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Az aktuális számban

A  bioszén  mezőgazdasági
alkalmazása során a talaj
komplex ökológiai rendszerébe
visszavonhatatlanul juttatjuk be a
bioszenet. Ezáltal közvetlenül
kapcsolatba léphet a talajvízzel,
ezért  kizárólag  jó  minőségű  és
biztonságos bioszén termékek
használhatóak.
A REFERTIL projekt EU
jogszabályalkotást  elősegítő
munkájának célja, hogy hosszú
távon biztosítsa az alkalmazott
bioszén  termékek  minőségi
paramétereinek következetes
megfelelőségét  az  EU  irányelvei
vel, rendeleteivel, valamint
elősegítse  az  ezekhez  igazodó
jogharmonizációt a tagállamok-
ban.
A  műtrágyákról  szóló
2003/2003/EK rendelet csak az
ásványi  műtrágyák  használatát
szabályozza, így jelenleg bioszén
termékekre nem alkalmazható.
A REFERTIL projekt egyik fő célja,
hogy közvetlenül segítse az
Európai Bizottságot a
2003/2003/EK rendelet felül-
vizsgálatában, megalapozza a
bioszén termékekre, mint bizton-
ságos  szerves  termésnövelőre
vonatkozó rendelkezésekkel való
kiterjesztését. Ennek fényében a
jelenleg elterjedt önkéntes
bioszén tanúsítványoknak nincsen
jogi hatályuk.
A REFERTIL projekt tagjai között
megtalálhatók az alkalmazott
tudomány és mérnöki tevé-
kenység  képviselői  is,  így  teljes
körűen  lefedik  a  környezet
védelmi, jogi és gazdasági
vonatkozásait a bioszén
előállításnak és alkalmazásnak. A
projekt integrálja a bioszén
tudományáról az elmúlt 30+
évben keletkezett tudást. A

A REFERTIL projekt
jogalkotást segítő

munkája

A REFERTIL Konzorcium

munka során a konzorcium a
vonatkozó EU irányelveket,
rendeleteket és a nemzeti jogi
szabályozást is felülvizsgálta.
Ezen túl a bioszén alkalmazásának
gazdaságossága is értékelésre és
fejlesztésre került a valós piaci
verseny körülményei között. A
fizikai-kémiai vizsgálati mód-
szereket úgy fejlesztettük és
szabványosítottuk a projekt
során, hogy azok alkalmasak
legyenek a szerves és a szervetlen
szennyezők  bioszén  specifikus
meghatározására.
A tudományos kutatások
eredményeire és az ipari
tapasztalatokra alapozva
meghatározásra került egy
bioszén  minősítési  rendszer,
amely maximálja a szerves és
szervetlen  szennyezőanyag
koncentrációját a végtermékben a
biztonságos  mezőgazdasági
alkalmazás érdekében.
A REFERTIL projekt keretében
szervezett  műhelymunkák
alkalmával az Európai Bizottság
tisztségviselői  és  az  Európában
széles  körben  működő  bioszén
kutatással és termeléssel foglal-
kozó  csoportok  képviselői  is
tapasztalatot cseréltek. A konzor-
cium egy részletes, jogalkotási
tevékenységet  segítő
dokumentumot is benyújtott az
Európai Bizottság felé.

"ABC"  Állati csontból előállított bioszén1. oldal
▪ A REFERTIL projekt jogalkotást
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▪ A műtrágyákról szóló 2003/2003

EK rendelet
▪ A kölcsönös elismerés rendelete
3. oldal
▪ Bioszén hatósági engedélyezés -

magyarországi esettanulmány
▪ Az első bioszén engedély az EUban
▪ A bioszén engedély megújítása
▪ Az engedély kiterjesztése más

tagállamokban
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▪ A REFERTIL projekt által javasolt
bioszén  minőségi és biztonsági
követelmények

▪ Analitikai kémiai módszerek
szabványosítása

▪ Bioszén és a REACH
▪ Kapcsolat
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A Műtrágyákról szóló rendelet (2003/2003/EK) jelenlegi helyzete

● Az Európai Parlament és Tanács műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendeletének célja az, hogy biztosítsa a belső
piacokon az ún. EK műtrágyák szabad forgalmát, azaz azon műtrágyákét, melyek megfelelnek a rendeletben foglalt
követelményeknek (tápanyagtartalom, biztonság, környezeti károkozás kizárása).

● A  rendelet  nem  érinti  a  nemzeti  műtrágyákat,  melyek  engedélyüket  a  tagállamok  jogszabályai  alapján  kapják.
Bizonyos tagállamok nagyon részletes szabályozással rendelkeznek, míg mások nem. A gyártók választhatnak, hogy
EK műtrágyaként vagy nemzeti műtrágyaként kívánják engedélyeztetni, majd forgalmazni terméküket.

● Európa  piacain  egyre  növekszik  a  tisztán  szerves  hulladékból,  vagy  szerves  hulladékból  és  ásványi műtrágyából
együttesen előállított trágyák száma, melyek szabályozásáról e rendelet nem gondoskodik. Nem foglalja magában
továbbá  az  egyéb  mezőgazdaságban  használatos  anyagok,  mint  például  a  talajjavitók  és  termesztőközegek
szabályozását.

● A  rendelet  a  műtrágyák  minőségi  kritériumaira  (tápanyagtartalom)  és  a  gazdálkodók  erről  történő  megfelelő
informálására összpontosít.

● Ismert, hogy a jelenlegi rendelkezés nem tartalmaz célzott kereteket a környezeti kockázat (pl. szervetlen
szennyezők/nehézfémek) megállapítására.

Referencia: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,   soil
improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003, http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf

EK  MŰTRÁGYA NEMZETI MŰTRÁGYA
Szerves talajjavító anyagok és

szerves trágyák
(komposz és bioszén)

SZABÁLYOZÁS
Közös EU szabályozás

EK 2003/2003
Tagállami szintű szabályozás Tagállami szintű szabályozás

TARTALMA CSAK minőségi specifikációk
Minőségi  specifikáció,  szennyező

anyag határértékek.
(Tagállamonként különbözik)

Minőségi specifikáció, szennyező anyag
határértékek.

(Tagállamonként különbözik)

ENGEDÉLY
TERÜLETE

EU 28
Tagállami engedély

Kölcsönös Elismerés Rendelet
(764/2008/EK)

Tagállami engedély
Kölcsönös Elismerés Rendelet

(764/2008/EK)

A Kölcsönös Elismerés Rendelet (764/2008/EK)
● A kölcsönös elismerés szabályozásáról szóló 764/2008/EK rendelet biztosítja Az áruk szabad mozgását az EU belső

piacain akkor is, ha az adott területre nincs közösségi szabályozás. A rendelet kötelezi a tagállamokat, hogy jogilag
elfogadják a másik tagállamban korábban engedélyezett terméket, kivéve, ha a célország hatóságai bizonyítani
tudják, hogy a termék környezeti vagy egészségügyi kockázatot hordoz magában.

● A kölcsönös elismerés elveinek alkalmazása a gyakorlatban bizonyos tagállamok számára problémát
okoz;  vonakodnak  elfogadni más  tagállamokban  kiadott  engedélyeket, mert  nincsenek meggyőződve,
hogy az azokban foglalt követelmények megfelelnek az általuk támasztott egészség- és környezetvédelmi
kritériumoknak. Ez a jelenség jelentősen befolyásolja a műtrágyák szabad mozgását a közösségi belső
piacokon és rákényszeríti a forgalmazókat a célországban érvényes engedélyeztetési eljárás
lefolytatására is.
Referencia: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council relating  to   fertilisers,   liming   materials,
soil   improvers,   growing   media   and   plant biostimulants  and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf
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Bioszén hatósági engedélyezés - magyarországi esettanulmány

A  mezőgazdasági  alkalmazása  során  a  talaj  komplex
ökológiai rendszerébe irreverzibilisen jutattatjuk be a
bioszenet. Ezért az összes bioszén termék gyártása,
forgalmazása és alkalmazása az Európai Unióban
megköveteli az EU vagy tagállami szintű hatósági
engedély meglétét, ugyan úgy, ahogy ez szükséges az
összes  többi  talajjavítóra  is.  Az  első  európai  bioszén
engedélyt 2009-ben Magyarországon állították ki
(engedély száma: 02.5/67/7/2009; engedély jogosult:
Terra Humana Kft./Edward Someus). Ez a specifikus
mikrobiológiai anyagit tartalmazó bioszén termék
termésnövelő anyagként került besorolásra. Az engedély
kiadását megelőzte az engedélyező hatóság által 2005
2009 között elvégzett akkreditált laboratóriumi és terepi
tesztsorozat. A hosszú tesztidőszakot az indokolta, hogy
nem állt rendelkezésre európai hatósági referencia
bioszén akkreditált hatósági engedélyeztetésére, nem
voltak  ismertek  a  termék  minőségi,  biztonsági  és
alkalmazhatósági követelményei. Egyetlen támpontként
a  Terra  Humana  Kft.  1980as  évektől  folytatott
tudományos és mérnöki tevékenysége, valamint az
1990-es években fahulladékot és szalmát használó
pirolízis tesztüzemei szolgáltak.

Az első bioszén engedély az
Európai Unióban - 2009

A bioszén engedély megújítása
2015-ben

A 2009-ben kiadott engedélyt a hatóság (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) átfogóan és
részletesen felülvizsgálta az összes új és 2010 után
aktuális EU szabályozásnak, mint például a CLP
rendeletnek (1272/2008/EK) megfelelően.

A hatóság által felülvizsgált engedély megfelel az elmúlt
5 év EU-s szabályozásainak és összhangban van a
műtrágyákról  szóló  2003/2003/EK  rendelet
felülvizsgálatához javasolt szabványosítási és
jogharmonizációs törekvésekkel. Ez a bioszén engedély
nagyon nagy  jelentőséggel  bír;  technikai,  jogi  és piaci
áttörést jelent. Az átfogó felülvizsgálatot a korábbi
engedély 02.4/102-2/2015 számú módosításában tette
közre a hatóság 2015. június 22-n. Ez az engedély
tartalmazza  a  minimum  elvárt  minőségi
követelményeket (tápanyagok), a maximum
elfogadható szennyezőanyag koncentráció határokat és
a címkézésre vonatkozó feltételeket. Az engedélyt a
Hivatal angol nyelven is kiaállította.

Az elért szabványosítási eredmények a Terra Humana
Kft által az elmúlt évtizedben végzett széleskörű K+F és
mérnöki  tevékenységének  köszönhetőek.  A  fejlesztést
segítette 20022015 között számos nagy volumenű EU
kutatás-fejlesztési projekt, melyek koordinátora Edward
Someus, a bioszén technológia fő tervezője.

Az engedély kiterjesztése más
tagállamokban
A  műtrágyákról  szóló  2003/2003/EK  rendelet
felülvizsgálata gyors ütemben zajlik a bioszén termékekre
vonatkozó kötelező EU szintű jogharmonizáció irányába.

Ugyanakkor mostantól fogva a 02.5/67/7/2009 számú
engedély  kiterjeszthető  az  EU  tagállamaira  a  kölcsönös
elismerésről szóló 764/2008/EK rendelet alapján. Ez azt
jelenti, hogy ez a specifikus bioszén termék
engedélyezhető és alkalmazható a többi tagállamban.

A  nagy  kihívást  jelentő,  2018ig  1t/év  kapacitás  felett
előállított bioszénra és a pirolízis során keletkező olajra
vonatkozó REACH regisztráció jelenleg is folyamatban
van.

Állati csontból készült bioszén (ABC)
minőségi követelményei az engedélyben

Szervetlen szennyezőanyagok határértéke (36/2006 (V.18.) FVM)

As (mg/kg) 10

Cd  (mg/kg) 2

Co  (mg/kg) 50

Cr  (mg/kg) 100

Cu  (mg/kg) 100

Pb  (mg/kg) 100

Hg  (mg/kg) 1

Se (mg/kg) 5
Szerves szennyezőanyagok: PAH19 (mg/kg) 1

Minőségi paraméterek

Szemcseméret  3.2 mm alatt (100%)

Szárazanyag tartalom >80%
pH 8
Össz N és K Deklaráció szerint

Összes P tartalom (P2O5) >29 %

Összes Ca tartalom >25

Csírázás gátlás Nincs gátlás

Fitotoxicitás nincs

Agronomiai hatékonyság Igazolt
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Jogi nyilatkozat: a hírlevél tartalmáért a kizárólagos
felelősség a szerzőket  terheli és nem feltétlenül tükrözi az
Európai Közösség véleményét.

Kapcsolat: Edward Someus
biochar@3ragrocarbon.com

http://www.3Ragrocarbon.com
http://www.refertil.info

A REFERTIL projekt által javasolt bioszén
minőségi és biztonsági követelmények

Bioszén vizsgálati
módszerek

Mivel a bioszén új terméknek számít, azért a
minőségi,  ill.  biztonsági  paraméterek
meghatározásánál nagyon fontos az anyag-
specifikus kémiai analitikai módszerek
kialakítása nemzetközileg akkreditált
módszerek és szabványok alapján.
Az ISO 17025:2005 szabvány biochar
átfogó analízisére kiterjesztett
akkreditációját a WESSLING Hungary
Kft. Környezetanalitikai Laboratóriuma
2014.10.08-n nyerte el (Wessling-NAT-
11398/2012), mint az első  ilyen  labor
Európában.
Az akkreditáció egyaránt vonatkozik az állati
csontból (ABC) és a növényi biomasszából
(PBC)  előállított  bioszén  termékekre.  Ezek
szerves trágyaként, talajjavítóként és
termesztőközegként használhatók.
Az akkreditált analitikai vizsgálatok fontos
előrelépést  jelentenek a jogi szabályozás és
a  kötelező engedélyekben foglalt
követelmények kialakításában a biocharok
gyártását,  forgalmazását,  mezőgazdasági
alkalmazását tekintve.

Az Európai Bizottság felülvizsgálni szándékozik a műtrágyákról szóló
2003/2003/EK rendeletet, hogy kiterjessze hatáskörét az egyéb
trágyákra, így a szerves trágyákra (ideértve az állati csontból
előállított  “ABC”  biochart),  valamint  termesztő  közegekre,
termésnövelő  anyagokra  (ideértve  a  komposztokat  és  a  növényi
alapú PBC biochar-t) és a lehetséges biostimulánsokra.
A bioszén termékek összetétele nagy mértékben függ az
alapanyagtól, de legfőképpen a pirolízis technológia minőségétől. A
növényi alapú bioszén előállítása nem jelent akkora kihívást, mint az
állati csont pirolízise, mely igazán fejlett technológiát kíván.

BIOSZÉN és a REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről,  engedélyezéséről  és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
(REACH) tárgyát képezi a bioszén is (6. cikk),
amennyiben a gyártás, importálás,
felhasználás és/vagy forgalmazás meghaladja
az 1 t/év szintet. A komplex környezet-
/klímavédelmi kihívások és a nagy
felelősséggel járó biochar gyártás, importálás
és  visszavonhatatlan  mezőgazdasági
felhasználás indokolja, hogy EU és tagállami
szinten jelen legyenek a szigorú jogi/technikai
szabályozások. Ebben az értelemben a REACH
regisztráció több mint indokolt az 1 t/év
kapacitás felett gyártott kémiailag módosított
és  bizonyos  esetekben  változó  összetételű
termékek esetében.

Megjegyzés: az összes paraméterre vonatkozó határérték a maximum
megengedhető  koncentráció  EU  szinten, mely  környezetvédelmileg  indokolt
esetben a tagállamok által szigorítható. A technológiából kifolyólag az
elsődleges  szennyező  komponensek  a  policiklusos  aromás  szénhidrogének
(PAH). Bizonyos tagállamokban a PAH19 határérték régóta 1mg/kg-ban van
maximálva talajjavítók esetében. Szükséges továbbá, hogy a biochar
termékek rendelkezzenek a kiterjesztett gyártói felelősség garanciájával.

BIOSZÉN PARAMÉTEREK SZERVES P
TRÁGYÁK TALAJJAVÍTÓK

Potenciálisan toxicus elemek (mg/kg)
As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Szerves szennyezőanyagok
PAH 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDD/F  (ng/kg I-TEQ) 20 20
Szemcseméret eloszlás ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%
Térfogatsúly nyilatkozat nyilatkozat
Szárazanyag tartalom >80% >60%
pH 6 - 10 6 - 10
Összes szerves szén tartalom nyilatkozat 20%
Összes N és K  (K2O) nyilatkozat nyilatkozat
Összes  P (P2O5) >25% nyilatkozat
Összes Ca, Mg nyilatkozat nyilatkozat
Csírázásgátlás Nincs gátló hatás Nincs gátló hatás
Fitotoxicitás Nem fitotoxikus Nem fitotoxikus
Agronómiai hatás Igazolni kell Igazolni kell
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