
NAVODILA ZA UPORABO IZDELKOV Z BIOOGLJEM GROCHAR

Obogateno biooglje v izdelkih GroChar je skoncentrirano naravno sredstvo za obogatitev prsti, ki 
ga ne potrebujemo veliko, ko pa ga enkrat dodamo, se v zemlji ohranja še stoletja dolgo. V zemlji 
zadržimo ogljik ter hkrati preprečimo izpiranje hranilnih snovi, kar pomeni bolj stabilno in hranljivo 
okolje za rastline. V prsti se ohrani tudi več dušika in ostalih elementov. V prsti z bioogljem je 
izguba vlage manjša, zato je tudi potreba po zalivanju manjša, kar je še posebej pomembno v 
obdobju nepredvidljivih klimatskih sprememb (suša, močni vetrovi).

V vsakem od treh izdelkov z obogatenim bioogljem GroChar (Biooglje kompleks, Kompost z 
bioogljem za vzgojo sadik in Kompost z bioogljem UNI) je po 1 kg obogatenega biooglja.

Biooglje ostane v prsti več 100 let, zato ga lahko dodajamo postopoma:

• sadike vzgajamo v Kompostu z bioogljem za vzgojo sadik. Ko sadike skupaj s 
koreninsko grudo presadimo na stalno mesto, na vrt prenesemo tudi biooglje;
• domačemu kompostnemu kupu med pripravo komposta dodajamo Biooglje kompleks. Ko 
ta kompost dodamo vrtni prsti, ji dodamo tudi obogateno biooglje.
• ko sejemo ali sadimo sadike na vrt, vrtni zemlji dodamo Kompost z bioogljem UNI, ki 
poleg ostalih kakovostnih sestavin vsebuje tudi biooglje. Na ta način povečujemo količino 
humusa na vrtu in vrtni prsti dodajamo obogateno biooglje;
• v vrtno prst dodajamo Biooglje kompleks v skladu z navodili za uporabo.

Pomembno! Prst z dodanim obogatenim bioogljem v primerjavi z običajno prstjo zadrži več hranil 
in vlage, zato zalivanje prilagodimo potrebam.

Kakovost izdelkov potrjuje eko certifikat Soil Association Certificate.

Biooglje kompleks GroChar, 250 g / 1 kg

Biooglje kompleks uporabljamo na veliko različnih načinov:

• Rastlinam, ki jih sadimo v zabojčke, lonce in viseče košare, 
dodamo v prst po eno do dve pesti Biooglja kompleks.
• Že posajenim drevesom, grmovnicam in trajnicam 
izboljšamo zdravje in povečamo odpornost na bolezni tako, da 
Biooglje kompleks posujemo in rahlo vdelamo v vrhnjo plast 
prsti okrog vznožja rastline. Biooglje rahlo vkopljemo v tla 
zato, da ga dež ali veter ne bi odnesla stran. Optimalna 
količina biooglja je 1 kg na 1 m2, pozitivne učinke pa prinese 
še 250 g obogatenega biooglja na 1 m2.
• Posujemo ga po posameznih plasteh kompostnega kupa, da 
pospešimo nastajanje komposta in izboljšamo njegovo sestavo 
ter sposobnost zadrževanja vode. Optimalni delež biooglja v 

kompostu je 10 do 50 %.
• Uporabimo ga kot dodatek prsti za vzgojo sadik, da izboljšamo absorbcijo hranilnih 
snovi in zdravje sadik.
• Pri sajenju sadik na stalno mesto v sadilno jamo vsujemo Biooglje kompleks. Količina 
je odvisna od velikosti mlade rastline (za sadiko drevesa na dno sadilne jame vsujemo 2,5 dl 
Biooglja kompleks, za večje sadike (paradižnik, buče) 10 g oz. 1 jedilna žlica, za manjše 
sadike 5 g oz. 1 čajna žlička). Dodano Biooglje kompleks zmanjša šok rastline ob presaditvi 
in skrajša ali izniči siceršnji zaostanek v rasti, ki nastane zaradi šoka ob presajanju.
• Sejanje semen v jarke: za 10 m dolg jarek potrebujemo 1 kg Biooglja kompleks, ki ga 
vsujemo na dno sadilnega jarka, preden ga rahlo zalijemo in posejemo seme.



• Za izboljšanje prsti: Biooglje kompleks posujemo po tleh in rahlo vdelamo v prst. 
Optimalna količina je 1 kg na 1 m2, vendar pozitivne učinke obogatenega biooglja prinese 
že 250 g na m2.

Kompost z bioogljem Univerzalen GroChar, 20 l

Univerzalni kompost z bioogljem uporabljamo kot rastni substrat za 
presajanje sadik na vrt, za izboljšanje prsti, za zastirko in za    
presajanje lončnic. Izdelek poleg biooglja vsebuje tudi vlaknine 
kokosa, ki delujejo kot nadomestilo šote; mešanico hranilnih snovi 
rastlinskega izvora; mikorizne glive, ki povečajo absorbcijo hranilnih 
snovi skozi koreninske sisteme rastlin; glistino (izločki deževnikov), 
ki zagotavlja aktinomicet bakterije, ki podpirajo dejavnost mikoriznih 
gliv in morske alge, ki povečajo moč in odpornost rastlin na bolezni. 
V izdelku je 1 kg obogatenega biooglja.

 Kompost z bioogljem lahko uporabimo kot zastirko, za presajanje 
in pri sajenju. Z njim povečamo količino in obogatimo siromašno 
vrtno prst. Prst lahko izboljšamo tudi tako, da jeseni ali spomladi 
pred sajenjem nasujemo 2,5 do 7,5 cm debelo plast univerzalnega 

komposta z bioogljem po obstoječi zemlji. Količina je odvisna od tipa prsti (ilovnata prst: 2,5 do 5 
cm, peščena prst: 7,5 cm).

Sestavine: ekološko pridelane kokosove vlaknine; biooglje iz obnovljivih virov; hranila na 
rastlinski osnovi; morske alge z elementi v sledovih, ki varujejo zdravje rastlin; mikorizne glive, ki 
omogočijo, da rastlina hranila izkoristi v največji možni meri; glistina, ki vsebuje koristne bakterije.

Kompost z bioogljem za vzgojo sadik GroChar, 8 l

Kompost z bioogljem za sejanje uporabljamo za vzgojo sadik. Z njim 
bodo semena in potaknjenci dobili dodatno moč za razvoj in rast. 
Dodane mikorizne glive in glistina (izločki deževnikov) pomagajo 
zagotoviti visoko stopnjo kalivosti, pospešijo tvorjenje korenin in 
močno zgradbo sadike, kar vse pripomore k zdravju rastline in 
omogoči, da rastlina zlahka prenese presaditev, ko pride čas za njo. V 
izdelku je 1 kg obogatenega biooglja.

Sadike, ki jih vzgojimo v Kompostu z bioogljem za vzgojo sadik, so 
močne in zdrave, z močnim koreninski sistem, zaradi česar šoka ob 
presaditvi na stalno mesto skoraj ne občutijo. Tako tudi rast po 
presaditvi ni prekinjena, pač pa jo nemoteno nadaljujejo.

Izdelek je primeren za EKOloško kmetovanje, kar dokazuje 
pridobljeni certifikat Soil Association Certificate.

Sestavine: ekološko pridelane kokosove vlaknine; biooglje iz obnovljivih virov; hranila na 
rastlinski osnovi; morske alge z elementi v sledovih, ki varujejo zdravje rastlin; mikorizne glive, ki 
omogočijo, da rastlina hranila izkoristi v največji možni meri; glistina, ki vsebuje koristne bakterije.
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