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Tájékoztató növénytermesztés
Vásárolt szerves trágyák kijuttatása
Az ellenőrzés során az állati eredetű trágya beszerzése, a kijuttatás körülményei és az ezekkel
kapcsolatos dokumentumok minden esetben felülvizsgálatra kerülnek, akár konvencionális, akár
ökológiai gazdaságból származó trágya került felhasználásra.
Alkalmazás a gyakorlatban:
Annak érdekében, hogy a beszerzett/felhasznált állati eredetű trágyáról minden szükséges
információ begyűjtésre kerüljön/rendelkezésre álljon, kérjük, használják az erre vonatkozó
formanyomtatványunkat. Kérjük, hogy az állati eredetű trágya beszerzését megelőzően küldje meg
részünkre a beszerzésre és a tervezett kijuttatásra vonatkozó információkat (K0256HU
formanyomtatvány kitöltve és aláírva).
A következő trágyaféleségek kijuttatása az EU-bio rendeletek előírásainak megfelelően NEM
megengedett:
Az EU-bio rendeletek előírásainak megfelelően a konvencionális üzemekből származó trágya NEM
használható, amennyiben az „iparszerű állattartásból“ származik.
Iparszerű állattartásnak a következő tartási módok tekintendők:
- Rácsos padozatú istállók (amennyiben az állatok által használt terület teljes nagyságában
rácsozott)
- Kifutó nélküli baromfitartás
- Ketreces tartás
- Azon broilertelepek, ahol a 32/1999 (III.31) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok
tartásának állatvédelmi szabályairól 7 mellékletében meghatározott állománysűrűségnél,
azaz 33kg/m2-nél magasabb állománysűrűségnél magasabb értéket használnak.
Tápanyagutánpótlás céljára extenzív állattartásból származó trágya felhasználható.
Az extenzív állattartás ismérvei értelmezésünkben:
 az állattartó üzemben rendelkezik földterülettel, és az állatlétszám nem haladja meg a 2
állategységet hektáronként – 170 kg N/ha (kivéve lovardák esetén);
 az állatok kifutóhoz, karámhoz vagy legelőhöz hozzáférnek;
 almozott tartás, nem teljes rácspadozat;
 sertéseknél nem alkalmaznak kötött tartást;
 nem alkalmaznak ketreces tartást (baromfi, nyúl);
Kérjük, hogy az ellenőrzésre a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, valamint a
szükséges mellékleteket készítsék elő!
Amennyiben a szükséges dokumentumok hiányoznak, vagy hiányosak, az ellenőrzésen nem
állapítható meg, hogy a kijuttatott trágya megfelel-e a vonatkozó rendeletek előírásainak! Ebben az
esetben további hiánypótlást írunk elő!
Amennyiben kereskedelmi forgalomba kerülő egyéb készítményt kíván tápanyagutánpótlás céljára
felhasználni, kérjük tájékozódjon a NÉBIH honlapján az ökológiai gazdálkodásban felhasználható
termésnövelő anyagokról, vagy érdeklődjön a HÖG-nél
A felhasznált trágya pontos mennyiségét és a kijuttatás időpontját kérjük minden esetben
dokumentálja a gazdálkodási naplóban.
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