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'ABC' - Živalsko biooglje

Projekt
REFERTIL
zagotavlja
napredno rešitev, z višjo z dodano
vrednostjo, za predelavo biološko
razgradljivih tokov odpadkov iz
evropskega kmetijstva in živilske
industrije. Projekt REFERTIL deluje
z namenom ohranjanja kmetijstva,
izboljšanja obstoječega sistema
kompostiranja in razvoja tehnologije
za proizvodnjo biooglja nove
generacije, v industrijskem merilu in
brez emisij, za varen in ekonomičen
proces recikliranja hranil, predvsem
fosforja. Ciljni visoko kakovostni
proizvodi bi zmanjšali uporabo
mineralnih gnojil in intenzivno
uporabo kemikalij v kmetijstvu in
okrepili okoljsko, ekološko in
ekonomsko trajnost pri pridelavi
hrane; z zmanjševanjem negativnega

odtisa mest in splošnim prispevkom
k blažitvi podnebnih sprememb, s
kreiranjem nove bio-ekonomije.
Poleg tega 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
fosforjevega gnojila ali/in sredstva za
izboljšanje tal.

▪ Izvajanje aktivnosti na področju RR za definiranje izboljšanih standardov za
kompost in biooglje v EU 28.
▪ Zagotavljanje močne podpore politiki pri reviziji Uredbe o gnojilih (Uredba
ES št. 2003/2003.).
▪ Ekonomična predelava tokov biološko razgradljivih odpadkov iz evropskega
kmetijstva in živilske industrije z učinkovito pretvorbo, brez emisij in z
dokazano varnimi proizvodi, kompostom in bioogljem.
▪ Izboljšanje napredne, varne in ekonomične predelave biološko razgradljivih
odpadkov in industrijskih procesov recikliranja hranil v kompost in biooglje
▪ Premostitev med znanostjo in industrijskim inženiringom, z ekonomično in
okoljsko prijazno tehnologijo za industrijsko uporabo v korist malih in
srednje velikih podjetij SMP, kmetov in potrošnikov.

Projekt REFERTIL je sofinanciran s strani Evropske Unije, Sedmi okvirni program v okviru sporazuma o donaciji
številka 289785. 2011-2015.
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ABC in rastlinsko biooglje

Rastlinsko biooglje PBC (Plant based
biochar) je stabilen karbonski proizvod
ACB se proizvede iz mletih živalskih kosti
kategorije 3 termično razgradnjo brez
prisotnosti kisika pri 600°C - 650°C ob
podtlaku in čim nižjih - ničnih emisijah v
okolje.

Ima nizko vsebnost
ogljika in ga sestavlja do 30% hranila

Kvaliteta biooglja, ki je proizvedeno pri
termični obdelavi brez prisotnosti kisika,
mora biti dobro definirana in nadzirana.
Bioglje se uporablja za izboljšanje
fizikalnih in/ali kemijskih in/ali bioloških
lastnosti tal ali aktivnosti tal in/ali je
sestavljen iz organskih snovi biološkega
izvora.

rastlinskega izvora z visoko vsebnostjo
ogljika. Je mikro in mezo porozen
material in se zaradi relativno visoke
kapacitete zadrževanja vode, hranil in
sekvestracije ogljika lahko uporabi za
plemenitenje tal, vendar nima ekonomske
vrednosti kot gnojilo.
Rastlinsko biooglje je proizvedeno iz
rastlinske biomase pri 450°C - 550°C z

P2O5, z efektom počasnega sproščanja
fosforja. ABC je visoko makro porozen,
kar je optimalno za izboljšanje
mikrobiologije v tleh, ima visoko
kapaciteto zadrževanja vlage in makro
molekularnih organskih hranil.

redukcijsko

toplotno

obdelavo

pri

podtlaku, pri čemer so emisije v okolje
nične ali blizu ničle.
"3R" Naprava za pirolizo za proizvodnjo
ABC biooglja brez emisij

"ABC" pore v biooglju

Lahko trdimo, da biooglje plemeniti tla in/ali
je organsko gnojilo ali oboje. Projekt
REFERTIL zagovarja, da naj se postavi en
kriterij kvalitete biooglja, z minimalnimi, a
zadostnimi okoljskimi zahtevami za
uporabo v kmetijstvu.

Veliko vrst organskih materialov se lahko
uporabi za proizvodnjo biooglja. Priporočilo:
Surovine, ki so z vidika varstva okolja in
podnebja trajnostni vir in ki ne konkurirajo
hrani ali krmi.

Kostna moka kategorije 3, surovina za ABC

Projekt REFERTIL je sofinanciran s strani Evropske Unije, Sedmi okvirni program v okviru sporazuma o donaciji
številka 289785. 2011-2015.
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REFERTIL predlaga naslednje obvezne parametre za biooglje (mg/kg)
IZBOLJŠEVALEC TAL
Nevarne snovi (mg/kg)
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni
Zn

10
1.5
100
200
120
1
50
600

10
1.5
100
200
120
1
50
600

6
0.2

6
0.2

S strani REFERTIL-a predlagane analitične metode za
organska onesnaževala

Organska onesnaževala
PAH 16
PCB 7
PCDD/F (ng/kg I-TEQ)

20

20

ABC: 1-5mm, 90%

PBC: 1-20 mm, 90%

Deklaracija

Deklaracija

Suha snov

>80%

>60%

pH

6 - 10

6 - 10

Celotni organski ogljik (TOC)

Deklaracija

20%

Skupni N in K

Deklaracija

Deklaracija

>25%

Deklaracija

Velikost delcev
Nasipna teža

Skupni P (P2O5)
Skupni Ca in Mg

Deklaracija

Deklaracija

Ocena inhibicije kaljivosti

Ni inhibicije

Ni inhibicije

Ni fitotoksičnosti

Ni fitotoksičnosti

Fitotoksičnost

Agronomska učinkovitost : mora biti dokazana

PAH16

CEN/TS 16181:2013 * - Določitev policikličnih
aromatskih ogljikovodikov (PAH) s plinsko
kromatografijo (GC)

PCB7

EN 16167:2012 * - Plinska kromatografija z
masno selektivno detekcijo (GC-MS)
CEN/TS 16190:2012* - Plinska kromatografija z
visoko resolucijsko masno selektivno selekcijo
(HR GC-MS)

PCDD/F

* VZPOREDNI standardi (CEN/TC 400) Blato, obdelani biološki
odpadki, zemlja in odpadki.

in revizija uredbe o gnojilih
varno biooglje. Cilj je zagotoviti, da so
predlagana merila za kakovost in varnost
biooglja dolgoročno v celoti skladna z
evropsko zakonodajo.
(Uredba (ES)
2003/2003), in možne vključitve biooglja
kot organskega gnojila (ABC - Animal
Bone bioChar) in izboljševalca tal
(biooglje iz stranskih produktov rastlinske
biomase).
Ko se biooglje prične aplicirati v odprt in
kompleksen
ekološki
sistem
tal,
neposredno vpliva tudi na podtalne vode,
zato se v tla lahko vnaša samo ustrezno in

Razlog za predlog nalepke o kvaliteti
biooglja in standarda z navedbo mejnih
vrednosti za strupene snovi je zmanjšanje
okoljskih tveganj za vnos potencialnih
nevarnih elementov in organskih snovi v
tla in varno uporabo biooglja v kmetijstvu.
Konzorcij REFERTIL je pregledal
ustrezne EU direktive, uredbe in tudi
predmetno nacionalno zakonodajo držav
članic. Organiziranih je bilo več delovnih

srečanj s predstavniki Evropske komisije
v obdobju 2012-2014 z namenom
medsebojne izmenjave mnenj. Poleg tega
je bil z namenom izmenjave znanja in
izkušenj na tem področju vzpostavljen
dialog z vrsto evropskih in svetovnih
znanstveno tehnoloških skupin na temo
biooglja. Podrobno poročilo o podporni
politiki je bilo predloženo Evropski
komisiji 20. decembra 2013.

Projekt REFERTIL je sofinanciran s strani Evropske Unije, Sedmi okvirni program v okviru sporazuma o donaciji
številka 289785. 2011-2015.
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Ključni dejavniki
tehnologije
▪

I.

: Uporaba biooglja v tleh ne sme škodljivo vplivati na okolje in zdravje ljudi.
Mejne vrednosti za PAH, morebitne toksične elemente in onesnaževala ter merila
kakovosti za biooglje, bi morale spodbujati proizvodnjo biooglja višje kakovosti in
varnega biooglja pod tržnimi pogoji, ki omogočajo ohranjanje kmetijstva.

▪

II.

Omejitve in standardi kakovosti za biooglje morajo izključiti
nekvalitetne proizvode z nizko vsebnostjo ogljika iz trga gnojil in izboljševalcev tal. To
so običajno tisti proizvodi, kjer se tekom proizvodnega procesa, zaradi zastarele
tehnologije, v premajhni meri izvajajo ukrepi varovanja okolja in zdravja ljudi. Za
biooglje, proizvedeno iz odpadne biomase, ki je nadzorovano preko zavezujočih EU
predpisov, se predlaga, da so to med državami članicami medsebojno priznani
produkti. Za biooglje, narejeno iz odpadkov, se skladno z direktivo o odpadkih,
upoštevajoč prenehanje statusa odpadka, predlaga še nacionalna zakonodaja s strani
držav članic.

,
energetsko učinkovitost in emisijski vpliv.
▪
(okoli 30% pri biooglju iz rastlin in 50%
pri ABC), ostalo pa je olje in
nekondenzirajoči plini, za katere je
strategija ekonomične in okolju prijazne
izkoriščenosti ključnega pomena.
▪ Proizvodnja biooglja se šteje med
industrijske kemične obrate malega
obsega, zato je potrebno pri načrtovanju
.
▪ Rešitev, ki stremi k
kot kombinacija okoljske in ekonomske
spodbude.
▪

III.
Poleg zahtevanega dovoljenja za proizvodnjo in uporabo
biooglja v količini več kot eno tono letno (REACH), so pomemben element dovoljenja
pristojnih organov, nadzor in stalno spremljanje. Z izbiro
je na razpolago popolna in pregledna informacija glede proizvodnje biooglja
in kvalitete proizvoda, kot denimo:
▪
▪
▪

kazalnik uporabnosti.
Ciljna onesnaževala. Ključni kazalnik kvalitete proizvoda in okoljski kazalnik.
Ciljna onesnaževala in ključni kazalniki.

▪
IV.
REFERTIL predlaga kriterije kakovosti proizvoda,
Biooglja ABC/ PBC, uporabo in spremlja novo zakonodajo EU/držav članic za
proizvodnjo, kmetijstvo in okoljsko zakonodajo s spodbujanjem najboljše prakse
proizvodnje in dobave varnega biooglja. Merila Refertil Biooglja zagotavljajo tudi
pravne, tehnične, ekonomske in tržne pogoje za trajnostno proizvodnjo biooglja.
Vključen je pomemben pravni element, kot spodbujanje interesa uporabnikov in
potrošnikov, z odgovornostjo na proizvajalcih biooglja, zavarovanju in garanciji, kot je
za ostale tržne izdelke.

▪
▪

Edward Someus
Biochar S&T inženir
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info

: REFERTIL pripravlja racionalen, realen in tržno sprejemljiv
scenarij za vse deležnike na področju biooglja, od trajnostnih surovin, proizvodnje in
varne uporabe za ohranjanje kmetijstva, ob čimer je enako pomembno in na
zmagovalni strani okolje, varstvo podnebja in socialni vidiki.

Omejitev odgovornosti: Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in ne predstavlja mnenja Evropske skupnosti.
Projekt REFERTIL je sofinanciran s strani Evropske Unije, Sedmi okvirni program v okviru sporazuma o donaciji
številka 289785. 2011-2015.
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