
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 26, 2023

Biokul og jordens frugtbarhed

Hansen, Veronika; Müller-Stöver, Dorette Sophie; Petersen, Carsten Tilbæk; Hauggaard-Nielsen, Henrik;
Ahrenfeldt, Jesper; Jensen, Lars Stoumann

Publication date:
2016

Document Version
Peer reviewed version

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Hansen, V., Müller-Stöver, D. S., Petersen, C. T., Hauggaard-Nielsen, H., Ahrenfeldt, J., & Jensen, L. S. (2016).
Biokul og jordens frugtbarhed. Paper presented at Plantekongres 2016, Herning, Denmark.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/050adcec-1f0c-4a0f-b8e0-ab536959d6ef


Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biokul og jordens frugtbarhed 

*Veronika Hansen 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU) 

 

Dorette Müller-Stöver (KU) 

Carsten Tilbæk Petersen (KU) 

Henrik Hauggaard-Nielsen (RUC) 

Jesper Ahrenfeldt (DTU) 

Lars Stoumann Jensen (KU) 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6VoY1xNfn-B8MM&tbnid=MaAvTBThOhUxGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2013/2013.11/villum-fonden-donerer-250-millioner-til-et-nyt--museum/&ei=oWqPUrCCH4LC0QWrsYCoCQ&bvm=bv.56988011,d.Yms&psig=AFQjCNGeDP-Im9wlGW56be2MaI-a78y4Uw&ust=1385217047530499


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kan vi producere biomasse til både energi 
og jordforbedring? 

Department of Plant and Environmental Sciences 

Plantekongres Herning 21.01.2016 Dias 2 

CO2 

Energi 

Næringsstoffer, kulstof 

Forgasning 

http://2.bp.blogspot.com/-hPQfEW7WSF0/T7xwO6QV36I/AAAAAAAACMg/yzfmECq2j94/s1600/P3220018.JPG
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.undergroundwineletter.com/2014/10/where-has-napa-valley-gone/question-mark-red/&ei=3Ge_VLWoIcmsPeevgIAM&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNGfPHrWGupZZ0De0H4QxVe_HzHBTw&ust=1421916502247944


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biokul fra termisk forgasning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kulstof-stabilitet? 

Department of Plant and Environmental Sciences 

Plantekongres Herning 21.01.2016 

Dias 3 

Halm-biokul Træ-biokul 

C %*  47 65 

K %*  7.2 2.5 

pH 11 11 

Hansen et al. 2015 

* % af tørstof  
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           % af tilføjet kulstof tabt som CO2 
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(JB1)

Soil types  

Jordtyper i DK 

 

 

Grovsandet jord 

• Lav vandholdningsevne 

• Næringsstofudvaskning 

• Lav rodudvikling 

• Lavt udbytte 

  

Lerjord 

• Faldende kulstofindhold 

• Risiko for kompakt jord 
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Markforsøg på Bregentved 

3.årig forsøg på sandblandet lerjord (JB 6) 
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Behandlinger: 
• Halm fjernes 
• Halm nedmuldes 
• Halm-biokul  

0.8 t/ha iht K 
• Halm-biokul  

8 t/ha iht P 

Udnytte halm til energi 
Forhøje kulstofindhold 
Erstatte kunstgødning og kalk 
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Biokul som kalknings- og gødningsmiddel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen effekt på kulstofindhold i jorden eller udbytter. 
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Biokul forbedrer kationombytningskapacitet 
 

 

 

 

Kationombytnings-
kapacitet (CEC) 

 

• Evne til at holde på 
næringsstoffer, 
kationer (NH4

+, Ca2+, 
Mg2+, K+)  
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Jord Jord+halmJord+halm-biocharJord+træ-biochar
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Aggregatstabilitet 

• God jordstruktur 

 

 

 

 

 

Ler-dispergering 

• Risiko for erosion 
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Kan biokul forbedre rodudvikling og 
plantevækst? 

• Effekt i lerjord og grovsandet jord 

• NPK til alle behandlinger 
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Sandy loam Coarse sand
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Top og rodvækst på sandblandet lerjord 
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Top og rodvækst på grovsandet jord 
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Halm-biokul forbedrer jordstrukturen på 
grovsandet jord 
 

Grovsandet jord 

• Store porer 

• Lav vandholdningskapacitet 

• Lav rodudvikling 

 

Tilførsel af halm-biokul 

• Mindre porer 

• Bedre evne til at holde på                              
vand og næringsstoffer 

• Bedre rodudvikling 

 

 Højere udbytte 
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Konklusion 

Biokul (JB1+6) 

• Potentiale for øget kulstofbinding i jorden 

• Forbedring af jordens evne til at holde på vand og 
næringsstoffer 

Halm-biokul  

• Erstatning for kalk og K-gødning (JB1+6) 

• Øger rodudvikling (JB1)  

 

Men 

• Hvor meget halm kan fjernes uden at forringe jordens 
frugtbarhed? 

• Hvad er effekten på lang sigt? 

• Hvordan kan biochar tilføres til den sandede underjord? 
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Pyrolyse vs. Forgasning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mere energi 

• Mindre biokul  

• Mere stabilt kulstof
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Pyrolyse Biomasse 

Varme 

Gas, tjære (bio-oil) 

Biokul Forgasning 

CO2 H2O O2  

Gas (tjære) 

Biokul 

Varme 
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Er biokul fra forgasning et miljøsikkert 
produkt? 

• Polycyclic Aromatic Hydrocabons (PAH) 

• Tungmetaller 

• Fjernelse af halm og tilførsel af biochar 
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Er biokul fra forgasning et miljøsikkert 
produkt? 

Elementer Halm-

biokul 

Grænse- 

værdi 

ΣPAH 

mg/kg* 

5 12 

Cd mg/kg <0.05 5 

Pb mg/kg 2.4 120 

Hg mg/kg <0.002 0.8 

Ni mg/kg 4.5 60 

Cr mg/kg 17 100 
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* Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
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