
Stra té giai sze rep hez jut hat Magyar or szág az Euró pai Uni ó ban az újra -

hasz no sí tott fosz for gyár tása terén: hazánk a tágabb régió köz ponti

beszál lí tó jává vál hat.

Az egész kon ti nenst érinti
Mind er rõl a Terra Humana Kft.

kajászói saj tó tá jé koz ta tó ján be -

szélt Edward Someus, a tár sa ság

tulaj do nos veze tõje, az EU Refertil

nevû prog ram já nak tudo má nyos

koor di ná tora, a bioszén tech no ló -

gia és ter mék rend szer ter ve zõje. A 

pro jekt hez rend kí vüli jelen tõ ségû

Európa biz ton sá gos élel me zé sét és 

föld hasz ná la tát érin tõen: öko ló -

giai, kör nye zet- és talaj vé delmi és

ezzel integ rált biogazdaság-fej -

lesztési célok fûzõdnek hozzá.

A 10 ország 12 part ne rét tömö rítõ

Refertil pro jekt célja a mezõ gaz da -

sági és élel mi szer ipari mel lék ter -

mé kek újra hasz no sí tása. Csak Ma -

gyar or szá gon évente bõ 10 mil lió

tonna(!) ilyen növé nyi és állati

mel lék ter mék kelet ke zik, így Euró -

pa-szerte hatal mas mennyi ség rõl

van szó. Ugyan ak kor e bio-mellék -

termékek érték több le tet adó újra -

hasz no sí tása – új tech ni kai, gaz -

da sági, kör nye zet vé delmi és jogi

lehe tõ sé ge te ket meg nyitva – a

fogyó ban lévõ tiszta fosz for után -

pót lá sát és a bioszén-elõállítást is

támo gatja. A ma elter jedt, vegyi

alapú mût rá gyá zás gaz da sági elõ -

nye i vel szem ben annak komp lex

talaj ter helõ volta köz is mert. A

szin te ti kus mûtrá gyák fel hasz ná -

lá sá nak csök ken tése tehát fon tos

öko ló giai és agro nó miai cél. Az

újra hasz no sí tott fosz for táp anyag

(bioszén) elõ ál lí tása a lerontott ta -

laj mi nõ ség javítását, új élettel való 

meg töl té sét eredményezi a kö zel -

jö võ tõl.

Élet az ásvány fosz fá tok után
A Refertilnek a tech no ló giai kuta -

tá sok mel lett a meg fe lelõ EU-jog -

szabályok módo sí tása is fel adata.

Ma a szin te ti kus módon elõ ál lí tott

mûtrá gyák az EU 28 orszá gá ban

szab vá nyo sí tot tak, de ugyanez a

ter mé sze tes talaj ja ví tókra és szer -

ves trá gyákra már nem áll fenn. A

módo sí tás nak gaz da sági hatá sai is 

lehet nek. A fosz fát-alapú gaz dál -

ko dás ma már nem csak drága,

hanem prob le ma ti kus is: a fosz fát -

ban jelen tõs mennyi ség ben nehéz -

fé mek (kad mium, urán) van nak,

élet cik lu sá nak min den sza ka sza

hul la dé kot ter mel, pazarló és kör -

nye zet szennyezõ, sõt, egyre rom -

lik a kiter melt anyag minõ sége.

Eköz ben egy átla gos uniós pol gár

180 kiló élel mi szert paza rol el

évente, és száz mil lió ton nás men -

nyi ség ben kelet ke zik a me zõ gaz -

da ság ból és az élel mi szer-elõ ál lí -

tás melléktermékeibõl szár ma zó

biohulladék.

Esély Magyar or szág nak
A Refertil-projekt másik fõ törek -

vése a tudo mány gya kor lattá kon -

ver tá lása: a bioszén gaz da sá gos

ipari elõ ál lí tása. A bioszén növé nyi

és/vagy állati ere detû bio masszá -

ból vagy szer ves hul la dék ból elõ ál -

lít ható sta bil szén szer ke zetû

anyag. Elõ nye, hogy mezõ gaz da -

sági alkal ma zása kör nye zet kí -

mélõ, raci o ná lis és kom bi nált

alkal ma zása össz költ ség vonat ko -

zá sá ban gaz da sá go sabb is. Az

állai/növé nyi bioszenet magas hõ -

fokú sze ne sí tési eljá rás sal állít ják

elõ, levegõ kizá rá sá val (piro lí zis).

Ez – külö nö sen az állati ere detû

bioszén ese té ben – maga san fej -

lett tech no ló giát igé nyel. Ma gyar -

or szá gon a modern és for ra dalmi

meg ol dású zeró emissziós piro lí -

zis-tech no ló giát a Terra Humana

Kft. fej lesz tette ki, és sikereresen

tesz telte. Edward Someus célja,

hogy az elsõ, Ka jászón (Fejér

megye), a Biofarmon fel ál lí tandó

min ta üzem meg va ló sí tá sára ma -

gyar befek te tést talál jon. Ezzel ha -

zánk az egész EU-n belül az új -

rahasznosított foszfor-gyár tás köz -

ponti beszál lí tó jává és tudás köz -

pont jává vál hat, amely kivételes

stratégiai pozíciót jelent: jelentõs

gazdasági hasznot hoz, és mun ka -

he lye ket hoz létre hosszú távra.

Kohout Zol tán
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