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1. Bevezetés 

Hazánk sertésállománya az utóbbi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. 

2002-ben a sertések száma még meghaladta az 5 milliót, azonban ez az érték 2012-ben      

3 millió alá csökkent (1. sz. táblázat). A csökkenés okai az ágazatot jellemző tőkehiány, az 

alacsony jövedelmezőségi szint, a belső fogyasztás 42 kg/főről (1980) 25,3 kg/főre (2010) 

történő visszaesése (KSH), az EU termelők által támasztott egyre erősebb verseny, 

valamint az egyre szigorodó állatvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásának 

követelménye. A nagyobb telepeken bizonyos mértékű fejlesztések történtek ez idő alatt, 

azonban ezek gyakran nem érintették a környezetvédelmi szempontból legnagyobb gondot 

jelentő területeket, mint a trágya illetve a hígtrágya kezelését, valamint a bűzhatást 

(Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek 

esetében, [7.]). A vidékfejlesztési Minisztérium 2013-ban a hazai sertéságazat fejlesztését 

segítő sertésprogramot indított, melytől a hazai sertésállomány 6-7 év alatti 

megduplázódását várják. Ezzel párhuzamosan a keletkezett melléktermékek mennyisége is 

további növekedést fog mutatni, melynek kezelése, ártalmatlanítása nélkülözhetetlen.  

1. sz. táblázat: Sertésállomány alakulása 2000-2012  

évszám ezer db 

2000 4834 

2001 4822 

2002 5082 

2003 4913 

2004 4059 

2005 3853 

2006 3987 

2007 3871 

2008 3383 

2009 3247 

2010 3169 

2011 3025 

2012 2956 

 

(Szerző saját szerkesztése a KSH adatai alapján) 
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2. Állattartó telepek környezetvédelme 
 

A mezőgazdasági tevékenységek jelentős környezeti hatást gyakorolnak a különböző 

környezeti elemekre. A sertéstartás esetében a jogszabályban meghatározott létszám feletti 

állatállomány tartása igen jelentős környezeti hatással valamint kockázattal jár, melynek 

megoldása illetve mérséklése hazánk és az Európai Unió számára fontos feladatot jelent. 

Az integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés (Integrated Pollution Prevention and 

Controll – IPPC) érvényesítése érdekében került bevezetésre 1996-ban az erről szóló 

96/61/EK Tanácsi irányelv, amely a hazánkban 2001. november 1-étől lépett életbe (Barna 

és Forgó, 2009). „A magyarországi EU jogharmonizációnak és az EU követelményeknek 

megfelelően az IPPC Irányelv a környezetvédelem általános szabályairól szóló, 1995. évi 

LIII. törvény módosítása és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes 

szabályait lefektető, 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet megalkotása révén épült be a 

magyar jogrendszerbe. Célja a környezetre jelentős hatással bíró tevékenységek olyan 

egységes engedélyezési rendszerének megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés 

megelőzhető, és amennyiben ez nem lehetséges, a lehető legkisebb mértékűre csökkenthető 

a környezet egészének védelme céljából.” (Liquid Manure Managing, [4.]). A 

Magyarországgal szemben támasztott környezetvédelmi előírások közül a BAT (Best 

Available Techniques; elérhető legjobb technika) követelményeinek a mezőgazdasági 

termelésbe, mint például az intenzív állattenyésztésbe való integrálása a hazai termelők 

számára komoly gondokat okozott (Barna és Forgó, 2009). A BAT azokat a technikákat, 

technológiai megoldásokat, tervezést, karbantartást, üzemeltetést, felszámoltatást 

tartalmazza, melyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett a gyakorlatban 

alkalmazhatóak a környezet egészének védelme szempontjából (Liquid Manure Managing, 

[4.]). A BAT-technikák különböző szakmai kiadványokban megtalálhatóak, értékelésük 

egy hagyományos, elterjedten alkalmazott, igen környezetszennyező 

„referenciatechnológiához” mérten történik. A telepek számára választási lehetőség nyílik 

a számukra elérhető, legmegfelelőbb, 10-20 vagy akár nagyobb %-os 

környezetszennyezés-csökkentő technikai megoldásokra (Kassai és Pazsiczki, 2006). Az 

IPPC irányelv a BAT alkalmazásában látja lehetőségét a környezetvédelmi problémák 

megoldásában. Ilyen problémák a különböző hátrányos kibocsátások megszüntetése, illetve 

csökkentése. Az egyik legfontosabb környezetvédelmi probléma a keletkező trágya 

kezelése, raktározása, elhelyezése és az ezekből adódó környezetszennyezések. Az IPPC 
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direktíva, valamint ennek jogharmonizációja során megalkotott magyar jogszabályok és a 

BAT előírja a trágya környezetkímélő raktározásának, hasznosításának feltételeit. Az IPPC 

irányelv megfogalmazza, hogy a képződő trágya mennyiségének csökkentése érdekében az 

állattartó telepeken csökkenteni kell a vízfogyasztást, meg kell szüntetni a vízpazarló 

technológiák alkalmazását valamint megfelelő etetési/itatási és takarítási technológiát és 

berendezéseket kell alkalmazni (Barna és Forgó, 2009). 
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3. A sertéstelepi hígtrágya, szennyvíz jellemzői 
 

A hígtrágya az almozás nélküli állattartás jellegzetes, folyékony halmazállapotú 

mellékterméke, amely állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivó- és technológiai vízből, 

valamint kis mennyiségben egyéb hulladékanyagokból áll. Ennek a trágyaféleségnek a 

megjelenése hazánkban az 1970-es évek elejére tehető a nagyüzemi, szakosított állattartó 

telepek létesítésével párhuzamosan (Vermes, 2005). Az állattartás természetes velejárója a 

folyamatosan keletkező állati ürülék (bélsár és vizelet), melynek összetétele és mennyisége 

az állatok kora, testsúlya, neme, a hasznosítás iránya, a takarmányozás és az itatás módja, 

az időjárás stb. szerint változik (2. sz. táblázat). Ennek körülbelüli mennyisége naponta a 

sertés testsúlya 10%-ának megfelelő ürülék (5-5%bélsár és vizelet) (L. Dobi, 2002).  

2. sz. táblázat: Sertés hígtrágya hozam  

megnevezés 

bélsár 

kg/nap 

vizelet 

l/nap 

összesen 

l/nap 

0-30 napos malac 0,5-0,7 0,8-1,0 1,3-1,7 

31-60 napos malac 0,9-1,4 1,6-2,0 2,5-3,4 

61-220 napos hízó 3,0-3,4 3,5-4,0 6,5-7,4 

kan 7,0-8,0 7,0-8,5 14-16,5 

koca vemhesség 

alatt 5,5-6,8 6,8-7,5 12,3-14,3 

koca szoptatás alatt 9,0-11 9,5-12 18,5-23 

koca éves átlag 7,5-8,5 8,0-9,0 15,5-17,5 

tenyészsüldő 4,0-6,0 4,5-6,5 8,5-12,5 

 

(L. Dobi M.: Hígtrágya I.) 

 

A hígtrágya heterogén méretű, alakú és fajsúlyú szilárd részeket tartalmazó szuszpenzió, 

melyből a szilárd komponensek egy része az alkalmazott módszertől függően különböző 

hatásfokkal elkülöníthető. A szilárd fázis a hígtrágyából kiülepíthető, kiszűrhető illetve 

elkülöníthető, amely kellő szikkadás után az almos trágyával hasonló módon kezelendő. A 

híg fázis a szilárd rész eltávolítása után visszamaradó szuszpenzió, ami nem azonos a 

trágyalével. A hígtrágya töménysége alapján is osztályozható. Ez alapján 

megkülönböztetünk teljes hígtrágyát, amely kizárólag állati bélsár és vizelet keveréke, 

valamint kövér hígtrágyát, ami az állati ürüléken kívül csurgalék- és technológiai vizet is 

tartalmaz. Ezek utóbbi keveréke legfeljebb 1:1 arányú, míg a sovány hígtrágya 1:1 – 1:4 

arányú keverék. Amennyiben a kövér illetve sovány hígtrágyát öntözővízzel is keverik 
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továbbhígított hígtrágyáról beszélünk, amelynél az ürülék-víz aránya általában 1:4-nél 

nagyobb, esetenként az 1:10 arányt is meghaladja.  

A hígtrágyával kapcsolatos tevékenységek megértéséhez az alábbi fogalmak ismerete 

szükséges, mint hígtrágya-kezelés, hígtrágya-hasznosítás és hígtrágya-elhelyezés. 

Hígtrágya-kezelés során a folyamatosan keletkező hígtrágya összegyűjtése, tárolása 

valamint annak hasznosításra illetve elhelyezésre történő előkészítése történik. E 

tevékenységek az állattartó telepeken kívül elhelyezkedő, de ahhoz szervesen kapcsolódó 

hígtrágya-kezelő telepen történik. Az alkalmazott kezelési rendszerek a hígtrágya 

hasznosításától, ill. elhelyezésére irányuló előkészítés jellegétől függően lehet 

homogenizáló, fázisbontó és részleges tisztítású. 

Hígtrágya-hasznosítás során a hígtrágya vagy annak szilárd és híg fázisa növényi 

tápanyag- és víztartalmát hasznosítva kerül szétosztásra a mezőgazdasági területen, 

megoldva annak károkozás nélküli elhelyezését is. Teljes hasznosítás a hígtrágya teljes 

mennyiségű, minimális minőségi veszteségű, míg a részleges hasznosítás nem teljes 

mennyiségű vagy jelentős minőségi veszteségű szétosztással jár.                                    

Hígtrágya-elhelyezés a hígtrágya, illetve a híg fázis egy részének vagy teljes 

mennyiségének mezőgazdasági területen való szétosztása annak érdekében, hogy ne váljék 

környezet-szennyező anyaggá. „Ebben az esetben a hígtrágya adagolása a termesztett 

növények tápanyagigényét jelentősen meghaladó, de még sem a növényekre, sem a talajra 

nem káros mennyiségben történik. (Csávás és társai, 1975). 

A hígtrágya összetételének meghatározására a nemzetközi együttműködés keretében 

kidolgozott FAO-ajánlások 12 komponens, illetve paraméter meghatározását tartják 

elsőrendű fontosságúnak: 

- pH, 

- összes kálium (K), 

- összes foszfor (P), 

- összes nitrogén (N), 

- Kjeldahl-nitrogén (N), 

- ammónium-nitrogén (NH4-N), 

- KOI (kémiai oxigénigény), 

- összes szárazanyag, 

- összes szerves anyag, 

- összes ásványi anyag, 

- összes kóliform baktérium, a hígtrágya napi térfogata. 
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A vizsgálatok eredményeit a FAO-ajánlások szerint a szárazanyag esetében g×kg
-1

 

nedvesanyagban, a többi kémiai összetevőt g×kg
-1

 szárazanyagban, a kóliform 

baktériumokat db/ml értékben, a napi hígtrágya-térfogatot m
3
/d értékben, a felhasználási 

adagot pedig t/ha szárazanyagban célszerű megadni (Vermes, 2005). 

A hígtrágya tápanyagtartalma attól függően, hogy az ürülék milyen mértékben keveredett 

csurgalék-, mosó- és öblítővízzel tág határok között változik (Csávás I. és társai, 1975, 

Podstavek, 1989). Átlagos értékek alapján a sertés-hígtrágya 1 m
3
-ben 0,8-2,6 kg nitrogén; 

0,3-1,2 kg foszfor, valamint 0,9-2,3 kg kálium található. A szervesanyag-tartalom 5,9-31,2 

kg m
-3

 nagyságú (Schmidt R. és Kalocsai R., [6.]). Jelentős növényitápanyag-tartalma 

miatt nagy trágyaértékkel rendelkezik (Vermes, 2005). Nitrogént, foszfort, káliumot, 

szerves anyagokat, mikroelemeket és biostimulátorokat is tartalmaz (3. sz. táblázat). A 

nitrogént túlnyomórészt ammóniavegyületek formájában tartalmazza, a foszforvegyületek 

főként a szilárd részben koncentrálódnak, míg a kálium a hígrészben képez nehezen bomló 

oldatot. A jelentős mennyiségben jelen lévő kálium képes a termesztett növények 

káliumigényét fedezni. Rendszeres hígtrágyaöntözéssel a mikroelemek pótlása általában 

megoldható (L. Dobi, 2002).  

 

3. sz. táblázat: Sertés hígtrágya fizikai és kémiai jellemzői %-ban (kiv. pH) 

 

megnevezés malac süldő koca hízó 

szárazanyag 2,27 6,50 7,95 6,62 

szervesanyag 0,85 2,98 4,76 3,34 

összes szén 0,47 2,72 4,00 3,35 

összes 

nitrogen 0,20 0,40 0,68 0,57 

ammónia 

nitrát 0,16 0,24 0,24 0,27 

P2O5 0,02 0,10 0,10 0,12 

K2O 0,12 0,36 0,17 0,37 

CaO 0,03 0,11 0,20 0,20 

MgO 0,02 0,04 0,04 0,05 

Na 0,03 0,03 0,04 0,05 

pH 7,10 6,60 6,70 6,80 

 

(L. Dobi M.:Hígtrágya I.) 
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A hígtrágyák tápanyag-tartalmukban és hatásaikban is alapvetően különböznek az 

istállótrágyától. Jelentős ammónia-nitrogén tartalmuk (az összes N-tartalom mintegy 40-

70% -a), valamint szűk C:N arányuk (5-14:1) alapvetően meghatározza a hígtrágyák 

alkalmazásának feltételeit. „Kedvezőtlen körülmények mellett (meleg időjárás, a kijuttatott 

hígtrágya talajba munkálásának megkésése) a hígtrágya ammónia-nitrogén tartalmának 

akár 100%-a is elillanhat. A folyamat a közvetlen gazdasági kár mellett egyben 

környezetszennyező is” (Schmidt R. és Kalocsai R., [6.]). 

A keletkezett ürülékhez mindig keveredik takarmányhulladék, szőr, csurgalék- és 

lemosóvíz, valamint esetenként darabos szennyeződés (fém, fa, kő, homok, üveg, 

műanyag) is, amelyek mindegyike befolyásolja a hígtrágya tulajdonságait. Csurgalékvíz a 

vízpazarló csészés önitatók használatából, valamint műszaki okokból (önitatók 

meghibásodása, tökéletlen zárása, túlfolyása, csepegése) keletkezik, ami naponta akár 10-

30 m
3
-el is növelheti a keletkezett hígtrágya mennyiségét (Fenyvesi és társai 2001). A 

trágyázótér és környezetének tisztításához szükséges lemosóvíz mennyisége a területtel 

arányos. Hazánkban a hígtrágya szárazanyag tartalma 1-2%-os ami 4-6-szor hígabb a 

nyugati farmok hígtrágyájánál. Ez az érték a lemosáshoz használt túlzott mértékű 

vízpazarlással és a hibás önitatók használatával magyarázható (Hrauda, 1996). A szociális 

épületekben keletkezett kommunális szennyvíz a csatornahálózatba vagy a 

szennyvízgyűjtő aknába majd elszállítással kerül a szennyvízkezelő telepre. 
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4. A sertéstelepi hígtrágya környezeti hatásai 
 

A sertéstartás fő környezeti hatásai az állat anyagcseréjéhez kapcsolódnak, melynek során 

az állat takarmányt fogyaszt, emészt, majd a felesleget üríti, melynek következményeként 

tápanyagokban gazdag trágya keletkezik.                                                                                

A hígtrágyák összetételének ismerete környezetvédelmi és felhasználási szempontból 

egyaránt fontos. A hígtrágya környezeti szóródásának lehetősége sokszorosan meghaladja 

a szilárd trágyáét, ami miatt komoly figyelmet érdemel. Bakteriológiai szempontból igen 

változatos élőlénycsoportokat és mikroorganizmusokat tartalmaznak. Laboratóriumi 

vizsgálatok leggyakrabban Proteusok, Klebsiellák, Pseudomonas aerigunosa és a 

Salmonella baktériumok számos faját, férgek közül Oesophagostomum, Ascaris, Trichuris 

és Strongiloides petéket mutatták ki (Csávás és társai 1975). Egyes kórokozók több 

hónapos tárolás után sem pusztulnak el, így a hígtrágya potenciális fertőzési forrást jelent. 

Komponenseinek értékszáma a legkoncentráltabb szennyvizek ugyanazon értékszámainál 

jóval magasabb, ami szennyező hatásának nagyságát és veszélyességét mutatja meg. Ezért 

annak szakszerűtlen kezelése, elhelyezése és hasznosítása súlyos környezeti ártalmakat 

okoz (Vermes, 2005). 

A nagy létszámú sertéstelepek potenciálisan számos környezeti hatás okozói lehetnek:  

- környezet (talaj, víz) kémhatásának káros megváltozása (NH3, SO2, NOx), 

- a tavakban, víztározókban lévő anyagok feldúsulása (eutrofizáció) nitrogén- és 

foszforkibocsátás révén 

- az ózonréteg károsodása (metánkibocsátás útján) 

- az üvegházhatás fokozódása (CO2, CH4, N2O levegőbe jutásával) 

- a talaj szikkadása (talajvíz felhasználása miatt) 

- a telepen tartott állatok helyi zavaró hatása (bűzhatás) 

A sertéstelepen keletkező kibocsátások középpontjában az ammónia (NH3), valamint a 

nitrogén (N) és a foszfor (P) kibocsátás áll. Ezek az anyagok a levegőbe, talajba, talaj- és 

felszíni vizekbe kerülve, megváltoztatják azok kémiai és fizikai tulajdonságait. 
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A becslések szerint egy átlagosan 108 kg élősúlyú hízósertés előállítása során a 

nitrogénfogyasztás, hasznosítás, illetve veszteség a következő (Útmutató az, [7.]): 

- 8,7 kg nitrogén felvétele a takarmányból (100%), 

- 2,9 kg (33%) beépül az állat szöveteibe, 

- 4,4 kg (51%) távozik a vizelettel és 

- 1,4 kg (16%) távozik a bélsárral. 

A keletkezett ürülék összes nitrogén tartalma tehát 5,8 kg (67%), melyből: 

- 3,0 kg (34%) távozik a levegőbe kibocsátott ammónia formájában, és 

- 2,8 kg (32%) kerül a földekre a kijuttatott trágya formájában, amelyből még 

további ammónia veszteség keletkezhet. 

4.1. Levegőbe történő kibocsátások 

A sertéstartás esetében leginkább terhelésnek kitett környezeti elem a levegő (1. sz. ábra, 

4. sz táblázat). 

 

1. sz. ábra: A trágya környezetterhelése a termelés folyamatában 

(Pazsiczki I.: Hígtrágya kezelés és hasznosítás továbbra is napirenden) 
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4. sz. táblázat: Sertéstelepi hígtrágya kibocsátásai a levegőbe 

 

Levegő Tevékenység 

Ammónia (NH3) Hígrágya tárolása/kijuttatása földekre 

Metán (CH4) Hígrágya kezelése 

N2O Hígrágya tárolása 

Bűz (pl. H2S) Hígrágya tárolása/kijuttatása 

 

(Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek 

esetében [7.]) 

N-hez kapcsolódó kibocsátások 

A N-anyagcsere során keletkező ammónia (NH3) a talajok és a vizek savasodása révén 

jelentősen terheli a mezőgazdasági és természeti környezetet (5. sz. táblázat). A trágyából 

lassan felszállva az épület szellőztetőrendszerén át távozik a levegőbe. A keletkező 

ammónia mennyiségét befolyásolja a hőmérséklet, a légcsere, a páratartalom, az 

állatsűrűség, az alom mennyisége és a takarmány összetétele (nyersfehérje-tartalma) 

(Útmutató az, [7.]). 

5. sz. táblázat: Az ammónia kibocsátások szintjét befolyásoló folyamatok illetve tényezők 

 

Folyamat Megjelenési formája Befolyásoló tényezők 

Ürülék 

keletkezése 

Húgysav és meg nem emésztett 

fehérje 
Állat és takarmány 

Lebomlás Ammónia az ürülékben 
Folyamat jellemzők (pH, 

hőmérséklet, víz aktivitás, stb.) 

Párolgás Ammónia a levegőben Folyamat jellemzők és a helyi klíma 

Szellőzés Ammónia az istállóban 
Helyi klíma, hőmérséklet, relatív 

páratartalom, légáramlás 

Emisszió Ammónia a környezetben Levegőtisztító berendezések 

 

(Útmutató at elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek 

esetében [7.]) 
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Egyéb gázok 

A levegőztetéses hígtrágya kezelés folyamán nagyobb mennyiségben dinitrogén-oxid 

(N2O) keletkezése is végbe megy. „A talajban zajló mikrobás folyamatok (denitrifikáció) 

dinitrogén-oxid (N2O) és nitrogén gáz (N2) keletkezésével járnak” (Útmutató az, [7.]). Az 

utóbbi a környezetre ártalmatlan, míg a N2O egyike azoknak a gázoknak, amelyek az 

üvegházhatás előidézésében szerepet játszanak.                                                                                            

Az állattartás kellemetlen velejárója a bűzhatás, amely az istállókból, a hígtrágya 

kezeléséből és a hígtrágya elhelyezéséből adódhat. A hígtrágyából keletkező bűzös, 

illékony gázok kibocsátásának fő okozója, befolyásoló tényezője a trágya mikroba-, illetve 

nedvességtartalma. A trágya kijuttatásakor keletkező bűzhatás intenzív is lehet, de ezek a 

hatások viszonylag rövid időtartamúak és megfelelő kiszórási technológiák alkalmazásával 

csökkenthetők (Gere, 2004 [2.]). 

 

A légszennyezés a hatás területi kiterjedése alapján három csoportba osztható (Mészáros, 

2005 [5.]): 

- „Helyi hatású a bűzös anyagok, a por és az élőcsírák kibocsátása, amelyek hatása 

néhány kilométeres körzetben jelentkezik. A szag-emissziót a trágya bomlása során 

keletkező illó anyagok és zsírsavak okozzák” (Mészáros, 2005 [5.]). Ez a hatás 

inkább kellemetlen, mint veszélyes a környezetre. A talajból a felszín alatti vizekbe 

történő hatóanyag-mozgás jelentős környezetszennyező hatással járhat, ha jelentős 

mennyiségű nitrogént tartalmazó trágya kerül a talajba olyan időszakban, amikor az 

hosszabb ideig nincsen növénnyel borítva.  

 

- Nagy távolságra ható légszennyezés csoportjába tartoznak a gázemissziók, melyek 

közül az ammónia emissziónak van jelentős szerepe. „A trágyaszerként is 

alkalmazott anyag nagy mennyiségben a légkörbe kerülve ezer kilométeres 

távolságokra is eljuthat, és ott a légkörben bekövetkezett kémiai átalakulások miatt 

megváltozott formában a talajra kerülve jelentősen hozzájárulhat a környezet 

savasodásához. Az ammónia és az egyéb gáznemű nitrogén vegyületek 

emissziójának ellenőrzése bekerült a „Határokon átterjedő levegőszennyezés 

csökkentésére kötött nemzetközi egyezmény” szabályozási körébe, amely a 
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kibocsátók felmérését, és az évente kibocsátott szennyező-anyag mennyiségek 

országonként előírt csökkentését tartalmazta” (Mészáros, 2005 [5.]). 

 

- „Globális hatásúak az üvegház-hatást kifejtő gázok, mint pl. a CO2, CH4, NOx stb. 

Ezek a légkörbe jutva rendszerint nem bomlanak el, hanem a napsugárzásból eredő 

hő kisugárzását gátolva az éghajlati viszonyok lassú megváltozását, a Föld 

légkörének felmelegedését (CO2, CH4, N2O), ill. a magas-légköri ózon réteg 

károsítását (CH3Br) segítik elő” (Mészáros, 2005 [5.]). 

 

4.2. Talajt és felszín alatti vizet érő terhelések 

 

A sertéstelepek működése közben bekövetkezhet nem várt, véletlen környezetet károsító 

terhelés a talajba és a természetes vizekbe (6. sz. táblázat). Ezek jellemzően a hígtrágya 

tárolására szolgáló műtárgyaknál jelentkezhetnek szivárgások vagy túlcsordulások 

formájában, de a hígtrágya elhelyezésére felhasznált mezőgazdasági területeken is 

bekövetkezhetnek (Útmutató az, [7.]). 

 

6. sz. táblázat: Talajba és felszín alatti vízbe történő terhelések 

 

Szennyező anyag Tevékenység 

Nitrogéntartalmú vegyületek 

(nitrátok) 

Hígtrágya tárolása és 

kijuttatása 

Foszfor 

K és Na 

Nehézfémek 

Antibiotikumok 

 

(Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek 

esetében [7.]) 

 

A hígtrágyaöntözés hatásai  

 

A hígtrágyaöntözésnek a talaj vízforgalmára gyakorolt hatása hasonló a tisztavizes 

öntözéshez. Szakszerű adagolásával a talaj tartósabban nedves lesz, hasznosítható 

vízkészlete nagyobb lesz, a mélyebb talajrétegekbe több víz szivárog. Túlzott adagolásával 
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azonban kedvezőtlen talajképződési folyamatokat válthat ki, melynek hatása eltérő a mély 

(4-5 m alatti) talajvízszintű és a sekélyebb (4-5 m feletti) talajvízszintű területeken. A mély 

talajvízszintű területek talajai elsősorban fokozottabb mértékű szerkezetromlással és 

esetenként tartósabban kialakuló redukciós viszonyokkal reagálnak a túlöntözésre, míg a 

sekélyebb talajvízszintű területek talajainak túlöntözése elősegíti a redukciós viszonyok 

kialakulását, a talaj felső rétegeiben a sófelhalmozódást. Romlik a talaj szerkezete és 

vízáteresztő képessége. „A hígtrágyában lévő lebegő anyag csökkentheti a talaj 

pórustérfogatát. A nagy mennyiségben kiöntözött hígtrágya a talajt elmocsarasítja” 

(Kulcsár, 2008).                                                                                                           

A hígtrágyaöntözés során a hígtrágya összetételétől függően különböző mennyiségű 

növényi tápanyag (N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu) jut a talajba.  

A hígtrágyaöntözés káros hatásainak előidézői főként a hígtrágyával kijuttatott nitrogén 

vegyületek (elsősorban nitrát). „Míg a talajba került foszfor nagy része a talaj szilárd 

fázisán megkötődik, addig a vízben jól oldódó nitrát a talajszelvény mélyebb rétegei felé 

könnyen elmozdulhat” (Kulcsár, 2008). 

Ha a talajvíz a talajfelszínhez közel (150 cm-nél közelebb) helyezkedik el különösen nagy 

a kockázat, mert ilyenkor fokozottan fennáll a talajvízszennyezés veszélye. „A jelenleg 

hatályos szabályozás szerint szennyezettnek kell tekinteni a talajvizet, ha a nitráttartalma 

meghaladja az 50 mg/l koncentrációt” (Kulcsár, 2008).  

A felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alapján ún. nitrátérzékeny 

területek kerültek kijelölésre az országban, amelyek jelenleg a mezőgazdasági 

parcellaazonosító rendszerben (MePAR) blokkok szintjén lettek meghatározva. „A 

nitrátérzékeny területeken a mezőgazdasági termelést – így a trágyakezelést és 

felhasználást is – a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásai szerint kell folytatni.  

A hígtrágyák legtöbbször különböző szennyvizekkel és vegyi anyagokkal (pl. mosószerek, 

fertőtlenítő szerek) is keverednek, ezért a növényi tápanyagokon kívül egyéb kémiai 

anyagokat és vegyületeket is tartalmaznak, amelyek a szántóföldre kijuttatva káros 

hatásokat idézhetnek elő a talajban” (Kulcsár, 2008).  

A hígtrágya kémhatása nagyon szélsőséges lehet a vele keveredő mosószerek hatására. 

Talajvédelmi szempontból sem az erősen savas, sem pedig a túlzottan lúgos pH nem 

kívánatos. Öntözésre az 5,5 és 8,5 közötti pH-jú hígtrágya alkalmas. Ennél szélsőségesebb 

pH-értékek esetén a kijuttatás előtt a hígtrágya kémhatásának javítása szükséges.  
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Hígtrágyaöntözéskor a hígtrágya összes sótartalmát is figyelembe kell venni, mivel a 

túlzott sóbevitel a talajban káros sófelhalmozódást idézhet elő, amely másodlagos 

szikesedési folyamatokat indíthat el.  

Talajtani szempontból a hígtrágya kationjai közül a magas Na- és Mg-tartalom tekinthető 

kedvezőtlennek mivel a nagy mennyiségben talajba kerülő Na
+
- és Mg

2+
-ionok 

megváltoztatják a talaj adszorbeált kationjainak arányát azáltal, hogy a Ca
2+

 és K
+
 ionokat 

a kolloidok felületéről kiszorítják, melynek hatására a talajszerkezet leromlik.  

„A vízben oldható sók könnyen a talajvízbe is bekerülhetnek, ezáltal annak minősége is 

romlik. A vízminőség szempontjából a nitrát mellett a szulfát, illetve a klorid 

koncentrációja is jelentőséggel bír” (Kulcsár, 2008).  

A hígtrágya mindig tartalmaz kis mennyiségű gyógyszer (pl. antibiotikum) 

maradványokat, melyek talajra gyakorolt hatásai ma még kevésbé ismertek.  

A hígtrágya azokon a talajokon hasznosítható jó eredménnyel, amelyeken biztosítottak az 

öntözés talajtani feltételei” (Kulcsár, 2008).  

A kijelölt terület talajtani alkalmasságának meghatározására talajvédelmi tervet kell 

készíteni, amely során a hígtrágya elhelyezésére kijelölt terület talajtani adottságai 

kerülnek feltárásra és jellemzésre.  
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5. Jogi előírások – határértékek 
 

5.1. Talajvédelmi terv 

 

(szsz.: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól)  

 

A nem szakszerűen végzett hígtrágyaöntözés környezetvédelmi szempontból kockázatos 

beavatkozás ezért a hígtrágya-kijuttatáshoz a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXXIX. törvény alapján a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezés 

alapja a hígtrágyaöntözést megalapozó talajvédelmi terv (Megállapította: 130/2009. (X. 8.) 

FVM rendelet 5. § (4), 2. számú melléklet. Módosította: 3/2013. (II. 1.) VM rendelet 3. § 

a), 1. melléklet 6.). 

A talajvédelmi tervben kell meghatározni a hígtrágya terhelés mértékét, valamint 

javaslatokat kidolgozni a hígtrágyaöntözés esetleges káros hatásainak elkerülése 

érdekében.  

A (90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv tartalmi és formai követelményeit 

tartalmazza, amely a következő: 

 

Helyszíni mintavétel szabályai: 

 

- A hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó 

talajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel pontjait úgy kell kiválasztani, hogy 

azok jellemezzék a területet talajtanilag, de feltárják a veszélyeztetett így 

különösen a mélyebb fekvésű, összefolyással veszélyeztetett, telep közeli 

talajfoltokat. 

- Táblánként, de legalább 25 hektáronként 0-30, 30-60, 60-90 cm mélységből 

rétegenként 1-1 talajmintát kell venni. Az eltérő talajtani paraméterekkel 

rendelkező foltokból, de legalább 50 ha-onként a jellemző ásott talajszelvényből 

0-30, 30-60, 60-90 cm mélységből 1-1 talajmintát kell venni. 50 ha-nál kisebb 

területre készülő talajvédelmi terv esetén legalább egy jellemző szelvény 

feltárása szükséges. 

- 50 ha-onként nitrátérzékeny területen 5 méteren, nem nitrátérzékeny területen 2 

méteren belül elérhető talajvízszint esetén talajvíz mintát kell venni. 50 ha-nál 
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kisebb területre készülő talajvédelmi terv esetén legalább egy talajvíz minta vétele 

szükséges. 

- Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-onként átlagmintavétel szükséges a 0-30 cm-es 

talajrétegből. 

- A felhasználásra kerülő hígtrágya laboratóriumi vizsgálatához reprezentatív 

átlagmintát kell venni. 

 

Laboratóriumi vizsgálatok: 

 

Talajminták laboratóriumi vizsgálata: 

a) 25 ha-onkénti rétegmintákból minden esetben vizsgálandó paraméterek: 

- kémhatás pH (H2O), 

- kötöttségi szám (K
A
), 

- humusztartalom (%), 

- NO3 + NO2 - nitrogén, 

- összes karbonát tartalom (CaCO3%), vagy hidrolitos aciditás (y
1
), 

- vízben oldható összes sótartalom %, 

 

b) a jellemző szelvényekből vizsgálandó paraméterek: 

- 1:5 vizes talajkivonatból sóösszetétel (0,15% vízben oldható 

sótartalom felett), 

- részletes mechanikai összetétel, 

- térfogattömeg, 

- báziscsere vizsgálat, 

 

c) az átlagmintákból elvégzendő vizsgálatok 

- tápanyag-vizsgálat (pH, humusztartalom, K
A
, vízoldható összes 

só, CaCO3 vagy hidrolitosaciditás, NO3 + NO2 nitrogén, K2O, 

P2O5, Na, Mg, SO4
2-

, Cu, Zn, Mn), 

 

d) szakmailag indokolt esetben vizsgálandó paraméterek: 

- kritikus talajvízszint meghatározása, 

- sómaximum mélysége, 
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- sóforgalmi számítások, 

 

e) számítással meghatározott paraméterek: 

- összporozitás, 

- differenciált porozitás, 

- levegő kapacitás, 

- relatív levegő tartalom, 

- víz-levegő arány, 

- pF sor. 

 

Hígtrágya laboratóriumi vizsgálata: 

- össznitrogén, nitrát, ammónium, K2O, P2O5, sótartalom, szárazanyag, 

szervesanyag. 

 

Talajvíz laboratóriumi vizsgálata: 

- általános vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott anyag, vezetőképesség 

Cl-, CO3
2-

, HCO3
-
, SO4

2-
, NO3

-
, PO4

3-
, NH4

+
, K, Ca, Mg, Na, Na%, 

Mg%, fenolftalein lúgosság, szóda egyenérték). 

 

A talajvédelmi tervnek tartalmaznia kell: 

 

- az állattartó telepre vonatkozó információk felsorolását: telep azonosító adatai, 

név, cím, regisztrációs szám, állatfaj, állatlétszám, tartástechnológia, a keletkező 

hígtrágya mennyisége m
3
/év, tározótér nagysága, tervezett hígtrágya tárolási idő, 

- a külön rendelet szerinti területi érzékenység megjelölését, 

- a hígtrágya és a talajvizsgálati eredmények értékelését, 

- a hígtrágya kijuttatás feltételeinek meghatározását, különös tekintettel a várakozási 

időkre, védőtávolságokra, 

- a felhasználásra kerülő hígtrágya dózisának meghatározását (A talaj hektáronkénti 

hígtrágya-terhelését a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, tápanyagtartalma, a 

termeszteni kívánt növények víz- és tápanyagigénye, valamint a hígtrágya 

beltartalmi tulajdonságai alapján kell meghatározni.), 

- a szükséges elhelyező terület méretének kiszámítását, 
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- javaslatot egyéb talajvédelmi intézkedésekre (pl. kémiai talajjavítás, mélylazítás). 

 

5.2. Környezetvédelmi jogszabályok 

 

„A környezetvédelmi jogszabályok elsősorban az állati trágyák által okozott 

környezetterhelésnek kívánnak határt szabni, ill. annak nagyságát csökkenteni.  

E területen kulcsjogszabály a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésével 

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól  szóló 

59/2008-as FVM rendelet. Ez előírja, a zárt szivárgásmentes trágyatárolást, valamint 

korlátozza a hektáronként kijuttatható nitrogén éves mennyiségét. A rendelet jelenleg a 

nitrátérzékeny területekre fogalmaz meg követelményeket, melyek kiterjesztése, a nem 

nitrátérzékeny területekre vonatkozóak bevezetése fokozatosan, az elkövetkező évtizedben 

történik majd meg.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. Kormányrendelet már egységesen kezeli a környezetterhelést. 

A kormányrendelet a trágya környezeti hatásaihoz kapcsolódó fejezetei, a termelődő trágya 

mennyiségi csökkentését és a gázemisszió fékezését szolgáló, legjobbnak tartott technikai 

megoldásokat javasolnak. Ez a rendelet kifejezetten a nagy létszámú, intenzíven tartott 

sertéstelepekre vonatkozik. Kifejezetten a légtérbe jutó káros gázok túlzott mennyiségének 

kíván határt szabni „az 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, … Göteborgban 

aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről” szóló 195/2006. sz. Korm. rendelethez kötődő 

ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13 számú útmutató, az ammónia emisszió megelőzésére és 

csökkentésére szolgáló kontroll technikákról” (Pazsiczki és társai, 2011). Alapvetően 

ezek a jogszabályok határozzák meg, ill. szabnak keretet az intenzív állattartást folytató 

gazdaságok trágyával kapcsolatos környezetvédelmi teendőinek, valamint szolgálnak 

alapul más környezetvédelmet érintő jogszabálynak is, mint például a Helyes Gazdálkodási 

Gyakorlat- feltételrendszeréről szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet (Pazsiczki, 2006a.)  
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5.3. A hígtrágyaöntözés korlátai 

  

(szsz.: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól) 

 

A hígtrágya szántóföldi kijuttatása esetén az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni.  

 

A hígtrágya felhasználását kizáró talajtani, domborzati tényezők: 

 

- 60 cm-nél sekélyebb termőréteg, 

- az átlagos talajvízszint 150 cm-nél közelebb helyezkedik el a talajfelszínhez, 

- esőszerű öntözés esetén 6%-nál meredekebb lejtő, vagy ellenesésekkel tarkított 

terület, 

- felületi öntözés esetén 5%-nál meredekebb lejtő, 

- csúszócsöves (csőfüggönyös) technológia alkalmazása esetén 12%-nál 

meredekebb lejtő, 

- injektálásos technológia alkalmazása esetén 17%-nál meredekebb lejtő. 

 

Tilalmi időszak:  

- tilos a hígtrágya kijuttatása december 1. és február 15. között, 

- hígtrágya nem juttatható ki a szántóföldre, ha oda az adott évben nem kerül újabb 

kultúra. Ha megfelelő talajfedettséget biztosító növény kerül még az adott évben a 

területre, a hígtrágya- kijuttatás és a vetés közötti időszak legfeljebb 14 nap lehet, 

- tilos a hígtrágya fagyott, vízzel telített, illetve összefüggő hótakaróval borított 

területre történő kijuttatása.  

Trágyázáskor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tápanyagok sem közvetlenül, sem 

erózió útján ne juthassanak felszíni vízbe. Ennek érdekében a következő védőtávolságokat 

be kell tartani.  

Hígtrágya nem juttatható ki: 

- tavak partvonalától mért 20 m-es sávban, 

- egyéb felszíni vizektől mért 5 m-es sávban, 
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- vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított talajon, 

- forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 m-es 

körzetben.  

- hígtrágya felszín alatti vízbázisok területén, illetve a vízbázisok hidrogeológiai 

védőterületén külön jogszabály (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) 

rendelkezései szerint használható fel. NATURA 2000 gyepterületen hígtrágya a 

külön jogszabály rendelkezése szerint nem juttatható ki. 

- legelő öntözése másik állattartó telepről származó hígtrágyával állategészségügyi 

okokból nem engedélyezett, kivéve, ha azt a külön jogszabályban (41/1997. (V. 

28.) FM rendelet) foglaltak lehetővé teszik. 

Közegészségügyi védőtávolságok  

A) Felületi hígtrágya-kijuttatás esetén  

- Lakott területtől 300 m  

- Élelmiszeripari üzemtől 300 m  

- Országos közutaktól 10 m  

- Tanyától 50 m  

B) Esőztető öntözési mód esetén  

- Lakott területtől 500 m  

- Élelmiszeripari üzemtől, állattartó teleptől 500 m  

- Gyorsforgalmi utaktól 200 m 

- Alacsonyabb rendű közutaktól 100 m 

- Tanyától 100 m  

C) Injektálásos technológia alkalmazása esetén: gyorsforgalmi utaktól, közlekedési 

főutaktól, illetve tanyától 10 m védőtávolságot kell tartani. 

Közegészségügyi tilalmak, várakozási idők 

- Nyersen is fogyasztható kertészeti növények hígtrágyával nem öntözhetők,  

- gyümölcsfák, szőlők csak felületi módszerrel öntözhetők és betakarítás előtt 45 

nappal az öntözést be kell fejezni, 
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- szántóföldi ipari növények, takarmányok, rét, legelő öntözését a betakarítás, illetve 

a legeltetés kezdete előtt 30 nappal be kell fejezni, 

- fásított területek várakozási időkorlát nélkül öntözhetők. 

Egyéb korlátozó tényezők  

- „hektáronként kiadható maximális nitrogén (N) hatóanyag mértékei: nitrát-

érzékeny területeken: 170 kg/ha, nem nitrát érzékeny területeken: 300 kg/ha;       

Kedvezőtlen Adottságú Térségek esetében nitrát érzékeny területen: 170 kg/ha, 

nem nitrát érzékeny területen: 200 kg/ha” (A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat 

előírásairól, [3.]). 

- hígtrágyával kijuttatott kálium hatóanyag mennyisége nem lehet több, mint 250 

kg/ha/év, 

- hígtrágyával kijuttatott foszfor hatóanyag mennyisége nem lehet több, mint 150 

kg/ha/év.  

5.4. Hígtrágya-elhelyezésre vonatkozó előírások  

 

- A hígtrágya tárolására szolgáló műtárgyakat szivárgás-érzékelő rendszerrel, 

megfelelő monitoring rendszerrel kell ellátni. 

- Hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban 

vagy medencében tárolható. A tárolótartály anyagának ellenállónak kell lennie a 

korrózióval szemben. Élettartalma legalább 20 év legyen.  

- A hígtrágyatároló kapacitásának 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

befogadására kell alkalmasnak lennie, hogy a tilalmi időszakokban biztonságos 

tárolásuk biztosított legyen. 

- A hígtrágya szintjét a tárolótartályban illetve medencében folyamatosan 

figyelemmel kell követni, és – különösen a felszín feletti tárolók esetében – a 

hígtrágya véletlen túlcsordulását megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell 

akadályozni. 
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A hígtrágya csak csepegésmentes szállítójárművel szállítható.  

A hígtrágya kiszórását olyan gépekkel kell elvégezni, amelyek a hígtrágyát közvetlenül a 

talajra, vagy a talaj felszíne alá juttatják. A felszínre juttatott hígtrágyát haladéktalanul 

talajba kell dolgozni.  

A kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pontos csatlakozásokat annak érdekében, 

hogy a terület egészén egyenletes legyen a trágyaszórás. 

Az évenként változó körülmények (vetésforgó, állatlétszám, takarmányozás) miatt a 

terhelési adatokat folyamatosan felül kell vizsgálni, és korrigálni kell a kijuttatható 

mennyiségeket, ha a hígtrágya összetétele, minősége lényegesen változik.  

A hígtrágya összetételét sajátosságait, a szakhatósági engedélyben meghatározott 

gyakorisággal, folyamatosan vizsgáltatni szükséges.  

Hígtrágyázott területeken ahol a talajvíz szintje a talajfelszínhez képest 5 méteren belül van 

a talajvédelmi engedély kiadását követő harmadik évben a talajvíz szintjét és minőségét – 

elsősorban nitráttartalmát – az engedélyesnek meg kell vizsgáltatni, és az eredményeket a 

területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni (Kulcsár, 2008). 

 

5.5. Hígtrágya tárolási lehetőségek 

 

A környezetszennyezés megakadályozása érdekében a tárolókra, azok üzemeltetésére is 

hatósági jogszabályok vonatkoznak. Ezek célja a szakszerű és biztonságos tárolás 

biztosítása. 

A hígtrágya tárolására szolgáló tároló lehet: 

- Fémtartály 

- Betonfalú medence, tartály 

- Fóliával bélelt földmedence (Pazsiczki, 2006 a)  

A fémtartály alkalmazása hazánkban gazdasági okokból nem igazán jellemző. A betonfalú 

medence elsősorban átmeneti tárolásra, illetve kisebb mennyiségek tárolására használatos 

(Pazsiczki, 2006 b). A hazai gyakorlatban a földmedencés tárolás a legelterjedtebb. A 

korábbi években a hígtrágya elhelyezése ún. hígtrágya tavakban és szikkasztó 

medencékben történt, azonban az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások ma már 

megkövetelik a tárolók megerősített, lehetőleg kétrétegű fóliabéléssel és 

szivárgásérzékelővel való ellátását. 
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A fóliával szemben támasztott alapvető követelmény a szivárgásmentesség, melyhez 

további elvárások is kapcsolódnak. 

A felső, trágyával érintkező fóliának a teljes vízzárás mellett nagyfokú szilárdsági 

követelményeknek is meg kell felelnie, ilyen a húzó-nyomóigénybevétel és a vágás-hasítás 

bizonyos mértékű elviselése. Szintén ellenállónak kell lennie a nap UV sugárzása illetve a 

rágcsálók lehetséges kártétele ellen. 

Az alsó, biztonsági fólia kettős szerepet tölt be. Szivárgás esetén nem engedi az elfolyó 

hígtrágyát a talajrétegbe, valamint a talajvizet sem engedi fel, így biztosítva a 

szivárgásérzékelő megfelelő működését. A szivárgásérzékelőt a trágyával érintkező 

fóliaréteg alá kell elhelyezni. 

A tárolt hígtrágya jellemző tulajdonsága a kiülepedés és a különböző sűrűségű részek 

szétválása, azaz a rétegződés és a későbbi kéregképződés. Ahhoz, hogy a hígtrágya 

szivattyúzható legyen keverőberendezést alkalmaznak, amely a nagyobb megszilárdult 

darabokat aprítja és a leülepedő részeket felkavarja (Pazsiczki, 2006 a).   
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6. Hígtrágya kezelés általános technológiája 
 

Hígtrágya kezelés során a hígtrágya összegyűjtése, tárolása valamint annak hasznosításra 

illetve elhelyezésre történő előkészítése történik. A tevékenység az állattartó telepeken 

kívül elhelyezkedő, de ahhoz szervesen kapcsolódó hígtrágya-kezelő telepen történik.  

 

A hígtrágya környezetkárosító hatásai miatt közvetlenül nem, csak kezelést követően 

helyezhető el a természetben, melynek célja: 

- a szag és ammónia kibocsátás (káros gázkibocsátás) csökkentése; 

- az áramlási tulajdonságok javítása; 

- jobb szivattyúzhatóság; 

- a talajba szivárgási tulajdonságok (szikkaszthatóság) javítása; 

- a trágyázó hatás növelése; 

- térfogat és tömeg csökkentése; 

- tápanyag-kereskedelem.   

A hazai gyakorlatban három módszert (2. sz. ábra) alkalmaznak: 

- fázisbontás nélküli vagy homogenizálásos; 

- fázisbontásos; 

- részleges tisztítási módszer. 
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2. sz. ábra: A hígtrágya kezelésének módszerei                                                                                       

 (Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás) 

 

6.1. Fázisbontás nélküli módszerek 
 

A módszer célja a keletkező hígtrágya teljes mennyiségének és értékes anyagainak minél 

kisebb beavatkozással járó kijuttatása a hasznosítás helyére vagy az elhelyező területre. „A 

kezelés gyűjtésből, rövid idejű tárolásból és homogenizálásból áll” (Vermes, 2005). A 

hígtrágya fázisainak elkeverése mechanikus, hidraulikus, pneumatikus homogenizálással 

történhet.  

A szétválasztás nélküli hígtrágyakezelésnek megoldásai: 

- a hígtrágya tengelyen, tartálykocsikkal történő közvetlen elszállítása a 

szántóföldekre vagy a komposzttelepre, illetve tárolóba, 
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- hidraulikus úton, csővezetéken keresztül, öntözőberendezésekkel történő 

kiadagolása a mezőgazdasági területre. 

A legkisebb beruházási költséggel, de a legnagyobb éves üzemelési költséggel a 

szippantókocsis módszer valósítható meg (Vermes, 2005). Ebben az esetben kiszállításkor 

az istállóépületek közelében lévő gyűjtőaknákból kiemelt hígtrágya közvetlenül a 

szántóföldekre kerül, ahol lassú menetben kerül a talajra. Mivel a művelet nem végezhető 

egész évben (december 1. és február 15. között tilos) a módszer tárolómedencék 

alkalmazásával vagy komposztálással egészül ki (Csávás és társai, 1975). „Ha a hígtrágyát 

komposzttelepre szállítják, akkor tőzeggel vagy más szerves anyaggal keverik és 

humusztrágyává érlelik” (Vermes, 2005). A szippantókocsis módszer esetében 

állategészségügyi vonatkozásban káros környezeti hatások, mint pl. fertőzések is 

felléphetnek az anyagmozgatás során (Csávás és társai, 1975).                                     

Hazánkban a legelterjedtebb módszer a homogenizált hígtrágya öntözéses hasznosítása.  

Ez a módszer olyan állattartó telepen alkalmazható, melynek körzetében a folyamatos 

fogadásra elegendő, művelt mezőgazdasági terület áll rendelkezésre. Ennek változatai: 

- „ha az öblítővízen, a minimális lemosó- és időszakosan elkerülhetetlen 

fertőtlenítéshez szükséges vízmennyiségen kívül további hígítóvíz nincs. Ebben az 

esetben a hígtrágyát a legrövidebb tárolás után, homogenizálva, szerves trágyaként 

juttatják ki a mezőgazdasági területre, felületi vagy esőztető öntözéssel; 

- ha az öblítéshez, a lemosáshoz és a fertőtlenítéshez szükséges vizen kívül további 

hígítóvíz is rendelkezésre áll, és a keletkező sovány hígtrágyát elsősorban 

trágyázási célból esőztető öntözéssel juttatják ki a szántóterületre, esetleg egy 

részét fás kultúrák felületi öntözésére használják; 

- amikor a trágyához a technológiai vízen kívül nagy mennyiségű hígítóvizet is 

adnak. Így a tenyészidőben további vízpótló öntözés is végezhető a hígtrágyával az 

öntözött területen, illetve a hígtrágya már meglévő tisztavizes öntözőtelepen is 

felhasználható, lényegében korlátlan hígítással vagy kiegészítő öntözés mellett” 

(Vermes, 2005). 

A hígtrágya hasznosítás alapvető problémája az adagolás mértéke, vagy a hasznosító, 

elhelyező terület nagyságának a megállapítása. Ezt telepenként célszerű meghatározni a 

keletkező hígtrágya mennyisége és minősége, az adott talaj minősége, a terület 
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hidrogeológiai viszonyai, a termesztett növények faja és arányai, valamint a hígtrágya és a 

talaj tényleges tápanyagtartalma alapján.                                                                                     

A homogenizáló rendszerű hígtrágya-kezelés lényege, hogy a kezelőtelepre érkező 

hígtrágya teljes mennyisége szétválasztás nélkül, rövid időre kerül tárolásra. „A tárolás 

alatt elkülönült fázisokat a hasznosítás, illetve az elhelyezés előtt összekeverik, majd 

kiöntözik” (Vermes, 2005). A homogenizált hígtrágya kiadagolása jól összehangolható a 

hasznosító területen termesztett növények vízpótló, tisztavizes öntözésével. Nagy előnye, 

hogy a hígtrágya tápanyagainak legjobb hasznosítását teszi lehetővé.  

A módszer célja lényegében, hogy a hígtrágya a lehető legkevesebb beavatkozással, a 

legrövidebb tárolási időtartammal a szállítás és kiadagolás megkönnyítésére végzett 

homogenizálás után lehessen a hasznosítás helyére juttatni (Vermes, 2005). 

 

 

3. sz. ábra: Homogenizáló rendszerű hígtrágyakezelés folyamatábrája 

(Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás) 

 

A technológiai folyamat (3. sz. ábra) során a hígtrágya az állattartó telepről (Á) általában 

gravitációs gyűjtőcsatornában (C), ritkábban mechanikus szállítópályán érkezik a gyűjtő-

átemelő aknába (G).  

A gyűjtőcsatornának az akna előtti szakaszában lévő rácsszerkezet (R) feladata a 

nagyméretű darabos hígtrágya-idegen anyagok leválasztása, valamint a hidraulikus 

anyagmozgatás zavartalanságának és a szivattyúk védelmének a biztosítása. A hígtrágya az 

átemelőaknából szivattyú (b) segítségével kerül át a tárolómedencébe (Th). 
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Az átemelőaknában általában 2 db azonos teljesítményű, az adott összetételű hígtrágya 

szállítására alkalmas szivattyú van. Az egyik az átemelőszivattyú (b), amely a hígtrágyát a 

tárolómedencébe (Th) juttatja, míg a másik az aknában szétváló hígtrágya keverését végzi 

(+ (a) jelű szivattyú) köráramoltatással. Az utóbbi szükség esetén az átemelőszivattyút 

pótolhatja. „Az átemelőszivattyú (b) szükség esetén a kezelőtelepet megkerülő vezetéken 

keresztül, közvetlenül a biztonsági területre is szállíthatja a hígtrágyát. 

A szivattyúk működtetése automatikus, úszókapcsolókról vezérelt” (Vermes, 2005). A 

meghatározott szintmagasság elérésekor a keverő- (a), majd 10-15 perc elteltével az 

átemelő- (b) szivattyú kezd működni, leállásuk pedig azonos időpontban történik. 

Ha a terepadottságok kedvezőek, akkor gyűjtőakna alkalmazása nem szükséges, mert a 

gravitációsan érkező hígtrágya közvetlenül jut a tárolómedencébe. 

A tárolómedencében (Th) a hígtrágyát rövid ideig tárolják az esetleges műszaki hibák 

elhárítása, az állategészségügyi követelmények vagy az agronómiai igények miatt. 

A hígtrágya a tárolómedencéből gravitációsan jut el a homogenizáló aknába (H). „A 

homogenizálás általában hidraulikus módszerrel, szivattyún (C) végzett köráramoltatással 

történik” (Vermes, 2005). 

A homogenizáló aknában a folyamatos munkavégzés érdekében célszerű két azonos 

teljesítményű, egymást helyettesítő szivattyút működtetni. Ezek közül az egyik a keverést 

végzi (c), míg a másik kisnyomású zagyszivattyú (d) a homogenizált hígtrágyát a felületi 

öntözés területére szállítja, illetve esőztető öntözés esetén az öntözőberendezés szívóterébe 

juttatja. 

„Ha a homogenizált hígtrágyát esőztető öntözéssel hasznosítják, akkor nagynyomású 

szivattyúval (e) szállítják ki a területre” (Vermes, 2005). A szállított anyag minősége 

alapján e célra többnyire a térfogat-kiszorításos csavarszivattyúkat alkalmazzák. Nagy 

mennyiségek nagy távolságra, illetve magasabban fekvő hasznosító területre való 

kijuttatására a csőkamrás adagolóberendezéssel működő univerzális hidraulikus 

szállítóberendezés az alkalmasabb.  

Esőztető öntözésnél a hígítóvíz vagy a lemosóvíz használata nélkülözhetetlen. Az 

öntözővíz származhat élő vízfolyásból vagy kutakból, tárolásuk külön medencében (Tv) 

történik, onnan többlépcsős öntözőszivattyú (f) segítségével kerül az öntöző 

nyomóvezetékbe. „Továbbhígítás esetén a hígtrágya és az víz összekeverése a 

nyomóvezetékben történik, ilyenkor a hígtrágya- (e) és a vízszivattyú (f) párhuzamos 

üzemben dolgozik”. 



30 

 

„Ha a hígtrágya és a víz kiöntözése egymás után következik, akkor lemosató öntözést is 

végeznek” (Vermes, 2005). Vízszivattyúval (f) vízpótló öntözés is végezhető. Mindkét 

esetben az öntözőberendezés átmosatása is megtörténik. 

„A tárolt víz felhasználásával a medencék és aknák időnkénti tisztítása, lemosása is 

elvégezhető az e célra kiépített vezeték, illetve a meglévő vízszivattyú (f) segítségével. 

Tisztítás után fertőtleníteni kell” (Vermes, 2005). 

Ha az öntözővíz tárolása a hasznosítóterület közelében történik, a berendezések átmosása 

és ürítése után a medencék lemosása céljából kisebb térfogatú technológiai víztároló és 

külön vízszivattyú szükséges a kezelőtelepen.  

A hígtrágya és a tisztavizes öntözés csőkamrás adagolóberendezéssel is megoldható. Az 

univerzális szállítóberendezés a kisnyomású (d) és a nagynyomású (e) hígtrágya-szivattyúk 

szerepét veszi át (Vermes, 2005). 

6.2. Fázisbontásos módszerek 

 

A hígtrágya szilárd és híg részeinek szétválasztásával a híg fázis tárolása, szállítása és 

kiöntözése kedvezőbb hidraulikai viszonyok között, üzembiztosabban történik, valamint 

részleges tisztítás esetén az eljárás a biokémiai folyamatok hatékonyságát növeli, illetőleg 

a szilárd fázis gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A szétválasztott részek 

elhelyezéséről és hasznosításáról gondoskodni kell.  

A hígtrágya fázisainak szétválasztása történhet: 

- gépi mechanizmusok nélkül, ülepítő-szűrő rendszerek alkalmazásával, melyek 

közül hazánkban a földmedencés ülepítőket, a nagy felületű szűrőberendezéseket 

és a szűréssel kombinált ülepítőket alkalmazzák, valamint 

- gépi berendezésekkel, fázisbontó gépek alkalmazásával, melyek közül hazánkban 

elsőként a vibrációs szűrők, majd ívsziták és a centrifugák terjedtek el. 

„Elfogadható szétválasztási hatásfokot csak a gépi berendezésekkel lehet elérni, elsősorban 

a távozó híg fázis megkívánt alacsony száraz- és lebegőanyag-tartalma szempontjából. 

A szilárd fázist minden esetben trágyázásra igyekeznek felhasználni, de nem elsősorban 

trágyaértéke, hanem inkább az elhelyezése miatt” (Vermes, 2005). A szilárd rész 

elszállítása és elhelyezése mindenhol az üzemeltető gondja. A telepek nagy része nem 

rendelkezik rakodó és szállító, valamint trágyakiszóró gépekkel, ezért a felgyülemlő szilárd 

fázist időszakosan, máshonnan átirányított gépekkel tudják csak eltávolítani. A szilárd 
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fázist komposztálásra, anaerob rothasztással történő biogáznyerésre és takarmány 

alapanyaggá való feldolgozásra (szárítással) használják fel (Vermes, 2005).  

Biogázelőállítás során a kierjesztett hígtrágya tápanyagtartalma nem csökken, a növények 

számára kedvezőbben hasznosíthatóvá válik. 1 t szervesanyagból kb. 400-500 Nm
3
 

hasznosítható biogáz nyerhető ki, mely megfelelő tisztítás után használati melegvíz 

előállítására, fiaztatók és utónevelők légfűtésére, vagy gázégőkkel történő helyi fűtésre 

használható fel (Fenyvesi és társai, 2001). 

A szétválasztó rendszerű hígtrágyakezelés folyamán (4. sz. ábra) az istállókból kikerülő 

hígtrágya fogadása, a darabos szennyeződések leválasztása, a szálas anyagok aprítása és a 

gyűjtő-átemelő aknában a szivattyúk elhelyezése, működtetése hasonlóan történik, mint a 

homogenizáló rendszerű hígtrágyakezelésnél. 

 

 

4. sz. ábra: Szétválasztó rendszerű hígtrágyakezelés folyamatábrája 

(Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás) 

 

A megkevert hígtrágyát az átemelőaknából (G) szivattyú (b) emeli át a fázisbontó 

berendezésre (F), ahol a szilárd és híg komponensek elkülönülnek egymástól. „A 

szétválasztást általában mechanikus berendezés (vibrációs rosta, ívszita vagy centrifuga) 

végzi. 

Fázisbontó berendezés meghibásodása vagy állategészségügyi zárlat estén megkerülő 

vezetéken közvetlenül a biztonsági területre kell kijuttatni a hígtrágyát az 

átemelőszivattyúval (b).  
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A leválasztott szilárd részt mechanikus szállítóberendezés juttatja a szervestrágyakezelő 

telepre (Szk)” (Vermes, 2005). A továbbkezelés hagyományos módon, szarvasokban vagy 

ha a gazdaság adottságai lehetővé teszik, komposzttrágya, biogáz és biotrágya 

előállításával történhet. 

„A híg fázis gravitációsan jut a tárolómedencébe (Tf)” (Vermes, 2005). A híg rész 

minősége lehetővé teszi a hosszabb időtartamú tárolást, ezért a medence térfogatát az 

agronómiai és az öntözési igényekhez igazodva határozzák meg. A szükséges 

tárolótérfogat általában megosztva kerül kialakításra a folyamatos üzemelés érdekében, a 

medencék között túlfolyót hoznak létre. 

A híg fázisban visszamaradó aprószemcsés szennyeződések a tárolómedencében 

leülepednek, melyek eltávolítása bizonyos időszakonként szükségesé válik. „A medencék 

és az aknák tisztításához a víztároló medencéből (Tv) vízszivattyúval (f) szállított 

technológiai víz használható fel. 

A tárolt híg fázis kiöntözése az öntözési tervnek megfelelő időszakokban és mennyiségben 

történik” (Vermes, 2005).  

A szétválasztás hatásfokától függ a híg fázis szárazanyag-tartalma, ami meghatározza a 

szállítandó anyag minőségét. A híg fázis minőségétől függően az egylépcsős centrifugál-, a 

térfogat- kiszorításos csavarszivattyúk, az univerzális, hidraulikus szállítóberendezések 

kerülhetnek alkalmazásra. „Felületi öntözéshez nem szükséges nagynyomású szivattyú” 

(Vermes, 2005). A szállítást kisnyomású zagyszivattyúval (d) végzik, amely a szállítás 

mellett szolgálhat az öntözőszivattyú (e) szívóoldali táplálására is. Esőztető öntözés esetén 

a továbbhígító, a lemosató és a vízpótló öntözés külön víztárolóból (Tv) táplált 

öntözőszivattyúval (f) hasonló módon történik, mint a homogenizálás utáni öntözéskor 

(Vermes, 2005). 

 

6.3. Részleges tisztítási módszerek 

 

A módszer során az istállókból kikerülő hígtrágya gyűjtése, a szennyeződések leválasztása, 

aprítása, a fogadó-átemelő aknában a szivattyúk elhelyezése, működtetése az előző 

eljárásokéhoz hasonlóan történik (5. sz. ábra). 
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5. sz. ábra: Részleges tisztítási rendszerű hígtrágyakezelés folyamatábrája 

(Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás) 

 

Az átemelőaknából (G) a hígtrágyát a szivattyú (b) emeli át a kiegyenlítő-homogenizáló 

medencébe (K), melynek térfogata minimálisan a napi hígtrágya-hozam felére van 

meghatározva. „A kiegyenlítőmedencében pelyhesítés céljából mésztejet vagy 

aluminiumszulfátot adagolnak a hígtrágyához. Ide vezetik a biológiai tisztítóegységből (Bt) 

kikerülő fölös iszapot is” (Vermes, 2005). 

A kiegyenlítőmedence az érkező hígtrágyát és a fölös iszapot mennyiségi és minőségi, 

valamint hőmérsékleti szempontból a további kezelési és tisztítási műveletek számára teszi 

kiegyenlítetté. A minőségi és hőmérsékleti kiegyenlítés hatásos keverést és levegőbevitelt 

igényel. Ehhez általában mechanikus keverőt (k), pl. úszóra szerelt, függőleges tengelyű, 

felületi levegőztetőt használnak. 

„A kiegyenlítőtartályban homogenizált és előkezelt hígtrágyát szivattyú emeli át a 

fázisbontó berendezésre (F), amely mindig centrifuga. 

A leválasztott szilárd részt mechanikus szállítóberendezések juttatják a szervestrágya-

kezelő telepre” (Vermes, 2005). A szilárd rész, valamint a kezelés után nyert szerves 

trágya szórószerkezettel ellátott járművel kerül ki a kijelölt területre. 

„A centrifugálás után nyert híg rész gravitációsan érkezik a levegőztetőből és ülepítőből 

álló eleveniszapos biológiai tisztítóegységbe (Bt). A hasznosítási lehetőségek és feltételek 



34 

 

által megszabott tisztítási követelményeknek megfelelően egy vagy kétlépcsős 

tisztítórendszert alkalmaznak. 

A részleges tisztítás után a kezelt híg rész a megosztott tárolómedencék (Ttf) egyikébe 

vezetik. A tárolók össztérfogatát a hasznosítás agronómiai követelményei határozzák meg” 

(Vermes, 2005). 

A kezelt híg fázis a tisztítás mértékétől függően öntözéssel vagy az istállók csatornáiba 

visszavezetve öblítőfolyadékként kerül hasznosításra. 

„Az egylépcsős biológiai tisztítás után a híg rész különböző öntörési módokkal kerül 

hasznosításra. Felületi öntözés esetén kisnyomású (d), esőztető öntözés esetén 

nagynyomású (f) öntözőszivattyút alkalmaznak. Korlátozott terület, illetve 

településközelség esetén a tisztítás mértékét kifejező ideiglenesen eltűrhető szennyezettségi 

érték nem lehet több, mint 

 

BOI5-ben mérve             500 mg/l 

KOI-ban mérve             1000 mg/l 

 

A kétlépcsős biológiai tisztítás után nyert híg résszel az istálló trágyacsatornáiban az 

öblítéshez szükséges technológiai víz helyettesíthető. A visszaforgatott folyadék 

ideiglenesen eltűrhető szennyezettségi értéke 

 

BOI-ben mérve             300 mg/l vagy 

KOI-ban mérve             900 mg/l 

lebegőanyag-tartalom     30 mg/l lehet. 

 

A kétlépcsős tisztítóból elfolyó tisztított híg részt a tárolóból (Tt) szivattyú (d) emeli a 

hidroforba (h), amely a híg részt az istállók trágyacsatornái végén elhelyezett 

öblítőtartályokba juttatja” (Vermes, 2005). Az öblítőfolyadékként vissza nem forgatott 

hányad tisztavizes öntözőberendezésekkel kerül kiöntözésre. 

Az ismertetett kezelési módszerek a hígtrágya mezőgazdasági hasznosítására, üzemen 

belüli felhasználására irányulnak. A kezelés közben végbemenő folyamatok, az elvégzendő 

műveletek, azok végrehajtásának módja, sorrendje, valamint a technikai megoldások, az 

alkalmazott gépek és műtárgyak jellemzőek az egyes kezelési módokra, meghatározzák a 

kezelés technológiáját. A technológiákban a hígtrágyát a hasznosítás igényei szerint 

készítik elő. 
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„A kezelés technológiai folyamatai nem függetlenek a tartási, a trágyaeltávolítási és a 

hasznosítási technológiáktól” (Vermes, 2005). Ahogy a kezelési technológiában a 

trágyaeltávolítási folyamatok eredményeként megjelenő hígtrágya mennyiségi és minőségi 

jellemzőivel számolni kell, úgy a tartási és trágyaeltávolítási módok megválasztásakor is 

arra kell törekedni, hogy a kezelés és az előkészítés szempontjából a legkedvezőbb 

minőségű hígtrágya kerüljön a kezelőtelepre. 

Mennyiségileg a sok technológiai vizet tartalmazó hígtrágya kedvezőtlen, mert a kezelés 

alatt nagy tömegű hígtrágya anyagmozgatásáról, tárolásáról és elhelyezéséről kell 

gondoskodni, ezért a víztakarékos trágyaeltávolítási módszerek előnyösebbek. 

Minőségileg a szakaszosan eltávolított, az istálló trágyacsatornájából való hosszabb 

időtartamú tartózkodás miatt az anaerob mikroflórájú hígtrágya okozza a legtöbb 

nehézséget a kezelés egyes műveleteinél, ezért a friss hígtrágyát szolgáltató folyamatos 

trágyaeltávolítási eljárások az előnyösek. 

A részleges tisztítási módszerek célja a híg fázis korlátozás nélküli felhasználhatósága 

öntözésre vagy öblítővízként. „A befogadóba engedhetőség mértékéig történő tisztítást 

egyik eljárás sem éri el. Közös jellemzőjük, hogy a szilárd fázis mellett még különféle 

mennyiségű és minőségű iszapokat is termelnek, melyek elhelyezéséről szintén 

gondoskodni kell” (Vermes, 2005). 

Mivel a hígtrágyakezeléseknek ez a legdrágább módja, csak nagyon indokolt esetben kerül 

alkalmazásra, mint pl. korlátozott méretű mezőgazdasági terület, lakótelepülés közelsége, 

fokozott környezetvédelmi vagy termesztési igények esetén (Vermes, 2005.). 
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7. Sertéstelepi hígtrágyakezelés baktériumokkal 
 

7.1. Baktériumtartalmú készítmények általános leírása   

 

Baktériumtartalmú készítményeket évek óta használnak szennyvizek kezelésére. Kétféle 

általános készítményt használtak az elmúlt 40 évben. Az egyik típusú készítmény 

stabilizált folyadék, mely Bacillus törzsek spóráit tartalmazza (nyugvó állapotban lévő 

baktériumok). A másik típusú készítmény szárított, korpát tartalmazó por, mely Bacillus és 

Pseudomonas törzseket tartalmaz.   

A folyékony és por alakú készítményekkel kapcsolatos probléma, a szükséges várakozási 

idő, amíg a baktériumok ténylegesen képesek a szennyvizekben található szerves anyagok 

lebontására és hasznosítására. A folyadékokban lévő Bacillus spórák nyugvó, rezisztens 

állapotban vannak. Ahhoz, hogy metabolikusan aktívak legyenek, először ki kell 

csírázniuk. A csírázás során a spóra a nyugvó állapotból vegetatív, metabolikusan aktív 

állapotba kerül. Ez a folyamat 4-6 órát vehet igénybe (Sonenshein 1993). Mielőtt a 

Bacillus spórák a száraz, por alakú készítményben működni kezdenének, először 

rehidratálódniuk kell, majd átalakulniuk vegetatív sejtekké.  

A száraz por formájában lévő Pseudomonas sejtek nagyon lassú metabolikus állapotban 

vannak, nem formálnak spórát, így rehidratálódniuk kell az aktiválódás előtt. Így még nem 

állnak készen, mikor bekerülnek a csatornába (NCH Corporation, 2008).  

Összefoglalva a folyékony és a por alakú készítményeknél a legtöbb baktérium 

működéséhez akár 16 óra aktiválódási idő kell, valamint fennáll a lehetősége annak, hogy a 

hatékony működéshez nincs elegendő számú baktérium, melyek esetenként nem elég 

speciálisak a szennyeződések lebontásához. 

 

7.2. Hígtrágyakezelés BioAmp + Free Flow rendszerrel 

 

Szakdolgozatom további részében a sertéstelepi hígtrágyák képződésekor és tárolásakor 

fellépő környezeti problémákra alkalmazott újabb kezelési technológiát ismertetem. 

 

A régen alkalmazott baktériumtartalmú készítményekkel szemben újabb és hatékonyabb 

kezelési eljárást biztosít a BioAmp + Free Flow rendszer, melynek előnyei a korábban 

alkalmazott baktériumkultúrákkal szemben, hogy 
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- baktériumszáma 1000× több mint az átlagos biológiai termékeké, az átlagos napi 

adag 30 trillió élő és rendkívül aktív baktérium. 

- 5 fajta baktériumot (7. sz. táblázat) tartalmaz (3 Bacillus és 2 Pseudomonas), 

melyek a legtöbb szerves eredetű szennyvíz kezelését biztosítja, így alkalmazható 

zsírcsapdák, emésztő gödrök, csatornák tisztántartására, karbantartására.   

 

7. sz. táblázat: A BioAmp „biogenerátor rendszer speciális baktériumai 

 

Törzs Típus Szubsztrátok 

Bacillus subtilis Aerob Cukor, zsír, olaj, tej, sajt stb. 

Bacillus licheniformis Fakultatív aerob Cukor, zsír, olaj, tej, sajt, cellulóz stb. 

Bacillus thuringiensis Fakultatív aerob 
Cukor, zsír, olaj, tej, sajt, fehérjék, 

szénhidrátok stb. stb. 

Pseudomonas 

fluorescens 
Aerob 

Többféle szennyező (sokféle szerves 

anyag) 

Pseudomonas putida Aerob 
Többféle szennyező (sokféle szerves 

anyag) 

 

(NCH Corporation) 

 

- a baktériumok a rendszerbe teljesen aktív állapotban (6. sz. ábra), valamint 

számítógép vezérelt aktiválási programmal kerülnek. A programozás a felhasználó 

egyéni igényeinek és rendszerének megfelelően történik. A rendszer csak havi 

egyszeri ellenőrzést igényel. 

 

6. sz. ábra: Az aktív (BioAmpTM) és a nyugodt állapotú baktériumok aktiválódása 

(http://www.bioamp.co.hu/active-versus-dormant-bacteria-1) 
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- használata biztonságos, mivel Salmonella, shigella és listeria mentes, nem patogén 

baktériumokat tartalmaz, valamint ISO 9001 szerint gyártott. 

- vegyszert egyáltalán nem tartalmaz, csak baktériumokat alkalmaz, savak, lúgok és 

oldószerek nélkül (NCH Corporation, 2008). 

 

A tablettákat (7. sz. ábra) maximum 6 hónapig, 0-8°C között, száraz helyen, közvetlen 

napsugárzástól védve, szorosan lezárva kell tartani, valamint felhasználásig nem szabad 

felnyitni. 

 

7. sz. ábra: A rendszerbe juttatott Free Flow tabletták 

(NCH Corporation) 

 

Főbb környezeti paraméterek, melyek befolyásolják a szaporodást: 

- pH: A mikroorganizmusok szaporodásának optimális értéke pH 7 körüli, azonban 

vannak baktériumok, melyek szaporodási optimum eltolódik savas, illetve lúgos 

irányba. A Free-Flow baktériumok 4,5-9-es pH értékek között képesek szaporodni 

- hőmérséklet: A mikroorganizmusok széles hőmérsékleti tartományba képesek 

szaporodni. Hőmérsékletigényük alapján három csoportba sorolhatóak (8. sz. 

táblázat)  

 

8. sz. táblázat: Mikroorganizmusok szaporodási optimumai 

 

Mikroorganizmus 

csoport neve 

Szaporodási hőmérséklet-

optimum (°C) 

Pszichrofil <15 

Mezofil 25-41 

Termofil >40 

 

(Szerző saját szerkesztése) 
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- oldott oxigén: a baktériumok optimális szaporodásához megfelelő mennyiségű 

oldott oxigént kell bejuttatni a rendszerbe. A hígtrágyató esetében ezt kevertetéssel 

oldják meg 

- makroelemek: az ideális C:N:P arány = 100 (BOI): 5 N : 1 P 

A nitrogén jelenléte szükséges a sejtnövekedéshez, a fehérjék, nukleinsavak, 

koenzimek szintéziséhez. Ha nincs nitrogén, akkor nincs sejtfal, nincs 

baktériumszaporodás. A foszfor jelenléte szintén nélkülözhetetlen a 

sejtnövekedéshez. a legáltalánosabb foszfor-forrás a sejtek számára az ortofoszfát. 

- tartózkodási idő: a baktériumok 24 óra alatt érik el szaporodásuk csúcspontját, 

ekkor kerülnek bele a rendszerbe  

- nedvesség: a baktériumok nedvesség hatására kerülnek aktív állapotba  

 

Az aerob baktériumok oxigén jelenlétében hatékonyak, ez levegőztetéssel fokozható. Az 

elbontás a medence néhány cm -es felső rétegeiben, oxigén dús környezetben játszódik. A 

baktériumok elbontják a maradék szerves anyagot és a rossz szagú gázokat (hidrogén 

szulfid, ammónia, stb.), tehát többek között a szagtalanítást is elvégzik. 

A fakultatív anaerob baktériumok nagyon alacsony oxigénszint (anaerob körülmények) 

esetében is hatékonyak. Tevékenységük során elemésztik az anaerobok által előbontott 

szerves anyagokat és gázokat, valamint a még mindig bonyolult szerves vegyületeket 

könnyen emészthetővé alakítják. A baktériumok a medence középső régiójában élnek.  

A trágyacsatornákban és a tározó medencékben természetes módon jelenlévő 

mikroorganizmusok főként az ürülékekkel érkező anaerob baktériumok, melyek a tározó 

fenekén kizárólag oxigénmentes környezetben tudnak tevékenykedni (Sipos és Racskó, 

2005). 
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8. A pásztói sertéstelep biológiai hígtrágyakezelésének   

    bemutatása 
 

A sertéstelep folyamatosan kb. 14-15 000 darabos, különböző korcsoportokba tartozó 

(koca, malac, hízó) sertésállománnyal rendelkezik. Az istállókban naponta kb. 120 m
3
 

hígtrágya keletkezik, melynek kezelése biológiai eljárással egészül ki.  

A baktériumokkal történő kezelés előtt a hígtrágyakezelés kizárólag fázisbontásos 

módszerrel valósult meg a sertéstelepen (8. sz. ábra).  

 

 

     

  

8. sz. ábra: A hígtrágyakezelés technológiai ábrája, a fellépő problémák megjelenítésével 

(Szerző saját szerkesztése) 

 

Az istállókban képződő trágya a tartástechnológiától függően a rácspadozat résein 

keresztül kerül a lagúnákba vagy kotrásos trágyaeltávolítás esetén a trágyaaknákba, 

ahonnan a kiépített csatornarendszeren keresztül gravitációs úton jut el a megkevert 

hígtrágya az átemelőaknába, majd onnan szivattyú segítségével a fázisbontást végző 

szeparátorba. A hígtrágya fázisainak szétválasztására ülepítő-szűrő rendszert alkalmaznak, 

ISTÁLLÓK 

LAGÚNÁK, 
TRÁGYAAKNÁK 

CSATORNARENDSZER 

SZEPARÁTOR 

HÍGTRÁGYATÓ 

KIJUTTATÁS 

SZAGEMISSZIÓ, LEGYEK, 

FERTŐZÉSVESZÉLY 

SZAGEMISSZIÓ, 

KÉRGESEDÉS, LEGYEK, 

FERTŐZÉSVESZÉLY 

TRÁGYA LERAKÓDÁS, 

KÉRGESEDÉS, 

CSATORNADUGULÁS/  

ELHÁRÍTÁS KÖLTSÉGE 

SZAGEMISSZIÓ, 

KÉRGESEDÉS, LEGYEK, 

FÓLIASÉRÜLÉS VESZÉLYE 

MAGAS KOI ÉRTÉK 
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ami a nagyobb darabokat, valamint a kocák tartásakor alkalmazott szalmát megszűrve csak 

a hígabb fázist engedi a hígtrágyatóba. A szilárd fázist trágyázásra használják fel, míg a híg 

fázist a közeli mezőgazdasági területre juttatják ki. A fázisbontás módszerének kizárólagos 

használatával azonban különböző környezeti problémák léptek fel (szagemisszió, 

csatornadugulások, magas KOI értékek, kérgesedés - légypopuláció), amelyek kezelése a 

sertéstelep további gazdaságos és környezeti, egészségügyi problémáktól mentes 

üzemeléséhez elengedhetetlenné vált.  

 

A kezelés egyik legfontosabb célja a hígtrágyatóban kialakult kérgesedés megszüntetése a 

könnyebb kiszippantás érdekében, a csatornákban fellépő dugulások elhárítása valamint a 

hígtrágya értékeinek (KOI) és az állattartással járó kellemetlen szagemisszió csökkentése.  

 

8.1. A régi pásztói hígtrágya kezelés problémái    

 

1. probléma: szagemisszió 

A telep hígtrágya tava a település határában van, így jelentős szagemisszióval 

rendelkezett. A lakossági bejelentések következtében ennek mérséklése a 

sertéstelep további működéséhez elengedhetetlen volt.   

 

2. probléma: csatornadugulások 

A sertéstrágya eltávolítása az istállókból a műanyag rácspadozat (9. sz. ábra) alatt 

kiépített lagúnákon vagy trágyaaknákon (10. sz. ábra) keresztül történik, majd 

ezekből gravitációs úton egy csatornán át jut el a szeparátorba, és végül a 

hígtrágyatóba. Mivel a csatornákba nagy mennyiségű víz csak az istállók 

állományának cseréjekor jutott (szopós malacok istállójában 28 naponként, a 

battériákban 60-65 naponként, a hizlaldában 90 naponként), könnyen dugulások 

alakultak ki. Ezek megszüntetése szintén növelte a költségeket, valamint nagy 

mennyiségű vizet és vegyszert igényelt. 
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9. sz. ábra: Teljes rácspadlós tartás, lagúna rendszerű trágyaelvezetéssel 

(Készítette: Nagy László) 

 

 

 

 

10. sz. ábra: Részleges rácspadlós tartás, trágyaaknás trágyaelvezetéssel 

(Készítette: Nagy László) 
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3. probléma: magas hígtrágya értékek (KOI)  

A kezelés megkezdése előtt a hígtrágya rendkívül magas kb. 15 000 mg/l- es KOI 

értékkel rendelkezett. Ez az érték környezetvédelmi szempontból igen jelentős 

környezetvédelmi bírságot von maga után.  

 

4. probléma: kérgesedés 

A telepen a hígtrágya tárolására egy 13 000 m
3
-es fóiával bélelt földmedence 

szolgál. A több hónapos tárolás során az ebben tárolt hígtrágya szárazanyag 

tartalma egyrészt úszó rétegként a tározó felső részében képzett szilárd kérget, 

másrészt a fenékre ülepedve kiiszapolódott. A felső vastag, akár 20 cm-es 

vastagságot is elérő kéreg feltörésére egy traktor által működtetett mobil 

keverőberendezést alkalmaztak (11. sz. ábra), azonban ez sem bizonyult 

elegendőnek, mivel a nagyobb kéregdarabokat nem tudta teljes hatásfokkal 

aprítani, ami a kiszivattyúzásnál további problémát jelentett. 

 

 

 

11. sz. ábra: Hígtrágyató kevertetés 

(Készítette: Nagy László) 
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A kérgesedés másik problémája a szigetelőfóliára való rászáradása, kiülepedése 

volt, melynek eltávolítása környezetvédelmi szempontból jelentős kockázati 

tényezővel bír. A keverőberendezés a fóliasérülés elkerülése érdekében a tározó 

peremétől néhány méterre üzemelhet, így a tározó peremén megmaradó vastag 

kérget csak kézi munkával, csákányozással, lapátolással lehetett eltávolítani, ami 

munkavédelmi szempontból sem engedélyezett a fólia csúszásveszélyessége miatt, 

valamint költségnövelő hatást is jelentett. Fóliasérülés estén a tulajdonos köteles 

bejelentést tenni a hatóságnál. A szigorú környezetvédelmi bírságon felül a 

helyreállítási munkálatok is jelentős költséggel bírnak, mely időtartama alatt a 

sertéstelepen meg kell oldani a naponta keletkező állati ürülék környezetet nem 

károsító elvezetését és tárolását. 

 

A legyek istállókban való nagyszámú jelenléte a sertéstartás velejárója. A hígtrágyató felső 

kérges rétegébe a nőstény legyek akár 500 petét is leraknak, csomónként 40-80 -at. Egy 

kilogramm sertéstrágyában több mint 10 000 légy fejlődhet. Zárt tartású sertéstelepeken 

képesek egész évben fennmaradni és szaporodni. Jelenlétük az állatok és a telepen 

dolgozók számára nemcsak zavaró hatással bírnak, hanem súlyos fertőzések okozói is 

lehetnek, mint pl. a sebfertőzések, különböző gyomor- és bélbetegségek (paratifusz, tífusz, 

diarrea, dizentéria), de jelentős a szerepük a különféle paraziták terjesztésében is. A legyek 

a folyamatos zaklatásukkal csökkentik a hízók fajlagos súlygyarapodását (Böő István, 

[1.]). A fent említett problémák mérséklésére az istállókban a legyek irtására mérget 

alkalmaznak, amely beszerzése szintén növeli a költségeket. A sertéstelep számára a 

legyek okozta betegségek egészségügyi kezelése, az esetleges elhullás nemcsak gazdasági 

kárt okoz, hanem elmaradt bevételt is eredményez.   

                                                                                                             

8.2. A fellépő környezeti problémákra javasolt technológia 

 

A technológia biológiai háttere  

 

A környezetben a baktériumok folyamatosan bontják le a szerves anyagokat. Ennek a 

természetes folyamatnak következtében a szerves anyagok végül vízzé és szén-dioxiddá 

alakulnak. Normál körülmények között a táplálékért folyó verseny, a korlátozott 

mennyiségű energiaforrás és a természetes ellenségek együttesen gátolják a baktériumok 
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szaporodását. A kiválasztott faj izolálásával és megfelelő tápanyag biztosításával a 

baktériumok gyors szaporodásra kényszeríthetők. Így viszonylag rövid idő alatt nagy 

mennyiségű baktérium termelhető.  

A metabolikus vagy lebontó folyamatokhoz szükség van a szerves vegyületek enzimatikus 

lebontására. A lebontás első lépése a molekulára specifikus enzimtől függ. A szénhidrátok, 

fehérjék, zsírmolekulák nem tudnak közvetlenül belépni a baktériumsejtbe, hogy ott 

táplálékforrásul szolgáljanak. A metabolikus folyamatokban résztvevő enzimek, az 

alábbiak:  

 

- amilázok az enzimek azon csoportjába tartoznak, amelyek képesek a nagyobb 

szénhidrát molekulákat hidrolizálni, kisebb molekulákra bontani. A kisebb 

molekulák ezután szén-dioxiddá (CO2) és vízzé alakulnak a következő folyamatok 

során: 

        szénhidrát                       hexózok (pl. glükóz)           

                                      amiláz által katalizált                                        glikolízis 

                                       szubsztrát hidrolízis 

 

piroszőlősav                acetil-CoA            CO2 + H2O 

                         lebontás                           citromsav ciklus 

                                              (Szentgyörgyi-Krebs ciklus) 

                                                  és oxidatív foszforilálás  
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- proteázok olyan enzimek, melyek a nagy, láncszerű fehérjéket kisebb darabokra, 

peptidekre, majd ezt követően az alkotórészekre, aminosavakra bontják a 

következő úton: 

                     fehérjék                                peptidek                

                                       proteáz által katalizált                 proteáz által katalizált 

                             szubsztrát hidrolízis                        szubsztrát hidrolízis  

 

           aminosavak                         piroszőlősav és szabad NH4
+                 

 

                         deaminálás vagy                                                     lebontás 

                          transzaminálás  

                       

          acetil-CoA                  CO2 + H2O 

                        citromsav ciklus 

                                    (Szentgyörgyi-Krebs ciklus) 

                és oxidatív foszforilálás  

 

Megjegyzés: 

1. A glutaminsav nevű aminosav transzaminálás során α-ketoglutaminsavvá alakul. 

Az α-ketoglutaminsav közvetlenül belép a citromsav-ciklusba (Szentgyörgyi-

Krebs ciklus).  

2. Az aszparaginsav transzaminálás során oxálecetsavvá alakul, mely közvetlenül 

belép a citromsav-ciklusba. 

3. Savas vagy semleges közegben az ammónia protonált formában (NH4
+)

 van jelen a 

rendszerben. A pH emelkedésével a protonálatlan NH3 forma lesz a domináns, ami 

ammónia gázként felszabadul és a levegőbe kerül.  

NH4
+
 → NH3 + H

+
 

   (Atkinson, et. al., 1991; Morrison, et. al., 1969; Nester, et. al., 1973; Stainer, et. al., 1976) 
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- lipázok a lipideket, zsírokat képesek alkotórészeikre, zsírsavakra és glicerinre 

hidrolizálni az alábbi folyamatok szerint: 

          zsír                1 glicerin molekula + 3 zsírsav molekula 

                lipáz által katalizált 

                szubsztrát hidrolízis 

  

                    glicerin                         piroszőlősav               

                       glikolízis               lebontás 

 

                     acetil-CoA                   CO2 + H2O 

                         citromsav ciklus 

                          (Szentgyörgyi-Krebs ciklus) 

                              és oxidatív foszforilálás  

  

                      zsírsav              acetil-CoA                     CO2 + H2O 

                                   β-oxidáció             citromsav ciklus 

                                           (Szentgyörgyi-Krebs ciklus) 

                                               és oxidatív foszforilálás  

 

 

A legtöbb Bacillus és Pseudomonas törzs képes proteázok és amilázok termelésére 

(Atkinson, et. al., 1991; Huijberts, et. al., 1992; Liao, et. al, 1998; Stanier, et. al., 1976; 

Temple, et. al., 1994: Williams, et. al., 1984). Így amikor a baktérium szénhidrátban vagy 

fehérjében gazdag környezetbe kerül, a sejt extracelluláris amilázokat termel a 

szénhidrátok, illetve extracelluláris proteázokat termel a fehérjék lebontására. Ezek a 

kisebb molekulák képesek belépni a baktériumok metabolikus folyamataiba.  

A zsírmolekulák esetében bizonyos baktériumok képesek a zsírok lebontására képes 

lipázok termelésére. A legtöbb Pseudomonas törzs képes lipáz termelésére, de csak néhány 

Bacillus törzs képes erre. (Ahn, et. al, 1999: Frenken, et. al., 1992; Johnson, et. al., 1992; 

Sonenshein, et. al., 1993; Tan. et. al., 1992; Wiedmann, et. al, 2000; Williams, et. al., 

1984). Miután a zsírok zsírsavakká és glicerinné alakulnak, a glicerin a normál szénhidrát 

lebontási folyamatok során át tud alakulni. A Bacillus és Pseudomonas törzsek is képesek 

a glicerin hasznosítására. (Atkinson, et. al., 1991; Schweizer, et. al., 1996; Williams, et. al., 
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1984). Azonban a zsírsavak hasznosítása gondot okoz a Bacillus törzsek, még a Bacillus 

thuringiensis számára is, amelyik termel lipázt.  

A legtöbb Bacillus törzs nem képes a zsírsavak hasznosítására, mivel nem rendelkeznek a 

hosszú szénláncú zsírsavak lebontására képes enzimekkel, amelyek rövidebb, két 

szénatomos egységekké, acetil-CoA molekulává alakítják a zsírsavakat, amelyek 

közvetlenül be tudnak lépni a citromsav ciklusba. (Sonenshein, et. al., 1993). Például a 16 

szénatomos palmitinsav lebomlása során hét cikluson keresztül 8 acetil-CoA molekulává 

alakul, melyek közvetlenül belépnek a citromsav ciklusba (Stainer, et. al., 1976). Néhány 

baktérium, mint pl. sok Pseudomonas faj, képes a zsírsavak energia- és szénforrásként 

történő hasznosítására. (Fernandez-Valverde, et. al., 1993). A Pseudomonasok rendkívül 

sokfélék a szénforrások hasznosítása szempontjából, van olyan faj, amely több, mint 300 

különböző enzimmel rendelkezik. (Stainer, et. al., 1976). Egy baktérium lehet táplálék 

gazdag környezetben, de ha nincs meg a megfelelő enzimrendszere, nem tudja lebontani 

kisebb molekulákra, és így nem tudja hasznosítani energiaforrásként.  

Az olyan termékeknek, amelyek csak Bacillus fajokat tartalmaznak, megvan az a 

hátrányuk, hogy habár a zsírokat le tudják bontani glicerinné és zsírsavakká, a zsírsavak 

további lebontására csak néhány Bacillus faj képes. Így a csak Bacillus fajokat tartalmazó 

készítmények sok zsírsavat termelnek, melyek elsavasítják a környezetet, és 

megakadályozzák a baktériumok további szaporodását (NCH Corporation, 2008).  

 

Első lépésként meghatározásra került a kibocsátásra kerülő hígtrágya összetétele, melyből 

meghatározták a speciális alkalmazási körülményeket a kívánt hatékonyság eléréséhez és a 

korlátozó faktorok elkerüléséhez. Ezek mellett egy széleskörű helyszíni felmérést is 

végeztek (1. sz. melléklet). 

A fent említett (lásd 8.1. alfejezet) problémák teljesen automatizált kezeléshez 4-5 db 

BioAmp + Free Flow rendszerre lett volna szükség, azonban a sertéstelepen gazdasági 

okok miatt csak 1 db rendszert helyeztek üzembe a telep egyik istállójában. A kezelés 

hatékonyságának fokozásához az NCH javaslatára a Free + Flow tenyészetet naponta egy 

kannába eresztették le, majd az első hónapban beoltották egy szippantós kocsi 15 m
3
-es 

tartályába (12. sz. ábra), melynek az aljában egy kisebb mennyiségű hígtrágyát hagytak 

táptalajként a baktériumok számára. 
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12. sz. ábra: Free Flow baktérium-tenyészet további szaporítására és kijuttatására 

használt jármű 

(Készítette: Nagy László) 

 

 

2-3 nap inkubálás után a hígtrágyató négy sarkába bejuttatták a 4 m
3
 beoltott hígtrágyát. 

Ezt a folyamatot 1 hónapon keresztül ismételték, így a baktériumok hozzászoktak a 

környezetükhöz, felszaporodtak és hatékonyabban dolgoztak, mivel nagyobb dózisban 

kerültek leoltásra a tározóba. Az aerob baktériumok hatékonyságának fokozásához a 

hígtrágyatavat hetente 2-3 alkalommal kevertették.  

A második hónaptól a kezelés hatékonyságának fokozására a baktériumokat a trágya 

keletkezésének közelében adagolták a csatornarendszerbe, kihasználva a hosszabb 

tartózkodási időt a telepen belül. A kannába leeresztett Free + Flow baktériumkultúrát kézi 

beöntéssel már csak a lagúnákba és a trágyaaknákba eresztették le, ezáltal megelőzték a 

kivezető csatornák felületén a kéregképződést és az ebből adódó esetleges dugulást. 

Kéregképződés hiányában a legyek nem tudták a petéiket lerakni, így számuk jelentősen 

csökkent. Szintén csökkent az istállókban az ammóniaterhelés. A kiegészítő kézi 

beadagolással hígtrágyató baktériumtenyészet utánpótlása is folyamatosan biztosítottá vált.  
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A bebocsátási helyek folyamatosan figyelmet igényelnek, mert a baktériumszaporodásnak 

kedvező környezet érdekében fenn kell tartani a megfelelő hőmérsékletet, oldott oxigén 

szintet, a megfelelő pH-t és lehetőleg távol kell tartani a baktériumokra mérgező vegyi 

anyagokat.                                                                                                              

Állománycserekor az istállókat vegyszerekkel fertőtlenítik, amely a lagúnákon és a 

trágyacsatornákon keresztül kijut a hígtrágyatóba. Ezek a vegyszerek a csatornákban 

elszaporodó baktériumok nagy részét elpusztítják, ezért a csatornákban lévő bűzelzárók 

miatt gondoskodni kell a vegyszeres víz továbbjuttatásáról. Az újabb Free + Flow 

baktériumtenyészet kézi beöntése előtt nagyobb mennyiségű vizet juttatnak a lagúnákba és 

trágyaaknákba, a vegyszermentes közeg biztosítása érdekében.  

  

8.3. A rendszer működése, értékelése 

 

A rendszer egy automata biogeneráló módszeren alapul, mely előre meghatározott 

időközönként az aktív baktériumok nagy koncentrációját termeli és juttatja ki. Olyan 

baktérium törzsek kerültek kiválasztásra, amelyek képesek lebontani a keményítőt, 

fehérjéket, cukrokat, szénhidrogéneket, állati zsírokat, főzőolajat és zsírt, ezáltal széles 

körű alkalmazást tesz lehetővé. Az ily módon termelt baktériumok sokféle szerves anyag 

lebontására képesek a szennyvízrendszerben.  

A baktériumok szaporításának és szelektív kijuttatásának módszere a 13. sz. ábrán látható. 

Automatikusan víz és előre meghatározott mennyiségű, a dehidratált baktériumokat és 

megfelelő tápanyagot tartalmazó tabletta jut a tartályba, ahol a kiválasztott baktériumok 

gyorsan szaporodni kezdenek. Többféle baktériumfaj használható, amennyiben biztosítva 

van a megfelelő tápanyagforrás mindegyik faj számára. A rendszer levegőt présel a 

tartályba az aerob folyamatok biztosításához, és a keverés során bekövetkező örvénylés 

megszünteti a habképződést a tartályban. Miután a keverék bejut a biogeneráló tartályba, a 

baktériumok meghatározott ideig szaporodhatnak (kb. 24 óra). Ezalatt az idő alatt a 

folyadékot egy pumpa a tartály aljáról folyamatosan kiszívja és recirkulálja. A folyadékot a 

pumpa érintőleges irányban fecskendezi a tartály belső falára, így örvénylés jön létre. A 

szaporodási idő végén a rendszer az aktív baktériumokat egy tároló edénybe, vagy még 

inkább közvetlenül a csatornarendszerbe üríti. A kiürítés után a ciklus újra indul. A ciklus 

során egy elektronikus időkapcsoló a relék segítségével aktiválja és deaktiválja a 
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kapcsolókat és szelepeket az előre meghatározott paraméterek szerint. A rendszer 

alkalmazása során jelentős mennyiségű baktériumszaporodás figyelhető meg. 

Az automata biogeneráló berendezés alkalmas kisszámú kiindulási baktériumból rövid 

időn belül nagy mennyiségű baktérium előállítására. A rendszer kevés karbantartást 

igényel, a növekedés során nincs szükség közbeavatkozásra, a kiválasztott baktériumoktól 

függően sokféle alkalmazáshoz használható.    

A kiindulási baktériumok és a szaporodásukhoz szükséges tápanyag könnyen szállítható 

formában van. Ez leginkább tablettaforma, így nincs szükség nagy mennyiségű baktérium 

szállítására. Nincs szükség a hőmérséklet precíz szabályozására, szűrt levegőforrásra vagy 

desztillált vízre. Mivel többféle baktériumfaj szaporítható egy időben, ugyanabban a 

biogeneráló tartályban, ezért sokféle szerves anyag lebontására képes. A helyszínen történő 

szaporodás eredményeképp a hasznos baktériumok aktív formában jutnak a 

szennyvízrendszerbe (NCH Corporation, 2008). 

 

 

 

13. sz. ábra: BioAmp biogeneráló (a: tablettaadagoló, b: vízadagolás, c: levegő 

bejuttatása, d: időkapcsoló, e: bioregeneráló tartály, f: kivezetőcső  

(NCH Corporation)   

 

a 

b 

c 

e 

f 

d 
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A fent említett problémák megoldása, kezelése egy db BioAmp + Free Flow rendszer 

üzembe helyezésével és a javasolt kiegészítő tevékenységgel (szippantókocsiba történő 

beoltás, valamint a baktériumtenyészet kézi beadagolása több helyen) a tervezett 7-8 hónap 

helyett mindössze 3 hónapot vett igénybe. A kiegészítő tevékenységek elhagyásával az 

elért állapot folyamatosan fenntarthatóvá vált a rendszer alkalmazásával.                                    

Az elért eredmények a következők: 

- Szakmai gyakorlatom során lehetőségem volt a sertéstelep bejárására, a 

hígtrágyató megtekintésére. Elmondások alapján a kezelés kezdetekor a szagok 

elviselhetetlenek voltak, azonban a kezelés folyamán a szagemisszió oly 

mértékben lecsökkent, hogy kellemetlen szagát csak közvetlenül a hígtrágyató 

mellett lehetett érezni. Az istállókban szintén csökkent az ammónia 

koncentrációja, mely következtében a telepen dolgozók munkakörülményei 

jelentősen javultak. 

- A rendszer alkalmazásával a csatornában letapadt trágya fokozatosan fellazult, így 

annak eltávolításához jóval kevesebb vízre volt szükség a későbbiekben. A kezelés 

eredményeként a dugulások megszűntek, ezáltal jelentősen csökkentek a 

karbantartási munkálatok valamint az ehhez kapcsolódó kiadások. 

- A hígtrágyatóban megszűnt a kérgesedés (14., 15., 16. sz. ábra), homogénebb lett, 

ezáltal könnyebben kijuttathatóvá, valamint a növények számára könnyebben 

felvehetővé vált. Az istállókon belüli kézi adagolásnak köszönhetően a lagúnákban 

és a trágyaaknákban a betonfalra és aljzatra rakódott kéreg vastagsága is 

fokozatosan csökkent, majd megszűnt. A kérgesedés megszűnésével a legyek a 

petéiket már nem tudták lerakni, így számuk jelentősen visszaszorult, csökkent a 

fertőzésveszély. 

- A kijuttatott hígtrágya KOI értéke a kezdeti kb. 15 000 mg/l -ről kb. 4000 mg/l-re 

csökkent.  

- A nitrifikáció és denitrifikáció folyamatai rendben zajlanak. 

- A hígtrágya N-tartalma szintén lecsökkent, így szántóföldi kijuttatása során nem 

károsítja a növényeket. 
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14. sz. ábra: A hígtrágyató állapota 1 hónapos Free Flow kezelés után 

(Készítette: Nagy László) 

 

 

 

15. sz. ábra: A hígtrágyató állapota 2 hónapos Free Flow kezelés után 

(Készítette: Nagy László) 
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16. sz. ábra: A hígtrágyató állapota 3 hónapos Free Flow kezelés után 

(Készítette: Nagy László) 

 

  



55 

 

9. Javaslattétel a kialakított rendszer még hatékonyabb 

hígtrágyakezelése érdekében  
 

A rendszer hiánya, hogy egy sertéstelep általában sok istállóból áll, viszont a rendszert egy 

istállóban lehet csak letelepíteni. Ebből adódóan a többi istállóba való eljuttatása nem 

megoldott, így nem lehet kihasználni a rendszer technológiájából adódó műszaki 

előnyöket. Ezt a hiányt úgy kompenzálják, hogy a sertéstelepen elhelyezett rendszerből 24 

óránként leadagolt biológiát egy 1 m
3
 -es tartályba eresztik le, melyben előzőleg egy kis 

mennyiségű hígtrágyát hagytak, ezáltal jóval nagyobb mértékű szaporodása történik a 

biológiának. Ennek a hígtrágyakezelő anyagnak a lagúnákba és trágyaaknákba való 

kijuttatása a továbbiakban emberi közreműködéssel történik. Az emberi erőforrás kiváltása 

céljából a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha mindegyik istállóban elhelyezésre 

kerülne egy-egy kisebb BioAmp + Free Flow rendszer. Ennek kétféle megoldása 

képzelhető el: 

1. A rendszernek egy központi helyen való elhelyezése, ahonnan a biológia 24 

óránként a kiépített csatornákon vagy csöveken keresztül eljut az istállókba.  

2. Kisebb BioAmp berendezésnek a fejlesztése, amely alacsonyabb költséggel, de 

ugyanakkor hasonló nagyságú biológiai állományt tud előállítani. A 

berendezéseket a telep istállóiban lehetne elhelyezni. 

Mindkét megoldás előnye, hogy a rendszer a biológiát teljesen automatizált módon képes 

eljuttatni a lagúnákba illetve trágyaaknákba, valamint hogy az automatizált adagolás 

kizárja az emberi mulasztás lehetőségét. A rendszer központi helyen való elhelyezésének 

hátránya, hogy a biológia beadagolásához külön csatornahálózatot kell kiépíteni. Ennek 

kiépítése valamint a rejtett hibák elhárítása jelentős költségráfordítást igényel. Ezzel 

szemben a kisebb és olcsóbb BioAmp berendezések alkalmazásával csak a berendezések 

istállón belüli elhelyezését kellene megoldani, ahonnan a biológia közvetlenül a lagúnákba 

és trágyaaknákba tudna ürülni. A rendszer még hatékonyabbá tételéhez kisebb BioAmp 

berendezések istállónkénti elhelyezését javaslom. A már korábban vázolt problémák (lásd 

8.1 alfejezet) megoldására és az elért állapot fenntartására a technológia minél szélesebb 

körű automatizálását tartom célszerűnek, mivel ezáltal az emberi mulasztás kizárhatóvá 

válna. 
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10. Összefoglalás 
 

Szakdolgozatomban a hígtrágyával, mint az almozás nélküli állattartás elkerülhetetlen 

melléktermékével, azon belül is a hígtrágyakezelés egy újabb technológiájával 

foglalkoztam. 

Szakdolgozatom elején kitértem a keletkezett hígtrágya összetételére, azok jellemzőire, 

valamint a környezetre gyakorolt hatásaira. Mivel a hígtrágya kezeletlenül jelentős 

környezetkárosító hatással bír, annak kezelése nélkülözhetetlen. A hígtrágyának a 

környezetbe való kijuttatásának a feltételeit határértékek, illetve jogszabályok írják elő, 

melyeket szintén részletesen ismertettem. Az sertéstartó telepeknek rendelkezniük kell a 

hígtrágya tárolására alkalmas medencével, melynek kialakítását szigorú előírásokhoz kötik. 

Részletesen ismertettem az általános hígtrágyakezelési eljárásokat, azok folyamatait és az 

ennek során alkalmazott berendezéseket.                                                                      

Szakmai gyakorlatomat az NCH-Hungary Kft.-nél töltöttem, ahol lehetőségem nyílt a 

pásztói sertéstelep hígtrágyakezelésének a megismerésére. A telep a korábbi években 

kizárólag a fázisbontásos hígtrágyakezelés módszerét alkalmazta. Ezzel a módszerrel a 

leválasztott szilárd fázis szántóföldi elhelyezése problémamentesen megoldható volt, 

azonban a híg fázis tárolása, kijuttatása jelentős környezeti problémát, valamint anyagi 

ráfordítást jelentett a tulajdonosnak. A sertéstelepen és környezetében problémát okozott 

az istállók és a hígtrágyató bűzhatása. A működés során rendszeresek voltak a 

csatornadugulások, melyek megszüntetése igen költséges volt (vízfogyasztás). A 

legényegesebb problémát a hígtrágya felületének kérgesedése okozta a tározóban, mivel a 

vastag kéregréteg akadályozta annak kisziszippantyúzását. Az eddig alkalmazott 

fázisbontásos módszer tehát nem volt elegendő a hígtrágya okozta környezeti és 

gazdálkodási problémák megszüntetésére, ezért a hígtrágyakezelést biológiai kezeléssel 

egészítették ki. A sertéstelep az egyik istállójába az NCH Corporation által kifejlesztett 

BioAmp + Free Flow rendszert telepítette, amely alkalmazásával, valamint az NCH által 

javasolt kiegészítő tevékenységekkel (tartálykocsis beoltás, kézi beöntés)  a fent említett 

problémákat rövid időn belül jelentősen csökkentette. Az rendszer alkalmazásával 

csökkent a vízfogyasztás valamint a felhasznált vegyszerek mennyisége. Mivel a 

környezetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a vegyszermentes vagy a minimális 

vegyszer használatát igénylő technológiák alkalmazására, jelentős előrelépést jelent a Bio 

Amp + Free Flow rendszer használata. Ez a rendszer egy környezetbarát, hatékony, 
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költségkimélő eljárást valósít meg, amely a technológia teljes automatizálása révén kizárja 

az emberi mulasztás lehetőségét. 
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Summary 

 
In my thesis, I dealt with liquid manure, as an unavoidable by-product of bedding-free 

livestock production, and in particular with a new technology of liquid manure 

management. At the beginning of my thesis I have discussed the consistence, the qualities 

and the effects of  liquid manure on the environment. Since untreated liquid manure 

significantly damages the environment, its management is essential. The conditions of 

letting liquid manure into the environment are regulated by threshold limits and laws 

which I have also disclosed. Pig farms need to have a pool that is suitable to store the 

liquid manure, which have to be built in accordance with strict specifications. I have dealt 

with the common ways of liquid manure treatment, their procedures and the equipments 

necessary in details.      

I spent my professional practice at NCH-Hungary Ltd., where I had the possibility the 

study the liquid manure treatment of the pig farm at Pásztó. In the previous years the only 

method the farm used was the phase separating liquid manure treatment. With this method 

the plough-land use of the separated solid phase could be solved with no problems, but the 

storage, applying of the liquid phase caused a significant environmental problem as well as 

financial investment for the owners. The stench of the stalls and liquid manure around the 

area of the pip farm was also a problem. During the operation sewer pluggages were 

frequent and the unstopping was quite costly (water consumption). The main problem was 

case by the crust that formed on top of the surface of the liquid manure stored in the pools, 

as the thick crust set back the pumping of it. Consequently, the phase separating methods 

used until now were not sufficient in eliminating the environmental and farming problems 

caused by the liquid manure, therefore the method was supplemented by a biological 

treatment, as well. In one of the stalls the pig farm installed the BioAmp + Free Flow 

System developed by NCH Corporation. With the use of this system, and the 

supplementary processes (tanker inoculation, manual dosaging) suggested by NCH the 

above mentioned problems were remarkably reduced in a short time, water and chemical 

consumption decreased. As environmentalism has a greater and greater emphasis on using 

chemical-free or minimized chemical technologies, Bio Amp + Free Flow System is a 

major step forward. This system implements an environmentally friendly, effective, and 

cost-saving procedure, which eliminates the possibility of human error by an entirely 

automatized technology. 
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        http://www.pkkft.axelero.net/nvt/cikkek/meszarosgyorgy01_allatkorny_alt.doc            

        letöltés dátuma: 2013.04.13. 

 

[6.]: Schmidt R. és Kalocsai R.: Hatékony és környezetkímélő szervestrágyázás 

        www.uis.hu/download/Szervestragya%20.doc 

        letöltés dátuma: 2013.04.13. 

 

[7.]: Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú    

        sertéstelepek esetében 

        http://www.ippc.hu/pdf/sertes_publikalt.pdf 

        letöltés dátuma: 2013.04.13. 
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[8.]: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes    

        szabályairól  

        http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800090.FVM 

        letöltés dátuma: 2013.04.13 
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13. Melléklet 
 

1. sz. melléklet: 
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