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Megállapodás trágya átadásról 

a megengedett maximális állatlétszám túllépése esetén 

A maximális állatlétszámot (170 kg N/ha egyenérték) túllépő üzem adatai 

Név:   

Cím:   

Telefon:   Fax:   

Üzem kódszáma:   Tanúsító szervezet:       

Művelt terület 
nagysága:   ha 

Állatlétszám 
összesen:   kg N/év (lásd a hátoldalon) 

 vállalja, hogy a trágya átvevőjének 

Név:   

Cím:   

Telefon:   Fax:   

Üzem kódszáma:   Tanúsító szervezet:   

Művelt terület 
nagysága:   ha 

Állatlétszám 
összesen:   kg N/év (lásd a hátoldalon) 

 
azon trágyamennyiséget átadja, mely az (EU) 2018/848 rendelete által engedélyezett 170 kg N/ha 
értéken felül keletkezik. 
 
A trágya átvevője vállalja, hogy az átvett trágyamennyiséget kijuttatja a saját területeire, ahol betartja az évi 170 
kg N/ha maximálisan kijuttatható értéket. 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadott mennyiségről, a szállításról és a kijuttatás idejéről pontos 
nyilvántartást kell vezetni! 
 
A trágya átadására vonatkozó nyilvántartásokat és árukísérő dokumentumokat az éves ellenőrzésen vizsgáljuk 
felül. Amennyiben jelen szerződés felbontásra kerül, kérjük, tájékoztassák a Bio Garancia Kft.-t! 
 

  
 

 

 Kelt, Dátum 
 

 Trágyát átadó üzem aláírása 

  
 

 

 Kelt, Dátum 
 

 Trágyát átvevő üzem aláírása 

  
 

 

 Kelt, Dátum 
 

 Bio Garancia Kft.  
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Állatcsoportok  (kg N/év) 

Borjú (0-3 hónapos korig) 12,8 kg 

Borjú (3-6 hónapos korig) 42,5 kg 

Szarvasmarha (6-12 hónap) 42,5 kg 

Szarvasmarha (1-2 éves bika) 51,5 kg 

Szarvasmarha (bika 2év felett) 85 kg 

Szarvasmarha (1-2 éves üsző) 51,5 kg 

Szarvasmarha (2 év feletti üsző) 85 kg 

Tejelő tehén 85 kg 

Anyatehén (húshasznú) 85 kg 

Juh/ ebből anyaállat 12,8 kg 

Kecske/ ebből anyaállat 12,8 kg 

Tenyész kan 26,15 kg 

Tenyész koca 26,15 kg 

Hízósertés 12,14 kg  

Malac 2,29 kg 

Csikó (1 éves korig) 31,2 kg 

Csikó (1-3 éves korig) 72,7 kg 

Ló (3 éves kor felett) 85 kg 

Szamár vagy öszvér 51 kg 

Tojótyúk  0,74 kg  

Kakas 0,74 kg 

Broiler csirke 0,29 kg 

Pulyka 0,63 kg 

Kacsa  0,58 kg 

Lúd 0,58 kg 

Strucc 12,75 kg 

Emu 8,5 kg 

Nandu 8,5 kg 


