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REFERTIL-projektet
leverer
avancerede løsninger til den merværdi
omdannelse af de organiske bioaffaldsstrømme fra Europas landbrug
og fødevareindustri. I den forbindelse
forbedrer REFERTIL-projektet de
nuværende kompostsystemer og
udvikler en ny generation af
emissionsfri industriel biokulteknologi
til sikker, økonomisk og økologisk
genopretning
af
næringsstofprocessen, vigtigst af alt
fosfor, til besparelse for landbruget.
De målrettede højkvalitetsprodukter
sigter mod at reducere brugen af
kunstgødning og intensive kemikalier i
landbruget, og at forbedre den
miljømæssige,
økologiske
og
økonomiske
bæredygtighed
for
fødevareproduktionen.
Desuden
reduceres byernes negative fodaftryk,

bidrager generelt til at mindske
klimaændringer og skaber samtidigt en
ny biologisk økonomi. Derudover yder
REFERTIL projektet stærk politisk
støtte til Europa Kommissionen
angående revision af forordningen om
gødninger, der vil standardisere og ved
lov harmonisere de sikre biokul- og
kompostprodukters
brug
som
økologisk
P-gødning
og/eller
jordforbedringsmiddel
og/eller
vækstmedieprodukter.

Evalueringsforsøg med kompost og biokul blev startet i 2014 af REFERTIL i
adskillige EU-lande under forskellige jordbunds- og klimaforhold:
▪ Holland: Jordbær og tomat i drivhus
▪ Italien: Tomat, peber, zucchini, salat, agurk i planteskole, i drivhus og på åben
mark
▪ Slovenien: Jordbær på åben mark
▪ Irland: Kornafgrøder på åben mark
▪ Danmark: Byg og andre kornafgrøder
▪ Ungarn: Grønsager og kornafgrøder på åben mark.
Formålet med forsøgene er at validere de udviklede transformations- og
genanvendelsesteknologier, kompost- og biokulpotentiale til reduktion af
brugen af handelsgødning, virkningerne på afgrødeproduktivitet, forbedret
sundhed i jordbunden, forbedret tilgængelighed af næringsstoffer for planter
samt en hæmning af jordbårne plantepatogener.

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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Jordbærmark i Slovenien

▪ Biokul fra dyreknogler (ABC) kan anvendes som organisk gødning (100-400
kg/ha) og blandet i vækstmedier (0,1-5% v/v).
▪ Kompost af høj kvalitet kan bruges som jordforbedringsmiddel (5-30 t/ha) og
blandet i vækstmedier (1-20% v/v).
▪ Næringsstoffer, som er til stede i kompost- og biokulprodukter, optages af
tomatplanter. Økologiske biprodukter genanvendes med held og erstatter
brugen af mineralsk P- og K-gødning i produktionen af landbrugsafgrøder.
▪ Kompost af grønt affald med et relativt lavt næringsstofindhold kan anvendes
som en økologisk erstatning for tørv i pottejord, og der var en forbedret
i substratet.
hæmning af
▪ Mycorrhiza og næringsstofopløsende bakterier kan kombineres med
anvendelsen af biokul- og kompostprodukter i landbrug og havebrug.

Drivhus forsøg i Italien
Drivhus forsøg i Italien

Der er i REFERTIL-projektet lavet forskellige forsøg af Agroinnova - Torino Universitet
– for at teste 12 kompost- og 4 biokulprodukters effekt:
▪ Potteforsøg med grønsager (zucchini og salat) for at evaluere brugen af kompost og
biokul som jordforbedringsmidler, økologiske gødningsstoffer eller vækstmedier;
▪ Hæmningsforsøg med agurk, for at evaluere kompost og biokuls evne til at
kontrollere plantepatogener;
▪ Markforsøg med tomat, peber og salat for at validere brugen af kompost og biokul i
landbrug i Italien.
Kompost, som stammer fra husdyrgødning og kommunalt bioaffald, reducerede
frøspiringen og plantevæksten, når komposten blev anvendt som vækstmedier, og de
anbefales ikke at blive blandet i doser højere end 5-10%. Men de har en god
gødskningseffekt, når de anvendes på jord og øgede udbyttet, når de anvendtes med
10-30 t/ha. Kompost af grønt affald kan bruges som vækstmedie, og 50% af dem
undertrykte jordbårne plantepatogener. Biokul af dyreknogler ABC viste en god
gødskningseffekt på afgrøderne, mens plantebaseret biokul havde få effekter på udbytte,
og resultaterne varierede efter jordtype.
Peberfrugt produceret på et landbrug med brug af kompost og biokul i Italien

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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I forsøg udført af Lea Lavric (KOTO, Slovenien), er der anvendt kompost og biokul i et 1.000 m2 markforsøg
og sammenlignet med et forsøg med handelsgødning. I det første år gav anvendelsen af 130 kg/ha af biokul af
dyreknogler (ABC) og 10 t/ha af grøn kompost fremstillet i Ungarn og Spanien udbytter svarende til
anvendelsen af 800 kg/ha af handelsgødning.
De opnåede resultater viser muligheden for at bruge udvalgte komposttyper og biokul som erstatning for
handelsgødning.
Markforsøg med jordbær i Lukovica, Slovenien

I forsøg udført af Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO, Wageningen
UR) blev de unge tomatplanter dyrket i pottemuld med
forskellige økologiske supplementer: kompost af grønt affald,
plantebaseret biokul (PBC) og biokul fra dyreknogler (ABC).
Planternes totale biomasse og optagelse af kvælstof afveg ikke
væsentligt, men optagelsen af kalium (K) og fosfat (P) blev klart
forbedret ved tilstedeværelsen af de forskellige økologiske
supplementer.

Optagelse af fosfat (P) og kalium (K) i unge tomatplanter dyrket i
pottemuld.potting soil.

I forsøg udført af Joeke Postma
&
Els
Nijhuis
(DLO,
Wageningen UR), blev unge
tomatplanter
dyrket
i
pottemuld, som var kunstigt
kontamineret
med
det
jordbårne
plantepatogen
.

Biologisk undersøgelse med unge
tomatplanter for at teste
sygdomsundertrykkende egenskaber

Der var flere sunde planter, da kompost blev tilføjet til
pottejorden sammenlignet med pottemuld uden kompost. En
kompost af grønt affald fra en hollandsk producent blev testet i
2012, 2013 og 2014, hvilket resulterede i henholdsvis 46, 98 og
26% flere sunde planter i forhold til den ikke-forbedrede
pottemuld. Også kompost fra andre kilder forbedrede
sygdomshæmningen, når 10% blev tilsat til pottemulden. Fire
forskellige komposter fra Spanien og Ungarn øgede antallet af
sunde planter med 22 til 41%.

I forsøg udført af Joeke Postma & Els Nijhuis (DLO, Wageningen UR) blev bakteriestammen
4.4.1 indført i pottemuld direkte eller indirekte via kompost eller biokul.
Denne bakteriestamme kan hæmme væksten af plantepatogene svampe og gøre fosfor tilgængelig
for plantevækst.
stammen beskyttede tomatstiklingerne mod infektion af
, hvilket resulterede i gennemsnitligt 48% flere sunde planter. Det øgede også
tomatstiklingernes optagelse af fosfor (P), når ikke-opløseligt fosfor var til stede i form af biokul fra
dyreknogler (ABC).
hæmmer væksten af plantepatogene svampe.

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.

3

REFERTIL
biochar@3ragrocarbon.com

REFERTIL

NYHEDSBREV
www.refertil.info Sign up to the Newsletter

Marts 2015 - Kompost og biokul
Agronomiske evalueringsforsøg 2014

WWW.REFERTIL.INFO

Joeke Postma, Els Nijhuis & Marieke Förch fra Wageningen UR har testet brugen af mychorriza i jordbær
i 2014.
er en alvorlig sygdom i dyrkningen af jordbær - både i stiklinge- og
bærproduktionen. Blandinger af pottemuld og andre substrater, der anvendes til dyrkning af jordbær, er
fri for mycorrhiza. Derfor kan podning med mycorrhiza i sådanne vækstmedier have gavnlige virkninger.
I tests udført af Wageningen UR var kompost, biokul fra dyreknogler, kitin og antagonistiske
mikroorganismer (
og
) ineffektive med hensyn til at reducere sygdommen.
Men mycorrhizaen
, som blev leveret af Dr. H. von Alten fra University of
Hannover, var i stand til at reducere infektionen med
med omkring 50% sammenlignet med
kontrolplanterne uden mycorrhiza.
PProduktion af jordbær i substrater efter
hollandsk system under glas

Næsten alle planter på jorden lever i
symbiose med svampe. Planternes
rødder er i kontakt med symbionter
som mycorrhizasvampe, der forsyner
planterne med næringsstoffer fra
områder af jorden, der ikke er
tilgængelige for rødder eller rodhår.

Kompost og biokul indeholder næringsstoffer, som er
vigtige for planternes vækst og udvikling. Disse
næringsstoffer frigives kun langsomt i jord og er ikke let
tilgængelige for planterødder.

Mycorrhiza koloniserer rødder set
i forstørrelse gennem lysmikroskop

Mycorrhiza inokulum produceret af
Dr. H. von Alten, Hannover
Universitet

Arter af mycorrhiza har en række
gavnlige egenskaber, såsom at gøre
fosfor tilgængelig for planten eller at
reducere patogeninfektion ved hjælp
af konkurrence.

Edward Someus
Biochar S&T senior engineer
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info

Biologisk undersøgelse med tagetes for at teste effekt af biokul, kompost
og mycorrhiza

Mycorrhiza svampe har meget bedre muligheder for at
udvinde bundne næringsstoffer sammenlignet med
planterødder og tillader meget bedre plantevækst, hvis
mycorrhiza svampe anvendes sammen med biokul og
kompost (gruppen af planter til højre i billedet, til venstre
= ABC alene).
Ansvarsfraskrivelse: Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet
af dette nyhedsbrev, som ikke repræsenterer EU’s holdning.

REFERTIL projektet er medfinansieret af Den Europæiske Unions syvende rammeprogram under Tilskudsaftalenummer
289785. 2011-2015.
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