíku k uhlíku 

a následně koncentrace těchto prvků: Ca, Mg, K, P, Ca, Cu, Pb, Zn, Hg. 

Koncentrace ostatních rizikových prvků nebyly stanovovány, neboť neexistuje 

důvodná příčina jejich zvýšené koncentrace v zeleni veřejných prostranství 

města Brna. 

V průběhu kompostování byla pravidelně měřena teplota v kompostérech 

i teplota okolí digitálním dotykovým teploměrem. Teplota je měřena jednou 

týdně, ve dvou případech byla teplota měřena dvakrát v týdnu. Po ukončení 

kompostovacího procesu byla následně provedena chemická analýza obsahu 

všech kompostérů a proběhlo jejich vyhodnocení.  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

V prvním týdnu došlo u referenčních kompostérů č. 2 a 5 k nárůstu 

teploty o 1,1 °C a 0,7 °C. V kompostérech obohacených přípravkem byl 

zaznamenán nárůst teploty o 7,5 °C v kompostéru č. 1, 11,9 °C v kompostéru č. 

3 a o 6,6 °C v kompostéru č. 4. V tomto týdnu bylo rovněž provedeno druhé 

měření, při kterém byly zaznamenány nejvyšší naměřené teploty, vyjímaje 

kompostér č. 4. V referenčních kompostérech č. 2 a 5 byla naměřeny teploty 

43,7 °C a 41,9 °C. Kompostéry obohacené přípravkem dosáhly teplot 51,9 °C v 

kompostéru č. 1, 48,6 °C v kompostéru č. 3 a 55,8 °C v kompostéru č. 4. V 

kompostéru č. 3 byla naměřena maximální teplota, 49,7 °C, a to ve třetím týdnu 

experimentu. 
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Obr. 1: Průběh teplot v kompostérech 
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Průměrná teplota vzduchu byla v průběhu prvních dvou týdnů 

experimentu 30,3 °C. 

Vedle teploty v kompostérech je sledován i úbytek objemu 

kompostovaného materiálu. Předpokladem je, že zvýšená mikrobiální aktivita 

povede k rychlejšímu úbytku objemu kompostované hmoty. Tato hypotéza byla 

v experimentálním měření potvrzena. 

Zaznamenané úbytky kompostované hmoty oproti původnímu objemu 

uvádí obr. 2. 

 

Úbytek objemu v kompostéru     [%] 

Kompostér č. 1 

Kompostér č. 2 

Kompostér č. 3 

Kompostér č. 4 

Kompostér č. 5 

65,71 

34,29 

82,86 

75,71 

60,00 

Obr. 2: Úbytek objemu hmoty v kompostérech 

 

 

Po ukončení pokusu byl materiál z každého kompostéru odeslán k 

chemické analýze. Doposud nebyly získané údaje plně zpracovány. Z předběžné 

analýzy je však možné říci, že přípravek ProBio Original
TM

 má vliv i na 

kvalitativní složení kompostu. V rámci této analýzy byl sledován i obsah 

vápníku. Výsledky chemické analýzy uvádějí vyšší koncentraci vápníku v 

kompostech, které byly obohaceny mikrobiálním přípravkem (obr. 3). V případě 

porovnání kompostérů číslo 2 a 4 je obsah vápníku v kompostéru obohaceném 

přípravkem téměř dvojnásobný. Podrobnější analýza a bližší vyhodnocení 

získaných údajů bude probíhat v nejbližší době. 
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Obr. 3: Obsah vápníku v analyzovaném materiálu 
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ZÁVĚR 

 

V současné chvíli je experiment ve fázi vyhodnocení naměřených údajů. 

Z dosavadních měření je patrná vyšší teplotní škála v kompostérech (obr. 1), 

úbytek kompostované hmoty (obr. 2) i kvalitativní ovlivnění výsledného 

materiálu u kompostérů, které byly obohaceny přípravkem ProBio Original
TM

. 

Následně budou pokusy pokračovat v rozšíření experimentu o jiné 

heterogenní směsi, které se mohou vyskytovat v kompostérech občanů a ve 

vyhodnocení ekonomického a environmentálního hlediska používání 

bioaktivního přípravku ProBio Original™ v domácím kompostování. 
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