FORSKNINGSNYTT • Nr 4 • 2006

Bioenergy for farms – turnip rape oil, biodiesel and biogas
One research and one development project concerning production and processing
technique of organic turnip rape is going on in Finland in 2006–2008. The development project concerns also biogas production from biomass.
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Rapport om energianvändningen i det svenska jordbruket
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