REFERTIL
biochar@3ragrocarbon.com

REFERTIL
WWW.REFERTIL.INFO

NYHEDSBREV
www.refertil.info Sign up to the Newsletter

Udgave: November 2014 – Udgave om kompostpolitik

I denne udgave
Side1
▪ Kort om REFERTIL
▪ REFERTIL partnere
▪ Hovedformålene
Side 2
▪ Tilført materiale til EoW kompost
▪ Kompost kvalitet iht. EU politik
▪ Proceskrav til kompostering
▪ REFERTIL Målsætning for integration
Side 3
▪ Kompostering af BATs forsøg (Spanien,
Ungarn)
▪ Evaluering af kompost
Side 4
▪ REFERTIL Konklusioner om politisk
støtte til kompost
▪ Status for fremtidige EU
gødningsregulativer
▪ Kontakt koordinator

leverer avancerede løsninger
omdannelse af bioaffald
kommuner, fødevareindustrien
landbrug i EU til gødningsjordforbedringsmidler
anvendelse i landbruget

til
fra
og
og
til

. Udviklingen
til industriel målestok skal sikre en
sikker, økonomisk og økologisk
nyttiggørelse af næringsstoffer,
specielt fosfor, for bæredygtige
landbrugssystemer.
produceres med henblik på at
reducere den intensive brug af
kunstgødning og kemikalier i
landbruget og dermed forbedre
den miljømæssige, økologiske og
økonomiske bæredygtighed i

fødevareproduktion.
Endvidere
mindskes
byernes
negative
fodaftryk
og
en
øget
kulstofindlejring vil bidrage til at
mindske udledning af kuldioxid, og
samtidig skabe en ny bioøkonomi.
Desuden
yder
ved revision
af gødningsforordningen, som vil
standardisere og harmonisere
brugen af biokul og kompost
produkter
som
økologisk
fosfatgødning,
organiske
gødningsstoffer
eller
jordforbedringsmidler.

▪ Videnskab og teknologi FTU (forskning og teknisk udvikling) til definition af
forbedrede og sikre kompost & biokul standarder i EU 28.
▪ Give stærk politisk støtte til EU Kommissionen ved revision af
forordningen om gødninger (Reg. EC nr. 2003/2003.)
▪ I en industriel målestok omdannes det organiske bioaffald og biprodukter
fra Europas landbrug og fødevareindustri mod en konverteret nul
emissions ydeevne til beviselig sikre kompost- og biokulprodukter.
▪ Forbedring af en sikker og økonomisk behandling af bioaffald og
genindvinding af næringsstoffer gennem industriel proces til kompost- og
biokulprodukter
▪ Bygge bro over biokul/kompost anvendt videnskab til industriteknik,
økonomisk og miljømæssig industriel praksis til gavn og interesse for
landmænd og forbrugere.

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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Med hensyn til
er formålet med det tekniske
forslag til EoW fra december 2013 at sikre velegnet biologisk affald ved hjælp af
en ramme-definition, som til slut vil afvise tanken om en positivliste.
, samt affarvning,
primær og sekundær
. I princippet vil
produktion. Materialer, der er
kompatible med nationale EoW kriterier, kan anvendes nationalt med mulighed
for gensidig anerkendelse i EU.

deltog aktivt i EoW for kompost og
fermentat initiativet, der stammer fra direktiv
2008/98 EF om affald, afsluttende med teknisk
forslag fra december 2013.
aktiviteterne er i overensstemmelse med
EoW
politikken,
der
dækker
de
21
komposteringsanlæg, der er interviewet i 7 EUlande, hvoraf 6 komposter blev udvalgt til evaluering
og komposterings BAT demoforsøg.

Teknisk Forslag til EoW for kompost
og fermentat, december 2013

> 15% på tørstof vægt
Ingen

sp. i 25 g; <1000 CFU / g for
15 mmol O2 / kg organisk materiale / h
<2 levedygtige ukrudtsfrø / liter
0,5% > 2 mm
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, der påvirker
de fleste kommunale affaldsanlæg sammen med
opdateringen af indsamlingssystemer for at nå
"EoW eller produktkvalitet for kompost".
har fokuseret på politisk støtte til
Generaldirektoratets Erhvervspolitik i revisionen
af
.
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6

I overensstemmelse med REFERTILs forslag blev Cu og Zn grænseværdierne
hævet for deres rolle som mikronæringsstoffer. PAH16 er den eneste organiske
miljøgift, der er oprettet.

Proceskrav til kompostering
3 ikke-bindende forslag til profiler for tid og temperatur for ikke-animalske biprodukter:
▪ 65°C eller mere i minimum 5 dage
▪ 60°C eller mere i minimum 7 dage
▪ 55°C eller mere i minimum 14 dage
Hygiejnisering af animalske biprodukter, der indeholder materialer af AD eller kompostering herunder indenlandsk og kommerciel fast
byaffald
▪ Maksimum partikelstørrelse før kom-postering: 12 mm
▪ Minimums temperatur for al materiale-behandling: 70°C
▪ Minimum tid i reaktor ved 70°C: 60 minutter
REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.

2

REFERTIL
biochar@3ragrocarbon.com

REFERTIL
WWW.REFERTIL.INFO

NYHEDSBREV
www.refertil.info Sign up to the Newsletter

Udgave: November 2014 – Udgave om kompostpolitik

▪ 880 t tilførte materialer brugt i 2 års forsøg i Toledo
(Spanien) Middelhavsområdet, med produktion af 320 t
kompost fra forskellige blandinger og formuleringer
▪ Lignende teknologier som i ungarske BAT forsøg
▪ Tilførte materialer og produceret kompost er intensivt
analyseret og anvendt som kontrol for laboratorier og i
drivhus- og markforsøg
▪ Teknisk fokus på forsøg med inokulering med bakterielle
substrater for at undersøge effekter, N-bevaring og
økobiologisk og fødekæde profil.

agronomiske
forsøg

Agroinnova – Torino universitet - med seks
udvalgte typer kompost
▪ Karse test i petriskåle og krukker til
evaluering
af
fytotoksitet
og
spireevne: Komposterne viste små
fytotoksiske effekter, især de
komposter,
der
stammer
fra
husdyrgødning
og
kommunalt
bioaffald, med en klar spiringseffekt
for nogle af dem

▪ Negativ iltningssystem med vending
▪ Overdækket
kompostbunke
med
GORE™
overdækningssystem.
PROFIKOMP har brugt forskellige konfigurationer: bunke
størrelser og forskellige intensiv-modnings tidsprofiler for at
forbedre og optimere komposteringsprocesser.

▪ Pottemuld forsøg med zucchini og
salat til evaluering af de agronomiske
virkninger af kompost og biokul. Grønt
affald kompost og biokul fra
dyreknogler (ABC) viste en god
gødningseffekt på afgrøder
▪ Hæmningsforsøg med agurk for at
vurdere evnen til at kontrollere
plantepatogener. 3 af de 6 komposter
udviste hæmningsaktivitet
▪ Mikrobiologisk analyse til vurdering af
produkternes sikkerhed.
og
er ikke et problem for
komposter, men
er ofte til
stede,
men
ikke
over
de
lovgivningsmæssige grænser
Afslutningsvis kunne kompost og biokul
være pålidelige alternativer til kunstgødning,

med både kortsigtede (næringsstoffer) og
langsigtede virkninger på afgrøder og jord.
En agronomisk evaluering bør informere
om passende afgrøder og betingelser for
brug.
af udvalgte
komposter er udført af dosis-respons
undersøgelser rettet mod følsomme
bioindikatorer
repræsenteret
ved
ammoniak oxiderende mikroorganismer i
jorden. Resultaterne viste, at kompost
produkterne ikke hæmmede jordens
mikrobielle økosystemer med undtagelse af
et produkt, som forårsagede en
forbigående kortsigtet (2 dage) hæmning
svarende til en EC50-værdi på 9,1% (w / w
procent af kompost blanding til jord).

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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fra 21 europæiske komposteringsanlæg er analyseret på WESSLINGs
certificerede laboratorium. De opnåede resultater var i overensstemmelse med JRC analytiske kampagner (FATE SEES-COMES
og
over grænserne (på grund af slam og behandlet træ i
Programmer). Kun to kompostprøver havde et indhold af
blandingen). Denne sætning forsår jeg ikke! Efter
opfattelse kunne de
være egnet sammen
med kvaliteten af tilførte materialer og med ophør af spild kompost.
Med hensyn til potentielt giftige elementer
, ville det være hensigtsmæssigt
(allerede justeret)
. En hel del af bioaffald og kompost fra grønt affald overskrider grænseværdien
for nikkel på grund af en naturlig koncentration i grøntsagerne med særlig forekomst i Italien). Zn og Cu stammede fra
husdyrgødning, der kun udgør en risiko i gentagne spredninger af gylle.
udførte en up-to-date gennemgang af de
i alle
medlemslande, som understreger behovet for en
I dag er det kun nitratdirektivet, der regulerer kompost spredningen til et maksimum på 170 kg N / ha / år. REFERTIL foreslår en
maksimal kvote på 10 ton tørstof / ha / år, hvilket svarer meget godt til de nationale brug af kompost forordninger.
støtter fuldt ud den nylige meddelelse fra juli 2014, som har til hensigt at fremme den cirkulære økonomi, herunder et
lovforslag om evaluering af genanvendelse og mål vedrørende affald:
○
(herunder plast, papir, metal, glas og bioaffald) til en maksimal
deponering på 25% i 2025
○
Ændring i artikel 22 Bioaffald i affaldsrammedirektivet:

▪ Revisionen af forordning 2003/2003 EF er i dens sidste fase af den tekniske
forberedelse. For første gang overvejes økologiske produkter:

▪ Dokumentet går længere end registrering af procedure, der opfattes som et redskab
til at fremme lukningen af de næringsstofs-cyklusser og inddrivelse af hovedsageligt
fosfat (idet vi står overfor knaphed og koncentration af fosfat mineralressourcer), men
også andre næringsstoffer fra sekundære kilder. For kompost bør det overvejes nøje,
hvad der bør være de nødvendige minimumsniveauer for organisk stof, N og
næringsstoffer. Denne forrige sætning forstår jeg heller ikkeEn anden alternativ måde
er at etablere en særlig kategori for kompost, som både er et gødningsmateriale og et
jordforbedrings-middel.

Please help our policy support works:
http://www.refertil.info/refertil-survey-questionnaire

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

Disclaimer: Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet af dette nyhedsbrev, som ikke repræsenterer EU’s holdning.
REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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