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BIOKULL
Oplandske Bioenergi har bygget Norges første kommersielle biokullfabrikk på
Rudshøgda. Fra anlegget på Rudshøgda tilbyr vi nå biokull som kan benyttes som
tilskuddsfór eller som kan brukes som en jordforbedrer. Bruk av biokull er et enkelt og
sikkert tiltak for å redusere gårdens klimautslipp. Biokull fjerner CO2 fra kretsløpet og
karbonet lagres i jord og bidrar med et negativt utslipp i gårdens klimaregnskap.
Biokull har en lett kalkningseffekt og gir en luftig jordstruktur som holder bedre på vann
og næring. Biokull i seg selv gir ikke økt avling på kort sikt i jord som er godt kalket og
gjødslet.Med en riktig kombinasjon av biokull og gjødsel øker avlingen mer enn med
gjødsel alene. Biokull styrker jordlivet og bidrar til at det dannes jordaggregater. Du får en
mer robust jord over tid. Biokull er godkjent i økologisk drift. Biokull som fortilskudd gir
bedre dyrehelse og miljø i fjøset.

Biokull på jordet
- Bland 1 til 2 m3 biokull per 100 m3 blaut-gjødsel, rør inn
min. 2 dager før spredning. Brukes både på eng og åpen
åker.
- Spre 4 til 5 m3 biokull per dekar på åpen åker. Kan
spres med kalkvogn, spør etter biokull med ekstra
tilsatt vann for å unngå støving. Lad biokullet før det
spres, spør oss om råd.
- Bruk biokull 5–10 % (per volum) i komposten,
reduserer utslipp og øker gjødselverdien.

Biokull i fjøset
- Biokull av forkvalitet kan brukes til alle husdyr. Skru opp
ei tro og la de plukke det de trenger selv. Da regulerer de
egen fordøyelse. Biokull som passerer tarmen er ikke brutt
ned og fungerer like godt som jordforbedrer.
- Forkull kan også blandes inn i talle og strø. Ca. 5–10 % (per
volum) bedrer innemiljøet og øker gjødselverdien.
- Forkull er et effektivt rote og aktiveringsmateriale for gris
og fjørfe. Biokull binder ammoniakk og reduserer lukt.

Biokull gir: dyrehelse, jordkvalitet og redusert klimabelastning.
Ta kontakt og vi hjelper deg å komme i gang:
post@oplandske.no eller telefon 980 00 500

