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Abstract: Monitoring of compost pH and electrical conductivity from CMC 
Náměšť, a. s. composting plant  

This paper is focused on the monitoring and comparison of pH and electrical 
conductivity (EC) of output product of CMC Náměšť, a. s. composting plant. 
Measurements of mentioned parameters were carried out for 18 weeks. 
Measured pH values reach an average value 7.97 with standard deviation 0.24, 
measured EC values reach an average value 7.83 mS.cm

-1
 with standard 

deviation 2.16. Compared to other authors, pH values corresponded well but EC 
values are too high. Utilization of this compost can be potentially hazardous for 
agricultural plants. 
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ÚVOD 

Vysoký podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných 
na skládky odpadů je jedním z nejpalčivějších problémů současného 
odpadového hospodářství v České republice. Hlavní snahou při nakládání s 
těmito odpady by mělo být předcházení jejich vzniku. Dané problematice, 
včetně návrhu metodiky prognózování vývoje zatížení regionu BRKO, se 
věnovala KOTOVICOVÁ & VAVERKOVÁ (2008). Přes všechny snahy o prevenční 
přístup však budou vždy v komunální sféře vznikat biologicky rozložitelné 
odpady (BRO). Jednou z mála možností odklonu toku BRKO od skládek 
odpadů je kompostování odděleně sbíraných BRKO. Zatímco systémům sběru 
BRKO i procesu kompostování daných odpadů byla již věnována velká 
pozornost, dosud v České republice chybí měření fyzikálně-chemických 
charakteristik vyzrálého kompostu. Proto byly dlouhodobě prováděny rozbory 
výstupního produktu – kompostu – kompostárny CMC NÁMĚŠŤ, a. s. Při práci 
jsme se zaměřili na stanovení dvou ze základních parametrů kompostu: pH a 
konduktivity (měrné elektrické vodivosti, EC) a srovnání uvedených parametrů s 
daty jiných autorů. I když jsou uvedené parametry kompostu jen omezeně 
použitelné pro stanovení kvality kompostu a jeho aplikovatelnosti na 
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zemědělskou půdu (LEFEBVRE et al. 1994), představují přeci jen určité vodítko, 
kterým se může koncový odběratel kompostu při jeho odběru řídit. 
 
 

METODIKA 

Vzorky kompostu byly odebírány přímo na kompostárně CMC NÁMĚŠŤ a. s. ze 
zakládky pro stabilizovaný kompost. Vzorky o objemu 2 dm

3
 byly odebírány 

vždy z nejčerstvější vrstvy nového stabilizovaného kompostu. Přímo v den 
odběru byl vzorek ve vzorkovnici a bez úprav převezen do laboratoře 
Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), kde byl zpracován a vyhodnocen. 

Vzorky kompostu byly odebírány v období od 8. 6. 2011 do 5. 10. 2011 v 
týdenních intervalech. Měření bylo prováděno přístrojem SensION

TM
+MM 150 

vybaveného senzorem Sensor 50 59 pro současné měření pH, konduktivity 
(EC) a teploty vzorku. Před prvním použitím přístroje byla v souladu s pokyny k 
užívání přístroje provedena kalibrace, při stanovování fyzikálně-chemických 
parametrů jednotlivých vzorků kompostu byla použita metoda saturovaného 
média, jak ji popisují JOHNSSON et al. (2005) a MULDOWNEY (2011).  
 
 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Naměřené a vypočtené hodnoty z prováděných experimentů jsou uvedeny v 
tabulce 1.  
 
 
Tab. 1: Naměřené a vypočtené hodnoty pH a konduktivity (EC) vzorků kompostu 

 
Vzorek Datum odběru pH EC [mS.cm

-1
] 

1 8. 6. 2011 8,08 8,60 

2 15. 6. 2011 7,90 8,53 

3 22. 6. 2011 7,99 9,12 

4 29. 6. 2011 7,79 9,32 

5 8. 7. 2011 7,68 3,62 

6 13. 7. 2011 7,62 3,76 

7 20. 7. 2011 7,65 4,29 

8 27. 7. 2011 7,85 4,28 

9 5. 8. 2011 8,55 10,03 

10 12. 8. 2011 8,10 9,40 

11 19. 8. 2011 8,27 9,72 

12 26. 8. 2011 8,14 8,53 

13 2. 9. 2011 8,01 8,77 

14 7. 9. 2011 8,27 8,66 

15 14. 9. 2011 8,11 9,75 

16 21. 9. 2011 7,67 6,80 

17 30. 9. 2011 7,80 8,84 

18 5. 10. 2011 7,95 8,83 

Průměr 7,97 7,83 

Směrodatná odchylka 0,24 2,16 
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Naměřené hodnoty pH dosahují průměrné hodnota 7,97 se směrodatnou 
odchylkou 0,24. Zjištěná data jsou velmi vyrovnaná a odpovídají hodnotám, 
které naměřili HIMANEN & HÄNNINEN (2011) a KALAMDHAD & KAZMI (2009). Takto 
relativně vysoká hodnota pH bývá naměřena u čerstvě vyzrálého kompostu a 
následně v čase v průběhu týdnů zvolna klesá. Přestože naměřené hodnoty 
spadají do intervalu stanoveném v ČSN 46 5765 „Průmyslové komposty“ (tj. pH 
6,0-8,5), nemůže být toto kritérium považováno za dostatečně průkazné pro 
posouzení kvality kompostu. 

Naměřené hodnoty konduktivity dosahují průměrné hodnoty 7,83 mS.cm
-1

 se 
směrodatnou odchylkou 2,16. Získaná data jsou v porovnání s jinými autory 
(zejména KOMILIS et al. 2011) relativně vyrovnaná a ustálená (s výjimkou vzorků 
5, 6, 7 a 8), ale při porovnání absolutní hodnoty konduktivity vzorků kompostu s 
údaji jiných autorů jsou naměřené hodnoty velmi vysoké; nejnižší hodnoty –  
1,5 mS.cm

-1
 – uvádí HIMANEN & HÄNNINEN (2011), dále pak 2,23 mS.cm

-1
 

KOMILIS et al. (2011), 2,5 mS.cm
-1

 KALAMDHAD & KAZMI (2009) a 2,3-3,4 mS.cm
-1

 
HUBER-HUMER et al. (2011). 

ČSN 46 5765 „Průmyslové komposty“ neuvádí konduktivitu jako jeden z 
parametrů kvality kompostu, ale podle rakouské normy ÖNORM S 2200 
„Gütekriterien für Komposte aus biogenen Abfällen“ (Kritéria kvality pro 
komposty z biogenních odpadů) má být hodnota konduktivity u surových 
kompostů ≤ 4 mS.cm

-1
. Pouze dva z 18 měřených vzorků (vzorky č. 5 a 6) 

splňují limit pro surové komposty, další dva měřené vzorky (vzorky č. 7 a 8) se 
uvedenému limitu blíží. Hodnota konduktivity všech ostatních vzorku daný limit 
vysoce překračuje. 

Z naměřených hodnot konduktivity je zřejmé, že kompost produkovaný 
kompostárnou CMC Náměšť, a. s. je v dané podobě fytotoxický. 
 
 

ZÁVĚR 

Získané výsledky ukázaly, že čerstvě vyzrálý výstupní produkt kompostárny 
CMC Náměšť, a. s. je v neředěné podobě pro rostliny škodlivý. V praxi se sice 
nepředpokládá pěstování rostlin v čistém kompostu, naopak kompost vždy 
představuje pouze organické hnojivo pro půdní substráty, ale přesto je použití 
daného produktu pro odběratele kompostu potenciálně rizikové, protože 
odběratel zpravidla nemá možnost změřit výslednou konduktivitu půdního 
substrátu.  

Protože v kompostárně CMC Náměšť, a. s. je velmi dobře nastavený systém 
třídění BRKO v Náměšti i přilehlých obcích Březník, Jinošov a Naloučany 
(STEJSKAL 2010), vysoké hodnoty konduktivity kompostu mohou ukazovat na 
dílčí provozní problémy kompostárny. Při samotném procesu kompostování 
patrně nedošlo k dostatečné stabilizaci biologicky rozložitelných složek vstupní 
suroviny. Možným řešením daného problému, kromě optimalizace 
kompostovacího procesu namísto jeho intenzifikace, by bylo ponechat výstupní 
produkt dozrát v příslušném krechtu delší dobu, tj. v řádu měsíců, a dosáhnout 
tak vyššího stupně biologické stabilizace. 

Jen tak bude možné očekávat možnost prodeje nabízeného kompostu a 
snížení celkové nedůvěry vůči kompostům a jejich používání mezi zemědělci. 
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