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Mi az a
B I O S Z É N ?

Egy aprócska, fekete granulátum a jövőben fontos szerepet játszhat az Európai Unió 
gazdaságában: jelentősen csökkentheti a foszfátkitettséget, a hagyományos műtrá-
gyák használatát, és megoldást jelenthet az élelmiszeriparban képződött melléktermé-
kek újrahasznosítására is. Természetesen száz százalékig bio, ráadásul még a termés-
hozamot is növeli. Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi vezetésű Refertil-projektet.

A bioszenet már időszámításunk előtt is ismerték és használták az 
emberek, az elmúlt harminc évben pedig számottevő lendületet vett 
a kutatása. Az Európai Unió évekkel ezelőtt célul tűzte ki a mező-
gazdasági (szalma, kukorica, trágya stb.) és élelmiszer-ipari (állati 
csont) melléktermékek hasznosítását. „Ez jelentős mennyiség, csak 
Magyarországon több mint 10 millió tonna keletkezik ezekből az anya-
gokból” – mondta kérdésünkre Edward Someus, aki a Terra Humana 
Kft. vezetőjeként 2002 óta az EU kutatás-fejlesztési szakterületén 
számos bioszénprojekt koordinátora és főtervezője.
Az állati csontból a megfelelő kezeléssel jelentős mennyiségű fosz-
fort lehetne újrahasznosítani, mivel a táplálék útján felvett foszfor 
főként a csontrendszerben halmozódik fel. A Refertil-projekt egyik 
legfőbb célja az elmúlt évtizedek intenzív mezőgazdasága által leron-
tott talaj minőségének javítása, új élettel való megtöltése. Mindezt 
olyan eljárások és technológiák fejlesztése révén kívánják megvalósí-
tani, amelyek a műtrágyák és vegyszerek felhasznált mennyiségének 
csökkentését vagy egyenesen azok helyettesítését eredményezik a 
prémium kategóriás kertészeti kultivációk esetében.

Az ABC-nek (Animal Bone bioChar), azaz élelmiszer minőségű, álla-
ti csont eredetű bioszénnek annyira magas a foszfortartalma (30% 
P2O5), hogy teljes mértékben helyettesítheti a foszfátműtrágyát. Ez 
utóbbi ugyanis az egészségre is ártalmas nehézfémeket is tartal-
mazhat, kadmiumot vagy uránt (a szabályozásról lásd keretes írá-
sunkat).
A csontszenet magas hőfokú szenesítési eljárással állítják elő, levegő 
kizárásával. Ennek a folyamatnak a neve: pirolízis. A speciális minő-
ségű csontszén pirolízise új, innovatív technológia, amelyet Magyar-
országon fejlesztettek ki.
A bioszén a termés mennyiségét 10 százalékkal, értékét 20 száza-
lékkal növeli, helyreállítja a talaj természetes egyensúlyát, valamint 
ellenőrzött módon szolgáltatja és adagolja a foszfort, szemben a 
műtrágyákkal, amelyekre a gyors és környezetszennyező foszforki-
oldódás jellemző. A bioszén a csont szerkezetéből adódóan üreges, 
makroporózus, ami magas víz- és tápanyagmegtartó képességet 
eredményez, és pozitív hatással van a talaj mikrobiológiai állapotá-
ra is. Ezek a tulajdonságok a szintetikus műtrágyák esetében nem 
állnak fenn.
A projektben számos külföldi vállalat, kutatóintézet és egyetem 
mellett rendkívül fontos szerepet játszik a WESSLING Hungary Kft. 
A Magyarországon immár több mint 20 éve jelen lévő független, akk-
reditált laboratórium környezetvédelmi, élelmiszer- és gyógyszer-

biztonsági vizsgálatokat folytat, a nemzetközi cégcsoport tagjaként 
óriási tapasztalattal rendelkezik.
A Refertil-projektben végzett munkánk során egyrészt megvizs-
gáltuk, hogy a bioszénre vonatkozó előfeltevések beigazolódnak-e, 
másrészt azt is alaposan elemeztük, hogy a termék környezetvédel-
mi és egészségügyi szempontból biztonságos-e.
Megállapítottuk, hogy a bioszén termésnövelő hatása, foszfortartal-
ma igazolt, és nem jelent semmilyen környezetvédelmi kockázatot. 
A vizsgálatok eredményét hitelesíti, hogy a WESSLING Hungary Kft. a 
Nemzeti Akkreditáló Testülettől (NAT) 2014 őszén megkapta az akk-
reditációt a Refertil-projekt során is előállított termésnövelő anya-
gokra (biochar, komposzt).
Edward Someus elmondta, hogy az eljárás és a termék kutatása, 
fejlesztése 2014-ben sikeresen befejeződött, 20152016-ban pe-
dig már egy nagy kapacitású ipari termelőüzem létrehozását céloz-
ták meg. A bioszéniparág még csak a fejlődése kezdetén van, de a 
bioszén mint gazdaságos biogazdálkodási termék, jelentős piaci bő-
vülés előtt áll, és a teljes termelési láncolatra kihat. Használata révén 
értéktelen melléktermékből gazdasági és környezetvédelmi szem-
pontból is értékes termésnövelő anyag keletkezik.

Szabályozás

A talajjavító anyagok és a szerves trágyák (komposzt, bioszén) 
jogszabály-harmonizációjával kapcsolatosan meglehetősen ab-
szurd helyzet alakult ki az EU-szabályozásban: míg a műtrágya 
esetében megvan, a természetes talajjavítóknál hiányzik a közös 
uniós szabályozás. Évente több száz millió tonnányi mezőgaz-
dasági melléktermék keletkezik, a rájuk vonatkozó szabályozás 
azonban az egyes tagállamokban lényeges eltéréseket mutat. 
Ezért az engedélyező hatóságok nem szívesen fogadják el más 
országok dokumentációját. Nem csoda tehát, ha sok gazdálko-
dó a bizonytalan eredetű külföldi termékek helyett a műtrágya 
mellett dönt.
A készülő új szabályozás azonban egy közös rendeletet jelentene 
az összes műtrágyára, szerves trágyára, talajjavító anyagra néz-
ve. A részben a Refertil-projekt eredményeire is épülő új rendelet  
nyertesei a gazdálkodók lehetnek, hiszen jogilag is lehetségessé 
válik a helyben termelt és olcsóbb mezőgazdasági melléktermé-
kek hasznosítása, ezáltal pedig csökkenhet a kémiai úton előállí-
tott mezőgazdasági műtrágya és vegyszer felhasználása.


