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A trágyatárolás, -feldolgozás Magyaror-
szágon

A magyarországi broiler- és tojótelepeken 
baromfitartás során keletkező mélyalmos, 
illetve alomanyag nélküli trágyából a feldol-
gozás során egy korlátlan ideig eltartható 
fermentált, szerves tápanyag utánpótlására 
szolgáló termék keletkezik. A folyamat során 
előállított végtermék egy magas szinten fel-
dolgozott, akár 5, 10, 20 és 40 l-es kiszerelé-
sű termékként vagy ömlesztett formában ér-
tékesíthető, illetve virágföldhöz, vagy egyéb, 
a talaj szerves tápanyagainak kiegészítésére, 
szerkezetjavítására szolgáló trágyákhoz/mű-
trágyákhoz adagolható. Környezetvédelmi 
szempontból nagyon fontos a feldolgozás so-
rán az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése a trágyatárolás, -feldolgozás 
egyes szakaszaiban, ugyanis törekednünk kell 
arra, hogy a kibocsátott gázok mennyiségét 
minimálisra csökkentsük.

Baromfitrágya-feldolgozás lehetőségei az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése érdekében

A baromfitelepekről származó trágya jelenleg az állattartó 
telepeken vagy azok közelében létesített központi trágyatárolók-
ban kerül elhelyezésre, majd onnan feldolgozatlan formában a 
közeli szántóföldekre juttatják ki. Ugyanis alacsony ára miatt a 
távolabbra történő szállítás nem gazdaságos. A trágyát sok eset-
ben ingyen viszik el a telepről a közeli földekre, mivel a feldolgo-
zatlan trágya alacsony ára miatt a szállítási költségen túl már 
nem éri meg fizetni érte. A teleptulajdonosok pedig a szűkös tá-
rolókapacitás miatt nem tudják sokáig tárolni a trágyát, így aztán 
általában ingyen is odaadják a közeli gazdáknak, csak hogy mi-
előbb megszabaduljanak tőle. A termék kezeletlen formában a 
környezetre káros üvegházhatású gázokat bocsát ki, miközben 
sokat veszít nitrogén és széntartalmából. Megfelelő technológia 
kidolgozásával azonban elkerülhető ez a hatás, sőt a kezelési el-
járás végén egy magas nitrogén- és szervesanyag-tartalmú, ala-
csony víztartalmú, jól feldolgozott, szerves kötésben jelenlévő táp-
anyagokban gazdag terméket kapunk, amely korlátlan ideig el-
tartható, kis kiszerelésekben, kiskereskedelmi forgalomban jóval 
magasabb áron értékesíthető, mint feldolgozatlan vagy ömlesztett 
formában. Az üvegházhatású gázok megkötése, mind környezet-
védelmi és használati érték szempontjából kifejezetten előnyös.

A feldolgozási folyamat eredményeként 
megnyílik az út a baromfitrágya egy kedvező, 
költséghatékony és környezetvédelmi szem-
pontból is duplán előnyös termékké történő 
feldolgozására. Ezzel a módszerrel az állat-
tartó telepeken keletkező baromfitrágya egy 
olyan termékké történő feldolgozása válik 
lehetővé, amelynek felhasználásával megva-
lósítható egy természetes és hatékony táp-
anyag-utánpótlásra kidolgozott környezetba-
rát technológia. A műtrágyákkal szembeni 
nagy előnye pedig a gazdaságos felhasználás 
és a természetszerű, szerves kötésben történő 
tápanyag utánpótlásának biztosítása, amely 
a növények számára is sokkal jobban hasz-
nosítható, nem károsítja a talaj szerkezetét, 
sőt szervesanyag-tartalma és szerves kötésben 
jelenlévő makro- és mikroelem-összetétele 
miatt javítja azt. A szerves trágyák alkalma-
zása során a túltrágyázás veszélye is sokkal 
kisebb. A felhasználása a szarvasmarha-trá-

gyához képest is gazdaságosabb, mivel ma-
gasabb tápanyagtartalommal rendelkezik N 
és P tekintetében egyaránt.

A baromfitrágya környezetbarát feldolgo-
zásának lehetőségei

A kezeletlen baromfitrágya tárolásának 
számos káros következménye lehet, amely 
magas szintű technológiákkal történő keze-
léssel elkerülhető.

A szabadban hosszan tárolt baromfitrá-
gya könnyen felvehető nitrogéntartalmának 
nagyrészt ammónia formájában kibocsátott 
35-65 %-a elvész a légkörben. Az újszerű 
technológiai fejlesztések célkitűzése, hogy 
az üvegházhatású gázok megkötése révén 
lehetővé tegye a fermentált baromfitrágya 
ammónium-tartalmának megkötését, növelve 
ezzel a tápanyag-utánpótlásra felhasználható 
tápanyagtartalmát és csökkentve a globális 
felmelegedést okozó üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Fermentált baromfitrágya előállítása 

Az alábbi képekkel illusztrált tojótyúkok 
alól származó trágya feldolgozása 3-4 hetes 
fermentációs időszak alatt egy keverővel el-
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A baromfitrágya 
fermentálása egy 
betonkádban 
történik, 
folyamatos keverés 
mellett

A betonkádban keverőberendezés található, amely folyamatosan 
forgatja a trágyát az optimális száradás és konzisztencia elérése 
érdekében

Keverőberendezés
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látott betonkádban történik. Ezt követően a 
betonkádból kikerülő anyagot még több fá-
zisban környezeti levegőn szárítják, majd a 
kész anyagot rostálják, végül big bag zsákok-
ba töltik. Nagyobb mennyiség értékesítése 
során pedig ömlesztett formában elszállítják. 
A berendezés a broiler- és tojótyúktelepekről, 
pulyka-, illetve sertéstelepekről származó 
trágya feldolgozására egyaránt alkalmas. 

A sertéstrágya baromfitrágyával történő 
együttes feldolgozása 

A sertéstrágya fermentációs eljárással 
történő feldolgozásának előfeltétele, hogy a 
trágyaanyagnak 55-75 % közötti nedvesség-
tartalommal kell rendelkeznie, illetve nem 
tartalmazhat hosszú szálú szalmát. A sertés 
hígtrágya magas nedvességtartalommal ren-
delkezik, ezért a betonkádban történő fermen-
tációs eljárás elvégzése előtt a nedvességtar-
talom csökkentése érdekében szeparátorral 
végzett előkezelésre van szükség. Ezt köve-
tően történhet meg a 75 %-os nedvességtar-
talom alá csökkentett hígtrágya 3-4 hetes 
fermentálása. A fermentációs időszak alatt a 
betonkádban egy keverőberendezés folyama-
tosan átforgatja a trágyaanyagot. A kitárolás 
után a trágyaanyag levegőn történő szárítása 
több fázisban történik, majd végül a szem-
cseméret szerinti osztályozás és a big bag zsá-
kokba történő csomagolás következik. Az el-
járás végén keletkezett anyag kiváló bel-
tartalmi értékkel rendelkező, korlátlan ideig 
eltartható, a talajszerkezet javító hatású és a 
növények számára könnyen felvehető és jól 
hasznosuló tápanyagokban gazdag szerves trá-
gya. A sertéstrágya sok esetben a kisebb meny-
nyiségben keletkező baromfitrágyával együtt 
kerül feldolgozásra. A baromfitrágya maga-
sabb tápanyagtartalma növeli a keletkező 
szerves trágya tápanyagtartalmát.

Ammónia-kibocsátást csökkentő anyagok 
laboratóriumi tesztelése 

Vizsgálat célja

2012. évi Agrárkutatás, tanüzemek, szak-
képzés támogatása keretből finanszírozott 
„Üvegházhatású gázok kibocsátását csökken-
tő baromfitrágya feldolgozás technológiai 
fejlesztésének lehetőségei” című témában foly-
tatott kutatásokat a VM Mezőgazdasági Gé-

pesítési Intézet. Az ammónia-kibocsátás csök-
kentésére irányuló kutatások az intézet labo-
ratóriumában a 2013-as évben is folytatód-
nak, melynek során a sertés- és szarvasmarha 
hígtrágya tárolása, illetve feldolgozása során 
kibocsátott üvegházhatású gázok csökkenté-
sére irányuló vizsgálatokat folytattunk.

Anyag és módszer

A laboratóriumi vizsgálatok során a kü-
lönböző anyagok ammónia-kibocsátását 
csökkentő, illetve nitrogénmegkötő hatását 
vizsgáltuk 3 hetes fermentációs időszak alatt. 
A fermentáció előtt különböző anyagokat 
adtunk a baromfitrágyához, majd ezt követő-
en összekevertük. A hozzáadott anyagok 
kalcium-klorid, amely megköti a nedvessé-
get, alumínium-szulfát, amely csökkenti a pH 
értéket és zeolit, amely megköti az ammóni-
át. A laboratóriumban készítettünk olyan min-
tákat is, amelyet szalmával, illetve faforgács-
csal fedtünk le 3 héten át és mértük beltartalmi 
értékének változásait, amely alapján megha-
tározásra került az ammónia-kibocsátás csök-
kenésének mértéke. Célunk az volt, hogy a 
trágyatárolás során történő fedésre találjunk 
olyan természetes anyagokat, amely alkalma-
sak a baromfitrágya tárolása közben az am-
mónia-kibocsátás csökkentésére, annak fel-
dolgozását követően pedig vele együtt a vég-
termékbe kerülhet.

Kísérleteinkhez azért választottuk ezeket 
az anyagokat, mert számos szerző hatásosnak 
találta ammónia-kibocsátást csökkentő, nit-
rogénmegkötő hatásukat. A vizsgálat célja az 
volt, hogy kiválasszuk közülük a legjobbat.

Eredmények

Vizsgálataink során kapott eredményeket 
és a szakirodalomban talált eredményeket az 
1. táblázat tartalmazza, mely alapján azok 
kiválóan összehasonlíthatók.

Eredmények értékelése

A kísérlet eredményeként mindhárom 
anyagot (zeolit, alumínium-szulfát, kalcium-
klorid) hatásosnak találtuk. A tesztelés ered-
ményeként a három anyagról megállapítható, 
hogy a baromfitrágyához 5 %-os arányban 
hozzáadva különböző mértékben ugyan, de 
csökkentik az ammónia-kibocsátást a fermen-
táció során. A tárolási tesztek eredményeként 
az ammónia-kibocsátás csökkentése szem-
pontjából a két vizsgált anyag közül a szalmát 
találtuk alkalmasabbnak fedőanyagként.

Következtetések, javaslatok

A vizsgálatok során kapott eredmények 
a baromfitrágya feldolgozási technológiák 
fejlesztésének érdekében hasznosíthatók. 
A feldolgozás végtermékeként keletkezett, 
tápanyag-utánpótlásra felhasználható anya-
gok nitrogéntartalmának növelésére, illetve 
a környezetbe kerülő üvegházhatású gázok 
ki bocsátásának csökkentésére alkalmazhatók, 
további előnyük, hogy felhasználásuk so rán 
csökkentik a szaghatást. Hosszútávú cél ki tű-
zésünk az üvegházhatást csökkentő anyagok 
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A kész fermentált baromfitrágyát rostálják, majd zsákolják A kész fermentált baromfitrágyát ömlesztett formában vagy
big bag zsákokban értékesítik

Baromfi- és sertéstrágya fermentációs 
eljárással történő együttes feldolgozása 
során keletkezett végtermék

A VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 
laboratóriuma
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1. táblázat   Tojótyúk-trágya ammónia-kibocsátásának csökkentésére alkalmas különböző 
kémiai anyagok hatása

Ammónia-kibocsátás 
csökkentésre használt 
anyagok

Vizsgálataink során kapott 
eredmények;

kibocsátás-csökkentés (%)

Szerzők által leírt értékek;
kibocsátás-csökkentés/

szerzők

Zeolit (5%-ban hozzáadva) 86,11 %

35-90 %
Kithome etal. (1999),
Witter and Kirchmann (1989)
Nakaue et al.(1981),
Li et al. (2006)

Alumínium-szulfát (5%-ban 
hozzáadva)

81,96 %
89 %
Li et al. (2006)

Kalcium-klorid (5%-ban 
hozzáadva)

16,82 %
10-15 %
Kithome et al. (1999)
Husted et al. (1991)

Szalmával történő fedés 48,43 %

37-90 %
Clanton et. al. (2001),
Sommer et.al (1993),
Hornig et. al. (1999),
Guarino et. al (2006),
Xue et al. (1999),
Miner és Pan (1995)

Faforgáccsal fedés 22,54 % 17-91 % Guarino et. al (2006)

használatának beépítése az arra alkalmas 
trá gyafeldolgozási technológia folyamatába. 
Az ál talunk kitűzött jövőbeli feladat a szerves 
baromfitrágya feldolgozási technológiájának 
továbbfejlesztése a keletkezett fermentált trá-
gya anyag tápanyagtartalmának megőrzése, az 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése ér-
dekében. 
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Baromfitrágya ammónia-kibocsátást csökkentő anyagokkal történő kezelése

Tojótyúktrágya ammónia-kibocsátásának csökkentésére alkalmas adalék-, illetve 
fedőanyagok hatása


