
Bioszén, a mez őgazdaság új csodafegyvere
EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt  

termékek vonatkozásában

A REFERTIL projekt az Európai Unió 7. Keretprogramjának társfinanszírozásával valósul
meg, a 289785 számú támogatási szerződés keretében 2011-2015 között.

Mi a bioszén ? 
Hogyan helyettesíthetjük a foszfor 

tartalmú m űtrágyákat



A BIZTONSÁGOS FOSZFOR UTÁNPÓTLÁS 
PROBLEMATIKÁJA

• Az árak ingadozása (2008-ban a foszfátérc ára 700 %-kal emelkedett
alig több mint egy év alatt, ami hozzájárult a műtrágyaárak
növekedéséhez. A takarmányokban és műtrágyákban való felhasználás
a teljes bányászott források körülbelül 90 %-át teszi ki)

• Jelenleg a foszfor életciklusának minden szakasza hulladé kot
termel és pazarló, környezetszennyez ő

• Az Európai Unió 10 millió tonna foszfátot importál évente, folyamatosan
romlik a kitermelt anyag minősége (a jót már kibányászták).

• A nyersanyagban előforduló szennyező anyagok, például a KADMIUM
és az URÁN egészségügyi és környezeti problémákat okozhatnak.

www.refertil.info - www.agrocarbon.com

és az URÁN egészségügyi és környezeti problémákat okozhatnak.

• 2014-ben a nyersfoszfátot is felvették az Unió első húsz kritikus anyaga
közé: hiánya óriási veszélyt jelent az Unió gazdaságára. Foszfort
ráadásul nem lehet mesterségesen előállítani.



TERMÉSZETES FOSZFOR PÓTLÁS – FOSZFOR 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS

� Minden uniós polgár átlagosan
180 kg élelmiszert pazarol el
évente.évente.

� Több olyan, a mezőgazdaságból
és az élelmiszer-előállítás
melléktermékeiből származó
hulladékáram létezik, amelynek
kapcsán megfelelő kezeléssel
jelentős mennyiségű foszfort

Tiszta alapanyag = biztonságos élelmiszer

jelentős mennyiségű foszfort
lehetne újrahasznosítani.

Különös jelent őséggel bír a csontliszt, mivel a táplálék útján
felvett foszfor f őként a csontrendszerben koncentrálódik



� Bioszenet már időszámítás előtt 450 óta 
alkalmaz az emberiség.

� Nagyléptékű ipari szenesítési 
technológiák: az 1870-es évek óta 
terjedtek el Európában (Magyarországon, 

BIOSZÉN TÖRTÉNELEM

Dátum

terjedtek el Európában (Magyarországon, 
Kárpátalja)

� Elmúlt harminc év: felgyorsult a bioszén 
kutatása, nemzetközi szinten >100 nagy 
tudományos konzorcium alakult, jelentős 
anyagi ráfordítással. Sok a tudományos
pubikció de kevés az ipari gyakorlat. 

� Több ezer tudományos publikáció, 
komplex tudományos tudásbázis…

A Refertil-projekt készen áll a bioszén gazdaságos ipari alkalmazásra is!



MI A BIOSZÉN? – DEFINÍCIÓK… 

• A BIOSZÉN növényi és/vagy állati eredetű biomasszából
vagy szerves hulladékból előállítható stabil szénszerkezetű
anyag környezetkímélő mezőgazdasági alkalmazásokra.

• Az ABC (ÁLLATI CSONTBÓL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉN =• Az ABC (ÁLLATI CSONTBÓL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉN =
csontszén) magas kalcium-foszfát és alacsony
széntartalmú apatit ásványi termék, amely makroporózus
és lassú kioldódású Természetes bio P-trágya.

• A NÖVÉNYI ALAPÚ BIOSZÉN magas stabil széntartalmú,
mikro- és mezoporózus szerkezetű talajjavító termék,
amelynek viszonylag magas nedvesség- és
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amelynek viszonylag magas nedvesség- és
tápanyagmegtartó, valamint szénmegkötő képessége van,
de talajtrágyázó hatása gazdasági szempontból
elhanyagolható.



HOGYAN ÁLLÍTJUK EL Ő A BIOSZENET?

• A bioszenet magas hőfokú szenesítési eljárással állítják elő,
levegő kizárásával. Ennek a folyamatnak a neve: pirolízis.

• A min őségi csontszén - bioszén el őállításához magasan
fejlett szenesítési technológia szükséges. Növényi alapú
bioszenet egyszer űbb techológiákkal is elő lehet állítani .bioszenet egyszer űbb techológiákkal is elő lehet állítani .

A speciális min őségű csontszén speciális pirolízise egy új
generációs innovatív technológia, amelyet Magyarországon ,
Polgárdiban fejlesztett ki a Terra Humana Kft.



A PIROLÍZIS KÖRÜLMÉNYEINEK HATÁSA A VÉGTERMÉK 
MINŐSÉGÉRE

Nem minden szén bioszén

Alacsony hőmérsékleten és kicsi
tartozkodási idővel kezelt, rossz minőségű

bioszén

Megfelelően kezelt, 
jó minőségű bioszén



KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ NÖVÉNYI BIOSZENEK

Fa hulladékokból előállított bioszén minták

Többfajta bioszén gyártható



KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ NÖVÉNYI BIOSZENEK

Különböző nezőgazdasági melléktermékekből előállított bioszén minták

Alapanyag fenntartrhatósági kritériumai fontosak



KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ TRÁGYA ALAPÚ BIOSZENEK

Különböző állati trágyákból előállított bioszén minták

Nem ajánlott



ZÉRÓ EMISSZIÓS FOSZFOR ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fejlett pirolízis technológia alapja a 
biztonságos és magas min őségű bioszén gyártásnak



KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ BIOSZENEK
“ABC” CSONTSZÉN

élelmiszer minőségű, 3-as kategóriába sorolt állati csont

Zéró emissziós pirolízis
technológia

(reduktív termikus kezelés)

ABC = Animal Bone bioChar

“ABC” Csontszén termék
• 3-5 mm-es fekete színű granulátum
• makroporózus szerkezet
• 30% P2O5 tartalom (fokozatos hasznosulás)
• Magas Ca tartalom

(reduktív termikus kezelés)
(550-600 0C, 60 perc)



ABC TULAJDONSÁGAI

• ÚJRAHASZNOSÍTOTT szerves P trágya, termésnövel ő és talajjavító 
anyag, termeszt ő közeg

• Előállítása EU alapanyagból
• Kiindulási anyag: kategória 3 csont örlemény (állati melléktermék

újrahasznosító iparág)
• 90% szervetlen anyag tartalom
• 10% szén tartalom
• 30% P2O5 + 38 – 42 % CaO + Mg, K
• Lassú kioldódású szerves trágya
• PAH19 <1 mg/kg

• Alacsony toxikus elem tartalom

ABC = ÚJRAHASZNOSÍTOTT  FOSZFOR

• Javasolt dózis: 0.2t/ha - <1 t/ha

ABC: makroporózus szerkezet
50 nm– 63,000 nm



NÖVÉNYI EREDETŰ BIOSZÉN VAGY CSONTSZÉN 

TULAJDONSÁG NÖVÉNYI BIOSZÉN
ABC: ÁLLATI CSONT
EREDETŰ BIOSZÉN

ALAPANYAG
Mezőgazdasági
Melléktermékek, fahulladék

élelmiszer minőségű, 3-as
kategóriába sorolt állati csont
(sertés, szarvasmarha)

Melléktermékek, fahulladék
(sertés, szarvasmarha)

SZERKEZET
micro - meso porózus (1 nm –
50 nm),

Makroporózus (50 nm – 63k
nm)

SZÉNTARTALOM
>90% w/w magas szén
tartalom

<10% w/w alacsony szén
tartalom

FOSZFOR TARTALOM elhanyagolható 30% P2O5

KALCIUM TARTALOM elhanyagolható 38-42 % CaO

Magas víz és tápanyag

Optimalizált Elsődleges (NPK), Másodlagos (Ca, Mg, Na, S) és Mikroelem
tápanyag (Br, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) bioszén kombinációk

FELHASZNÁLÁS

Magas víz és tápanyag
megtartó képesség, de nincs
zápanyag utánpótló képessége
= TALAJKONDICIONÁLÁS

BIO P FOSZFOR TÁPANYAG

JAVASOLT DÓZIS 2 - 20 t/ha 0.2 - 0.8 t/ha



Animal Bone bioChar (Állati
csont eredetű bioszén)

ABC össz P helyettesít ő

BIOSZENEK TÁPANYAG SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGE

ABC össz P helyettesít ő
képessége EU28 = <20%, 
realizálható: 5-10 %. 

Csak a csont bioszén tápanyag

Növényi eredet ű bioszén
Alacsony tápanyag
szolgáltató képesség



Animal Bone bioChar (Állati
csont eredetű bioszén)
Magas Ca igényű növények
esetén kedvező (pl. kínai kel)

BIOSZENEK TÁPANYAG SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGE

esetén kedvező (pl. kínai kel)
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Növényi eredet ű bioszén
Alacsony tápanyag
szolgáltató képesség



BIOSZÉN: 
SZERVES trágya vagy talajjavító anyag?

BIOSZÉN
P2O5 N K2O CaO TÁPANYAG

TARTALOM% dm
BIOSZÉN TARTALOM% dm

ABC 28-30
<0.1

(recycled N 
+5-6%)

0.4-0.8 30-42 MAGAS

PBC 0.01-0.3 0.3-1 0.1-1 0.2-6 ALACSONY

Alacsony tápanyag tartalom esetén nagyobb dózis szüks éges

REFERTIL
www.refertil.info  - www.agrocarbon.com - biochar@3ragrocarbon.com



Biochar results
PAH19 CÉLSZENNYEZŐDÉSEK

A HATÉKONY ÉS MODERN PIROLÍZIS TECHNOLÓGIA KÉPEZI A  
BIZTONSÁGOS BIOSZÉN TERMÉK GYÁRTÁS ALAPJAIT

PAH16 és PAH19 vegyületek koncentrációjának összehasonlítása az állati
csontból (ABC) és növényi biomasszából (PBC) előállított bioszén
esetében.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KAPCSOLAT

Edward Someus 
Koordinátor és Bioszén technológia fejlesztő

REFERTIL weboldal: www.refertil.info 

A REFERTIL projekt az Európai Unió 7. Keretprogramjának
társfinanszírozásával valósul meg, a 289785 számú támoga tási 

szerződés keretében 2011-2015 között.. 

E-mail: biochar@3ragrocarbon.com 
http://www.agrocarbon.com


