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A Bio-Foszfát termésnő anyagként való felhasználása 

Az alkategória főbb jellemzői 
A Bio-foszfát bio-eredetű apatit ásvány - kalcium-foszfát - termésnövelő anyag, mely 750 °C 
feletti, de legfeljebbb 850 °C anyagmaghőmérsékleten reduktív hőkezeléssel állítanak elő. A 
Bio-foszfát minden esetben élelmiszer-minőségű mono-áram állati csontörlemény 
alapanyagból készül, így a technológia során más anyagárammal történő együtt kezelés nem 
történik.  
A Bio-foszfát makroporózus szerkezetű, kb. 92% ásványi anyag és 8% szén tartalommal 
rendelkezik. A 30%-36% P2O5 tartalom következtében gazdaságosan magas koncentrált 
tápanyagsűrűséggel rendelkezik, a formulázott készítmények szabályozott tápanyag 
felszabadulással rendelkeznek. Szokásos alkalmazási dózisa: 200 kg / ha - 1500 kg / ha. 
Előnyök: gazdaságosan magas tápanyagtartalom, alacsony alkalmazási dózis, a talaj 
mirobiológiai életét javító makroporózus szerkezet, ellenőrzött tápanyag-leadással rendelkező 
biotápanyag, teljes körű anyagbiztonság és magas tápanyagfelhasználási hatékonyság jellemzi 
alacsonyabb költségek mellett. 

Kiindulási anyag 

Jogszabályi háttér: Az uniós termésnövelő anyagokról szóló új rendelet (EU 2019/1009) 
előkészítés alatt álló CMC14 összetevő kategória, mely a pirolízis és elgázosítással előállított 
anyagokra vonatkozik, a Bio-foszfát előállítás alapanyagaként a 2. vagy 3. kategóriába tartozó 
olyan anyagokat vagy azokból származó termékeket engedi használni melyek az Állati eredetű 
melléktermékekről szóló rendelet (1069/2009/EK) 32. cikk (1) - (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelnek.  

A Bio-foszfát előállítás alapanyagai a következők lehetnek:  

 2 vagy 3 kategóriába tartozó csont örlemény, 

 melyet elötte nyomás alatt sterilizáltak - 133 0C-nál magasabb maghőmérsékleten 
legalább 20 perc időtartamon és 3bar nyomáson, valamint 

 EU/tagállamok által engedélyezett és bejegyzett állati melléktermék kezelő üzemből 
kerül beszállításra. 

Hogyan állítják elő? 

A Bio-foszfát termékeket termokémiai átalakítási eljárással állítják elő oxigénmentes 
körülmények között, pirolízis reaktorokban. A pirolízis reaktorokat speciálisan a 
csontörlemények magas anyag mag-hőmérsékletű feldolgozására tervezték. A biztonságos 
Bio-foszfát-előállítás speciális termokémiai kezelésének feltételei az alábbiak: 

 legalább 750 °C maximum 850 °C anyag maghőmérsékleten legalább 10 perc 
időtartamig végzett pirolízis.  

Az uniós termésnövelő anyagokról szóló új rendelet (EU 2019/1009) meg fogja határozni az 
előállításra vonatkozó követelményeket, mely jelenleg előkészítési fázisban van.  
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Tipikus tápanyag tartalom és hozzáférhetősége a növények számára:  

A feldolgozott Bio-foszfát termékek nagy mennyiségben tartalmaznak foszfort (30-36% P2O5) 
és kalciumot (> 37%), melyek a növények számára hasznosítható formában vannak, így 
hatékony, környezetbarát és megújuló foszforellátást tudnak biztosítani. 

Példák a NUTRIMAN Gazda Platformon elérhető Bio-foszfát termékekre: 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192   

Az állati csontszén (ABC) Bio-foszfát (ID192) az egyetlen ismert átfogó ipari technológia, 
termékrendszer és eredeti megoldás az EU-ban a foszfor, mint kritikus nyersanyag 
visszanyerése élelmiszeripari minőségű állati csontból. 

A Bio-Foszfát (ID 192) alapanyaga az élelmiszeripari szarvasmarha- és más típusú 
csontörlemények. Ezt a csontörleményt előzőleg nyomás alatt sterilizálták az 1069/2009 / EK 
rendeletben megállapított feltételek szerint. A csontörlemény beszállíója  az EU / tagállamok 
által engedélyezett és bejegyzett állati melléktermék feldolgozó üzem.  

Ezt az alapanyagot a 3R Recycle-Reuse-Reduce nulla emissziós pirolízis technológia (ID193) 
dolgozza fel 750 ° C feletti anyag maghőmérsékleten, legalább 10 perc tartózkodási idővel. Az 
ID192 Bio-Foszfát 1-5 mmm szemcseméretű granulált vagy porított (0-1 mm-es frakciók) 
termék. Az alaptermék tápanyagtartalma > 30% P2O5 +> 38% CaO, 8% C, de a felhasználó 
igénye szerint bármilyen BIO-NPK-C -készítmény előállítása lehetséges. 

A termék egy teljesen biztonságos és gazdaságos, kombinált előnyös és többszörös hatással 
rendelkező innovatív termésnövelő anyag, amelyet elsősorban a kertészeti bio/alacsony 
bevitelű gazdálkodási műveletekben alkalmaznak. 

Számos szabadföldi és üvegházban végzett termesztési kísérletet végeztek Olaszországban, 
Izraelben, Magyarországon, Németországban, Hollandiában, Szlovéniában és Dániában 
különböző éghajlati és talaj viszonyok között. Mind a 3R (Újrahasznosítás - Újrafelhasználás - 
Csökkentés) nulla emissziós pirolízis / tápanyag-visszanyerési folyamat, mind pedig a Bio-
Foszfát termék az EU nemzeti Hatóság által engedélyezett (6300 / 2407-2 / 2020). 

 
1. Ábra (ID:192) 

 

Alkalmazási területek a mezőgazdaságban: 

Az ID 192 Bio-foszfát termék 0,2-1,5 t / ha mennyiségben kerülnek felhasználásra a talaj 
minőségének, az évszaknak és a növények tápanyag igényeinek megfelelően. Alkalmasak a 
kertészeti kultúrák tápanyag igényeinek biztosítására pl. friss zöldségek, eper, aroma és 
gyógynövények, fűszernövények, állandó növények (gyümölcs ültetvények), szőlő, rizs és 
dohány stb. . 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
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Előnyök a gazdálkodók számára:  

Az apatit alapú (kalcium-foszfát) állati csontszén (Bio-Foszfát), melynek P2O5-tartalma 
meghaladja a 30% -ot, megújuló, tiszta és minden szennyeződéstől mentes, gazdaságos ipari 
léptékben áll rendelkezésre. Nincs még egy olyan bioanyag ezen a Földön, amely olyan 
gazdaságosan magas P2O5 koncentrációval rendelkezik, mint a Bio-Foszfát. 

A Bio-Foszfát kadmium tartalma alacsonyabb, mint 0,1 mg Cd/kg kimutatási határ, szemben a 
Marokkóból importált P-kőzetben előforduló átlagos 30-200 mg Cd/kg értékkel (Európa 
kínálatának körülbelül egyharmada). 

Fenntartható és megújuló ellátási lánc. Míg a bányászott ásványi foszfát egy véges és nem 
megújuló erőforrás, a Bio-Foszfát fenntartható és megújuló melléktermékből származik, 
amely eddig nem hasznosított biomassza. 

A makropoózus szerkezetű Bio-Foszfát növeli a talaj vízmegtartó képességét, és lehetővé teszi 
a mikroorganizmusok fejlődését, a tápanyagok visszatartását és fokozatos felszabadulását az 
idő előrehaladtával. 

Ellentétben a feldolgozott hagyományos P-műtrágyákkal, amelyek vízben jól oldódnak ezáltal 
szennyezési kockázatot jelentenek a felszíni- és talajvizek felé, a Bio-Foszfát termésnövelő 
termékben a tápanyagok felszabadulását úgy lehet szabályozni, hogy a növények számára 
nagyobb részben hasznosuljanak.  

A különböző éghajlati és talajviszonyok között végzett hatékonysági tesztek azt mutatták, 
hogy a Bio-Foszfát termék a terméshozamot 10% -kal javíthatja a piacon lévő műtrágyákhoz 
képest. 

 

Az alkalmazás szűk keresztmetszetei. Potenciális kockázat vagy korlátozás:  
Kihívások: új termék a piacon, amely nagyobb elfogadottságot igényel.  

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 

Az anyag szállítására vonatkozóan nincs speciális szabály.  

Az anyag nem tűz- és robbanás veszélyes. Mivel a Bio-Foszfát 92% kalcium-foszfát-ásványi 
anyagból és csak 8% szén tartalma van, tárolás során nem lép fel robbanásveszély (ez nagy 
kockázat a magas C-tartalmú növényi alapú bioszén termékek esetekben). 
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A felhasználás jogi keretei:  

Speciális nemzeti jogi körülmények:  

ID 192: A tagállami hatóság engedély száma kertészeti alkalmazásokra: 6300/2407-1/2020 

EC REACH> 1000 t/év kapacitás: folyamatban van.  

Megfelel az EU termésnövelő anyagokra vonatkozó új rendeletének (2022) és az EU kölcsönös 
elismeréséről szóló 2019/515 rendeletének. 

 

A Bio-Foszfát termékek felhasználásának általános jogi kerete:  

A Bio-Foszfát tertméket kötelezően regisztrálni kell az EK 1907/2006 szerint. 

 

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 

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 Bio-Foszfát terméknek meg kell felelniük 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. 

 

 

A termék alkalmazásának gazdaságossági értékelése:  

BIO-NPK-C formulázott Bio-Foszfát 500 €/tonna ártól 
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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 Bio-Foszfát speciális használatára: szerves termésnövelő anyag  

Szántóföldi növények:  

 Talaj előkészítése mechanikus szántással maximum 20-30 cm mélységben.  

 A Bio-Foszfát kijuttatása műtrágya-szóróval 200-1500 kg/ha dózisban, a talaj tápanyag 

ellátottságának és a növény kultúra tápanyag igénye függvényében. Általában ősszel vagy 

ha aktiválva van az anyag, akkor 3-5 nappal a vetés előtt.  

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés/átültetés.  

üvegházi növények:  

 Keverje össze a termesztő közeggel maximum 10% v/v dózisban, legalább 48 órával a 
vetés vagy átültetés előtt.  

Gyümölcsök és szőlő:   

 Talaj előkészítése mechanikus szántással maximum 20-30 cm mélységben.  

 A Bio-Foszfát kiszórása műtrágya szóróval vagy kisebb területen kézzel 200-1500 kg/ha 

dózisban a talaj tápanyag ellátottságának és a növény kultúra tápanyag igénye 

függvényében. Általában ősszel szükséges.  

 Talajművelés mechanikus kultivátorral és vetés/átültetés.  

 Ültetés után: A Bio-Foszfát anyag helyi kiszórása a sorok közé 200-1500 kg/ha dózisban a 

a talaj tápanyag ellátottságának és a növény kultúra tápanyag igénye függvényében  

Iránymutatás a Bio-Foszfát speciális használatára: növényi betegség elnyomása  

Szántóföldi növények:  

 Talaj előkészítése mechanikus szántással maximum 20-30 cm mélységben. 

 A Bio-Foszfát kijuttatása műtrágya szóróval vagy kézzel 100-1500 kg/ha dózisban vagy a 

sorok közé 200-1500 kg/ha dózisban 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.  

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 Bio-Foszfát alkalmazása 

javasolt.  
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Iránymutatás a Bio-Foszfát speciális használatára: termesztő közeg:  

Zöldségfélék:  

 Ellenőrízze a pH és az elektromos vezetőképesség értékét a Bio-Foszfát 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.  

Hogyan kell tárolni, területre jutatni és milyen eszközök szükségesek:  

Tárolási körülmények: száraz, zárt és jól szellőző helyen kell tárolni, védve a közvetlen below 
20 0C 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_192  
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192

