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– Az Európai Unióban egyre nagyobb szere-
pet kapnak azok a projektek, amelyek célja a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari mellékter-
mékek újrahasznosítása, valam int a műtrá-
gyák és vegyszerek használatának visszaszo-
rítása és kiváltása. A kőkorszak sem azért ért 
véget mert elfogyoĴ  a kő, hanem az új tech-
nikai fejlesztések lehetővé teĴ ék a fejlődést.  
A m i projektünk célja a szerves melléktermé-
kekből újrahasznosítoĴ , hozzáadoĴ  értékű, 
biztonságos bioszén és biofoszfát technoló-
giák, illetve termékek fejlesztése – mondta az 
immár húsz éve magyar családjával hazánkban élő 
szakember.
– 2002-ben – emlékszik vissza a kezdetekre –, 
Polgárd iban vásároltam egy épületet, ahova 
2004-ben telepíteĴ ük a szenesítő félüzemi 
berendezést, és amely a mai napig a kutatás-
fejlesztés és a technológiai tesztek színhelye. 
Az unió számos keretprogrammal támogatja 
azokat a kutatásokat, amelyek a mezőgazda-
sági (szalma, kukorica, trágya), az erdészeti 
(fafeldolgozóipari) és az élelmiszeripari (ál-
lati csont) melléktermékek újrahasznosításá-
val foglalkoznak. Mi ez utóbbi alapanyaggal 
foglalkozu nk, az élelmiszer minőségű állati 
csontból állítunk elő biofoszfátot, melyet 
ugyanúgy alkalmaznak, m int a hagyomá-
nyos műtrágyákat. A készterméket levegő 
kizárásával, magas hőfokú szenesítési el-
járással állítjuk elő. Az így kapoĴ  bioszén 
foszforpentoxid  tartalma megközelítőleg 30 
százalék, mely annyira magas, hogy hasz-
nálatával esetenként teljesen elhagyhatók a 
foszfátműtrágyák. Ráadásul a hagyományos 
foszfátműtrágyák az egészségre ártalmas ne-
hézfémeket is tartalmazhatnak (kadmium, 
urán).
– A kü lönféle uniós keretprogramok és tá-
mogatások lehetővé teĴ ék – teĴ e hozzá -, hogy 
kikísérletezzük a teljes technológiát, ami tel-
jesen egyedi, a saját szellemi termékünk. IĴ 
Kajászón 2010-ben kezdődöĴ  ez a tevékeny-

ség, ez egy régebbi telephely volt, és azóta 
építgetem. Ez nyilvánvalóan sokkal nagyobb 
nagyságrendű, m int Polgárd i, terü letileg és 
lehetőségekben is. Jelenleg a projekĴ erv nem 
más, mint hogy ide, Kajászóra kerü ljön a 
biofoszfát üzem, ahol természetes alapanyag-
ból természetes talajjavító terméket állítsunk 
elő. Ez már így ipari léptékű művelet, és eu-
rópai valamint globális szinten az első ilyen 
üzem lehet.
– Tehát 2002-től 2016-ig ez egy EU-s közösségi 
program volt – magyarázta az ügyvezető –. Nyil-
vánvalóan edd ig is én voltam a technológia fő 
tervezője, de azért sok egyetem és intézmény 
is részt veĴ  benne, és különféle tudáseleme-
ket állítoĴ  össze, ám a fő technológiatervezés 
és az eredeti innováció mögöĴ  én álltam. Ez 
a közösségi program sok résztvevős, idén 
befejeződöĴ , és most átkerül egy nemzeti fá-
zisba, amit az EU a tagállamon keresztü l ę -
nanszíroz, mindenféle fajta EU-s eredetű ala-
pok és egyebek segítségével. Ekkor már nem 
több ország van benne, hanem egy,ez pedig 
megvalósítja az ipari replikációs üzemet, ami 
nem elsősorban technológiademonstráció, 
hanem egy iparágat épít fel. Megvannak en-
nek a csírái, mert amikor egy iparágnak az 
üzem i szintű bemutatása lehetséges, onnan-
tól kezdve már nagyon könnyű új befektető-
ket, új megrendeléseket találn i, és így épülhet 
ki egy országban az iparág. Amikor megvaló-
su lt az ipari replikációs szint, megint vissza-
térünk az EU-s közösségi programba, mert 
akkor azt mondjuk, hogy például Magyaror-
szágon kiemelt nemzeti projekĴ é vált a dolog, 
kialakítoĴ unk erre technikailag, jogilag és 
szakmailag a nemzeti iparági alapokat, ezek 
bemutathatók. Úgy léphetü nk vissza az EU-s 
szintre, mint egy magyar exportpotenciál, 
ahol azt mondjuk, hogy ezzel a potenciállal 
például a németekkel kooperálunk. Mondjuk 
három üzemet telepítünk Németországba, a 
rendszert legyártjuk, telepítjük, beüzemel-

jük, oktatás van, és magába a működésbe is 
benne maradunk. IĴ  jön vissza Polgárdi, ami 
megmarad, mint a pirolízis oktató- és kuta-
tásfejlesztési központja, mert nagyon fontos 
az új üzemeknél az embereket oktatni, beta-
nítani a munkára, a gépek kezelésére.
– A bioszén használata a termés mennyiségét 
legalább 10, a termék értékét ped ig akár 20 
százalékkal is emelheti, emelleĴ  növeli a talaj 
termékenységét, helyreállítja annak egyensú-
lyát, valamint ellenőrzöĴ  módon szolgáltatja 
és adagolja a foszfort. Ezzel a megoldással nő 
a mezőgazdasági talajbiztonság és a foszfor-
tápanyagellátás fenntarthatósága, valamint 
bővül a bioalapú agrárgazdaság. Tehát kör-
nyezetbarát, biztonságos és újrahasznosítoĴ 
terméket állítunk elő biztonságos techno-
lógiával. Az új technológia alkalmazásával  
– elsősorban a biokertészeti iparágban – csök-
kenthető a hagyományos foszfát műtrágyák 
használata. EmelleĴ  a bioszén csökkenti az 
unió foszfátkiteĴ ségét, mely jelenleg közel 
teljes mértékben importra alapozoĴ , és meg-
oldást jelenthet a mezőgazdaságban, az élel-
miszeriparban keletkező hu lladékáramok 
újrahasznosítására is.
– Ráadásul – villantoĴ a fel végezetül a jövőt Ed-
ward Somesus - a rövidesen megújuló európai 
műtrágyarendelet bioszén jogharmonizációja 
és standard izációja is elsősorban a projek-
tünk ered ményeire épül. A technológiát Ma-
gyarországon fejleszteĴ ük ki, ezért ha sikerül 
megvalósítani a magyar befektetést az első 
mintaüzem felállításig, akkor Magyarország 
néhány éven belü l az egész Európai Unióban 
az újrahasznosítoĴ  foszforgyártás tudomá-
nyos és ipari tudásközpontjává, illetve elsőd-
leges ipari beszállítójává válhat. A Terra Hu-
mana Kft. új biofoszfát gyártási technológiája 
új technikai, környezetvédelmi és gazdasági 
lehetőségeket nyit meg európai lép tékben.
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Ki gondolná, hogy egy Fejér  megyei k istelepülés – esetünkben Kajászó – ha tárában vi lágszínvonalú, egyedi technológiá-

ra építő, a foszfor- tápanyaggyár tást forradalmasító b iofoszfát üzem épülhet? Ráadásul az ötlet és a technológia magyar  

tervezésű, tudtuk  meg Edward Someustól , a  Ter ra Humana Kft. ügyvezetőjétől .

Új iparág bontogatja szárnyát hazánkban

Biofoszfát  üzem épülhet  Kajászón

Edward Someus (balról a második)


