
Kuhalnik za kuhanje in pridelavo biooglja
»BIOČAR«

Izpopolnjen kuhalnik, v katerem iz suhe biomase v postopku pirolize nastane biooglje,
ki aktivirano izjemno poveča rodovitnost prsti.

Kuhalnik za biooglje »Biočar« je izpopolnjen kuhalnik, na katerem kuhamo in hkrati v njem pridelamo
biooglje. Ima zelo visok izkoristek. Uporabimo lahko katere koli suhe ostanke biomase. Uporabljamo ga
na vrtu, vikendu in na počitnicah. Je nepogrešljiv del opreme za izjemne razmere.

Kako vam uporaba kuhalnika Biočar lahko koristi
1. Pridelano biooglje je visoke kakovosti

(vir: All Biochars are Not Created Equal, and
How to Tell Them Apart, October 2009,
Hugh McLaughlin, PhD, Paul S. Anderson,
PhD, Frank E. Shields and Thomas B. Reed,
PhD)

2. Čista in zelena tehnologija
Med delovanjem v kuhalniku poteka
piroliza, t.j. proces, v katerem biomasa v
okolju z zelo malo kisika in visoko tempera-
turo razpade na pline, ki zgorijo (pri čemer
se sprošča energija), ter stabilen ogljik, ki
ostane v posodi kuhalnika.

3. Večnamenskost
Na kuhalniku lahko kuhamo in hkrati v njem
pridelamo biooglje, ki aktivirano izjemno
poveča rodovitnost prsti.

4. Uporabimo lahko katere koli suhe ostanke
biomase: luščine, koruzna stebla, lesni

odpadki, lupine, strženi, živalski odpadki,
kosti…

5. Uporaba kuhalnika zmanjšuje ogljični odtis
Med delovanjem v kuhalniku nastane
biooglje, ki ga dodamo kompostu, nato pa
aktiviranega dodamo vrtni zemlji za pove-
čanje rodovitnosti. Biooglje je stabilna obli-
ka ogljika, ki ostane nespremenjen po več
100 let. Proces je ogljikovo-negativen, saj
zmanjšuje količino CO2, ki je po mnenju
nekaterih eden glavnih toplogrednih plinov.

6. Visok izkoristek goriva
Visoka termična učinkovitost (39 %) omo-
goči prihranek goriva (50 do 60 %) v pri-
merjavi z drugimi kuhalniki na trda goriva.

7. Preprosta uporaba in vzdrževanje
Kuhalnik je izdelan iz kakovostnega
nerjavečega jekla.

OBRNI >>>



Biooglje

Aktivirano biooglje, ki ga pridobimo s procesom pirolize v kuhalniku Biočar ima številne izjemne učinke:

-  poveča količino in kakovost pridelka;
- ohranja vlago in pomaga rastlinam skozi obdobja
suše;
- obnavlja izčrpana tla in nevtralizira vpliv kislega
dežja.

Prsti dodamo vedno aktivirano biooglje, se pravi oglje,
v katerem so se že naselile kolonije mikro-organizmov
in gliv, ki bodo obogatile prst. Za domače potrebe
zadošča biooglje, ki ga sami pridelamo na kuhalniku
Biočar in domači gospo-dinjski in vrtni odpadki.
Biooglje ohladimo v vodi ali pokriti kovinski posodi, da
preprečimo dostop kisika. Večje kose zdrobimo.
Biooglje pomešamo s kuhinj-skimi odpadki, listjem,
vejicami, gnojem itd. v razmerju 1:10 do 2:10 in
pustimo, da kompost dozori. Zrel kompost ima svež
vonj po zemlji.
Skoncentriran zrel kompost z bioogljem (razmerje Na levi je običajna pragozdna zemlja, na desni pa
50:50) uporabimo, ko sejemo in sadimo. Posujemo terra preta – portugalsko “črna zemlja”; nad njima
ga v jarke ali jamice, kjer bo rastlinam na dosegu na levi uboren in na desni bogat pridelek.
korenin. Več o biooglju lahko preberete na
http://permakulturazatelebane.wordpress.com/ v poglavju Biooglje, Terra preta.

Opozorilo: rastlinam, ki jim ustreza izrazito kislo okolje (rododendroni, borovnice), aktiviranega
biooglja ne dodajamo.

Tehnični podatki kuhalnika Biočar
Čas kuhanja: do 30 minut (odvisno od vrste
goriva)
Povprečna moč: 4 kW
CO in CO2 emisije: manj kot 0,04
Povprečna temperatura v posodi kuhalnika med
procesom pirolize: 500 °C
Količina pridelanega biooglja: cca 20 % teže
goriva

Dimenzije kuhalnika:
- posoda: zunanji premer: 180 mm; višina: 300
mm
- trinožnik: višina : 500 mm
Posoda za gorivo in pokrov sta izdelana iz
kvalitetnega nerjavečega jekla, držala so lesena.

Cena: 97,70 EUR
Za naročilo in več informacij pokličite:

gsm: 040 325 939
ali pišite na: bojcajanus@gmail.com
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