
A termelő gazdaságok és feldolgozók anyag és
energiahatékonyságának növelése érdekében
azonosítsa az új értékesítési stratégiákat, mondjon
véleményt a más országokban alkalmazott
stratégiákról, milyen jelenlegi problémákba ütközik
a szállítás és a feldolgozás és melyek az ezzel
kapcsolatos politikák, növelje a különböző
érdekeltségű csoportok közötti megértést és
kommunikációt, vegyen részt a projekt
felmérésekben, interjúkban, fókuszcsoportokban
vagy használja ki a más részvételi lehetőségeket.

Mit tehet Ön az INEMAD érdekében?

Mit tehet az INEMAD az Ön érdekében?
Megmutatja, hogy milyen trágyázási potenciállal
rendelkezik a biotrágya mint végtermék,
megmagyarázza, hogy hogyan lehet a biotrágya
tulajdonságait úgy javítani, hogy az elemek
összetételében kiegyensúlyozott trágyát nyerjünk,
közli Önnel az innovatív tápanyagok újrahasznosítási
eljárásainak gazdaságosságát, eszközöket fejleszt ki
a feldolgozó üzemek optimális elhelyezésére és a
biomassza anyagok optimális szállítására,
szorgalmazza a gazdaságok közötti együttműködést,
javaslatokat és politikákat fogalmas meg a tápanyag
körforgását biztosító, a biomassza szállítását gátló

akadályok elhárítására.

Az érdekelt felek bevonása
Ahhoz, hogy az INEMAD keretében innovatív ötletek
kerüljenek megfogalmazásra és kivitelezésre, olyan
eljárásra van szükség, amely lehetővé teszi a napi
problémák megoldásával foglalkozó szakemberek
ötleteinek azonosítását. Szükség van tehát az érdekelt
felek bevonására, hogy ezeket az ötleteket átvizsgálják
és a megvalósíthatóság szempontjából elbírálják.

KIK?
Termelő gazdák: növénytermesztők, állattenyésztők,
szövetkezetek, tanácsadók és tanácsadó szervezetek.
extension services/advisors.

Feldolgozók: technológiai vállalkozások, beleértve a kis
kapacitású feldolgozókkal rendelkező termelő gazdákat és
csoportokat, takarmány gyártó, szerves hulladékok
feldolgozó vállalkozásokat, szakmai szervezeteket.

Döntéshozók: nemzeti szakminisztériumok
(mezőgazdasági, vidékfejlesztési, környezetvédelmi,
területrendezési, pénzügyi), EU döntéshozók (DG Regio, DG
Agri), önkormányzatok, lobby szervezetek, logisztikai
vállalkozások, gazdaságok és feldolgozók érdekelt felei

Az INEMAD projektről röviden

Az projekt vezérelvének megvalósítására az INEMAD
egy hármas kivitelezést javasol, amelyben a
hagyományos mezőgazdasági termelés mellett
megjelenik a „feldolgozás” (lásd az ábrát). A
növénytermesztés és állattenyésztés mellé a projekt
harmadik elemként a feldolgozást javasolja, miáltal
növelhető a mezőgazdasági termelékenység és
csökkenthetők a külső anyag és energia inputok és
zártabbá válik a tápanyaglánc. A tápanyagok
újrahasznosítása elsősorban a biogáz technológiából
származó biotrágya felhasználásával lehetséges. A
biotrágya tulajdonságait figyelembe véve műtrágya
illetve szerves trágya helyettesítőként alkalmazható. Az
INEMAD a biogáz üzemek fejlesztési és a biotrágya
értékesítési lehetőségeit elemzi, optimalizálási
modelleket dolgoz ki, amelyeket és a működési
szerkezetek összehasonlításával tovább fejleszt.

Az INEMAD projekt azokra az innovatív stratégiákra
koncentrál, amelyek lehetővé teszik az állattenyésztési
és növénytermesztési gyakorlatok kölcsönös
kiegészítését. A mezőgazdaságban levő vagy azzal
kapcsolatos új anyag és energia folyamatok elemzése
lehetővé teszi, hogy újragondolják a növénytermesztés
és az állattenyésztés közötti kapcsolatot. Az INEMAD
olyan kérdésekre keresi a választ, mint milyen új
eljárások állnak rendelkezésre, hogy a szakosodott
gazdaságokban a tápanyagok körforgását helyreállítsák.
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A tápanyag és energia 

gazdálkodás javítása 

anaerob fermentációval

INEMAD stakeholder involvement

INEMAD Partnerek

Az INEMAD munkacsomagok 

A 2. munkacsomag (WP2) az innovatív feldolgozási
eljárásokból származó trágyák optimális
felhasználásával foglalkozik. A biogáz üzemekből
származó biotrágya új trágyázási eljárások alkalmazását
teszi lehetővé, részben megoldva az állattenyésztés
trágyatárolási gondját.
A 3. munkacsomag (WP3) a trágyafeldolgozás során
alkalmazott eljárásokat tartalmazza. A projekt a bio-
metán előállítás technikai és gazdasági mutatóinak
javítására, a biotrágya újrafeldolgozására (zöld trágya)
illetve a szállítható termékre fokuszál.
A 4. munkacsomag (WP4) tevékenysége a különböző
vállalatok közötti együttműködések elemzésére irányul,
amely fontos a növénytermesztő és állattenyésztő
gazdaságok közötti együttműködéshez. Optimalizálási
modellek kerülnek kidolgozásra a biogáz üzemek
elhelyezésére illetve a biomassza szállítására.
Az 5. munkacsomag (WP5) a jogi és szabályozási háttér
vizsgálatára és politikák megfogalmazására irányul. A
műtrágyákat, területrendezést, támogatásokat,
újrahasznosítható energiaforrásokból származó
termékeket érintő politikákra ad leírásokat, fogalmaz
meg javaslatokat.

Az első munkacsomag (WP1) eljárásokat dolgoz ki az
érdekelt felek bevonására, akik a 2. 3 és 4.
munkacsomagokban vesznek részt. Részvételük fontos
az INEMAD tudásbázisának kialakításához.

www.inemad.eu www.soltub.hu
info@inemad.eu soltub@soltub.hu


