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1) A feladatok megfogalmazása
Az intézet az FVM Irányító Hatósági Főosztályával kötött szerződésben az alábbi
feladatokra kapott megbízást:
a) a nitrátérzékeny területen a trágyatárolók méret és általános előírások szerinti
kialakítása, a telepen belüli trágya- és csurgalékvizek kezelésre, tárolására vonatkozó
előírások megfogalmazása, állatfajhoz és korcsoporthoz tartozó adatainak meghatározása.
Az állatfaj és korcsoport lista a preambulum 2. pontjában szereplő rendelettervezet 1. sz.
melléklete. A trágyatároló tér kialakításához szükséges irányszámok a preambulum 2
pontjában szereplő rendelettervezet 5. sz. mellékletében (utóbbiak a jelen szerződés 1. sz.
mellékletét képzik).
b) a szerves- és műtrágyák környezetterhelést csökkentő, megakadályozó kijuttatási
technikáinak ismertetése, főbb általános kritériumainak leírása
c) az állattartó telepek környezetvédelmi, valamint állatjóléti előírásainak teljesítéséből
származó fajlagos költségtöbblet igény meghatározása.
2) Tisztázandó kérdések
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
rendeletben (továbbiakban Nitrát rendelet) előírt feladatokkal kapcsolatosan az alábbi
főbb kérdések fogalmazhatók meg:
1) Milyen trágyatároló kialakítások vannak?
2) Milyen trágyatároló kialakításokat lehet és előnyös alkalmazni Magyarországon?
3) Mik az előírásoknak megfelelő trágyatárolókkal szemben megfogalmazható műszaki
követelmények, paraméterek?
4) Milyen állattartási technológiák terjedtek el Magyarországon és hogyan
csoportosíthatóak a trágyatermelés szempontjából nézve?
5) Milyen fajlagos trágyatermelési értékek rendelhetők az egyes állatfaj- és
korcsoportokhoz?
6) Mekkora az egyes állatfajok tartásánál keletkező trágyák nitrogén tartalma?
A trágya elhelyezésével kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdések:
7) Melyek a telepen belüli (ill. a trágyatárolóig történő) trágyaszállítással szemben
megfogalmazható műszaki követelmények, főbb kritériumok?
8) Milyen kijuttatási technikák vannak? Melyek a kijuttatásra vonatkozó követelmények,
elvárások a környezet védelme érdekében?
Az egyes kérdésekre a választ a következő pontokban - egy összefoglaló jellegű anyagban ill. a hosszabban kifejthető részeket a mellékletekben tárgyaljuk.
A c) pontban megfogalmazott feladatot annak komplett, egységes témája miatt szintén
mellékletben válaszoljuk meg.
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3) A nevesített állatfajok és korcsoportok
A hazai gyakorlatot, az érvényben lévő hazai és európai uniós jogszabályokat, valamint az
unió által kiadott iránymutatókat figyelembe véve a nitrát rendelethez kapcsolódóan a
következő állatfajok, és csoportok kialakítását javasoljuk, s a későbbiekben ezeket vesszük
figyelembe.
1. táblázat: A meghatározó hazai haszonállat fajok ill. csoportok
Állatfaj, csoport
Szarvasmarha
Tejelő tehén 650 kg
Borjak (0-6 hónapos
korig ~ 45-120 kg)
Növendék (6-12 hónapos
korig )
Üsző (12-24 hónapig)

Állatfaj, csoport
Sertés
Koca (10 malaccal, 9 kgig)
Utónevelt malac (8-35
kg-ig)
Hízó sertések, fiatal koca

Állatfaj, csoport
Baromfi
Tojótyúk
Brojler
Pulyka

Állatfaj, csoport
Juhok (szaporulattal)
Kecskék (szaporulattal)
Lovak (6 hónapnál
idősebbek)
Anyanyúl+szaporulata

Hízómarha (6-12
hónapig)
Hízómarha (12-24
hónapig)
Hízómarha, Anyatehén (>
24 hónap)

A nitrát rendelet állatfajtól függetlenül fogalmazza meg vízvédelmi követelményeit, így a
felsoroltakon kívül még más állatfajok és csoportok is alkothatók. Csekélyebb jelentőségük
miatt azonban esetükben egyedi értékelést és elbírálást javaslunk.
4) Válaszok a megfogalmazott kérdésekre:
4.1. A jellemző trágyatároló kialakítások
A hígtrágya esetében trágyatároló kialakításoknak három fő csoportját különböztetjük meg:
I. Földfelszín alatti – fóliával bélelt vagy betonozott falú – nyitott tároló medencék,
„tározók”. Ebbe a csoportba sorolhatók a zárt u.n. műanyagtömlős (-zsákos) tározók
is.
II. Betonfalú tartályok – félig földbesüllyesztett vagy földfelszín feletti – tározók.
III. Fém tárolótartályok (jellemzően földfelszín feletti kialakítással).
Almostrágya esetében a hazai viszonyok között egyféle tároló-kialakítási megoldás mérvadó,
azonban szerkezeti kivitelét tekintve többféle változatot különböztethetünk meg.
I.

Földfelszín feletti betonozott, (beton)fallal ellátott tárolóterek.

A trágyatároló kialakításának és főbb paramétereinek, ismérveinek összefoglalóját az 1.
számú mellékletben közöljük.
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4.2. Milyen trágyatároló kialakításokat lehet és előnyös alkalmazni Magyarországon?
A hazai termelési és klimatikus viszonyokat figyelembe véve mind a négy fent említett
megoldás szóba kerülhet. Vélelmezzük, hogy a technika fejlődésével új, - elsősorban
műanyagra alapozott – további tárolási megoldások is születni fognak. A nitrát rendelet
trágyatárolásra vonatkozó előírásait tekintve lényegtelen, hogy hol melyik megoldást
alkalmazza gazdálkodó, ez a telep nagyságától, elhelyezkedésétől, állatfajtól és egyéb (pl.
gazdasági) tényezőktől függ. A tároló/tározó megfelelő szigetelését és az előírt 20 éves
időtartamon belül megbízhatóságát, alkalmasságát azonban biztosítani kell.
A tárolók jellemzőit és a hazai viszonyok között való alkalmazhatóságát szintén az 1.
mellékletben tárgyaljuk.
4.3. Melyek az előírásoknak megfelelő trágyatárolókkal szemben megfogalmazható
műszaki követelmények, paraméterek?
A trágyatároló építményekre vonatkozó műszaki paramétereket, megfelelőségi kritériumokat
a szakszerű tervezés és kivitelezés, valamint az alkalmazott anyagok műszaki alkalmassága
biztosítja. A létesítésre vonatkozó szakszerűség és műszaki alkalmasság igazolását nemzeti és
harmonizált közösségi jogszabályok írják elő.
Építmények létesítésének engedélyezéséről és az építéssel kapcsolatos jogosultságról a
következő nemzeti jogszabályok rendelkeznek:
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet „az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról.”
45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet „az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi
követelményeiről.”
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet „az építőipari kivitelezési, valamint
a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról.”
104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet „a településtervezési és az építészeti-műszaki
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.”
A szakszerű tervezés és kivitelezés igazolásának végső formája – a rendeletekben foglalt
szakirányú végzettségre és egyéb jogosultsági feltételekre építve – a tervező/gyártó/kivitelező
garanciavállalása. Ennek dokumentuma lehet:
1. – Beruházási szerződésben rögzített garancia-vállalási nyilatkozat
2. – Gyártói vagy kivitelezői Megfelelőségi Nyilatkozat
Az építéshez felhasznált anyagok alkalmazhatóságáról és megfelelőségük igazolásának
módjáról a következő nemzeti jogszabály rendelkezik:
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet „az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól.”
Az építményhez felhasznált anyagok és kész ipari gyártmányok (gépek, szerkezeti elemek,
részegységek) megfelelőségét ezen elemek – szabványokon és jogszabályokon nyugvó –
minőségtanúsításai igazolhatják. Ennek dokumentumai:
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1. - Szabványokban előírt paramétereknek való megfelelőséget igazoló gyártói igazolás,
Megfelelőségi Nyilatkozat. A Megfelelőségi Nyilatkozat rögzíti, hogy az adott anyag vagy
részegység mely szabványoknak felel meg.
2. – Akkreditált laboratórium által kiadott igazolás, mérési jegyzőkönyv a termék megmért
jellemzőiről.
3. – Hatóságilag erre kijelölt külső intézmény vagy ilyen tevékenység végzésére jogosult
tanúsító szervezet által kiadott Megfelelőségi Tanúsítvány.
4. – Hatóságilag kijelölt intézmény által kiadott, egy meghatározott felhasználási területre (pl.
trágyatárolás) való alkalmasságot igazoló Építőipari Műszaki Engedély (ÉME), ill. ennek
közösségi változata az Európai Műszaki Engedély (ETA).
A Nitrát-rendeletben előírt trágyatárolásra vonatkozó követelményeket kielégítő trágyatároló
is csak a fentebb felsorolt, - építések engedélyezésére és a felhasználható anyagokra
vonatkozó – szabályok és rendeletek betartásával hozható létre:
A trágyatárolók kialakításánál, építésénél a Nitrát Rendelet speciális, egyedi, a tárolók
minőségére vonatkozó technológiai követelményeket fogalmaz meg (szivárgásmentesség és
legalább 20 éves élettartam). A követelmények teljesítése érdekében e célnak megfelelő
építőipari termékeket kell alkalmazni, amelyek alkalmasságát a 3/2003. (I. 25.) BM-GKMKvVM számú, „az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának,
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól” szóló együttes
rendelet alapján lehet eldönteni. E rendelet előírja az építőipari termékek szabványokon ill.
akkreditált vizsgálatokon nyugvó Megfelelőségi Tanúsítvánnyal, vagy szállítói Megfelelőségi
Nyilatkozattal való ellátottságát. Ezek hiányában - ugyanezen rendelet alapján – az elemek
trágyatárolásra való alkalmasságát Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) vagy Európai
Műszaki Engedély (ETA) is igazolhatja. Ezen engedélyeket hatóságilag kijelölt intézmény
adja ki, és ezzel meghatározott felhasználási területre (pl. trágyatárolás) való alkalmasságot
igazolja.
A szivárgásmentességet és korrózióállóságot a trágyával érintkező felületnek, az ezt alkotó
anyagnak kell biztosítania. Ezek lehetnek műanyagok, (trágyatároló fóliák, hegesztett
műanyag lemezek és műanyag bevonatok), vízzáró, szulfátálló betonok és a korróziónak
ellenálló fémek.
4.3.1. Fóliabéléses tározók vagy műanyag bélelő-bevonattal ellátott felületek:
A tározó bélelésére alkalmazott fóliának
- teljesen vízzárónak (ellenőrizhetően a toldásoknál is!),
- a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak,
- egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak,
- a tározó méretezése alapján számolt terheléseknek megfelelő szilárdsággal és
rugalmassággal rendelkezőnek,
- magas szakítószilárdságúnak (a kötéseknél és toldásoknál is!),
- és az elvárt élettartamon belül megfelelő UV sugárzás- és ózon ellenállónak, kell
lennie. A fentiek szerinti mechanikai tulajdonságokat meg kell tartania -30 - +80 ºC
hőmérsékleti szélsőértékek között is.
Trágyatárolók bélelésére ezért csak Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy a hazai
jogszabályokba illeszkedő EU közösségi tanúsítvánnyal rendelkező fóliák, ill. műanyagok
használhatók fel. Az ÉME engedélynek igazolnia kell a műanyag bevonatok, fóliák állattartó
telepek fém vagy földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatóságát, a 20 évet
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meghaladó elvárt élettartamra. A fóliák szilárdsági vizsgálatára az MSZ ISO 6383; MSZ ISO
7765; MSZ ISO 8570, MSZ EN ISO 899 szabványok vonatkoznak. Az ÉME engedélynek ki
kell térnie a fólia UV sugárzás-és ózon ellenállóságára is. Ezen tulajdonságok
meghatározására használhatók a DIN 53387 (UV) és DIN 7864 (ózon) szabványok, melyek
szerint mérve a fóliának „kiváló” ill. megfelelő osztályú besorolást kell kapnia.
4.3.2. Beton trágyatárolók (híg és almostrágya tározóknál egyaránt)
Betontároló csak a harmonizált nemzeti szabványban megjelölt
- vízzáró
- tervezői méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minőségű)
- szulfátálló
betonból készíthető. A figyelembe veendő harmonizált szabvány az MSZ EN 206-1: 2002 és
az ez alapján meghatározott MSZ 4798-1 számú beton szabvány, amely meghatározza a
vízzáróság és szulfátállóság követelményeit.
Amennyiben a betontároló előre gyártott elemekből készül, ezen elemekre vonatkozóan
rendelkeznie kell a korábban már említett 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes
rendeletben szereplő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal, vagy Szállítói Megfelelőségi
Nyilatkozattal. Ezek hiányában - ugyanezen rendelet alapján – az elemek trágyatárolásra való
alkalmasságát ÉME (Építőipari Műszaki Engedély) vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) is
igazolhatja.
4.3.3. Fém vázszerkezetű, szerelt hígtrágya tárolók
Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentősége van a korrózió elleni védelemnek, az
előírt 20 év élettartam biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti
elemek megfelelőségét
- vagy az anyag minősége önmagában,
- vagy a bevonata biztosítja.
A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági mind a
korrózióállósági feltételt kielégítik. A korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és
nemzetközi szabványok rögzítik. (MSZ EN 10088-1:2005; MSZ EN 10088-2:2005)
Nem korrózióálló fémek csupán a számított, szükséges mechanikai szilárdságot biztosítják a
korrózióállóságról pedig külön felületi műanyag bevonat gondoskodik. A felületi műanyag
bevonatról, illetve a felhordás technikájáról Minőségi Tanúsítvány kiállítása szükséges.
Ugyanez vonatkozik a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelőségére is.
Tekintettel arra, hogy az ilyen trágyatározók szinte kivétel nélkül adott típusterv alapján,
különböző méretekben készülő ipari gyártmányok, az egyes gyártók a teljes hígtrágya
tározójukra, mint késztermékre nyújtanak Megfelelőségi Nyilatkozatot. Ehhez a gyártónak
rendelkeznie kell az összes, szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelőséget
igazoló dokumentumoknak és a megfelelőséget igazoló akkreditált vizsgálati eredményeknek.
A trágyatárolók felépítésére és kialakítására jellemző műszaki követelményeket, jellemzőket
(elvárásokat) az 1. számú melléklet tartalmazza, ezt terjedelme miatt a rendeletben nem,
viszont a gazdaságok, állattartó telepek részére készülő tájékoztató kiadványokban szükséges
szerepeltetni. Ezen elvárásokat a trágyatárolók tervezésekor, a műszaki paraméterek
meghatározásakor alkalmazni kell.
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4.4. Milyen „lényeges” állattartási technológiák találhatók Magyarországon és hogyan
csoportosíthatóak a trágyatermelés szempontjából nézve?
Az állattartás során keletkező trágyát állatfajtól függetlenül alapvetően két csoportra
oszthatjuk:
•
•

almostrágya,
hígtrágya.

Külön csoportot alkothatnának azok a tárolás és a gyakorlat szempontjából trágyának nevezett
állati ürülékek melyek sem alomanyaggal, sem tisztítóvízzel nem keveredve gyűlnek össze a
termelés során. Ilyenek, pl. a ketrecben tartott tojótyúkok és a nyulak tartásakor keletkező
ürülékek. A gyakorlatban ezeket jelenleg állaguk (szárazanyag tartalmuk) alapján a híg- vagy
az almostrágya csoportba soroljuk.
Állattartási technológiákat nem, vagy csak igen általánosan lehet csoportosítani az
állatfajoktól függetlenül. A keletkező trágyát is érintően az elfogadott tartástechnológiai
csoportosítás a következő:
•
•

almozásos,
almozás nélküli.

Ezen túlmenően a tartástechnológiáról és jellemzőiről a trágyatermelés szemszögéből csak
állatfajhoz, korcsoporthoz és tartási célhoz kapcsoltan lehet vizsgálódni és megállapításokat
tenni.
2. táblázat: haszonállat csoportokhoz tartozó technológiai variánsok
Állatfaj, csoport
férőhely/év
Szarvasmarha
Tejelő tehén

Az alkalmazott tartástechnológiák csoportjai
Magyarországon döntően almozásos technológia! Pihenőboxos tartásnál
keletkezik „tisztán” hígfázisú trágya
Mélyalmos; Növekvőalmos; Pihenőboxos; (valamint ezek esetleg kifutós és
legeltetéses változattal)

Borjak (3 hónapos korig
45-100 kg)

Egyedi borjúbox; Csoportos borjúbox; Csoportos borjúnevelő istálló

Növendékek

Növekvőalmos; mélyalmos; (valamint kifutós és legeltetéses változatok)

Hízó marha

Legeltetés ill. mélyalom

Sertés

Magyarországot a széles technológiai variáció jellemzi: egyaránt almozásos és
almozás nélküli technológiák; egyaránt korszerű és elavult technológiák

Koca (és szaporulata max.
9-kg-ig)

Fiaztatókutricás tartás.

Hízók és fiatal kocák

Hízlalás technológiájának skálája igen széles, még akkor is, ha méretjellemzőket
nem veszünk figyelembe. A fiatal kocák itt szerepelhetnek a trágyatermelés
szempontjából (természetesen a megfelelő tartástechnológiához besorolva).
Almozásos:
Hagyományos (napi almozású)
Növekvő almos
Mélyalmos
Ferdepadlós almozásos
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Almozás nélküli (hígtrágyás):
Rész-rácspadlós napi öblítéses
Úsztatásos
Duzzasztásos
Öblítéses
Trágyapincés ill. lagúnás
Baromfi
Tojó

Almos; rácspadlós; ketreces

Broiler

Almos

Pulyka
Juhok (szaporulattal)

Almos
Legeltetés ill. mélyalom

Kecskék

Legeltetés ill. növekvő almos

Lovak

Almos ill. kifutó

4.5. Milyen fajlagos trágyatermelési értékek rendelhetők az egyes csoportokhoz?
(Állatfaj valamint korcsoport szerint)
Lényegi kérdésként felmerül, hogy egy állatfajt egyedi és korcsoport szintjén kell-e értékelni
trágyatermelés szempontjából, vagy pedig telepi szinten, a többi korcsoporttal együttesen. Ez
utóbbi a gyakorlat szemszögéből nézve ésszerűbb, mivel a telepen egy rendszerben kezelik a
trágyaelhelyezést, tárolást. A beltartalmi jellemzők (főleg N,P,K tartalom) és trágya fizikai
tulajdonságai miatt lényeges hogy az össz. keletkezett mennyiség milyen módon tevődik
össze.
A korábbi – rendszerváltást megelőző és azt közvetlenül követő - években történő telepi
trágyavizsgálatokra az összesített, telepre vonatkoztatott vizsgálatok és ehhez kapcsolódó
eredmények a jellemzők. Akkor még döntő többségében összhangban állt a telep névleges
mérete, (férőhelykapacitás) és a ténylegesen bennálló állatlétszám. Azóta a tulajdonviszonyok
változása továbbá a negatív gazdasági változások hatására a helyzet összekuszálódott. A
korábban egy tulajdonos kezében lévő telepen előfordulhat, hogy istállónként más-más lett a
tulajdonos, továbbá, hogy telepek be is zártak. Férőhely kihasználtság csökkenés is
megfigyelhető mint tendencia, a még működő régi telepek esetenként 50-70 %-os
kihasználtsággal működnek. E negatív hatások velejárójaként a telepek technológiai
„homogenitása” is megbomlott, amikor is nem konkrét telepek, hanem csak egyes istállók
rekonstrukciója zajlott le, ugyanakkor – kisebb számban - zöldmezős istállóberuházások is
történtek.
Az egyes állatfajok és csoportok trágyatermelési irányszámait a 2. számú mellékletben
ismertetjük.
4.6. Mennyi az egyes állatfajok tartásánál keletkező trágyák kiinduló nitrogén tartalma?
Az egyes állatfajok és csoportok trágyatermeléséhez tartozó éves nitrogéntermelését és a
trágya kijuttatáskori tonnára vetített N;P;K tápelem tartalmának irányszámait a 3. számú
mellékletben szerepeltetjük.
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4.7. Melyek a telepen belüli (ill. a trágyatárolóig történő) trágyaszállítással szemben
megfogalmazható műszaki követelmények, főbb kritériumok?
A trágyaszállításra a nitrát rendelet nevesítve nem tartalmaz előírásokat de a funkció
azonosság alapján a telepi gyűjtő, elvezető rendszerekre ugyanazokat a főbb követelményeket
vonatkoztathatjuk mint a tárolásra: a szivárgásmentességet és a 20 éves élettartamot. Ahhoz,
hogy ez megvalósuljon, és a technológia feladatát jól lássa el a következő műszaki elvárások
fogalmazhatók meg:
Csatornán, csővezetéken keresztül történő hígtrágya szállításnál:
-

A csatorna, vagy csővezeték anyaga a trágya korróziós vegyi hatásainak
ellenálló legyen;
A csatorna vagy csővezeték anyaga teljesen vízzáró legyen (műanyag, vízzáró
beton);
A csövek, csatornaelemek egymáshoz kapcsolódásának (kötések, toldások,
csatlakozások) szintén szivárgásmentes kivitelűnek kell lennie;
A talajba helyezett csővezetékeknek a fagyáshatár alatt kell elhelyezkednie az
eldugulás kiküszöbölésére;
Nyomott és szívott rendszerben a csővezetékeknek megfelelő
nyomásállósággal kell rendelkeznie;
Gravitációs trágyamozgatásnál a csatorna vagy csővezeték lejtése olyan kell
legyen, hogy a folyékony, de szilárd részeket is tartalmazó anyag torlódás- és
elakadásmentes áramlását biztosítsa;
A csatornát vagy csővezetéket elzáró-szerkezetekkel, ill. aknákkal szakaszolni
szükséges úgy, hogy az üzemeltetés és karbantartás biztosítható legyen;
Föld alatt vezetett csatornák és csővezetékek elhelyezésénél és a tervezésnél
figyelembe kell venni felszínen haladó járművek terheléséből adódó
igénybevételt, közlekedő utaknál, ahol szükséges erősítést kell alkalmazni.

Tartálykocsival történő hígtrágyás szállításnál:
-

Hígtrágya csak a céloknak tervezett és gyártott, vontatott vagy önjáró
hígtrágya-szállító tartálykocsival szállítható;
A tartálykocsinak és elzáró elemeinek a biztos, kifolyásmentes szállítást és
anyagmozgatást kell biztosítania;
Tartálykocsiknak mindenben meg kell felelni a jogszabályokban foglalt,
közlekedési járművekre vonatkozó előírásoknak.

Mechanikus trágyamozgató berendezéssel, illetve trágyaszállító pótkocsival történő
almostrágya szállításnál:
-

A mechanikus trágyamozgató berendezésnek szivárgásmentes felületen ill.
csatornában kell működnie;
A trágyaszállító pótkocsinak biztosítania kell, hogy az almos trágya ne
szóródjon le a kocsiról szállítás közben sem;
A trágya szállítására ill. kiszórására alkalmazott pótkocsinak mindenben meg
kell felelni a jogszabályokban foglalt, közlekedési járművekre vonatkozó
előírásoknak.
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4.8. Milyen kijuttatási technikák vannak? Mik a kijuttatásra vonatkozó követelmények,
elvárások a környezet védelme érdekében?
A szervestrágya alatt jól kezelt, tápanyagban gazdag szerves anyagot értünk. A
szervestrágyákat keletkezésük, tárolásuk és kezelésük szerint az almos istállótrágyák, a
hígtrágyák és a komposztok alkotják. Az ily módon keletkezett szervestrágyákat úgy kell
felhasználni, hogy kezelésük minél kevesebb költséget jelentsen, hasznosításuk pedig feleljen
meg a szigorú környezetvédelmi- és agrotechnikai követelményeknek.
A műtrágyák alatt a növények tápanyag utánpótlására mesterségesen készített (szervetlen)
anyagokat értjük. A műtrágyák jelentősége a mezőgazdasági termelésben szükségszerű, mivel
a szerves és hígtrágyák a növénytermesztés során a talajból kivont tápanyagok pótlására nem
mindig elegendőek, ill. az optimális tápelem-arány rendszerint nem állítható be. Ezen
túlmenően a magas terméshozamok, erélyes fejlődés elérése érdekében is alkalmazásra
kerülnek a műtrágyák, a növény igényéhez igazított dózisban, mivel ezek közvetlenül a
növény számára azonnal felvehető tápanyagformákat tartalmaznak.
Bármilyen trágyakijuttatás során alapvető követelmény, hogy a nitrát kimosódás a lehető
legkisebb legyen. Szakszerű a trágyázás, ha a talaj tulajdonságainak, tápanyagellátottságának, a környezeti feltételeknek és a termesztett növény helyesen megválasztott
termésszintjéhez tartozó tápanyagigénynek megfelelő adagokban, megfelelő időben és
módon, a trágya tápanyagtartalmának ismeretében történik.
A trágyázás pontos adagokban történő egyenletes végzése érdekében a következő elvárások
fogalmazhatók meg a kijuttatási technikákkal, trágyakijuttató műszaki eszközökkel
kapcsolatban:
•

Szerves almostrágya szóró gépek esetén javasolt a 25-35 %-os, vagy ettől kevesebb
keresztirányú szórásegyenletesség-eltéréssel dolgozó típusok alkalmazása és nem
fogadható el az 50 % feletti értékekkel dolgozó gépek használata.

•

A hosszirányú egyenletesség javítására az egyes rakományok kiszórásának elején és
végén jelentkező szórás-csökkenés hatását megfelelő átfedés mellett sebesség
csökkentéssel, vagy a kihordás átmeneti növelésével kompenzálni kell.

•

Szerves hígtrágya kijuttatásához azon típusú gépek alkalmazása javasolt amelyek
közvetlenül a talajra, vagy a talajba juttatják ki a hígtrágyát, és lehetőleg egymenetben
talajtakarást is végeznek. A csúszócsöves (csőfüggönyös) és a hígtrágyát talajba
injektáló géptípusok a legmegfelelőbbek a feladatra.

•

A hígtrágya kijuttató gépek esetén az elfogadható eltérés a keresztirányú
szórásegyenletességben legfeljebb 40 %, de törekedni kell az ettől jobb minőségű
szórásképet biztosító konstrukciók alkalmazására.

•

Műtrágyaszóró gépek esetén a keresztirányú szórásegyenletességben legfeljebb 30 %
eltéréssel dolgozó gépek alkalmazása engedhető meg de törekedni kell az ettől
alacsonyabb 10-15 % -os értéket nyújtó gépek alkalmazásához.

•

A keresztirányú szóráskép és szórásegyenletesség meghatározása gyártói vagy
gépminősítő intézetekben történő tesztvizsgálattal történhet. A minőséget igazoló
dokumentum lehet gyártói nyilatkozat a megfelelőségről, vizsgálati eredményekről
szóló gépteszt vagy akkreditált laboratóriumi mérési jegyzőkönyv.
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•

A kijuttatás során ügyelni kell a fogásonkénti csatlakozások pontos betartására, hogy a
szóráskép alapján számított átfedés biztosítsa a keresztirányú egyenletességet a
trágyázott terület egészén.

•

Folyékony műtrágyák esetében csak a valamely talajműveléshez kapcsolt,
injektálással és közvetlen bedolgozással történő kijuttatás engedhető meg.

•

A trágyakijuttatáshoz használt gépek rendszeres karbantartásáról naponta, ellenőrző
szervizéről és beállításáról legalább szezononként egyszer gondoskodni kell.

•

A trágyakijuttató gép megfelelő üzemeltetését megfelelő képesítésű munkaerő
alkalmazásával és az üzemeltetési szakmai ismeretek (pl. szóráskép alakulása)
átadásával a gazdaságnak biztosítania kell.

•

Az alkalmazható trágyakijuttatási technikának az IPPC rendelet alá tartozó telepeknél
az Európai Bizottság, illetve annak illetékes vagy megbízott szerve által meghatározott
és kiadványaiban szereplő „Elérhető Legjobb Technika” (BAT) – ként elfogadott
megoldásnak kell lennie. (Best Available Techniques Reference Documents (BREFs)
published by European Comission.) Egyéb telepeknél a BAT technológiákat előnyben
kel részesíteni.

A trágyakijuttató gépek és technológiák részletesebb kifejtését a terjedelme miatt a 5. számú
melléklet tartalmazza, melyet a gazdálkodóknak szánt tájékoztató kiadványban célszerű
elhelyezni.

Gödöllő, 2007.01.05.

(Pazsiczki Imre)
tud. főosztályvezető

(Dr. Fenyvesi László)
főigazgató
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1. melléklet: Trágyatárolók ismérvei a Nitrát-Direktíva előírásai alapján
Trágyatároló kiválasztási és építési szempontok:
A különböző trágyatárolási megoldások telepi és gazdasági szempontok alapján más és más
beruházás-típust tesznek indokolttá. A tárolók lehetnek szigetelt vagy szigeteletlen
földmedencék, betonozott vagy fém, földfelszín alatti vagy feletti, több ezer köbméteres
tartályok.
A beruházás típusát és méretét befolyásoló legfontosabb tényezők:
-

-

Trágya mennyiségek
állatfaj és állatállomány (telepméret),
tartástechnológia,
Telepi körülmények
helyszín adottságai,
talajszerkezet,
fekvés, tájolás,
méretkorlátok,
trágyamozgatási, -szállítási lehetőségek,
régiós ill. lokális feltételek,
Gazdasági-pénzügyi feltételek
Trágyaelhelyező terület

A trágyatárolók kivitele:
Magyarországon a korábbi gyakorlatot, a körülményeket és a lehetőségeket figyelembe véve a
következő kivitelű tárolókat vehetjük számításba:
Hígtrágya tárolás:
a) Fóliával bélelt földmedence
A tárolás jellemzése: A földmedencés tárolás a legjellemzőbb a hazai gyakorlatra,
általában mindenhol rendelkezésre állt (áll) elegendő terület a megvalósításra. E
korábbi hagyománynak és a fajlagosan kedvező beruházási árnak köszönhetően
jelenleg is elterjedt megoldás, azonban ezeket az új előírásoknak megfelelően
erősített, kellően deformálható fóliabéléssel és szivárgásérzékelővel kell kivitelezni
úgy, hogy az előírt 20 éves élettartam biztosítható legyen.
b) Betonfalú medence, tartály
A tárolás jellemzése: Általában hígtrágyát (is) termelő tejelő szarvasmarhatartó
telepeken alkalmazzák, de a sertéstartásban is használatosak. A fajlagosan magasabb
beruházási igénye miatt ritkábban épített tároló, azonban környezetvédelmi
szempontból, több okból is preferált trágya-tárolási megoldás. Jelenleg a beton falú
tárolóknak már számos variációja ismert, az elemes, előregyártott elemekből
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összeállított (épített) vagy helyben, újonnan épített szerkezetekről lehet beszélni.
Hazánkban elsősorban a helyszíni zsaluzással előállított monolit vasbeton szerkezet
terjedt el. Különbség lehet még az alkalmazott építőanyag fajtájából és minőségéből
adódóan is.
c) Fémtartály
A tárolás jellemzése: A hazai gyakorlatra nem jellemző. Használata leginkább kis
méretekben terjedhet különösen ott, ahol helyszűke van, illetve egyéb speciális
kívánalmaknak kell megfelelni. Beruházási igénye fajlagosan magas de a beruházás az
előre gyártott elemeknek és az új építési technikáknak köszönhetően gyorsan
kivitelezhető, emellett jól gépesíthető. Kizárólag földfelszín feletti kialakításai
ismertek az alkalmazott fémszerkezet miatt. Alakjára - a betonfalú tartályokkal
összevetve - kisebb alapterület és nagyobb oldalmagasság a jellemző.
Almostrágya tárolás:
d) Betonfalú trágyatároló
A tárolás jellemzése: Célszerűsége és az előírásokban megfogalmazott kritériumok
gyakorlati megvalósíthatósága okán szinte kizárólag ez a megoldás használatos almos
trágya tárolására. Kivitele általában téglalap alakú, földfelszín feletti, vastag, tömörszivárgásmentes betonpadozatú „tárolótér”. A tárolótér falmagasságát úgy kell
megválasztani, hogy legalább 2 méter magasságú trágyaréteg kialakítható legyen. A
beruházás megvalósítása építészeti szakértelmet és gyakorlatot igényel.
Trágyatároló felújítás
A már meglévő trágyatárolók felújítása, átépítése szintén egy lehetséges alternatíva a
trágyatárolás előírásoknak megfelelő megoldására, ennek sokrétűsége miatt azonban ez nem
része a tájékoztatónknak. Ilyen esetek egyedi elbírálás alá kell, hogy tartozzanak a
környezetvédelmi megítélés szempontjából.
A beruházási folyamat:
A beruházási folyamat minden esetben egymásra épülő, de egymástól jól elkülöníthető
részekből áll:
Tervezés
Szükséges engedélyek beszerzése
Megalapozó vizsgálatok (pl. talajtani szakvélemény, környezetvédelmi szakvélemény)
Földmunka
Alapozás
Szerkezetépítés
Gépészeti berendezések elhelyezése
Villamos bekötések
Próbaüzem
Műszaki átadás
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A trágyatárolók szerkezete
Hígtrágya tárolók
A kapcsolódó előírás:
•
•
•
•

Mind az istállótrágya, mind a hígtrágya tárolására szolgáló műtárgyakat el kell látni
szivárgás-érzékelő rendszerrel, megfelelő monitoring-rendszerrel.
Hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban,
medencében tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy
az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
A tárolóhelynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz befogadására
elegendő méretűnek kell lennie, hogy a tilalmi időszakokban biztonságos tárolásuk
biztosított legyen.
A hígtrágya szintjét a tárolótartályban illetve medencében folyamatosan figyelemmel
kell követni, és – különösen a felszín felett tárolók esetében - a hígtrágya véletlen
túlcsordulását megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell akadályozni.

Fóliával bélelt földmedence
A trágyatároló legtöbb esetben földbe ásott meder, biztonsági gátakkal körülvéve.
Kisebb medermélységet lehet elérni, amennyiben a kitermelt földből megfelelő
szilárdságú oldalfalat képező gát alakítható ki. Ez esetben a trágyalé szintje a
talajfelszín szintjétől magasabban helyezkedik el.

Felszín alatti

Részben felszín
feletti

Felszín feletti
1. ábra: Földmedencés trágyatároló elhelyezkedésének lehetőségei
A földmunkákat mindig – egyszerűbb vagy összetettebb - talajtani vizsgálat előzi meg
már a tervezés fázisában annak eldöntésére, hogy a talajszerkezet milyen terhelési
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viszonyokat tesz lehetővé illetve, hogy miként használható a talaj a trágyatároló
struktúrájának kialakításánál.
Figyelembe kell venni, hogy a feltöltött trágyatároló esetén jelentős súlyterhelés lép fel,
amire a tároló szerkezetét méretezni kell. Gátelmozdulás, -csúszás nem engedhető meg
mert az a fólia szakadásához, sérüléséhet vezethet.
Az oldalfalat és a mederfeneket tömöríteni kell.
A pontos felfekvés miatt célszerű valamilyen vékony morzsalékos réteget kialakítani a
fólia alá (pl. homokréteg).
A trágyatároló beton műtárgyai a kezelést-ellenőrzést vagy a hígtrágya ki- és beszállítást
szolgáló építmények. Ezeken(-ben) kerülnek elhelyezésre az anyagszállítást, a keverést
végző gépészeti berendezések és a szivárgásérzékelő rendszer egyes elemei.
A beton műtárgyakat minden esetben megfelelő szakember által, élettartam és statikai
teherbírás szempontjából méretezett tervek alapján lehet megépíteni.
A beton műtárgyak méretei minden esetben a tárolandó trágya mennyiségétől, a
trágyatároló nagyságától illetve az ehhez kapcsolódó gépészeti berendezések
paramétereitől függnek.

2. ábra: Alagcsövezéses szivárgásérzékelővel ellátott hígtrágya tároló medence vázlatrajza

3. ábra: Elektromos szivárgásérzékelővel ellátott hígtrágya tároló medence vázlatrajza
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A fóliákkal szemben támasztott legfőbb követelmény a szivárgásmentesség. Ehhez
kapcsolódnak a további elvárások.
A felső, trágyával érintkező fóliának a teljes vízzárás mellett nagyfokú szilárdsági
követelményeknek is meg kell felelni, mint például a húzó-nyomóigénybevétel és a
vágás-hasítás bizonyos fokú elviselése.
További igénybevételt a nap UV sugárzása illetve a rágcsálók lehetséges kártétele jelent,
amelyekkel szemben a fóliának ellenállónak kell lenni.
Az előzőekből következik, hogy csak speciális, e-célra készített fóliák alkalmasak a
feladatok ellátására. (a hagyományos mezőgazdasági fólia e-célra nem akalmas). Mivel
Magyarországon erre vonatkozó hatósági előírások nincsenek, ezért a fólia minőségére
vonatkozó tulajdonságokról a gyártó vagy forgalmazó által csatolt nyilatkozat vagy
minőségi tanúsítvány szolgáltathat garanciát (az esetben, ha annak anyagára, valamint a
hegesztés hézagmentességére a gyártó ill. a kivitelező az előírt 20 évre szavatosságot
vállal.)
A szivárgásérzékelőt a trágyával érintkező fóliaréteg alá kell elhelyezni úgy, hogy az
biztonsággal üzemeljen.
A szivárgásérzékelésnek két módja ismert az egyik az alagcsövezés a figyelőkúttal
(kémlelőcsöves) a másik az elektromos rendszer.

4. ábra: Fóliabéléses hígtrágyatároló I.
A trágyatároló megfelelő működtetése érdekében monitoring rendszert kell kidolgozni
melyben rögzíteni kell az üzemeltetés, a meghibásodás illetve káresemény elkerülésének
lépéseit. (pl. figyelőkút rendszeres ellenőrzése, szemrevételezés, a tároló környéki
növényzet figyelemmel kísérése, anyagmérleg dokumentálása, stb.).
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Betonfalú medence, tartály
A számos eltérő kivitel miatt a következőkben csak a közös, főbb sajátságok meghatározására
nyílik lehetőség, amelyek azonban fontosak a beruházás megítélése szempontjából.
A tárolótartály elhelyezéséhez - elsősorban a trágya tömegéből adódó függőleges
terhelés miatt - a talaj teherbíró képességének vizsgálata itt is szükséges. Az építési
engedély része a pontos és szabatos tervezés s ez magában foglalja a talajtani, valamint
az építmény statikai vizsgálatát ill. számításait is.
Földfelszín feletti tárolótartály esetében a földmunkák jóval egyszerűbbek mint a
földmedence esetén, ezért - különösen a kedvező adottságú területeken - a beton tárolók
gyorsan kivitelezhetők.

5. ábra: Betonfalú hígtrágyatározó (zsaluzott vasbeton szerkezet)
A tározó alakját és formáját a zsaluzás, szerkezeti szilárdságát és tartósságát a
behelyezett vasbeton elemek és a helyesen megválasztott falvastagság biztosítják. A
gyakorlatban előforduló tárolók kör alapterületűek, azaz hengeres alakúak. Ezzel a
kiülepedést elősegítő sarkok elkerülhetők s a szilárdsági méretezéshez is ez a kialakítás
az optimális.
A trágyatározó betonfalának teljesen vízzárónak és korrózióállónak kell lennie. Ez
általában a beton anyagának és a tömör, vízzáró felületkialakításnak köszönhető. Mivel
Magyarországon erre vonatkozó előírások nincsenek, a megfelelőségre - csakúgy mint a
statikai teherbírásra – a betonszabványok alapján a kivitelezőnek kell garanciát
vállalnia.
Mivel itt az építmény statikailag jól megalapozott, teherhordó kivitelű, ezért hozzá lehet
építeni, rá lehet szerelni a különböző gépészeti berendezések tartó és vázszerkezeteit ill.
kiegészítő berendezéseit.
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A másik építési mód az előregyártott elemekből való tározótartály összeszerelés, mely
esetben földfelszín feletti tartályokról beszélhetünk.
A tárolótartály statikai szilárdságát a kellően alapozott tartóoszlopok nyújtják. Ezen
oszlopok közé kerülnek behelyezésre az oldalfal elemek.
Elemes építési mód esetében a tartály tömörségét, vízzárását a csatlakozásoknál
elhelyezett tömítések biztosítják.
Egyes esetekben - beton vázszerkezettel vagy anélkül - egyéb anyagokból (pl. fából)
kialakított oldalfalakat is alkalmaznak.

6. ábra: Üres betonfalú 2300 m3-es hígtrágyatározó búvár-keverőszivattyúval
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7. ábra: Feltöltött betonfalú 2300 m3-es hígtrágyatározó búvár-keverőszivattyúval
A tartály ürítése többféleképpen is történhet, legcélszerűbb a szállító jármű felülről
történő feltöltése miatt a tartály mellé épített, a felsőcsöves kocsitöltő állomás
alkalmazása. Ennek főbb jellemzői, hogy a töltővezeték tartó állványzat magassága a
tartálykocsi magasságához állítható és hogy megfelelő oldalirányú karkinyúlással
rendelkezik.
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8. ábra: Kocsitöltő tartályürítő berendezés, földbe süllyesztett betonfalú tárolónál
Fémtartály
A földmunkát ebben az esetben a felület elegyengetése és a beton alap helyének
kitermelése jelenti.
A talajt a trágya súlyából adódó terhelés, illetve az építési engedélyben meghatározott
építmény kialakítása szempontjából kell értékelni, illetve vizsgálni.
Az oldalirányú többletterhelések elkerülése érdekében az alapterületnek teljesen
vízszintesnek, a tartályfalnak pedig teljesen függőlegesnek kell lennie.

9. ábra: Földfelszín feletti hígtrágyatároló vázlata
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10. ábra: Fém hígtrágya tároló tartály (epa)
A beton alapozás két részből áll: egyrészt a tartályfenék másrész a fém felépítmény
alapja (fundamentuma) adja ki azt az előre elkészítendő alépítményt, amelyre
ténylegesen a fém szerkezet felépül.
Ez az alépítmény kizárólag betonból készül és építés előtt statikailag méretezni kell.

11. ábra: Csavarkötéssel szerelt fémtartály vázlatrajza (WBA)

A tartály alakja itt is döntően henger alakú, s a fémszerkezet kétféle kialakítású lehet.
Készülhet a fémtartály a klasszikus módon tartóoszlopokkal és a közöttük lévő lemez
héjazattal. Másik megoldás az amikor a héjazat önhordó, a szintenként egymásra épülő
lemez elemek és a kötésük biztosítja a kellő statikai szilárdságot.

23

24

12. ábra: Lemezszalagokból speciális kötéssel épülő fém tartály (Lipp)
A szerkezeti elemek kötéseinél folyadékszivárgás ellen tömítést kell alkalmazni. Vagy
egy harmadik elem, tömítés (gumi vagy egyéb műanyag) beépítésével vagy magának a
fémkötésnek a speciális kialakításával érhetjük el a szivárgásmentes kapcsolódásokat.

13. ábra: Szabadalmaztatott szivárgásbiztos lemezkötés tartályépítéshez (Lipp) valamint a
csavarkötéses tartályelem rögzítés (Stallkamp)
A tartály korrózióálló fémből illetve korrózióálló felülettel ellátott fémből kell, hogy
készüljön, s a korrózió elleni felületkezelésnek minimálisan a jogszabályban előírt
élettartamot biztosítania kell (a gyártónak kell rá garanciát vállalnia).
A kialakítástól függően többféleképpen, de a nehéz fémelemek miatt szinte minden
esetben emelődaruk és/vagy speciális emelőeszközök (célgépek) segítségével történik az
építés.
A tartályelemek összekötése hegesztéssel, préseléssel és/vagy csavarkötéssel történik.
Egy tartály felépítésének időtartama a néhány héttől a több hónapig terjedhet.
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Almostrágya tárolók
A kapcsolódó előírás:
•
•

•

•

Mind az istállótrágya, mind a hígtrágya tárolására szolgáló műtárgyakat el kell látni
szivárgás-érzékelő rendszerrel, megfelelő monitoring-rendszerrel.
Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló
gyűjtőcsatornákkal és aknákkal ellátott trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a
hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntözhető. A
tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8 havi istállótrágya tárolására. Így
biztosítható, hogy az istállótrágya optimális érettségi állapotban kerüljön
felhasználásra.
Mélyalmos trágya – amennyiben nem ütközik más előírással – előzetes tárolás nélkül
is kijuttatható. Abban az esetben, ha az előírások ezt nem teszik lehetővé, az
istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni. A karámföld tárolása az
istállótrágyával azonos módon történik. Amennyiben a karámok burkolattal
rendelkeznek, azok csurgalékvizeinek gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne
veszélyeztethesse a környezetet.
Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági tábla szélén – legfeljebb 2 hónap időtartamra –
olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol a felszín alatti víz
legmagasabb szintje 1,5 m alatt van, és felszíni víz nincs 100 m-en belül. Ideiglenes
trágyakazal nem létesíthető vízjárta területen, alagcsövezett mezőgazdasági tábla
szélén.

Betonfalú tároló

Az almostrágya jellegéből adódóan itt a tárolt trágyából adódó talajterhelés kevesebb,
mint hígtrágya esetében.
A trágyamozgatás, -kezelés és tárolás jellegéből adódóan a trágya viszonylag nagy
felületen helyezkedik el, ami szintén kisebb talajterhelést von maga után.
A talajmunkákkal szemben enyhébb elvárások fogalmazódnak meg, mint
hígtrágyatárolók esetében.
A tároló kialakításához megfelelő nagyságú területre és sima, elmunkált felszínre van
szükség. A betonréteg alá építési technológiától függően sóder, homok és különböző
szigetelő rétegeket kell kialakítani.
A tárolóhoz a trágyaszállító és rakodógépek mozgását „időjárástól függetlenül” lehetővé
tévő közlekedőút kell, hogy vezessen tekintve, hogy a trágya elszállítása csak ilyen
önjáró gépekkel történik.
A földmunkák része a trágyatárolóból elfolyó csurgaléklé összegyűjtésére szolgáló akna,
ill. beton medence helyének kialakítása is.
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14. ábra: 8500 m3-es almos trágyatároló vázlatrajza
A tároló beton aljának (padozatnak) nem csupán a tárolt trágya tömegét kell elbírnia,
hanem főképpen a rajta mozgó kanalas rakodó-, illetve trágyaszállító járművek tömegét.
Ezért az építmény méretezésekor, tervezésekor ezt figyelembe kell venni.
A padozatnak az elfolyó trágyalé összegyűjtését szolgáló csatorna irányába minimális
lejtéssel kell készülnie.
A felületnek simának és keménynek kell lennie, hogy egyrészt a trágyalé el tudjon
folyni, másrészt a rakodógép kanala ne sérthesse fel a felületet.
A tároló anyagának olyan tömörnek és hibátlannak (üreg és repedésmentes) kell lennie,
hogy biztosítsa a szivárgásmentes tárolást (építészeti feladat).
Az oldalfalnak olyan magasnak és falvastagságúnak kell lennie, hogy megfelelő
támasztással biztosítsa a maximális trágyamennyiség betárolhatóságát.
Az elfolyó trágyalé a hígtrágyatárolás szabályai szerint tárolandó. Felhasználása a
trágyakazal visszalocsolására a trágya érlelése és a nyári kiszáradás megakadályozása
szempontjából előnyös.
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15. ábra: Átmeneti almostrágya tároló a trágyafelhordó prizmázóval a telepen belül
A tároló feltöltése és kiürítése mobil rakodógépek segítségével történhet. Napi vagy
átmeneti (telepi) tároló esetén a trágyát beépített keresztirányú trágyakihúzó és villás
felhordó (trágyaprizmázó) hordja be a tárolóba. Innen rakodógépekkel lehet
továbbszállítani a tároló belsejébe vagy a nagy, telepen kívüli tárolóba az anyagot.

16. ábra: Almostrágya tároló a telepen kívül
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Épületen belüli tárolás
•
•

Tojótyúktartás esetén a szárított trágyát csarnoktárolóba is lehet szállítani, ilyenkor a
baromfiürülék nem a pótkocsira, hanem további szállítószalagokon keresztül a tárolóba
jut.
Ilyen esetben a trágyának ki kell elégítenie a tárolhatóságra vonatkozó minőségi
paramétereket. Ezt az illetékes hatóságok (KvVM és FVM szervei) állapítják meg.

17. ábra: Trágyatárolás és kezelés csarnoktárolóban (Big Dutchmann)
Felhasznált irodalom:
1) FVM Mezőgazdasági Intézet Kutatási -Vizsgálati Jelentései
2) Gépgyártók és forgalmazók által kiadott prospektusok, gyártmányismertetők
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FÜGGELÉK (a trágyatároló ismérvekhez)

Trágyatároló befoglaló méretek segédtáblázatai a tervezéshez
Hengeres trágyatároló tartályok mérete az átmérő és a tartálymagasság
függvényében [m3]
Átmérő [m]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
57
77
100
127
157
190
226
265
308
353
402
454
509
567
628
692
760
831
904
981
1061
1145
1231
1320
1413
1509
1608
1710
1815
1923

2,5
71
96
126
159
196
237
283
332
385
442
502
567
636
708
785
865
950
1038
1130
1227
1327
1431
1539
1650
1766
1886
2010
2137
2269
2404

Tartálymagasság [m]
3
3,5
4
85
99
113
115
135
154
151
176
201
191
223
254
236
275
314
285
332
380
339
396
452
398
464
531
462
539
615
530
618
707
603
703
804
681
794
907
763
890
1017
850
992
1134
942
1099
1256
1039
1212
1385
1140
1330
1520
1246
1453
1661
1356
1583
1809
1472
1717
1963
1592
1857
2123
1717
2003
2289
1846
2154
2462
1981
2311
2641
2120
2473
2826
2263
2640
3018
2412
2813
3215
2565
2992
3419
2722
3176
3630
2885
3366
3847

5
141
192
251
318
393
475
565
663
769
883
1005
1134
1272
1417
1570
1731
1900
2076
2261
2453
2653
2861
3077
3301
3533
3772
4019
4274
4537
4808

6
170
231
301
382
471
570
678
796
923
1060
1206
1361
1526
1700
1884
2077
2280
2492
2713
2944
3184
3434
3693
3961
4239
4526
4823
5129
5445
5770
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Téglalap ill. négyzet alapú trágyatároló építmények méretei az oldalfalméretek függvényében
2,5 méteres falmagasság esetén [m3]

Hosszúság [m]
10
12
15
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80

5
125
150
188
250
275
313
375
438
500
563
625
688
750
813
875
1000

8
200
240
300
400
440
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600

10
250
300
375
500
550
625
750
875
1000
1125
1250
1375
1500
1625
1750
2000

15
375
450
563
750
825
938
1125
1313
1500
1688
1875
2063
2250
2438
2625
3000

Szélesség [m]
20
25
500
625
600
750
750
938
1000
1250
1100
1375
1250
1563
1500
1875
1750
2188
2000
2500
2250
2813
2500
3125
2750
3438
3000
3750
3250
4063
3500
4375
4000
5000

30
750
900
1125
1500
1650
1875
2250
2625
3000
3375
3750
4125
4500
4875
5250
6000

40
1000
1200
1500
2000
2200
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
8000

50
1250
1500
1875
2500
2750
3125
3750
4375
5000
5625
6250
6875
7500
8125
8750
10000
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2. melléklet: Fajlagos trágyatermelési irányszámok
A következő táblázatokban a hazai főbb haszonállatokra vonatkozó és technológiától függő
trágyatermeléseket adjuk meg. A táblázatokat olyan formában készítettük el, hogy azokat a
Nitrát Direktíva előírásainak érvényre juttatását szolgáló előírt jogszabályok folyamatban lévő
véglegesítése során a Megbízó felhasználhassa.
A trágyatermelésre vonatkozó mennyiségi értékeket a saját intézeti vizsgálatok eredményei
mellett társintézeti vizsgálatok, valamint külföldi kutatási eredmények, nemzetközi irodalmi
források alapján határoztuk meg.
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1. táblázat: Sertések trágyatermelése
Sertés

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Trágyatípus
Állatkategória, tömeg

Kövér
hígtrágya(1)

Közepes hígtrágya(2)

Sovány hígtrágya(3)

Almos trágya(4)

Megjegyzés

Koca + alom

200 kg és
max. 9 kg

76

152

228

98

Koca és szaporulata
(10 db szopósmalac)

Utónevelt malac

8 – 35 kg

18

36

54

21

Átlagosan 30 – 90
napig

Hízó

35 – 110
kg

32

64

96

35,5

Átlagosan 90 – 220
napig

1890

344

Telep a
kocaneveléstől a
fiaztatáson át a
véghízlalásig

Vízpazarló
technológiák

Almos tartás esetén
mintegy 10 %
csurgalékvíz
tárolókapacitást is
figyelembe kell
venni.

Komplex telepre vonatkoztatott adatok [kg/kocaférőhely/hét]
Kocaférőhely

-

630

Víztakarékos
technológiák

1260

Moderált
vízfelhasználású
technológiák

(1) Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres)
(2) ~ 2-szeres hígulás
(3) ~3-szoros hígulás
(4) Átlagos 1 kg/nap (0,5 – 1,5 kg/nap) alomfelhasználással számolva férőhelyenként
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2. táblázat: Szarvasmarhák trágyatermelése
Szarvasmarha

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]
Trágyatípus

Állatkategória, testtömeg

Almos trágya(1)

Hígtrágya

Megjegyzés

Borjú (0-6 hónap)

40-130 kg

55

-

Egyedi ill. csoportos borjúbokszokban.

Üsző (6-12 hónap)

130-310 kg

140

-

Almozott istállóban

Üsző (12-24 hónap)

310-450 kg

230

-

Almozott istállóban

Hízómarha (6-12 hónapig)

180-300 kg

150

Almozott istállóban

Hízómarha (12-24 hónapig)

300-420 kg

200

Almozott istállóban

Hízómarha, anyatehén (>24 hónap)

550 kg

340

-

Almozott istállóban

Tejelő tehén (24 hónapnál idősebb)

650 kg

370

140(2)

Almozott istálló + fejőház

Tejelő tehén (24 hónapnál idősebb)

650 kg

340(3) + 140(2)

Kevésalmos istálló + fejőház

140(2)

Teljes, utánpótlást is nevelő telepeknél

Komplex telepre vonatkoztatott fajlagos adatok [kg/tehénférőhely/hét]
Tehénférőhely

-

480

(1) Almos trágya tárolásakor mintegy 2-5 %-nyi térfogatú elfolyó csorgaléklé tárolót is szükséges építeni.
(2) Fejőházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezően kell megoldani)
- a napi ürülék 8 – 10 %-a, (napi ürülék 40 – 60 kg/nap/tehén) 3 – 6 kg/nap/tehén,
- fejőházi víz (tőgymosó-víz, felmosó-víz /elővárakozó, utóvárakozó, fejőterem/ fejőberendezés mosóvize, tejhűtés mosóvize, szociális épület
kommunális szennyvize, tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos technológiával 15 liter/nap/tehén,
- fejőházi csorgalékvíz (napi ürülék + fejőházi víz ) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva.
(3) Istállói kövér hígtrágya ( > 10% SZA)
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3. táblázat: Egyéb állatok trágyatermelése
Egyéb állatok

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]
Trágyatípus

Állatkategória, testtömeg

Almos trágya

Hígtrágya

Megjegyzés

1000 tojótyúk

~2,2 kg/állat

-

805(1)

Ketreces tartás, csak ürülék (21 % SZA)

1000 brojler

~ 2 kg/állat

218

-

Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján

1000 pulykabak

~ 14 kg/állat

790

-

Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján

1000 pulykatojó

~ 5 kg/állat

330

-

Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján

Juh (vegyes korcsoport)

50 kg-os anyajuh

30

Juh (vegyes korcsoport)

70 kg-os anyajuh

42

Kecske (vegyes korcsoport)

50 kg-os
anyakecske

30

Kecske (vegyes korcsoport)

80 kg-os
anyakecske

50

Anyanyúl+szaporulata

4 kg

Anyajuhra vetítve (anyajuh+szaporulat)
mélyalmos tartásnál
Anyajuhra vetítve (anyajuh+szaporulat)
mélyalmos tartásnál
Anyakecskére vetítve
(anyakecske+szaporulat) mélyalmos
tartásnál
Anyakecskére vetítve
(anyakecske+szaporulat) mélyalmos
tartásnál
8,4

Ketreces tartás, trágyagyűjtő aknával

Ló
600 kg
94
Almozott tartás
(1) Trágyaszárításos technológia esetén a trágya mennyiséget a szárazanyag növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40 % SZA esetén a
trágyatermelés értéke 402 kg/ 1000 állat/hét)
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A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához a kilogrammban megadott
trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.
Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az
átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet alkalmazni:
5. táblázat: Különböző trágyák térfogattömege

Megnevezés
Hígtrágya < 10% SZA tartalom alatt
„Kövér”
hígtrágya
(kevésalmos
szarvasmarha tartásból)
Friss almos trágya (laza rakatban)
Friss almos trágya (kitároláskor)
Mély- ill. növekvő almos trágya
kitároláskor
Érett
istállótrágya
(pl.
öntözött
trágyakazalból)

Érték [kg/m3]
1000
950
450
650
750-800
850
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3. melléklet: A trágyák főbb beltartalmi jellemzői
Környezetvédelmi szempontból rendszerint a többletként megjelenő foszfor és nitrogén
hatóanyag jelent rendszerint problémát. A foszfor ugyanis gyakran túlzott mértékben van
jelen a takarmány receptúrákban, nagy adagú, rendszeres szerves trágya kijuttatás esetén
a talajhoz kötődve feldúsul, ezáltal talaj túlterheléshez vezethet.
A nitrogén tartalom esetén ellenkező a probléma. A trágyában un. N. ammónium-nirogén
formájában jelen lévő rész bomlásterméke ammónia emisszió folytán a levegő
szennyezésével, az u.n. nitrát-nitrogén formában lévő vízoldható rész pedig le- vagy
kimosódásasal a felszíni, vagy a felszín alatti vizek szennyezését okozza.
A nitrogén hasznosulás és fellépő veszteségek számítása során a trágya
nitrogéntartalmának alapképlete a veszteségek hatásával egészül ki az alábbiak szerint:

Ntrágyában = Ntakarmányban – Nállati termékben – Nveszteségek az istállóban, a tároláskor és legeltetéskor
Ntrágyában - a trágya nitrogéntartalma kijuttatáskor
Ntakarmányban - az elfogyasztott takarmány nitrogéntartalma
Nállati termékben – a megtermelt állati termékben (hús, tej, tojás) lévő nitrogén mennyisége
Nveszteségek az istállóban, a tároláskor és legeltetéskor – a nitrogén veszteségek gázemisszió és folyadékszivárgás formájában

A nitrogén hatóanyag ürítés és ammónia emissziós nitrogén veszteség értékeinek
meghatározásánál figyelembe vettük az ECETOC és az EMEP/CORINAIR nemzetközi
környezet-monitoring programok ajánlásait, a vezető nemzetközi kutatóintézetek
(FAL/IUL/FAT) vizsgálatait és az EU Bizottság Környezetvédelmi Főosztály (DG-ENV)
által közzétett irányszámokat is. Az ammónia emissziós nitrogén veszteséget:
almos tartású szarvasmarhánál 24 %-kal, hígtrágyás tartásnál, lagúnában tárolva
15 %-kal,
kocánál 38 %, egyéb sertésnél 34 %,
tojónál 45 %, brojlernél és nyúlnál 32 %,
juhnál, kecskénél, és lónál 8 % értékekkel vettünk figyelembe.
Az így számított nitrogén mennyiség alapján kell a szükséges hasznosító terület
nagyságát maghatározni, figyelemmel a vonatkozó mennyiségi korlátokra. Amennyiben
az elhelyező terület mérete szűkös, különösen fontos a takarmány receptúrák
felülvizsgálata, a foszfor- és nitrogén túladagolás elkerülése, valamint az állatok számára
jól emészthető, nagy arányban hasznosuló fehérje-formák alkalmazása.
Az ammónia emissziós nitrogénveszteségek korábban közölt átlag értékeivel számolva a
hazai viszonyokra és tartástechnológiákra a következő állatfajokra vetített éves
nitrogéntermelés értékeket kaptuk, a trágya kijuttatáskor prognosztizálható
nitrogéntartalmával együtt:
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1. táblázat: Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor
Állatfaj, csoport
(állatkategória)

A friss
trágya Ntartalma
[kg/év]

Tápanyagtartalom kijuttatáskor [kg/t]
Hígtrágya*
N

Istállótrágya
+
Trágyalé
N

Mély
alom
N

P2O5

Szarvasmarha
Tejelő tehén 650 kg

125

6,0

6,1

7,8

2,1

Borjú (0-6 hónapig)
Üsző (6 -12 hónapig)
Üsző (12-24 hónapig)

12
22
42

-

3,8
-

3,6
4,2

2,4
2,1
1,8

Hízómarha (6-12 hónapig)
Hízómarha (12-24 hónapig)
Hízómarha, Anyatehén (> 24
hónap)

25
45
51

-

-

3,8
5,3
3,5

1,9
2,0
1,7

26,5
3,4

4,2
2,35

3,57
2,4

-

2,2
1,9

12

3,8

5,0

6,8

2,4

Baromfi
1000 db Tojótyúk

740

19,0**

-

-

7,2

1000 db Brojler

383

-

-

23,0

6,8

1000 db pulykabak (14 kgig)

1650

-

-

30,6

12,9

Juhok (anyajuh 50 kg +
szaporulat)
Juhok (anyajuh 70 kg +
szaporulat)

14,8

-

-

9,2

1,9

16,7

-

-

7,3

1,7

Kecskék (anyakecske 50 kg
+ szaporulat)
Kecskék (anyakecske 80 kg
+ szaporulat)

13,6

-

-

8,2

1,85

15,5

-

-

5,8

1,6

Anyanyúl + szaporulat

5,5

12,0

-

-

8,6

Lovak (600 kg)

55

-

11,4

-

2,8

Sertés
Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)
Utónevelt malac (8-35 kg-ig)
Hízó sertések, fiatal koca

* Talajtani szakvélemény alapján meghatározandó kijuttatáskor!
** Tojók ketreces tartásánál keletkező trágya hígítatlan (félszilárd) ürülék.
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4. melléklet: Az állattartó telepek környezetvédelmi, valamint állatjóléti
előírásainak teljesítéséből származó fajlagos költségtöbblet-igény meghatározása.

A TANÁCS 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK számú, az EMVA (Egységes
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) támogatásairól szóló rendelet 31. cikkelye alapján
folyósítható jövedelem-pótló támogatásokhoz

FVM MGI témavezető: Pazsiczki Imre főosztályvezető
Összeállította: Mészáros György szakértő
-

Gödöllő, 2006 –
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Előzmények
Az FVM Irányító Hatósági Főosztály és az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
között 2006. szeptember-október hóban folytatott tárgyalásokat követően vállalkozói
szerződés kerül megkötésre. A szerződés tárgya a 27/2006. (II. 7.) Korm. sz. rendelet
módosításához, valamint a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szabályrendszerének
részletes kidolgozásához szükséges paramétereket tartalmazó szakmai háttér-anyagok
elkészítése.
A jelen szakanyag a szerződés II. fejezet 1./ pont c) szakaszában szereplő „Az állattartó
telepek környezetvédelmi, valamint állatjóléti előírásainak teljesítéséből származó
fajlagos költségtöbblet-igény meghatározása” feladatpont kifejtését tartalmazza.
A jövedelempótló támogatás jogi szabályozása
1. Az EMVA rendelet 31. cikk előírásai
„A közösségi előírásokon alapuló előírások betartása” intézkedés kapcsán felmerült
költségek ellentételezésére támogatás az alábbi feltételekkel nyújtható:
(1) A támogatás részben hozzájárul a felmerült költségekhez és elmaradt
bevételekhez azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek
a környezetvédelem, …az állatjólét és a munkabiztonság területén
előírásokat kell alkalmazniuk.
Ezeknek az előírásoknak a közösségi jogot végrehajtó nemzeti
törvényhozásban újonnan bevezetett előírásoknak kell lenniük,
olyan új kötelezettségeket vagy korlátozásokat kell előírniuk a gazdálkodási
gyakorlatban, amelyek jelentős hatással vannak a gazdaság jellemző
működési költségeire, amelyek
jelentős számú mezőgazdasági termelőt érintenek.
(2) A támogatást
átalányösszegű, ideiglenes és degresszív támogatásként kell nyújtani,
évente,
legfeljebb öt éven keresztül attól a naptól kezdve, amikor az előírás a
közösségi jogszabályok szerint kötelezővé válik,
a támogatás mértéke nem haladhatja meg a rendelet mellékletében
megállapított maximális összeget, amely
évi 10.000 Euró (jelenleg mintegy 2.800.000 Ft).
2. A jövedelem-pótló támogatásra vonatkozó tervezett végrehajtási szabályok:
Az előírások betartása tekintetében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott
támogatás szintjét a tagállamnak az előírás alkalmazásából származó kötelezettség
mértékére tekintettel előírásonként kell kialakítania,
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a beruházási, illetve a beruházásokkal kapcsolatos költségek azonban nem
lehetnek jogosultak támogatásra az éves támogatás szintjének
meghatározásakor.
A rendelet 38. cikkelye szerinti, a NATURA 2000 programmal és a 2000/60/ EK
irányelv végrehajtásával kapcsolatos támogatás kedvezményezettjei a 31. cikkely
szerinti jövedelem-pótló támogatásra nem jogosultak.
A 31. cikkely szerinti kifizetések kiszámításának pontosságát és megfelelőségét
bizonyítani szükséges és meg kell erősíteni (tanúsítani), ennek érdekében a
tagállamoknak – a Vidékfejlesztési Tervben igazoltan – biztosítani kell, hogy a
résztvevő szervek, vagy szolgálatok a számításokat végzőktől funkcionálisan
függetlenek legyenek, és megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
Adott esetben a tagállamok a normatív költségek és az elmaradt jövedelemmel
kapcsolatos általános feltevések alapján rögzíthetik a 31. cikkelyben előírt (131.
kódszámú) támogatás szintjét.
A tagállamoknak a fenti kapcsolatban biztosítaniuk kell, hogy a számítások:
Kizárólag igazolható elemeket tartalmaznak,
Megfelelő szakértelemmel kiszámított számadatokon alapulnak,
Egyértelműen tartalmazzák a számadatok forrását,
Adott esetben regionális vagy helyi feltételeknek megfelelően
differenciáltak,
A 31. cikkely intézkedései nem tartalmaznak beruhá-zásokhoz
kapcsolódó „állandó költség” elemeket.
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Az intézkedés várható támogatás-igénye
Anyagunkban az FVM iránymutatása alapján számítást végeztünk az intézkedés várható
támogatás-igényének
meghatározására
a
környezetvédelmi,
állatjóléti
és
munkabiztonsági előírások teljesítését végző, és támogatást igénylő telepek kalkulálható
száma alapján.
Kiinduló adatok
A potenciális támogatás-igénylők körénél azt vettük figyelembe, hogy számos olyan telep
van, amelynél már korábban elérték azt, hogy a környezetvédelmi, ill. az állatvédelmi
követelményeket teljesíteni tudják. Ezek közül a nagyobb számú támogatással
megvalósult fejlesztéseket végrehajtók számát ismerjük, az alábbi források esetében:
A SAPARD előcsatlakozási alap. A témakörben támogatott pályázatok száma
250.
Az AVOP állattartó telepi környezetvédelmi célú pályázatai: 197 projekt.
AZ NVT környezet- és állatvédelmi (döntően állatvédelmi) pályázatai: 360
projekt.
Áttekintettük az Integrált Szennyezés-megelőzési Direktíva állattartó telepi előírásai
(IPPC) alá eső telepek számát és helyzetét:
Az Egységes Környezethasználati Engedélyt 2006-ig már megszerezte: 300
sertés- és baromfi telep.
A következő évben meg kell szereznie még 700 telepnek, hogy a határidőt tartani
tudja.
Rendelkezésünkre állt az FVM 09. 18-án készített tervezete a 2007-2013 között az
EMVA programból támogatásra tervezett projektek számáról, ezek szakaszonkénti
időbeli megoszlásáról és átlagos beruházás-összegükről.
A tervezés módszere és lefolytatása
A felsorolt alap-adatok felhasználását az 1. sz táblázat szerint a következő lépésekben
végeztük:
Beállítottuk a SAPARD, AVOP és NVT programokban felkészült telepeket a
2007 évi támogatottak közé, feltételezve, hogy ők nemcsak jogosultak, hanem
pályázók is lesznek.
Az IPPC direktíva hatálya alá tartozók engedélyes csoportját is az első évtől
támogatottak közé számítottuk.
Kalkuláltuk az IPPC felkészülést végző telepek megoszlását a jövedelem-pótló
támogatás szempontjából. Feltételeztük, hogy ezek 40%-a 2007-ben még az év
folyamán jogosult lesz és pályázik, ezek arányát 40%-ra becsültük.
Feltételeztük, hogy a többi telep is elkészül még az első év vége körül, így 2008tól már jogosult lesz és pályázik (60%).
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Ezt követően a szakaszonkénti (két éves) projekt számokból kalkuláltuk az éves projekttámogatásokat az alábbiak szerint:
A környezetvédelmi és az állatjóléti pályázatok összegét csökkentettük a
feltételezett átfedések miatt, mivel azonos telep két a kétféle beruházási
projektben egyidejűleg részt vehet, de jövedelem-pótló támogatásban csak egy
támogatásban részesülhet. Az átfedések számát 30%-ra becsültük.
Az új EMVA program első két évére esik az IPPC-kötelezettek várhatóan nagy
számú részvétele a támogatásokban, ezeket azonban előbb már felvettük, így a
csökkentett összegből ezek számát levontuk.
A fennmaradó projektek az új, eddig számba nem vett igénylők, akik/amelyek az
EMVA 26. cikke alapján nyújtott beruházási támogatások segítségével készültek
fel. Megoszlásukat a környet- és az állatvédelmi terület között az eredeti
beruházási igény arányában osztottuk fel.
A rendelet alapján legfeljebb öt éven keresztül évente a kalkulált többlet-költségek és
elmaradt jövedelmek pótlására van lehetőség. A támogatás azonban nem tartalmazhatja
magának a beruházásnak a költség-elemeit, és nem haladhatja meg gazdaságonként
(telepenként?) a mellékletben meghatározott felső határként megjelölt 10.000 Euró
összeget. Ennek alapján az alábbiak szerint kalkuláltunk:
A beruházási projekt-terv szerint az átlagos projekt támogatás értéke
környezetvédelmi pályázatoknál 45 MFt, az állatjólétieknél pedig 16 MFt. Ennek
alapján várhatóan a 30-60 millió Ft-os támogatású projektek többlet-költségei
minden esetben elérik a jövedelem-pótló támogatás felső határát jelentő – jelenleg
mintegy 2,8 millió Ft-os – összegét.
Az igen szerteágazó követelmény-rendszer miatt minden bizonnyal elérik ezt a
határt az IPPC-köteles telepek is.
Az állatvédelmi projekteknél az átlagos projekt-költség alapján lesznek 10 millió
Ft körüli pályázatok is. Ezeknél, valamint az NVT max. 200 állat-egységre
engedélyezett pályázatainál a projektek egy része alacsonyabb támogatásra lesz
csupán jogosult, ezért az átlagos támogatás összegét itt csökkentettük 20%-al, 8000
Euró előirányzott összegre.
Az öt évig terjedhető támogatásnak időben csökkenő, degresszív lefutásúnak kell lennie,
hogy a kezdeti magasabb kiegészítés-igényt a fokozatosan kigazdálkodható mértékkel
csökkentse. A degresszivitás meghatározásánál útmutatásként vettük a 35. cikk szerinti
kifizetések lefutását a termelői csoportok támogatásánál. Ennek alapján:
Az induló év támogatását 100%-ra véve a következő években 100, 80, 60, ill. 50%
lehet a támogatás mértéke.
A később induló pályázatoknál a kifizetés évei csökkennek, a degresszív lefutás
lépcsőit azonban célszerűen azonosnak vettük (pl. három éves lefutás esetén 100,
100 és 80%).
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A tervezés eredményei
A 3. sz. táblázatban bemutatott számítás eredményei alapján az alábbiak várhatók:
Az összes támogatott projektek száma 7160 .
Az első évben a projekt-szám már jelentős lehet (2250), mivel számos
programban létesültek támogatott és jogosult telepi beruházások.
A projekt-szám előbb emelkedő, majd csökkenő, csúcsát 2011-ben mutatja 5680
db-al. A záró évben várható értéke 2660.
A projekt forrás-igénye a 2.és 5. év között viszonylag kiegyenlített 10 milliárd Ft
körüli, majd az utolsó két évben meredeken csökken 4,6 milliárd Ft-ig.
Az al-intézkedés számított teljes támogatás-igénye a feltételezett körülmények
esetén 57,8 milliárd Ft.
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Projekt
típusa
SAPARD bef
körny.véd
AVOP bef
körny.véd
NVT bef.
körny+állatvé
d.
IPPC telep
megf
IPPC telep I.
IPPC tel. II.
Egyéb
telepek
környezetv.
állatjólét
Egyéb
környezetv.
állatjólét
Egyéb.
környezetv.
állatjólét
Egyéb
környezetv.
állatjólét
Egyéb
környezetv.
állatjólét
Egyéb
telepek
környezetv.
állatjólét
Egyéb
környezetv.
állatjólét
Tám
projektek
össz.+éves
Támogatás
össz+éves

A 2007-2013 EMVA program "A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása" intézkedés (31. cikk)
részleges költség-térítést és az elmaradt jövedelmek pótlását célzó támogatás-igényének tervezése
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Proj. Tám.
Proj. Tám.
Proj Tám
Proj Tám
Proj Tám
Proj
db
MFt
%
db
MFt
%
db
MFt
%
db
MFt
%
db
MFt
%
db

Öszes
projekt
szám

Arány

250

100

250

197

100

197

360

100

300
700
700

%

Tám.
MFt

%

2013
Proj
db

Tám.
MFt

100

250

700

80

250

560

60

250

420

50

250

350

0

0

0

0

0

0

552

100

197

552

80

197

441

60

197

331

50

197

276

0

0

0

0

0

0

360

806

100

360

806

80

360

645

60

360

484

50

360

403

0

0

0

0

0

0

100

300

840

100

300

840

80

300

672

60

300

504

50

300

420

0

0

0

0

0

0

100
0

350
0

980

100
100

350
350

980
980

80
100

350
350

784
980

60
80

350
350

588
784

50
60

350
350

490
588

0
50

0
350

0
490

0
0

0
0

0
0

100
100

520
278

1455
624

100
100

520
278

1455
624

80
80

520
278

1164
499

60
60

520
278

873
374

50
50

520
278

727
312

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

779
418

2182
935

100
100

779
418

2182
935

80
80

779
418

1746
748

60
60

779
418

1309
561

50
50

779
418

1091
468

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

155
452

434
1014

100
100

155
452

434
1014

80
80

155
452

347
811

60
60

155
452

261
608

50
50

155
452

217
507

0
0

0
0

0
0

100
100

233
679

652
1520

100
100

233
679

652
1520

80
80

233
679

521
1216

60
60

233
679

391
912

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

102
256

287
573

100
100

102
256

287
573

80
80

102
256

229
459

0

0

0

0

0

100

154

430

100

154

430

0

0

0

0

0

100

384

860

100

384

860

0

0

0

0

0

0

100

52

147

0

0

0

0

0

0

100

197

441

2664

Db

798

1197

608

911

358

538

249

7166

Db

57819

MFt

2255

Db
5957

3802
MFt

Db
1005
4

4410
MFt

Db
1031
1

5321
MFt

Db
1047
2

5679
MFt

Db
9627

3962
MFt

Db
6805

MFt

4593

45

A 2007-2013 EMVA program "Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése intézkedésén belül (26. cikk)
az Állattartó telepek alintézkedés jövedelempótló támogatást megalapozó célterületeinek
indikatív forrásmegoszlása időbeli szakaszonként

Célterület

Trágya kezelés tárolás
felhasználás
Állatjóléti építési és
felújítási munkák

Terve
Egy
zett
projekt
proje
várható
ktek
EMVA
szám
támogatá
a
sa (MFt) 20072013

Tervezett projekt 20072008
Össz
esen

Ebből
bef
2007ben

Tervezett projekt
2009-2010

Ebből Ebből
Ebből
Össze
bef
bef
bef 20082009- 2010s
ban
ben
ben

Tervezett projekt 20112012
Össz
es

Ebből
bef
2011ben

Ebből
bef
2012ben

Tervezett projekt 2013

Összes

45

2800

1960

420

280

140

16

3500

1050

1225

700

525

6300

3010

1645

980

665

A jövedelempótló
támogatásra jogosult
telepek várható száma
(átfedéssel csökkentve)

2695

1519

A jövedelempótló
támogatásra jogosult
telepek várható száma
(IPPC telepekkel
csökkentve)

1995

Projektek összesen

798

1197

608

911

896

358

538

623

Ebből
bef
2013ban

Ebből
bef
2014ben

249

374

Ebből
környezetvédelmi

45

520

779

155

233

102

154

52

79

Ebből állatvédelmi

16

278

418

452

679

256

384

197

295
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Környezetvédelmi előírásokból eredő költségek
1. Nitrátérzékeny területen trágya kezelés tárolás, kijuttatás
A./ 27/2006 (IV. 3.) Korm. sz rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről
5. § (1) be) pont: (Nitrátérzékeny terület:) belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz
nitráttartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és ahol a települési
rendezési terv alapján állattartás folytatható;
(3) szakasz: Az (1) bekezdés be) pontjában a felszín alatti víz nitráttartalmára vonatkozó
bizonyítási kötelezettség a mezőgazdasági tevékenységet folytatót, azt folytatni
kívánót terheli.
A Kormányrendelet alapján a belterületi (nyilván kisebb állatlétszámú) állattartó telepek
2006. II. 15.-től, a rendelet hatályba lépésétől nitrátérzékeny területi besorolást kaptak
függetlenül attól, hogy az adott település szerepel-e az érzékeny területeken lévő helységek
jegyzékében. Ez alól akkor mentesül az állattartó, ha bizonyítja, hogy a felszín alatti víz
telephelyén (esetleg tágabb környezetében) a nitrát határérték alatt van. Ehhez azonban
talajvíz vételi kutat kell létesítenie, és – amennyiben határérték alatti a víz – annak időszakos
ellenőrzéséhez hosszabb távon üzemeltetnie. A létesítendő trágyatároló határideje ilyen
esetben 2014, ill. 2015. Célszerű, ha a telep területén, vagy annak közvetlen közelében
meglévő ásott-, vagy csőkútból származó mintát a besorolás első felülvizsgálatához a hatóság
elfogadná, mert negatív esetben a telep működtetéséhez további rendszeres vízvizsgálat már
nincs előírva.
Amennyiben nem történik hatósági vízvizsgálat, vagy az határérték feletti eredményt hoz, a
nitrátérzékeny területre vonatkozó szabályok maradnak érvényesek. Az istállótrágya tároló
megépítésének határideje pl. 2015 helyett 2013 lesz.
Problémát jelent viszont az, hogy a rendelet az 5§ (1) be) pont esetére külön hígtrágya tároló
létesítési határidőt nem tartalmaz, emiatt az előírásos hígtrágya tárolóval ezeknek a
telepeknek elméletileg már a hatályba lépés óta rendelkezni kellene. Ez természetesen így nem
írható elő.
A helyzet mielőbbi elemzést és – szükség esetén – beavatkozást igényel, mivel nagy számú
(főleg kis kapacitású) állattartó telepet érinthet a saját szükségletre termelés 3, ill. 5
állategység határa felett. Ahogyan a minisztérium képviselőjének korábban már jeleztük, ez a
nagyságrend a háztáji gazdálkodásra jellemző, ezért a potenciálisan érintett telepek száma a
KSH 2003. évi gazdaságszerkezeti összeírás adatai alapján elérheti a 100.000-es
nagyságrendet.
8.§ (5) szakasz: Állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e rendelet és a külön
jogszabály [a 49/2001. (VI. 3.) Korm. rendelet] előírásainak figyelembevételével
létesíthető és üzemeltethető.
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Az állattartó telep szervestrágya szállítással, kezeléssel, tárolással és kijuttatással kapcsolatos
építési és technológiai beruházások a környezetvédelmi előírások legköltségesebb elemei. Az
ezzel kapcsolatos beruházási költségek azonban külön jogcímben támogathatók, a
jövedelempótló támogatás beruházási költségeket nem tartalmazhat. Működtetési, fenntartási
költségei az alábbiak.
Víztakarékos istálló-üzemeltetéshez az itatórendszerek valamint a tisztító-fertőtlenítő
berendezések rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, istállónkénti (ill. termenkénti)
és telepi vízfogyasztás mérők regisztrálása és értékelése;
Talajvíz figyelő kút üzemeltetésére (karbantartás, induló és időszakos vízminták
vétele, bevizsgáltatása)
≈ 100 eFt/év, kút
A szerves trágya hasznosító területre történő kiszállítását és környezetkímélő
kijuttatását biztosító gépi technológia működtetési ill. bérvállakozói költségei;
Hígtrágya hasznosító területeken 3 évente talajminta és talajvíz minta vételezés
valamint a szakvélemény készítés költségei,
≈ 1,5 eFt/ha, év
Az egyéb mezőgazdasági földterületeken a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGy)
előírásai szerint öt évenként (gyepen tíz évenként) talaj tápanyag vizsgálatok
elvégzése, évente tápanyag-gazdálkodási terv készíttetése; ≈ 2 eFt/ha, év
Öntözött termőterületeken öt évente a talajvizsgálat és a növénytáplálási terv mellett
talajvíz vizsgálat elvégeztetése;
≈ 1 eFt/ha,
A teljes nitrogén forgalom gazdaságonkénti folyamatos nyilvántartása, éves
adatszolgáltatás végzése;
≈ 3 eFt/év
2. Tárolők környezetvédelmi előírásainak szigorítása miatti költségtöbblet
A korábban, a környezetvédelmi jogszabályok betartása miatt megvalósított beruházások
kapcsán a gazdálkodónak többletköltségei keletkeztek. (Különös tekintettel arra, hogy a
környezetvédelmi beruházások közvetlen gazdasági előnyökben nem jelentkeznek, vagyis
nem térülnek meg a termelés révén.)
Ezzel kapcsolatosan értelmezni szükséges azt a szabályt, amely szerint beruházáshoz
kapcsolódó költségek a jövedelempótló támogatás keretében nem támogathatók. Az egyre
szigorodó környezetvédelmi előírások mind újabb követelményeket támasztanak az állattartó
telepek működtetésével szemben.
Ezek a többletköltségek abból erednek, hogy a korábbi hazai gyakorlattal ellentétben a
gazdálkodónak almos trágya esetén 8 havi, hígtrágya esetén 4 havi mennyiség
szivárgásmentes tárolását kell biztosítania. Korábban kisebb, gyakran csupán 2 illetve 4 havi
mennyiség tárolása volt biztosított. Így amellett, hogy a szigorúbb előírások miatt trágyatároló
beruházás történt, a „szokásosnál” esetenként 2-szer nagyobb tárolót kellett építeni. Mivel
megfelelő szigetelésű tároló létesítése és a trágya tárolása a termelés természetes velejárója
ezért ezt nem, csupán a rendeletek miatti többlet tárolókapacitást vesszük figyelembe. Ennek
mértéke áltagosan 50 %.
A többletberuházás mértéke az amortizációval vehető figyelembe, mivel ez az a többlet
költség amelyet a gazdálkodónak viselnie kell, az amortizáció pedig nem független a
beruházástól. Ismétlődő problémát jelenthet az, ha az Únió jelenlegi álláspontja szerint be
kellene vezetnünk azt, hogy a hígtrágya tárolók kötelezően előírt kapacitását 6 hónapra
emeljük. Ez a jelenleg már megfelelő üzemek esetén további 50%-nak megfelelő
tárolókapacitás létesítését tenné szükségessé, amelynek újabb jelentős költség-vonzata lenne.
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A trágyatároló beruházások átlagos értékei a következők (a támogatási körbe tartozó
mérethatár kategóriában):

1.
2.
3.
4.

Tároló kialakítás
[Ft/m3]

Gépészeti berendezések
[Ft/m3]

4000

4800

6000

4000

8500

3600

6000

1200

Hígtrágya tárolás
Fóliával
bélelt
földmedence
Betonfalú medence,
tartály
Fémtartály
Almostrágya tárolás
Betonfalú
trágyatároló

A kalkulációink során gyakorlati megfontolások alapján de a számviteli törvényt figyelembe
véve az értékcsökkenés mértékét (amortizáció) építmények esetében 5 %-nak, gépészeti
berendezések esetében pedig 14,5 %-nak vettük.
Így az 50 %-os beruházástöbbletet alapul véve az éves amortizáció, (vagyis az évre vetített
költségtöbblet):
Éves
amortizáció

1.
2.
3.
4.

Hígtrágya tárolás
Fóliával bélelt
földmedence
Betonfalú
medence,
tartály
Fémtartály
Almostrágya tárolás
Betonfalú
trágyatároló

Tároló
kialakítás

Gépészeti
berendezések

Összesen

[Ft/m3]

[Ft/m3]

[Ft/m3]

100

348

448

150

290

440

212

261

473

150

87

237

A korábbi szabályzással ellentétben az egy ha-ra trágyázással kivihető Nitrogén mennyisége
170 kg-ra csökkent (210 kg/ha-ról). Ez azt vonta maga után, hogy még korábban az egy
egységnyi kijuttatandó trágyát 100% elhelyező területre szórták ki, addig most nagyobb, 124
%-nyi területre kell elhelyezni. Megnőtt a szállítás és a kijuttatás költsége, mely növekedés
átlagos értékét a területnövekedéssel egyenlő 24 %-nak vehetünk.
Az FVM MGI Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2006-ban kiadványt, valamint a átlagos
hazai telephez tartozó állatállományt alapul véve az állatok által egy évben termelt trágya
mennyiségéből számítottuk ki a támogatás értékét.
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Fajlagos támogatási összeg
Hígtrágya
[Ft/NÁE]

Almostrágya
[Ft/NÁE]

Szarvasmarha
Sertés
Tojótyúk
Brojlercsirke
Juh
Kecske
Ló
Szamár, öszvér
Pulyka
Lúd
Kacsa
Nyúl

2500
1900
2200

1800
1700
1550

1550
1200
1400
1400
1520
1550
1480
1140
1400
1150
1100
1000

Átlag:

1940

1320
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Az állatjóléti előírások betartása miatti költség-többlet
A haszonállat tartás állatvédelmi szabályai (32/1999.(III.31.) FVM rendelet) alapján
megfogalmazható és figyelembe veendő költségtöbbletet jelentő szabályokat két részre
oszthatjuk.
A) Az általános előírásokból fakadó, a mindenkori korszerű technológiákkal kielégíthető
követelmények és szabályok.
Ebben az esetben nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy a felmerülő költségekből (termelési
és beruházási) mi fakad az állatjóléti elvárásokból és mi az aktuális tudományos gyakorlat
alapján alkalmazott tartástechnológiai követelményekből. Betartásuk, a termelési eredmények
ill. a gazdasági haszon növelése szempontjából a termelő, jelen esetben állattartó elemi
érdeke. Ezekre a szabályokra az a jellemző, hogy többnyire általános (nem számszerű)
minőségi kritériumokat fogalmaz meg mint elvárást. Példaként említhető a megfelelő, vagy
elegendő minőségű és mennyiségű ivóvíz elérés biztosítása, a szakszerű gondozás stb.
Ezen elvárásokat nem lehetséges általánosan, minden állatfajra és területre vonatkozó
költségtöbbletekkel számszerűsíteni, mert nem lehet meghatározni, hogy mi a többlet és mi a
„természetes” költség. Egyedi, állatfajra és adott esetre (helyszín, telep, istálló) vonatkozóan
képezhető egyfajta költségtöbblet de ez minden egyes esetre más és más.
B) Az általános előírásokból eredeztetett vagy speciális technológiákra vonatkozó,
technológiai paraméterekben megtestesülő követelmények és szabályok.
E csoportba tartozó követelmények egy konkrét, a korábbi gyakorlattól eltérő, többségében
technológiai váltást igénylő elvárást támasztanak. A korábbi paramétereket összevetve az új,
fejlesztett paraméterekkel lehetővé válik egy költségtöbblet kimutatása (vagy a termelési
költségek növekedése vagy a szükséges beruházási költségek révén). Példaként említhető a
férőhelyre vonatkozó területigény-növekedés vagy az alomanyag biztosítása. Persze itt sem
lehet minden esetben - állatfajtól elvonatkoztatott – költségtöbblet mutatókat képezni,
szükséges a modellezést és szakértői becslést alkalmazni.
Az előzőek figyelembevételével döntően a B) esethez tartozó szabályok kapcsán áll
módunkban költségtöbbletet meghatározni, az A) eset szabályaira vonatkozóan ezt nem vagy
csak teljes körű becslési értékekkel lehet megtenni. A következőkben kiemeljük azokat a
szabályokat melyeknél meghatározható költségtöbblet.
1.
Szabadtartás esetén a szélsőséges időjárás ellen védelmet nyújtó építmény biztosítása.
2.
A műszaki berendezéseket legalább naponta ellenőrizni kell.
3.
Mesterséges szellőzés esetén gondoskodni kell riasztóberendezésről.
4.
Mesterséges szellőzés esetén gondoskodni kell tartalék berendezésről, amely biztosítja
a szükséges légcserét.
5.
Csoportosan tartott állatok gondozására és felügyeletére megfelelően képzett és
elegendő számú személyzet munkáltatása szükséges.
6.
Az állatok tartásának épületéhez felhasznált anyagoknak tűzállónak, vagy
égéskésleltető anyaggal kezeltnek kell lennie.
7. Előírt férőhely normatívákat be kell tartani:
o
borjú 150 kg-ig 1,5 m2; 150-220 kg-ig 1,7 m2; 220 kg felett 1,8 m2
o sertések esetében*:
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o

- 10 kg-os vagy annál kisebb malacok számára 0,15 m2,
- 10 és 20 kg-os malacok esetében 0,20 m2,
- 20 és 30 kg-os sertések esetében 0,30 m2,
- 30 és 50 kg-os sertések esetében 0,40 m2,
- 50 és 85 kg-os sertések esetében 0,55 m2,
- 85 és 110 kg-os sertések esetében 0,65 m2,
- 110 kg-nál nehezebb állatok esetében 1 m2,
- minden termékenyített kocasüldő számára min. 1,64** m2
(ebből min. 0,95 m2 tömör, szilárd betonfelület),
- minden koca részére 2.25 m2 (vemhes koca esetében min. 1,3
m2 tömör, szilárd betonfelület,
- ezen túlmenően a kanok, kocasüldők és fialós kocák ketrec és
kutricakialakítására vonatkozó további méret paraméterek,
ketrecben tartott tojótyúkoknál 750 cm2/tojó férőhely*, alternatív
rendszereknél a rendeletben leírt összetett férőhely-követelmény.

Megjegyzés:
* - felújított vagy újonnan épített, első alkalommal üzembe helyezett istállóknál,
** - állatlétszámtól függően változhat
8. A rendeletben meghatározott hozzáférést biztosító etető-berendezések alkalmazása.
9. A rendeletben meghatározott hozzáférést biztosító itatók alkalmazása.
A költségtöbblet a kiinduló és a végállapot költség közötti különbségből számítható ki. A csak
az állatjóléti szabályok miatt szükségessé váló beruházások esetén a teljes beruházás költségét
kell költségtöbbletnek tekinteni. Más beruházások esetén értelemszerűen csak a hagyományos
és a fejlesztett technológia(i elem) beruházási költsége közötti különbséget.
A szabályváltozások miatt alapvetően két költségcsoport változása fogalmazható meg, a
termelési vagy üzemeltetési költségek és a beruházási költségek. Az első minden a termeléssel
kapcsolatos költséget tartalmaz amire az állatjóléti szabályoknak hatása van. Ide érthető a
munkabér és járulékai, energiafogyasztás, az amortizáció. Minden a technológiafejlesztéssel
járó átalakítás, gépbeszerzés a beruházás költségén keresztül növeli, vagy okoz
költségtöbbletet.
A fent felsorolt szabályok alapján az egyes költségtételek a következőképpen modellezhetők
ill. becsülhetők:
1.

Szabadtartás esetén a szélsőséges időjárás ellen védelmet nyújtó építmény biztosítása.
Az építmény bekerülési költsége a tényleges költségtöbblet, abban az esetben ha azt
vesszük alapul, hogy előtte nem alkalmaztak semmiféle védőépületet. Ez elsősorban a
„ridegtartásos szarvasmarháknál és egyéb, extenzíven tartott állatoknál jön szóba.
Mértéke szerfás menedéképületet figyelembe véve
30 eFt/NÁE

2.

A műszaki berendezéseket legalább naponta ellenőrizni kell.
Ezt a feladatot a megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet végzi el, ezáltal megnő
a termelési munkaerőigény. Átlagos telepet, napi 1 óra elfoglaltságot és 100 eFt bruttó
fizetést figyelembe véve a munkabér költségeket mintegy 0,5-1 %-kal emeli meg.
20 Ft/ NÁE/hónap
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3.

Mesterséges szellőzés esetén gondoskodni kell riasztóberendezésről.
Riasztóberendezés ára műszaki kialakítástól függően változik. Egy átlagos – 500
kocás - sertéstelepet figyelembe véve ez
200 Ft/NÁE

4.

Mesterséges szellőzés esetén gondoskodni kell tartalék berendezésről, amely biztosítja
a szükséges légcserét. Ez tartalék áramforrással és hozzákapcsolódó vezérléssel
valósítható meg. Az előző telepméretet figyelembe véve ez
1000 Ft/NÁE
Az állatok gondozására és felügyeletére megfelelően képzett és elegendő számú
személyzet munkáltatása szükséges a napi egy-, vagy többszörös ellenőrzéshez és
beavatkozáshoz.
A kettes ponthoz hasonlóan ez újabb 1-1,5 órát vesz igénybe naponta:
20 Ft/NÁE/hónap
Az állatok tartásának épületéhez felhasznált anyagoknak tűzállónak, vagy
égéskésleltető anyaggal kezeltnek kell lennie. A tűzálló valamint égéskésleltetővel
kezelt (festett) anyagok alkalmazása mintegy 10-30 %-kal növeli meg a létesítmény
anyagköltségét. Átlagosan 20 %-os költségnövekedést és egy 1000 NÁE telepi építési
beruházást figyelembe véve:
10 000 Ft/NÁE
Előírt férőhely normatívákat be kell tartani. A férőhely normatívák átlagosan 10-20 %nyi területigény növekedést határoznak meg. Azonos állatlétszámhoz átlag 15 %
területnövekedést indukálnak illetve ugyanakkorra területre 15 %-kal kevesebb állatot
lehet elhelyezni. Ezt beruházási oldalról vizsgálva egyszerűbb a helyzet hiszen az
össz.beruházás költségének növekedését becsléssel szintén 15 %-osnak vehetjük ami
egy átlagos telepméretet figyelembe véve jelnt:
15000 Ft/NÁE-et.
Üzemeltetési költségnövekedésnél sokkal összetettebb a helyzet és nem lehet
általánosan meghatározni azt, hogy ugyanennyivel megemelkedik az üzemeltetési
költség. Ennek tisztázása egyedi közgazdasági elemzést igényel.

5.

6.

7.

8.

A rendeletben meghatározott hozzáférést biztosító etető-berendezések alkalmazása. A
korábbihoz mérten újabb és korszerűbb etető berendezések beszerzése válik
szükségessé, melyeknek beszerzési ára mintegy 10 % drágább a régiekhez mérten,
figyelembe véve a természetes gyártmánykorszerűsítést, gyártmányfejlesztést.
10 000 Ft/NÁE

9.

A rendeletben meghatározott hozzáférést biztosító itatók alkalmazása. A korábbihoz
mérten újabb és korszerűbb itatóberendezések beszerzése válik szükségessé,
melyeknek beszerzési ára mintegy 10 % drágább a régiekhez mérten, figyelembe véve
a természetes gyártmánykorszerűsítést, gyártmányfejlesztést
3000 Ft/NÁE

Az állatjóléti és környezetvédelmi jogszabályváltozások miatti költségtöbblet itt feltüntetett
értékei az elméleti fejtegetés és aránybecslés alapján készültek. Ezen számítások további
elemzése és az egyes költségtételekre (munkabér és járulékai, anyag és üzemeltetési
költségek, stb.) történő lebontása válik szükségessé a pontos értékek meghatározására.

Gödöllő, 2006. november hó
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5. melléklet: Trágyakijuttatás technológiája, gépei és berendezései valamint a
környezetkímélő kijuttatási megoldások
A szervestrágya kijuttatás technológiai változatai
Szervestrágya fogalma alatt az állattartás során keletkezett ürülék (bélsár+vizelet) és
alomanyag keverékéből származó kezelt, tápanyagban gazdag szerves anyagot értünk. A
szervestrágyákból keletkezésük, tárolásuk és kezelésük szerint 3 fő csoportot alakíthatunk ki
(elsősorban anyagjellemzőik alapján): almos (istálló)trágyák, hígtrágyák és a komposztok.
Ezen trágyákat úgy kell felhasználni, hogy kezelésük, tárolásuk és kijuttatásuk minél
kevesebb költséget jelentsen, ugyanakkor pedig feleljenek meg a szigorú környezetvédelmiés agrotechnikai követelményeknek. Hazánkban a kijuttatást nehezíti, hogy számos esetben az
állattartás és a növénytermesztés napjainkra az üzemi formát és a gazdálkodást tekintve
teljesen elkülönült ágazattá vált. Az állattartó telepeken keletkező trágyák összetételüket és
fizikai tulajdonságaikat tekintve széles skálán mozognak. Emellett azonban az agrotechnikai
követelményeket a különböző szinten folytatott növénytermesztés igényei határozzák meg.
A hígtrágya, az almos istállótárgya és a komposzt kijuttatásának technológiai folyamatábráját
az 1.ábra szemlélteti. A különböző konzisztenciájú szervestrágyák kijuttatási technológiájának összeállításánál a munkafolyamatokat a tárolástól kezdődően állítottuk össze.

1. ábra: Szervestrágya kijuttatás technológiai folyamata

Hígtrágya kijuttatás
Azokon az állattartó telepeken, melyek nem, vagy csak nagyon kismértékben használnak
almot, hígtrágya keletkezik. A nyers ürülék állatfajtól függően 8-30 % szárazanyagtartalommal rendelkezik s melyből az elfolyó itatóvíz és a trágyaeltávolításhoz és tisztításhoz
használt technológiai víz hozzáadásával képződik a nyers hígtrágya. A nyers hígtrágya
tárolóba kerül, ahol a tárolás során „érési” biológiai folyamatok játszódnak le. A trágya
kijuttatása történhet direkt és fázisbontást követő módokon.
A nagy mennyiségben keletkezett, főleg sertéstelepi hígtrágyák fázisbontás utáni hígfázis
kijuttatására a telepíthető öntözőberendezések többnyire alkalmasak és a korábbi években
gyakran használták őket. A szétválasztás után a szilárd fázist feldolgozzák, vagy kezelik és
szervestrágyaszóró pótkocsikkal szórják ki.
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Hígtrágyák szállítására – általában a tároló és kijuttatás előtti átmeneti tároló között – az
önfeltöltő és kijuttató részegységek nélküli, nagy térfogatú tartálykocsik alkalmasak. A
hígtrágyák szántóföldi kijuttatására a különböző szivattyúkkal felszerelt tartálykocsik is
használhatók. Ez utóbbiak az önfeltöltés és kijuttatás miatt erősebb és nyomásálló kivitelben
készülnek. Ezen tartálykocsik közül a rotációs légszivattyúval szerelt önfelszívós vagy
feltöltős kocsik előnye, hogy a feltöltő szivattyú nem érintkezik közvetlenül a hígtrágyával.
Jelenleg hazánkban a tartálykocsis hígtrágya kijuttatás technológiai szempontból szállítási
körfolyamatnak tekinthető, mely az alábbiak szerint alakul:
Szállítás
Feltöltés

Kijuttatás

Üres menet

2. ábra: Egyfázisú trágyakijuttatási körfolyamat
A töltési időt az alkalmazott (tartálykocsira szerelt vagy külső) feltöltő szivattyú szállítási
teljesítménye, ill. a tartálykocsi tartálytérfogata határozza meg. Az önfeltöltős tartálykocsik
szivattyúi hajtásukat általában az üzemeltető traktor TLT-jéről kapják kardántengelyen.
Légszivattyús megoldásnál a szíváshoz szükséges vákuum, ill. az ürítésnél alkalmazott
nyomástartomány –1 és +2 bar között változik, a szívási mélység, ill. tartályürítéskor a tolózár
beállításától függően.
A 200 m3/h névleges légszállítású rotációs légszivattyúval felszerelt 5 m3 tartálytérfogatú
tartálykocsi töltési teljesítményének változását 4 % szárazanyag-tartalmú anyag felszívásában
az 1. táblázat szemlélteti.
1. táblázat: A töltési teljesítmény változása a különböző szívó magasságok esetén
A mért jellemző
megnevezése
Az átlagos vákuum értéke
Töltési idő
A felszívott anyag mennyisége
Töltési teljesítmény

Mértékegység
bar
sec
kg
m3/h
t/h

Szívó magasság (mm)
1500
2500
– 0,16
– 0,27
144
159
4800
4960
109,1
102,1
120,0
112,3

3000
– 0,32
162
4850
99,8
109,8

6000
– 0,63
352
4900
45,6
50,1

A szállítási időt, vagyis a szállítási teljesítményt az elérhető sebesség határozza meg.
A szállítást rendszerint különböző út- és terepviszonyok mellett végzik. A tartálykocsik az
üzemidejük jelentős részében földúton, különböző talajállapotú tarlókon közlekednek és csak
kevés időt töltenek betonúton. Ebből adódóan mind a vázszerkezetük, mind a futóművük
erősített, a mezőgazdasági használatból adódó igénybevételnek megfelelően készül.
Az alkalmazott futóművek egytengelyes, tandem, vagy nagy tartálytérfogatok esetén
háromtengelyes változatokban készülnek. A terepen való biztonságos közlekedés és
talajtaposás, valamint a szükséges vontatási teljesítmény csökkentése érdekében a
futóműveket kivétel nélkül alacsonynyomású gumiabroncsokkal szerelik fel, ami 3-4 bar és ez
alatti nyomásértéket jelent. (3. ábra) A fordulékonyság javítására a háromtengelyes
változatoknál gyakran kormányzott futóműveket alkalmaznak.
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3. ábra: Rotációs szivattyúval és alacsonynyomású gumiabroncsokkal szerelt
tartálykocsi
A tartálykocsikat üzemeltető traktorok univerzális és nehéz univerzális változatainak fejlődése
a szállítási sebességek és teljesítmények növelését eredményezte. Ez azt jelenti, hogy a
szállítási átlagsebesség betonúton traktoros szállítás esetén elérheti a 30-35 km/h, földúton 2025 km/h értékeket. A szállítási munkák energiaigénye, vagyis a vontatási teljesítmény-igény a
gördülési ellenállás mérése alapján határozható meg, ez különböző út- és terepviszonyok
esetén változó lehet.
A hígtrágya kijuttató tartálykocsik többféle kijuttató adapterrel szerelhetők fel opcionálisan.
Az igényelt agrotechnikai művelet határozza meg, hogy milyen kijuttatási mód alkalmazandó
az adott területen. A hígtrágyát a termesztéstechnológiai igényeknek megfelelő mennyiségben
és kellő egyenletességgel kell kijuttatni a területre.
A környezeti terhelés és a nitrogén emisszió csökkentése érdekében alkalmazzák a
tartálykocsikra szerelhető lengőcsöves felszíni kijuttatókat és a kultivátorral vagy lazító
eszközzel kombinált talajba juttató (injektáló) berendezéseket. (4-5 ábrák) A hígtrágya
kijuttatásnak a hatékonysága, tehát közvetlen talajba juttatása ez utóbbi kombinált gépekkel
érhető el. A tárcsás vagy kultivátoros hígtrágya talajba juttató berendezéssel felszerelt
tartálykocsik területteljesítménye a munkasebesség és munkaszélesség alapján számítható. A
talajba juttatás alkalmazásával azonban kisebb területteljesítménnyel, nagyobb vonóerőigénnyel kell számolni.
Hígtrágyát nem csak szántóföldre, hanem gyepre, legelőterületre is ki lehet juttatni az
előzőekben ismertetett gépekkel.
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4. ábra: Lengőcsöves kijuttató berendezés munka közben

5. ábra: Gyep hígtrágyázása tárcsás talajba juttatóval
A hígtrágyákat kedvező feltételekkel lehet felhasználni a nagy szármaradvánnyal rendelkező
növények, pl. kukorica, kalászos gabonák termesztésében. Ezen növényeknél a területen
felszecskázva visszamaradt szártömeg a talajba visszajuttatva megváltoztathatja a C/N arányt,
ami a következő termelési ciklusban kedvezőtlenül hat a terméshozamra és a minőségre is.
Ezért a nagy szártömeghez adott, a többi összetevőhöz képest magas nitrogéntartalmú
hígtrágya segíti a C/N arány optimumának fenntartását a szármaradványok lebomlási
folyamatának gyorsítása mellett.
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Almos istállótrágya és komposzt kijuttatás technológiája
Az almos istállótrágya és a komposzt kijuttatásának technológiája nagyvonalakban
megegyező. Az almos istállótrágyát és komposztot az állattartótelep közelében lévő tároló
telepen tárolják. A tároló telepen tárolt anyagot hagyományos módon a szervestrágya-szórási
időszakban közvetlenül szervestrágya-szóró pótkocsikra, vagy tehergépkocsikra rakják és a
felhasználási helyen közvetlenül kiszórják. Ebben az esetben a hígtrágya kijuttatásnál
ismertetett zárt szállítási körfolyamat alakul ki. Ha a szervestrágya-szórási időszakon kívül
szabad szállítókapacitás áll rendelkezésre, akkor a tárolóterületről a felhasználás közvetlen
közelébe szállítják az anyagot, leürítik a szállítóeszközről és a szervestrágya-szórási
időszakban nagyteljesítményű rakodógépekkel nagy teherbírású szórógépekre rakják és
szórják ki. A nagyteljesítményű szórógépeket a tároló helyről közúti szállítóeszközökkel is
kiszolgálhatják a szervestrágya-szórási időszakban. Az első esetben hagyományos egyfázisú,
míg az utóbbi két esetben kétfázisú szervestrágya-szórási technológiáról beszélünk.
Az almos istállótrágya kijuttatás szintén szállítási körfolyamatként kezelhető, mely
körfolyamatok közül az egyfázisú megegyezik a hígtrágyánál ismertetettel (lásd 2 ábra), a
kétfázisút pedig a következő ábra szemlélteti:
Kétfázisú szervestrágya kijuttatási technológia

Második fázis
I. változat
Oldalra szóró
gép töltése

Kijuttatás

Szállítás
billenőszekrényes
szállítóeszközzel
Rakodás

Első fázis

Ürítés

Második fázis
II. változat

Üres menet

Üres menet
Trágyaszarvas
készítés

Rakodás

Kijuttatás

7. ábra: Kétfázisú almostrágya kijuttatás
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Az egyfázisú, vagyis egy szállítási körfolyamatból álló szervestrágya kijuttatási technológia
könnyen és jól szervezhető, azonban a szállítási munkák elvégzését is a szervestrágya-szóró
felépítménnyel szerelt különböző teherbírású traktoros pótkocsikkal és tehergépkocsikkal kell
elvégezni.
A kétfázisú szervestrágya-szórási technológia alkalmazásakor az I. változat esetében a
szállítási körfolyamat nagy teljesítményű rakodógépekkel és nagy teherbírású
traktorvontatású pótkocsikkal, ill. tehergépkocsikkal végezhető el. A trágyázandó
mezőgazdasági területen dolgozó, szintén nagy teherbírású és nagy teljesítményű
szervestrágya-szóró gép fogadja az odaszállított anyagot és végzi a kiszórást. Kedvező
talajállapotok esetén a billenő kocsiszekrénnyel rendelkező szállítóeszközök a táblán teljesen
megközelíthetik a szórógépet és ekkor a szórógép esetében nincs üres menet. Kevésbé jó
talajállapot esetén pedig a táblát megközelítő út mellett a tábla szélén történhet az áttöltés. Az
elmondottakból adódik, hogy ez az eljárás nagy gépi kapacitást és jó munkaszervezést
igényel, mert a munkafolyamat két fázisának teljesítményét össze kell hangolni. Az első fázis
teljesítménye az előzőekben ismertetettekkel megegyező azzal, hogy a szórási idő helyett a
billenő szekrényes szállítóeszköz ürítési idejét kell figyelembe venni.
A kétázisú szervestrágya-szórási technológia I. változata esetén a két jól elkülöníthető
folyamat teljesítményének ahhoz, hogy a várakozási időket kiküszöböljük, közel azonosnak
kell lennie. A II. változat – amint az a folyamatábrából látható – többletmunkával jár, viszont
ebben az esetben a két fázis időben és szervezésben is elkülöníthető egymástól. További
előny, hogy az almos istállótrágya ilyen jellegű kiszállításával csökkenthetők a
mezőgazdasági termelésre jellemző munkacsúcsok.
A munkafolyamatok elemzése során megállapítható, hogy az alkalmazott technológiai
változatok esetében kisebb trágyamennyiségek rakodására, a traktorra szerelhető
trágyavillával ellátott homlokrakodók vagy trágyamarkolóval szerelt forgórakodók
teljesítménye használható ki. Az 56-88 kW motorteljesítményű traktorokra szerelt homlok-,
ill. forgórakodókkal 35-40 t/h körül alakulhat a rakodási teljesítmény. Nagyobb mennyiségű
szervestrágya rakodására a magajáró rakodógépek forgótornyos, teleszkópos és
homlokrakodós változatai használhatók. Ezek a magajáró gépek különböző nagyságrendben
eltérő emelőképességgel rendelkeznek. Megfelelő munkaszerszám, trágyavilla vagy
markolókanál használatával a rakodási teljesítmény 120-320 t/h között alakulhat. (8. ábra)
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8. ábra: Szervestrágya rakodása nagy teljesítményű homlokrakodó géppel
A körfolyamat szállítási munkáit, mint említettük az egyfázisú technológiában, a
szervestrágya-szóró pótkocsik, ill. tehergépkocsik végzik. Ezek a gépek a mezőgazdasági
igénybevételnek megfelelően erős, robusztus kivitelűek, ennek következtében az önsúlyuk,
vagy saját tömegük magasabb a billenőszekrényes szállítóeszközöknél, ami rontja a szállítási
hatásfokot. A szervestrágya-szóró pótkocsik a traktor vontatási hatásfokának javítása céljából
egytengelyes, tandem, vagy háromtengelyes futóművel készülnek. A billenőszekrényes
pótkocsik kéttengelyes változatai is használhatók. A mezőgazdasági területen használatos
tehergépkocsik kettő- és háromtengelyes változatai szinte kivétel nélkül összekrék-hajtásúak.
Mind a szervestrágya-szórók, mind a szállítóeszközök vonatkozásában feltétlenül előnyt
jelent az alacsonynyomású gumiabroncsok használata. (8-9-10. ábrák)

9. ábra: A nagy teherbírás és üzemi igénybevétel miatt speciális alvázakat és
futóműveket alkalmaznak a szervestrágya-szóró pótkocsiknál
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10. ábra: Alacsony nyomású gumiabroncsokkal és vízszintes szórószerkezettel szerelt
szervestrágya-szóró pótkocsi

11. ábra: Tehergépkocsira szerelt szervestrágya-szóró felépítmény
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Az elérhető szállítási teljesítményt a haladási sebesség, az út- és terepviszonyok, valamint a
szállítási távolság határozza meg.
A szórógépek szórási teljesítménye a beállított adagmennyiségtől, a munkasebességtől és a
szórásszélességtől függ.
A területegységre kijuttatott szervestrágya mennyisége az érvényben lévő agrotechnikai
előírások szerint 10 és 60 t/ha között változik, a talaj tápanyagszükségletétől függően.
A területegységre történő kiszórást az adott határok között 5 t/ha lépcsőkben kell biztosítani a
szervestrágya-szóró gépeknek.
Ez a követelmény részben az ürítőszerkezetek sebességének szabályozásával, részben a
munkasebesség megválasztásával biztosítható.
A kétfázisú technológiában alkalmazott szórógépekkel területegységre kiszórható
trágyamennyiség az ürítési idő és a munkasebességen túl a szórógépek kiszolgálására
alkalmazott szállítóeszközök teherbírásától is függ.
A szervestrágya-szóró gépek energetikai jellemzői igen széles határok között változnak a
szórás feltételétől függően. Az energetikai jellemzőket befolyásoló tényezők (a talaj, a trágya
konzisztenciája, érettsége, szennyezettsége, stb.) igen eltérő vontatási és hajtási
teljesítményértékeket eredményez. Előfordulhat, hogy a táblázatban közölt erőgépek és
tehergépkocsik motorteljesítménye csak minimális munkasebesség és alacsony előtolási
fokozat esetén képes biztosítani a szórógépek üzemeltetését.
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A műtrágya kijuttatás technológiai változatai
A műtrágyák alatt a növények tápanyag utánpótlására mesterségesen készített
(szervetlen) anyagokat értjük. A műtrágyák jelentősége a mezőgazdasági termelésben
szükségszerű, mivel a szerves és hígtrágyák a növénytermesztés során a talajból kivont
tápanyagok pótlására csak a szerves trágyák nem mindig elegendőek. Ezen túlmenően a
magas terméshozamok, erélyes fejlődés elérése érdekében is alkalmazásra kerülnek a
műtrágyák, a növény igényéhez igazított dózisban. A különféle növényi tápanyagok optimális
mennyiségének időben és egyenletesen történő kijuttatása a terméseredmények növelésének
egyik alapfeltétele. A műtrágyák használata a jövőben sem nélkülözhető, de a mennyiségi
szemléletű kijuttatást fel kell váltsa a fenntartható gazdálkodás elérését biztosító minőségi – a
hatékonyságot fokozottan figyelembevevő – tápanyag kiadagolás.
A tápanyag-visszapótlásnál figyelmet kívánnak azok a befolyásoló tényezők, amelyek
magukba foglalják a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét, az elővetemény
hatását, az előző évek tápanyag felhasználását, valamint a kultúrnövény tápanyagigényét is.

A tápanyag-kijuttatás technológiai jellemzői
Egy adott táblára történő kijuttatásnál a makro- és mikroelemekből álló tápanyagot több
részletben célszerű pótolni, mivel a növény vegetatív fejlődési fázisaiban különböző, mindig a
megfelelő mennyiségű tápanyagot igényli. Mind a túlzott, mind a csökkentett tápanyagvisszapótlás hátráltatja a növény fejlődését, ami a terméseredményekre is hatással van.
A N-tartalmú műtrágyák mennyiségileg egyenlőtlen terítése okozhat termésveszteségeket,
ami csak fokozódik a területegységre kijuttatható tápanyag mennyiségének (kg/ha)
növelésével. A műtrágyák egyenetlen kijuttatása két tényezőre vezethető vissza a
gyakorlatban: egyrészt jelentősen romlik a munkaminőség a szakszerűtlen üzemeltetés
következtében, másrészt a kijuttató gépek konstrukciójából eredő „hibák” okolhatók a
veszteségekért, károkért. Az első esetben mindig az emberi tényező hibáinak kiküszöbölése a
célravezető, hiszen a szakszerűen beállított és kezelt gépek, illetve műtrágyaadagok a
kultúrnövények számára is optimális feltételeket teremtenek a tápanyag kedvező
felhasználásához. A gépek szerkezeti elemeinek változtatása – ez elsősorban a gyártók
feladata – lehetőséget nyújt a konstrukcióból adódó munkaminőségi jellemzők nagymértékű
javítására. Az utóbbi években – a már meglévő konstrukciójú gépek továbbfejlesztésén túl –
újabb rendszerű, pontos adagmennyiségek kijuttatására képes, egyenletesebben szóró
konstrukciójú műtrágyaszóró gépeket fejlesztettek ki. A termésveszteségek alakulása jelentős
mértékben függ az alkalmazott műtrágyaszóró gépek szórási pontosságtól, amire utal a 12.
ábra is.

62

Termésveszteség (%)

63

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Szórásegyenlőtlenség VE (%)

12. ábra: A termésveszteség alakulása a szórásegyenlőtlenség függvényében
A folyékony műtrágyák kijuttatásnál szükséges a talajfelszín alá adagolni a
tápanyagmennyiséget. Hiszen talajba juttatáskor a folyékony halmazállapotú N műtrágyák
ammóniává alakulnak, s az ammónia azonnal gáz halmazállapotúvá változik. Ezért az
elillanási veszteségek meggátolására, valamint talajfizikai okokból 10-15 cm-rel a talajfelszín
alá érdemes a adagolni a folyékony anyagot. A talaj által elnyelt ammónia mennyisége
nagymértékben függ a talaj humusz- és nedvességtartalmától, mechanika összetételétől,
illetve a talajba juttatás módjától és mélységétől.
A műtrágyaszórás technológiai alapkövetelményei
A műtrágyaszórók alapvető feladata a műtrágyák talajra, illetve talajba történő egyenletes
kijuttatása. Ez akkor valósítható meg eredményesen, ha a műtrágyák egyenletes kijuttatásának
feltételeit biztosítjuk. A napjainkban használt leggyakoribb műtrágyák – a szilárd és
folyékony műtrágyák – kijuttatásának egyenletességét jelentősen befolyásolják:
− az alkalmazott műtrágya minőségi jellemzői,
− a műtrágyaszóró gépek adagoló- és szórószerkezeti kialakítása,
− a műtrágyaszórók üzemeltetési színvonala.
Mivel a műtrágyák fizikai tulajdonságai jelentősen eltérőek, ezért a kijuttató gépeknek
különböző fizikai jellemzőkkel rendelkező műtrágyák széles választékát ki kell tudni szórni
közel azonos munkaminőségi mutatók mellett. A gépek szempontjából a műtrágyák főbb
jellemzői a szemcseméret, a térfogattömeg, a nedvszívóképesség és a tapadóképesség.
A folyékony műtrágyák megjelenésével számos előny tapasztalható, ugyanakkor a gépesítési
háttérfejlesztés jelentős beruházásokat igényel. Előnyként jelentkezik, hogy a nagytömegben
történő kezelés csökkentheti a hatóanyag-egységre vetített kezelési költségeket, és lehetőséget
nyújt a teljes munkafolyamat gépesítésére is. A folyékony műtrágyák alkalmazásánál az
előnyök folyamatosan jelentkeznek, hiszen agronómiai hatékonyságukat illetően
egyenrangúak a szilárd műtrágyákkal, az anyagmozgatásból adódó veszteségek minimálisra
csökkenthetők. A talajba juttatás során a hatóanyag egyenletesebb eloszlása érhető el, mivel a
folyadékok homogenitása jobb, hiszen nincs összetapadás, pontosabban adagolhatók és
juttathatók ki.
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A műtrágyák egyenletes kijuttatását nagymértékben a szórógép konstrukciós megoldásai
határozzák meg, bár a szakszerűtlen üzemeltetés szintén munkaminőség romlást okozhat. A
szórószerkezet
műszaki
paramétereinek
változtatásával,
állításával
jelentősen
befolyásolhatjuk a szórás minőségét.
A tápanyagok nagyobb részét a talaj felszínére kell kiszórni s ez döntően földi gépekkel - és
csak esetenként légi úton - történik. A szilárd tápanyagok, így a N-tartalmú műtrágyák zömét
– akár egy-, akár több menetben – a talajra szórják ki az egyéb talajmunka-műveleteket
megelőzően. A folyékony oldatban megjelenő tápanyagokat azonban más munkaművelettel
kapcsoltan (lazítás, magágykészítés, vetés, stb.) végzik, mikor az értékes tápanyagot a
talajfelszín alá lehet azonnal juttatni. A 13. ábrán a szilárd halmazállapotú tápanyag-kijuttató
gépek csoportosítása látható.
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SZILÁRD TÁPANYAG-KIJUTTATÓ GÉPEK
Talajfelszínre
szóró gépek
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adagoló gépek
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tartályos
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Központi
tartályos
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a munkaszélességben
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13. ábra: A tápanyag-kijuttató gépek csoportosítási vázlata szilárd műtrágyák esetén
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A szilárd műtrágyaszórók felosztási rendszere
A műtrágyázás gépei nagyobb százalékban a talajfelszínre szóró gépeket jelentik, míg kisebb
hányaduk a talajba történő injektálás módszerével dolgozó gépeket. A talajfelszínre szóró
gépek erőgéphez történő csatlakoztatástól függően lehetnek függesztett, vontatott, rászerelt,
illetve magajáró kivitelűek. A szilárd műtrágyaszóró gépek működési rendszerük alapján
mechanikus vagy pneumatikus elven működő gépek csoportjába sorolhatók.
A mechanikus rendszerű gépek esetén a tartályból való kijuttatás és a talajfelszínre történő
szórás is mechanikus úton történik. A különféle pneumatikus elven működő műtrágyaszóró
gépek többnyire a szórófejek kialakításában, valamint a műtrágya légáramba történő
adagolása tekintetében különülnek el egymástól. A központi adagolási rendszerű gépeknél a
szemcsék a tartályból a gravitáció hatására vagy cellás adagolón keresztül kerülnek a
légáramba, a fővezetékbe. A levegőben áramló szemcsék elosztó szerkezeten és
mellékvezetékeken jutnak el a szórófejekig. Az un. osztott rendszerű adagolásnál a
műtrágyaszemcsék az adagolószerkezet által meghatározott adagmennyiségben kerülnek a
szórófejeknek megfelelő számú elosztó vezetékbe.
A mai gyakorlatban a műtrágyaszórók a szórási rendszertől függetlenül nagyobb hányadban
központi tartályos kivitelben készülnek. E gépek közös jellemzője, hogy a tartályhoz
kapcsolódik a szóró- vagy adagolószerkezet, amelyhez a műtrágya gravitációs úton, illetve
mechanikus kihordószerkezet segítségével kerül. A kijuttatott mennyiség szabályzása térfogat
szerinti adagolással, és állítható méretű adagolórés közbeiktatásával történik. A
szórószerkezet a műtrágya kilépésének helyén közvetlenül a tartályhoz kapcsolódik. Ez
elsősorban a mechanikus rendszerű gépeknél kialakított konstrukciókra vonatkozik,
ugyanakkor e gépek jelentősége a legnagyobb a tápanyag-visszapótlás technológiájában. A
szórószerkezetek szerinti felosztásuk a következő lehet:
• röpítés elvén működő gépek,
• mechanikus szétosztás és terítés elvén működő gépek.
A röpítés elvén működő gépek esetén a szilárd műtrágyaszemcséket egy röpítőszerkezet teríti
szét a talajfelszínen. A röpítőszerkezetek kialakításától függően lehetnek:
−
Röpítőtárcsás rendszerű gépek. A műtrágya gravitációs úton jut a forgó
röpítőtárcsára ahonnan a lapátok segítségével a szemek leröpülnek a talajra. A
kisebb méretű gépeken egy, a nagyobbakon két szórótárcsát alkalmaznak. A
tárcsaátmérő 500-700 mm, a tárcsa fordulatszáma pedig 500-1000 min-1 között
változik. A gépek által használt átlagos haladási sebesség 8-12 km/h, de egyes
típusoknál a szórásegyenletesség még a 15 km/h-s haladási sebesség mellett is
megfelelő. A 14. ábrán a röpítőtárcsás műtrágyaszóró felépítése látható.

66

67

A – tartály
B – vázszerkezet
C – szöghajtómű
D – adagolónyílás tolózár
E – röpítőtárcsa
F – boltozódásgátló
(keverő) elem

14. ábra: A röpítőtárcsás műtrágyaszóró felépítési vázlata és főbb részei
−

Lengőcsöves műtrágyaszóró (15. ábra) a szóróelem kialakításában, működésében és
hajtásában tér el a röpítőtárcsás rendszerű gépektől. A műtrágya szórását végző
lengőcső ~15-18 s-1-os lengésszámmal vízszintes síkban végez lengőmozgást kb.
80-100°-os szögben. Használatuk elsősorban speciális kultúrák (pl. szőlő,
gyümölcs, zöldségfélék, stb.) termesztésekor ajánlatos. Szórásegyenletességük
elsősorban a szemcsés műtrágyák alkalmazásakor megfelelő.

15. ábra: Lengőcsöves műtrágyaszóró
Előnyei, hogy a szórócső hosszának változtatásával a gép szórásszélessége egyszerűen
változtatható, a szórócső végén lévő ütközőlap eltávolításával a sorba szórás könnyebben
végezhető, a szórócső eltávolítása után mélyműtrágyaszóró adapter is felszerelhető a gépre, s
szerkezeti felépítésük egyszerű, könnyen kezelhetők. Hátrányként jelentkezik a kis
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munkaszélesség, ami több ütközőlap egyidejű felszerelésével és megfelelő elhelyezésével
növelhető
− Röpítődobos rendszerű gépeknél a műtrágyát adagolóhengerek juttatják a terelő-,
illetve dobóhengerekhez. A szórást két irányban oldalra végzi a szórószerkezet,
így minden szerkezeti egység duplán található meg a gépen. A szabályozható
fordulatszámú az adagolóhengerektől a terelőhengerek révén kerülnek a
műtrágyaszemcsék a gumiborítású dobóhengerpár közé. A nagy kerületi sebességű
forgó dobpár között a szemcsék felgyorsulva repülnek a talajfelszínre.
A mechanikus szétosztás és terítés elvén működő gépek a haladási irányra merőlegesen álló
szórószerkezete csatlakozik a tartály alsó részéhez. A gép szélessége megegyezik a terítés
szélességével. A szállítószerkezet konstrukciójától függően ezek a gépek lehetnek:
− Csigás kivitelűek, melyeknél a műtrágyát csigalevél szállítja egy szállítócsőben a
teljes szórás-, illetve munkaszélesség mentén. A szállítócső alján egymástól
egyenlő távolságban, állítható méretű adagolónyílások helyezkednek el, melyeken
keresztül a műtrágyaszemcsék a talajra hullanak.
A csigás gépek a porszerű és kristályos műtrágyát a röpítőtárcsás gépeknél egyenletesebben
adagolják ki. A csigás műtrágyaszóró adapterrel felszerelt műtrágyaszóró gép vázlatát a 16.
ábra szemlélteti.

6. ábra: Csigás műtrágyaszóró adapterrel felszerelt műtrágyaszóró kocsi
− Szalagos konstrukciójú gépeknél szalag mozog a négyszög keresztmetszetű
házban. A műtrágyát a szalaghoz erősített kaparóujjak – a szalag és a ház közötti –
állítható méretű adagolórésen keresztül juttatják a talaj felszínére.
A pneumatikus rendszerű szórógépek esetén egy radiálventilátor által keltett nagy
sebességű levegőáram az útjába adagolt műtrágyaszemcséket magával ragadja, és a
szórófejekhez szállítja, amelyekről lepattanva a talajfelszínre kerülnek. A szórófejek a gép
haladási irányra merőlegesen álló szórókereten helyezkednek el. Az egymástól való
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távolságukat a szórófejekről lepattanó szemcsék szórásképének az optimális
szórásegyenletesség figyelembevételével határozzuk meg.
− Központi adagolású, műtrágya tartályból a szemcsék gravitáció útján vagy
cellás adagolószerkezet segítségével kerülnek a fő légvezetékbe. A levegővel
áramló szemcsék egy elosztó szerkezeten és a mellékvezetékeken keresztül jutnak
el az egyes szórófejekhez. Az elosztás ebben az esetben egyszerű térfogatarányos
módon történik, a műtrágyaszemcsék egyenletesen töltik ki a légvezetékek terét.
A központi elosztású gép – megfelelő szórófejek felrakásával – a műtrágya levél alá
juttatására is alkalmasak.
− Osztott adagolásnál a műtrágyaszemcsék központi tartályból a szórófejeknek
megfelelő számú elosztóvezetékbe kerülnek, közvetlen kényszeradagolás útján
(17. ábra). Az adagolás mechanikus úton, résszabályozás vagy bütykös henger
segítségével történik. A műtrágyát a tartály alján ezen pontos elosztást biztosító
bütykös elemek adagolják a légáramba. A mennyiség az adagolószerkezet
fordulatszámával, Norton-szekrénnyel szabályozható. Annyi bütykös elosztó van,
ahány szórófej.

17. ábra: Osztott adagolású pneumatikus műtrágyaszóró gép
Az osztott adagolású gépek az egyes szórófejekhez jutó műtrágyaadagok pontosabb
kiadagolása következtében egyenletesebben szórnak, mint a központi adagolóval felszerelt
gépek. Ezért az osztott adagolású gépeket precíziós műtrágyaszóróknak is nevezik.

A folyékony műtrágyák kijuttatási rendszere
A folyékony műtrágyák technológiáját, illetve gépesítési megoldásait a 18. ábra szerkezeti
vázlata szemlélteti. A folyékony műtrágyák kijuttatásának két alapvető módszere létezik:
− felszíni kiszórás,
− talajfelszín alá injektálás.
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FOLYÉKONY TÁPANYAG-KIJUTTATÁS GÉPEI
Felszínre szóró
gépek

Felszín alá
juttató gépek

Szántóföldi
szóróberendezés

Gravitációs
kijuttatás

Légi
kijuttatás

Túlnyomásos
kijuttatás

Csepegtetéses
eljárás
Öntözéses
kijuttatás
18. ábra
A folyékony tápanyag-visszapótlás gépesítési vázlata
A felszíni kijuttatáskor szántóföldi szóróberendezés alkalmazása a legelterjedtebb. Kisebb
nyomás és nagyobb cseppméret szükséges, mint a növényvédő szerek permetezésekor. Ezeket
a gépeket alap-, illetve vetés előtti trágyázásra, továbbá gyepek, legelők, tarlók
műtrágyázására lehet használni.
Oldatok kipermetezésekor a növényvédelmi gépeknél nagyobb szórónyílású szórófejeket kell
alkalmazni. Szuszpenziók kijuttatásakor szórófejcsere szükséges, de ugyanazon gépek
használhatók, melyekkel az oldatok szórása végezhető. Az oldat vagy a szuszpenzió állandó
nyomás alatt – szórófejeken keresztül – kerül a talaj felszínére. A növényvédelmi
permetezőgépek egy része folyékony műtrágyák kiszórására is alkalmassá tehető.
A csepegtető eljárásnál a folyékony műtrágyát a lelógó csövekkel a talaj felszínére
csepegtetik. Megfelelő kialakítású csoroszlyákkal a műtrágyát 1-3 cm mélységben a felszín
alá is juttathatjuk. Az ilyen megoldások előnyösen alkalmazhatók a vetéssel, ültetéssel
egyidejűleg végzett műtrágyázásnál. A csepegtetéssel sűrűbb, nagyobb koncentrációjú,
szuszpenzió vagy zagy típusú folyékony műtrágyák is kiadagolhatók.
A közvetlen talajba juttatás (injektálás) eljárásait a hatóanyag jobb hasznosulása és a
tápanyag párolgási, elillanási veszteségeinek csökkentése céljából fejlesztették ki. E gépek
olyan speciális célgépek és olyan talajművelő gépek összekapcsolásából állnak, melyek fő
funkciója (pl. szántás, mélylazítás, kultivátorozás) mellett a folyékony műtrágyát egyidejűleg
a talajba juttatják. A speciális ammónia-injektorok döntő többségét kultivátorokra szerelik
(19. ábra).
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Különleges esetekben, pl. gyepterületek művelésénél, tárcsás nyitócsoroszlya és tömörítő
kerék is szükséges a megfelelő mélységű barázda nyitásához, illetve lezárásához, hogy el ne
szökjön az ammónia.

19. ábra: Kultivátorra épített ammónia-injektor fő részei
Az injektálógépeknél az ammóniaveszteségek több tényezőtől is függnek:
− a talaj nedvességtartalmától,
− a művelési mélységtől,
− a kijuttatott adag mennyiségétől,
− a talaj humusztartalmától,
− a megnyitott barázda lezárásának módjától.
Az ammóniatartályok elhelyezésére több változatot alakítottak ki a gyakorlatban: lehetnek
munkagépre vagy traktorra építettek, vontatott kivitelűek, illetve külön keretre szereltek (20.
ábra). A traktorra épített tartályok elhelyezése összefügg a teljes gépcsoport
tömegeloszlásával, mivel a tartály elhelyezése elősegítheti a kedvezőbb vontatási energiafelhasználást.

10. ábra
Az ammónia tartály különböző elhelyezési módjai
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A műtrágyaszórás gépeinek értékelése
• A különféle műtrágyaszóró gépek közül a kevésbé bonyolultak a mechanikus működésűek,
ezen belül is a röpítőtárcsás műtrágyaszórók. Az újabb fejlesztések és a szigorodó műtrágya
felhasználási előírások következtében a gyártók olyan új konstrukciójú gépeket állítottak
elő, melyeknél a munkaszélességet jelentősen sikerült megnövelni (15-36 m), és a
szórásegyenlőtlenség is töredékére csökkenthető (VE=5-10 %).
• A mechanikus működésű, speciális szórószerkezetű lengőcsöves műtrágyaszórók
jellemzője, hogy a maximális munkaszélesség 15-18 m között változik VE=10-20 %-os
keresztirányú szórásegyenlőtlenség mellett. Kisebb adagmennyiségek (~100 kg/ha)
szórásakor a szórásegyenlőtlenség kedvezőbben alakul, míg apróbb szemcseszerkezetű
műtrágyák esetén a munkaszélességük 10-12 m-re csökken.
• A mechanikus gépek közül az un. teljes szélességben szóró gépek (pl. csigás, szalagos) nem
tudtak elterjedni, elsősorban kis munkaszélességük (6, 9, 12 m) miatt. A műtrágyaszórás
technológiáját forradalmasítani látszó röpítődobos gép – mely szintén a szemcsék röpítése
elvén működik –, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel bonyolultabb kivitelű, s
ezáltal drágább konstrukció nem állt arányban a nagyobb területteljesítménnyel.
• A pneumatikus rendszerű gépeknél a magasabb ár nincs arányban a kihasználtsággal, így az
ár/használati érték viszonyszám nem térül meg a gazdálkodók számára. Ezért ezek a gépek
kis számban terjedtek el nálunk. Munkaminőségi szempontból az osztott adagolású
berendezések jobban megfelelnek a központi adagolású gépeknél. Vizsgálataink kimutatták,
hogy az ilyen gépekkel elérhető keresztirányú szórásegyenlőtlenség VE=10-15 % között
van, ami egyes gépeknél – különösen nagyobb kijuttatott adagmennyiségeknél – növekszik
(VE>15 %). A szórásegyenlőtlenség kedvezőtlen alakulásában – elsősorban a nagyobb (1824 m) munkaszélességű gépeknél – jelentős szerepet játszik a csillapítatlan szórókeret
talajegyenlőtlenség hatására bekövetkező hullámzó mozgása. A pneumatikus rendszerű
gépek tagadhatatlan előnye, hogy kevésbé érzékenyek a műtrágya szemcseösszetételének
változására, illetve a műtrágya adagmennyiség beállításán kívül különösebb gépbeállítást
nem igényelnek. Szórásképük, valamint az ebből adódó munkaminőségük megbízhatóbb.
Ez azonban nem áll arányban a röpítőtárcsás gépekhez viszonyított 4-5-szörös beszerzési
árukkal.
• A folyékony műtrágyázás a szilárd műtrágyák alkalmazásánál hatékonyabb eljárás, s ez
alapot képez a különböző termesztéstechnológiai eljárások kidolgozásához. Előnyei a
szilárd műtrágyával szemben, hogy csökken a kijuttatás kézimunkaerő-igénye, tárolása,
rakodása, keverése egyszerűbb, egyenletesebb is a szórása. Hátrányt jelent azonban, hogy a
folyékony műtrágyák szállítása, tárolása és kiszórása speciális korrózióálló tartályokat és
célgépeket igényelnek, amelyek jelentősen megnövelik a beruházási költséget.
• A gyakorlat ma nemcsak Magyarországon, de külföldön is a szemcsék röpítése elvén
működő un. centrifugális rendszerű gépeit alkalmazza a legnagyobb számban. Ezek közül is
a
röpítőtárcsás
műtrágyaszóró
gépek
nagyarányú
elterjedésüket
sokrétű
alkalmazhatóságuknak, egyszerű szerkezetüknek, csekély karbantartási igényüknek és nem
utolsósorban kedvező áruknak köszönhették. Ezért e gépek alkalmazási területét és állítási
lehetőségeit is bemutatjuk.
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