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Előadás áttekintése

5.1. A szerves trágyák fő jellemzői
5.2. A trágyák kezelésére és kijuttatására alkalmazott eljárások

5. A szerves trágyák szerepe a tápanyag-gazdálkodásban



Istállótrágya

Istállótrágya vagy almostrágya fogalma: a hagyományos almos
állattartás mellett az állatok ürülékéből és alomanyagból megfelelő
trágyakezeléssel előállított szerves trágya.

SZERVES TRÁGYÁK



Istállótrágya: alomanyag + állati ürülék (bélsár + vizelet)

- Bélsár összetétele kb. 80% víz, 20% szerves anyag, 1% ásványi anyag

Szilárd ürülék: magas lignin és cellulóz tartalom
nagy mennyiségű elhalt és élő baktérium

- Vizelet összetétele: több, mint 90% víz
sok N-tartalmú vegyület → kb. 80%-a karbamid
sok K, kevés P

Istállótrágya összetétele



Megnevezés Víz Szárazanyag N P2O5 K2O

Bélsár

Szarvasmarha 80 - 85 13 - 18 0.3 - 0.6 0.2 - 0.3 0.1 - 0.2
Sertés 75 - 85 13 - 20 0.5 - 0.7 0.4 - 0.6 0.3 - 0.5

Juh 60 - 70 25 - 35 0.5 - 0.7 0.3 - 0.4 0.1 - 0.2
Ló 73 - 77 20 - 23 0.5 - 0.6 0.3 - 0.4 0.3 - 0.4

Vizelet
Szarvasmarha 90 - 93 3 - 6 0.6 - 1.0 0.10 - 0.15 1.0 - 1.5

Sertés 94 - 97 2 - 3 0.5 - 0.6 0.05 - 0.15 0.8 - 1.0
Juh 87 - 91 7 - 8 1.4 - 1.6 0.10 - 0.15 1.5 - 2.0
Ló 89 - 93 5 - 7 1.2 - 1.4 0.01 - 0.05 1.5 - 1.8

Háziállatok ürülékének átlagos összetétele (%)

Forrás: Füleky:Tápanyaggazdálkodás, 1999



Alomanyagok

Magyarországon almozásra főként gabonaszalmát használnak.

Az alomanyagok fő jellemzője:
- nedvszívó-képesség
- növényi tápelem-tartalom
- szerves anyag minősége

A felhasznált alomanyag befolyással van az istállótrágya:
 mennyiségére
 minőségére



Alomanyag Vízfelszívó-
képesség N P2O5 K2O

Gabonaszalma 200 - 300 0.3 - 0.6 0.1 - 0.2 0.6 - 1.0

Hüvelyesek 
szalmája 250 - 350 1.2 - 1.5 0.3 - 0.4 1.0 - 2.0

Burgonyaszár 180 - 220 0.3 - 0.4 0.1 - 0.2 0.7 - 0.9

Tőzeg 600 - 900 0.6 0.1 0.1

Fűrészpor 300 - 400 0.2 0.1 0.3

Falomb 200 - 250 0.8 0.3 0.3

Az alomanyagok vízfelszívó-képessége és NPK 
tartalma (%)

Forrás: Füleky:Tápanyaggazdálkodás, 1999



Istállótrágya kezelése

Tárolás során általában a szárazanyag- és N-veszteség magas, 
PK-veszteség alacsony.

Szakszerű kezelés: érett, jó minőségű trágya előállítása, a 
tápanyagveszteség minimalizálása

Fontos a jó C/N arány fenntartása!

Szakszerűtlen tárolás: laza kazal → levegőzés → aerob szervezetek 
elszaporodása 
→ oxidatív folyamatok 
→ lúgos kémhatás → nagy veszteségek



Trágyakezelési eljárások:

• Hideg érlelés

• Meleg érlelés (40 ˚C)

• Forró érlelés (60 ˚C)

•Mélyalmos trágyakezelés (csak mélyített istállóban lehetséges)

• Metános trágyaerjesztés (a biogáz gyártás alapja)

(Ezzel az eljárással készült trágyák jobban
humifikálódnak, de nagyobb a szerves anyag-
és N-veszteség)

a trágya nedvesen és tömören tartása
Kevés levegő → anaerob szervezetek elszaporodása → 
erjedési folyamatok

→ kisebb hőmennyiség (nem melegszik túl a kazal)
→ enyhén savanyú (6.0 - 7.0) kémhatás 
→ kisebb szárazanyag- és N-veszteség



Tápanyag-tartalom Jó Közepes Gyenge
N% 0.7 - 1.0 0.5 - 0.7 0.3 - 0.5

P2O5% 0.4 - 0.7 0.3 - 0.4 0.2 - 0.3
K2O% 0.8 - 1.0 0.5 - 0.8 0.3 - 0.5

Szerves anyag% 18 - 22 15 - 18 10 - 15
C/N arány 15 - 20 : 1 20 - 25 : 1 25 - 30 : 1

Az istállótrágya minősítése (MÉM NAK, 1987)

Forrás: Füleky:Tápanyaggazdálkodás, 1999



Trágyalé

Fogalma: hagyományos állattartás mellett keletkező folyékony szerves
trágya, amely az alomanyag által fel nem szívott vizeletből és
csurgaléklevekből áll.

Tárolása: trágyalékutakban

Kezelése: fontos a trágyalékútban tárolt trágyalé elzárása a levegőtől
(oxidatív folyamatok és ezáltal a veszteségek kizárása)
Pl. petróleum, terpentinolaj, kis sűrűségű ásványolaj-származékok
vagy savanyú hatású anyagok: kénsav, szuperfoszfát, nátrium-szulfit.

Célszerű a trágyalé rövid ideig való tárolása és mielőbbi kijuttatása

Főként rétek, legelők trágyázására használják, de alkalmas kalászosok
vetés előtti trágyázására vagy higított állapotban fejtrágyázásra is. (A
trágyalé foszfor-tartalma kicsi, ezért annak pótlásáról külön
gondoskodni kell.)



Hígtrágya

Fogalma: almozás nélküli állattartás közben keletkező folyékony
halmazállapotú szerves trágya, amely bélsárból, vizeletből és a trágya
eltávolítására felhasznált vízből áll.

Magyarországon nem jellemző a használata

Magas a tápanyag-tartalma (koncentrációja az ürülék és a felhasznált
víz mennyiségének arányától függ) → indokolt a mezőgazdasági
hasznosítás

Mesterséges tisztítása nem megoldható, egyetlen módja
ártalmatlanításának a talajba való kijuttatása
Szakszerűtlen kijuttatás → környezetszennyezés

Fontos a távoltartása az élő vizektől!



Egyéb szerves trágyák

• Baromfitrágya
Koncentráltabb trágya készíthető belőle (kevesebb vizet és ált. több NPK-t 
tartalmaz)
Alkalmas komposzt készítésére vagy istállótrágyához keverve 
felhasználható

• Tőzegfekáltrágya
Emberi ürülékből keletkezik, magas a N-tartalma

• Komposzt
Alapanyaga: szerves hulladékok (növényi levél-, szárrészek, istállótrágya, 
tőzeges trágyák, kommunális hulladék, szennyvíziszap, ipari 
melléktermékek)

Készítése: többszöri keverés, szellőztetés, nedvesítés → lebomlás → 
homogén végtermék
Aerob körülmények → gyors lebomlás
Adalékanyag: talaj, kalcium-karbonát
Főként kertészetekben használják fel



59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről

A rendelet főbb pontjai:

• Cselekvési Program

• Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai

• Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek



A rendelet főbb pontjai (folyt.):

• Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor

• Szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei

• Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a főbb
növények esetében figyelembe vehető maximális értékek

• Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények
átlagos fajlagos tápanyagigényének meghatározásához

• Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának
méretezéséhez.

• Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális műszaki paramétereihez

• A mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező
adatszolgáltatásához



Tartam-
hatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

*Istállótrágya minőség mellett

1. év 50 42 42 50 50 50 50 50 50

2. év 33 42 42 35 33 38 38 33 30

3. év 17 16 16 15 17 12 12 17 20

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következő évben harmadik évben negyedik évben

Nitrogén 50 75 100 100

Foszfor 40 75 100 100

Kálium 50 85 100 100

Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban homok és homokos 
vályog talajon, amennyiben a kijuttatás nem évente történik

Homok és homokos vályog talajokon adott területre évenként rendszeresen 
kijuttatott istállótrágya figyelembe vehető hasznosulása %-ban a trágya 

minőségétől függetlenül

Forrás: 59/2008 FVM rendelet



Tartam-
hatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

*Istállótrágya minőség mellett

1. év 40 38 38 40 33 38 38 33 38

2. év 33 30 30 30 33 28 25 30 30

3. év 27 20 18 15 22 22 20 20 20

0 12 14 15 22 22 18 17 12

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következő évben harmadik évben negyedik évben

Nitrogén 40 70 90 100

Foszfor 33 66 80 100

Kálium 33 66 80 100

Istállótrágya hasznosulásának időbeni megoszlása %-ban vályog, agyagos 
vályog és agyag talajon, amennyiben a kijuttatás nem évente történik

Vályog, agyagos vályog és agyag talajokon adott területre évenként 
rendszeresen kijuttatott istállótrágya figyelembe vehető hasznosulása %-ban a 

trágya minőségétől függetlenül

Forrás: 59/2008 FVM rendelet



* Az istállótrágya minőségének értékelési szempontjai:
Gyenge: túlnyomóan tömegtakarmányra (siló, szenázs, széna) alapozott
tartásnál, nem szakszerű trágyakezelés mellett.
Közepes: túlnyomóan tömegtakarmányra alapozott tartásnál, szakszerű
trágyakezelés mellett.
Jó: intenzív, nagymértékben abraktakarmányozásra (kukorica, gabonafélék
stb.) alapozott tartásnál, szakszerű trágyakezelés mellett.

Istállótrágya kezelés minősítési szempontjai:
Szakszerű trágyakezelés: szilárd alap trágyalé gyűjtőaknával. A
trágyakazlat szakaszosan rakják, magassága legalább 2,5 m. A trágyában
az ürülék és az alom egyenletesen elegyítve. A trágyalevet rendszeresen
visszaöntözik. A trágyakazal tömör, kellően nyirkos, légzsákmentes.
Kiszáradás ellen fedett. Környezetszennyezés minimális.
Nem szakszerű trágyakezelés: A kazal egyenetlen, üreges (légzsákokat
tartalmaz) a kazalban nem egyenletesen elegyített az alom és az ürülék, a
trágyalevet nem öntözik vissza. Takarás nincs.



Előadás ellenőrző kérdései

• Hogyan csoportosítjuk a szervestrágyákat? 
• Melyek a szervestrágyák főbb tulajdonságai?
• Mik az istállótrágya értékelésének főbb szempontjai?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

Előadás anyagát készítette:
Prof. Sárdi Katalin egyetemi tanár
Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
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