
Bioszén hatása a talaj
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ltérések a hidrofobicitásba

http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/orbit:86021/datastreams/file_5577195/c
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content



Alkalma ás célkitű ésekAlkalmazás → célkitűzések

Leromlott talajok javításaLeromlott talajok javítása

- szerkezet, víz- és tápanyag-gazd
termőképesség növelésetermőképesség növelése

vagyis: 

- Fizikai-kémiai tulajdonságok ja

- pl.: víztartóképesség, pH, poro

- Biológiai aktivitás növeléseBiológiai aktivitás növelése

- Növényi növekedésre serkenté

kk

álkodás javítása, 

avítása 

ozitás megváltoztatása

se



A bios én kiemelt hatásai A bioszén kiemelt hatásai 

pH növekedés
C:N arány nőC:N arány nő
C:O arány nő
Kationcserélő kapacitás növekedésKationcserélő kapacitás növekedés
Talaj aggregáció megváltozik – homokta
Porozitás növelésePorozitás növelése
Visszatartó funkció

Ki  l k l úl ú k i tKis molekulasúlyú anyagok visszatar

 talajban talajban

alajoknál növekedés

tártása



A bioszén hatásai a talaj mikrA bioszén hatásai a talaj mikr

zakirodalom  elsősorban jó mikrobiális é

Direkt hatás: több és nagyobb niche a mDirekt hatás: több és nagyobb niche a m

 Függ a pórusmérettől a mikroorgani
és megtelepedéseés megtelepedése

Indirekt hatás a „hozzáadott” tápanyag
vízgazdálkodási jellemzők, pH növekedévízgazdálkodási jellemzők, pH növekedé

ttp://doctor-biochar.blogspot.hu/2013/11/characteristics-of-biochar-biologica

roorganizmusairaroorganizmusaira

élőhely funkcióját emeli ki

mikroorganizmusoknakmikroorganizmusoknak

zmusok hozzáférhetősége 

gtartalom, jobb 
és…és…

l.html
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T (°C) P itá  ( 2/ )

apanyagtól és előállítástól füg
apanyag T (°C) Porozitás (m2/g)

almaszál 400 178

FP 184FP 184

a hulladék 300 2

700 342

korica maradék 
etakarítás után)

SP 38

FP 241

gyfa 400 252

650 528

nocarpus (mangrove 200 -

400 -

600 -

nyő SP 48

FP 190

Tulajdonságaikat jelentősen befolyásolja az alapanya

FP 190

H C (%) N (%)

ggő jellemzők
pH C (%) N (%)

- 65,2 0,90

- 64,8 0,8064,8 0,80

7,9 70,5 4,97

11,1 85,1 3,92

11,0 73,6 0,14

9,8 60,6 0,42

6,7 -

9,3 - -

7,4 64,2 0,69

9,7 76,8 0,87

12,2 82,9 0,71

5,8 82,1 0,12

8 5 54 0 0 15

aguk és az előállítási technológiájuk.

8,5 54,0 0,15



H tá   t l j ikHatás a talaj mikroorga
A t l jb  l ő élő ilá  h tá l  A talajban levő élővilágra hatással van a
Friss bioszénnél gyakran nagy koncentrá
á á i ók  PAH k  é  k tí  h tásványi sók, PAH-ok, és ezek negatív hat
baktériumokra és gombákra.

A bi é ből ki ldódó k  é   áltA bioszénből kioldódó anyagok, és az ált
tápanyagok is hatással vannak a mikrobá
aktivitásáraaktivitására.

Kiemelt jelentőségű a porozitás is →

i ianizmusaira
 bi ébi é él tkél tka bioszénbioszén életkoraéletkora

ációban vannak jelen 
tá t f jth t k ki  tást fejthetnek ki a 

t l   t l jból f l tt tala a talajból felvett 
ák növekedésére és 

→



Pó át é ők h ló k  bi é b é

órusok eloszlása
Pórusátmérők hasonlóak a bioszénben é
pórustérfogat szignifikánsan nagyobb vo

é   t l jb  d    k l tí  és a talajban, de a  kumulatív 
olt a bioszénben.

http://www prsi ca/biochar-101-2/http://www.prsi.ca/biochar-101-2/

← Fa alapanyagú bioszén  ← Fa alapanyagú bioszén, 
alkalmazás 3 éves 
kísérletben mezőgazdaság
talajba keverve.



orozitás

ontos tulajdonság, talajjellemzőket is j

ügg a bioszén alapanyagátólügg a bioszén alapanyagától

lőhelyül szolgál(hat) a mikroorganizmus

k é i k k (0 3 3 )  bák k aktériumoknak (0,3-3 μm), gombáknak 

elentősen befolyásolja

soknak

(2 80 ) é  ák k (7 30 )(2-80 μm) és protozoáknak (7-30 μm)



ülönböző bioszén terméke
ltérő mikrobiális válaszok

Monitoring módszerekMonitoring módszerek

FU l f i i   l k FU - colony forming unit -> telepek meg

UT /OTU- operational taxonomy units -
6S RNS k iák ö h lí á  l6S rRNS szekvenciák összehasonlítása al

LFA – phospholipid fatty acid -> Foszfoli

MBC - microbial biomass carbon -> mikro
mennyiségének változása

EM - scanning electron microscope -> el
épek a telepekről, hifafonalakról

ek –

j l é / á lálágjelenése/számlálása

> taxonómiai egység 
l jálapján

pid zsírsav analízis

obiális szén 

lektronmikroszkópos 



Mikrobiális válaszok különbözőMikrobiális válaszok különböző

apanyag PT (°C) Alk. Arány (%) Talaj 

za hajtás 450 0,5 homo

koricacső - 10 -
ellet

ölgyfa 600 0,5 -

600 2600 2 -

korica 
aradék

600 ~0,9 homo

600 ~2,3 homo

yümölcshéj 500 1 homo

500 3 homo

ő bioszeneknélő bioszeneknél

 min. Kísérleti idő 
(nap)

Mikrobiális
inf  (%)

Egyéb vá
(CFU O(nap) inf. (%) (CFU, O

ok 74 28 tPLFA min. vál

- magas MBCg

372 15 MBC -

372 2 MBC372 -2 MBC -

ok 1095 -27 MBC -

ok 1095 49 MBC -

ok 90 25 tPLFA megegye
kontrollakontrolla

ok 90 45 tPLFA 27%-kal 
nagyobb



anyag PT (°C) Alk. Arány 
(%)

Talaj min. K
((%) (

a 470 2 agyagos talaj 3

a+avar 
w/w)

470 2 agyagos talaj 3

héj 525 3 homok 1

525 3 i   g g 1525 3 iszapos  agyag 1

rjuhar 500 10 homok 2

500 20 homok 2

500 10 homok 1500 10 homok 1

500 20 h k 1500 20 homok 1

Kísérleti idő 
nap)

Mikrobiális
inf. (%)

Egyéb vált. (CFU, OUT
(%-os változás)nap) inf. (%) (% os változás)

30 8 tPLFA nőtt: bakt. 9%; actinoba
ua.;G- 19%; gomba 12%

30 18 PLFA nőtt: bakt. 13%; actinob
25%; G- 14%; gomba 40%

00 12,5 tPLFA -

00 9 5 tPLFA00 -9,5 tPLFA -

28 alacsonyabb 
tPLFA

csökkent: G- 54%; G+ 37
actinomyc. 50%; gomba

28 alacsonyabb 
tPLFA

csökkent: G- 56%; G+ 50
actinomyc. 55%; gomba

68 magasabb Növekedés: G 19%; G+ 68 magasabb
tPLFA

Növekedés: G- 19%; G+ 
actinomyc. 5%; 
Csökkenés: gomba 18%

68 bb Nö k dé G 43%  G  68 magasabb
tPLFA

Növekedés: G- 43%; G+ 
actinomyc. 34%; gomba



lsősorban a c és d jelű elektronmikroszkópo
ét mikroorganizmus, hifafonál. 

os képen látható egy-





őbb következtetések a szak
apján

A bioszén porózus szerkezete kedvez
mikrobiális kolonizációhoz – meghívó 
mikroorganizmusoknak mikroorganizmusoknak 

Tápanyagtartalom szabályozza a mik

Gyakran átmeneti válaszok, nincs mi
trend (főleg rövid távon)

Eltérő mikrobiális válaszok

Mikoroorganizmus közösség összetéte
megváltoztathatja, de néhány esetbe
adagolással együtt önmagában nem.

kirodalom 

ő feltételeket nyújt a 
 a talaj 

krobiális növekedést

ndig megfigyelhető 

elét is 
en csak NPK 



övő – célok és feladatok

 Hosszabb távú hatás vizsgálata, ak

 Vizsgálni hogyan függ össze a talaj
aktivitással, előfordulással.

 Bioszén típusok pontos hatása a kü
osztályokban

 Abundancia, közösség szerkezeti s

 Mikróba törzsekkel való beoltás Mikróba törzsekkel való beoltás

 Bioszenek pórusméretének változt
élőhelyet biztosítson  könnyítve aélőhelyet biztosítson, könnyítve a

 Több párhuzamos kísérlet a jobb ö

kár 5-10 éven keresztül.

j öregedése a mikrobiológiai 

ülönböző talajszerkezeti 

struktúra tanulmányozása

tatása, hogy még jobb mikrobiális
 szaporodást  telepképzést szaporodást, telepképzést.

összehasonlíthatóság érdekében.
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