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Projekt REFERTIL

• Intenzivno kmetovanje in človeške aktivnosti so porušile naravni 
tokokrog dušika in fosforja . Industrijsko kmetijstvo potrebuje stalen 
vhod mineralnega fosforja in intenzivno dobavo dušika. 

• Ocenjeno je, da so aktivnosti človeštva podvojile globalno zahtevo 
reaktivnega dušika v obtoku, medtem ko se je količina fosforja od reaktivnega dušika v obtoku, medtem ko se je količina fosforja od 
industrijske revolucije potrojila. Obstaja močna potreba po povečani 
trajnosti in zaprtem tokokrogu v kmetijstvu z vzpostavitvijo močnega 
tokokroga med urbanim in neurbanim področjem.

•Zmanjševanje uporabe mineralnih gnojil in kemikalij v kmetijstvu je 
ključna prioriteta, kar lahko dosežemo z recikliranjem in ponovno 
uporabo predelanih organskih odpadkov v kompost in biooglje . 



Projekt REFERTIL

RR projekt KBBE 
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13 partnerjev

Cilj projekta je izboljšati sistem kompostiranja in razviti 
tehnologijo proizvodnje biooglja brez emisij, v industrijskem 
merilu, za varen in ekonomičen proces recikliranja hranil

REFERTIL Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije 
Sedmi Okvirni program (7OP/2007- 2013) v okviru 
sporazuma o donaciji št. 289785. 
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Kaj je biooglje

•Biooglje izvira iz različnih vrst rastlin in/ali živalskih 
ostankov. 

•Oglje je organski ostanek živalskega ali rastlinskega izvora, ki 
nastane ob dehidraciji teh snovi ob visokih temperaturah in 
odsotnosti kisika. Sestavljeno je iz ogljika (od 85 - 98 %) in odsotnosti kisika. Sestavljeno je iz ogljika (od 85 - 98 %) in 
drugih primesi. Po izgledu je podobno premogu, le da je lažje in 
bolj porozno.

•Izrazi: Biochar, ABC Animal bone char, PBC Plant based 
biochar, Charcoal

•Ko se oglje uporablja za kmetijske namene ga 
imenujemo BIOOGLJE.



Rastlinsko biooglje

Uporaba lesnega oglja Oglje je bilo v zgodovini 
najpomembnejše zaradi uporabe pri izdelavi smodnika, 
danes pa se poleg tega uporablja še v jeklarski industriji in 
za gospodinjske namene (pečenje na žaru, kurjava, 
uporaba v vodnih sistemih ...).

Lastnosti rastlinskega oglja PBC: 
•več kot 90% vsebnost ogljika
•mikro in mezo porozen izdelek (1 nm – 50 nm)
•visoka sposobnost zadrževanja vlage in hranil in 
vezava C
•nima efekta gnojila, lahko se smatra za izboljševalca 
zemlje “soil improver” 



Živalsko biooglje

Živalsko oglje je oglje, pridobljeno na podoben način kot lesno, le da gre pri 
izdelavi tega produkta za suho destilacijo surovin živalskega izvora (po navadi 
kosti). Oglje živalskega izvora v nasprotju z lesnim, vsebuje le okoli 10 % 
ogljika, ostalo pa so kalcij in magnezij  ter ostale anorganske sestavine kosti. 
Tovrstno oglje se npr. uporablja v medicinske namene in v prehrambeni 
industriji, kot adsorbent...industriji, kot adsorbent...

Lastnosti ABC: 
•Narejen je iz kostne moke kategorije 3
•Koncentrirana vsebnost apatita, 
OBNOVLJIV VIR FOSFORJA
• < 20 % nizka vsebnost C in 
visoka vsebnost kalcijevega fosfata
•Makro porozen (50 nm – 63 nm)
•Vsebuje veliko hranil
• ORGANSKO GNOJILO



Aktivnosti projekta

• Identifikacija, vzorčenje in opredelitev količin glavnih tokov 
urbanih organskih odpadkov in organskih odpadkov iz 
kmetijstva in sistema logistike v državah partnerjev > Pregled 
tokov odpadkov, vzorčenje, natančne analize odpadkov

• Razvoj tehnologije pirolize in izdelava matrike podatkov z • Razvoj tehnologije pirolize in izdelava matrike podatkov z 
rangiranjem razpoložljivih tehnologij za proizvodnjo bio oglja. 
Izdelava predloga politiki za podporo proizvodnji biooglja. >
Pregled 7 razpoložljivih tehnologij, podrobne analize biooglja, 
predlog 
•Razvoj tehnologije kompostiranja in izdelava matrike 
podatkov z rangiranjem razpoložljivih tehnologij 
kompostiranja. Izdelava predloga politiki za podporo 
proizvodnji komposta. > Pregled 21 razpoložljivih tehnologij,
podrobne analize kompostov, predlog 



Piroliza

3R Naprava 
za pirolizo, 
Terra 
Humana



Aktivnosti projekta

•Razvoj mikrobiološke strategije za glive, bakterije in 
mikorizne glive kot aktivatorje komposta in strategije za 
aplikacijo komposta za obogatitev s hranili vključno z 
izbiro inokulantov in razvoj tehnologije inokulacije

•Izboljšava procesa za proizvodnjo biooglja , ki bo v •Izboljšava procesa za proizvodnjo biooglja , ki bo v 
najboljši možni meri omogočal proizvodnjo 
standardiziranega biooglja in hkrati izpolnjeval EoW 
kriterije ter brez emisijsko proizvodnjo “zero emissions ” 

•Optimizacija procesa kompostiranja in izboljšava 
proizvoda za retencijo hranil in minimizacijo emisij, 
vključno identifikacija in predlog dobre prakse in 
tehnoloških izboljšav



Poroznost biooglja



Aktivnosti

•Demonstracija in poskusi najboljše razpoložljive tehnike
(BAT) bodo potekali z namenom doseči izboljšano in 
trajnostno proizvodnjo komposta in biooglja, vključno s 
testiranjem mikrobioloških inokulumov

•Validacija izboljšane tehnologije in recikliranih proizvodov 
glede na ’Kriterij prenehanja statusa odpadka’ EoW bo 
narejena za kompost in biooglje, s testi gojenja rastlin pri 
različnih pogojih, vključno z oceno okoljske rentabilnosti in 
varnosti



Aktivnosti

•Postavitev okvirjev za splošen standard kakovosti in novih 
aplikacijskih metod za predelavo bioloških odpadkov in 
proizvoda kompost/biooglje z garancijo visoke stopnje 
varnosti za varovanje zdravja ljudi in okolja > Podpora politiki 
EU pri novi zakonodaji za gnojilaEU pri novi zakonodaji za gnojila

•Obsežno obveš čanje na področju Evrope in osveš čanje 
končnih uporabnikov, posebno malih srednjih podjetij SME in 
kmetovalcev .

• Informiranje in demonstracije z namenom, da se doseže čim 
več interesnih skupin



Standard za biooglje



Standard za biooglje

Rastlinsko biooglje PBC zagotovi dovolj hranil le pri zelo visoki 
dozi, (<20,000 kg/ha) , a je pri tej dozi bvnos težkih kovin prevelik 
Živalsko oglje ABC ima visoko vsebnost hranil z nizko vsebnostjo 
težkih kovin in običajna doza je od 200 kg/ha do 1000 kg/ha.
Pomembno je, kakšna so tla na področju vnašanja biooglja 
(onesnaženost s težkimi kovinami, vrsta zemlje, podtalnica).



Standard za biooglje



Standard za biooglje



Vloga slovenski partner 

•Ocena tokov odpadkov v Sloveniji, vzorčenje več vrst 
biorazgradljivih odpadkov
•Sodelovanje pri podpri politiki glede prisotnosti 
onesnaževalcev, vplivi na ljudi in okolje za uporabo biooglja v 
kmetijstvukmetijstvu
•Dobava kostne moke za proizvodnjo biooglja ABC 
•Študija izvedljivosti, tehnični koncept in ekonomičnost za 
proizvodnjo 20.000t/l ABC
•Test gojenja jagod z različnimi komposti in bioogljem in 
mešanico v primerjavi z mineralnim gnojilom, njiva 1.000 m2, 
spremljanje pridelka dve leti
•Podajanje rezultatov projekta zainteresiranim ciljnim skupinam



Projekt REFERTIL
• Jagode v lončkih v rastlinjaku na 
nizozemskem (P2-DLO) 
• Jagode, biooglje in kompost v 
Sloveniji (P11-KOTO) 
• ABC + kompost, več vrst vrtnin na 
Madžarskem (P1 TERRA) Madžarskem (P1 TERRA) 
• Testi z lončnicami v rastlinjaku 
Nemčija (P6-LUH) 
• Kompost in biooglje testi na polju v 
Italiji (P5-UNITO-Agroinnova) 
•Testi z žitom na Irskem (P13 RBL) 
in Danskem (P4 –VFL)



Test gojenja jagod z bioogljem in 
kompostom

Brdo pri Lukovici

3 vrste komposta, 1 
izboljšan kompost,

2 vrsti biooglja ABC in PBC,

mešanica,

mineralno gnojilo NPK



Test gojenja jagod z bioogljem in 
kompostom

Kvaliteta zemlje

Pridelek 

– izplen, 

- analiza rastlin in plodov

Pričakovanja: večja rodovitnost, 
več pridelka, boljša kvaliteta 
plodov, boljša struktura zemlje, 
boljše zadrževanje vlage, boljša 
dostopnost hranil 



Biooglje
•Vnašanje biooglja v tla je nepovraten proces
Potencialna kontaminacija (težke kovine Pb, Ni, Cr, Zn in PAH) 
mora biti minimalna.

•Skladiš čenje ogljikovega dioksida,  preprečimo izpust CO2 v 
atmosfero, z vezavo ogljika v stabilen proizvod biooglje

•Pri proizvodnji biooglja je zahtevana popolna sledljivost procesa , 
vključno sledljivost vhodnega materiala, proizvodni pogoji, način 
vzorčenja in laboratorijske analize posameznih sarž, kvaliteta 
proizvoda, prodaja, transport in skladiščenje.

•POMEMBNO PRI APLIKACIJI BIOOGLJA : skladiščenje/pakiranje 
biooglje je inerten in suh material . Tik pred uporabo je priporočena 
priprava: VLAŽENJE, MEŠANJE s tekočimi hranili, npr. sirotka, 

KOMPOSTIRANJE .
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