FOT Ó RIPORT
„ Év Bioterméke” ,verseny Szakmai díj érzékszer vi vizsgálat

A z új uniós jogszabályozás küszöbén :
er őforr ás hat ékony újr ahasznosít ot t t ápanyagok
a kör for gásos agr ár t er m elésér t
I. r ész.
A foszfát , m int kr it ikus nyer sanyag
Új EU joghar m onizáció a fennt ar t hat ó fejlődésér t , a kör nyezet , a klím a és a víz védelm e ér dekében.
A foszfát, mint kritikus anyag
Az Európai Unióban hozzávetőlegesen
12 millió mezőgazdasági gazdaság működik és körülbelül 175 millió hektár területen folyik gazdálkodás.
A foszfát a m ezőgazdasági t er m elés és az állat t enyészt és st r at égiai
anyaga, az Eur ópai U nió kr it ikus
alapanyagnak m inősít et t e 2014ben, mivel az importált foszfát műtrágya
magas kadmium és urántartalma jelentős
élelmiszer és környezet biztonsági kockázattal jár. Ennek megfelelően a mezőgazdaságban használt alacsony kadmium
és urántartalmú foszfát ellátásában rövidesen fennakadás várható, amely jelentős
árnövekedést eredményezhet. Az Európai Unió több, mint 95%-ban importra
szorul, Magyar or szág pedig egyált alán nem r endelkezik saját foszfát
alapanyaggal. Az EU-n belül csak kis
mennyiségben találhatók foszfáttartalmú
kőzetek. Az utóbbi időben ingadoznak az
árak – 2008-ban a foszfátérc ára 700 %kal emelkedett alig több mint egy év
alatt, ami hozzájárult a műtrágyaárak
növekedéséhez.
A foszfor az élet alapvető építőeleme.
Pótolhatatlan részét képezi a modern
mezőgazdaságnak, mivel a takarmányokban és a műtrágyában semmivel sem
helyettesíthető a használata. Jelenleg a
foszfor életciklusának minden szakasza
hulladékot termel és pazarló, ami súlyosbítja a jövőbeli készletekkel, valamint a
víz- és talajszennyezéssel kapcsolatos
aggodalmakat mind az EU-ban, mind
világszerte. A foszfor jelenlegi használat a az élet ciklus sok szakaszában nem hat ékony, ez pedig pr oblém át jelent ő vízszennyezést és
sokféle kapcsolódó er őfor r ás pazar lását okozza.

A foszfátérc alapú műtrágyák előállítása
és felhasználása jelentős környezeti kockázatot rejt magába. Mind a foszfátkőzet
bányászata, mind pedig a műtrágya előállítási folyamata rendkívül kör nyezet szennyező és ener giaigényes folyam at .
A bányászat és műtrágya-előállítás során
jelentős mennyiségű hulladék keletkezik.
Egy tonna előállított foszforsavhoz 9,5
tonna foszfátérc szükséges, és 21,8 tonna
különféle hulladék és 6,5 tonna meddő
keletkezik.
Az Észak- és Nyugat-Afrikában, valamint
a Közel-Keleten található készletek üledékesek, és általában magasabb a kadmium szintjük, a legrosszabb esetekben
meghaladja a 60 mg kadmium/kg P2O 5
értéket. H a kim er ülnek a t iszt ább
for r ások, valószínűleg jelent ősen
em elkedni fog a t alajvédelm i előír ásoknak m egfelelő m űt r ágyák előállít ási költ sége is. A talajba kerülő kadmiumot nem egyszerű eltávolítani, viszont vándorolhat és felhalmozódhat a
növényekben. Bizonyos növényekben
(napraforgó, repce, dohány stb.) jellemzően nagyobb mennyiségű kadmium
halmozódik fel.
Az Európai Bizottság ökológiai termelést
szabályozó rendelete (889/2008 EK rendelet) jelenleg engedélyezi a lágy, őrölt
ásványi foszfát, mint tápanyag utánpótló
szer használatát az ökológiai gazdálkodásban. Ennek kadmium tartalmát jelenleg 90 mg/kg P2O 5 értékben maximalizálták, míg az engedélyezett urántartalom
nem került eddig megállapításra, annak
ellenére, hogy az urántartalom sok esetben magasabb mint a kadmium. Azonban
az új uniós jogszabályozás sor án
ezen a t ér en is jelent ős szigor ít ás
vár hat ó. A z ökológiai t er m elés
eset ében <1.5 m g/kg, m íg az int enzív agr ár gazdálkodás eset ében <6040-20 m g/kg 3 lépcsőben elér t P2O 5

ér t ékben m axim alizált kadm ium
hat ár ér t ék és az összes t öbbi pot enciálisan t oxikus elem hat ár ér t ék
jelent ős szigor ít ása ker ült javalat r a.

Megoldás: erőforrás hatékonyság
Hatékony előállítással és használattal,
valamint újrahasznosítással és a veszteség
minimalizálásával komoly lépéseket lehetne tenni a fenntartható foszforhasználat felé, az erőforrás-hatékonyság irányába terelve.
Jelenleg nagy mennyiségű élelmiszer hulladékot – és általában véve biológiailag lebontható hulladékot – égetnek el,
és a hamuban található foszfort gyakran
nem hasznosítják újra. Sok foszfor vész
kárba a hulladéklerakókban is. Emellett
t öbb olyan, a m ezőgazdaságból és
az élelm iszer -előállít ás m ellékt er m ékeiből szár m azó hulladékár am
(közt ük az állat i csont , m ely különösen m agas foszfor t ar t alom m al
r endelkezik) lét ezik, am elynek kapcsán m egfelelő kezeléssel jelent ős
m ennyiségű foszfor t lehet ne újr ahasznosít ani.

Jogszabályi környezet változása: előtérben az újrahasznosított tápanyagok
Az EU-nak és ezen belül Magyarországnak is az egyes nyersanyagoktól való
kritikus függősége rávilágít arra, hogy
egyre sürgetőbben szükséges, hogy elmozdulás t ör t énjen az er őfor r áshatékonyabb gazdaság és a fenntartható
fejlődés ir ányába. Az er őfor r áshat ékonyság, az újr ahasznosít ás és
az újr ahasználat fokozását célzó
st r at égiák font osak a t ár sadalm igazdasági fejlődés kezelése szem pont jából is, t ekint ve az er őfor r ások hozzáfér het őségének kor lát ozot t ságát és a nagy im por t függőséget .

I. r ész. A foszfát , m int kr it ikus nyer sanyag - folyt at ás
Az ásványi foszfát alapú műtrágya újrahasznosított tápanyaggal való kihelyettesítése az Eur ópai U nió úgynevezett
" kör for gásos gazdaság" cselekvési
tervének (COM(2015)614) egyik jelentős célkitűzése.
Az Unió piacán jelenlévő növényi tápanyagot szolgáltató készítmények mintegy 50%-a jelenleg nem tartozik az
2003/2003/EK rendelet (Műtrágya Rendelet) hatálya alá. Ez igaz néhány szervetlen műtrágyára és minden szerves anyagból, mint például az állati vagy más mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékekből, előállított tápanyagokra. Az eltérő nemzeti szabályozások és szabványok
miatt az újrahasznosított tápanyagot
tartalmazó termésnövelő termékek nehezen jutnak a belső piacra.

EIP-AGRI Fókusz csoport
Az Európai Bizottság által működtetett
EIP-AGRI (Európai Innovációs Partnerség a „ mezőgazdasági termelékenységért
és fenntarthatóságért) Service Point
fókusz csoportot hozott létre idén májusban, melynek témája a tápanyaggazdálkodás területén a szerves trágya és
más organikus tápanyagok felhasználásának növelése a mezőgazdaságban. A
most megalakult fókuszcsoport feladata a
szerves trágya és egyéb szerves tápanyagok feldolgozási módszereinek azonosítása, eszközök és megoldások meghatározása a növények számára elérhető
tápanyagtartalom méréséréről. A fókuszcsopor t a t ápanyagellát ás
pr oblém áinak vagy lehet őségeinek
gyakor lat i innovat ív m egoldásair a
ker esi a választ , illetve támaszkodnak a
kapcsolódó hasznos projektek tapasztalataira is.
A fókusz csoportba 20 nemzetközi szakértő lett pályázat útján kiválasztva, köztük mezőgazdasági termelők, gazdasági
szereplők, tanácsadók és neves kutatóintézetek kutatói.
Nagy megtiszteltetésnek tekinthető,
hogy Magyarország újrahasznosított biofoszfát és bioszén kiemelt EU fejlesztését
Edward Someus képviseli (Terra Humana Kft), aki a foszfor újrahasznosítás

egyik jelentős szakértője, a tavaly befejeződött REFERTIL FP7 nemzetközi projekt koordinátora és technológia fő tervezője.
A Fókusz csoport 2016. május 31. június
1. között tartja Stockholmban, Svédországban az első 2 napos tanácskozását.

STRUBIAS munkacsapat
Az Európai Bizottság Belső Piac, Ipar-,
Vállakozás- és Kkv politikájáért felelős
Főigazgatósága (DG GROW) az Európai
Bizottság Közös Kutatóközpontjával
(DG JRC) közösen egy külső szakértőkből álló t echnikai munkacsapat ot
(STRUBIAS TWG) hozott létre, melynek
célja a struvite-bioszén-hamu termékek
és azok előállításának kritérium rendszerének uniós szintű kidolgozása, összhangban a termésnövelő termékek szabályozásának új EU-tervezetével (COM
(2016)157 FINAL).
A STRUBIAS technikai munkacsapat
szakértőinek feladata a tanácsadás, beleértve a javaslatok, műszaki ajánlások és
feltételek megfogalmazása a különböző
melléktermékekből és szerves hulladékokból előállított újrahasznosított tápanyagokat (kiemelten a foszfor) tartalmazó bioszén, struvite és hamu termékek
vonatkozásában. Ennek eredményeként,
várhatóan 2018-2019-re kidolgozásra
kerül a fenti termékek vonatkozásában a
(1) termék minőségi követelményei, (2)
kiindulási anyagokra vonatkozó feltételek, (3) a kezelési eljárásokra és technológiákra vonatkozó követelmények, valamint (4) minőségbiztosítási követelmények átfogó rendszere. Ezáltal bioszén
termékek bekerülhetnek a termésnövelő
termékekre vonatkozó rendelet II. mellékletébe, mint engedélyezett CEtermésnövelő termék összetevő. Így a
rendeletben meghatározott feltételek és
kritériumok maradéktalan teljesülése
esetén szabadon forgalmazhatóvá válnak
az Unió belső piacán, azaz bármely tagállamban.
A rangos STRUBIAS technikai munkacsapat 2016. június 6-7-én tartotta az alakuló ülését Sevillában, ahol a bioszén termékvonal képviseletére a bioszén és
biofoszfát nemzetközi szakértője Edward
Someus/Terra Humana Kft. került kiválasztásra.

REFERTIL: Egy sikeres foszforújrahasznosítási projekt
A REFERTIL projekt egy magyar koordinációval és fő technológia rendszerfejlesztéssel sikeresen megvalósított 20022016 uniós projekt a Fejér megyei Polgárdi és Kajászó-Biofarm központi telephelyeken. Az EU -FP7 REFERTIL projekt (www.r efer t il.info) célja a szer ves m ellékt er m ékekből újr ahasznosít ot t , hozzáadot t ér t ékű, bizt onságos bioszén és biofoszfát t echnológiák, illet ve t er m ékek fejleszt ése,
t eszt elése és EU joghar m onizációja
volt .
A pr ojekt ker et ében új bioszén/
biofoszfát technológiát (3R) és újrahasznosított foszfor tápanyag termékeket
(A BC: élelm iszer m őnőségű állat i
csont ból előállít ot t bioszén) fejlesztettünk ki és teszteltünk le. Az ABC, 2–5
milliméteres, fekete színű granulátum, és
ugyanúgy alkalmazható, mint a hagyományos műtrágya. A bioszenet pirolízissel,
vagyis magas hőfokú szenesítési eljárással
lehet előállítani, levegő kizárásával. Az
ABC legfontosabb előnyös tulajdonsága,
hogy az élővilág számára nélkülözhetetlenül fontos foszfortartalma annyira magas
(30% P2O 5), hogy esetenként teljes mértékben is helyettesítheti a foszfátműtrágyát. Ez utóbbi az egészségre ártalmas
nehézfémeket is tartalmazhat (kadmium,
urán).
A REFERTIL projekt a Bizottság számára
az újrafeldolgozott tápanyagok teljes
körű jogharmonizációs tör ekvéshez
nyújtott vezető tanácsadói feladatot az
újrahasznosított foszfor és bioszén témában. A REFERTIL projekt EU jogszabályalkotást elősegítő munkájának célja 2011
-2020 közötti periódusban, hogy hosszú
távon biztosítsa az alkalmazott bioszén
termékek minőségi paramétereinek következetes megfelelőségét az EU irányelveivel, rendeleteivel, valamint elősegítse
az ezekhez igazodó 2018 után bekövetkező agrár jogharmonizációt az EU
27 tagállamaiban.
A cikket írta:
Edwar d Som eus
bioszén technológia tervező mérnök

A cikk II. része a következő Hírlevélben
jelenik meg.
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„ Komplex egészségfejlesztési program a daganat ellen, az egészségért!”

Időpont:
2016. szeptember 28. szerda 8:45-16:00

Helyszín:
EMMI Egészségügyért Felelős ÁllamƟtkárság Tanácsterem
(1051 Budapest, Arany János u. 6-8. VIII. emelet)

főosztályvezető
EMMI, Egészségügyért Felelős ÁllamƟtkárság, EgészségpoliƟkai Főosztály

onkológus-sebész, az orvostudományok kandidátusa, A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT! Társadalmi Alapítvány kuratóriumának elnöke

holiszƟkus orvos

orvos, gyermeksebész, a MedaquaƟca KŌ. ügyvezető igazgatója

homeopata orvos, patológus szakorvos

a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet kutatásvezető munkatársa
a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet orvosigazgatója

író, előadó, hídépítő mérnök

Országos Onkológiai Intézet Fej-, nyakdaganatok mulƟdiszciplináris centrumának osztályvezető főnővére

. - „Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”

Központi Klub

2017-ig folyamatosan jelennek
meg a Vidékfejlesztési Program
EU-pályázati kiírásai. Még sok
pénz vár az agrárgazdákra! Az
1300 milliárd forintos keret egyharmada. A frissen kiírt és a közeljövőben várható új EU pályázatokról és az aktuális agrártámogatásokról részletes információk hangzanak el a konferencia kompetens előadóitól.

Időpont :
2016 szeptember 29.
H elyszín:
Győr - Nyugat-Magyarország,
Hotel Konferencia, Apor Vilmos püspök tere 3.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ INNEN LETÖLTHETŐ.

Időpont :
2016 október 4.
H elyszín:
Kecskemét - Kelet-Magyarország,
Városháza Díszterem, Kossuth tér 1.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ INNEN LETÖLTHETŐ.
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