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Päivitetty 28.12.2011

Havaintokoe biohiilen käytöstä.
Havaintokokeessa seurataan biohiilen (puuhiili) levitystä ja sen vaikutusta rypsin satoon ja ravinteiden
huuhtoutumiseen. Kokeessa levitetään ja muokataan
biohiiltä maahan noin 10 tn hehtaarille.
Biohiilen odotetaan parantavan muun muassa maan
vesitaloutta, mururakennetta ja mikrobiologista aktiivisuutta, sekä vähentävän ravinteiden huuhtoutumista.
Kokeilu jatkuu kasvukaudella 2011, jolloin lohkolle kylvetään ohra.

Lohkon perustiedot:
Havaintokokeen sijainti
Koelohkon koko
Lohkon viljelyhistoria

2010
2011

Lohko A
Rypsi
Ohra + nurmen siemen

Hyvinkää
Koeruutu ja kontrolliruutu molemmat 0,15 ha
2009 Herne, 2008 Kevätvehnä

Lohko B
Rypsi + Biohiili
Ohra + nurmen siemen

Viljelytiedot 2010
Pääkasvi

Lohko A: Rypsi Apollo
Lohko B: Rypsi Apollo + Biohiili 10t/ha

Perusmuokkaustapa ja –aika
Kylvömuokkaustapa ja –aika

Kevytmuokattu syksyllä 2009
25.5. ja 3.6. Kultivointi, hiilen sekoitus n 10 cm syvyyteen kultivaat
torilla, jonka jälkeen äestys

Hiilen levitys
Pääkasvin siemenmäärä
ja kylvöajankohta

Kaksi metriä leveällä purkavalla hiekanlevittimellä 10t/ha 3.6.2010

Satotiedot 2010

Puintipäivä: 20.9.2010
Lohko A
310 kg/ha
Lohko B (hiililohko) 460 kg/ha

6.3 kg/ha, 4.6.2010

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa)-hankkeessa kerätään ja jaetaan tietoa sekä käytännön kokemuksia vesiensuojelua ja kestävää maataloutta edistävistä toimenpiteistä.
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Biohiiili
Biohiili on orgaanisesta materiaalista hapettomassa tai vähähappisessa tilassa kuumentamalla valmistettua hiiltä. Tätä menetelmää kutsutaan kuivatislaukseksi, eli pyrolyysiksi. Hiiltä syntyy kaasutuslaitoksissa, joissa metsätalouden, maatalouden ja
elintarviketeollisuuden ylitebiomassoja tislataan
pyrolyysillä.
Biohiili kestää normaalia maan orgaanista ainesta
paremmin mikrobien hajotusta ja säilyy maassa
hyvin pitkiä aikoja. Maaperään lisätty hiili on rakenteeltaan hyvin huokoista jolloin se tarjoaa hyvän
kasvualustan maaperän mikrobeille. Lisääntynyt
mikrobikasvusto edesauttaa maan mururakenteen
syntymistä. Hiili myös pidättää vettä ja sen mukana
vesiliukoisia ravinteita ja vähentää siten ravinteiden huuhtoutumista.

Biohiili toimitettiin tilalle 1,5 m 3:n suursäkeissä. Yhden säkin painoksi tuli noin 300kg.

Kokeilu tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston
kanssa. Biohiili valmistettiin kokeiluja varten kuuipuuhakkeesta.
Havainnot
Biohiili toimitettiin Hyvinkäällä sijaitsevalle tilalle
1,5 m3 suursäkeissä. Levitys tehtiin kaksi metriä
leveällä purkavalla hiekanlevityskoneella. Biohiili
on kuivana erittäin pölyävää mikä vaikeutti levitystä.
Biohiilen koostumus vaihteli pölymäisestä hiilestä
aina puolen sentin suuruiseen paloihin asti. Levityksen kannalta olisi helpompaa, jos hiili olisi suurempaa.

Hiili koostuu aivan hienosta pölystä, sekä suuremmista muruista,
aina puolen sentin suuruisiin paloihin asti.

Biohiili levitettiin 15 aarin suuruiselle koeruudulle.
Levityksen jälkeen biohiili muokattiin maahan kultivaattorilla noin 10-15 cm syvyyteen. Myös koetta
varten rajattu samankokoinen kontrolliruutu muokattiin.
.

Kuiva hiili on hyvin herkkää pölyämään. Levitysajankohdan tulisi
olla mahdollisimman tuuleton.
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Havainnot
Kasvukaudella 2010 kärsittiin Hyvinkään seudulla ensin kevään liiasta kosteudesta ja loppukasvukaudella liiasta kuumuudesta ja kuivuudesta.
Rypsin kylvön jälkeen sateet jäi hyvin vähäisiksi
aina heinäkuun loppuun saakka mikä näkyi hitaassa ja epätasaisessa taimettumisessa. Kasvusto kehittyi hitaasti ja jäi harvaksi.
Satonäytteet puitiin 20.9.2010 Helsingin yliopiston näytepuimurilla. Satotaso oli vaatimaton,
mutta hiililpuolen sato 460 kg/ha) oli huomattavasti suurempi kuin vertailuruudun (310 kg/ha).
Kasvustossa oli silminnähtävä ero.

Hiili muokattiin10-15 cm syvyyteen.

Biohiili on arvion mukaan ehkä pitänyt muokkauskerroksen vertailualaa kosteampana, mikä
on kuivana kasvukautena vaikuttanut havaittuihin eroihin

Rypsi taimettuneena 28.6.2010.

Rypsi kukkii 14.7.
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Kesän tapahtumia kerrataan ja
suunnitellaan tulevia viljelijän
ja tutkijoiden kanssa ennen
siirtymistä sadon ja maanäytteiden analysointiin. Sato jäi
kuivan kesän takia vaatimattomaksi. Hiililohkon sato (460 kg/
ha) oli kuitenkin huomattavasti
verrannetta (310 kg/Ha) suurempi. Vaikuttiko hiili maan
vedenpidätyskykyyn ja sitä
kautta satoon?

Hiilen värjäämää tummaa maata muokkauskerroksessa.

