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A Terra preta sztori
A bioszén / faszén / elszenesedett biomassza talajjavításra használata nem a mi találmányunk!
Elég volt újra felfedezni azt az ősi eljárást, amit az amazonasi indiánok 2500 éve kezdtek
használni mesterséges talaj létrehozására a terméketlen amazonasi talajból. 1500 évig
építgették, még ma is stabil 6 méteres réteg bizonyítja az őstechnológia hatékonyságát.
Mit raktak az egykori indiánok a gyenge talajba? Faszenet, hamut, csontokat, agyagipari
hulladékot, törött háztartási agyagedényeket, trágyát, háztartási hulladékot.

Tanulság: hosszútávú, állandó munka kell a részünkről,
hogy a talaj gyógyítása megtörténjék!!
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Projektünk céljai

Technológia- és termékfejlesztés
• bioszén savanyú homokos talaj javítására;
• bioszén mint adjuváns és hordozóanyag mikrobiológiai talajoltóanyaghoz.

Megoldott feladatok

• Bioszenek széleskörű jellemzése, bioszén adatbázis kialakítása;
• Veszély-felmérő rendszer kidolgozása a bioszén talajra alkalmazhatóságára;
• Savanyú homokos talajra alkalmas bioszenek kiválasztása;
• Bioszén-alkalmazási technológiák kifejlesztése léptéknövelt kísérletekben:
• Mikrokozmosz és tenyészedény kísérletek;
• Technológiai paraméterek körülhatárolása mikrokozmoszban,
• A tapasztalatok adaptálása szabadföldre,
• Szabadföldi demonstráció kisarcellás kísérletekben:
• Nyírlúgos: 60 parcella
• Őrbottyán 96 parcella.
• Technológia- és termékverifikáció, illetve a verifikációt kiszolgáló komplex
monitoring rendszer kidolgozása a demonstrációk részletes követésére.

Holisztikus megközelítés
Talaj: az ökoszisztéma része, a termékeny rétegen plusz a felszín alatti rétegek és vizek,
diverzitása és funkciói az ökoszisztéma szolgáltatásait biztosítják:
• vízzel és anyagokkal látja el az emberiséget,
• szabályoz, pufferol, szűr, reciklál, ezzel biztosítja a földi lét alapjait,
• oktatási és kulturális szerepet tölt be.
Hulladék: ma elsősorban gond, probléma, költség
Meglőzés / Csökkentés
Holott általában értékes anyag, főként, ami a természetből, a talajból származik.
Újrahasználatra alkalmassá tétel
Ami a talajból hiányzik, az a levegőben, a lerakókban, vagy égetve kockázatos.
Újrafeldolgozás
Ősi terra preta: elszenesedett biomassza, hamu, agyag, mész,
csontok, trágya és holt növényi anyag komposztálva vagy anélkül.
Ilyesmi hegyekben áll mai világunkban!
Hasznosítás

Energianyerés
Lerakás

Technológia hatóköre – kiterjedés térben és időben:
• lokális, regionális (vízgyűjtő) és globális
• rövid távú és hosszútávú kockázatok és hasznok várhatóak,
ezeket kell egymással összevetni.
Technológia hatóköre: – értékelendő területek:
• Ipar, mezőgazdálkodás, bányászat, a GAZDASÁGi
• Emberi jólét, egészség, szociális ellátás, a TÁRSADALMI
• Az ökoszisztéma jóléte, szolgáltatásai, KÖRNYEZET
Technológia verifikáció, fenntarthatóság, 7. EU akcióprogram:
eróziógátlás, szervesanyagnövelés, remediáció
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Haszon

Az innovációs lánc nagy részét lefedi a projekt
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Disszemináció

Az M5 Mindenki Akadémiája sorozatában fog szereplni a bioszenes talajjavítás november 15-én.

Köszönöm a figyelmet!
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The planned development covers the complete innovation chain

1. The idea of innovation; 2. Laboratory and pilot experiments;
3. Examination of the legal background and end user needs;
4. Selection of the actual case; 5. Technology planning for the selected case;
6. Planning of technology monitoring; 7. Demonstration; 8. Verification;
9. Dissemination; 10. Market entry.
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Targeted results:

1. Demonstration of the innovative utilisation of biochar and verification of the
feasibility of the developed products and technologies;
2. Biochar as the carrier of the soil inoculum, aiming at fixing the microbial cells,
prolonging their life span and easing the handling of soil inocula;
3. Solid microbial inoculum fixed on the biochar carrier will be developed to
acidic and sandy soils;
4. 12% of Hungary’s territory is covered by acid sandy soil needing
enhancing and sustaining the soil quality on the long term;
5. Know-how development for biochar application to acid sandy soils
and inoculum fixed on biochar carrier;
6. Methodology elaboration for the evaluation of the soil amending effects of
biochar and inoculum fixed on biochar;
7. Selection of the biochar types suitable for acid, sandy soils and establishment
of a biochar-database;
8. Demonstration of the use of biochars in environmental technologies,
9. Verification of the developed technologies,
10.Dissemination of the verified products and technologies;
11.Industrial property protection of the products and technologies;
12.Marketing of the products and the technologies.

Thank you for your attention

