A foszfát, mint a mezőgazdaság
stratégiai alapanyaga

Hogyan helyettesíthetjük a
foszfor tartalmú műtrágyákat?
3R Bio-Foszfát EU28 P-import
kihelyettesítés >2018 - <2030
= >28%

A BIZTONSÁGOS FOSZFOR UTÁNPÓTLÁS
PROBLEMATIKÁJA – I.
• A foszfor műtrágyát bányászott, NEM MEGÚJULÓ
FOSZFÁT KŐZETBŐL állatják elő. MESTERSÉGESEN NEM
ÁLLÍTHATÓ ELŐ.
• A takarmányokban és műtrágyákban való felhasználás a teljes
bányászott források körülbelül 90 %-át teszi ki.
• ÁR INGADOZÁSA: 2008-ban a 700 %-os áremelkedés.
• EU: >95% IMPORTFÜGGŐSÉG. Az Európai Unió 10 millió
tonna foszfátot importál évente.
• HU: TELJES IMPORTFÜGGŐSÉG !
• 2014-ben a nyersfoszfátot is felvették az Unió első húsz
KRITIKUS ANYAGa közé (COM(2014)297).
• Hiánya
óriási
gazdaságára.

veszélyt

jelent

az

Unió/Magyarország

P = kritikus alapanyag

A BIZTONSÁGOS FOSZFOR UTÁNPÓTLÁS
PROBLEMATIKÁJA – II.
• A kitermelt ANYAG MINŐSÉGÉNEK ROMLÁSA. Ha
kimerülnek
a
tisztább
források,
jelentősen
emelkedni
fog
a
talajvédelmi
előírásoknak
megfelelő műtrágyák előállítási költsége is.
•A
foszfor
életciklusának
minden
szakasza
(bányászat-felhasználás) HULLADÉKOT TERMEL ÉS
PAZARLÓ, KÖRNYEZETSZENNYEZŐ.
• A nyersanyagban előforduló SZENNYEZŐ ANYAGOK,
például a KADMIUM és az URÁN egészségügyi és
környezeti problémákat okozhatnak.
 jelentős szigorítás várható: <60-40-20 mg/kg
P2O5 értékben (3 lépcsőben) maximalizált
kadmium határérték az új tervezett EU
szabályozás szerint!
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FOSZFÁT HELYETTESÍTHETŐSÉGI INDEX

Nyersanyag

Főbb
termelők

Az EU-ba
irányuló
behozatal főbb
forrásai
( 2012-ben)

Nyersfoszfát

Kína
38 %
USA
17 %
Marokkó
15 %

Marokkó
33 %
Algéria
13 %
Oroszország
11 %

Helyettesíthetőségi
index*

Életciklus végi
Újrahasznosítási
inputarány

0,98

0%

(*) helyettesíthetőségi index = az anyag helyettesítésének
nehézsége, az anyag valamennyi alkalmazásának pontozásával és
súlyozásával. Az értékek 0 és 1 közöttiek, az 1 a legkevésbé
helyettesíthetőt jelenti.

A TERMELÉS ÉS KERESLET EGYENLŐTLEN MEGOSZLÁSA.
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A TALAJOK FOSZFOR MÉRLEGE
MAGYARORSZÁGON

!

!

Forrás: KSH

NEGATÍV TÁPANYAGMÉRLEG =
FOLYAMATOS FOSZFOR KIVÉTEL A TALAJBÓL
www.refertil.info - www.3Ragrocarbon.com

!

FOSZFOR ÚJRAHASZNOSÍTÁS =
TERMÉSZETES FOSZFOR UTÁNPÓTLÁS
 Több olyan, a mezőgazdaságból és az
élelmiszer-előállítás
melléktermékeiből
származó
hulladékáram
létezik,
amelynek
kapcsán megfelelő kezeléssel jelentős
mennyiségű
foszfort
lehetne
újrahasznosítani.
 CSONTLISZT=>
KÜLÖNÖS
JELENTŐSÉGŰ:
a
táplálék útján felvett foszfor
főként
a
csontrendszerben
koncentrálódik.
Az ásványi foszfát alapú műtrágya újrahasznosított
tápanyaggal való kihelyettesítése az Európai Unió
"KÖRFORGÁSOS
GAZDASÁG"
cselekvési
tervének
(COM(2015)614) egyik jelentős célkitűzése.

TISZTA ALAPANYAG = BIZTONSÁGOS ÉLELMISZER

BIOSZÉN TÖRTÉNELEM






Dátum



Bioszenet már időszámítás előtt 450
óta alkalmaz az emberiség.
Nagyléptékű ipari szenesítési
technológiák: az 1870-es évek óta
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 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 =
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
nedvességés
tápanyagmegtartó, valamint szénmegkötő képessége van,
de talajtrágyázó hatása
gazdasági szempontból
elhanyagolható.

Nincs mindenre alkalmas 1 megoldás

MI NEM BIOSZÉN ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faszén.
HTC labil carbon.
Energetikai szén.
Aktív szén.
A gyártására és használatra nincs hatósági
engedély a Tagállam/EU jogszabályok szerint.
Nem REACH regisztrált.
Alapanyaga nem bio és nem fenntartható
származású.
Nincs EPR Extended Producer Responsibility
bizonylata.
Biztonságos talajfunkcionális alkalmazása bármi
módon kockázatos.
Stb

ÖNKÉNTES BIOSZÉN BIZONYLAT = NULLA

HOGYAN ÁLLÍTJUK ELŐ A CSONTSZENET?
• A bioszenet magas hőfokú szenesítési eljárással állítják elő,
levegő kizárásával. Ennek a folyamatnak a neve: pirolízis.
• A minőségi csontszén - bioszén előállításához magasan
fejlett szenesítési technológia szükséges. Növényi alapú
bioszenet egyszerűbb techológiákkal is elő lehet állítani.

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

ZÉRÓ EMISSZIÓS FOSZFOR ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fejlett pirolízis technológia alapja a
biztonságos és magas minőségű bioszén gyártásnak

ABC= ÁLLATI CSONTBÓL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉN

INPUT:
ÉLELMISZER MINŐSÉGŰ, 3-AS KATEGÓRIÁBA SOROLT ÁLLATI CSONT

ZÉRÓ EMISSZIÓS
PIROLÍZIS TECHNOLÓGIA
(reduktív termikus kezelés)
(550-600 0C, 60 perc)

•
•
•
•

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

ABC = Animal Bone bioChar

ABC TULAJDONSÁGAI
• ABC = ÚJRAHASZNOSÍTOTT szerves BIO-FOSZFÁT, termésnövelő és
talajjavító anyag, termesztő 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
• Bázikus jellegű (pH 7.5-8)
• Lassú kioldódású tápanyag
• Alacsony toxikus elem tartalom, PAH19 <1 mg/kg
• Javasolt dózis: 0.2t/ha - <1 t/ha
• Fajlagos felület: 100 m2/g
• Makroporózus szerkezet:
• Gyors anyagtranszport
ABC: makroporózus szerkezet
• Magas adszorpciós kihasználtság
50 nm– 63,000 nm
• Makromolekuláris organikus anyagok szorpciója
• Mikrobiológiai adaptáció

ABC = ÚJRAHASZNOSÍTOTT FOSZFOR

BIOSZENEK TÁPANYAG SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGE
Animal Bone bioChar (Állati
csont eredetű bioszén)
ABC össz P helyettesítő
képessége EU28 = <20%,
realizálható: 5-10 %.

Növényi eredetű bioszén
Alacsony tápanyag
szolgáltató képesség

Csak a csont bioszén a P tápanyag

BIOSZENEK TÁPANYAG SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGE

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

Növényi eredetű bioszén
Alacsony tápanyag
szolgáltató képesség
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
KAPCSOLAT
Edward Someus
Koordinátor és Bioszén technológia fejlesztő & tervező
E-mail: biochar@3Ragrocarbon.com
http://www.3Ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
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