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A Bioszén termésnövelő anyagként való felhasználása 

Az alkategória főbb jellemzői 
A Bioszén 400 °C feletti, alacsony hőmérsékleten, reduktív hőkezeléssel előállított magas 
széntartalommal rendelkező anyag, amelyet cellulóz alapú növényi vagy biológiai 
melléktermékekből állítanak elő. Ez a termék kifejezetten a talaj funkcionális alkalmazásához 
készül, a tápanyag-tartalma gazdaságossági szempontból nem magas, de talajjavító hatással 
rendelkezik. 

A "bioszén" szó a "bio-", mint a "biomassza" és a "szén", mint a "faszén" kombinációja. 
Növényi vagy biológiai melléktermékek elszenesesítésével/pirolízisével, oxigénhiányos 
termikus kezelésével állítják elő. Különböző típusú pirolízis-eljárásokat használnak a bioszén 
előállítására, mely eljárások során az anyag maghőmérséklete 400 °C és 550 ° C közötti 
tartományban van, , beleértve a lassú pirolízist, a gyors pirolízist és a pillanat pirolízist. 
Jelenleg a piacon elérhetőek olyan eljárások, amelyek lehetővé teszik a sertéstrágya vagy más 
trágya energia-semleges feldolgozását biosztén termékekké. Ez egy stabil, újrahasznosított 
szén tartalmú anyag, amely hasznos a talaj számára. A következő anyagok nem minősülnek 
bioszén-alapú termékeknek és anyagoknak: faszén, HTC hidroszén, torrefrakcióval előállított 
szén termékek, valamint olyan széntartalmú termékek, amelyeknek nincs EU/tagállami 
hatósági engedélye talajban történő felhasználására, az olyan széntartalmú termékek, 
amelyek nincsenek felcímkézve az EU/tagállamok hatósági engedélye szerint és minden olyan 
anyag, amelyet nem biomasszából állítanak elő. A pirolizált anyag széntartalma a száraz 
tömeg 25–95% -a között ingadozik, a felhasznált alapanyagtól és a folyamat hőmérsékletétől 
függően. Például a pirolizált bükkfa C-tartalma körülbelül 85%, míg a baromfitrágya körülbelül 
25% szén tartalommal rendelkezik. Két fő tényező befolyásolja a bioszén minőségét: a pirolízis 
berendezés kialakítása, hogy hatékony termikus kezelés elérésére alkalmas és az alapanyag 
főbb jellemzői.  
 
Kiindulási anyag:  
Jogszabályi háttér: Az uniós termésnövelő anyagokról szóló új rendelet (EU 2019/1009) 
előkészítés alatt álló CMC14 összetevő kategória szerint, mely a pirolízis és elgázosítással 
előállított anyagokra vonatkozik, a bioszén előállítás alapanyagaként a következő kiindulási 
anyagok használhatóak fel:  

 Az élelmiszer-feldolgozó iparból származó növényi hulladékok és a cellullóz 
előállításából származó olyan szálas növényi hulladékok, melyeket vegyi úton nem 
kezelték.  

 A biodízel és bioethanol gyártásból származó feldolgozási maradékok.  

 A 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 4. pontja szerinti biohulladék, amely a keletkezési 
helyén elkülönítetten gyűjtött. 

A vegyes települési hulladékokból, szennyvíziszapokból, ipari iszapokból és kotrási iszapokból 
származó anyagok nem tartoznak a bioszén előállításához használt alapanyagok közé.  
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Hogyan állítják elő? 
Valamennyi bioszén terméket termokémiai átalakítással állítják elő oxigén szegény 
körülmények között pirolízis vagy gázosító reaktorokban. A biztonságos bioszén előállítás 
speciális termokémiai kezelési feltételei a következők: 

 pírolízis eljárást alkalmazva 400ºC anyag maghőmérséklett felett legalább 10 perc 
tartózkodási idővel vagy 

 elgázosítási eljárást alkalmazva 750ºC anyag maghőmérséklett felett legalább 2 
másodperc tartózkodási idővel. 

Az uniós termésnövelő anyagokról szóló új rendelet (EU 2019/1009) szabályozni fogja a 
bioszén előállításra vonatkozó követelményeket, mely jelenleg előkészítési fázisban van. 
 
Tipikus tápanyag tartalom és hozzáférhetősége a növények számára:  
A bioszén tápanyag tartalma (N-P2O5-K2O %): 1- 0.2 -0.5, TC (össz. szén tartalom):>80 %. 
A bioszén olyan talajjjavító anyag, melynek alacsony az NPK tartalma, viszont magas szén 
tartalommal rendelkezik. Alkalmazása során nő a talaj víz- és tápanyag visszatartó képessége, 
szén megkötést lehet elérni és számos más kedvező hatása van.  
 
Példák a NUTRIMAN Gazda Platformon elérhető bioszén termékekre: 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571   
A „Terra-Preta bioszén” egy különleges minőségű termék, egyedi karakterekkel, amelyet a 
„3R Recycle-Reuse-Reduce ” magas hőmérsékletű pirolízis technológiával állítanak elő. A 
Terra-Preta bioszén termék növényi biomassza melléktermék alapú, stabil szén-tartalmú 
anyag, amelyet valós reduktív „3R” termikus körülmények között dolgoznak fel. A fa-
bioszenet talajjavító anyagként és ökológiai szempontból biztonságos és negatív szén 
mérleggel rendelkező alkalmazások céljából lehet felhasználni. A Terra-Preta bioszén kiválóan 
alkalmas talajjavításra, amely elsősorban nagy dózisú hatásokon alapul, valamint nagy 
vízvisszatartó képességgel rendelkezik. Ez nagyon fontos, mivel sok növényi kultúra nagyon 
érzékeny az abiotikus stresszre, mint például a túl meleg és száraz időjárás, amely 
éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribb. Ez a faalapú Terra-Preta bioszén bármilyen a 
BIO-NPK-C összetételben formulázható a felhasználói / piaci igények függvényében, mind az 
organikus, mind az alacsony bevitelű gazdálkodás esetén. A termék teljesen biztonságos és 
innovatív talajjavító, elsősorban kertészeti ökológiai / alacsony bevitelű gazdálkodási 
műveletek során, kombináltan előnyös és többszörös hatással rendelkezik. A fa bioszén egyik 
tulajdonsága a magas fajlagos felület, amelyet a szerves anyag jellege és az előállítás 
körülményei befolyásolják. Mikro- és makropórusokban gazdag termék, amely növeli a 
vízvisszatartó képességet, lehetővé teszi a mikroorganizmusok fejlődését és megtartja a 
tápanyagokat, idővel fokozatosan felszabadítva azokat. 

 1. ábra: Terra-Preta bioszén termék (ID:1571) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571
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Alkalmazási területek a mezőgazdaságban:  
Az ID1571 Terra-Preta bioszén termék 5-20 t/ha mennyiségben kerül felhasználásra a talaj 
minőségének, az évszaknak és a növények tápanyag igényeinek megfelelően. Fel lehet 
használni a kertészeti kultúrák tápanyag igényeinek biztosítására pl. friss zöldségek, eper, 
aroma és gyógynövények, fűszernövények, állandó növények (gyümölcs ültetvények), szőlő, 
rizs és dohány stb. A fő alkalmazási terület a biogazdálkodás és az alacsony bevitelű 
gazdálkodás. 
 
Előnyök a gazdálkodók számára  
A bioszén-termékek széles körű és sokféle jótékony hatással bírnak, mivel talajjavító - 
módosító - kondicionáló szerként alkalmazva csökkenti a talaj térfogatsűrűségét, javítja a talaj 
levegő ellátottságát, a víz – és tápanyag megtartó képességét, miközben csökkenti a 
tápanyagok kimosódásából adódó veszteségeket. A bioszén potenciálisan „szén-negatív”, 
több szenet vesz ki a légkörből, mint amennyi visszajut, így enyhíti az éghajlatváltozás hatásait 
azáltal, hogy a növényi eredetű szenet a talaj nagyon stabil formában tárolja, amely ellenáll a 
hosszú távú bomlási folyamatoknak.  

Az alkalmazás szűk keresztmetszetei. Potenciális kockázat vagy korlátozás: 
Mivel a bioszén talajba való beépülése nem visszafordítható folyamat, valamint nagy dózisban 
alkalmazzák, ezért csak olyan kiváló minőségű, megfelelően előállított bioszén-termékeket 
lehet alkalmazni, amelyek EU / tagállam hatósági engedéllyel, REACH-tanúsítvánnyal és a 
szállító kiterjesztett gyártói felelősségi tanúsítványával rendelkeznek. Néhány állati trágyából 
előállított bioszén esetében a magas koncentrációban jelen lévő Cu/Zn tartalom jelent 
kihívást. Mivel a bioszén anyagot nagy dózisban alkalmazzák így ez magasabb végfelhasználói 
költséget eredményez ami kihívást jelent. A kis térfogattömegből és a magas porfrakció 
következtében növényi bioszén anyagok esetében a szélerózió és a csapadék által történő 
kimosódás kockázatára nagy figyelmet kell fordítani a nyílt terepen történő alkalmazás során. 
Az alkalmazási módot illetően fontos a körültekintő kezelés a száraz bioszén alkalmazás 
esetében szeles körülmények között kerülni kell a kijuttatást. Az alapanyagok kezelése és a 
szállítási logisztika az egyik legkritikusabb gazdasági, biztonsági, környezeti és termelési 
hatékonysági kérdés a bioszén-műveleteknél. A tárolási infrastruktúra elengedhetetlen eleme 
a bioszén-ellátási láncoknak. A tárolás tehát elkerülhetetlen, ugyanakkor az egyik fő kockázati 
forrás az ellátási láncban. A kockázat a tárolás során felmerülő technikai problémákból 
(például tűz), valamint a lekötött tőke alternatív költségéből származik. Földrajzilag szétszórt 
területen az alapanyagok ára növekszik, mivel a szállítási költségek növekedése miatt nő a 
távolság a bioszén-előállító üzemtől. A lánc egészének perspektívája ezért kritikus fontosságú 
a szállítás megbízhatóságának, valamint a tárolók elhelyezésének és méretének 
kiegyensúlyozása szempontjából. A nyersanyag-menedzsment és a szállítási logisztika 
megszervezése az egyes bioszén termékek esetében más és más.  

Nincs ismert jogi probléma, miután 2022. július 16.-án életbe lép a Termésnövelő anyagokra 
vonatkozó új EU szabályozás (EU 2019/1009). 
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok EK 1272/2008 szabályozás szerint: 
P102: gyermekektől elzárva tartandó 
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető 
P302+P352: Ha bőrre kerül: lemosás bő vízzel 
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
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Az anyag szállítására vonatkozóan nincs speciális szabály.  
Öngyulladás: magas kockázat, különösen a frissen gyártott bioszén termékek esetében. 
Az EU termésnövelő anyagok felhasználására vonatkozó rendeletének (EU 2019/1009:) I. 
melléklet CMC 14 összetevő kategória – Pirolízis és elgázosítási anyag (elfogadás alatt) a 
következő jogi előírásokat fogja magába foglalni:   

 megengedett kiindulási anygaok listája 

 a termokémiai eljárás körülményei  

 termék minőségi előírásai:  
o maximum 6 mg/kg száraz anyagra vonatkoztatott PAH16 tartalom 

(megjegyzés: egyes tagállamokban 1 mg/kg PAH19 határérték van érvényben  
2005 óta, különösen a NATURA 2000 területzeken. 

o PCDD/F/kg száraz anyagra vonatkoztatva: maximum 20 ng WHO toxicitási 
egyenérték  

o maximum 0,8 mg/kg száraz anmyagra vonatkoztatott PCB tartalom 
o maximum 30 g/kg klór tartalom száraz anyagra vonatkoztatva,  
o maximum 2 mg/kg dry matter of thallium  
o H/Corg kisebb, mint 0,7 
o szerves anyag tartalom: kevesebb, mint 50%. 

A bioszén terméknek meg kell felelniü az EU termésnövelő anyagokra vonatkozó 
rendeletének (EU 2019/1009) adott termékfunkció-kategóriájában meghatározott minőségi 
és biztonsági követelményeinek. 
Az 1 t / év felett előállított Biofoszfát-termékek csak akkor alkalmazhatók, ha minden kötelező 
EU / tagállam hatósági engedély rendelkezésre áll gyártáshoz, importáláshoz, forgalomba 
hozatalhoz és felhasználáshoz, és a termék címkézése rendelkezésre áll az előírásoknak 
megfelelően. 

Fontos megjegyzések az összes bioszén anyag használatára vonatkozóan:  

 Annak érdekében, hogy a bioszén termék rövidebb idő alatt magas funkcionalitást 
biztosítson a terméket használat előtt rendszerint aktiválni, összekeverni, de legalább 
nedvesíteni kell. 

 Az EU / tagállam hatósága által engedélyezett, kibővített gyártói felelősségi tanúsítvánnyal 
rendelkező szállítótól származó, legálisan vásárolt, az EU által gyártott (az előírások 
minőségi előírásainak megfelelő) bioszén termék eredményez biztonságos használatot.  

 Mivel a bioszén anyag használata a talajban visszafordíthatatlan folyamat, így a 
felhasználó teljes felelősséggel tartozik, hogy a bioszén megvásárlása és felhasználása 
előtt megbizonyosodjon arról, hogy a termék rendelkezik a kötelező hatósági engedélyek 
teljes dokumentációjával, beleértve a kiterjesztett gyártói felelősségi tanúsítványt.  

 Illegális bioszén felhasználása  1 t / év fölötti kapacitás felett, ha nincs kötelező EU / 
tagállam engedély és gyártói tanúsítvány, pl. nem állnak rendelkezésre megfelelő 
biztonsági dokumentumok, nem szabad mezőgazdasági célokra felhasználni. 

A termék alkalmazásának gazdaságossági értékelése 
A növényi alapú bioszén talajjavító anyagként történő alkalmazásának technikai és 
költséghatékonysága (legfőképpen a víz- és tápanyag-visszatartás szempontjából) 
nagymértékben függ a bioszén minőségétől és alkalmazási körülményeitől. A bioszén 
minőségét elsősorban a bioszén előállítására szolgáló pirolízis technológia és az alapanyag 
minősége határozza meg. Alacsony hatékonyságú pirolízis technológia mindig gyenge 
minőségű bioszén termékeket állít elő, abban az esetben, ha a kiindulási anyag szennyezett, 
ez a szennyeződés a végtermékben is megjelenhet. A növényi bioszén nem rendelkezik 
gazdasági jelentőségű tápanyag tartalommal. 
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A növényi bioszén kiválóan alkalmas a talajjavításra, főként a nagy dózisban alkalmazva, 
magas víz- és tápanyag-visszatartó képességgel rendelkezik. A bioszén komposzttal vagy más 
szerves trágyával való kombinációja a legoptimálisabb az agronómiai teljesítmény 
szempontjából. 

 
A legjobb gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó iránymutatás, figyelembe véve az adott 
terület sajátos körülményeit, a termék egyedi alkalmazásait (talajjavító szerv, termesztő 
közeg, termésnövelő anyag)  

Iránymutatás a bioszén speciális használatára: talajjavító anyag  

Szabadföldi növények:  

 A talaj előkészítése mechanikus szántással 20-30 cm mélységig. A talajművelés azonban 
nagy mennyiségben elpusztítja a gombahifákat, ezért a teljes művelés nem ajánlott. 

 Bioszén kiszórása műtrágyaszóróval vagy kézzel, 5-20 t / ha mennyiségben, a növény 
tápanyag igénye és a talajviszonyok szerint. Ősszel, vagy ha már aktiválva van, 3-5 nappal 
a vetés előtt kell elvégezni.  

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés. 

Zöldségfélék: 

 A talaj előkészítése mechanikus szántással 20-30 cm mélységig. A talajművelés azonban 
nagy mennyiségben elpusztítja a gombahifákat, ezért a teljes művelés nem ajánlott.  

 Bioszén kijuttatása műtrágyaszóróval vagy kézzel 1-10 t/ha, vagy a soron, 1-5 t/ha 
mennyiségben, a növény igénye és a talajviszonyok szerint. Ősszel, vagy ha már aktiválva 
van, 3-5 nappal a vetés / átültetés előtt kell elvégezni.  

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés / átültetés 

Gyümölcsösök és szőlő: 

 A talaj előkészítése mechanikus szántással 20-30 cm mélységig.  

 Bioszén kijuttatása műtrágyaszóróval vagy kisebb parcellák esetén kézzel, 5-20 t / ha 
dózissal a növények igénye és a talaj tápanyag tartalma függvényében. Általában ősszel 
kell elvégezni. 

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés / átültetés. • Ültetés után: A bioszén 
elterjedése helyben, a soron, 5-20 t / ha mennyiségben, a termésfelvétel és a 
talajviszonyok szerint. 

Iránymutatás a bioszén speciális használatára: növényi betegség elnyomása  

Annak ellenére, hogy a bioszén nem tartalmaz mikroorganizmus-keveréket, számos módon 
alkalmasa bioszén a szisztémás növényi rezisztencia kiváltására, például javítja a 
tápanyagellátást. 
Üvegházi növények:  

 Keverje össze a termesztő közeggel maximum 20% v/v dózisban, legalább 48 órával a 
vetés vagy átültetés előtt.  

 Ne alkalmazzon gőz sterilizálást.  

 A legjobb hatás érdekében mikroorganizmusokkal formulázott bioszén alkalmazása 
javasolt.  
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Szabadföldi növények:  

 Talaj előkészítése mechanikus szántással maximum 20-30 cm mélységben. 

 A bioszén kijuttatása műtrágya szóróval vagy kézzel 5-20t/ha dózisban vagy a sorok közé a 

talaj tápanyag ellátottságának és a növény kultúra tápanyag igénye függvényében. 

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés/átültetés.  

 Alkalmazás után nem szabad talajfertőtlenítő szert használni.  

 Lehetséges integrálni a talaj szolarizálásával, biofumigálással és más agronómiai 

gyakorlatokkal. 

 A legjobb hatás érdekében mikroorganizmusokkal formulázott Bio-Foszfát alkalmazása 

javasolt.  

Iránymutatás a bioszén használatára: termesztő közeg:  
Zöldségfélék:  

 Ellenőrízze a pH értéket és az elektromos vezetőképességét a bioszén anyagnak.  

 Ha az elektromos vezetőképessége az anyagnak kisebb, mint 1000 µS/cm, abban az 

esetben a termesztő közegbe keverhető maximum 20% v/v mennyiségben, legalább 48 

órával az ültetés előtt.  

 Abban az esetben, ha a vezetőképesség nagyobb, mint 1000 µS/cm, akkor abban az 

esetben a termesztő közegbe keverhető maximum 10% v/v mennyiségben, legalább 48 

órával az ültetés előtt.  

Dísznövények és virágok:  

 Ha az elektromos vezetőképessége az anyagnak kisebb, mint 1000 µS/cm, abban az 

esetben a termesztő közegbe keverhető maximum 20% v/v mennyiségben, legalább 48 

órával az ültetés előtt.  

 Abban az esetben, ha a vezetőképesség nagyobb, mint 1000 µS/cm, akkor abban az 

esetben a termesztő közegbe keverhető maximum 10% v/v mennyiségben, legalább 48 

órával az ültetés előtt.  

 Abban az esetben, ha a pH értéke nagyobb, mint 7,5 és a növény savas közeget szereti, 

akkor maximum 5% v/v. mennyiségben javasolt a termesztő közeghez keverni.  

A bioszén és a komposzt termékeket külön-külön vagy együttesen kombinálva használhatók, 
így szinergikus hatások érhetőek el. Ezek nem versengő termékek, és általában különböző 
melléktermék-áramokból készülnek. Míg a bioszén előállításához használt alapanyagok 
szárazak, a komposztáláshoz használt alapanyagok általában magas nedvességtartalommal 
rendelkeznek. A komposztálás során előnyösen használható a bioszén így rövidebb a 
komposztálási idő érhető el, csökken az ÜHG-kibocsátás, csökken az ammóniaveszteség és 
csökken a szag-képződés. Ugyanakkor a bioszén bent tartja a komposztban a nedvességet és 
tápanyagokat. 
A bioszén-komposzt integrált alkalmazása pozitívan befolyásolja a talaj szerkezetét, beleértve 
az aggregátum stabilitásának növelését; a pórustérfogat és a hidraulikai vezetőképesség 
javítását; jobb vízvisszatartás; jobb levegőegyensúly; a talajerózió és a tápanyag kimosódás 
csökkentése; a mikrobiális élet stimulálása; jobb talajhőmérleg és a kationcserélő kapacitás 
növekedése. 
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Hogyan kell tárolni, területre jutatni és milyen eszközök szükségesek:  

Tárolási körülmények: száraz, zárt és jól szellőző helyen kell tárolni, védve a közvetlen below 
20 C fok hőmérsékleten az eredeti csomagolásában.  

Alkalmazási dózis: 0.2-1.5 t/ha a talaj tápanyag ellátottságának és a növény kultúra tápanyag 
igényének függvényében.  

Növények: zöldségfélék, eper, állandó növények (gyümölcs fák) , szőlő kultúrák,rizs, dohány, 
gyógynövények és fűszer növények és más értékes növény kultúrák.  

Praktikus ajánlások: Szabadföldi és üvegházi termesztésben vetés és ültetés előtt, a talajba 
bedolgozva.  

Kijuttaás ideje: ültetés előtt.  

 
További információ:  

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571  
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571

