
Agrogeo Kft. 

Biohulladékok és bioenergetikai
melléktermékek komplex hasznosítása a 

mezıgazdaságban és a 
környezetvédelemben

Az élhetı és fenntartható környezetért
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Piacorientált K+F+I
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Az Agrogeo Kft. 
1988-ban alakult 9 tag 
részvételével: Magyar 
Állami Földtani 
Intézet, Budapest; 
Szılészeti és 
Borászati 
Kutatóintézet, 
Kecskemét; Bácsvíz
Rt., Kecskemét; 
Kiskunsági Erdészeti 
és Faipari Rt., 
Kecskemét; 
Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatósága, 
Kecskemét; 
Kertészeti Fıiskola, 
Kecskemét.



Komplex technológiai csomag 
Agrogeo Kft. 
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Legfıbb célunk 

A települési, élelmiszeripari, mezıgazdasági 
hulladékok, bioenergetikai melléktermékek 
(biogáz, bioetanol, biodízel gyártás, biomassza 
égetés) korszerő és energiatakarékos 
kezelésének megoldása az így elıállított kiváló
minıségő termék mezıgazdasági, 
környezetvédelmi és környezetipari 
hasznosításával együttesen

Komposztálás Aerob stabilizáció
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Minısített, érett és kondicionált komposztok, REA-gipsz, 
fahamu együttes felhasználásával nyert új rugalmas 
prizma-takaróanyag elınyei: 

� Jelentısen csökken a nitrogén veszteség (ammónia kibocsátás ),
� a kellemetlen szaghatásért felelıs gázok csapdázása,
� nyitott rendszerek esetén jelentısen csökken a szaghatás,
� a költségesen alkalmazott membrán-takaróanyagok, tızegek 

kiváltása. 
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Újgenerációs mikrobiológiai készítmény a 
komposztálási folyamat intenzifikálása érdekében 
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Az irányított komposztálási technológiák 
legfontosabb nyersanyagai 

�Települési 
szilárdhulladék,

�Települési 
szilárdhulladék,

�Húsipari 
hulladékok,

�Borászati 
melléktermékek.
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Bio-monitoring rendszer a forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkezı komposzt-termék elıállítása érdekében 

(36/2006 FVM rendelet)
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Irányított komposztálási technológia bio-
takaróanyag alkalmazásával  

A komposztprizma típusa Háromszög keresztmetszet ő halom 
stabilizált/komposztált
biohulladékokból nyert többréteg ő

rugalmas takaróanyaggal 

Nedvesítés formája Nem szükséges

Levegıztetı rendszer Intenzív levegıztetés 

Prizmakeverés Nem szükséges 

Prizmaforgatás intenzitása  -

A z intenzív szakasz idıtartama 28 nap

A kiindulási keverék optimális 
nedvesség tartalma

50-65 %

A komposzt végtermék  
nedvességtartalma elınyösen

> 30 %
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Rothasztott települési szennyvíziszap üzemi szint ő

irányított komposztálása: 20 m 3 szennyvíziszap + 40 m 3 

zöldhulladék
Vizsgálatok iránya Irányított komposztálási 

technológia : 
mikrobiológiai készítmény 

+ biohulladékokból
elıállított többréteg ő

rugalmas takaróanyag

Kontroll :mikrobiológiai 
készítmény nélkül padlón 
levegıztetett zárt alagutas 
rendszer

Összes nitrogén veszteség 
%

22,4 31,6

F. Coliform szám /g  
komposzt termék

9,2 2,7 * 102

F. Streptococcus szám /g 
komposzt termék

6,4 3,6 * 10

Higiénizációs periódus. > 55
oC prizmahımérséklet

2,3 hét 1,7 hét

Dewar-féle önhevülési teszt 
105 napos komposzt esetén

24,7 34,9

Levegıztetés formája 0,6 m3 / m3 / óra 0,6 m3 / m3/ óra



Az irányított komposztálási technológia 
alkalmazásának fajlagos költségei 
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K+F+I partnereink:

• Törköly-Komposzt Kft.

• Geosan Kft.

• Pilze-Nagy Kft.

• Szent István Egyetem 
Gödöllı,

• Kecskeméti Fıiskola 
Kertészeti Fıiskolai Kar
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Eljárás szennyvíziszapok 
irányított komposztálására  

Üzemi szintő próbakomposztálás 
lefolytatása 2009-ben

Intenzív levegıztetés + érett települési 
szennyvíziszap komposzt mint 

vivıanyag + MICROCOMP-GEOCELL®14



Irányított komposztálási 
technológia

Rothasztott települési szennyvíziszap + 
zöldhulladék keverék  
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Irányított komposztálási 
technológia

Mikrobiológiai készítmények a folyamat
intenzifikálásához
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Irányított komposztálási 
technológia

Nyersanyagok keverése, elıkezelése
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Irányított komposztálási 
technológia

Nyersanyagok homogenizálása
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Irányított komposztálási 
technológia

Optimális struktúra a megfelelı légjárhatóság 
érdekében 
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Irányított komposztálási 
technológia

GREEN-BAGGER alagút töltı
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Irányított komposztálási 
technológia

GREEN-BAGGER  gép
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Irányított komposztálási 
technológia

Zárt alagutas rendszer
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Irányított komposztálási 
technológia

Levegıztetı rendszer

23



Irányított komposztálási 
technológia

RotoComp rendszer

24



Irányított komposztálási 
technológia

RotoComp rendszer
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Fejtrágyázási és alaptrágyázási 
növénykísérlet lefolytatása ıszi búza 

(Triticum aestivum sp.) 
tesztnövénnyel, valamint rothasztott 

települési szennyvíziszapból 
elıállított érett komposzttal

2010 

26



Alaptrágyázás : települési szennyvíziszap komposzt  + mez ıgazdasági 
melléktermékek biogáz kinyerése után visszamaradó re aktor iszappal

Fejtrágyázás: rothasztott települési szennyvíziszap komposzt 

Célok

Célul tőztük ki egy új 
talajtrágyázási rendszer 
kidolgozását, amely rothasztott 
települési szennyvíziszap, 
valamint sertés hígtrágya és 
letermett gombakomposzt 
biogáz hasznosítása után 
visszamaradó kirothadt iszap 
racionális felhasználásán 
alapul.

Anyag és módszer

� Kombinált alaptrágyázás 
csökkentett menetszámú
talajmővelési rendszerben

� Rothasztott települési 
szennyvíziszap komposzt 
önálló és nitrogén mőtrágyával 
kiegészített alkalmazása
feljtrágyaként
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Üzemi fejtrágyázási kísérlet beállítása 
2010 év márciusában 
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Tesztnövény: ıszi búza 
(Triticum aestivum sp.)  
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Rothasztott települési szennyvíziszapból 
elıállított komposzt , 2010
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Fejtrágyázás a kijelölt 
parcellákon 
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Települési szennyvíziszap komposzt és nitrogén 

mőtrágya kombinált alkalmazása fejtrágyaként, 2010 
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Kísérleti parcellák a tesztnövény szárba 
szökkenésekor, 2010
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Eredmények Tesztnövény: ıszi búza (2010)
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Talajtrágyázás mezıgazdasági melléktermékek 
biogáz hasznosítása után visszamaradó kierjedt 
iszapból, fahamuból és melasz alapú vinaszból

elıállított érett komposzttal  

Tesztnövény: étkezési paprika (Capsicum 
annuum sp.)

2009
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Célkitőzés
• A kísérletben megvizsgáltuk a

bioenergetikai melléktermékekbıl 
elıállított komposzt vegetatív és generatív 
teljesítményére gyakorolt hatását a 
étkezési paprika tesztnövénynél.

• Talajtípus: vályogos homok 

• Négyféle kezelés: kontroll, komposzt 10 t/ha, 
komposzt 20 t/ha, komplex m őtrágya
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Négyféle kezelés mikroparcellás
rendszerben (2009)
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Komposzt kezelés (10 t /ha)
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Termés 10 t/ha-os komposzt 
kezelés mellett
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Eredmények
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Szénhidrogénnel szennyezett 
talajok irányított mentesítése 
Engedélyezett és minısített komposzt 
termékek és mikrobiológiai készítmények 

együttes alkalmazása

2010
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Elvi megfontolások 
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Célkitőzés
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A bioremediációs technológiáról
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A szénhidrogénnel szennyezett talaj 
elıkezelése, homogenizálása (2010)  
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„Vándor” cellás rendszer
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A „Vándor” cellás rendszer 
oldalnézetben 
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Mintavétel 
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Eredmények 
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A technológia alkalmazásának 
fajlagos költségei 
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Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózat 

Projekt támogatás 

AGK Klaszter: magába tömöríti az 
innovatív vállalkozásokat, 
kutatóintézeteket, oktatási 

intézményeket

Nemzetközi K+F+I hálózat:
Nemzetközi Tisza Klaszter

Szövetség 

Mikrobiológiai laboratórium
Kecskeméti Fıiskola Kertészeti 

Fıiskolai Kar

Technológiafejlesztés 

Agrogeo Kft.

Újgenerációs mikrobiológiai termékek
Környezetvédelmi BAT technológiák



Engedélyezett termékek:

� Bioalginit®
�Szelarit®

»
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Részvétel számos hazai és nemzetközi 
szakkiállításon, technológia-transzfer fórumon

�ÖKOINDUSTRIA, 2009
�ECOINNOSME, 2009
�AGRO+MASHEXPO, 

2010
�GREEN VENTURES, 

2010
�ECSM Konferencia, 

2010



CONTACT PERSON: 

SZOLNOKY TAMÁS K+F IGAZGATÓ
AGROGEO KFT. 

E-mail: agrogeo@microsystem.hu

Web: www.agrogeo.hu
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Köszönjük a figyelmet!
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