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Biohiili maanparannuksessa – Terra preta

Terra preta1 (ADE, terra preta do Indio,
Indian dark earth) on Amazonin alueella
havaittu kolumbuksen aikaa edeltävä
ihmisen toiminnan tuottama ravinne
pidätyskykyinen ja -rikas maaperä jossa on
runsaasti eloperäistä hiiltä (black carbon).
Terra Pretan kaltainen vaikutus voidaan
saada
aikaan
bioliilellä.
Biohiilen
ominaisuudet
riippuvat
sen
valmistuslämpötilasta. Jo lämpöpuu on
ympäristövaikutuksille vastustuskykyistä.
Biohiilestä voidaan lähinnä puhua yli
400°C lämpötilassa valmistetusta hiilestä2,
3
.
Hapettomassa
kuumennuksessa
muodostuu ensin runsaasti massiivisia
aromaattisia yhdisteitä ja hieman
grafiittia. Mitä korkeampi lämpötila on,
sen suurempi osuus hiilestä on
grafiittimaista2.
Biohiili on ympäristön vaikutuksille
vastustuskykyistä ja sen hajoamisaika on
tuhansia vuosia.

Biohiilen päätyminen maaperään on ilmiönä tapahtunut
pohjoisessa luonnossa jo tuhansia vuosia metsäpalojen,
myöhemmin kaskeamisen muodossa3, 4. Luonnolla siis pitäisi
olla ”välineet” biohiilen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Asiaa
tutkitaan nykyään Suomessa maan hiilivaraston kasvattamiseksi
ja satotasojen nostamiseksi5.
Biohiilen huokoisuudesta johtuen sillä on suunnaton pinta-ala2
joka on pääasiallinen syy sen myönteisiin vaikutuksiin1.
Biohiilen huokoisuus auttaa sekä veden että ravinteiden
pidättämisessä maaperässä1.
Biohiilen ulkopinta hapettuu suhteellisen nopeasti, jolloin se
alkaa pidättää ravinteita6.
Biohiili on sekä kasvupaikka että ravinnelähde maaperän
mikrobeille, mikä edesauttaa ravinteita pidättävää
ravinnekiertoa1.

Hajautetut biojalostamot hankkeessa
tutkitaan biohiilen tuottamista ja
erityisesti sen jalostamista
maanparannustuotteiksi sekoittamalla
joukkoon lannoitteita ja pelletöimällä
hiili helposti käsiteltävään muotoon.
Lisäksi hankkeessa tehdään kasvien
kasvukokeita yhdessä eri
yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Biohiilen vaikutuksia
1. Erityyppisten biohiilien, koostumuksen kartoitus ja
vaikutukset 3, 7, 8
- Matalan lämpötilan hiilissä runsas aromaattinen
yhdisterakenne
- Korkean lämpötilan hiilessä on merkittävästi enempi
alkuaineista hiiltä (grafiittia)
- Eri lähtöaineiden vaikutus hiileen, ml sisäsyntyisen
ravinnekoostumuksen vaikutus
2. Fyysiko-kemialliset1, 5, 6
- Ioninvaihto ominaisuus, parempi K, P, N, Ca, Mg pidätys
maaperässä
- Vedenpidätys, mutta toisaalta myös parempi
imeytyminen
- Aktiivihiilivaikutus, mikrobikasvun estäjien (fenolit)
sitominen
- Maan keventäminen; maaperä on helpompi (vähemmän
energiaa kuluttava) käsitellä
- Huokoisuus nano-, mikro- ja makrohuokosissa ja
huokoisuuden yleinen lisääntyminen maa-aineksessa
- Juurakon parempi läpäisevyys
3. Mikrobiset1, 4
- Lisääntynyt mikrobikasvusto ja sienijuurien määrä
(mykoritsa) Parempi P saatavuus kasveille
- Typen sidonta / bioaktiivimuotoinen vapautus
- Ei sienensyöjiä (hyönteisiä ym)
4. Ilmaston muutos1, 5
- Hiilen sidonta (1000-10k vuotta)3
- CH4 ja N2O päästöt vähenevät
- Maaperällä ja ilmasto-olosuhteilla on vaikutusta biohiilen
säilyvyyteen, mitä hapettomampaa (hieta vs. suo) ja
kylmempää (tropiikki vs. tundra) sen hitaammin biohiili
kuluu maaperästä
5. Tutkimusaihioita
- Hiilen koostumuksen vaikutus
- Seostus eri maa-aineisiin
- Erilaisten kokeet lannoitteiden pidätyspotentiaalista

