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V tej izdaji

Projekt REFERTIL ponuja  napredno
rešitev za predelavo biološko
razgradljivih tokov odpadkov iz
evropskega kmetijstva in živilske
industrije. REFERTIL izboljšuje
proces kompostiranja in razvija »brez
emisijsko« tehnologijo proizvodnje
biooglja nove generacije, v
industrijskem obsegu, z namenom
varnega, ekonomičnega in ekološkega
procesa recikliranja hranil, posebno
fosforja, za ohranjanje kmetijstva.

Načrtujemo visoko kvalitetne
proizvode komposta in biooglja, s
prizadevanjem za zmanjšanje
intenzivne uporabe mineralnih gnojil
in kemikalij v kmetijstvu; za krepitev
okoljske, ekološke in ekonomske
trajnosti kmetijskih pridelkov za

prehrano. Z zmanjševanjem
negativnega odtisa mest in splošnim
prispevkom k blažitvi podnebnih
sprememb se kreira nova bio-
ekonomija. Projekt REFERTIL
zagotavlja močno podporo Evropski
komisiji pri reviziji Uredbe o gnojilih,
ki bo standardizirala in zakonodajno
uredila varno uporabo biooglja in
komposta, kot organskega P- gnojila
ali/in sredstva za izboljšanje tal.

‘‘ABC’ – Živalsko biooglje

Stran1
▪ Refertil na kratko
▪ Refertil partnerji
▪ Ocenjevanje kvalitete komposta in

biooglja v projektu REFERTIL

Stran 2
▪ Povzetek rezultatov poskusov na

testnih poljih
▪ Poskusi na njivi in v rastlinjakih v Italiji

Stran 3
▪ Poskusi pridelave jagod
▪ Pridelava paradižnika - sprejem hranil

pri uporabi komposta in biooglja
▪ Zatiranje bolezni paradižnika s kompostom
▪ Ugodni vplivi inokulacije z bakterijami

Stran 4
▪ Uporaba mikorize za za povečanje

kvalitete komposta in biooglja

▪ Kontakti

REFERTIL testi ocenjevanja komposta in biooglja so se pričeli v letu 2014 v več
evropskih državah v različnih klimatskih pogojih v različni kvaliteti prsti:
▪ Nizozemska: jagode in paradižnik v rastlinjaku;
▪ Italija: paradižnik, paprika, bučke, solata, kumare, v vrtičkih, rastlinjakih in na

njivah;
▪ Slovenija: jagode na njivi;
▪ Irska: žitni pridelki na njivi;
▪ Danska: ječmen in druga žita;
▪ Madžarska: zelenjava in žita na njivi.

Namen poskusov je validacija razvitih tehnologij predelave in recikliranja in
preverjanje uporabnosti komposta in biooglja namesto mineralnih gnojil, s
spremljanjem učinkov na pridelek, izboljšanja kvalitete prsti, izboljšanja
dostopnosti hranil in zatiranja bolezni rastlin.

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://www.renetech.net/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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▪ Živalsko biooglje (Animal bone char ABC) se lahko uporablja kot organsko
gnojilo (100-400 kg/ha) in kot dodatek v rastnih medijih (0.1-5% v/v).

▪ Kakovostni kompost se lahko uporablja kot izboljševalec prsti (5-30 t/ha) in kot
dodatek v rastnih medijih (1-20% v/v).

▪ Paradižnik je izrabil hranila iz komposta in biooglja: organski stranski produkti
so tako uspešno reciklirani in nadomestijo mineralna P in K gnojila v kmetijstvu.

▪ Kompost proizveden iz zelenega odreza, z relativno nizko vsebnostjo hranil,
se lahko uporabi kot organski dodatek, ki lahko nadomesti šoto v prsti za
lončnice, saj je pokazal sposobnost zatiranja bolezni rastlin v substratu.

▪ Mikoriza in  bakterije, ki povečajo topnost hranil, se lahko kombinirajo v
proizvode s kompostom in bioogljem za kmetijstvo in vrtnarstvo.

,

REFERTIL je partner Agroinnova – Univerza v Torinu opravil

▪ Poskusi z zelenjavo v lončkih (bučke, solata) za oceno uporabnosti komposta in
biooglja kot izboljševalca prsti, organskega gnojila ali rastnega medija;

▪ Poskusi zatiranja bolezni pri kumarah za oceno lastnosti komposta in biooglja pri
zatiranju rastlinam škodljivih patogenov;

▪ Poskusi pridelave paradižnika, paprike in solate na njivah v Italiji za validacijo
uporabnosti komposta in biooglja.

Kompost iz živalskega gnoja in komunalnih biološko razgradljivih odpadkov je zmanjšal
kalitev semen, ko se je uporabil v rastnem mediju. Ni priporočljivo dodajanje več kot
5-10 % tovrstnega komposta v rastni medij. Pri vnosu 10-30 t/ha je bil gnojilni učinek
dober, s povečanim izplenom. Kompost iz zelenega odreza se lahko uporabi kot rastni
medij. Pri dodatku 50% tovrstnega komposta v rastni mediju so bile zatrte bolezni
rastlin, ki jih povzročajo talni patogeni. Živalsko biooglje (ABC) je izkazalo dober gnojilni
učinek na pridelek, medtem ko je bil pri rastlinskem biooglju manjši vpliv na izplen ter
rezultati zelo različni pri različnih vrstah prsti.

Test pridelave jagod v Sloveniji

Poskusi v rastlinjakih v Italiji

Poskusi v rastlinjakih v Italiji

Paprika gnojena s kompostom in bioogljem, pridelana na kmetiji v Italiji

mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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V poskusih, ki jih vodi Lea Lavrič (KOTO, Slovenia), so bili uporabljeni različni komposti in biooglje v 1000

m2 nasadu, s primerjavo na mineralno gnojilo. V prvem letu poskusa so bili izpleni jagod primerljivi, tako pri
vnosu 130 kg/ha biooglja, kakor tudi pri vnosu 10 t/ha komposta, proizvedenega v Španiji in na Madžarskem
iz zelenega odreza in pri dodatku 800 kg/ha mineralnega gnojila.
Doseženi rezultati kažejo, da kvaliteten kompost in biooglje lahko nadomestita mineralna gnojila.

Testni nasad jagod v Lukovici, Slovenija

V poskusih, ki sta jih izvedla Joeke Postma in Els Nijhuis (DLO,
Wageningen UR), so mlade sadike paradižnika gojili v lončkih z
različnimi mešanicami: kompostom iz zelenega odreza,
rastlinskim bioogljem (PBC) in živalskim bioogljem (ABC). Pri
skupni biomasi in sprejemu dušika ni bilo velikih odstopanj,
sprejem kalija (K) in fosfatov (P) pa je bil občutno spodbujan pri
različnih organskih dodatkih.

Sprejem fosfatov (P) in kalija (K) pri mladih sadikah paradižnika gojenih v
lončkih

V poskusih Joeke Postma in Els
Nijhuisa (DLO, Wageningen UR),
so mlade sadike paradižnika,
umetno okužene z boleznimi
talnih patogenov

 gojili v lončkih.

Več zdravih rastlin je bilo v ločkih, kjer je bil v prst za lončnice
dodan kompost, kot v lončkih brez dodatka komposta.
Kompost iz zelenega odreza nizozemskega proizvajalca je bil
testiran v letih 2012, 2013 in 2014 ob čemer je bilo 46, 98 in
26% več zdravih rastlin pri primerjavi na rastline, gojene v prsti
za lončnice. Tudi pri uporabi kompostov iz drugih virov je pri
dodatku 10% komposta k zemlji za lončnice opazno zatiranje
bolezni rastlin. Pri uporabi štirih različnih vrstah komposta iz
Španije in Madžarske se je število zdravih rastlin povečalo od 22
do 41%.

Biološki testi zatiranja bolezni rastlin
pri  mladih sadikah paradižnika

V poskusih, ki sta jih izvedla Joeke Postma in Els Nijhuis (DLO, Wageningen UR), so bili k zemlji za
lončnice, direktno ali indirektno s kompostom ter bioogljem, dodani sevi bakterije

 4.4.1.. Te bakterije imajo sposobnost zaviranja rasti patogenih gliv in omogočijo
dostopnost fosforja rastlinam. Sev  je zaščitil sadike paradižnika pred okužbo z

, s povprečno 48% več zdravih rastlin. Spodbudil je izrabo fosforja (P) pri sadikah
paradižnika, ko je bil netopni P dodan z živalskim bioogljem (ABC).

 zavirajo rast rastlinam škodljivih talnih patogenov.

mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
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Omejitev odgovornosti -  Zloženka izraža mnenje in stališče
avtorjev in v nobenem primeru ne izraža stališča Evropske
komisije

Edward Someus
Inženir Z&T za biooglje

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com

http://www.refertil.info

V poskusih Joeke Postma, Els Nijhuisa in Marieke Förch (DLO, Wageningen UR) leta 2014 je bil testiran
dodatek mikorize pri pridelavi jagod. je pogosta bolezen jagod, tako pri pridelavi
sadik kot tudi sadežev. Mešanice za lončnice in drugi substrati ne vsebujejo mikorize, zato ima inokulacija
mikorize v tovrstne rastne medije lahko pozitiven vpliv.
Pri testih zatiranja bolezni, ki so jih izvedli na Wageningen UR, s komposti, živalskim bioogljem, hitinom
in antagonistični mikroorganizmi ( , ) niso bili zaznani učinki zatiranja bolezni.
Pri uporabi mikorize , ki jo je proizvedel Dr. H. von Alten iz Univerze v Hannovru,
je bila infekcija s  nižja za okoli 50%  v primerjavi na kontrolne rastline brez mikorize c.

Skoraj vse rastline na svetu živijo v
simbiozi z glivami. Korenine rastlin so
v kontaktu s simbionti, mikoriznimi
glivami, ki preskrbujejo rastline s hranili
iz predelov prsti, ki koreninam ali
koreninskim laskom niso dostopni.

Mikorizne vrste imajo veliko koristnih
lastnosti, kot je povečana dostopnost
fosforja rastlinam ali povečana
obramba rastlin ob napadih
patogenov.

Kompost in biooglje vsebujeta hranila, ki so potrebna za
rast in razvoj rastlin. Ta hranila se počasi sproščajo v prst
in niso lahko dostopna rastlinskim koreninam.

Mikorizne glive imajo zmogljivost povečanja izrabe hranil v
primerjavi s samimi koreninami rastlin in omogočijo boljšo
rast rastlin, če so dodane k biooglju in kompostu (glej sliko:
skupina rastlin na desni strani, pri rastlinah na levi strani =
dodano samo biooglje ABC).

Pridelava jagod v substratu, nizozemski
sistem v steklenjakih

Mikroskopska slika kolonij mikorize
na koreninah

Inokulum mikorize, ki jo je proizvedel
Dr. H. von Alten, Univerza Hannover Biološki testi s Tagetesom za preverjanje učinkovitosti biooglja,

komposta in mikorize
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