
Kot je v uvodu povedal di-
rektor in{tituta prof. dr. Andrej
Simon~i~, imajo mikro biopli-
narne (MiBP) za razliko od
ve~jih svetlo prihodnost. Nji-
hova bioplinarna pa bo slu`ila
kot raziskovalni, vzor~ni in de-
monstracijski projekt.

Stanje v Sloveniji
V Sloveniji imamo trenutno

name{~enih za 25,1 MW elek-
tri~ne mo~i bioplinarn, od ka-
terih je ve~ina t. i. kmetijskih
bioplinskih naprav s povpre~-
no mo~jo 1,14 MW. Ve~ina od
njih pa se soo~a z velikimi
problemi od pomanjkanja

vhodnih substratov, visoke
cene le-teh, finan~nih te`av,
spremenjene podporne sheme
do neuporabljanja toplotne
energije. V bioplinski napravi
se namre~ za elektri~no energi-
jo izkoristi le tretjina energije,
dostopne v obliki plina, osta-
nek, ki je na razpolago v obliki
toplotne energije, pa ostane
prakti~no neizkori{~en. Kot
opozarja stroka, pa je prihod-
nost kakr{nihkoli bioplinskih
naprav brez ponovne vzposta-
vitve podporne sheme zelo
vpra{ljiva. O sodobnih bio-
plinskih/biometanskih tehno-
logijah in razvojnih trendih na

tem podro~ju je ob zgoraj ome-
njenem dogodku ve~ povedal
dr. Viktor Jej~i~. Raziskovalno
razvojno delo na bioplinu Od-
delka za kmetijsko tehniko in
energetiko (ustanovljen 1957)
pri KIS-u sega na za~etek
osemdesetih let, ko je bila po-
stavljena prva preprosta ekspe-
rimentalna bioplinska naprava
Jable. Sodobna bioplinska teh-
nologija naj bi temeljila pred-
vsem na predelavi organskih
odpadkov kmetijstva, `ivilsko-
predelovalne industrije, gos-
podinjstev itn. Prvenstveno
naj bi bila namenjena proiz-
vodnji elektri~ne in toplotne
energije ter proizvodnji goriva
za vozila in delovne stroje. Kot
stranski produkt pa ni nepo-
membna tudi proizvodnja or-
ganskih gnojil. Predvsem pa so
te bioplinske naprave, kar v
tem trenutku {e niti ni ovred-
noteno, izjemno pomembne
pri zmanj{evanju negativnih
vplivov `ivinoreje na okolje,
saj med drugim zmanj{ujejo
probleme skladi{~enja organ-
skih odpadkov, emisije toplo-
grednih plinov (metan CH4) in
emisije smradu ter uni~ujejo
patogene organizme.

Prihodnost bioplina/
/biometana v Sloveniji

Kot je povedal Jej~i~, kmeti-
je z ve~ kot 100 GV@ predstav-
ljajo skupino z najve~jim po-
tencialom za postavitev MiBP.
»Teh je v Sloveniji 165 (podat-
ki iz leta 2013). Na omenjenih
kmetijah je 35.030 GV@. Teore-
ti~no bi lahko na teh kmetijah

pridobili 8,9 milijonov kubi~-
nih metrov biometana letno.
Nara{~a pa tudi {tevilo kmetij
od 50 do 100 GV@ (2.142 kme-
tij), na katerih je 47.232 GV@
`ivine (podatki iz leta 2013) in
teoreti~ni potencial pridobiva-
nja 10,9 milijonov m3 biome-
tana letno. Naprava z mo~jo od
10 do 50 kilovatov letno pro-
izvede od 81 do 376 tiso~ ki-
lovatnih ur energije, kmetija s
100 glavami `ivine pa v letu
porabi med 23 in 46 tiso~ ki-
lovatnih ur, kar pomeni, da
lahko potrebno energijo v ce-
loti pokrijemo, prese`ek elek-
tri~ne energije pa ostane za
prodajo v omre`je ali porabo v
drugih procesih na kmetiji,« je
k tem podatkom {e dodal Jej-
~i~. Kot je {e povedal, pa je po-
tencial kmetijskih bioplinskih
naprav tudi v proizvodnji bio-
metana. Biometan je do mini-
malno do 94 % vsebnosti me-
tana (CH4) o~i{~en bioplin, ki
nastaja pri anaerobnem vrenju

(brez prisotnosti kisika) bio-
mase v bioplinarnah. Tako o~i-
{~en pa je primeren za pogon
vozil in delovnih strojev, mo`-
no pa ga je celo oddati v om-
re`je z zemeljskim plinom, s
~imer lahko zmanj{amo odvi-
snost od uvoza. Predelan sub-
strat gnojevke, ki nastaja kot
stranski produkt pri delovanju
naprave (ta za substrat porab-
lja kmetijske odpadke), pred-
stavlja okolju prijazno gnojilo,
ki je za razliko od obi~ajne
gnojevke brez neprijetnega vo-
nja. »Organska gnojila iz dige-
statov MiBP lahko pomembno
prispevajo k izbolj{avi struk-
ture tal in zmanj{evanju one-
sna`evanja podtalnice. Z upo-
rabo bioplinske tehnologije, tj.
lastnega energetskega vira,
lahko pomembno prispevamo
k bolj{i ekonomi~nosti proiz-
vodnje in ve~ji konkuren~no-
sti kmetijskih produktov na tr-
gu. Z uvajanjem uporabe bio-
plina se zni`ajo tudi emisije

toplogrednih plinov, kar po-
meni ni`ji CO2 odtis kon~nih
produktov,« je na koncu pove-
dal Jej~i~.

»Ni pomemben zgolj eko-
nomski, temve~ tudi okoljski
vidik bioplinarne,« pa sta po-
vedala predstavnika podjetja
Omega Air, direktor Edvard
Sojer in razvojni in`enir Igor
[krjanc. Kot je povedal [krja-
nec, zna{a investicija za 30-ki-
lovatno napravo med 200 in
250 tiso~ evrov in naj bi se po-
vrnila v sedmih do devetih le-
tih. Ali se bodo kmetje odlo~a-
li za tak{no investicijo, pa bo
gotovo odvisno tudi od podpo-
re dr`ave. Subvencije za zdaj
namre~ {e niso na voljo. Kot je
{e povedal [krjanec, se lahko
osnovnemu modulu MiBP za
proizvodnjo bioplina in koge-
neracijo doda {e razli~ne mo-
dule: za proizvodnjo organskih
gnojil (v obliki peletov ali bri-
ketov), za dosu{evanje kmetij-

skih pridelkov, zeli{~, sekan-
cev ali lesa, za ~i{~enje in nad-
gradnjo bioplina do faze bio-
metana za gorivo za pogon de-
lovnih strojev in vozil itn.
Prednost MiBP je po njegovem
tudi v tem, da je kmetija kot in-
vestitor v napravo manj izpo-
stavljena do dobaviteljev
vhodnega substrata (pri veli-
kih bioplinarnah), saj si sama
zagotovi substrat.

Franc Fortuna

Najve~ji padec prodaje pod-
jetja bele`ijo na trgu Severne
in Ju`ne Amerike, in sicer ta
zna{a od 13 do 28 odstotkov,
kar je posledica nizkih odkup-
nih cen pridelkov. V Evropi je

padec v povpre~ju za pet od-
stotkov. Azija in Afrika ostaja-
ta na enaki ravni kot leto po-
prej, precej pa se je pove~ala
prodaja v Tur~iji in na Kitaj-
skem.

EBITDA (poslovni izid pred
obrestmi in davki) se je pove-
~al za 9 odstotkov in je zna{al
125 milijonov evrov. Kar 85
odstotkov prodaje koncern
SDF naredi izven Italije, naj-
ve~ v Nem~ijo, ki opravi kar 22
odstotkov vsega nakupa.

Same Deutz-Fahr zdru`uje
blagovne znamke Same, De-
utz-Fahr, Lamborghini, Hürli-
mann, Grégoire in Lamborghi-
ni Green PRO (stroji za ljubi-
teljsko kmetovanje in parkovni

program). Izdelujejo traktorje z
mo~jo od 23 do 340 KM, med-
tem ko so kombajni mo~i od
250 do 395 KM. Koncern SDF
obsega 8 tovarn, 13 komercial-
nih oddelkov, 141 uvoznikov
in ve~ kot 3.000 zastopnikov
po svetu. Zaposlujejo 4.300
delavcev, lani so ustvarili re-
kordnih 1,21 milijarde prihod-
kov, EBIT (poslovni izid pred
obrestmi in davki) je zna{al 6,2
odstotka.

Kristijan Hrastar

SDF predstavil poslovne rezultate za leto 2015

Lanske rezultate izbolj{ali za 15 odstotkov
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Odprtje mikro bioplinske naprave

Brez podpor bioplinarne 
ne bodo rentabilne
Predvsem so bioplinske naprave izjemno pomembne pri zmanj{evanju
negativnih vplivov `ivinoreje na okolje

Upravni odbor koncerna SDF (Same Deutz-Fahr), eden
vodilnih proizvajalcev traktorjev, ̀ etvenih kombajnov,

dizelskih motorjev in poljske mehanizacije na svetu, je potr-
dil lanskoletno prodajo v vi{ini 1,39 milijarde evrov, kar je za
15 odstotkov ve~ kot v letu 2014. Pri SDF so zadovoljni z re-
zultatom, saj se je splo{na prodaja kmetijskih strojev na sve-
tu zmanj{ala za 10 odstotkov.

Kmetijski in{titut Slovenije (KIS) in podjetje Omega Air sta
v drugi polovici maja v Loki pri Meng{u, na posesti pod

gradom Jable, odprla prvo mikro bioplinsko napravo modular-
ne izvedbe, ki je plod razvojno-raziskovalnega sodelovanja ome-
njenega podjetja in Oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko
KIS. Pred samim slavnostnim odprtjem pa je bila na gradu Jab-
lje {e strokovna predstavitev partnerjev (direktor KIS dr. Andrej
Simon~i~ in Edvard Sojer, direktor Omega Air) v projektu in
problematike proizvodnje ter uporabe bioplina v Sloveniji. Stro-
kovno plat sta predstavila dr. Viktor Jej~i~ iz KIS in Igor [krja-
nec iz Omega Air. Ideja za postavitev naprave se je porodila v
letu 2010, s projektom pa sta partnerja v projektu za~ela jeseni
leta 2013. Leta 2014 so napravo registrirali, tako da spada v pod-
porno shemo za obnovljive vire energije (OVE).

Bioplin, pridobljen iz
gnoja 20 govedi ali 1 ha
koruzne sila`e, omogo~a:
• 20.000 kWh elektri~ne

energije in 25.000
kWh toplote

• ali 9.500 m3 bioplina,
kar je enako kot 5.000
litrov dizla,

• hkrati pa prepre~uje
izpuste 13 ton emisij
CO2.

Tehni~ni podatki MiBP Jable
• Nazivna elektri~na mo~ (kW): 7
• Nazivna toplotna mo~ (kW): 16
• Velikost reaktorja (m3): 24
• Velikost zalogovnika za bioplin (m3): 18
• Dnevni volumen obdelane gnojevke (m3): 1,2
• Dnevna koli~ina nastalega bioplina (m3): do 50
• Dnevno proizvedena elektri~na energija (kWh): do 60
• Lastna raba elektri~ne energije (kWh): 5,7

Mikro bioplinska naprava, postavljena na dvori{~u med hlevi


