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POTEK ŽIVLJENJSKEGA 
KROGA: PRIDOBIVANJE — 
PROIZVODNJA — 
POTROŠNJA — ODPADKI  
VIR: EEA, ETC ZA TRAJNOSTNO POTROŠNJO IN 
PROIZVODNJO, 2010 (SOER 2010) 

 
 • V okviru krožnega 

gospodarstva organski 

odpadki postanejo 

dragocen vir;  

• Cilj: zapiranje obtoka hranil 

in zmanjšanje ogljičnega 

odtisa v primerjavi z 

uporabo fosilnih goriv. 



Recikliranje hranil v Evropi je ključnega pomena, saj splošna 

odsotnost rezerv hranil povzroča precejšnjo grožnjo varnosti 

preskrbe s hrano v EU.  

 

Napetost med pomanjkanjem virov in naraščajočim povpraševanjem 

se bo še naprej povečevala, skupaj s cenami virov hranil. 



? 

 Proizvodnja bioplina & bioplinske gnojevke  

 Gnojilo ali onesnažilo? 

 Zaskrbljenost javnosti in protesti 

BIOPLINSKA GNOJEVKA  

· DIGESTAT · FERMENTACIJSKI  OSTANEK (FO) 



Bilanca hranil na vratih kmetije/kmetijske 

skupnosti 

Vir: 

http://blogs.cornell.edu/whatscroppingup/2016/04/ 

https://blogs.cornell.edu/whatscroppingup/files/2016/04/Ketterings-Fig-1-19bzcrf.png


‘Uravnoteženo 

kmetijstvo’:   

- gnoj se uporablja za 

pridelavo krme  

Okoli 80% hranil kroži  
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E 3-4 kg predstavlja obtok 

fosforja za 5 oseb 

Okrog 

20% 

hranil se 

izvozi 

20% hranil je 

treba uvoziti 

Kmetijstvo in naselja v 

ravnotežju 

Torej, ena oseba je 

v hranilnem 

ravnotežju s 

približno 0,2 ha 

uravnotežene 

kmetije 



Osnovna tehnološka sprememba:  

organski odpadki iz naselja se zbirajo, 

higienizirajo in predelajo na bioplinski napravi 

ter uporabijo za gnojenje kmetijskih površin ali 

za izdelavo novih proizvodov (npr. mikro-alg). 

Fernandes et al., 2015 

Več možnih tehničnih rešitev…  

Primer:   

živinorejsko  – poljedelska kmetija s 100 

kravami  in 100 ha polj in travnikov + 

humani iztrebki in ostanki hrane od 500 

oseb: 

 Bioelektrarna: 37 kWel 

 koristna toplotna moč: 36  kWth 

 kakovostno gnojilo za celotno kmetijsko 

površino  









Vsebnost hranil v tekočem digestatu 

Suha snov 

(%)  

Nskupni 

(kg/m3)  

NH4 

(kg/m3)  

P2O5 

(kg/m3)  

K2O 

(kg/m3)  

Min.  2,9  2,4  1,5  0,9  2,0  

Maks.  13,2  9,1  6,8  6,0  10,6  

Povprečje 6,7  5,4  3,5  2,5  5,4  

Vsebnost hranil je odvisna od vrste fermentiranega substrata, zato so zgornje 
vrednosti zgolj splošna informacija.  

Nujno je analizirati pridobljen fermentiran substrat.  



Vsebnost in vodotopnost posameznih 
hranil v bioplinski gnojevki (Unterfrauner et al., 2009) 

Parameter  Vsebnost vodotopnih  

hranil v kg/50m3 
Skupna vsebnost  

v kg/50m3  

% vodotopnih hranil 

Ca  3,5  59  6 

Mg  0,2  28  0,7 

K2O 197  197  100 

P2O5 3,4 106  3,2 

NH4-N/Nt  143  250  57 

Lastnosti tekočega digestata iz 75% koruzne silaže in 25% svinjske gnojevke: 

pH = 8,5; EC = 29,1 mS/cm;  C/N = 4,3; vsebnost vode = 93%;  Nt = 5,0 kg/m3 



Uporaba gnojevke/digestata v kmetijstvu ima 

več problematičnih vprašanj 

Zbiranje in prevoz (logistika) 

visoka vsebnost vode (> 90%) omejuje sposobnost shranjevanja in 

prevoza  separacija na tekočo in trdno frakcijo. 

Sestava in kakovost gnojevke/digestata variira:  

negotovost glede učinkovitosti organskih gnojil 

Vplivi gnojevke/digestata na okolje (npr. izpiranje hranil, 

kopičenje težkih kovin) 

Toplogredni plini (GHG): večja vsebnost NH4-N in visok pH – 

nevarnost izhlapevanja amonijaka 

Antibiotiki v gnojevkah/digestatih: tetracyclini (32.8 %), 

penicillin (25.0 %), sulfonamidi (11.8 %). 

Težke kovine: Cu in Zn, pa tudi As in Cr, se običajno uporabljajo 

za preprečevanje bolezni prašičev in goveda ter za spodbujanje 

rasti živine 

 



Potrebna površina za bioplinsko napravo 

 naprava 

Koruze 

žit 
trave 

krava krav 

Bioplinska naprava 

Produkcija bioplina (m3/leto): 

Potrebne kmetijske površine ?? 

Realna ocena potrebne površine za gnojenje pri 

mešani bioplinski napravi:  

≈1 ha na 1 kWel 

Pravilno ravnanje s tlemi 



Masna bilanca pri separaciji digestata ali gnojevke: 

  Količina suha snov  Suha snov 

  L/d % % kg/d 

digestat pred 

separacijo 
 80.000   6,0%        4.800 

tekoča faza   66.087  83% 2,0%        1.322  

črvsta faza   13.913 17% 25,0%        3.478  







Tehnologija 

Frakcija 

digestat

a  

Produkt  

• Membranska destilacija  tekoč Gnojilno (amonijev sulfat)  

• Algna biomasa – 

pridelava in ekstrakcija  
tekoč 

Biostimulanti, bioefektorji dodatki 

organskim gnojilom  

• Fermentacija in vzgoja 

Bacillus sp.  
tekoč  

Rizobakterije,  ki pomagajo pri rasti rastlin 

(PGPR), biostimulanti, bioefektorji, 

dodatki organskim gnojilom 

• Laktična fermentacija  čvrsto  
Peletirana gnojila, bioefektorji, dodatki 

gnojilom 

• Kompostiranje (aerobno)  čvrsto 
Peletirana gnojila, bioefektorji, dodatki 

gnojilom 

Možne tehnologije predelave digestata v gnojila in 

biostimulante 





 

Gojenje alg na redkem delu separirane gnojevke/digestata 



RAZISKOVALNI VAVČER – Povzetek 
končnega poročila 

v svežem stanju  (95% 

vode) je algna 

biomasa podobna 

gnojevki. 

  

Z letnim odmerkom 

40 m3/ha bi dali v tla 

dovolj fosforja, dušika 

in premalo kalija. 

 

Algna biomasa iz 

digestata je bogat vir 

železa, kalcija in cinka. 
 

Gojenje alg na redkem delu digestata in hidroponsko 
gojenje paradižnika po gojenju alg 



Kompostiranje ali Fermentacija 

22. » DAN REJCEV DROBNICE « KMETIJA LESJAK, MIKLAVŽ PRI 

TABORU 9. JUNIJ 2018 



Nižja temperatura procesa 

22. » DAN REJCEV DROBNICE « KMETIJA LESJAK, MIKLAVŽ PRI 

TABORU 9. JUNIJ 2018 



Parametri 

kompostiranje/fermentacija 

• Fermentacija ohranja maso, volumen, vlago 

• V fermentu ostane več organske snovi 

• Ferment ohranja elemente C, H, O, N, S 

• Ferment ohranja vlaknine, v kompostu se že razkrajajo 

• Ferment ohranja tudi minerale P, K, Mg, Na, Mg, Mo… kompost 
jih koncentrira 

• Fermentacija ima nižji ogljični odtis = zahteva manj zunanjega 
vložka energije – nafte in manj vloženega dela -časa 

 

SKLEP:  

• Z VIDIKA KMETIJE AEROBNO KOMPOSTIRANJE NI SMISELNO 

ZARADI PREVELIKIH IZGUB HRANIL, ENERGIJE IN ČASA;  

• FERMENTACIJA OHRANJA HRANILA, PRIHRANI ENERGIJO IN ČAS 

ZA KOMPOSTIRANJE 

22. » DAN REJCEV DROBNICE « KMETIJA LESJAK, MIKLAVŽ PRI 

TABORU 9. JUNIJ 2018 



S KOMPOSTOM 
GRADIMO TLA 

S kompostom nadomeščamo z 
razgradnjo in erozijo izgubljeno 
zemljo.  

 

pri letnem odmerku 8 t ss 
komposta/ha (kolikor je slovenski uredbi 

dovoljeno) v 10 letih povečamo volumen 
tal za ca. 3 mm  oz 42 ton/ha!  

 
 

Gnojenje z 

mineralni

mi gnojili 

Gnojenje z 

org. gnojili, 

kompostom 

• Erozija tal v EU (tudi v SLO) = ca. 3  t/ha letno 

• Stopnja regeneracije tal 0,5 do 1,1 t/ha letno. 

 

22. » DAN REJCEV DROBNICE « KMETIJA LESJAK, MIKLAVŽ PRI 

TABORU 9. JUNIJ 2018 



Mešanje in vlaženje

gnoj 200 m
3
 = 100 t (60% s.s.)

+ voda 20 m
3

AKTIVNO KOMPOSTIRANJE

14 DNI

(input: 120 t; 50% s.s.)

Vodotesna greznica

(10 m
3
)

PRIDELANI 

KOMPOST

140 m
3
 oz. 60 t 

(70% s.s.)

MLETJE IN 

PELETIRANJE

Odsejavanje prašnih delcev 

(< 2mm)

KOMPOSTNI 

PELETI: 

45 t (92% s.s.)

Vračanje prašnega 

odsevka v proces:

2 t (92% s.s)

Pakiranje peletiranega 

komposta v vreče in 

skladiščenje na euro 

paletah ovitih s folijo

Vračanje odcedne vode iz 

kompostnega reaktorja v 

proces

HLEV

 

 

pena 

Inspekcijski 

jašek 

Izcedek iz 
kompostira-

nja 

usedlina 

tekočina 

Inspekcijski 

jašek 

Cilj kompostiranja: 

higienizacija in osnovna 

biološka stabilizacija.  

 
Sledi lahko peletiranje 

„surovega“ komposta. 

Peletirka v sklopu z mešalno-

homogenizacijskim bobnom in 

enoto za pakiranje 
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