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Tisztelt Olvasó!

Miközben társadalmi szempontból az élelmezésbiztonság az egész világon stratégiai kérdéssé vált,
a klímaváltozás hatásai egyre inkább megnehezítik a gazdálkodók életét, újabb és újabb kihívások
elé állítják őket. Bár a mezőgazdasági termelés csak kisebb mértékben felelős ezekért a negatív
környezeti változásokért, az európai uniós szabályozás mégis egyre több szigorú korlátozást
tesz kötelezővé, tovább nehezítve a gazdálkodók alkalmazkodási lehetőségeit és a gazdaságos
termelést. Mindezek ellenére a gazdatársadalomnak meg kell felelnie a növénytermesztésben
és az állattenyésztésben alkalmazandó, a klíma- és környezetvédelmet szolgáló újabb szabályozásoknak, valamint az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás kihívásainak is, és biztosítania kell
a biztonságos és minőségi élelmiszerellátást, a folyamatos agrártermelést.
A társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is elfogadható eredmény elérése érdekében
azonban minden gazdálkodónak ismernie kell a tevékenységét szabályzó uniós és hazai előírásokat, valamint a mindennapi gyakorlatban használható tenyésztési, nemesítési eljárásokat,
technológiai megoldásokat.
Kiadványsorozatunk ezeket az ismereteket foglalja össze, melyek átadásában a szaktanácsadók
kiemelt szerepet kapnak.
Az első kötetben a klímaváltozás és a mezőgazdaság általános gazdasági és szabályozási
környezetével foglalkozunk, a második kötetben a klímaváltozás növénytermesztésre, míg
a harmadikban az állattenyésztésre gyakorolt hatásait és a gyakorlati védekezési lehetőségeket
foglaljuk össze. Célunk, hogy olyan módszereket ismerjenek meg a gazdálkodók, amelyek átültethetők hazánkban a napi gyakorlatba.
Bízom abban, hogy kiadványaink bővítik a szaktanácsadók növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó klíma- és környezetvédelmi hatásokra vonatkozó ismereteit, növelik
a környezettudatosságot, és hozzájárulnak a hatékony és fenntartható gazdálkodási gyakorlatok
megvalósításhoz.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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1. Az állattenyésztés
és a klímaváltozás
Magyarország számára a természeti erőforrások – különös tekintettel a termőföld, az
erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, valamint a honos növény-, és állatfajtáink –,
az erőforrásokkal történő felelősségteljes, fenntartható gazdálkodás, valamint a kulturális
értékek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára megőrzése kiemelten fontos
érték. Éppen ezért a természeti erőforrások megőrzésére vonatkozó állami és nemzeti
szintű kötelezettség hazánk legmagasabb szintű jogszabályában, a 2011-ben elfogadott
új Alaptörvényben is rögzítésre került.
A természeti erőforrásokon belül az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme az egész világon, így hazánkban is kiemelt állami feladat, amelyet konkrét
kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek.
Az állatgenetikai erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek magukba foglalják a biodiverzitást, az agrártermelés céljainak hosszú távú megvalósítását szolgáló, a termelés
folyamatosságát biztosító biológiai alapok, állatfajok, -fajták, szaporítóanyagok genetikai
értékének megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére irányuló valamennyi intézkedést.
A klímaváltozás, az élelmiszerbiztonság, a klíma- és környezetvédelem és a magas beltartalmi értékű „funkcionális” élelmiszerek iránti megnövekedett igény következtében - a meg
nem újítható, meg nem újuló természeti erőforrások közt – hagyományos haszonállataink
jelentősége egyre növekszik.
A Kárpát-medencében, Magyarország természetföldrajzi környezetében kialakult és több
évtizedes múltra visszatekintően tenyésztett védett őshonos mezőgazdasági állatfajtáink
a biológiai sokféleség és a nemzeti örökségünk megőrzői. Géntartaléki szerepükön túl ezen
állatfajták meghatározott tájegységhez, a vidéki lakossághoz kapcsolódnak, a természetszerű állattartás hagyományait őrzik. Továbbá nemzeti identitásunk bizonyítékai, nevükben
és képi megjelenésükben Magyarország szimbólumai is egyben.
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Fentiekkel összhangban az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű
rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény állami feladatként rögzíti a hazánkban tenyésztett állatfajták mint állatgenetikai erőforrások megőrzését és fenntartását. Továbbá
az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel és az állattenyésztés
részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelettel együttesen külön szabályozásokat rögzítenek hazánk védett őshonos és veszélyeztetett állatfajtáinak génmegőrzésére
és fenntartására vonatkozóan.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított Nemzeti Tiszta Fejlődési
Stratégia (NTFS) tervezetének adatai szerint 2011 óta folyamatosan növekszik a mezőgazdaság ÜHG-kibocsátása, többek között a szarvasmarha-állomány, valamint az egy
tehénre eső tejtermelés növekedése következtében. Az előrejelzések szerint 2035-re
a mezőgazdasági kibocsátások fő forrásai – a mezőgazdasági termőföldek (47%) mellett–
a haszonállatok emésztése (32%) és a trágyakezelés (18%) lesz. A 2018-tól 2035-ig tartó
projekciók alapján a szektor kibocsátása 14%-kal fog emelkedni, amelyet az állatállomány
növekedése eredményez. (Forrás: ITM Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia)
Az Európai Bizottság által a tavalyi év végén előterjesztett Európai Zöld megállapodás valamint a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra
ágazatban használt antimikrobiális szerek értékesítésének 50%-os csökkentése, az állatjóléti
szabályozások – különös tekintettel a szállításra és a vágásra – valamint a gazdasági haszonállatok által okozott környezeti hatások mérséklése érdekében a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát rögzíti mint megfogalmazott ambíciókat.
Az egyes tagállamokkal szembeni elvárás az, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó nemzeti
stratégiai terveik már a kezdetektől fogva és teljes mértékben tükrözzék az Európai Zöld
Megállapodásban és a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégiában megfogalmazott ambíciókat.
Fentiekre tekintettel kiemelten fontos, hogy az állattenyésztésben, -tartásban is minél
nagyobb szerepet kapjanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a klíma- és környezetvédelmet, továbbá az állatjólétet szolgáló intézkedések. Magyarország
mezőgazdasága számára klímapolitikai szempontból az állattenyésztéshez kapcsolódóan
a digitalizáció és precíziós állattenyésztés fejlesztése és az állattartótelepek, valamint
a trágyakezelés, -kijuttatás korszerűsítése tehát kiemelt jelentőségű fejlesztési cél. A hosszú
távú éghajlat-politikai és levegőtisztaság-védelmi célkitűzések elérése pedig csak összehangolt tervezés útján lehetséges. Ezen intézkedésekkel és tervezéssel az állattenyésztés
és -tartás tekintetében a metán-kibocsátás mérséklése mellett az ammónia-kibocsátás
csökkentéséhez is jelentősen hozzájárulhatunk. Mindez a mezőgazdaság teljes kibocsátásának mérséklését eredményezheti.
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2. EU-s és hazai stratégiák
Az Európai Zöld Megállapodás és a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia állattenyésztéshez kapcsoló szabályozásai
Az Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) elnevezésű ambiciózus intézkedéscsomag
részeként a haszonállatok jólétére vonatkozó uniós jogszabálycsomag megfelelőségi
ellenőrzésének ütemterve foglalja össze az elmúlt években az állatjólét megerősítésére
vonatkozó tanácsi következtetések, parlamenti állásfoglalások, független értékelések és
civil kezdeményezések által megnevezett módosítási javaslatokat. Az ütemterv bemutatja a jelenleg hatályos jogszabályi keret kialakulásának folyamatát, emlékeztetve, hogy
a jelenlegi szabályok az unió területén található emlős haszonállatok 48%-ának, valamint
a szárnyas haszonállatok 80%-ának védelméről rendelkeznek. Az Európai Bizottság minőségi
jogalkotási elvei mentén végrehajtandó ellenőrzés várhatóan 2021 végén zárul le.
Hazánk tekintetében a stratégiai terveknek olyan fenntartható gyakorlatok alkalmazásához
kell vezetniük az állattenyésztésben, mint például a precíziós gazdálkodás, a biogazdálkodás,
továbbá a szigorúbb állatjóléti előírások.
A fenntartható élelmiszertermelés 2030-ig tartó, állattenyésztést érintő konkrét célkitűzései között szerepel a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra ágazatban használt
antimikrobiális szerek értékesítésének 50%-os csökkentése. Az emberek és állatok gyógyításához használt antimikrobiális szerek alkalmazásának hatására ugyanis antimikrobiális
rezisztencia alakulhat ki, amely becslések szerint évente 33 000 ember halálát okozza az
Európai Unióban. (Forrás: Európai Bizottság)
A Biodiverzitás Stratégia állattenyésztéshez kapcsoló szabályozásai
Az EU Biodiverzitás Stratégiájának állattenyésztéshez kapcsolódó lényegesebb pontjai közé
tartozik, hogy 50%-os növényvédőszer-használat csökkenést kell elérni 2030-ig. Ezt meg
kell támogatni az EU Beporzókra Vonatkozó Kezdeményezésének (EU Pollinators Initiative)
teljes végrehajtásával.
A mezőgazdasági területek legalább 10%-án továbbá magas biodiverzitással rendelkező,
nem termelő tájképi elemeket, például méhlegelőt kell létrehozni. Továbbá mivel a genetikai
diverzitás jelentősen erodálódik, a hagyományos, őshonos és tájfajták alkalmazására is
lehetőséget kell teremteni.
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3. Az állattenyésztéshez köthető
főbb kibocsátások

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) becslése szerint az
állattenyésztési ellátási láncok felelősek évi 7,1 gigatonna CO2-egyenértékű kibocsátásért,
ami az összes antropogén ÜHG-kibocsátás 14,5%-át jelenti. A szarvasmarha ágazat (húsés tejszektor együttesen) ezek 65%-áért felelős, és az állattenyésztés kibocsátásának
körülbelül 44%-a metán formájában történik. (Forrás: FAO, 2018b)

3.1 Ammónia-kibocsátás
Hazánk ammónia-kibocsátásának 90%-a mezőgazdasági eredetű, de a mezőgazdaságon
kívül a tüzelésből, illetve a hulladékkezelésből, ipari tevékenységből és a közlekedésből is
származik kisebb mennyiségű ammónia.

Ipar
1%
Nem ipari tüzelés
6%

Hulladékkezlés
2%
Energiaipar, Egyéb
0%

Mezőgazdaság
90 %

1. ábra: Az ammónia-emisszió megoszlása ágazatok szerint, 2016
Forrás: OMSZ, 2017.

12

13

3. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSHEZ KÖTHETŐ FŐBB KIBOCSÁTÁSOK

3. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSHEZ KÖTHETŐ FŐBB KIBOCSÁTÁSOK

Magyarország 2016. évi ammónia-kibocsátása 43%-kal volt alacsonyabb az 1990. évinél, és
2%-kal alacsonyabb, mint a 2005 évi érték. A mezőgazdasági eredetű ammónia-kibocsátás
az 1990. és 2016. közötti időszakban 2012-ben érte el a legalacsonyabb szintjét, 70 ktát, amely 50%-kal volt alacsonyabb az 1990. évi kibocsátásnál, és 13 %-kal maradt alatta
a 2005-ös kibocsátásnak. 2009 óta azonban folyamatosan növekszik a kibocsátásunk.
A magyarországi teljes NH3-emisszió trendje 1990 és 2016 között, a NEC irányelv 2020as és 2030-as célkitűzésivel összehasonlítva
100

A sertéságazatban tapasztalható folyamatos állatállomány-csökkenés a teljes időszakban
hozzájárult az emisszió mérséklődéséhez. Ezzel szemben a szarvasmarha ágazatban – elsősorban a húsmarha ágazatban – az utóbbi években tapasztalható állománynövekedés
hozzájárult a kibocsátás növekedéséhez. A tejelő ágazatban az állatállomány az utóbbi
években nem nőtt, inkább csak stabilizálódott, sőt a 2005 és 2016 közötti időszakot
vizsgálva az állatállomány összességében csökkent. Azonban a tejtermelés folyamatos,
intenzív növekedése miatt az egy tehénre eső ammónia-kibocsátás emelkedett, nagyrészt
ellensúlyozva az állatállomány csökkenéséből eredő emisszió-csökkenést.
Az ammónia-emissziót meghatározó főbb termelési adatok trendjei 1990-2016
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2. ábra: Forrás: OMSZ 2018.

A 2005 és 2016 közötti időszakra vonatkozó hazai ammónia-kibocsátási értékekből tehát
megállapítható, hogy a NEC irányelv által meghatározott 2020-as célkitűzés időarányosan
nem teljesült. Azonban hangsúlyozandó, hogy az irányelv csak a 2020 és a 2030 közötti
kibocsátási szintek között vár el lineáris csökkentési pályát.
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3. ábra: Forrás: OMSZ, 2017.

A rendszerváltás a magyar mezőgazdaság számára is alapvető változásokat hozott.
A korábbi, nagyüzemekre alapozott birtokszerkezet megváltozott, továbbá a privatizáció
is kedvezőtlenül hatott a mezőgazdasági termelésre. A rendszerváltást követő emis�szió-csökkenés oka tehát a mezőgazdasági termelés jelentős visszaesésében keresendő.
Ebben az időszakban a hazai állatállomány létszáma 30-40%-kal esett vissza, továbbá
a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlya megbomlott. A növénytermesztés
részesedése a mezőgazdasági termelésből ugyanis – különösen a 2003 óta a szántóföldi
növénytermesztést előnyben részesítő európai uniós agrárpolitika hatására – megnőtt.
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A tejelő szarvasmarha állomány és az egy tehénre eső napi tejtermelés trendje, 1990-2016
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4. ábra: Forrás: OMSZ 2017.

Az 1990 és 2016 között a mezőgazdasági termelés szerkezetében bekövetkezett változások
hatással voltak a mezőgazdasági eredetű ammónia-kibocsátás szerkezetére is. Míg 1990ben a sertéstartás volt a legjelentősebb ammóniaforrás, 26%-os részesedéssel a mezőgazdaságon belül, addig 2016-ra 14%-ra csökkent ezen ágazat kibocsátáshoz hozzájárulása.
Így 2016-ban a szervestrágya-kijuttatás volt a legjelentősebb szennyezőforrás, 26%-kal.
Ezt követte a műtrágya-kijuttatás és a szarvasmarhatartás 19%-kal, majd a baromfitartás
15%-kal, és csak ezután következett a sertéstartás 14%-kal.
Az állattartás emissziója alatt az istállóban és a trágyatárolás, valamint a szerves trágya
kijuttatása során keletkezett emissziót értjük. A szervestrágyázásból származó emisszió
41%-a a szarvasmarha ágazatból származik, 28%-a a baromfitartásból, és 25%-a sertéstartásból. A kijuttatott szervestrágya ammónia-kibocsátásának 70%-a szilárd trágyából ered,
30%-a hígtrágyából, utóbbinak a 2/3-a sertés hígtrágya és 1/3-a szarvasmarha hígtrágya.
(Forrás: AM – Országos Levegőterhelés-csökkentési Program – Mezőgazdasági Alprogram
2019-2030)
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5. ábra: Forrás: OMSZ, 2018.

3.2 Metánkibocsátás
Az állattenyésztésben a metán képződésének két fő forrása a trágya és a haszonállatok
emésztőrendszerében lezajló erjedési folyamatok. A kérődző haszonállatok–szarvasmarha,
bölény, juh, kecske – által elfogyasztott takarmánynövények nagy mennyiségben tartalmaznak biopolimereket, elsősorban cellulózt. Azonban az állatok nem termelnek celluláz
enzimet, így nem képesek a cellulózból egyszerű cukrokat előállítani. Ezért emésztőrendszerükben olyan szimbionta baktériumok élnek, amelyek rendelkeznek azokkal az enzimekkel,
amelyek lebontják az állatok számára emészthetetlen polimereket. A lebontás során pedig
gáz képződik, mely 30-40%-ban tartalmaz metánt (Cicerone és Oremland, 1988). Továbbá
a szerves trágyában lévő szerves anyagok anaerob baktériumok általi bontása során szintén
keletkezik metán.
Az EU mezőgazdasága 1990 óta nagyjából 20%-kal csökkentette metánkibocsátását, ugyanakkor 25%-kal növelte fajlagos termelékenységét. A trágyakezelés módszere és a trágya
biogázként felhasználása pedig még jelentősebben tudja mérsékelni a metánkibocsátást.
Hangsúlyozandó továbbá, hogy a mezőgazdasági eredetű metán az üvegházhatású gázok
természetes körforgásának része. A metán tíz év alatt szén-dioxiddá és vízzé bomlik, ami
a fotoszintézis útján a biomassza (takarmány) és a talaj szénkészletébe beépül, a mezőgazdaság természetes szénkörforgásának részét képezve.
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Szén körforgás
CO2 a légkörben
Napfény

Fosszilis
tüzelőanyagok
égetése

A termelők
fotoszintézise
Növényi
légzés
Fogyasztók általi
szén megkötés

Állati légzés

Lebomlás

Fosszilis szervesanyag
és fosszilis tüzelőanyag
6. ábra: Forrás: ScienceFacts.net

Fentieken túl elmondható, hogy a trágyaalapú biogáz-előállítással nemcsak a trágya
metánkibocsátása csökkenthető nullára, de a képződött biogáz hasznosítása révén az
energiatermelés metánkibocsátása is csökken, hiszen ehhez az energiához nem fosszilis
üzemanyagot használtak. A biogáz-előállítás során keletkező maradvány továbbá növeli
a talaj szervesanyag-tartalmát és ezáltal javítja a talaj ellenálló képességét a klímaváltozás
hatásaival szemben. A biológia törvényszerűségeit figyelembe vevő körforgásos gazdasági
modell tehát elősegíti a talaj szénmegkötését és a gazdaságok metán- és dinitrogén-oxid-kibocsátásának csökkentését is. (Forrás: Copa and Cogeca’s Feedback on the Roadmap on
the EU Methane Strategy)
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4. Az állattenyésztéshez köthető
kibocsátások csökkentésének
főbb eszközei

Mint ismeretes, az állattenyésztést érintően az ammónia és a metán rendelkezik a legjelentősebb környezeti terheléssel, és a légköri szennyezők között ezek járulnak hozzá leginkább
a klímaváltozás előidézéséhez és fokozásához. Az állattenyésztés közvetlenül legjelentősebben a trágyatároláson, istállótechnológián, valamint a takarmányozási technikákon
keresztül járul hozzá a kibocsátáshoz. Ugyanakkor a növénytermesztéshez kapcsolódó
szervestrágya-kijuttatás és a talajba bedolgozási technikák elmaradása miatt közvetetten
is jelentős környezetterhelő hatással bír.
Fentiekre tekintettel az állattenyésztési ágazat a termelés hatékonyságának fokozására
irányuló technológiákon, valamint a hatékonyabb trágyakezelési és -kijuttatási gyakorlatok
(N-körforgás és C-megkötés) alkalmazásával járulhatnak hozzá leginkább a környezeti
terhelés mérsékléséhez.
Nem vitatható, hogy a kérődző állatok – CO2-egyenértékben a mezőgazdaság összkibocsátásának 44%-át adó – metánkibocsátása jelentős. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a kérődző
állatok emberi fogyasztásra nem alkalmas takarmányfajtákat hasznosítanak, illetve olyan
területek biomasszáját hasznosítják, melyeken kellő hatékonysággal emberi fogyasztásra
alkalmas élelmiszer-alapanyagok nem termelhetők. A füves területek legeltetése egyúttal
a biodiverzitás megőrzésének és a talaj kedvező tápanyagtartalma és szerkezete megőrzésének a záloga is.
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4.1 Takarmányozás
Az állati szervezetben a legtöbb táplálóanyag hasznosulása meglehetősen gyenge.
Az emésztés sajátosságai és az anyagcsere-folyamatok jellegzetességei miatt elkerülhetetlen, hogy az állati termékek előállítása során káros anyagok jussanak a környezetbe.
A takarmánnyal felvett fehérjének (nitrogéntartalmú anyagoknak) és foszfornak intenzív termelés esetén is csupán egyharmada (33%) értékesül, kétharmad része bélsárral és vizelettel ürül.
A megfelelő takarmányreceptúra, a különböző előkészítési eljárások, a gyártástechnológia,
valamint a takarmányozási rendszer kialakítása rendkívül fontos, hiszen a táplálóanyagok
emészthetőségének és biológiai értékesülésének javításával érhető el, hogy a termelés
során kevesebb táplálóanyag távozzon a trágyával.
A sertések nitrogénürítése és az ürített nitrogén megoszlása

Takarmány
nitrogéntartalma
100%

Nyerfehérje tartalom
/ 6,25

Hasznosuló N
~33 – 45%

Levegőszennyezés
Kiürített N
~55 – 67%

~28 – 34%
~27 – 33%

Alacsony fehérjetartalmú takarmányozási rendszerek bevezetése
A fehérje minőségét az aminosav-összetétel, az emészthetőség, a biológiai érték (értékesülés)
és az esetleges antinutritív anyagok egyidejű jelenléte határozza meg. A fehérjeszintézis
hatásfoka mindig a szükséglethez képest legkisebb mennyiségben jelenlévő, azaz a limitáló
aminosavtól függ. Ezt veszi figyelembe az úgynevezett ideális fehérjeellátás elve. Az ideális
fehérje egy olyan aminosav-összetételű takarmányfehérjét jelent, amiben a nélkülözhetetlen
aminosavak aránya pontosan megfelel az állat igényének, azaz nincs olyan aminosav, amely
feleslegben lenne vagy ami a többi aminosav értékesülését korlátozná. Az ideális fehérje
aminosav-összetétele az állat ivara, kora, genotípusa és fiziológiai állapota szerint különböző.
A takarmányok nyersfehérje-tartalma jelentős mértékben csökkenthető, amennyiben
a fehérjeellátás az adott korú és genetikai képességű állatoknak javasolt ideális fehérje-összetétel figyelembevételével valósul meg. Ha van olyan aminosav, amely az ideális
arányhoz képest kisebb mennyiségben van jelen, akkor azt ipari úton előállított aminosavakkal feltétlenül pótolni kell.
A sertéstenyésztésben a gyakorlatban a nyersfehérje-tartalom 170 g/kg-ról 140 g/kg-ra
csökkentése gazdaságosan megvalósítható, és az NH3-kibocsátás 30%-os mérséklését
eredményezheti, ha a többfázisú takarmányozás során a limitáló aminosavak szintjét és
arányát az állatok igényeihez mérten biztosítják. A takarmány nyersfehérje-tartalmának
10 g/kg-os csökkentése 10%-kal alacsonyabb teljes ammónianitrogén-tartalmat eredményez
a sertés hígtrágyában és 10%-kal alacsonyabb NH3-kibocsátást tesz lehetővé a hizlalás során.
Több fázisú takarmányozás

Talajba
mosódás
7. ábra: Forrás: NAIK AKI Ágazati Ökönómiai Kutatások Osztálya

Előkészítési, gyártási eljárások
A takarmánygyártás során – a darálás eredményeképpen – a megfelelő szemcseméret beállításával a táplálóanyagok emészthetősége jelentős mértékben javítható, és akár 30%-kal
is csökkenthető a bélsárral ürülő nitrogén mennyisége. A granulálás pedig akár 22%-kal is
csökkentheti a bélsár nitrogéntartalmát. A különböző takarmánykiegészítők alkalmazása – mint például az enzimek, probiotikumok, szerves savak – ugyancsak csökkenthetik
a nitrogénürítést, mivel javítják a takarmányértékesítést.
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A takarmányozási fázisok számának növelése a haszonállatok szükségletének pontosabb
kielégítésére szolgáló módszer, amely lehetővé teszi az életkor és a hasznosítási irány
szerinti legmegfelelőbb táplálóanyag-ellátást. Ezt az eljárást egészítheti ki még az ivar
szerinti elkülönítés és takarmányozás.
A takarmányváltás általában megviseli az állatokat, ezért a takarmányozási fázisok számának
növelése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy minél kisebbek legyenek
a különbségek az egyes fázisok között etetett takarmányok táplálóanyagtartalmában.
A takarmányozási fázisszám tervezéséhez ma már takarmányformulázó programok állnak
rendelkezésre, amelyek segítségével igény szerint modellezni lehet a szükségleteknek
megfelelő ideális takarmányozási fázisszámot.
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4.2 Nitrogénürítés-monitoring
A felhasznált inputok (például takarmány, energia és víz) valamint a keletkezett szerves
vagy hígtrágya mennyiségének nyomon követése révén meghatározható, hogy hol kell
beavatkozni az adott gazdaságban a jövedelmezőség vagy a környezeti fenntarthatóság
javítása érdekében. A komplexen egymásra épülő termelési szakaszok monitoringját
a gyakorlatban a nitrogénáramlás követésén keresztül végzik, a takarmányozással és
a táplálóanyag-menedzsmenttel kezdődően az istállózáson és tartástechnológián keresztül
egészen a trágyatárolással és -kijuttatással bezárólag. (Forrás: Jó gyakorlatok a környezetbarát sertéstartásban és tápanyaggazdálkodásban 2019)

4.3 Magas színvonalú tenyésztői munka

CSÖKKENTÉSÉNEK FŐBB ESZKÖZEI

A genomszelekció két lépésben hajtható végre:
1. Az egyes kromoszómaszegmensek hatásának becslése egy referencia-populációban.
2. A genom tenyészérték (GTÉ) becslése a referencia-populáción kívüli egyedekre, például
a tenyészállatjelöltekre, melyeknek csak a genotípusa ismert és nem rendelkeznek
fenotípusos adattal.
A genom szelekció mára már majdnem minden állatfajban alkalmazott eljárás, melynek segítségével akár már embriókorban előre becsülhető egy adott egyed várható tenyészértéke.
Tekintettel arra, hogy genomszelekcióval a várható tenyészérték bármilyen fenotípusos
teljesítmény rendelkezésre állása nélkül meghatározható, ezen eljárással jelentősen lerövidíthető a generációs intervallum. Ugyanis nem kell megvárni, hogy a hímivarú egyedek
az ivadékvizsgált lányai alapján minősüljenek. Az eljárás tehát gyorsabb szelekciós előrehaladást tesz lehetővé.

A genomszelekció sémája

Ellenállóbb és produktívabb fajták nemesítése
A nemesítés az a tevékenység, mely során az ember a gazdasági haszonállatok fontos
tulajdonságait javítani igyekszik, figyelembe véve azok genetikai adottságait és értékmérő
tulajdonságait. A nemesítés célja, hogy a mindenkori igényeknek megfelelő állatpopulációk
(genotípusok) kerüljenek kialakítása, valamint hogy a változékonysággal és az átörökléssel
kapcsolatos törvényszerűségek feltárásra és alkalmazásra kerüljenek.
A klímaváltozással kapcsolatosan egyre inkább előtérbe kerül a tenyésztett állatfajtáink
biológiai és életteljesítményének genetikai jellegű javítása, a tőlük származó utódok létszámának növelése, valamint a szélsőségesebb éghajlati és időjárási viszonyokhoz hatékonyabban alkalmazkodni tudó, az új korokozókkal szemben ellenállóbb fajták kialakításának
szükségessége.

Genetikai képesség

SNP’s

KÖRNYEZET

KÖRNYEZET

Genomszelekció
A genetikai szelekció ma már főként arra irányul, hogy javítsa az állati termelés biológiai
hatékonyságát, azaz gyorsabb növekedést, a takarmányértékesítés javulását, valamint az
izom arányának növekedését eredményezze. A genetikai fejlődés azonban lehetőséget adott
az állatitermék-előállítás környezeti lábnyomának csökkentésére is, tekintettel arra, hogy
a magasabb fajlagos termelési mutatókkal rendelkező állományok eredményeképp kevesebb
állattal lehet előállítani a kívánt termékmennyiséget, csökkenő környezetterhelés mellett.
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TERMELÉS
8. ábra: Dr. Stefler József – A genomika alkalmazásának lehetősége a húsmarhatenyésztésben
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4.4 Tartástechnológia
Precíziós gazdálkodás az állattenyésztésben
A világ népességnövekedése, a fogyasztói szokások és igények megváltozása hatására folyamatosan és jelentős mértékben emelkedik a fogyasztói igény az állati eredetű termékek
és a biztonságos, jó minőségű élelmiszerek iránt.
Mára már tehát megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy a megnövekedett és megváltozott
fogyasztói igények mind mennyiségbeli, mind minőségbeli kielégítéséhez nélkülözhetetlen
a termelés jelentős fokozása, az előállított állati eredetű alapanyagok és termékek minőségének javítása, valamint a nyomonkövethetőség.
A precíziós állattenyésztés (Precision Livestock Farming – PLF) számos új és innovatív
technológiai fejlesztésen alapuló, az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdálkodási forma,
amely potenciálisan forradalmasíthatja az állattenyésztést. Megfelelő végrehajtás esetén
az úgynevezett intelligens gazdálkodás erőteljesen növelheti a gazdaságok hatékonyságát,
teljesítményét. Emellett javíthatja az állatjóléti és állategészségügyi körülményeket, csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, megkönnyítheti az egységes termékalap
előállítását, valamint a termékek piaci szegmentálás. Továbbá a nyomonkövethetőség
erősítésével visszaszoríthatja az állati termékek illegális kereskedelmét.
Annak érdekében, hogy a PLF-ben rejlő lehetőségeket minél hatékonyabban és hos�szabb távon is ki tudja használni az állattenyésztési ágazat, össze kell hangolni a PLF
technológiák fejlesztésében és alkalmazásában érdekelt ipari és tudományos szervezetek
munkáját. Folyamatosan be kell mutatni és hozzáférhetővé tenni a legújabb innovatív PLF
megoldásokat, valamint ösztönözni a kereskedelmi szektort a professzionálisan irányított
termékfejlesztések támogatására.
A mezőgazdaság digitalizációjának, a modern technikáknak köszönhetően ma már rengeteg
adat, információ képződik a mindennapi termelés során. A PLF a legfejlettebb technológiák
felhasználásával olyan tartás, takarmányozási és menedzsment rendszert valósít meg, amely
a nagy létszámú telepeken is lehetővé teszi az állatok „egyedi” gondozását, a problémák
korai felismerését és hatékony megoldását. A precíziós technológiákat ma elsősorban
a tejelőtehenészetekben, valamint a sertés- és baromfiágazatban, vagyis az állati termék
intenzív előállításában hasznosítják.
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A precíziós gazdálkodás igazi térhódítása a haszonállatok egyedi azonosíthatóságával vált
lehetségessé. Ugyanis ezen gazdálkodás során folyamatos információgyűjtés történik
a környezetről, az állatról és a takarmányról, a nyert adatokat pedig különböző matematikai
modellek segítségével dolgozza fel és értékeli a rendszer. A szenzorok az állatok jellemzőit,
a környezetüket vagy a folyamatokat mérik, és a mért adatokat online a telep vezérlő számítógépére küldik. Az információk folyamatos monitorozásával a gazdálkodók ellenőrizhetik
az állatok állapotát, valamint szabályozhatják például a hűtést, a fűtést, a szellőztetést
vagy a takarmányellátást az istállókban. Mivel a precíziós technológiáknak köszönhetően
rengeteg információ áll rendelkezésünkre az állatról, a takarmányról és a környezetről,
az egyes egyedek igényeit jobban kielégítő takarmányt és környezetet tudunk biztosítani
a gazdasági céllal tartott állatok számára. Mindez pedig hozzájárul a termelőtelep hatékonyságának növeléséhez. A PLF rendszerek segítségével ugyanis az állatok elérik és
a termelés során végig megtartják a genetikai képességeiknek megfelelő termelési szintet.
Emellett a különböző betegségek, állategészségügyi problémák már nagyon korai fázisban
kiszűrhetőek mind a csoportban, mind pedig egy-egy állat esetében, ami jelentősen csökkenti
a gyógyszerfelhasználást és a termelés visszaesésének mértékét. A precíziós takarmányozás
továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy az állatok szükségleteit a lehető legpontosabban
elégítsük ki. A növekedési modellek segítségével a termelés bármely időpontjában megbecsülhető az adott genetikai képességű állomány táplálóanyag-szükséglete, és ez lehetővé
teszi a pontosabb takarmányreceptúrák összeállítását.
A precíziós gazdálkodás nem csupán a gazdák számára fontos. Használata ugyanis nemcsak
a termelés hatékonyságát, minőségének növekedését, a költségek jelentős csökkenését
eredményezi bizonyíthatóan, hanem a gazdálkodás környezetkárosító hatásának csökkentésével az élelmiszer-biztonság és a fenntartható mezőgazdaság elvárásainak is megfelel. A hatékony termelés egyben az állattartás károsanyag-kibocsátásának és ökológiai
lábnyomának csökkenését is jelenti. (Forrás: AgrárUnió – A jövő elkezdődött – Precíziós
technológiák az állattartásban)
Épületmodernizáció az állattenyésztési körülmények javítása érdekében
Az állat teljesítményét két tényező befolyásolja: az öröklött gének összessége és a környezet. A környezet tekintetében a klímaváltozással most már nemcsak időszakosan,
hanem folyamatosan számolnunk kell. Az állattartó telepek korszerűsítése az új, innovatív
és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén nem csak az állattartó
gazdaságok versenyképességének javításához, a hozzáadott érték termelésének fokozásához, az energiahatékonyság növeléséhez és a károsanyag-kibocsájtás csökkentéséhez járul
hozzá. Hanem megoldást jelenthet a klímaváltozással járó szélsőséges környezeti hatásokból (hőstressz, új kórokozók megjelenése) eredő negatív behatások kiküszöbölésére is.
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CSÖKKENTÉSÉNEK FŐBB ESZKÖZEI

CSÖKKENTÉSÉNEK FŐBB ESZKÖZEI

Trágyakezelés, -kijuttatás technológiájának javítása

4.5 Agrárdigitalizáció az állattenyésztésben

Az istállókban és a trágyatárolás során jelentős mennyiségű, a környezetet terhelő gáz
halmazállapotú kibocsátás keletkezik. Ezek közül a legfontosabbak az ammónia, a dinitrogén-oxid vagy kéjgáz, és a metán. Az almozott rendszerekben lényegesen magasabb
dinitrogén-emissziókkal kell számolni, mint a hígtrágyás technológiákban. Az állattartásból
származó metánemissziók nagy része a kérődző haszonállatok emésztőrendszeréből kerül
a levegőbe, kisebb része keletkezik a szerves trágyák tárolása és kijuttatása során. A metánképződés anaerob körülményeket igényel, ezért a hígtrágyás technológiákban általában
lényegesen több metán keletkezik, mint az almozott rendszerekben.

Az agrárdigitalizáció a következő évtized legnagyobb lehetőségét jelentheti az ágazatnak:
a termelés hatékonyságát, jövedelmezőségét és versenyképességét emelni, a környezetterhelést és a termelési kockázatokat pedig várhatóan csökkenteni fogja.

A trágya tárolására hígtrágyás rendszerekben nyitott vagy zárt trágyatankokat, trágyasilókat, továbbá nyitott trágyalagúnákat, valamint zárt, fóliás trágyatömlőket alkalmaznak.
A szilárd trágyát általában trágyakazalban, oldalfalakkal ellátott tárolókban, szabad trágyafelszínnel vagy lefedve tárolják. (Forrás: Jó gyakorlatok a környezetbarát sertéstartásban
és tápanyaggazdálkodásban 2019)
A helytelen trágyakezelés és kijuttatás esetén a talaj és a vizek nitrogén- és foszfor-,
valamint a levegő ammóniaterhelése megnőhet, továbbá a trágya szántóföldi kijuttatása
számottevően hozzájárul a szennyezőanyagok levegőbe és vízbe történő kibocsátásához.
Az alábbi eljárások alkalmazásával csökkenthető az állati trágyából származó ammóniakibocsátás:
• a szilárd és a hígtrágyának a kezelendő növénykultúra vagy gyep előrelátható nitrogén- és
foszforigényeinek megfelelő kijuttatása, figyelembe véve a talajban meglévő tápanyagtartalmat és a más trágyákból származó tápanyagok jelenlétét is,
• a szilárd és hígtrágya kijuttatásának mellőzése, ha a kezelendő földterület vízzel telítődött, elárasztott, fagyos vagy hóval borított,
• a hígtrágyának vontatott tömlő, vontatott csoroszlya alkalmazásával vagy sekély, illetve
mély injektálással történő kijuttatása a gyepre,
• a szántóföldre kijuttatott szilárd és hígtrágya beledolgozása a talajba a kijuttatás utáni
négy órán belül,
• az istállótrágya és a trágyaszeparátum szilárd fázisának tárolására szolgáló tárolók
lefedése,
• a gazdaságok megfelelő méretű trágyatároló-kapacitásának biztosítása ahhoz, hogy
trágya csak a növénykultúra növekedése szempontjából megfelelő időszakban kerüljön
kiszórásra.
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Napjainkban a termelőeszközökben már egyre nagyobb számban jelennek meg az okos
technológiák. A digitális adatgyűjtésnek és adatintegrációnak köszönhetően elérhetővé
vált a nagy mennyiségű adatok feldolgozása, a rendelkezésre álló értékes információk, azok
elemzése és a modellezés pedig lehetővé teszik a termelési folyamatok optimalizálását.
Továbbá a rendelkezésére álló adatok és információk felhasználásával végzett termelés
jelentősen mérsékelheti a környezeti kockázatokat és a környezetterhelést – a hatékonyság
növelése mellett.
A Digitális Jólét Program keretében elkészült Magyarország Digitális Agrárstratégiája.
Ez megfogalmazza a következő évekre az agrárgazdaság digitalizációjához szükséges
lépéseket, annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság minél felkészültebben tudjon
reagálni az egyre gyorsuló és elkerülhetetlen digitális átalakulás támasztotta kihívásokra.
(Forrás: New Technology – Küszöbön a Mezőgazdaság 5.0, vagyis az agrárdigitalizáció)
Az állattenyésztésben az állatok egyedi azonosítása, az egyedi azonosítók nyilvántartása és
a hozzárendelt adatbázisok révén azonnali, pontos, gyors és nagy mennyiségű információt
kaphatunk a haszonállatainkról. Ezen adatok összehasonlításra, kiértékelésre is lehetőséget
adnak. A digitalizációnak köszönhetően az adatok könnyen és biztonságosan tárolhatók,
megoszthatók. Az egyes adatbázisok átláthatóságukon, összekapcsolhatóságukon keresztül
segítséget adhatnak a gyenge és erős pontok megvilágításához.
Az agrárdigitalizációban rejlő előnyök kiaknázásával a költséghatékonyság növelése
a termelésbiztonság veszélyeztetése nélkül valósulhat meg. Az állatok genetikai termelőképessége maximalizálhatóvá válik, egészségi állapotuk folyamatosan monitoringozható,
és ez az azonnali beavatkozás lehetőségét is megteremti.
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5. Főbb megtett intézkedések
Hangsúlyozandó, hogy az agráriumnak – és azon belül az állattenyésztésnek – jelenleg
is számos ÜHG-csökkentő és a klímaváltozáshoz alkalmazkodást elősegítő intézkedése,
eszköze van. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

5.1 A Közös Agrárpolitika I. pillér keretein belül megvalósuló Kölcsönös
Megfeleltetés Szakrendszer
Az alábbiakban kerülnek felsorolásra azok a HMKÁ és JFGK állattenyésztéshez kapcsolódó
elemek, amelyek közvetlen ráhatással bírnak a mezőgazdaság emissziójának csökkentésére.
Környezet, éghajlatváltozás és a földterület jó mezőgazdasági állapota
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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JFGK: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme
Szerves trágyával kijuttatható nitrogén-hatóanyag mennyiségi korlátozásának betartása.
Lejtős területen, felszíni vizek környezetében történő trágyázás feltételei.
Trágyakijuttatási tilalmak.
Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználására vonatkozó engedély megléte.
Trágyatárolóra vonatkozó követelmények betartása (csak a kialakítás a határidők lejárta után).
A mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok
által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal és szennyvíziszapkomposzttal kijuttatott mennyiséget is.
Lejtős területen történő trágyázás: 12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és
szerves trágya csak a jogszabályi feltételek mellett alkalmazható. 17%-nál meredekebb
lejtésű területre trágya nem juttatható ki.
Hígtrágya kijuttatás: Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági
engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen.
Szerves trágya termőföldön történő tárolása: Istállótrágya mezőgazdasági területen
tárolása során be kell tartani az ideiglenes tárolási előírásokat.
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•

Trágyatárolóra vonatkozó előírások: Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes,
szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának nagyállattartó telepen legalább 6 havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie.
A trágyatárolásra vonatkozó követelmény a kisebb telepekre is vonatkozik, amennyiben
a telepi állatlétszám meghaladja a magánszemély háztartási igényeit elérő mértéket, és
amennyiben a telep maga nitrátérzékeny blokkban található. Ha a gazdálkodó rendelkezik silótárolóval, akkor annak aljzatának és a keletkező silólé összegyűjtésére szolgáló
aknának meg kell felelnie a szivárgásmentességi előírásoknak.

HMKÁ: Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások
Nem juttatható ki szerves trágya a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR)
grafikusan megjelölt 5000 négyzetméter feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres
sávban, a völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,
a MePAR grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres
sávban azzal, hogy a védőtávolság 3 méterre csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés
alatt álló tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.
A meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott
trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.

5.2 Állatjóléti támogatások
A működő állatjóléti támogatási programok célja, hogy a hazai és uniós állatjóléti követelményeken túlmutató nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelezettségvállalásokat
teljesítő állattartók többletköltségei kompenzálásra kerüljenek. Az állami támogatási szabályokból eredő úgynevezett ösztönző hatás követelménye alapján kizárólag a támogatási
kérelem benyújtása után felmerült költségek/kiadások támogatására van lehetőség.
A 2007 óta elérhető baromfi- és sertésjóléti támogatás célja, hogy támogatásban részesüljenek azon gazdálkodók, akik vállalják az előírásokon túlmutató állatjóléti feltételek
biztosítását.
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39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII.
13.) AM rendelet alapján nyújtható támogatás teljes keretösszege az adott támogatási
évre 8,5 milliárd forint.
A 2019-2025. évre szóló notifikációs eljárásban az Európai Bizottság öt kötelezettségvállalás
támogatását engedélyezte. Ezek az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, a tartási
rendszerben természetes feltétel, a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,
az almozás vagy a megfelelő mikroklíma, amely kötelezettségvállalás esetén az az igénylő
jogosult támogatásra, aki vagy amely vállalja, hogy az istállóban szén-dioxid esetében
a 2850 ppm-t, ammónia esetében a 9,5 ppm-t nem haladja meg a gázkoncentráció.
7/2015. (III. 11.) FM rendelet
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.)
FM rendelet teljes keretösszege az adott támogatási évre 8,62 milliárd forint.
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet teljes keretösszege az adott
támogatási évre 1 640 millió forint.
A 2019-2025. évre szóló notifikációs eljárásban az Európai Bizottság négy kötelezettségvállalás támogatását engedélyezte ezen két támogatás esetében. Ezek az előírtnál
legalább 10%-kal nagyobb férőhely, az istállóban széndioxid- és az ammónia- tartalomra
ajánlott érték csökkentése úgy, hogy az istállóban a széndioxid-koncentráció a 2850 ppm,
az ammónia-koncentráció a 9,5 ppm értéket nem haladja meg, a gazdálkodási gyakorlat
során a kártevők okozta szennyeződések megakadályozásának, naponta legalább 9 órán át
természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény, vagy a takarmányozáshoz ivóvíz
minőségű víz biztosítása.
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5.3 A Közös Agrárpolitika II. pillér releváns intézkedései
a Vidékfejlesztési Programban
A VP állattenyésztéshez kapcsolódó főbb támogatási területei az alábbiak:
VP-5-4.1.1.6-15 – Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel
kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági
termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak
megfelelő trágyatárolóik megépítését. Ugyanakkor nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is. A trágyaelhelyezés problémájának
megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrátszennyezések
csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyagkörforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.
A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
• szarvasmarha, bivaly,
• lófélék, (ló, szamár, öszvér),
• sertés,
• juh, kecske,
• baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok
(galamb, strucc, emu),
• nyúl.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,57
milliárd forint, amely egy összegben került megnyitásra. A felhívás az Európai Unió 5-ös
vidékfejlesztési prioritásához, illetve az abból képzett alábbi fókuszterülethez kapcsolódik:
Fókuszterület száma

Fókuszterület megnevezése

Keretösszege (Mrd. Ft)

5/D

A mezőgazdaságból származó
üvegházhatást okozó gázok
és ammónia kibocsátásának
csökkentése

5,57

A pályázati felhívásra beérkezett és támogatott kérelmek száma 242 db, a megítélt támogatási összeg 5,455 Mrd forint volt, a pályázatok megvalósítása folyamatban van.
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VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
A felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú
higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az unió vissza nem
térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM
rendelet előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelményeket
a fogyasztói igények változásához igazodva alakították ki. Az állatjóléti intézkedés egy újabb
ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,53
milliárd forint. Forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. (Forrás: AM – Országos Levegőterhelés-csökkentési
Program – Mezőgazdasági Alprogram 2019-2030)
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása
A felhívás lehetőséget teremt többek között az állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság
fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd forint.
Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása
Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások.
• Állattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése,
• Állattartó telepi épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése,
• Világítási rendszerek korszerűsítése,
• Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új,
energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
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Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban
A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági
üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
Például a fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény
részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása,
biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata,
biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával
és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja az állattartó
gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése
és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák
elterjesztésének támogatása révén.
A felhívás több területen kívánt hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének
növeléséhez. Lehetőség nyílt az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére,
tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel
nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek
beszerzésén keresztül. Továbbá az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai,
épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia
hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra került.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
5,95 Mrd forint volt.
Jelenleg van folyamatban a VP2-4.1.1.-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
felhívás tervezetének véglegesítése.
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
19,86 Mrd forint volt.
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szintén
19,86 Mrd forint volt.
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VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

5.4 Nitrát Irányelv

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
3,97 Mrd forint volt.

A „Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 91/676/
EGK irányelv értelmében a trágyatárolóknak megfelelő szivárgásmentes műszaki állapottal
és 6 havi trágya tárolásához szükséges kapacitással kell rendelkezni 2014. december 31.
óta. A trágyatárolók kapacitásának meghatározásához az állattartónak figyelembe kell
venni az általa tartott állatok trágyatermelését, melynek értékeit állatkategóriánkként,
a tartástechnológia és az állatok kora, testtömege, valamint tartási célja szerint a Helyes
Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) 5. számú melléklete 1. és 2. pontjai tartalmaznak. Ettől
az előírástól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes
környezetvédelmi hatóságnak bejelenti és igazolja, valamint az adatszolgáltatása során jelenti,
hogy a trágya közvetlen termőföldön felhasználását továbbiakban nitrátérzékeny területen
nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként felhasználásra vagy
feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként.
Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja
az elszállításig a trágya biztonságos tárolását. A trágyatároló méretezésekor figyelembe
kell venni azt a többlettárolási igényt, ami a kijuttatásra használt területen fennálló, előre
nem látható, szélsőséges vízjárási viszonyokból – különösen belvíz, valamint fakadó és
szivárgó vizekből származó elöntés – adódhat.

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg itt
szintén 19,86 Mrd forint volt.
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának in situ megőrzése támogatása
A felhívás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén vegyes ivarú – állományának
a fajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti,
tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló
jogszabályok keretein belül.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
14 milliárd forint volt.
VP4-10.2.1.2-17 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző
tanácsadói tevékenységek támogatása
A felhívás célja a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve tárolásra
előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, genetikai
vizsgálatok elvégzése, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) apaállatainak, illetve apaállat-jelöltjeinek az eredeti
tartási, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése,
valamint a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták
megőrzését segítő tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel,
szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.

Hígtrágya és trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban vagy medencében
tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak
ellenálljon, élettartama legalább húsz év legyen. Ezt csak az e célnak megfelelő építési anyagokkal lehet megvalósítani, melyek alkalmasságát az építési anyagok műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának
szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani. A szivárgásmentességet
és a korrózióállóságot a trágyával érintkező felülettel, az ezt alkotó anyaggal kell biztosítania.
A tervezés során kötelezően figyelembe veendő részletes műszaki előírásokat a HMGY 5.
számú mellékletének 5.2. pontja tartalmazza. Az istállótrágya-tároló kapacitást legeltetéses
állattartás esetén az istállózott időszak hossza alapján kell megállapítani.
Amennyiben mélyalmos tartás és extenzív legeltetéses állattartás esetén az ideiglenes
szálláshelyen képződött trágya és karámföld közvetlenül termőföldre kerül, akkor nem
szükséges trágyatároló építése, ha a trágya felhalmozódása az istállóban vagy a szálláshelyen legalább hat hónapig biztosított.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
3,83 Mrd forint volt.
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5.5 IED Irányelv (Industrial Emissions Directive)
Az integrált szennyezésmegelőzésről és -csökkentésről az Európai Parlament és a Tanács
ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv I. mellékletének 6.6. pontjában meghatározott BAT-következtetések az alábbi állattenyésztési tevékenységekre vonatkoznak:
Baromfi vagy sertés intenzív tenyésztése:
• több mint 40 000 férőhellyel baromfi számára,
• több mint 2000 férőhellyel (30 kg feletti) hízósertés számára, vagy
• több mint 750 férőhellyel tenyészkoca számára.
Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:
• baromfi és sertés takarmányozása,
• takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás),
• baromfi- és sertéstenyésztés (tartás),
• a trágya gyűjtése és tárolása,
• a trágya feldolgozása,
• a trágya kijuttatása,
• az elhullott állatok tárolása. (Forrás: AM – Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
Mezőgazdasági Alprogram 2019-2030)
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6. Megelőzés – monitoring
rendszer

Az NTFS kiemeli, hogy a magyar mezőgazdaság számára klímapolitikai szempontból – az
állattenyésztéshez kapcsolódóan, tehát a digitalizáció és precíziós állattenyésztés fejlesztése és az állattartótelepek, valamint a trágyakezelés, kijuttatás korszerűsítése fejlesztési
célokon túl – a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése is
kiemelt jelentőségű.
Ammónia-kibocsátás monitoring rendszer
A monitoring rendszer célja az ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében hozott intézkedések hatásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján. A monitoring során gyűjtött
adatok beépülnek az országos emissziókataszterbe, tehát hozzájárulnak az évenkénti
ammónia-kibocsátás változásának meghatározásához. Legfontosabb szempont, hogy az
adatgyűjtés teljes folyamata a nemzetközi elvek alapján történjen, és összhangban legyen
az országos emissziókataszter készítése során alkalmazott módszerekkel. Ez magában
foglalja a mintavételezés statisztikai módszerek alapján történő kialakítását, az adatdefiníciók pontos meghatározását, valamint az adatok feldolgozását.
A monitoringnak azokra a területekre kell kiterjedni, amelyekre a kibocsátás-csökkentő
intézkedések irányulnak, és ahol az intézkedések hatására létrejött változás mértéke várhatóan a legnagyobb. Ebből a szempontból négy területet különíthetünk el:
•
•
•
•
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takarmányozás,
trágyakezelés istállón belül,
trágyatárolás,
trágyakijuttatás.

43

6. MEGELŐZÉS – MONITORING RENDSZER

Az ammónia-kibocsátás csökkentését szolgáló takarmányozási technikák alkalmazhatósága szimulációs modellezések keretében vizsgálandó. Az állattartásból származó nitrogénürítés mértékére a takarmánykeverékek táplálóanyagtartalma bír a legbefolyásolóbb
hatással. Éves szintű nyomonkövetése elengedhetetlen, és kizárólag a takarmánygyártó
üzemek által használt, magas adatminőséget biztosító takarmányreceptúra-szoftverekből
származtatható. A valós állattartó telepeken keresztül végzett modellezések közel 500
takarmányreceptúra vizsgálatát igénylik.

6. MEGELŐZÉS – MONITORING RENDSZER

Monitoring rendszer felépítése

Takarmányozás

A trágyatárolás és az istállón belüli trágyakezelés szempontjából azon technológiák elterjedését kell vizsgálni, amelyek jelentős mértékben befolyásolják az ammónia-kibocsátást.
Ezen belül is csak azon technológiák vehetők figyelembe, amelyek az Egyesült Nemzetek
Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) által kiadott útmutató (Options for Ammonia
Mitigation Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen) alapján 1. kategóriájú technikának minősülnek. Ezen technológiák emisszió-csökkentő hatása bizonyított, és
a gyakorlatban jól alkalmazhatók. A monitoringhoz szükséges adatok egy része beilleszthető
az állattartók kötelező adatszolgáltatásaiba, másik részét reprezentatív mintán történő
felmérésekkel kell összegyűjteni.
A trágyakijuttatás szempontjából elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a hígtrágyát milyen
gépekkel juttatták ki, és mennyi idő telt el a hígtrágya, almos trágya, illetve a karbamid alapú nitrogén műtrágya kijuttatása és bedolgozása között. Ilyen adatok a trágyakijuttatásra
vonatkozó hatósági adatbázisokban nem állnak rendelkezésre, ezért reprezentatív mintán
történő adatgyűjtésre van szükség. Ennek legolcsóbb formája a Magyarországon egyre
jobban elterjedő mezőgazdasági üzemirányítási rendszerekből történő adatvásárlás. (Forrás:
AM – Országos Levegőterhelés-csökkentési Program – Mezőgazdasági Alprogram 2019-2030)

Állattartási
technológa és
trágyakezelés

Kijuttatás:
- szerves
és műtrágya
- növénytermesztés

ADATGYŰJTÉS

(AKI: FADN, NEC és Nitorgén Dir. adatszolgáltatás)

ADATTISZTÍTÁS
(AKI)

Egyéb jogszabályi
kötelezettségek
Emissziós leltár
(OMSZ)

Egyéni
teljesítménymérés

KAP monitoring
(MÁK, AM)

KUTATÁS
9. ábra: Forrás: AM Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
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7. Környezetbarát állattenyésztési
gyakorlatok

Az Európai Unió szintjén – de világszerte is – fontos szempont az, hogy a mezőgazdaságban
használatos inputanyagok ténylegesen a gazdálkodó számára hasznosuljanak. Ugyanis
a gazdaságos termelés alapfeltétele, hogy a költségként jelentkező tápanyagok, takarmányok a lehető leghatásosabban hasznosuljanak a termelés szintjén. Mindehhez a minőségi
alapanyagokon túl igen fontos a megfelelő, illetve az elérhető legjobb technológia alkalmazása, mely a hatékonyságnövelésen túl hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez is.
Azok a technológiák, amelyek segítik gazdaságosan csökkenteni a károsanyag-emissziót,
elsősorban a nyugat-európai országokban terjedtek el, mivel ott a gazdáknak már évek
óta szigorú előírásokat kell betartaniuk. Magyarországon az Agrárminisztérium, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ, továbbá a Pannon Egyetem is immáron hat éve dolgozik azon, hogy
a termelői szerkezetet és a klimatikus viszonyokat figyelembe vevő gyakorlat alakuljon ki,
olyan technológiák alkalmazásával, melyek nem csak a levegőt és a talajt védik, de gazdasági
hasznot hoznak a termelőknek is.
Korunk klímaváltozására és az azzal járó, esetenként igen szélsőséges éghajlati viszonyokra
tekintettel kiemelten fontos a megfelelő alkalmazkodás, továbbá a terhelések csökkentése.
Ezért a nemzetközi és hazai kutatások, bevált gyakorlatok és nemzetközi útmutatók segítségével szeretnénk bemutatni az állattenyésztéshez kötődő legjobb technikákat.

7.1 Ammónia-emissziót csökkentő jó gyakorlatok
Mint már jeleztük, a mezőgazdaságból származó terhelések egy része a gyorsan lemosódó illetve a légkörbe jutó nitrogénvegyületekből származtatható. Az ammónia-emisszió
elsődleges forrása a trágyából elillanó nitrogén, amely az istállóból, a trágyatárolóból,
a legelőn elhullajtott bélsárból vagy a trágyakiszórás helyszínéről is távozhat. Ezért nemcsak a trágya korai kezelési fázisára kell figyelmet fordítani, hanem a kijuttatásra, valamint
a talajba bedolgozásra is.
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A nyugat-európai országokban ma már nemcsak az istálló- és trágyakezelés technikájára
fókuszálnak, hanem bevezették azokat a korcsoport és genotípus szerinti optimalizáló fehérjeetetési technológiákat, amelyek az állatok teljesítményére is pozitív hatással vannak.
Emellett elsősorban a ciklus másik végére is figyelnek, és uniós támogatások segítségével
hatékonyabb trágyakijuttatási és -beforgatási eszközökbe ruháztak be a hatékonyság
növelése érdekében.
Melyek a jó nitrogénmenedzsment legfőbb elemei az állattenyésztésben?
• ha minden, a gazdálkodás során felmerülő nitrogénforrást figyelembe veszünk és
• tudatosan kezelünk,
• ha a felhasznált nitrogénmennyiséget a valós állati igényeknek megfelelően állítjuk be,
figyelembe véve a genotípust, kort, ivart és termelési fázist,
• ha a legjobb termelékenység elérése érdekében más externális tényezőkkel is számolunk
(pl.: egyéb tápanyagok mennyisége, stresszkezelés stb.),
• ha a nitrogénforrásokat megfelelően tároljuk, majd a megfelelő időben, megfelelő
technológiával, csak a szükséges mennyiséget, a megadott helyre adagoljuk,
• ha minden lehetséges nitrogénveszteségi folyamatot felismerünk és a saját igényeinknek megfelelően, az odaillő eszközzel kezelünk. (Forrás: AM Jó gyakorlatok a környezetbarát sertéstartásban és tápanyag-gazdálkodásban)
Nitrogén körforgás

N2
N2 N2O
NH3 NH3

Savas eső, ipar,
közlekedés

Az állattenyésztés ágazat az európai élelmiszer-termelési rendszerek létfontosságú
része. Európában évente több millió állatot tenyésztenek, tartanak, köztük hús- és tejelő
szarvasmarhát, juhot, kecskét, sertést, baromfiféléket és számos halfajt. A modern, az
állategészségügy és az állatjólét, az élelmiszer-biztonság és a fenntarthatóság javítását
célzó elemekre fókuszáló állattenyésztési programok jelentősen hozzájárulhatnak a tenyésztés és termelés hatékonyságának fokozásához, valamint az ágazat környezetterhelő
hatásainak mérsékléséhez.
Az Állattenyésztési és Reprodukciós Legjobb Gyakorlatok Kódexe (EFABAR) egy olyan önkéntes, a bevált gyakorlatokat összegyűjtő kezdeményezés, amelyeket a Haszonállattenyésztők
Európai Fórumának (EFFAB) azon tagjai használhatnak, akik elkötelezik magukat az egyes
állatfajok felelős tenyésztésének meghatározott kritériumai mellett.
Az EFABAR-t – felismerve a fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság jelenlegi és jövőbeni
központi szerepét mind EU, mind globális szinten – hat fő elemre (élelmiszerbiztonság és
közegészségügy, erőforrás-hatékonyság, biológiai sokféleség, termékminőség, környezetvédelem, az állatok egészsége és jóléte – építve állították össze.

Szabadon élő és
szimbiózisban lévő
mikroszervezetek

Szerves maradványok

Műtrágya

N² megkötés

NO3

Kimosódás

Az „Állattenyésztési és Reprodukciós Legjobb Gyakorlatok Kódexe”

Az EFABAR célja, hogy hozzájáruljon az élelmiszer-termelési rendszerek átláthatóságának
növeléséhez, a „jobb megértés” és párbeszéd kialakításához. Az állattenyésztésre pedig
úgy tekint, mint amely az egyik megoldási elem lehet a jelenlegi környezeti kihívások –
az EU Zöld Megállapodása, az F2F és a Biológiai Sokféleség stratégiákban rögzítettek
általi – kezelésében.

Állat

NO2

7.2 EU-s jó gyakorlatok

NH4

Mikroszervezetek
ammonifikáció
nitrifikáció
denitrifikáció

NH3

Humuszban
lévő nitrogén

NH4

Fixálódás
agyagásványok
rácsában

10. ábra: Forrás: Sulinet – A nitrogén körforgása
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Állategészségügy
és állatjólét

Élelmiszerbiztonság
és közegészségügy

Az állat-egészségügy és az állatjólét
javítása alapvető fontosságú a társadalom etikus élelmiszertermeléssel szemben támasztott igényeinek
kielégítéséhez.

A tenyésztő szervezetek azon dolgoznak,
hogy csökkentsék a betegségek állatról
emberre történő átvitelének kockázatát,
javítsák a betegségekkel szembeni ellenállóképességet, valamint, hogy az antimikrobiális szerek és az élelmiszermaradékok használatának csökkentésével minimalizálják az antimikrobiális
rezisztencia kialakulását.

Az erőforrások jobb
felhasználása

Az erőforrások jobb felhasználása
központi eleme az EFABAR Kódexnek,
és ez olyan technikákkal érhető el,
mint például az optimalizált
takarmányfelhasználás
a tenyészállatoknál.

Környezet

Az élelmiszer-termelés környezeti
lábnyomának csökkentése
szempontjából központi szerepet
játszanak a tenyésztésben
alkalmazott jó gyakorlatok.

Az EFABAR Kódex
hat pillére

Genetikai
sokféleség

Termékminőség

A termékminőség a tenyésztő
szervezetek számára kulcsfontosságú.
A populáció legmegfelelőbb állatait
olyan kulcs jellemzőkre szelektálják,
mint például a hús soványság.

A populációkban a magas szintű
genetikai sokféleség biztosíthatóságának előfeltételei a megfelelő
tenyésztési programok.

11 ábra: Forrás: Press-release Code-efabar 2020-eu animal breeders

Állattenyésztési, Éghajlati és Környezetvédelmi Cselekvési Közösség
Az Állattenyésztési, Éghajlati és Környezetvédelmi Cselekvési Közösség az éghajlatváltozással
kapcsolatos technikai megbeszélésekre, valamint az állattenyésztési és takarmányrendszerek környezeti javítására összpontosító fórum. Az összes érdekelt fél számára nyitott
csoport célja, hogy megossza tapasztalatait, ismereteit és bevált gyakorlatait a FAO és az
éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület által kidolgozott, közösen elfogadott
módszerekről.
A szervezet az alábbi főbb fókuszterületekre összpontosít:
• éghajlatváltozás és környezetbarátabb termelési gyakorlatok,
• körkörös biogazdálkodás,
• az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és eltávolításának leltárai,
• öko-készletek,
• innováció.
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Fentieken túl szerepet tölt be a főbb fókuszterületekhez kapcsolódó hiányzó adatok ös�szegyűjtésében, az adatok kiértékelésében, környezeti értékelések végzésében, továbbá
a projekt eredményeinek terjesztésében. Részt vesz az egyes módszertanok hiányosságainak azonosításában, megvitatásában és az új módszerekre vonatkozó javaslattételben.
(FAO – Livestock, Climate and Environment (LCE) Community of Action)
FAO útmutatók
A FAO számos kiadványával próbálja segíteni a fenntarthatóbb állattenyésztés irányába
haladást. Az állattenyésztéshez kapcsolódó FAO kiadványok itt érhetőek el.
Szaktanácsadói hálózat
A helyes nitrogéngazdálkodás kihívásokat rejt magában, és tudást, megfelelő technológiát, tapasztalatot, komolyabb tervezést, valamint folyamatos felülvizsgálatot igényel. Hollandiában,
Dániában és Írországban például olyan szaktanácsadók támogatják a termelőket, akik
a gazdaság szintjén számolnak nitrogénmérleget, és segítik a termelőt, hogy együtt felismerjék
azokat a technológiai hiányosságokat, amelyek a hozamok maximalizálását gátolják. Többek
között a szervestrágya-kihelyezés vagy a karbamid-kihelyezés pontos meghatározásában,
megtervezésében (pl.: megfelelő talajnedvesség és hőmérséklet, megfelelő páratartalom),
a szükséges gépek beszerzésében is támogatást kapnak a termelők, hogy a kihelyezett
tápanyag a növény növekedését segítse.
„A legjobb gazdaság” mintaprogram
Írországban a TEAGACS kutatóintézet „Better Farm Challenge” elnevezésű versenyt hirdetett
meg, ahol az intézet kutatói, valamint gyakorlott szaktanácsadók segítik a kiválasztott gazdákat a legjobb húshozam kihozatalában a legújabb technológia és tenyésztési eredmények
tükrében. Úgy, hogy mellette mérik a gazdaság ökológiai lábnyomát is.
A mintaprogram kutatók és szaktanácsadók segítségével szakmai támogatást nyújt
a résztvevőknek a tenyésztés, a legelőgazdálkodás, a monitoring, a tápanyag-gazdálkodás,
a trágyakezelés, a piaci érvényesülés, a takarmányozási és a talajerő-utánpótlási szakterületeken.
A program átfogó céljai között szerepel többek között a hatékonyabb takarmányozás- és
legelőgazdálkodás, valamint a környezetvédelmi előírásoknak megfelelés javítása. (Forrás:
AM – Jó gyakorlatok a környezetbarát sertéstartásban és tápanyag-gazdálkodásban)
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7.3 Hazai jó gyakorlatok

Szarvasmarha világszínvonalú központi sajátteljesítmény-vizsgálata

Precíziós tejelőmarha gazdaság – Szent István Egyetem Kaposvári Campus

A Szent István Egyetem Kaposvári Campusán a Charolais fajta központi sajátteljesítmény-vizsgálata (KSTV) során hazánkban is megvalósulhat az első olyan teljesítményvizsgálat, amelynek
során a szarvasmarhák takarmányhasznosítási hatékonyságának paramétereit is mérni
tudjuk. Szigorú válogatást követően kerül beállításra az első növendékbika-csoport, amelynél
az egyedi takarmányhasznosítás is mérhetővé válik a sajátteljesítmény-vizsgálat során.
Az állatok elektronikus egyedazonosítóval rendelkeznek, és a rendszer másodpercenként
5-7-szer méri az etetővályú súlyát, valamint beazonosítja az etetőállásban éppen tartózkodó állatot, kimutatást készít, hogy az állat milyen sorrendben, hányszor és mennyit evett.
A rendszeres súlymérés teszi lehetővé az állatok takarmányhatékonysági tenyészértékének
kiszámítását. A záró mérlegelést követően kerül sor az eredmények értékelésére és az állatok
küllemi bírálatára. Az egyedekre immár genomikai információkkal kiegészítve BreedPlan
tenyészértéket, továbbá Charolais Értékindexet számolnak. (Forrás: MÁL 2020. november)

Forradalmi fejlesztésnek köszönhetően a Szent István Egyetem Kaposvári Campusához
tartozó tangazdaságában a tehenek fejését, takarmányozását, valamint a trágya eltávolítását és kezelését is robotok végzik majd, és folyamatban van egy precíziós tejtermelő
laboratórium megépítése is. Az automatizált klímatechnológiával ellátott helyiség 64 férőhellyel rendelkezik majd, ahol a legkorszerűbb tartástechnológiai megoldások szolgálják
a tehenek kényelmét. A már jelenleg is működő teljesítményvizsgáló objektumokban pedig
egyedi takarmányfogyasztást, takarmányhasznosítást, valamint teljesítményre vonatkozó
méréseket is tudnak végezni a szakemberek.
A tervezett technológiáknak köszönhetően precíziós jelleggel be tudnak majd avatkozni
egy-egy termelési folyamatba, melynek segítségével elkerülhetővé válhat többek között
a gyógyszeres kezelés vagy éppen az elhullásból származó veszteség. Az optimalizált takarmányozási, tartási és fejési rendszereknek köszönhetően hatékony és környezetkímélő
módon egészségesebb termékekhez juthatunk.

1. kép Fotó: Dr. Húth Balázs
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A szákszendi telep terve

Európa egyik legkorszerűbb sertés- és szarvasmarhatelepét építik fel Komárom-Esztergom
megyében.
Tekintettel arra, hogy nagy a kereslet a magas minőségű, egészséges malacok (hízóalapanyag)
iránt, a beruházás legfőbb célja a modern, jövőorientált malac-előállítás. Ennek alapja egy
korszerű tenyészkoca- istálló lesz, ahol az állat- és környezettudatos termelés valamennyi
szempontja hatékonyan valósítható majd meg. Az istállóban zajló termelés optimalizálása
céljából törekednek az egyes termelési folyamatok digitális hálózatba fogására, mely nemcsak
az adatok összegyűjtését jelenti, hanem azok megfelelő felhasználását is. Transzponderek,
szenzorok, indítók és akár kép- és hangszenzorok segítségével állítják majd elő és gyűjtik
össze az adatokat. A digitalizálás kiterjed majd többek között az állatadatok rögzítésére,
a tenyészkocák helymeghatározására, a takarmányozásra, a takarmányfelhasználásra,
a vízfogyasztásra, a szellőztetésre, a fogyasztási adatokra, valamint az állatjóléti szempontokra, a termelésellenőrzésre, de a hatósági adatszolgáltatásra is.
A beruházás keretében valósul meg továbbá a mai körülmények között is modernnek
számító tehenészeti telep tematikus továbbfejlesztése, mellyel az elérendő cél 2000
tejelő tehén tartása. A beruházás keretében fejlesztik a trágyakezelő rendszert, a kiszolgáló
gépeket, további termelőistállót és silótereket létesítenek a jelenlegi rendszerhez igazítva.
Új üszőistálló és robotos fejőház építése is a tervek között szerepel.

2. kép: Forrás: SANO

A sertéstelephez hasonlóan a tehenészetben is alapvetés lesz a hatékony és rentábilis
működés, a lehető leginnovatívabb módszerek alkalmazásával, valamint a továbbképzések,
és az új takarmányozási koncepciók kipróbálása.
A tervezett sertés- és szarvasmarhatelep több szempontból is különleges és jövőbe mutató
lesz nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, mivel a legmodernebb, leghatékonyabb és legállatbarátabb technológiákat alkalmazzák, és betekintést nyújtanak majd az
állattenyésztés mindennapjaiba. (Forrás: MÁL 2020. szeptember)
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8. Klímaváltozáshoz kapcsolódó
kihívások az állattenyésztésben
8.1 A klímaváltozás emberi egészséget károsító hatásainak kivédése
Az állatbetegségek súlyos társadalmi, gazdasági és környezeti károkat okozhatnak, és egyes
esetekben veszélyeztethetik az emberi egészséget is. Már jelenleg is nagy számban ismerünk állatról emberre átterjedő, úgynevezett zoonózis betegségeket (H1N1, H5N1 influenza,
brucellózis, kergemarhakór, szalmonellózis, leptospirózis stb.), elmondható azonban, hogy
a XXI. században felbukkanó, újra megjelenő vagy új helyeken terjedő betegségek háromnegyede állatokról terjedt át emberre.
Az intenzív gazdálkodási rendszerek, a magas állatsűrűség megkönnyíthetik a járványok
terjedését, valamint az egyes zoonózis betegségek állatról emberre átterjedését. A járványok terjedéséhez az állatok gazdaságok és országok közötti mozgása is hozzájárulhat.
Az éghajlatváltozás következtében egyre jobban felerősödik a kockázata az új – Magyarország
jelenlegi éghajlati viszonyai között még nem előforduló – kórokozók, állatbetegségek és
-járványok megjelenésének.
Tekintettel arra, hogy pontosan sosem tudjuk előre jelezni az egyes állatbetegségek megjelenését, az állati hordozók elterjedtségének kontrollálása, a fertőzöttség monitorozása,
valamint az egyes zoonózis betegségek kialakulási okainak és terjedési sebességének
kezelése elengedhetetlen az átviteli források beazonosítása és a humánegészségügyi
kockázatok miatt.
Napjainkban tehát fel kell készülni a klímaváltozással kapcsolatos vészhelyzetekre és
a gyors közegészségügyi válaszadásra.
Fentieken túl meg kell jegyezni, hogy a trágyával ürülő, az állatok gyógyszeres kezelésére
használt szermaradványok hozzájárulnak a talaj faunájának befolyásolásához, és átkerülhetnek a vízbe, ezáltal hozzájárulhatnak az úgynevezett antimikrobiális rezisztencia
terjedéséhez. Hangsúlyozni szükséges, hogy jelenleg még mindig nagyon kevés információ
áll rendelkezésre és sok bizonytalanság található a szerves trágya által szállított antibiotikum-rezisztencia gének és a talajélet közötti összefüggésekről és az emberi egészségre
gyakorolt lehetséges negatív hatásokról, kockázatáról. Emiatt ezen a területen további
vizsgálatokra és kutatásokra van szükség. (Forrás: Európai Bizottság – Future of EU livestock:
How to contribute to a sustainable agricultural sector?)
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8.2 Állategészségügyi, -jóléti kihívások
Hőstressz
A globális felmelegedés és a klímaváltozás következtében az elmúlt időszakban egyre
gyakrabban fordul elő szélsőséges időjárás, ami nyáron magas és hosszan tartó hőmérsékletben nyilvánul meg. Ez nem csak minket embereket érint, hanem az állatokat is, ezért
a probléma kutatása, kezelése napjainkban egyre inkább előtérbe kerül.
Általánosságban véve akkor beszélhetünk hőstresszről, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja azt az értéket, amelyet az állat szervezete még kompenzálni képes. A mezőgazdasági
haszonállatok testhőmérséklete szűk intervallumon belül változik, és viszonylag független
a környezet hőmérsékletétől. Az állatok azonban valamennyi energiát mindig fordítanak
testhőmérsékletük fenntartására, és ez minden esetben a termelés előtt áll. Tekintettel arra,
hogy az állat elsődleges célja a létfenntartás, a hasznosuló energiát először a létfenntartásra
fordítja, és csak ezt követően következhet a termelés és a szaporodás.
Hőstresszre utalhat, ha az állatoknál szapora légzés, pulzusszám-növekedés, testhőmérséklet-emelkedés figyelhető meg, de előfordulhat enyhe lihegés, kérődzőknél pedig
kevesebb kérődzés is. Gyanús lehet továbbá, ha izzadás jeleit látjuk az állatokon. Ebben az
időszakban nagyobb valószínűséggel fordulnak elő kisebb-nagyobb megbetegedések is.
A hőstressz hatására csökken a takarmányfelvétel, ennek nyomán pedig romlanak a termelési
mutatók mennyiségi és minőségi indikátorai. A szaporodásbiológiai mutatók (termékenyítési
index, embrióelhalás) romlanak, nő a vetélések és a mortalitás száma, csökken az újszülött
állatok testtömege. (Forrás: Sano – A hőstressz hatása és felismerése)
A hőstressz hatásai
Csökkent GnRH&LH

Negatív
energiamérleg

Alacsony
ösztradiol-szint

Rosszabb minőségű
petesejtek

Embrióelhalás

MEDDŐSÉG

Csökkent
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uterinális környezet
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Fentiekre tekintettel a károsanyag-kibocsátás csökkentésén túl fontos, hogy segítsük állatainkat a melegedő klímához alkalmazkodásban, továbbá, hogy kivédjük a hőstressz hatásait.
Leghatékonyabban ezt a zárt termelési rendszerekben tudjuk megtenni. Az alkalmazkodás ugyanis nehezebb a legeltetéses állattartási formák esetében, ahol az állatok jobban
kitettek a környezeti tényezőknek, és jóval korlátozottabbak a beavatkozási lehetőségek is.
A hőstresszhez alkalmazkodást egyrészt tartástechnológiai elemekkel (pl. hűtési, szellőzési technológia javítása), takarmányozási megoldásokkal (pl. adalékanyagok használata,
fejadag rosttartalmának csökkentése, zsírkiegészítés), valamint az állatjóléti feltételekre
való hangsúlyosabb odafigyeléssel segíthetjük.

8.3 Állategészségügy – Invazív kórokozók – Parazitológia
Az éghajlatváltozás dinamikáját az utóbbi évszázadban az emberi tevékenység jelentősen
megváltoztatta. Az éghajlati szélsőségek számának és intenzitásának növekedésére felkészülésen túl az állattenyésztésben további kihívást jelenthet az új állatbetegségek megjelenése,
valamint a már ismert betegségek esetén egy-egy kórokozó fertőzőképességének és az
állatok immunválaszának változása. Az új kórokozók, állatbetegségek és -járványok megjelenése az állattenyésztésen, -egészségügyön túl az élelmiszer- és élelmezésbiztonságot
is döntően befolyásolhatja. A klímaváltozás következtében fellépő hőmérséklet-emelkedés
hatására továbbá növekszik az állati közvetítők, azaz a vektorok (pl. szúnyog, kullancs)
száma, melynek következtében az általuk terjesztett betegségek száma is emelkedhet.
Az elmúlt időszakban tapasztalható volt a vektorok elterjedésének változása, ezáltal várhatóan
hazánkban is újabb, korábban nem tapasztalt vagy nem túl gyakori betegségek is felléphetnek.
Kiemelt fontosságú feladat tehát a hazai állategészségügyi szervezetrendszer megfelelő
felkészítése a várható klímaváltozás körülményeinek hatékony kezelésére. (Forrás: KvVM
– MTA „VAHAVA” projekt összefoglalása, A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok)

CSÖKKENŐ
TERMELÉS
Csökkenő
szárazanyag felvétel

HŐSTRESSZ

12. ábra: Forrás: SANO
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Tekintettel arra, hogy az állati termék-előállítás alapját maga az állat jelenti, a megfelelő
termelési hatékonyság eléréséhez és hosszútávú fenntartásához olyan – a klímaváltozás
okozta új állatbetegségek megelőzésére, kezelésére irányuló – kutatásokat szükséges
folytatni, melyek hozzájárulhatnak a hatékony prevenciós és alkalmazkodási stratégiák
és módszerek kialakításához hazai és nemzetközi szinten. Ezen kutatások azért is kiemelt
jelentőségűek, mert egy hazánkban eddig nem ismert új kórokozó megjelenése növelheti
a kockázatát egy esetleges helytelen diagnózis felállításának. Egy esetleges téves diagnosztizáció esetén a vélt betegség kezelése sok esetben eredménytelen, azonban jelentős
költségnövelő tényezőként jelenik meg. Továbbá fokozhatja az úgynevezett rezisztens
kórokozó törzsek kialakulását és felszaporodását.

A klímaváltozás következtében gyökeres változtatás szükséges a gyepgazdálkodásban
(gyepek gondozása – gyepavar fellazítása, gyepnemez szellőztetése a csapadék-befogadás
fokozása érdekében –, felszínegyengetés, tápanyag-visszapótlás stb.). Ugyanis szakértői
vélemények szerint azok további felmelegedést követően is jelentős takarmánybázisai
lehetnek a kérődző állatoknak.

Az agrárdigitalizációt és az úgynevezett intelligens döntéstámogató rendszereket ma
már egyre szélesebb körben alkalmazzák az állattenyésztésben is. Segítségükkel ugyanis
monitoringozhatóak az időjárási és a klímaváltozáshoz kapcsolódó, állattenyésztésre,
állati termékelőállítási rendszerekre gyakorolt várható hatások. Ezen állategészségügyi,
állattenyésztési, valamint az agrárkörnyezettel kapcsolatos döntéstámogató információkra
alapozottan kockázatbecslések készíthetők. Így tervezhetővé válnak a tenyésztési, termelési folyamatok, a kórokozók elleni védekezési és megelőzési mechanizmusok, a termelés
mennyiségének, minőségének becslése.

A klímaváltozással járó esetleges takarmány-ellátási kihívások mérséklése érdekében javasolt új, szárazságtűrő növényfajták bevonása a takarmányozásba. A csicseriborsó (Cicer
arietinum L.) – a hüvelyesek (Fabales) rendjének pillangósvirágúak (Fabaceae) családján
belül a Papilionaceae (Faboideae) alcsaládba tartozik –, a meleg és száraz klíma egyéves
növényének termesztése jelenleg csak hazánk melegebb, szárazságra hajlamos területein
ajánlható, ott, ahol a fontosabb hüvelyes növényeink az aszály miatt bizonytalan termést
adnak. Hőösszeg-igénye 1700-2500 0C, olyan szárazságtűrő fehérjenövény, amely csupán
a kelés és a kezdeti fejlődés időszakában igényli a csapadékot. További előnye, hogy nincs
jelentős kártevője, mivel a növény mirigyszőrei által termelt alma- és oxálsav megvédi
azoktól, továbbá a borsózsizsik sem támadja meg. Az újabban megjelent gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) azonban károsíthatja. (Forrás: NÉBIH – Csicseriborsó,
a szárazságtűrő fehérjenövény)

8.4 Takarmány-ellátási kihívások
A hazai éghajlati adottságok mellett a gabonára alapozott állattartásban általában kisebb
az időjárási eredetű kockázat, mint a szálas-lédús takarmányokat fogyasztó állomány
körében. A gabonára alapozott állattartást a meleg-száraz tendencia erősödése kevésbé
érinti tehát hátrányosan, a fajlagos hozamok csökkenése és a takarmányok esetleges
minőségromlása ellenére sem.

A legelők használatában a sávos legeltetés, az árnyékolt pihenő- és itatóhelyek létesítése
a kívánatos. Az állattartó telepeknél a meleg és a szárazság miatt pedig a vízellátás biztosítása, takarékos felhasználása, a tartalékolás is előrelátó intézkedéseket igényel. (Forrás:
KvVM – MTA „VAHAVA” projekt összefoglalása, A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok)

A klímaváltozás kapcsán továbbá a hazai gyepterületeket érintő hatásokkal is számolni kell.
Az éghajlat melegedése és a szárazság fokozódása több szempontból is újszerű megközelítést
igényel. Egyrészt a gyepek területe és minősége is várhatóan változni fog, ezért a gyenge
adottságú gyepek – a zömében lejtős területek − erdősítésének, fásításának, valamint
a kedvezőtlen szántók gyepesítésének a jelentősége felértékelődik. A károsanyag-kibocsátás
csökkentésére törekvések eredményeként a gyepek funkcióinak köre is bővül, mert azok
már nemcsak az állattartást, legeltetést szolgálják, hanem talaj- és vízbázis védő, biodiverzitást óvó, szénmegkötést fokozó szerepet is betöltenek. Különösen felértékelődik a több
100 ezer hektár természetvédelmi oltalom alatt álló gyepünk biodiverzitást növelő szerepe.
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A csicseriborsó mellett a cirokfélék jelentősége is növekedhet a legeltetésre alapozott
állattartó kisgazdaságokban. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol legeltetéses állattartás folyik, ott sok esetben a gazdasághoz tartozó szántóföldek minősége nem
a legjobbak közzé tartozik, gyakorta nem haladja meg a 20 AK/ha-os földminőséget. A cirok
egyik előnye a kukoricával szemben, hogy a talaj minőségére sokkal kevésbé érzékeny.
Továbbá a cirokfélék sokkal jobban viselik az aszályt, mint a kukorica, ezért ez tovább javítja
a versenypozícióját a kedvezőtlen adottságú termőterületeken.
A szemes cirok termőképessége alapvetően alacsonyabb a kukoricáénál, de termésbiztonsága a gyenge talajokon sokkal jobb. Sőt vannak olyan szemescirok hibridek a tengerentúlon (nem GMO-s hibridek), amelyek szemtermő képességükben is felveszik a versenyt
a kukoricával, ami hektáronként több mint 15 tonnát jelent. Térségünkben az utóbbi években
egyre jobban elterjedt – amit külföldön már régebben is alkalmaztak –, hogy kihasználják
a szemes cirok azon tulajdonságát, hogy a cirokmag zöld száron és zöld levél mellett érik
meg. A cséplést követően pedig a „tarlót” kaszálják, és a bálázott „szalmát” fóliába csomagolják. Mondhatni szinte egyedülálló az a tény, hogy egy növénynek két főterméke van és
azt arid éghajlati körülmények között, gyenge-közepes talajon tudja úgy előállítani, hogy
mindkét főterméke minőségben és mennyiségben is versenyképes a saját kategóriájában.
(Forrás: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet – A cirok
szenázs készítés lehetőségei)
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Ezen állatfajtáink a klíma- és környezetvédelem szempontjából tehát kiemelt jelentőségűek,
ugyanis fontos szerepet töltenek be a környezet- és tájgazdálkodásban, a természetes ökoszisztéma megőrzésében, a legelők természetes karbantartásában. Ellenálló képességük
állategészségügyi szempontból is figyelemre méltó, jó adaptációs képességűek, marginális
területek hasznosítására alkalmasak, extenzív körülmények között (alacsony beruházás és
energia ráfordítás mellett) tarthatóak, továbbá a kutatásokban kontrollcsoportként vehetnek
részt, és az emberiség változó igényeinek kielégítését szolgálhatják.

8.6 Élőállat-szállításhoz kapcsolódó kihívások
Évente legalább 1,37 milliárd élő állatot szállítanak az EU-n belül és a harmadik országokba, főként vágásra. Mint ismeretes, az EU-ban keletkező mezőgazdasági eredetű károsanyag-kibocsátás csaknem fele a kérődző állatok emésztése során a bélben zajló erjedési
folyamatokból és a keletkező trágya kezeléséből, kijuttatásából származik. Ha azonban
a takarmány-előállításhoz, valamint az állatszállításhoz és az állati termékek feldolgozásához
kapcsolódó károsanyag-kibocsátást is figyelembe vesszük, akkor az állattenyésztési ágazat
felelős a mezőgazdasági ÜHG-kibocsátás 81-86%-áért. (Forrás: Európai Bizottság – Future
of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural sector?)

Élőállat szállítás

8.5 Adaptációs kihívások
A klímaváltozással járó adaptációs kihívások mérséklése érdekében az elmúlt időszakban
hazánkban is megindultak az olyan nemesítési és takarmányozási programok, amelyek az
állatok hőstressztűrő képességét javítják. Továbbá olyan takarmányok kifejlesztése is folyik,
amelyek a magas hőmérsékletű időszakokban az állat hőtermelését csökkenteni tudják.
Az új takarmányozási programok és technológiai megoldások bevezetése, valamint a nagyobb
termelési hatékonyságú és alkalmazkodóbb állatfajták behozatala mellett felértékelődik
hazánk rég honosult őshonos haszonállatainak jelentősége.
Az őshonos mezőgazdasági haszonállatfajták évszázadok alatt kiválóan alkalmazkodtak a
sokszor akár szélsőséges körülményekhez, és a betegségekkel szemben sokkal ellenállóbbak,
mint az intenzív tartásra szelektált fajták. Takarmányozásuk a kérődző fajok esetében elsősorban gyepre alapozott. (Forrás: Agrárágazat – Őshonos állatfajták az ökológiai gazdálkodásban)

28 millió sertés / év

8 órát meghaladó
élő állat szállítás

4 millió szarvasmarha / év

243 millió baromfiféle / év

4 millió juh / év

150 ezer ló / év

Forrás: Európai Bizottság „40 Years of Animal Welfare”
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Az élőállat-szállítás az ökológia lábnyomán túl – különösen a nagy távolságokra történő,
nyolc órát meghaladó időtartamú szállítás – komoly állatjóléti, -egészségügyi és közegészségügyi kérdéseket is felvet.
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Európa hozzájárulása a klímafinanszírozáshoz (milliárd euró)

A 2013-as hozzájáruláshoz képest Európa több mint kétszer annyi forrást mozgósított
a fejlődő országok azon erőfeszítéseinek támogatására, amelyek az éghajlatváltozás
mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányulnak.

A környezetvédelem és a haszonállatok jólétének fontossága az EU-ban fokozatosan nőtt
az elmúlt évtizedekben, az élő állatok szállításához, valamint vágásához kapcsolódó állatjóléti, valamint a klímavédelmi kérdések a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek.
Fentiekre tekintettel európai uniós törekvés, hogy az állatszállítások feltételei és az ellenőrzések szigorodjanak, a szállítások során kiemelt figyelmet kapjanak az állatvédelmi
szempontok, valamint csökkenjen a szállítási távolság és emelkedjen a helyben feldolgozás
mértéke. A mindezen elvárásoknak megfelelés, és ennek során a gazdasági érdekekkel
összehangolás jelentős kihívás elé állítja az állattenyésztési ágazat szereplőit.
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8.7 Jövőbeni kihívás – KAP fenntartható finanszírozás
Az Európai Unió határozottan támogatja a karbonszegény, erőforrás-hatékonyabb és
fenntartható gazdaságra átállást. Ez is része az EU azon törekvésének, hogy éghajlat- és
energiapolitikai céljait a Párizsi Megállapodással és az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló
fenntartható fejlődési céljaival összhangban teljesítse.
A 2019-es évben – a 2013 óta szünet nélkül emelkedő tendenciát erősítve – tovább nőttek
azok a hozzájárulások, amelyeket az unió és tagállamai nyújtanak a fejlődő országok részére az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az éghajlatváltozás
hatásaival szembeni fellépéshez.
Az EU és tagállamai által – az Egyesült Királysággal együtt – nyújtott klímafinanszírozási
támogatás 2019-ben 23,2 milliárd euróra nőtt, ami 2018-hoz képest 6,9%-os növekedést
jelent. Az Egyesült Királyság nélkül nyújtott össztámogatás 21,9 milliárd eurót tett ki,
ami az EU-27 által 2018-ban nyújtott össztámogatáshoz képest 7,4%-os növekedésnek
könyvelhető el.

2013

2014

A fenti adatok az EU és tagállamai (az Egyesült Királyságot is beleértve) költségvetésből nyújtott,
valamint fejlesztésfinanszírozási intézményei és az Európai Fejlesztési Bank által biztosított
forrásokat összesítik. Forrás: Európai Tanács

Az EU által a „Zöld Megállapodásban”, a 2030-ig tartó időszakra szóló „Biodiverzitási
Stratégiában”, valamint „A termelőtől a fogyasztóig” stratégiában megfogalmazott, igen
ambiciózus célkitűzések teljesítése komoly kihívások elé állítja valamennyi mezőgazdasági
ágazatot, így az állattenyésztést is. Finanszírozási oldalról ezért az EU-s forrásokon túl
várhatóan nagyfokú tagállami beruházásokra is szükség lesz.

A klímafinanszírozási hozzájárulásokkal komoly előrelépést sikerült elérni a 2015 decemberében Párizsban létrejött, jogilag kötelező erejű éghajlatváltozási megállapodás végrehajtásában. (Forrás: Európai Unió Tanácsa Az éghajlatvédelmi átállás finanszírozása)
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ZÁRSZÓ

A 2019 decemberében kitört és világméretűvé vált koronavírus-járvány rávilágított a szilárd
és rugalmas élelmiszer-ellátási rendszerek, a lakosság elérhető, megfizethető és egészséges élelmiszerekkel ellátásának fontosságára, melynek nélkülözhetetlen alappilére az
állattenyésztés és az állati termékelőállítás.
Meg kell jegyezni továbbá, hogy az állattenyésztés – és azon belül is kiemelten a kérődző
ágazat – pozitív környezeti szerepét sok esetben figyelmen kívül hagyják. Sokszor tévesen hibáztatják az állattenyésztést az éghajlatváltozással összefüggésben, mely számos
esetben az egyoldalú szemléletet tükröző és nem tudományos alapokon nyugvó jelentések megnövekedett számával is magyarázható. További problémát jelent, hogy a kérődző
ágazathoz, ezen belül a szarvasmarha, a juh- és kecsketenyésztéshez kapcsolódó számos
éghajlat-változási felvetés globális termelési rendszereken alapszik, amelyek sok esetben
különböznek az egyes tagállamokban alkalmazott általános módszerektől.
Hangsúlyozandó azonban: napjainkban már számos tanulmány igazolja, hogy az egyes
állattenyésztési és takarmányozási technikák, gazdálkodási módszerek pozitívan járulnak
hozzá a károsanyag-kibocsátás csökkentéshez, és megfelelő ösztönzőkkel még többet
tehet az állattenyésztési ágazat e területen. A legeltetéses gyepgazdálkodásnak, a váltott
és állandó legelőknek a talaj szervesanyag-tartalmának és szerkezetének javításában,
a talaj biológiájában és a szén megkötésében, valamint tárolásában betöltött szerepét
tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni az állattenyésztés károsanyag-kibocsátásának
meghatározása során.
Kiemelendő tehát, hogy az állattenyésztési ágazatok nemcsak hozzájárulnak kibocsátásukkal
a klímaváltozáshoz, hanem elszenvedő is az azzal járó negatív hatásoknak és a túlzottan
ambiciózus elvárásoknak, intézkedéseknek.
Reméljük, hogy az összeállított – kutatási eredményekkel alátámasztott, jó gyakorlati
megoldásokat és szemléltető ábrákat tartalmazó – anyag bővíti a szaktanácsadók állattenyésztéshez kapcsolódó, klíma- és környezetvédelmi hatásokra vonatkozó ismereteit,
növeli a környezettudatosságot, és hozzájárul a hatékony és fenntartható gazdálkodási
gyakorlatok megvalósításhoz.

66

67

Irodalomjegyzék

Javasolt irodalom

[1]

Párizsi Megállapodás
A megújuló energiaforrásokról szóló 1997. évi fehér könyv
Magyarország megújuló energiahasznosítási cselekvési terve
Jelentés a megújuló energiaforrások 2017-2018. évi felhasználásáról Magyarországon
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia tervezet
Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve 2018
Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve 2019
Európai zöld megállapodás
NATéR – Éghajlatváltozási alkalmazkodás-kutatás a hazai mezőgazdaságban
Nagoyai Jegyzőkönyv
Cartagena Jegyzőkönyv
Országos Levegőterhelés-csökkentési Program – Mezőgazdasági Alprogram 2019-2030
Kölcsönös Megfeleltetés Gazdálkodói Kézikönyv
Nemzeti Energia- és Klímaterv
Nemzeti Energiastratégia 2030
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
Európai Bizottság: Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural
sector?

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

68

Innovációs és Technológiai Minisztérium (2019.): Jelentés a megújuló energiaforrások
2017-2018. évi felhasználásáról Magyarországon
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2010): Magyarország megújuló energiahasznosítási
cselekvési terve
Innovációs és Technológiai Minisztérium: Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia
Innovációs és Technológiai Minisztérium (2018): Magyarország Nemzeti Energia- és
Klímaterve
Innovációs és Technológiai Minisztérium (2019): Magyarország Nemzeti Energia- és
Klímaterve
NATéR (2018): Éghajlatváltozási alkalmazkodás-kutatás a hazai mezőgazdaságban
Az Európai Unió Biológiai Sokféleség Védelméről szóló stratégiájának összefoglalója
Agrárminisztérium: Országos Levegőterhelés-csökkentési Program – Mezőgazdasági
Alprogram 2019-2030.
Agrárminisztérium: Jó gyakorlatok a környezetbarát sertéstartásban és tápanyag-gazdálkodásban 2019.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nemzeti Energiastratégia 2030
TÉRPORT: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025
Innovációs és Technológiai Minisztérium (2018): Második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia
NAKFO: Éghajlatváltozási Cselekvési Terv – http://nakfo.mbfsz.gov.hu/hu/node/32
Európai Bizottság (2020): Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable
agricultural sector?
Sano: A hőstressz hatása és felismerése
KvVM – MTA „VAHAVA” projekt összefoglalása (2006), A globális klímaváltozás: Hazai
hatások és válaszok
NÉBIH – Csicseriborsó, a szárazságtűrő fehérjenövény
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet –
A cirok szenázs készítés lehetőségei
Agrárágazat – Őshonos állatfajták az ökológiai gazdálkodásban

69

Mellékletek
1. számú mellékelt – Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták
Faj

24.

fehér magyar tyúk

1

Szarvasmarha (1):

magyar szürke szarvasmarha

25.

fogolyszínű magyar tyúk

2.

Bivaly (1):

magyar házibivaly

26.

fehér erdélyi kopasznyakú tyúk

3.

Ló (8):

gidrán

27.

fekete erdélyi kopasznyakú tyúk

28.

kendermagos erdélyi
kopasznyakú tyúk

4.

hucul

5.

kisbéri félvér

6.

lipicai

7.

furioso-north star

8.

nóniusz

9.

magyar hidegvérű

10.

shagya arab

11.

Szamár (1):

magyar parlagi szamár

12.

Sertés (4):

szőke mangalica

13.

fecskehasú mangalica

14.

fekete mangalica

15.

vörös mangalica

16.

Juh (5):

29.

Gyöngytyúk (1):

magyar parlagi gyöngytyúk

30.

Lúd (2):

fodros tollú magyar lúd

31.
32.

magyar lúd
Kacsa (2):

33.
34.

tarka magyar kacsa
Pulyka (2):

35.
36.

fehér magyar kacsa
bronz pulyka
réz pulyka

Nyúl (1):

magyar óriás nyúl

2. számú mellékelt – Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

hortobágyi (magyar) racka

1.

Szarvasmarha (1):

magyar tarka szarvasmarha

17.

gyimesi racka

2.

Juh (1):

magyar merinó

18.

tejelő cigája

19.

cigája

20.

cikta

21.

Kecske (1):

magyar parlagi kecske

22.

Tyúk (7):

sárga magyar tyúk

23.
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Fajta

kendermagos magyar tyúk
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Rövidítések jegyzéke
BAT

Elérhető legjobb technikák (Best Available Techniques)

CBD

Biológiai Sokféleség Egyezmény

CH4

Metán

CO2

Szén-dioxid

DON

Deoxinivalenol mikotoxin

EFFAB

Haszonállat-tenyésztők Európai Fóruma

EFABAR

Állattenyésztési és Reprodukciós Legjobb Gyakorlatok Kódexe

EU

Európai Unió

EMVA

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

I. ÉCsT

Éghajlatváltozási Cselekvési Terv

FAO

ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete

F2F
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„Termelőtől a fogyasztóig” stratégia

GTÉ

Genom tenyészérték

HMGY

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat

HMKÁ

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot

JFGK

Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények

KAP

Közös Agrárpolitika

KM

Kölcsönös Megfeleltetés

KSTV

Központi sajátteljesítmény-vizsgálat

MePAR

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

N

Nitrogén

NEKT

Nemzeti Energia és Klíma Terv

NÉS

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

NÉS2

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

NH3

Ammónia

N 2O

Dinitrogén-oxid

NTFS

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia

PLF

Precision Livestock Farming

ÜHG

Üvegházhatású gáz

VP

Vidékfejlesztési Program
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Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.

