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 Het gebruik van biochar als meststof 

Hoofdkenmerken van de subcategorie 
Biochar is een boven 400 ° C lage temperatuur reductief thermisch verwerkt koolstofhoudend 
materiaal met een hoog koolstofgehalte, geproduceerd uit cellulose gebaseerde plantaardige 
of biogebaseerde bijproducten. Dit product is met name gemaakt voor functionele 
bodemtoepassingen. Het product bevat zelf geen economisch belangrijk gehalte aan 
voedingsstoffen, maar kan als bodemverbeteraar fungeren. Het woord "biochar" is een 
combinatie van "bio-" zoals in "biomassa" en "char" zoals in "houtskool". Het wordt verkregen 
door verkoling/pyrolyse van plantaardige of bio-bijproducten, via een proces van verhitting in 
afwezigheid van zuurstof. Er zijn verschillende soorten pyrolyseprocessen die worden 
gebruikt om biochar te maken tussen de kerntemperatuurbereiken van 400 °C tot 550 °C, 
inclusief langzame pyrolyse, snelle pyrolyse en flitspyrolyse. Er zijn momenteel processen op 
de markt die het mogelijk maken om ook varkensmest of andere mest energieneutraal te 
verwerken tot biochar. Dit is een stabiel gerecycleerd koolstofhoudend materiaal dat gunstig 
is voor de bodem en dat stabiele koolstof bevat die op de bodem wordt aangebracht. De 
volgende materialen zijn niet geclassificeerd als biochar-producten en -materialen: houtskool, 
HTC-hydrochar, getorrificeerde producten, houtskoolproducten waarvoor geen EU/MS-
autorisatievergunning is voor productie en gebruik als biochar voor bodemfunctionaliteit, 
houtskoolproducten die niet zijn geëtiketteerd als EU/MS Autoriteitsvergunningen en alle 
materialen die niet uit biomassa zijn geproduceerd. Het koolstofgehalte van gepyrolyseerde 
chars schommelt tussen 25% en 95% droge massa, afhankelijk van de gebruikte grondstof en 
procestemperatuur. Zo is het C-gehalte van gepyrolyseerd beukenhout ongeveer 85% en dat 
van pluimveemest ongeveer 25%. Er zijn twee belangrijke elementen die van invloed zijn op 
de kwaliteit van biochar: in de eerste plaats de prestatiekwaliteit van het ontwerp van de 
carbonisatie-engineering om het materiaal efficiënt thermisch te verwerken, en de 
eigenschappen van het uitgangsmateriaal. Biochar wordt gebruikt als bodemverbeteraar, 
meestal tussen 5 ton/ha en 20 ton/ha. 
 
Uitgangsmateriaal 
Wettelijk kader: Volgens de voorgestelde CMC14 voor via pyrolyse en vergassing verkregen 
materialen van de nieuwe Verordening voor Bemestingsproducten (EU 2019/1009) zou het 
uitgangsmateriaal voor biocharproducten moeten zijn: 

 plantaardig afval van de voedselverwerkende industrie en vezelachtig plantaardig 
afval van de productie van nieuwe pulp en van de productie van papier uit nieuwe 
pulp, indien niet chemisch gemodificeerd. 

 procesresiduen uit de productie van bio-ethanol en biodiesel. 

 bioafval in de zin van punt 4 van artikel 3 van Richtlijn 2008/98/EG dat het resultaat 
is van gescheiden inzameling van bioafval bij de bron. 

Materialen afkomstig van gemengd gemeentelijk afval, rioolslib, industrieel slib of 
baggerspecie zijn uitgesloten als inputmateriaal om biochar te maken. 
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Productie van biochar 
Alle biocharproducten worden verkregen door middel van een thermochemisch 
omzettingsproces onder zuurstofbeperkende omstandigheden in pyrolyse- of 
vergassingsreactoren. De specifieke thermochemische behandelingsvoorwaarden voor veilige 
biocharproductie zijn: 

 pyrolyse (verwerkt) boven 400°C materiaalkerntemperatuur gedurende ten minste 10 
minuten (verblijftijd) of 

 vergassing boven 750°C materiaalkerntemperatuur gedurende minimaal 2 seconden 
(verblijftijd). 

 
De nieuwe Verordening voor Bemestingsproducten (EU 2019/1009) zal wettelijk de specifieke 
voorwaarden vastleggen die nog in ontwikkeling zijn.  
 
Typisch gehalte aan nutriënten en beschikbaarheid voor planten 
Nutriënten gehalte (N-P2O5-K2O %) in biochar: 1- 0.2 -0.5, TC:>80 %. 
Biochar is een bodemverbeteraar met een laag NPK-gehalte en een hoog koolstofgehalte, 
waarvan de toepassing is gericht op retentie van water en nutriënten, koolstofsequestratie en 
andere gunstige effecten 
 
Voorbeelden van biochar-producten zijn beschikbaar op het NUTRIMAN Farmer Platform 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571   
 
De term "Terra-Preta biochar" is een specifiek kwaliteitsproduct met unieke eigenschappen, 
dat wordt verwerkt door de "3R" Recycle-Recover-Reuse hoge temperatuur 
pyrolysetechnologie en formuleringen. Terra-Preta biochar-product is een stabiele, 
koolstofhoudende substantie op basis van plantaardige biomassa bijproducten, die wordt 
geproduceerd onder true value reductieve 3R thermische omstandigheden. Houtbiochar 
wordt gebruikt als bodemverbeteraar om een bodemverbeterend effect en eco-veilige 
koolstofnegatieve toepassingen te bereiken. Terra-Preta biochars zijn zeer geschikt als 
bodemverbeteraars die voornamelijk gebaseerd zijn op hoge dosis effecten met een hoog 
waterretentievermogen. Dit is erg belangrijk omdat veel plantgewassen erg gevoelig zijn voor 
abiotische stress bij te warm en droog weer, wat met klimaatverandering nu al een realiteit is. 
 

 
Figuur 1. Terra-Preta biochar product (ID:1571) 
 
Deze op hout gebaseerde Terra-Preta biochar kan worden geformuleerd tot BIO-NPK-C in alle 
mengsels, afhankelijk van de vraag van de gebruiker/markt voor toepassingen in zowel 
biologische landbouw als landbouw met een lage input. Het product is een volkomen veilige 
en innovatieve bodemverbeteraar met voornamelijk toepassing in de biologische/low input 
tuinbouwteelten met gecombineerde gunstige en meervoudige effecten. 

 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571
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Een van de eigenschappen van houtbiochar is het hoge specifieke oppervlak dat wordt 
beïnvloed door de aard van het organische materiaal en de omstandigheden waarin het 
wordt geproduceerd. Het is een product dat rijk is aan micro- en macroporiën, die het 
vermogen om water vast te houden vergroot, de ontwikkeling van micro-organismen mogelijk 
maakt en nutriënten vasthoudt, waardoor ze in de loop van de tijd geleidelijk worden 
afgegeven. 
 
Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, doseringen, toepassingsmethode en 
praktische aanbevelingen 
Biochar product ID 1571 Terra Preta wordt gebruikt in een hoeveelheid van 5-20 ton/ha 
afhankelijk van bodemkwaliteit, seizoen en gewasopname met toepassingsdoelstellingen om 
de productie van de tuinbouwteelt te verbeteren, voornamelijk op het gebied van verse 
groenten, blijvende teelten (fruitbomen), druiven, rijst en tabak. Het belangrijkste 
toepassingsgebied is biologische landbouw en landbouw met lage input, maar ook 
toepasbaar in de conventionele landbouwpraktijken.   
 
Voordelen voor landbouwers 
Biocharproducten hebben een breed scala en meerdere gunstige effecten: als 
bodemverbeteraar - conditioneringsmiddel, de bulkdichtheid van de bodem verminderen, de 
beluchting en het vermogen om water en nutriënten vast te houden in de bodem verbeteren, 
terwijl verliezen door uitspoeling van nutriënten worden verminderd. Biochar is potentieel 
"koolstofnegatief": hij neemt meer koolstof uit de atmosfeer dan dat hij er weer in stopt, en 
mildert klimaatverandering door van planten afkomstige koolstof in de bodem op te slaan in 
een zeer stabiele vorm die bestand is tegen langdurige afbraak. 
 
Knelpunten bij de toepassing, potentiele risico’s en beperkingen 
Omdat opname van biochar in de bodem onherroepelijk is, wanneer die op grote dosisschaal 
toegepast wordt, mogen alleen hoogwaardige, correct vervaardigde en geformuleerde 
biochar-producten worden toegepast die een vergunning van de EU/MS-autoriteit hebben, 
een REACH-certificaat en een EPR-certificaat voor uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid van de leverancier. In sommige gevallen met biochar uit mest is Cu/Zn 
overdosering een uitdaging. Bij een hoge dosis kunnen de gebruikerskosten ook hoog 
oplopen, wat een bijkomende uitdaging is. Aan het risico van wegstromen, winderosie en 
uitspoelen door regen door het lage volumegewicht en de vaak stoffige (plant) biochar moet 
bij gebruik in open veld veel aandacht besteed worden. Met betrekking tot de 
applicatiemethode is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het hanteren van droge biochar, 
omdat het erg stoffig is en best niet verspreid kan worden bij winderige omstandigheden. 
Het grondstofbeheer en de transportlogistiek is een van de meest kritische kwesties op het 
gebied van economie, productiezekerheid, milieu en productie-efficiëntie van biochar-
operaties. Opslaginfrastructuur is een onmisbaar onderdeel van de toeleveringsketens van 
biochar. Opslag is daarom onvermijdelijk en tegelijkertijd een van de belangrijkste 
risicobronnen in de toeleveringsketen. Het risico vloeit voort uit technische problemen 
tijdens opslag (zoals brand) en uit de opportuniteitskosten van vastgebonden kapitaal. In een 
geografisch verspreid gebied stijgen de grondstofprijzen naarmate de afstand tot de biochar-
productie-installatie toeneemt, omdat de transportkosten toenemen. Een hele 
ketenperspectief is daarom van cruciaal belang om de betrouwbaarheid van transport en de 
locatie en omvang van opslagfaciliteiten in evenwicht te brengen. Grondstofbeheer en 
transportlogistieke organisatie variëren per geval van biochar. 
 
 
 
Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, doseringen, toepassingsmethode en praktische 
aanbevelingen. 
Biochar product ID 1571 Terra Preta wordt gebruikt in een hoeveelheid van 5-20t/ha volgens 
bodemkwaliteit, seizoen en gewasopname met toepassingsdoelstellingen om de productie 
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Er zullen geen wettelijke knelpunten meer zijn nadat de nieuwe Verordening voor 
Bemestingsproducten (EU 2019/1009) van kracht wordt op 16 juli 2022.  
Potentiele risico’s/P-zinnen volgens de Verordening (EG) nr. 1272/2008: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P280: Beschermende kledij dragen. 
P501: Inhoud/verpakking afvoeren als huishoudelijk afval. 
P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.  
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Herbetredingstijd: 0 dagen 
Geen speciale regelgeving voor het transport van risicomateriaal. 
Zelfontbranding: zeer hoog risico, vooral bij vers geproduceerde biochar.  
Gevaar voor stofexplosie: zeer hoog risico. 
 
Wettelijk kader voor gebruik  
Specifieke nationale wettelijke voorwaarden  
Het biochar-product moet zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 
Europese Verordening voor Bemestingsproducten (EU 2019/1009) Bijlage I. CMC 14 voor via 
pyrolyse en vergassing verkregen materialen (in ontwikkeling) zal het wettelijke kader 
vormen voor:  

 uitgangsmateriaal dat gebruikt mag worden 

 condities van het thermochemisch proces 

 producteigenschappen 
o max. 6 mg/kg droge stof van PAK16 (opmerking: in sommige EU-lidstaten 

limiet van 1 mg/kg PAK19 van toepassing sinds 2005, voornamelijk in 
NATURA 2000 gebieden 

o max. 20 ng WHO toxiciteitsequivalenten van PCDD/F/kg droge stof 
o max. 0,8 mg/kg droge stof PCB 
o max. 30 g/kg chloor op droge stof basis  
o max. 2 mg/kg droge stof thallium  
o H/Corg minder dan 0,7 
o gehalte aan organische koolstof: minder dan 50%. 

De biocharproducten moeten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die zijn 
vastgesteld in de gegeven Product Functie Categorie (PFC) van de Europese Verordening voor 
Bemestingsproducten (EU 2019/1009). Biocharproducten boven 1 ton/jaar mogen alleen 
worden toegepast als alle verplichte EU/MS-autoriteiten en EU REACH-vergunningen 
beschikbaar zijn voor productie, import, toepassing en gebruik op de markt, en de 
productetikettering beschikbaar is volgens de regelgeving. 

Belangrijk voor alle types biochargebruik:  

 Om de hoge functionaliteit van de biochar in kortere tijd te garanderen, wordt het 
product meestal voor gebruik geformuleerd, geactiveerd, gemengd en/of ten minste 
bevochtigd.  

 Legaal aangekochte, in de EU gemaakte biochar (die voldoet aan de kwaliteitsspecificaties 
van de regelgeving) van een door de EU/MS-autoriteit toegestane leverancier met EPR 
certificaat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is van hoge kwaliteit en 
altijd veilig te gebruiken volgens de instructies op het etiket.  
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 Aangezien het gebruik van biochar in de bodem een onherroepelijke handeling is, heeft 
de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor de aankoop en het gebruik van 
biochar, om ervoor te zorgen dat de volledige set van verplichte autorisatie-vergunningen 
beschikbaar zijn voor het product, inclusief het certificaat uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid.  

 Illegale biochar met een capaciteit van meer dan 1 ton per jaar en zonder de verplichte 
vergunningen van de EU/MS autoriteit en EPR-certificaten, bijv. geen goede 
veiligheidsdocumenten beschikbaar, mag niet worden gebruikt voor 
landbouwdoeleinden. 

 
Economische evaluatie van de toepassing van de biochar producten  
De technische en financiële efficiëntie voor het gebruik van op planten gebaseerde biochar 
als bodemverbeteraar (vooral voor het vasthouden van water en nutriënten) is sterk 
afhankelijk van de biocharkwaliteit en toepassingsomstandigheden. De biocharkwaliteit 
wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het technische ontwerp en de prestaties 
van de pyrolysetechnologie om biochar te maken (dat is in alle gevallen een unieke 
vingerafdruk) en de eigenschappen van de grondstoffen. Low-end-pyrolysetechnologie-
ontwerp zal altijd biocharproducten van lage kwaliteit produceren, terwijl in het geval dat het 
uitgangsmateriaal verontreinigd is, die verontreiniging ook in de output kan worden 
teruggevonden. Plantaardige biochar heeft geen kunstmestgehalte met economisch belang. 
Plantaardige biochar is zeer geschikt als bodemverbeteraar, dat is voornamelijk gebaseerd op 
de hoge dosis effecten met een hoog water- en nutriëntenretentie vermogen. De combinatie 
van biochar met compost of een andere organische meststof is het meest aangewezen voor 
agronomische effecten. 
 
Richtlijnen voor goede landbouwpraktijken 

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het gegeven grondgebied, voor 

het gebruik van het product voor de specifieke toepassingen (bodemverbeteraars, 

groeimedia, organische meststoffen enz.).  

Richtlijnen voor het gebruik van biochar volgens de specifieke toepassingen: 

bodemverbeteraar 

Veld- en graangewassen:  

 Grondbewerking door mechanisch ploegen tot 20-30 cm diepte. Door te bewerken 

worden echter grote hoeveelheden schimmelhyphen vernietigd, daarom wordt volledige 

bewerking niet aanbevolen.  

 Verspreiding van biochar met kunstmeststrooier of met de hand aan 5-20 ton/ha 

afhankelijk van de opname van het gewas en de bodemgesteldheid. Uit te voeren in de 

herfst of, indien reeds geactiveerd, 3-5 dagen voor het zaaien.  

 Frezen met een mechanische cultivator en zaaien.  

Groentegewassen:  

 Grondbewerking door mechanisch ploegen tot 20-30 cm diepte. Door te bewerken 

worden echter grote hoeveelheden schimmelhyphen vernietigd, daarom wordt volledige 

bewerking niet aanbevolen.  



 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network  www.nutriman.net 
 

 

 

Dit project ontvangt financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder projectnummer 818470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Strooien van biochar met kunstmeststrooier of met de hand aan 1-10 ton/ha, of op de rij, 

aan 1-5 ton/ha, afhankelijk van de opname van het gewas en de bodemgesteldheid. Uit 

te voeren in de herfst of, indien reeds geactiveerd, 3-5 dagen voor het zaaien/verplanten. 

 Frezen met een mechanische cultivator en zaaien / verplanten 

Fruitgewassen en druiven: 

 Grondbewerking door mechanisch ploegen tot 20-30 cm diepte. 

 Verspreiding van biochar met kunstmeststrooier of in het geval van kleinere percelen met 

de hand aan 5-20 ton/ha in het geval van op planten gebaseerde biochar volgens de 

opname van het gewas en de bodemgesteldheid. Meestal in de herfst uit te voeren. 

 Frezen met een mechanische cultivator en zaaien/verplanten. 

 Na het planten: lokaal biochar verspreiden, op de rij, aan 5-20 ton/ha, afhankelijk van de 

opname van het gewas en de bodemgesteldheid. 

Richtlijnen voor het gebruik van biochar volgens de specifieke toepassingen: onderdukking 

van plantenziekten 

Hoewel biochar zelf geen mix van micro-organismen heeft, zijn er veel manieren waarop 
biochar systemische plantweerstand kan induceren, zoals door het verbeteren van de toevoer 
van nutriënten. 

Kasgewassen:  

 Meng het met de groeimedia tot 20% v / v, minimaal 48 uur voor het zaaien / verplanten.  

 Steriliseer het niet met stoom. 

 Het is beter om biochar te gebruiken dat microbiologisch is geformuleerd met microbiële 
stoffen.  

Volle grond gewassen:  

 Grondbewerking door mechanisch ploegen tot 20-30 cm diepte. 

 Strooien van biochar met kunstmeststrooier of op kleinere percelen met de hand bij 5-20 
ton/ha, of op de rij volgens de opname van het gewas en de bodemgesteldheid. 

 Frezen met een mechanische cultivator en zaaien/verplanten. 

 Ontsmet de grond niet na het aanbrengen. 

 Het is mogelijk om het te integreren met bodemsolarisatie, biofumigatie, enting en 
andere agronomische praktijken. 

 Het is beter om biochar microbiologisch geformuleerd met microbiële stoffen te 
gebruiken.  

Richtlijnen voor het gebruik van biochar volgens de specifieke toepassingen: teeltsubstraten 

Groentegewassen:  

 Analyseer de pH en electrische conductiviteit (EC) van de biochar. 

 Als de EC lager is dan 1000 µS/cm, is het mogelijk om dit minimaal 48 uur voor het zaaien 
tot 20% v/v door het groeimedium te mengen. 

 Als EC hoger is dan 1000 µS/cm, is het aan te raden om dit minimaal 48 uur voor het 
zaaien met het groeimedium te mengen tot maximaal 10% v/v. 
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Sierteelt en bloementeelt:  

 Analyseer pH en EC van biochar. 

 Als de EC lager is dan 1000 µS/cm, is het mogelijk om dit minimaal 48 uur voor het zaaien 
tot 20% v/v door het groeimedium te mengen.  

 Als de EC hoger is dan 1000 µS/cm, is het aan te raden om dit minimaal 48 uur voor het 
zaaien met het groeimedium te mengen tot maximaal 10% v/v. 

 Als de pH hoger is dan 7,5 en het groeimedium is bedoeld voor zuurminnende planten, 
dan is het raadzaam om het met het groeimedium te mengen tot maximaal 5% v/v.  

Biochar en compost kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt om synergetische 
effecten te creëren. Dit zijn geen concurrerende producten en meestal ook gemaakt van 
verschillende bijproductstromen. Terwijl inputmaterialen om biochar te maken droog zijn, 
hebben de materialen die moeten worden gecomposteerd meestal een hoog vochtgehalte. 
De toevoeging van biochar aan compostering kan resulteren in een kortere 
composteringstijd, verminderde uitstoot van broeikasgassen, verminderde 
ammoniakverliezen en verminderde geur. a.s.o. Tegelijkertijd houdt biochar vocht en 
nutriënten vast.  

Compost-geïntegreerde toepassing heeft een positieve invloed op de bodemstructuur, 
inclusief vermindering van de bulkdichtheid; verhoging van de stabiliteit van het aggregaat; 
verbetering van het poriënvolume en de hydraulische geleidbaarheid; verbeterde 
waterretentie; verbeterde luchtbalans; vermindering van bodemerosie en afspoeling; het 
stimuleren van microbiële groei en respiratiesnelheden; verbeterde warmtebalans van 
bodems en verhoging van de kationuitwisselingscapaciteit. 

 
Opslag, toepassing op het land, benodigde machines 

Opslagvereisten: droge, overdekte en goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct 
zonlicht, < 20°C, in de originele gesloten verpakking.  

Gewassen: verse groenten en aardbeien, blijvende teelten (fruitbomen), druiven, rijst, tabak, 
geneeskrachtige kruiden, aromatische planten en andere teelten met een hogere 
toegevoegde waarde.  

Praktische aanbevelingen: In de vollegrond en in de glastuinbouw voor het zaaien en voor het 
planten in de grond werken.  

Periode voor distributie, distributiemodi: voor het zaaien 

 
Voor meer informatie:  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571  
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571

