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Bevezetés
Napjainkban létkérdésként vetődik fel az állattartó telepekről kijutó melléktermékek

(híg-, és almostrágya), valamint különböző gázok, bűzanyagok mennyiségének
csökkentése, károsító hatásának minimalizálása. Magyarország csökkenő sertésállományát
2004. április 1-én 4 millió 287 ezer darab sertés, ezen belül 312 ezer darab anyakoca
képezte.

E sertés állomány után az irodalmi közlések szerint évente 24 millió köbméter hígtrágya
keletkezik.

Tapasztalatok szerint minden kilogramm takarmány szárazanyagból 3 kilogramm,
hozzávetőleg 8% szárazanyag tartalmú sertéstrágya lesz, ami hidraulikus trágyaeltávolí-
tású technológia esetében átlag hatszorosára hígul, így 1,5-2% szárazanyag tartalmú
hígtrágyává válik. Hízónként és naponta 20-25 liter híg trágya képződésével számolhatunk.
Ez a melléktermék évente 35.200 tonna nitrogénnel, és 7400 tonna foszforral terheli a
környezetet; emellett jelentős tömegű gáz (ammónia, szén-dioxid, metán, nitrogén-oxidok
stb.) és bűzanyagok keletkeznek az istállóban és jutnak a szabadba.

Az elmúlt tíz évben a hidraulikus trágyaeltávolítású telepek aránya 94%-ról 74%-ra
mérséklődött. A napi almozásos, mélyalmos és növekvő mélyalmos trágyaeltávolítás a
sertés hizlaldákban terjedőben van, de ezen módszereknek is lehetnek környezetterhelő
hatásai.

A Föld egészét érintő környezetvédelmi problémák (légkör- és élővíz-szennyezés,
globális felmelegedés stb.) nyomán - hasonlóan az ipari termeléshez, a közlekedéshez - a
mezőgazdaságban is megnőtt a környezetvédelem jelentősége. Ennek megfelelően
bekövetkezett az állattartó tevékenység szabályozása is.

Gyakorló állattenyésztők már jól ismerik a 193/2001. (X. 19.) kormányrendeletet az
egységes környezethasználati engedélyezésről, a 49/2001. (IV. 3.) kormányrendelet, amely
a vizek mezőgazdasági eredetű szennyezését szabályozza, a hígtrágya elhelyezést és a
hígtrágyával kijuttatható nitrogén mértékét 170 kg N/ha/év mértékben korlátozza. Más, itt
nem felsorolható rendeletek a levegő védelméről, a hulladékgazdálkodásról, és az
állatjólétről szólnak.

A 20/2002-es FVM rendelet 5.1. pontja már az uniós direktíva nyomán az almozást mint
követelményt említi.

A sertéstartás technológiai elemei közül látható, hogy kiemelkedő jelentőségű lett a
trágyaeltávolítás, kezelés, hasznosítás módja. A legtöbb telepi probléma is a trágyához,
trágyamozgatáshoz, kezeléshez kapcsolódik, így: a gázemisszió, a bűzhatás, a vizek
szennyezése stb.
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Sürgető probléma, hogy a gondokra megfelelő megoldást találjunk, fontos az elérhető
legjobb technikák (BAT: Best Available Techniques) megtalálása és alkalmazása. A már
említett 193/2001. (X. 19.) kormányrendelet 2. sz. melléklete tartalmazza azokat a feltéte-
leket, melyek alapján meg tudjuk határozni mi tekinthető BAT-nak.

1999 óta több, a témával foglalkozó kollegámmal igyekeztünk vizsgálataink során
olyan trágyakezelési technikákat tanulmányozni, amelyek elképzelésünk szerint, mint
környezetkímélő módszerek megoldásként szóba jöhetnek

Vizsgálati körülmények és módszerek
Véleményünk szerint jó trágyakezelés az, ahol kevés és jól hasznosítható hígtrágya

keletkezik, vagy egyáltalán nem keletkezik hígtrágya, az istálló klímája pedig az állatok
számára kedvező, gáz- és szagemisszió nem terheli a környezetet.

A vizsgált telepek közül ezúttal egy növekvő mélyalmos és egy enzimkezelt mélyalmos
istállót mutatunk be.

1. Az első vizsgálati hely Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt. A hízók itt egy 100
férőhelyes átalakított tehénistállóban, növekvő mélyalmon nyertek elhelyezést. Az istálló
(770 nr) hét rekeszre volt osztva, egy rekeszben átlag 85 db, átlag 85 kg-os hízó volt (1,29
nr/állat). Naponta, állatonként 1,5 kg szalmát szórtak az alomra, ami a méréskor kb. 0,5
méter magas volt. A kiemelt kombináltetetők a falmelletti kezelőút mellett helyezkedtek
el, ezeket csigás behordóval töltötték fel az ól végénél lévő tárolótoronyból. A búzaszalma
almot semmivel nem kezelték, minden hízlalási szakasz végén kihordták szarvasba. Az
épület ajtajai, ablakai nyitva voltak, 16 db CR-203 típusú ventilátor működött.
Campborough angol hibrid sertéseket hizlaltak. Az istálló légállapotát egy alkalommal
mértük.

2. A másik vizsgálati hely Békés megyében volt. A 60 irr-es régi ólban a gazda 5 db, 10
mf-es boxot alakított ki a falmenti kezelőút mellett. A kombinált etetőket innen töltötték
fel. A boxokban 15-20 kg-os malacokat hizlaltak több turnusban, 40-50 kg-os súlyhatárig.
Az állatokat ezután továbbhizlalni egy másik telepre vitték. Egy rekeszben 15 db
nagyfehér x lapály (később mangalica) malacot helyeztek el (0,67 mVállat). Az alom
65-70 cm vastag keményfa fűrészpor volt, amelyet a hizlalás első hete végén egy
alkalommal Ekostim enzim készítménnyel kezeltek. A klíma méréseket a hizlalás 84. és
231. napján végeztük, ekkor vettük az alom mintákat is. Több turnus állat után
kitakarították és újratöltötték az ólat. Az épületen négy kis bukó ablak és egy ajtó volt,
általában nyitva. Ventilátor nem volt beépítve.

A két hizlaló épületben megvizsgáltuk a klíma értékeket. A levegő hőmérsékletét, relatív
páratartalmát, a szén-dioxid és ammónia koncentrációt Almemo 2290-8 adatrögzítővel,
illetve az ehhez csatlakozó szenzorokkal mértük. Az ammónia koncentrációt Dráger
csövekkel is ellenőriztük. A méréseket az épületek közepén, az állatok magasságában,
majd a szabadban is elvégeztük (az adatokat az 1. táblázatban közöljük). A mélyalmos
szalmás sertéstrágya vizsgálatára sajnos nem volt mód. A fűrészport természetes
állapotában frissen, majd hizlalás közben és a végén is megvizsgáltattuk a szolnoki
Agrolaborral (a vizsgálat eredményeit a 2. táblázatban közöljük).
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A vizsgálat eredményei

Hizlalda

Javasolt
határérték

1. telep
2003. 07. 10.
istállóban
szabadban

2. telep
2003. 05. 15.
istállóban
szabadban

2. telep
2003. 10. 09.
istállóban
szabadban

Levegő
hőmérséklet

°C

18-22

28,5
26,9

20,5
16,7

12,2
10,3

Relatív
páratartalom

%

60-85

54,1
40,0

60,0
50,0

68,5
63,0

CO2 tartalom
ppm

2000-3000

1370
280

900
370

450
360

NH3 tartalom
ppm

20-25

75

4

8

Megjegyzés

alomszalma
1,5 kg/nap
kezeletlen

fűrészpor +
Ekostim
trágya-

hőmérséklet:
28°C

fűrészpor +
Ekostim
trágya-

hőmérséklet:
38,2°C

A hőmérséklet és relatív páratartalom értékeket most nem értékeljük. A káros
gázkoncentráció értékek között jelentős különbségek voltak. Enzimkezelt mélyalmos alom
estében a szén-dioxid koncentráció is alacsonyabb volt mint a növekvő mélyalomnál, de
mindkét esetben a javasolt határérték alatt. Ammónia esetében viszont a növekvő
mélyalmos istállóban a megengedett szint háromszorosát mértük, míg enzimkezelt
mélyalomnál az elfogadható - és általában jellemző töménység - alig egy harmadát. 4-8
ppm ammónia koncentráció csak napi takarítással és alapos mosással biztosítható a
hizlaldákban, de akkor nagy tömegben jelentkezik a nehezen kezelhető hígtrágya.

2. táblázat. Enzimkezelt fűrészporos alom vizsgálati eredményei (2. telep)

Paraméter

nedvesség %

pH érték

foszfor %

kálium %

ossz. nitrogén %

Fűrészpor

11,23
_

0,050

0,0357

0,2640

Fűrészporos alom
2003. 06.15.; 84. nap

17,13

6,60

0,263

0,4490

1,5980

Fűrészporos alom
2003. 10. 09.; 231.nap

33,79

7,90

0,91

1,85

1,88
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A 2. telepen több turnus növendék hízósertés hízott az Ekostimmel kezelt fűrészporos
almon. A kezelés módja: 1 liter Ekostimm 10 literre hígítva vízzel, és háti permetezővel
kipermetezve. Az enzimműködés következtében az alomban lévő baktériumok
folyamatosan kötötték meg a nitrogént, foszfort és káliumot (más összetevőket nem
vizsgáltunk), miközben az alom fokozatosan bázikus kémhatású lett. Az enzimek
működését a trágyahőmérséklet vizsgálata is igazolta: 30 cm mélyen 84 nap után 28°C volt
az alomhőmérséklet, 231 nap után pedig 38,2°C-ot mértünk. Ez azt jelenti, hogy az alom
még 231 nap után is működőképes, használható volt. A jelentős hőmérséklet hatására a 8%
szárazanyag tartalmú sertéstrágya porrá komposztálódott, a nedvesség elpárolgott, de
ammónia nem szabadult fel, a nitrogén a komposztban maradt. Érzékszervileg ammóniát
nem lehetett érezni és a szaghatás is mérsékelt volt.

Eredmények értékelése, javaslatok
Úgy gondoljuk, hogy az enzimkezelt mélyalom az egyik legkedvezőbb trágyakezelési

megoldás sertés hizlalásnál (növendékek, kocák elhelyezésénél), előnyeiként az
alábbiakat fogalmazhatjuk meg:

1. A hizlalás során nem képződik híg trágya, még csurgalék víz sem. A fűrészpor, vagy
zúzott szalma (vagy más szerves törmelék), ha megfelelően kezelik, minden
nedvességet felvesz, majd elpárologtat. A tápláló anyagok az enzimek munkájának
köszönhetően az alomban maradnak.

2. Kedvező az istállóklíma. A megengedhető 20-22 ppm ammónia koncentráció helyett,
minden mérésnél 10 ppm érték alatt mértünk. A szén-dioxid koncentráció alig haladta
meg a szabad levegőben mérhető töménység kétszeresét.
A megengedhető 2000-3000 ppm helyett, 450-900 ppm értékeket mérhettünk.

3. A komposzt minőségű trágya, hagyományos homlokrakodóval felszedhető és
szerves-trágyaszóróval kiszórható.

4. Fontos szempont, hogy a trágyának nem kell tárolótér. Kellő ütemezéssel az istállóból
az alom a szántóföldre hordható, és leszántható. Gyakorlati tapasztalatok igazolják
termésfokozó hatását.

5. Minimális kézimunka igénye van, hetente egy alkalommal kell a trágyát az alommal
összekeverni.

6. Takarékos a vízfelhasználás, a telep ivóvíz igénye napi 6 liter alatt marad hízónként.
Kombinált etetők használata ajánlott.

7. Az enzimmel nem kezel növekvő mélyalmos hizlaldával szemben kevesebb a
szellőztető energia igénye.

A módszer hátránya lehet:
1. Nem mindenhol áll rendelkezésre megfelelő tömegű alomszalma, fűrészpor vagy más

apró méretű környezetbarát nedvszívó anyag. De megfelelő kezeléssel az egyszer
elkészített és beoltott alom három turnus hízó hizlalásához is elég, így egy évig
szolgálhatja a hizlalást.

2. A beszerzett alomanyagot hosszabb-rövidebb ideig tárolni kell. Az alom nem lehet
penészes.
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Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a vizsgált technológián kívül számos más
környezetkímélő trágyakezelési eljárás is lehetséges. Mi jelenleg az eddigi tapasztalatok
alapján különösen a hizlalásban ajánljuk az enzimkezelt mélyalmos technológiát. Bízunk
benne, hogy a jelenleg folyó újabb vizsgálatokkal még több információ birtokába
juthatunk.
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