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VŠECHNY TYPY
BIOODPADŮ
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CERTIFIKOVANÝ

KOMPOST

BIOPALIVO

ZAKLÁDKA 12 - 23 TUN

ÚVOD

CYKLUS O DÉLCE 24 AŽ 96 HODIN



Kaly - ČOV

PROBLÉMY S BIOODPADY

 Rychle rostoucí objemy z 
důvodu rozmachu urbanizace

 Problémy se zápachem

 Často toxické, nemožnost 
přímého skládkování

 Nepoužitelné jako biopalivo 
pro svoji vysokou vlhkost a 
velkou energetickou 
náročnost na sušení 

 Vysoký obsah vody 
znesnadňuje manipulaci a 
skladování

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Odvodněný kal z ČOV



Odvodněný digestát z BPS

PROBLÉMY S BIOODPADY

 Podobné fyzikální vlastnosti 
jako kaly z ČOV

 Rostoucí objemy s 
rostoucím počtem BPS

 Problémy se zápachem

 Klíčový problém s 
energeticky výhodným 
sušením pro potřeby 
biopaliva

 Nemožnost skládkování

 Kontaminovaný odpad

Bioplynová stanice (BPS)

Odvodněný digestát z BPS



Koňská, drůbeží a jiná podestýlka

PROBLÉMY S BIOODPADY

 Zneškodnění podestýlky 
se stává velkým 
problémem ve smyslu 
přísnějších nařízení EU

 Skladování na volných 
prostranstvích nebude do 
budoucna akceptováno

 Problémy se zápachem

 Nemožnost skládkování

 Obsahuje patogeny

 Znečišťuje zdroje spodní 
vody

Koňská podestýlka – výkaly se slámou

Koňská stáj



Komunální odpady

PROBLÉMY S BIOODPADY

 Rychle rostoucí objemy

 Problém se zápachem

 Limitované skládky

 Znečištění přilehlého okolí

Podsítná frakce

Separace



Zpracování 
veškerých 
bioodpadů

Přeměna na 100% hygienizovaný kompost 
nebo na biopalivo

Tepelně izolovaný 
pracovní prostor

EWA FERMENTOR

AGRO-EKO ŘEŠENÍ – EWA

Eliminace škodlivých 
bakterií a zárodků

Není potřeba externího 
zdroje vytápění

Odstranění zápachu

Homogenizace



Nerezová 
konstrukce

Technologie vše v 
jednom = jednoduchý 
transport

Kompostování v 
uzavřeném prostoru

EWA FERMENTOR

Technologie s více než 40 
instalacemi a 7 letou praxí = 
vysoká spolehlivost

Možnost zapojení 
více strojů

Možnost zpracovat až 
2.000 tun za rok

Nízká energetická náročnost

AGRO-EKO ŘEŠENÍ – EWA



PŘEDNOSTI FERMENTORU EWA
 Jen 2 dny na produkci 100% kompostu / 4 dny na biopalivo

 Pružné a jednoduše přemístitelné řešení

 100% eliminace patogenů, bakterií a semen plevelů

 Kompletně automatický proces fermentace

 Chytré, rychlé a nízkoenergetické řešení

 Plně v souladu s Nařízením (ES) č. 1069/2009 o zpracování vedlejších živočišných 
produktů

AGRO-EKO ŘEŠENÍ – EWA



 ŘÍZENÁ
manuálně nebo automaticky
→ provětrávání, překopávání nebo 
kombinace obou

 INTENZIVNÍ
kontrola obsahu kyslíku, zkrácení 
fermentačního cyklu z měsíců na dny

 AEROBNÍ 
fermentace probíhá ve striktně aerobním prostředí (za přístupu venkovního vzduchu)

 THERMOFILNÍ
teploty nad 70°C v souladu s Nařízením (ES) č. 1069/2009 v celém objemu = denaturace 
proteinů, deaktivace bakterií a patogenních organismů

AGRO-EKO ŘEŠENÍ – EWA



Příklady bioodpadů pro fermentaci v EWA:

Bezodpadová technologie pro biologicky rozložitelné odpady

• Kaly z ČOV

• Odvodněný digestát z BPS

• Biologický odpad z kuchyní a restaurací = gastro odpad

• Vedlejší živočišné produkty (koně, drůbež atd.)

• Zelený odpad ze zahrad a parků

• Podsítná frakce SKO s vysokým obsahem biologické složky

• Odpady ze zpracování ovoce, zeleniny, cereálií atd.

• Odpady ze zemědělské produkce (matoliny, žampionový substrát atd.)

• Odpady z výroby alkoholických i nealkoholických nápojů

• Biologicky rozložitelné odpady z výroby celulózy a papíru

AGRO-EKO ŘEŠENÍ – EWA



NEZÁVISLÁ CERTIFIKACE HYGIENIZACE

• Pro prokázání 100% hygienizace byly do zakládky namíchány tzv. putující
patrony a následně prošly fermentací v EWA. Tato metoda potvrdila, že
materiál byl kompletně promíchán a hygienizován v celém svém objemu.

• Po procesu byl počet naočkovaných látek redukován na 104 KTJ, bakterie
Salmonela byla pod rozlišovací mez.

VĚDA A VÝZKUM

Kontaminovaná patrona Umístnění patron v prostoru



VĚDA A VÝZKUM

Metody kompostování – srovnání teplot
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PŘÍKLAD 48 HODINOVÉHO FERMENTAČNÍHO CYKLU
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LIMIT
HYGIENIZACE

TEPLOTA 1 VZDUŠNĚNÍ
OBSAH 

KYSLÍKU
PŘEKOPÁNÍTEPLOTA 2 TEPLOTA 3 TEPLOTA 4

SLOŽENÍ ZAKLÁDKY

MATOLINY 13,72 t

LISTÍ 3,5 t

KOŇSKÁ PODESTÝLKA 3,23 t

VĚDA A VÝZKUM



PŘÍNOSY DO VĚDY A VÝZKUMU

• V uplynulých 15 letech bylo investováno
do vědy a výzkumu technologie EWA
přes € 2.500.0000.

• AGRO-EKO průběžně testuje nové druhy
bioodpadů, od roku 2001 bylo
provedeno přes 550 testů s různými
materiály.

• AGRO-EKO spolupracuje s místními i
mezinárodními institucemi, univerzitami
a výzkumnými ústavy.

• V rámci Evropské unie se společnost
AGRO-EKO stala jedním z
respektovaných členů společenství
výrobců biotechnologií.

VYBRANÍ PARTNEŘI VÝZKUMU

• VŠB-TU Ostrava

• Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha

• Výzkumný ústav pícninářský Troubsko

• Státní zdravotní ústav Praha

• Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

• Institut za krmno bilje Kruševac

VĚDA A VÝZKUM



Česká republika – zpracování bioodpadu na 
kompost nebo biopalivo

Slovensko – zpracování bioodpadu na 
kompost

Thajsko – zpracování komunálního odpadu v 
tropickém prostředí

Polsko – zpracování podsítné frakce SKO na 
biopalivo

Srbsko – zpracování kalů z ČOV na kompost

Švédsko – zpracování koňské podestýlky na 
kompost nebo na rekultivační substrát

PŘÍPADOVÉ STUDIE



Zpracování bioodpadu na kompost nebo 

biopalivo

• Logistické centrum odpadů ve Vsetíně

• Provozovatel: Technické služby Vsetín

• 4x aerobní fermentory EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: kaly ČOV, gastro
odpady, bioodpady z údržby městské zeleně

• Kapacita: 8.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2011

PŘÍPADOVÁ STUDIE V ČR



PŘÍPADOVÁ STUDIE NA SLOVENSKU

Zpracování bioodpadu na kompost

• Kompostárna v Lučenci

• Provozovatel: Technické služby Lučenec

• 1x aerobní fermentor EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: kaly, gastro odpady,            
bioodpady, štěpka

• Kapacita : 2.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2009



PŘÍPADOVÁ STUDIE V THAJSKU

Zpracování bioodpadu na kompost

• Zpracovaní komunálního odpadu v Chiang Mai
(Thajsko)

• Provozovatel: RENEWABLE

• 1x aerobní fermentor EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: biologická složka 
komunálního odpadu, vodní hyacint, 
zemědělské odpady

• Kapacita: 2.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2013



PŘÍPADOVÁ STUDIE V POLSKU

Zpracování bioodpadu na biopalivo

• Třídírna odpadů v Krakově (Polsko)

• Provozovatel: Miki Recykling Sp. z o. o.

• 2x aerobní fermentor EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: podsítná frakce 
komunálního odpadu s vysokým obsahem 
biologické složky

• Kapacita: 4.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2014



PŘÍPADOVÁ STUDIE V SRBSKU

Zpracování odvodněného digestátu na kompost

• BPS v Podgorici (Srbsko)

• Provozovatel: Institut za krmno bilje

• 1x aerobní fermentor EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: odvodněný digestát, 
matoliny, vedlejší živočišné produkty

• Kapacita: 2.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2013



PŘÍPADOVÁ STUDIE VE ŠVÉDSKU

Zpracování koňské podestýlky na recyklační 

substrát

• Koňská farma v Eskilstuně (Švédsko)

• Provozovatel: Kompostkungen AB

• 1x aerobní fermentor EWA s příslušenstvím

• Zpracovávané odpady: koňská podestýlka a 
výkaly

• Kapacita: 2.000 tun za rok

• Uvedení do provozu: 2012



PATENT TECHNOLOGIE EWA

COMPOST CERTIFICATE CERTIFIKACE BIOPALIVA CERTIFIKACE FEBISKOPAL

CERTIFIKÁTY, PATENTY A OCENĚNÍ

ZLATÁ MEDAILE 
ENVIBRNO 2007

CERTIFIKACE KOMPOSTU

EWA CE CERTIFIKÁT



VÁM

AGRO-EKO s.r.o.
Obecní 811, 735 43 Albrechtice

info@agro-eko.cz
www.agro-eko.cz


