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Chapter 1. ÁLLATTARTÁSI 
TECHNOLÓGIÁK 

Az elmúlt évtizedekben több állati terméknél a piaci verseny vált meghatározóvá és az élelmezésben betöltött 

szerepét versenyképessége döntötte el. A fontosabb állattenyésztési termék előállítása ma nemzetközi 

összehasonlításban történik, így az alkalmazott állattartási technológiában is nemzetközi szinten kell helytállni. 

Természetesen vannak olyan állati termékek, amelyek speciális, vagy helyi jellegükből adódóan nem feltétlenül 

szereplői e versenynek, így előállításukat egyéb tényezők is befolyásolják. Gondolok itt az őshonos állatok által 

előállított termékekre, a természetvédelem, a tájmegőrzés érdekében tartott állatoktól származó produktumra, 

vagy a vidékmegőrzés, munkahelyteremtés kapcsán támogatott állattenyésztési ágazatok termékeire. 

Megítélésem szerint e tárgy keretén belül elsősorban azokkal a korszerű állattartási technológiákkal kell 

foglalkoznunk, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos alapanyag előállításában a lehető leghatékonyabb módszert 

alkalmazzuk, biztosítván ezzel a termelő jövedelmét. Nem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról, hogy 

minden ilyen technológiai elemnek a gazdaságosságon túl hatása lehet az állatra és a környezetre, így a 

technológia tervezésénél ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Termelési technológiáról akkor 

beszélünk, amikor megfogalmazzuk egy, a termelési célban meghatározott termék előállításának folyamatát. Az 

állattartási technológiákban ezek a folyamatok az alábbi résztechnológiákból adódnak össze: 

- takarmányozási technológiák, 

- szaporodásbiológiai technológiák, 

- állategészségügyi technológiák, 

- tenyésztési technológiák, 

- tartástechnológia. 

Természetesen ezeknek a technológiáknak az összehangolt végrehajtása szükséges ahhoz, hogy a termék a 

fogyasztó igényének megfelelő minőségben és gazdaságosan előállítható legyen. Ezek közül a résztechnológiák 

közül jelenleg a tartástechnológia fontosabb elemeit tekintjük át. 

1. A technológia hatása az állat termelésére 

Gazdasági állataink életfolyamatai genetikailag kódoltak és biztosítják az állatok számára a természetes 

táplálkozás, pihenés, általában az életfolyamatok lehetőségét. A technológiának minden esetben az lenne a 

feladata, hogy igazodván az állatok szükségleteihez, ezeket a feltételeket biztosítsa. A legtöbb állattartási 

technológia ugyanakkor több egyéb szempont figyelembe vétele miatt nem minden esetben tudja az állatok 

örökletesen meghatározott életfolyamataihoz igazodó körülményeket garantálni. Gazdasági állataink szelekciója 

során kialakult az a képességük, amelynek következtében a környezethez alkalmazkodnak, a megváltozott 

körülményeket bizonyos határokon belül képesek tolerálni. Egyre több állatfajban alakítottak ki olyan fajtákat, 

amelyek alkalmasak a megváltozott termelési körülmények között termelni, technológiai tűrőképességük e 

szelekció eredményeként előnyösen megváltozott. A technológiai fejlesztés ugyanakkor elérhet egy olyan 

szintet, amelyhez az állat már nem képes alkalmazkodni. Közérzete megváltozik, félelemérzet alakul ki, 

esetenként fájdalom is jelentkezhet. Amennyiben a technológia ezt a szintet eléri, akkor állataink 

stresszhelyzetbe kerülnek, életfolyamataik megváltoznak, melynek eredménye az egészségi állapot romlása is 

lehet. Az egészségi állapot romlása önmagában is probléma, hiszen kezelése, az eredeti állapot visszaállítása 

plusz költségként jelentkezhet, végső soron az állat kieséséhez is vezethet. Ha a károsodás mértéke nem is éri el 

azt a szintet, hogy selejtezzünk, a termelési eredmények romlása mindenképpen hátrányosan érinti 

gazdálkodásunkat (1. ábra). A tartástechnológia tervezésénél tehát olyan szempontokat is figyelembe kell 

vennünk, amelyek esetenként indokolatlannak és költségnövelőnek tűnnek, de végeredményben a hatékony 

termelést segítik. 

1. ábra A technológia hatása az állat termelésére 
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2. A technológiai tervezés elemei 

A tartástechnológia tervezése során meg kell határoznunk az állat elhelyezésének módját. Döntenünk kell az 

istálló típusáról, méretéről, a benne alkalmazott tartási módról. Állatfajonként eltérő lehet az a csoportlétszám, 

amelyik hatékony, de az állatok között nem idéz elő konfliktushelyzetet. Számtalan lehetőség áll rendelkezésre a 

padozat milyenségét, az alom anyagát és technológiáját, valamint a közlekedési rendet illetően. 

A tervezés fontos eleme az állatok gondozásának, etetésének és itatásának technológiai meghatározása, ennek 

módjának kialakítása. Több állatfajnál jelentkezik a fejés, mesterséges termékenyítés esetén az inszeminálás, és 

terveznünk kell az állat kezelésének lehetőségét. 

A technológia fontos résztvevője a munkát végző személy, így a tervezésnél a munkahely minőségének 

biztosítása is alapvető feladatunk. Fontos, hogy egészséges, a dolgozó számára balesetveszélyt nem jelentő 

munkakörülményeket biztosítsunk mindazokkal a munkafeltételekkel, amelyek szükségesek a hatékony 

munkavégzéshez. Egyre inkább elvárás a dolgozók szociális igényeinek biztosítása, beleértvén a tisztálkodás, 

étkezés, vagy akár a pihenés lehetőségét. 

3. Szempontok az állattartó telep létesítésénél 

Az állattartó telepek létesítésénél az elsődleges szempont a tartott állatok fajának, fajtájának és létszámának 

meghatározása. E tényezőktől függően a telepek mérete és elhelyezése között nagy eltérések lehetnek. 

Meghatározó, hogy bizonyos állatfaj, fajta, vagy létszám milyen mértékű környezetterhelést jelent, milyen 

kihatása van a közvetlen, vagy akár a távolabbi környezetére. Különösen nagyobb állatlétszám esetén környezeti 

hatásvizsgálatot kell végeznünk arra vonatkozóan, hogy a kijelölt terület alkalmas-e tervezett feladatra. Ebbe 

bele kell értenünk a talajnak, a víznek és a levegőnek a várható szennyeződését. Bizonyos termék előállítása 

során alkalmazott tartás módszere és intenzitása szintén meghatározó lehet a telep létesítésénél. Az állatok kora, 

az állattartás célja meghatározhatja az állatok helyigényét, de helyet kell biztosítanunk az állatok 

kiszolgálásához szükséges technológiai elemeknek. Különösen nagy terület igénnyel jelentkezhet a mobil 

gépsor működtetése, mert a takarmány kiosztásához, vagy a trágya eltávolításához az állatok férőhelyén túl 

területet kell biztosítanunk. 

Az egyes állatfajok tartásának humán és állategészségügyi feltétele meghatározhatja az állatfajok, vagy a 

lakosság és a telep közötti izolációs távolságot. Az egészségügyi előírások szabályozzák, hogy különböző 

területektől az egyes állatfajok tartása milyen távolságban folyhat, milyen védelmet kell biztosítanunk a 

lakosság számára. Az állattartó telepek létesítésénél, a tervek elkészítésénél a humán egészségügyi 

szempontokat a tisztiorvosi szolgálat, az állattal kapcsolatos egészségügyi elvárásokat a hatósági állatorvos 

állapítja meg. Meghatározó szerepe lehet a tiltásban az önkormányzatoknak, amelyek belterületi állattartási 

rendeletben az állatfajra, állatfajon belül tartott állatlétszámra korlátozást vezethetnek be. A hatékonyság 
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szempontjából nem elhanyagolható a létesítendő telep megközelíthetősége, a szállítás lehetősége. Különösen a 

nagy létszámú telepeknél a be- és kimenő anyagok mennyisége igényli a logisztikai tervezést is. A szállítás 

optimalizálása a jövőben egyre fontosabb feladattá válik és e feladatok koordinálása speciálisan képzett 

szakembert igényel. A domborzati viszonyok figyelembe vétele különösen a nagyobb állattartó telepek 

létesítésénél fontos. A geodéziai lehetőségek és adottságok felmérése mind a közlekedés, a csapadék és 

szennyvíz elvezetése szempontjából meghatározó. Szakirodalmak szerint a közel sík terület 1-2 %-os lejtéssel 

felel meg leginkább az állattartó területeknek. Ez megkönnyíti a felszíni csapadékvíz elvezetését, de különösen 

nem gátolja a telepi közlekedést. Amennyiben a telep létesítésére kijelölt terület nagyobb lejtéssel rendelkezik, 

úgy az építés során jelentős lehet a földmunka. A kijelölt terület helyét a domborzaton túl befolyásolja és 

gazdaságossági számítások alapja lehet a föld aranykorona értéke. A talaj mechanikai tulajdonsága és 

vízháztartása szintén szerepet játszhat az istállók építésénél. Fontos a talaj teherbírása, a talajvíz szintje. 

Talajvizes területen ugyanis az alapozás a járulékos beruházási költségek növekedése miatt hátrányosan 

befolyásolhatja a hatékonyságot. Különösen az utóbbi évtizedben a klímaváltozás eredményeként egyre 

gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok. A villámlás, az orkán erejű szelek, a hőségnapok számának 

növekedésével olyan új kihívások jelentkeznek a telepek létesítésénél, amelyeket figyelembe kell venni. Néhány 

szakirodalom újabban már felhívja a figyelmet az állatok termelésére és viselkedésére ható földsugárzásokra is. 

Az állattartáshoz fajtól és fajtától függően nagy mennyiségű vízre van szükségünk. Az ivóvíz mellett a 

különböző állattartási technológiánál a felhasznált technológiai víz mennyisége is sok lehet. Adatok állnak 

rendelkezésünkre, hogy a létesítendő telep környezetében hol és milyen volumenben található vízkészlet és ez 

hogyan hasznosítható. A terület választásánál az sem elhanyagolható szempont, hogy a keletkezett trágyát, vagy 

szennyvizet hogyan tudjuk szakszerűen elhelyezni. Ha a területünk alkalmas a szennyvíz befogadására, vagy 

kiöntözésére, vizsgálnunk kell, hogy biztosítható-e a szennyező anyag szűrése és tisztítása. 

4. Az állattartó épületekkel szembeni elvárások 

Az állattartó telepnek meg kell felelnie az állat fajonként, fajtánként és korcsoportonként eltérő igényeinek. 

Különbség mutatkozhat a hőmérséklet, a páratartalom, a padozat és az alommal szemben támasztott 

követelményekben. Az épületnek alkalmazkodnia kell az etetés és itatás módszerében jelentkező eltérésekhez. 

Az állattartó épületnek alkalmas kell lenni a gépészeti technológiák befogadására. Az alkalmazott technológia 

alapvetően meghatározhatja az épület kialakítását. Figyelembe kell vennünk, hogy a beépített technológia 

gyakrabban változhat, mint amennyi idő alatt az épület elavul. Döntenünk kell abban, hogy ha egyszerűbb 

épületet tervezünk, akkor várhatóan a beépített technológia az épülettel együtt fog elavulni, ha viszont drágább 

épület mellett döntünk, akkor időnként cserélnünk kell a technológiát. 

Az alkalmazott almozási és trágyakezelési módszer, a levegő- és a vízszennyezés mértéke fontos és 

meghatározó a természeti környezet védelme érdekében. Szerencsére az utóbbi időben olyan elvárás is 

megfogalmazódhat egy állattartó teleppel szemben, hogy az épület mennyire illeszkedik a tájba. 

Az állattartó épületnek meg kell felelnie a dolgozók igényeinek. Biztosítani kell, hogy balesetveszély nélkül 

végezhesse a munkáját. Az útvonalak, ahol a dolgozók közlekednek tiszták és csúszásmentesek legyenek. Mivel 

a különböző hasznosítású állatoknak korcsoporttól függően extra hőigényük van, így figyelnünk kell a dolgozók 

és az állatok hőigényének összehangolására is. 

A telepet üzemeltető és a termeléstől jövedelmet elváró szakember ugyanakkor megfogalmazza a teleppel 

kapcsolatos gazdaságossági elvárásait. Anyagi helyzete és a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek 

meghatározhatják az építési és egyéb beruházási költségeket. Az állattartó telep technológiája viszont hat az 

üzemeltetés költségeire. Fontos feladat a különböző igények összehangolása, a tervezéstől kezdve a különböző 

szakterületek együttműködése. 

Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan hat a technológia a gazdasági állatok termelésére? 

• Melyek a technológia tervezésének elemei? 

• Milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy állattartó telepnek? 
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Chapter 2. A BORJÚ-, ÜSZŐNEVELÉS 
ÉS A HÍZLALÁS 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA 

A tartástechnológiák kialakításánál legmeghatározóbb az állatfaj, így az egyes tartástechnológiai változatoknál 

az állatfajonkénti sajátosságokat emeljük ki. Ismertetjük a legfontosabb gazdasági állatfajok tartásának 

módszereit, kiemelve a Magyarországon legáltalánosabban használtakat. 

A különböző korú és hasznosítású szarvasmarháknál az eltérő igényből adódóan alakultak ki azok a 

tartástechnológiai változatok, amelyekből az üzemeltető választhat. Az alábbiakban értékelés nélkül felsoroljuk 

a szarvasmarhatartásban alkalmazott változatokat. 

Borjúnevelés: 

- profilaktórium 

- csikóbox 

- egyedi ketrec 

- kiscsoportos kötetlen tartás, napi almozással 

- kiscsoportos kötetlen tartás, rácspadló 

- kötött tartás, napi almozással 

Növendéküszők: 

- zárt kötetlen, kiscsoportos tartás 

- nyitott kötetlen, nagycsoportos tartás, mélyalmon 

- nyitott kötetlen tartás legelőn 

Hízóállatok: 

- zárt kötött tartás, napi almozással 

- zárt kötetlen tartás, napi almozással 

- zárt kötetlen tartás, mélyalmon 

- zárt kötetlen tartás rácspadlón 

- fedd lot-os tartásmód 

Tejtermelő tehenek: 

- hagyományos, zárt kötött tartás 

- zárt kötetlen tartás, mélyalmon 

- zárt kötetlen tartás, pihenőboxban 

- zárt kötetlen tartás, rácspadlón 

- zárt kötetlen tartás kombinált padozattal 

- nyitott kötetlen tartás, mélyalmon 
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- nyitott kötetlen tartás, pihenőboxban 

Húshasznosítású tehenek: 

- nyitott kötetlen tartás, mélyalmon 

- istálló nélküli tartás almozott karámban 

- istálló nélküli tartás legelőn, telelőkertben 

1. A borjúnevelés tartástechnológiája 

A tejhasznosítású állományok borjainak nevelését három szakaszra oszthatjuk. A 8-10 napig tartó föcstejes 

időszakban az állat egyetlen takarmánya a föcstej. A technológiának biztosítania kell, hogy a fiatal állatnak 

lehetősége legyen a kolosztrális immunitást biztosító tej felvételére. Ezt megoldhatjuk itatással, vagy olyan 

technológiai módszer alkalmazásával, ahol a borjút és az anyát rövid ideig együtt tartjuk. Ez utóbbi módszernek 

a neve a csikóboxos elletés és borjúnevelés, ahol a kritikus első napokban az együttartás lehetőséget biztosít a 

borjú számára az anya tejének felvételére. Régebben profilaktóriumot alkalmaztak, amely az ellető istálló 

mellett kialakított borjúnevelő termet jelentett. A teremben lábakon álló ketrecekben helyezték el az újszülött 

állatokat, trágyájuk, vizeletük a trágya alsó részén áthullott. Nem volt lehetőségük megfordulni, így trágyájuk 

nem veszélyeztette egészségüket. A profilaktóriumban lehetőség volt terem, vagy helyi fűtéssel a fiatal állatok 

hőigényének kielégítésére. Néhány évtizede alkalmazzák és a mai gyakorlatban meghatározó tartástechnológiai 

változat az egyedi ketrec. A belső tere a védett helyen történő pihenést, kifutója pedig elegendő mozgásteret 

biztosít az állatok számára. A ketrecek pihenőteréül szolgáló fedett rész 100-140 cm hosszú és 100-120 cm 

széles, a magassága el kell hogy érje az 1 métert. Elkészítése akár házilag is megoldható, fából, fémlemezből, de 

az utóbbi időben egyre több cég forgalmaz olyan minden igényt kielégítő egyedi ketrecet, amelyet a telepek 

megvásárolhatnak. Terjedésüket akadályozhatja áruk és az az anyagi helyzet, amelyben a tejtermelő telepek 

jelenleg dolgoznak. A pihenőtér aljzatának kialakításakor célszerű a csapadékvizet és a vizeletet biztonságosan 

elvezető kavicságyat létesíteni. Erre a „padozatra” almozhatunk az időjárástól függő vastagságban. Mivel a 

pihenőtér tetőzete általában nem szigetelt, ezért téli időszakban a vastagabb almozás, vagy a szalmabálákkal 

történő körberakás javasolható. Az egyedi ketrec kifutójában a föcstej itatásához, majd később az abrak 

etetéséhez alkalmas edényt kell biztosítani. A pihenőtér előtti kifutó általában120 cm hosszú. Az elhelyezés 

komfortossága miatt oda kell figyelnünk a ketrecek tájolására. Célszerű, ha a kezelőút az uralkodó széliránnyal 

párhuzamosan helyezkedik el és az út mentén nyitott végükkel szembe fordítva telepítjük a ketreceket. Ennek az 

elhelyezési módnak előnye, hogy egy kezelőútról több borjút lehet kiszolgálni. 

A borjúnevelés 2. szakasza az általában 7 hétig, vagy 90 napig tartó az tejitatás időszaka (előnevelés). 

Takarmányozás szempontjából ez az időszak a szilárd takarmányhoz való szoktatást jelenti, hiszen a tej mellett 

etetünk borjútápot és borjúszénát is. A technológiának ezért biztosítani kell a tej, a szilárd takarmány és a víz 

felvételének lehetőségét. A tartástechnológiai változatok közül a gyakorlat ma leginkább az egyedi ketrecet 

alkalmazza, azaz föcstejes időszak után a borjak a tejitatás végéig az egyedi ketrecben tartózkodnak (1. kép). 
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1. kép: Borjúnevelés egyedi ketrecben 

A klasszikus borjúnevelés utolsó szakasza a 6 hónapos korig tartó utónevelés. A tartási módszerek közül ebben 

az időszakban a kötetlen kiscsoportos tartás a jellemző. Ennek során hozzá kell szoktatni az állatokat a 

társakhoz, valamint az eddig nem etetett erjesztett tömegtakarmányhoz. Az utónevelés időszaka akár néhány 

hétre is lerövidülhet, amennyiben az előzőkben megfogalmazott két feladatot sikerül teljesíteni. A csoportokat a 

testsúly és testnagyság figyelembe vételével általában 12-15 egyedből alakítsuk ki. Olyan épületet célszerű az 

elhelyezésre választani, amelynek déli oldalán kifutó helyezhető el. A fedett pihenőtéren 2,5-3 m2 területet 

biztosítsunk a borjak részére, a kifutóban pedig 3-4 m2 juthat állatonként. A kifutó szilárd burkolatú, a 

pihenőtérben mélyalmos technológiát, vagy napi almozást alkalmazhatunk. Az épületen belül helyezhetjük el az 

abrakos vályút és a szénarácsot, míg a tartósított takarmány kiadagolása történhet az épületen belül, valamint a 

kifutóban is. Borjanként 50 cm jászolhosszúságot célszerű biztosítani. 

2. A tenyészüsző nevelés tartástechnológiája 

A tejelő tehenészetekben a tenyészutánpótlás biztosítás alapvető feladat és kiemelt jelentőségű. Tenyészüsző 

nevelés során olyan sajátosságokkal kell az üzemeltetőnek megbirkóznia, amelyek más korcsoportnál kevésbé 

jellemzőek és hátráltathatják a tenyésztő munkáját. A hosszú generációs intervallum és a magas selejtezési 

százalék miatt, valamint hogy a szarvasmarha unipara, gyakorlatilag minden megszületett nőivarú egyedet 

potenciális tenyészüszőnek kell tekintenünk. Felnevelésük ellenőrizhetőségét nehezíti, hogy a viszonylag hosszú 

üszőnevelési idő alatt kevés visszajelzést kap a tenyésztő és legtöbbször még az időszakos ellenőrzésre sem 

fordítanak figyelmet. Míg a tejtermelő egyedeknél a termelés napi kontrollálás lassan természetes, az üsző 

fejlődése során akár az egy-két havonta végzett kontroll ritkán valósul meg. Nehezíti az üszőnevelés 

eredményes végrehajtását a sokszor hátrányos megítélés. Az állatokat a legrosszabb épületekben tartják, a 

legrosszabb minőségű takarmányokat kapják és esetenként a legkevésbé kvalifikált szakember feladata az 

üszőnevelés. Mind a későbbi tejtermelés (a tőgy kialakulása), mind a szaporodásbiológiai kezelhetőség (első 

termékenyítés, ellés) szempontjából ugyanakkor meghatározó és fontos időszakról beszélünk, melynek nem 

megfelelő végrehajtása negatívan befolyásolhatja a későbbi termelést. 

Tartástechnológiai és takarmányozási szempontból az üszőnevelést hagyományosan három szakaszra 

oszthatjuk. Mindhárom szakaszban más-más tartási és takarmányozási elvárásaink vannak. Az első időszak - 

amely hat hónapos kortól egy éves korig tart - egy viszonylag intenzívebb szakasz. Ez a jelző az elhelyezésre 

és a takarmányozásra is igaz lehet. A borjúnevelés során kissé visszafogott takarmányozást ebben az időszakban 
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pótolhatjuk olcsó takarmányokkal, kihasználván a növendékek kompenzációs képességét. A fiatal üszők 

elhelyezésénél is a kisebb csoportlétszám a jellemző. 

Az üszőnevelés második időszaka egy éves kortól 6. hónapos vemhességig tart. Ez az akár egy évet is 

meghaladó időszak kulcsfontosságú az üsző szempontjából. A legtöbb szakkönyv extenzív, nyáron legelőre 

alapozott tartást és takarmányozást ír elő. Annak veszélye azonban, hogy ez idő alatt elhibázzuk az 

üszőnevelést, rendkívül nagy. A magyarországi legelőviszonyok, az eltérő termés és beltartalom olyan mértékű 

különbséget indukálhat a takarmányozásban, hogy a szűkös ellátástól a túlzott kondícióig minden előfordulhat. 

Ráadásul ebben az időszakban történik a tenyésztésbevétel, melynek sikeressége és szakmailag indokolt 

időpontja alapja a későbbi termelésnek. A tőgy mirigyállománya is ebben az időszakban fejlődik ki és mind a 

visszafogott, mind pedig a túlzott takarmányozás hátrányos lehet. E szakaszra valóban igaz a nagy csoportos 

extenzív elhelyezés, esetenként 100-150 egyedből álló gulyát is tarthatunk együtt. A korcsoportok eltérő igénye, 

az állatok társfelismerő képessége, valamint a stresszmentes tartás ugyanakkor megkövetelné az ennél 

lényegesen kisebb, 50-60-as létszámú csoportok tartását. Célszerű a termékenyítési időszakot külön kezelni, 

mert így figyelmet fordíthatunk a flushingolásra és az ivarzók időbeni szakszerű kiválogatására. 

Az üszőnevelés harmadik időszaka a vemhesség utolsó néhány hónapja már nem az üszőnevelő telepek 

történik, hanem a tejtermelő telep előkészítő istállójában. Ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

mert a későbbi immunizáció a tejelő telepen alkalmazott tartás és takarmányozás megszokása miatt e néhány 

hónapnak meghatározó jelentősége van. A telepen található mikrobiális viszonyokhoz való alkalmazkodás 

feltétele ugyanis a kolosztrum megfelelő immunoglobulin-tartalmának és ezáltal a borjak kolosztrális 

immunitásának kialakulásához. A hely megszokása hozzásegíti az állatot ahhoz, hogy a néhány hónap múlva 

bekövetkező ellés megszokott környezetben, stresszmentes körülmények között játszódjon le. 

Az üszők elhelyezésére viszonylag olcsó és egyszerű építészeti megoldású, természetközeli tartást lehetővé tevő 

istállók megfelelőek. Célszerű kis élőmunka igényű tartástechnológiát alkalmazni. Mivel a növendéküszők 

zöme tavasztól őszig legelőn tartózkodik, az istálló szerepe gyakran elhanyagolható. A legtöbb esetben 

üszőnevelésre meglévő, másra nem használható épületet jelölnek ki, vagy egyszerű faszerkezetes istállót 

építenek. Jellemző tartás a kötetlen, a kötött tartást állategészségügyi, szaporodásbiológiai és hatékonysági okok 

miatt sem célszerű alkalmazni. 

A nyitott istállónak nincs szüksége sem hőszigetelésre, sem mesterséges szellőztetésre. Arra azonban ügyelnünk 

kell, hogy az istállót az uralkodó szélirányra merőlegesen építsük és biztosítsuk a huzatmentességet. Az etetőtér 

tervezésénél figyelembe kell venni, hogy üszőink nagy mennyiségű tömegtakarmányt fogyasztanak, melynek 

kiosztását mindenképpen gépesíteni kell. Mivel a legtöbb esetben kifutót is használunk, a legjobb megoldás, ha 

a jászlakat a kifutóban helyezzük el és így a karámon kívülről géppel könnyen feltölthetők. Ne feledkezzünk 

meg arról, hogy még az extenzív tartásmód mellett is célszerű a jászlakat tetővel ellátni, hogy megvédjük a 

takarmányt a csapadéktól. Itatásra a legtöbbször nyílt víztükrű, csoportos önitatókat használunk, melyet a téli 

időszakban fagymentesíteni kell. Nyitott istállóknál ugyanis gyakran süllyedhet a hőmérséklet fagypont alá, és 

ha nincs biztosítva az önitatók temperálása, úgy állataink ivóvíz ellátása korlátozott lehet. Jellemző almozási 

mód a mélyalom, ahol naponta 3-5 kg-nyi szalmával számolhatunk. 

Szeretném kihangsúlyozni, hogy az általánosan alkalmazott elvek betartásával sokszor helytelen gyakorlatot 

követünk, mert az eltérő állomány, tartásmód és takarmányozási viszony nem teszi lehetővé az általános 

irányelvek betartását. Megítélésem szerint az üszőnevelés folyamatos kontrolljával - amely kiterjedhet az üszők 

fejlődésére (súly, marmagasság), kondíciójára (kondíció pontszám) és egészségi állapotára - megteremthető az 

egyes időszakokban legoptimálisabb tartás és takarmányozás. 

3. A szarvasmarha hízlalás tartástechnológiája 

A szarvasmarha hízlalás - melynek célja jól értékesíthető vágómarha gazdaságos előállítása – a hízóba állítástól 

a vágásig terjedő időszakot öleli fel. A fogyasztók igényeinek, a növekedés sajátosságainak, valamint a hízó 

alapanyag minőségének alapján különböző hízlalási módok ismertek. A rendelkezésre álló módszerek közül a 

hízlalás gazdaságossága eldönti, hogy milyen korban történjen a vágás és azt, hogy milyen intenzitású 

takarmányozással tudjuk azt elérni. A fogyasztói igényekhez alkalmazkodó értékesítési, illetve vágási 

testtömeget ugyanis rövid idő alatt, intenzív takarmányozással, vagy kis testtömeg gyarapodást biztosító 

extenzív tartással, hosszú ideig tartó hízlalással is elérhetünk. Az elmúlt évtizedekben a Magyarországon 

alkalmazott hízlalási technológiák nagymértékben átalakultak annak köszönhetően, hogy a tenyésztett fajták 

aránya gyökeresen megváltozott és az abraktakarmányok ára is megemelkedett. A rendelkezésre álló 

hízóalapanyag meghatározó részét adó holstein-fríz állományok bikaborjainak gazdaságos hízlalása a jelenlegi 
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viszonyok mellett megkérdőjelezhető. Ennek ellenére célszerű a szarvasmarhatartók rendelkezésére álló 

hízlalási módok áttekintése (1. táblázat). 

Borjakat gazdaságosan hizlalni csak kivételes árviszonyok mellett lehetséges. A korábban alkalmazott tejes-, 

vagy fehérhúsú borjúhízlalás elvétve fordul elő, speciális technológiai elemeit a gyakorlat nem alkalmazza. 

Borjak vágására sor kerülhet, azonban ezt nem előzi meg egy technológia szerinti hízlalási folyamat. Az utóbbi 

időben ugyanakkor speciális kereslet jelentkezhet a fehérhúsú borjúra, amelynek a felnevelése technológiai 

különlegességeket követel. Az extrán világos színű, energiában szegény porhanyós hús termeléséhez ugyanis 

csak tejre, vagy tejpótló tápszerre van szükség. Szilárd takarmányt egyáltalán nem etetünk, s az így fellépő 

vérszegénység eredményezheti a szokásosnál halványabb színű húst. A technológia során meg kell akadályozni 

az alomszalma evését, valamint a vas elemek használatát. 

1. táblázat A szarvasmarhatenyésztésben alkalmazható hízlalási módok 
 

 
Testtömeg 

(kg) 

Időtartam 

(hónap) 

Borjúhízlalás 

  fehérhúsú borjú 

  tejesborjú 

150-220 

150-220 

5-6 

5-6 

Baby-beef  hízlalás 350-400 10-12 

Növendék bikák hízlalása 

  extenzív 

  félintenzív 

  intenzív 

450-600 

450-600 

450-600 

18-20 

14-17 

12-14 

Borjúfogas tinóhízlalás 600-650 24-30 

Üszőhízlalás 400-450 16-20 

Selejt tehenek feljavítása 600-700 1-2 

A baby-beef hízlalás átmenetet képez és borjú és a növendékbika hízlalás között. Az ehhez szükséges korán 

érő, kis testű, de nagy növekedési erélyű fajták Magyarországon kis számban találhatók, így ennek a hízlalási 

módszernek az alkalmazására is alig találunk példát. 

A korábbiakban az üszőnevelés során említettük, hogy hazánkban az üszőborjak döntő hányadát tenyészállat 

utánpótlásra használjuk, így hízlalásra csak a tenyésztésre alkalmatlan üszők maradnak. Hízlalásuk 450-500 kg-

ig történhet, általában félintenzív módon (abrakkal és tömegtakarmánnyal). Tartástechnológiájuk, elhelyezésük 

hasonló a növendékbikák hízlalásánál alkalmazott technológiához. 

Évszázadokkal ezelőtt hazánkban általánosan alkalmazott hízlalási módszer volt a tinóhízlalás. Extenzív, 

legelőre alapozott hízlalással az állatok 2-3 éves korukra érték el a 600-700 kg-ot. Mivel e hízlalási módszernek 

a feltétele a későn érő és lassan fejlődő genotípus és a legeltetéses állattartás, napjainkban e módszer majdnem 

kizárólag a magyar szürke fajtához kapcsolódik. Az így hizlalt tinó húsa jól márványozott, porhanyós, felülete 

akár 10 mm-es faggyúval borított, steak készítésére kiválóan alkalmas. A fogyasztói igények változásával, a 

minőségi marhahús iránti kereslet növekedésével e hízlalási módszert célszerű újraértékelni és akár a tejtermelő 

állományok bikaborjainak nagy súlyra történő hízlalásánál alkalmazni. 

A selejt tehén feljavítása elméletileg létező hízlalási mód, a gyakorlatban azonban ritkán találkozhatunk vele. 

A magyarországi vágó alapanyag több mint 50 %-át ugyanakkor tejhasznosítású selejt tehén adja, melyek 
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feljavítása a vágóhídra kerülő marhahús minőségét javítaná. Mivel holstein-fríz teheneink sok esetben fiatalon 

selejtezésre kerülnek, így az általuk előállított marhahús minősége kiváló is lehet. A selejtezés utáni 

tömegtakarmánnyal, vagy abrak kiegészítéssel történő feljavításnál az alapanyag testtömege 50-100 kg-mal, 

kondíciója pedig több kategóriával javítható. E faggyúval kiválóan átszőtt marhahúsért az igényesebb nyugati 

piacok is érdeklődhetnek. 

Hazánkban elterjedt hízlalási módként szinte csak a növendékbika hízlalást említhetjük. E módszerrel a fiatal 

állatok nagy növekedési erejét és hústermelő képességét igyekszünk a lehető legjobban kihasználni. A hízlalás 

fajtától függően 450-650 kg-os testsúlyig történik, időtartama a hízlalás intenzitásától függ. 

Jellemzőnek nevezhetjük a kötetlen kiscsoportos tartást, ahol csoportnagyság 12-24 egyed (2. kép). A 

viszonylag kisebb csoportlétszámot az indokolja, hogy az eltérő temperamentumú növendékbikák egymás 

zavarásával hátrányosan befolyásolhatják a súlygyarapodást. A félénk, vagy az átlagnál agresszívebb állatok 

viselkedésükkel egy egész csoport nyugalmát zavarhatják, így különösen az agresszív bikák kiemelése indokolt 

lehet. Az USA-ban ugyanakkor gyakran előfordul, hogy egy csoportban 40-100 egyedet helyeznek el. Azokon a 

területeken - ahol az időjárás ezt lehetővé teszi (Észak- és Dél-Amerika bizonyos vidékei) - ott alkalmazhatják 

az istálló nélküli feed-lot-os tartást. E rendkívüli hatékonyságú tartásmódban akár több százezer állatot is 

hizlalhatnak együtt. Ennek a tartásmódnak nagy az állategészségügyi kockázata, amelynek kivédésére 

rendkívüli szabályokat kell bevezetni és nagy mennyiségű antibiotikum adagolása is szükséges. 
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2. kép: Növendékbikák hízlalása kötetlen tartásban 

A hízómarhák elhelyezésénél figyelembe kell venni az állatoknak azt a biológiai adottságát, hogy az éghajlati 

viszonyokhoz jól alkalmazkodnak. A hazánkban általánosan alkalmazott elhelyezésnél az almozás lehet napi, 

mélyalmos, almozás nélküli rácspadlós, vagy kombinált. Ez utóbbi mélyalmos pihenőteret és rácspadlós 

etetőteret jelent. Az állatok férőhely igénye mélyalmos tartásnál 4-5 m2, rácspadlónál pedig 3-4 m2. A 

megfelelő komfortérzet biztosításához szilárd burkolatú kifutót is építhetünk, ahol további 3-3,5 m2 pihenőtér 

juthat állatainknak. Ebben az esetben az etetést a kifutóban célszerű megoldani és állatonként 50-60 cm 

jászolhosszal számolhatunk. Ennél kevesebb jászolhossz is elegendő (40 cm), ha az állatok a nap folyamán 

bármikor hozzájuthatnak a takarmányhoz. Legtöbbször csoportos, szinttartós önitatókat használnak és az itató 

berendezést az egyes csoportokat elválasztó korlátok vonalában kell elhelyezni. A trágya eltávolítása történhet 

naponta (napi almozás), 3-4 havonta (mélyalmos), amikor is a trágyaréteg vastagsága elérheti a 60 cm-t. A 

rácspadozatú istállóknál - melyet esetenként a nagy állatlétszám és a hatékonyság indokolhat – a trágyát 
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általában úsztatással távolítják el. Ha a trágyacsatorna 3 méternél nem szélesebb, úgy beépített szárnylapáttal is 

eltávolítható a hígtrágya. E technológia ellen szól, hogy a képződött hígtrágya kezelése és kijuttatása a 

szántóföldre költséges, valamint fent áll a környezetszennyezés veszélye is. Az említett hátrányok miatt teljes 

rácspadlós istálló építése manapság nem jellemző, e technológia elsősorban nyugat-európai farmokon terjedt el. 

Magyarországon rácspadlót a hízómarha istállók etető terében alkalmaznak. 

Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan helyezhetik el az újszülött borjakat? 

• Mennyiben tér el az üszőnevelés különböző szakaszainak tartástechnológiája? 

• Jellemezze a Magyarországon alkalmazott növendékbika hízlalás technológiáját! 
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Chapter 3. A HÚS- ÉS 
TEJELŐMARHA 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA 

A szarvasmarha hasznosítási módjai közül történetileg a hús előállítás volt az első, amely időben akár 

évszázadokkal megelőzte az iga-, illetve tejhasznosítást. Mivel hústermelés, a kettős- és tejhasznosítású 

állományoknál is jellemző, így a marha elsődleges hozamának is tekinthetjük. A húsmarhatartásnál az állatokat 

nem fejik, a tehenek teje az egyetlen produktum, a borjú felnevelésére szolgál. A marhahús előállítása 

földrészenként, de akár országonként is eltérő módszerrel történik, így előfordulhat, hogy vannak olyan 

országok, ahol húsmarhát egyáltalán nem tartanak. A klasszikus húsmarhatartó országokban is általában két 

irányzat alakult ki. Amerikára, így az Egyesült Államokra és több Dél-Amerikai országra is (Brazília, Uruguay) 

a nagyméretű, hatékony, profitorientált húsmarha tartás a jellemző. Általában külterjes formában, akár épület 

nélküli tartással és intenzív fajtákkal állítják elő a marhahúst. Nyugat-Európára ugyanakkor inkább a táj- és 

környezetvédelmi indíttatású húsmarhatartás a jellemző, ahol a közgazdasági hátrányokat támogatásokkal 

igyekeznek kompenzálni. 

Magyarországon - bár klasszikus értelemben évszázadokon keresztül húsmarhatenyésztést folytattak (magyar 

szürke) - e hasznosítási irány a 70-es évek elején kezdődött. 1972-es kormányprogram alapján a tejhasznosításra 

történő szakosodás mellett igyekeztek megteremteni a kiváló minőségű marhahús termelésnek a tenyésztési 

feltételeit azáltal, hogy egyhasznú húsmarha állományok kialakítását javasolták. Hazánkban is 

megkülönböztethető volt a tenyésztés és tartástechnológiában két vonulat, mely módszerében és akár fajtáiban is 

elkülönült. Néhány termelési rendszer, elsősorban termelőszövetkezetek állományaira alapozva szervezte a 

húsmarhatartást, míg mások elsősorban állami gazdaságok közreműködésével amerikai extenzív húsmarhatartás 

gyakorlata szerint dolgoztak. Évtizedeken keresztül a százezret is meghaladta a magyar húshasznosítású 

tehénlétszám, de elsősorban gazdaságossági okok miatt a 90-es évek végére húszezerre csökkent. 

A húsmarhatartás húshasznosítású, de nem feltétlenül hústípusú szarvasmarhák tartását jelenti. E hasznosításra 

az a jellemző, hogy a teheneket nem fejik, így teheneiknek az a feladata, hogy borjakat hozzanak a világra és 

azokat tejükkel neveljék fel. Szakmailag nem feltétlenül korrekt elnevezése a teheneknek az anyatehén. Ebben a 

hasznosítási irányban a termelési érték meglehetősen alacsony, melyből adódóan az ágazat költségérzékeny. E 

költségérzékenység alapvetően meghatározza a beruházási és üzemeltetési módszereket és nem teszi lehetővé az 

ezt drágító technológiai elemeket. Így megállapítható, hogy a húsmarhák tartásának technológiájában a 

legfontosabb alapelv, hogy igyekezzünk a lehető legolcsóbb megoldásokat alkalmazni. A húsmarhatartás 

technológiájában célszerű szétválasztani a tehéntartást, a borjú- és az üszőnevelést, valamint a hizlalást. A 

tehenek tartásmódja sajátos és eltér a tej- és kettőshasznosítású állományok tartásától. Igazi értelemben 

húsmarhatartáson a tehén és borjú technológiai egységét értjük (cow-calf unit). A húsmarhatartásból származó 

hízó alapanyag választás után történő hízlalása külön technológiai egység, amely országtól függően más-más 

módszerrel történhet. Magyarországon a választott húshasznosítású borjak döntő részét továbbhizlalásra 

exportálják, ha mégis itthon hizlalják, technológiája megegyezik a tej- és kettőshasznosítású szarvasmarhák 

hizlalásánál leírtakkal. 

1. A húsmarhák elhelyezése 

A húsmarhatartásban elérhető viszonylag kisebb árbevétel költséges megoldásokat tehát nem tesz lehetővé. A 

magyarországi gyakorlatban anyatehén tartásra a másra kevésbé alkalmas területeket, hegyvidéki, vagy feltétlen 

legelőket, szikes, vagy lápos területeket használják, ahol az állatok elhelyezésénél, valamint az alkalmazott 

technológia kialakításánál a helyi adottságokat figyelembe kell venni. Ebből adódik, hogy az elhelyezés és 

tartástechnológiájában a helyszínhez igazodván több módszer is elképzelhető, de néhány eleme bárhol 

használható. 

A húshasznú állományainkat (borjú, növendéküsző, tehén) minden évszakban kötetlenül tartjuk. Tartásuknál a 

téli és nyári elhelyezést el kell különítenünk. 

Nyáron a nőivarú állományt és utódaikat legelőn tartjuk, úgy, hogy az állatok éjjel-nappal ott tartózkodnak. 

Magyarországi viszonyok között elképzelhető, hogy a legeltetési időszak a 200 napot meghaladhatja, de ezt az 

időszakot egyéb területek legeltetésével akár 60-80 nappal meghosszabbíthatjuk. A húsmarhatartásra jellemző a 
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szezonalitás, így a tehenekkel és a borjakkal kapcsolatos technológiák megfelelő időszakhoz köthetőek. A tél 

végi, tavaszi elletés lehetővé teszi, hogy abban az időszakban, amikor a teheneknek legtöbb táplálóanyagra van 

szüksége, a legelő legnagyobb termésű időszaka álljon rendelkezésre. A legelőn tartás különösebb technológiát 

nem igényel, természetes ugyanakkor, hogy biztosítanunk kell az állatok számára az alapvető életfolyamatok 

feltételeit. 

Az elhelyezés és a terület határolásának alap eszköze lehet az állandó kerítés. Ennek létesítése költséges, több 

munkával jár, későbbi használata ugyanakkor kevésbé munkaigényes, mint a villanykarámé. A kerítés készülhet 

fából, melynek anyaga Magyarországon általában akácfa. Az oszlopok összekötését akácfa léccel, karámfával, 

vagy szögesdróttal tudjuk megoldani. Összekötő lécek esetén a karámtartó oszlopok távolsága 2-3 méter, míg ha 

a kerítéstartó oszlopokat dróttal kötjük össze, ez a távolság akár 5 méter is lehet. Célszerű akár a lécekből, akár a 

drót alkalmazásánál 3-5 sort kialakítanunk. Elvárás, hogy az alsó huzal, vagy léc olyan magasságban legyen 

(30-40 cm), hogy a borjak alatta ne tudjanak kibújni. A kerítés magassága húsmarháknál 140-150 cm és ez a 

legtöbb állománynál biztosítja a védelmet. Ügyelni kell, hogy a dróthuzal kellő feszességű legyen és a stabilitás 

érdekében fontos lehet néhány oszlopnál az oldalt kitámasztás is. 

A villanykarám alkalmazása a fix karámmal szemben olcsóbb, ugyanakkor munkaigényesebb. Használatával a 

legelő szakaszok nagysága könnyebben változtatható és a legeltetés időtartama is egyszerűen szabályozható. 

Megoldásként leginkább a fix és villanykarám kombinált alkalmazása javasolt, melynél a nagyobb szakaszokat 

fix karámmal körbekerítjük és azon belül villanykarámmal adagolunk. Bármelyik technológiát alkalmazzuk is, a 

szakaszok nagyságának meghatározása fontos szakmai feladat. Tervezésénél a legelő hozamát és minőségét, 

valamint az együtt tartható állatok létszámát figyelembe kell vennünk. Az egyes szakaszok közötti állatmozgást, 

valamint a járművek közlekedését kapukkal tudjuk biztosítani. E kapuk szélessége - figyelembe véve a 

csoportos állathajtást, illetve a nagyobb járművel mozgásának biztosítását - meghaladhatja az 5 métert és típusát 

tekintve többféle lehet. A kapu készülhet szerfából, deszkából, idomacélból, de egyre több helyen alkalmazzák a 

texasi kaput is (3. kép). A kapuoszlopok közötti szélesebb aknát ásnak és ezt csövekkel lefedik. A fedő vas, fa, 

vagy beton elemeket úgy kell lehelyezni, hogy a rések biztosítsák a gépjárművek közlekedését, de a résméret 

elriassza az állatokat attól, hogy elhagyják a területet. 

 

3. kép: Texasi kapu húsmarhatartásban 

Bár a nyári tartás során a takarmányt szinte kizárólag a legelő biztosítja, egyéb takarmányok kiadagolásának 

lehetőségét biztosítanunk kell. Külön etetőhely nem feltétlenül indokolt, de pl. a borjak kiegészítő 

takarmányozásáról gondoskodnunk kell. A borjúóvoda ugyanis a fiatal állatok számára pihenő- és etetőhelyül is 

szolgálhat. Ez a technológiai elemet úgy méretezik, hogy a fiatal borjak a búvónyíláson keresztül bemehessenek, 

ugyanakkor a felnőtt állatok e karámrészt nem tudják használni. A borjúóvoda lehet fix, vagy mobil, területe 

akár a néhány 10 m2-t is elérheti. Itt oldható meg a borjak takarmányozása és biztosíthatóak azok a feltételek 

(almozás), amelyek a borjak nyugodt pihenését garantálhatják. 
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A nyári tartásban is biztosítanunk kell állataink számára a víz felvételének lehetőségét. Használhatjuk a 

természetes vízfolyásokat, patakokat, csatornákat, arra azonban ügyelnünk kell, hogy a természetes vizek 

minősége itatásra megfelelő legyen. Amennyiben a területen nem áll rendelkezésre ilyen vízfolyás, úgy ásott, 

vagy fúrt kút biztosítja az állatoknak az ivóvizet. Ebben az esetben szivattyúval, szélmotorral, vagy gémeskúttal 

történhet a víz kiemelése. Ha a korábban említett módszerek egyike sem áll rendelkezésre, vagy túl gyakran 

váltják a területet, úgy a költséges lajtkocsis vízszállítás is szóba jöhet. A különböző rendszerből származó vizet 

vályúból, vagy önitatóból veszi fel az állat. Az itatóvályú fémből, vagy fából készül és célszerű mozgatható 

változatot használni. Az itatóvályúk hossza általában 2-3 méter, űrtartalma pedig 200-300 liter. 

A húshasznosítású tehenek és üszők nyári takarmánya szinte kizárólag a legelő füve, kiegészítő 

takarmányozásra alig van szükség és lehetőség. A húshasznosítású állományok legeltetéses tartásáról, annak 

megszervezéséről és módjairól a jegyzet későbbi fejezetében részletesen foglalkozunk. 

A magyarországi éghajlati viszonyok és a hazánkban alkalmazott húsmarha fajták lehetővé teszik a téli 

elhelyezésnél az istálló nélküli tartást is. Ebben az időszakban is fontos azonban, hogy száraz, huzatmentes 

pihenőhely mindenkor álljon az állatok rendelkezésére. Az egyik legegyszerűbb téli tartásmód a telelőkert, 

amikor a legelőterület egy szélvédett, lejtős szakaszát jelöljük ki az állatok elhelyezésére. Talajminőségtől 

függően egy állatra akár 100 m2-t meghaladó terület is jut. Ha a legelőterület talaja, vagy növényzete nem teszi 

lehetővé, úgy a teheneket almozott karámban is átteleltethetjük. Az egy állatra jutó terület még ebben az 

esetben is 30-40 m2 lehet, a kisebb férőhelyből adódóan azonban itt már biztosítanunk kell a száraz 

alomanyagot. Területtől függően a napi alomszükséglet akár 5-10 kg is lehet. Olcsóbbá teheti az almozási 

költségeket pihenődomb alkalmazása, amikor is nem az egész területet, hanem annak egy kiemelkedő részét 

almozzuk és ez a terület biztosíthatja az állatoknak a száraz, komfortos, pihenőteret. Ebben az esetben 20-25 

m2-re csökkenthető az egy állatra jutó karámterület. Amennyiben épületet nem alkalmazunk a téli tartásnál, úgy 

számolnunk kell azzal, hogy az állatok táplálóanyag igénye akár 20 %-kal is növekedhet. Az épület nélküli 

tartásnál ugyanúgy biztosítanunk kell az állatoknak a takarmány és ivóvíz felvételének lehetőségét. A 

takarmányozás történhet a talajról, egyszerű, házilag elkészített etetővályúból (traktorgumi), vagy önetetőből. 

Az itatásra vályút, vagy temperált önitatót használhatunk. 

A legtöbb korszerű technológiával dolgozó üzemben van néhány, az intenzív állattartásba nem illeszthető 

használaton kívüli épület és ezek a húsmarhák téli elhelyezésére felhasználhatók. A kevésbé jó adottságokkal 

rendelkező üzemekben pedig az épületek állaga legtöbbször csak extenzív állattartásra, így az anyatehenek téli 

elhelyezésére alkalmas. E megfontolásból a legtöbb húsmarhatartó üzemben az állatok téli elhelyezésére istálló 

áll rendelkezésre. Elvárásaink az épülettel szemben minimálisak, gyakorlatilag csak a szélsőséges időjárás ellen 

kell védelmet nyújtania. Az általában 3 oldalról zárt épületben az állatokat kötetlenül, csoportosan helyezzük el. 

Kifutó alkalmazása - mivel a szilárd burkolat költségeit az ágazat nem igazán bírja el – nem szerencsés, mivel 

téli időszakban a kifutó talaja nagyon gyorsan alkalmatlanná válhat az állatok elhelyezésére. Az istállón belül 

mélyalmos tartás a jellemző és egy tehénre 5-8 m2 pihenőteret számolunk. 

A korábban leírtakból kiderülhet, hogy a húshasznosítású szarvasmarhák tartástechnológiájában egyszerű, olcsó 

elemeket alkalmazunk és ezek egy része el is hagyható. Kulcsfontosságúnak tartjuk ugyanakkor az állatok 

manipulálását lehetővé tevő technológiai elemet. A viszonylag egyszerűnek tűnő technológia ellenére ugyanis 

számtalan olyan beavatkozás történik, amely igényli az állatok rögzítését és szükség lehet az egyedek 

szétválasztására, csoportosítására is. Vannak a tenyésztő számára a gazdaságos működtetéshez elengedhetetlen 

információt szolgáltató és beavatkozásra lehetőséget adó technológiai csomópontok. A tél végi elletésnél 

információt szerzünk az ellés lefolyásáról, a borjú súlyáról. Legelőre történő kihajtáskor célszerű az állatok 

súlyát és kondícióját meghatározni. A nyár eleji termékenyítési időszakban az állatok nemiszervét vizsgálhatják 

és megtörténhet a mesterséges termékenyítés. Nyár végén a vemhességvizsgálat alapján dönthetünk az állatok 

további használatáról, vagy selejtezéséről. Ősszel a borjú leválasztása, súlyának mérése tájékoztathat a tehenek 

borjúnevelő-képességéről. A téli behajtáskor végzett testsúly és kondíció mérés szintén a tenyésztő munkáját 

segítheti. A szaporítással és az állatok csoportosításával kapcsolatos manipuláción túl természetesen számtalan 

olyan beavatkozás is szükséges, amelynek feltétele az állatok stresszmentes beszorítása és rögzítése. Gondolok 

itt a szarvtalanításra, az oltásokra, vérvételre, körmözésre stb. 

E munkákat a kötetlenül és elsősorban legelőn tartott állatoknál a szakszerűen kialakított kezelőkarám 

rendszer megkönnyíti. A rendszerek alapelve általában az, hogy a gyűjtőkarámból egy folyamatosan szűkülő 

helyre tereljük az állatokat, melynek a végén a folyosó egyetlen állat áthaladását teszi lehetővé. A szorító 

folyosóba behajtott állatoknál biztosítanunk kell a válogatás lehetőségét. Olyan kaput kell elhelyeznünk, hogy 

segítségével azokat az állatokat, amelyeket nem akarunk a kezelő helyre hajtani, kiválogathassuk. Ez a 

kapurendszer biztosíthatja az állatok csoportosítását, különböző célból történő válogatását, szállításkor való 

elkülönítésüket. A kezelő folyosóba került állatoknál biztosítanunk kell az állatok rögzíthetőségét. 
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Keresztrudakkal az állatok előtti és mögötti folyosórészt le kell tudnunk zárni. Itt kell elhelyeznünk az állatokat 

a kezelési munkák idejére rögzítő nyakszorítós kalodát. A kaloda könnyen kezelhetősége és stabilitása 

alapfeltétele az elvégzett kezelések eredményességének. Több típusú és anyagú szorítókaloda ismert, közülük a 

hidraulikusan működő és önzáró nyakfogót emelném ki. A kezelőkarám rendszerbe beépíthetünk körmöző 

kalodát, döntő kalodát, vagy akár fürösztő medencét. Az információszerzés egyszerű módja a beépített mérleg, 

amely az áthaladó állatok testsúlyát akár számítógépes rendszerhez kapcsolva rögzíti. A karámrendszeren 

áthaladó egyedek az osztályozó karámba kerülhetnek. Ezekből hármat, négyet is célszerű kialakítani. A kezelő 

karámrendszerhez általában beépített állatrakodó is csatlakozik, de ez lehet kerekeken guruló mobil berendezés 

is. 

A kezelő karámrendszer kialakításánál figyelnünk kell, hogy az ember és az állat számára baleset- és 

sérülésmentes munkát tegyen lehetővé. Úgy kell a méreteket megválasztanunk, hogy az állatok ne tudjanak 

megfordulni a rendszerben, de a beszorulás is elkerülhető legyen. A rögzítőkaloda mind a borjak, mind a 

tehenek rögzítését lehetővé kell hogy tegye. Alapvető fontosságú, hogy annak a területnek a talaja, ahol az 

állatok, vagy az emberek mozognak, ne legyen csúszós. 

2. A tejelő tehenek tartástechnológiája 

A tejelő tehenek tartásában az elmúlt évtizedekben számtalan tartástechnológiai változat alakult ki. Az épületek 

elrendezése is eltérő lehet, hiszen a régebben épített tömbös istállók könnyen gépesíthetőek voltak, de a 

beépített drága technológia és a nehezebb bővíthetőség miatt ezt az épület elrendezést napjainkban kevésbé 

alkalmazzák. A mai tehenészeti telepek döntő többsége az un. pavilonos elrendezésű, ahol az eltérő korú és 

termelési stádiumú állatokat külön épületben helyezik el. Az olcsóbb építési költség, a mobil etetési technológia 

alkalmazhatósága és a bővíthetőség ennek az épületelrendezésnek kedvez, így használata több szempontból is 

indokolt. 

Az épületen belül a tehenek tartásmódja lehet kötött, vagy kötetlen. Hagyományos fajtáknál, kisebb 

egyedszámú családi vállalkozásoknál, vagy farmokon gyakran találkozhatunk kötött tartástechnológiával (4. 

kép). Az állatok méretétől és az alkalmazott technológiától függően elméletileg három álláshossz lehetséges. A 

rövid állás (170-180 cm) kisebb testű állatoknál elegendő lehet az állatok elhelyezésére, biztosíthatja teheneink 

kényelmes pihenését. Általában ott terjedt el, ahol nincs elegendő alomszalma. A drágább lekötő berendezés 

alkalmazása miatt nem gazdaságos, gyakoriak a lábsérülések és feltételezi, hogy az állatok nem tudnak pusztán 

a jászol mögötti területen elhelyezkedni. Előnye még e tartásmódnak, hogy a tőgy kevésbé szennyeződik. 

Jellemzőbb a középhosszú állás (210-230 cm), amely a nagyobb testű teheneknél szükséges ahhoz, hogy az 

állat felvehesse a kényelmes fekvési helyzetét és a trágyája az állások mögött kialakított trágyacsatornába 

hulljon. E trágyacsatorna lehetővé teszi a trágyaeltávolítás gépesíthetőségét. A régebben alkalmazott hosszú 

állás (230-270 cm) ma már alig jellemző. Hátránya a nagyobb beruházási költség és az, hogy az állatok trágyája 

gyakran az állásra kerül és szennyezheti az állatok tőgyét. A gyakorlat számára optimális megoldás az lenne – 

különösen kisebb létszámú telepeknél -, hogy a különböző méretű állatokhoz igazodván, istállón belül is eltérő 

lehetne az állások hossza. Iparszerű tartásban, nagyüzemi körülmények között ez kevésbé elképzelhető, de a 

heterogénebb állományok tartásánál alkalmazható eljárásnak tűnik. Kötött tartásnál a takarmányok kiosztása 

függ a jászlak elhelyezésének módjától. Az a szerencsés, ha a jászlak az istálló középvonalában, egy középső 

etetőút két oldalán helyezkednek el. Így megoldható akár a takarmánykiosztó kocsi alkalmazása is, melynek 

közlekedéséhez legalább 250 cm széles etetőút szükséges. Célszerű, ha jászolfenék 5-10 cm-rel magasabban 

van, mint az állások. Az etetés technológiáját úgy kell megoldani, hogy a kijuttatott takarmány 70 cm-es 

távolságon belül az állatok számára elérhető legyen. A kötött tartású állatok itatásához szelepes, vagy csészés 

önitatókat használunk, de hagyományos tartásmódban a jászolból történő itatás is megoldás lehet. A 

gyakorlatban legjellemzőbb a két állat közé a jászolra szerelt önitató alkalmazása. Kötött tartásnál az 

álláspadozat különböző lehet, leggyakrabban beton, vagy gumi képezi a padozat alját, előfordulhat azonban a 

lényegesen drágább műanyag matrac is. E padozatra kerül a szerves, vagy szervetlen alom. A padozattal 

szemben bármelyik módszert alkalmazzuk is, az az elvárásunk, hogy kényelmes fekvést biztosítson az állat 

számára. Felálláskor esetleges lépések megtevésekor a szilárd alap lépésbiztonságot jelentsen. Kötött tartásnál 

jellemző a napi almozás, melynek során naponta történik az alom behordása és gyakorlatilag folyamatos a 

tárgyaeltávolítás. Az felhasznált alom mennyisége az állás hosszától függ, hosszú állásnál napi 4-5 kg-mal, 

középállásnál 3-5 kg-mal, míg rövid állás 2-3 kg-mal számolhatunk. Jellemző technológiai elem a kaparó, vagy 

lengőlapátos módszer. Ritkábban alkalmaznak úsztatásos, vagy öblítéses hígtrágya eltávolítást. 
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4. kép: Tejelő tehenek kötött tartása 

A nagyobb állatlétszámú, ezáltal nagyobb gépesítési igényű, korszerűbb telepeken gyakorlatilag csak kötetlen 

tartásban tartják az állatokat. E tartásmód a termelés szempontjából nem a legelőnyösebb, mert nem biztosítja 

az állatok egyedi megfigyelését, illetve takarmányozását. Hatékonyságát és egyéb előnyeit tekintve azonban 

tény, hogy ez a tartásmód a jellemző a versenyképes tejelő tehenészetekben. 

A kötetlen tartásnál az állatok az istálló területén szabadon mozoghatnak. Az istállóépületen belül kialakíthatunk 

pihenőteret, etetőteret és közlekedő teret. E tartásmód előnye, hogy a munkák jobban gépesíthetőek és azáltal, 

hogy az állatok szabadon választhatják meg tartózkodási helyüket, nyugodtabban, stresszmentesebben 

táplálkozhatnak és pihenhetnek. Kötetlen tartáson belül megkülönböztetünk mélyalmos, pihenőboxos, 

rácspadlós, vagy kombinált változatot. Bármelyik változathoz csatlakozhat kifutó, amely további férőhelyet 

jelenthet állataink számára és beruházási költsége lényegesen alacsonyabb, mint az épületen belül biztosított 

élettér (5. kép). 

 

5. kép: Tejelő tehenek kötetlen tartása kifutóval 
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A kötetlen tartásmód bevezetésekor szinten általános volt a mélyalmos tartás. Nagy előnye, hogy viszonylag 

olcsó, épületen belül különösebb technológiai elemet nem alkalmaznak, almozása egyszerű és az állatok 

számára kényelmes pihenést biztosít. Mélyalmos tartásnál állatonként 8-10 m2-nyi belső felülettel számolunk és 

célszerű az istállóhoz nagy kifutót csatlakoztatni. A mélyalmos tartásban legáltalánosabban alkalmazott alom a 

szalma, amelyből akár napi 6-8 kg-ot is felhasználhatunk. A trágya eltávolítás a mélyalmos tartás rendszeréből 

adódóan évente 2-4 alkalommal történik. Ehhez biztosítani kell a művelet gépesíthetőségét lehetővé tevő 

istállószerkezetet, belmagasságot és alátámasztási gyakoriságot. A trágyát eltávolíthatjuk traktoros tolólappal, 

emelő villával, forgógémes markoló rakodóval, vagy homlokrakodóval. 

A technológia egyszerűsége és olcsósága indokolta ugyan a mélyalmos tartásmódot, de a nagyüzemi tejtermelő 

tehenek tartásában jelentkező hátrányai miatt ma már kevésbé alkalmazzák. Drágább, de az állatok és a termelés 

biztonsága szempontjából mindenképpen jobb megoldás a pihenőboxos tartás (6. kép). Ennek lényege, hogy a 

kötetlen tartású istállón belül olyan pihenőhelyek állnak az állatok rendelkezésére, ahol a teheneknek 

lehetőségük van társaiktól szeparálódva elhelyezkedni. Különösen a nagy termelésű állatoknál fontos a termelést 

meghatározó természetes életfolyamatokhoz szükséges idő biztosítása. A szociális rangsorból adódó hátrányok, 

az esetleges agresszivitás mélyalmos tartásban olyan konfliktusokhoz vezethet, mely hátráltatja a termelést. A 

megfelelő számú és méretű pihenőbox ezt a problémát orvosolhatja. A pihenőbox-szal kapcsolatos elvárásaink 

sokrétűek. Legfontosabb, hogy az állat számára kényelmes fekvőhelyet jelentsen, a be- és kilépés szabadon 

megoldható legyen. A boksz elegendő helyet kell biztosítson az állat természetes lefekvéséhez és felállásához. A 

tőgy egészsége szempontjából fontos, hogy tisztán tartható legyen, lehetőleg fertőzésmentes és mindenképpen 

jól fertőtleníthető. Hőtechnikai szempontból hideg és meleg padozat is alkalmazható, hidrotechnikai elvárásunk 

pedig, hogy az alja vízzáró, a technikai berendezés pedig korrózióálló legyen. A tárgya eltávolítását segíti a 

pihenőbox lejtése, amely azonban 5 %-nál nem lehet több. A technológiai elemeket úgy kell beszerelni, hogy az 

az állatok számára sérülést ne okozzon és gazdaságossági szempontból jó, ha hosszú élettartamú. A felsorolt 

igényeknek nagyon nehéz minden szempontból megfelelni, hiszen akár a padozattal szembeni elvárásaink is 

egymással ellentétesek lehetnek. Megoldást jelenthet több rétegű padozat alkalmazása, ahol az alsó réteg 

nagyobb teherbírású, míg a felső megfelel a felsorolt egyéb elvárásoknak. A pihenőboxok mérete és alakja 

eltérő lehet. Az elválasztó korlátok oszlopos, hurkos, vagy európainak nevezett alakúak és azt kell biztosítaniuk, 

hogy az állatok fekvését ne zavarják, elegendő helyet biztosítsanak a lefekvés és felállás során az előre- és 

hátralendüléshez. A pihenőbox megfelelő szélessége (általában 105-125 cm) azért fontos, mert a keskenyebb 

pihenőbox a kényelmes testhelyzet felvételét nem teszi lehetővé és a rudazat nyomással, vagy sérülés 

okozásával elidegenítheti állatainkat a box használatától. A pihenőbox hosszúság 210 és 275 cm között 

változhat attól függően, hogy milyen fajtát tartunk. A túlzottan hosszú pihenőbox kényelmes helyet biztosít 

ugyan, de lehetőséget ad arra, hogy a trágya a pihenőboxra kerüljön, szennyezvén ezáltal a tőgyet. A trágya 

közlekedő útra jutását az általában 105-110 cm magasságú nyakrúd alkalmazása segíti. E tartásmódnál az 

állatok az istálló különböző részei között szabadon közlekednek, így a technológiával szemben fontos elvárás, 

hogy mind a közlekedést, mind pedig a pihenést egyaránt szolgálja. Az állatok közlekedése az etetőtér és a 

pihenőbox között csúszásmentes, megfelelő keménységű úton kell hogy történjen és sérülést semmiképpen nem 

okozhat. Elvárásunk az is, hogy e padozaton rágcsáló ne hatolhasson át. A pihenőboxok padozatával 

kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a kemény alap alkalmazása sok almot igényel, de ha a beruházás 

szempontjából drágább gumi, vagy egyéb anyagból készült matracot használjuk, a napi alom szükséglet 

kevesebb. A felhasznált alom szerves, vagy szervetlen lehet. Szerves alomként alkalmazhatunk szalmát, 

kukoricaszárat, faforgácsot, fűrészport, papírt, vagy szárított trágyát. A termelt tej jobb minősége érdekében az 

utóbbi időben a szervetlen alomanyagok terjedtek el. Használhatunk homokot, gumit, vagy akár 

mészkőzúzalékot is. Különösen az Egyesült Államokban, a nagy létszámú tehenészeti telepeken rendszeres a 

homok alomkénti alkalmazása, mert ez biztosítja leginkább a tőgy tisztaságát. Napi felhasznált mennyisége 5-10 

kg-is lehet, így évente egy állatra 3-5 m3-nyi homokkal számolhatunk. Ennek az almozási módnak hátrányaként 

megemlíthetjük, hogy mozgatásakor a gépek kopnak. A pihenőboxok almozásánál oda kell figyelnünk, hogy az 

alom magassága lehetőleg állandó legyen, mert a magasabb alomnál az állatok beszorulhatnak a pihenőbox 

elemei közé. A boxokat néhány naponta almozni kell, a szilárd trágyát pedig naponta el kell távolítani a boxból. 

Célszerű ezzel a munkával összekapcsolni a boxban található alom igazítását. Általában a box első részében 

levő nagyobb alom mennyiségből kell pótolni a fekvőhely alomhiányát. Napi feladatot jelenthet a boxok 

állapotának, esetleges sérülésének ellenőrzése. A közlekedő utakat naponta többször célszerű takarítani, ezért 

szerencsés állandó működésű tárgyaeltávolító berendezést alkalmazni. 
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6. kép: Szarvasmarhák kötetlen pihenőboxos tartása 

Nagyobb állatlétszám, alomhiány és munkaerő ellátottsági gondok indokolták a rácspadlós tartásmód 

bevezetését. E tartásmód nagy előnye, hogy nincs almozás, az állatok viszonylag tisztán tarthatók, a gépesítés 

megoldott, így a leghatékonyabb módszer lehet a szarvasmarhák tartásában. A rácselemek között meglévő 

hézagok biztosítják a szilárd és híg ürülék áthullását, de nem megfelelő méretezésük esetén sérülést okozhatnak 

az állatoknak. Az egyes rácselemek szélessége függ a rajta tartott állatok méretétől. Tejelő teheneknél 10-15 cm-

es taposófelület és 4 cm-es hézagméret ajánlható. A rácspadozat elemeinek alul keskenyebbnek kell lenni, mint 

felül, hogy az áttaposott tárgya nem tömhesse el a padozat nyílásait. A keletkezett trágya, annak eltávolításához 

felhasznált víz hígtrágyaként jelentkezik, amelynek elhelyezése, kijuttatása, többlet gondot jelent az üzemeltető 

számára. A teljes rácspadozatú istállóknál külön etető- és pihenőteret nem különítenek el, ezáltal az összes 

istállótípus közül e technológiának a térkihasználása a legjobb. Gazdaságosságát azonban csökkentheti, hogy a 

rácspadozat alatti trágyaakna kialakítása költséges, így az egy férőhelyre jutó beruházási összeg nagy. A 

rácspadlós tartásnál keletkezett hígtrágya eltávolítása több módszerrel is megoldható. Amennyiben a 

vízöblítéses módszert alkalmazzák, úgy az állás alatt lejtős trágyacsatornát alkalmaznak és a víz mozgási 

energiáját használják fel a trágya eltávolítására. 

Az úsztatásos módszernél a buktató küszöb biztosítja a felgyülemlett trágya mozgását. A duzzasztásos módszer 

- amikor gáttal zárják el a trágya útját - alkalmas lehet a hígtrágya eltávolítására, de a trágya esetleges 

ülepedésére oda kell figyelnünk. Amennyiben a rácspadló alatt trágyapincét alkalmaznak, úgy akár 30 napi 

tárgya tárolására is lehetőség van. E módszernél azonban az ülepedés és az ebből adódó bomlásveszély nagy 

lehet. A viszonylag nagy állatlétszám és a keletkezett trágya párásító, ammóniadúsító hatása miatt külön 

figyelmet kell fordítani a megfelelő légcserére. Ennél a technológiánál sajnos fennáll a környezetszennyezés 

veszélye is. A felsorolt hátrányok miatt napjainkban egyre kevesebb rácspadlós tehénistállót építenek. A 

technológia talán csak azokban a nyugat-európai farmokban található még meg, ahol a munkaerő létszáma nem 

teszi lehetővé az almozást, kevesebb alomanyag áll rendelkezésre és a viszonylag kisebb állatlétszám miatt a 

hígtrágya kezelése sem okoz gondot. A rácspadozatot, mint technológiai elemet azonban nem kell teljesen 

nélkülöznünk, hiszen építhetünk olyan pihenőboxos istállókat, melyekben az etető és közlekedő tér 

rácspadozattal készül. Ez a kombinált rácspadlós technológia lehetővé teszi, hogy az almozott és alom nélküli 

tartás előnyei a rendszeren belül együttesen jelenjenek meg (7. kép). 
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7. kép: Kombinált rácspadlós tartás 

Ellenőrző kérdések: 

• Milyen tartástechnológiai elemeket alkalmaznak a húsmarhatartásban nyáron? 

• Milyen almozási módszereket alkalmazhat kötött tartásnál? 

• Jellemezze a pihenőbokszos és a rácspadlós tartásmódot! 

• Milyen elvárásokat fogalmazhatunk meg a pihenőboksszal szemben? 
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Chapter 4. A 
SZARVASMARHATENYÉSTÉSBEN 
ALKALMAZOTT FEJÉSI, ETETÉSI ÉS 
ITATÁSI RENDSZEREK 

1. Fejési rendszerek a szarvasmarhatenyésztésben 

A tartásmódtól függően a tejelő tehenészetekben a fejési rendszerek több változatát is elkülöníthetjük. 

Kötött tartásban 

• sajtáros 

• tankkocsis 

• vezetékes fejés 

Kötetlen tartásban 

• stabil 

– tandem 

– halszálkás 

– paralel 

– poligon 

– fejőrobot 

• mobil 

– karusszel 

– fejőkocsi 

Hagyományos tartásban, vagy kisüzemekben régebben általánosan alkalmazott fejési technológia volt a 

sajtáros, vagy a tankkocsis fejés. A ma már egyre kevésbé alkalmazott módszer hatékonysága rendkívül 

alacsony, sajtáros fejésnél óránként 12-14 tehenet, a tank kocsis fejésnél pedig max. 16-20 tehenet fejhetünk 

meg. Alkalmazásukra a mai telepi viszonyok között legfeljebb ellető-, vagy betegistállóban kerülhet sor. A 

sajtáros fejőberendezés korszerűbb változata a tankkocsis megoldás, amikor egy, vagy több fejőkészülékből a 

tej a kerekekkel ellátott és szállítási célra is alkalmas tankba folyik. E módszerek előnyéül elmondhatjuk, hogy 

olcsóak, minimális vákuumingadozást tapasztalhatunk és egyedenként mérhető a tejtermelés. Hátrányuk, hogy 

ergonómiailag rosszak, hiszen a fejő testhelyzete nem megfelelő, a tej szennyeződik, a késedelmes hűtés miatt 

minősége romlik, valamint a tej szállítása plusz munkaidőt jelent. A felsorolt hátrányok miatt alkalmazásuk 

rendkívüli mértékben visszaszorult. 

A kötött tartásmód korszerűbb fejési technológiája a tejvezetékes fejés, amelynél óránként 20-25 tehén fejése 

megoldható (8. kép). A tej nem érintkezik az istálló levegőjével és mivel közvetlenül a hűtőbe jut, minősége 

megőrizhető. A tej szállítása e technológiában megoldott, így ezért nevezhetjük a kötött tartás leghatékonyabb 

fejési módszerének. E technológiára is igaz azonban, hogy a dolgozó fárasztó testhelyzetben végzi munkáját, a 

berendezés tisztítása hasonlóan a sajtáros fejéséhez, nehézkes. A vezetékes fejésnél vákuumingadozást gyakran 

tapasztalhatunk és nincs lehetőség az egyedi tejmérésre sem. A vezetékes fejés korszerűbb megoldásainál 

sínpályán mozgó fejőegységeket használhatnak. E berendezés könnyen kezelhető és egyedi kijelzőjük alkalmas 

lehet a fejéssel kapcsolatos információk begyűjtéséhez. 
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8. kép: Korszerű fejési módszer kötött tartásban 

Mivel a tehenészeti telepek döntő többsége állatait kötetlen tartásban tartja, így az alkalmazott fejésnél is 

általánosan az un. fejőházi fejést alkalmazzák. E rendszerek alapvető működésüket tekintve nem térnek el a 

tejvezetékes fejőberendezéstől, megoldásukkal azonban hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé. A 

fejőházi fejőberendezések előnye, hogy mivel a fejési művelet egy adott épületre koncentrálódik, a 

berendezések könnyen áttekinthetőek. A tej kiváló minősége biztosítható, a fejés nagy tisztasággal végezhető és 

az egyes egységek tisztítása korszerű módszerrel, automatizálva biztosítható. A fejőtermi fejésnél a fejők álló 

testhelyzetben dolgoznak, mely túl azon, hogy ergonómiailag kedvező, lehetővé teszi a munkatermelékenység 

lényeges javulását. E fejési rendszerek az állatok számára kedvezőbb állategészségügyi és termelési feltételeket 

jelentenek és állategészségügyi helyzetük e technológiánál könnyebben kontrollálható. Az általánosan 

alkalmazott alsó tejvezeték beépítése a fejővákuum stabilitását biztosítja. A tandem fejőállásnál az állatok 

egymás mögött, elkülönített fejőállásokban helyezkednek el, a süllyesztett fejőaknára párhuzamosan. A 

fejőállásoknál két kapu teszi lehetővé a tehenek egyenkénti ki- és behajtását. A tandem fejőberendezés 

automatikus változata gyorsítja az állatok egyenkénti ki- és beengedését, amely különösen heterogén 

állományok fejésénél fontos követelmény. Mivel az állatok teljes hosszukban láthatóak, így az áttekinthetőség 

és az állatok egészségi állapotának felmérése e rendszerben a leginkább megoldott. A viszonylag hosszú 

vákuumút és az egy állatra jutó nagyobb férőhely igény azonban korlátozza alkalmazhatóságát, ezért e megoldás 

inkább kisüzemben javasolható. Jellemző méret a 2x2, vagy 2x4 állás, melynél a 20-30 tehén/óra hatékonyság 

érhető el. 

A halszálkás fejőállásoknál az állatok úgy helyezkednek el, hogy a fejőaknával 30-60 fokos szöget zárnak be. 

Ennek a szögnek a nagysága meghatározhatja, hogy a fejő számára a tőgy tisztításához és a készülék 

felhelyezéséhez mennyi hely áll rendelkezésre. A tandem álláshoz viszonyítva e rendszerben lényegesen több 
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állatot lehet elhelyezni, ezáltal a fejőnek munka közben rövidebb utat kell megtennie. A halszálkás állásokban a 

fejés csoportosan történik, azaz az állatok csoportosan érkeznek a fejőállásokba és egyszerre hagyják el a 

berendezést. Ez a módszer megköveteli, hogy a tehenek tejtermelése viszonylag homogén legyen. 

Helytakarékos és vákuumstabil módszer, ezért évtizedeken keresztül az ilyen elrendezésű fejőberendezés volt a 

világon és hazánkban is a legjellemzőbb. A csoportos fejés, valamint a kisebb áttekinthetőség és nehezebb 

azonosítás nem jelentett akkora hátrányt, hogy ne terjedt volna el a nagyüzemi tejelő tehenészetekben. A fejés 

hatékonysága e módszernél elérheti a 100 tehén/óra/fejő teljesítményt, ami természetesen függ az állás méretétől 

és az alkalmazott automatizálás szintjétől. Az egy fejő által kezelt fejőkészülék meghaladhatja akár a tízet is. 

Viszonylag ritkán alkalmazzák, de a teljesség kedvéért meg kell említenünk azt a módszert, amikor a fejőakna 

nem négyszögletes, hanem többoldalú. A poligon fejőberendezéseknél általában három (trigon), vagy négy 

(tetragon) állássoron történik a fejés. Bonyolultabb kivitelezése, nagyobb beruházási költsége, valamint kisebb 

áttekinthetősége miatt felhasználása nem jellemző. Hatékonyságát tekintve jó munkaszervezés esetén egy fejő 

óránként 80 tehenet képes megfejni. A poligon fejőállások legtöbbször halszálkás rendszerben üzemelnek. 

Az utóbbi években leginkább olyan fejőházi berendezéseket építenek, ahol az állatok merőlegesen helyezkednek 

el a fejőaknára. A leghatékonyabb helykihasználású rendszer biztosítja az állatok gyors kieresztésének 

lehetőségét, így rendkívül nagy teljesítményre képes. Különböző állásmérettel építhető, egy 2x12 állásos 

berendezésnél óránként 120-150 tehén fejhető meg. A fejőkészülék felhelyezése a korábbi rendszerektől 

eltérően a két hátsó láb között, hátulról történik. E dolgozók számára korábban szokatlan módszernek az a 

feltétele, hogy az állatok viszonylag tiszta tőggyel érkezzenek a fejőberendezésbe. A szennyezett tőgy tisztítása 

e módszernél a legkevésbé biztosítható. A mai tartástechnológiai rendszerek, a tehenek tőgytulajdonságra és 

bimbóelhelyezkedésre történő szelekciója lehetővé teszi a párhuzamos fejés elterjedését és problémamentes 

alkalmazhatóságát. 

A mobil fejőberendezések - melyek közül elsősorban a karusszelt használják - az elmúlt években újra előtérbe 

kerültek. Évtizedekkel ezelőtt több telepen próbálkoztak e típusú fejőberendezéssel, azonban a fellépő technikai 

okok miatt felhagytak a telepítésükkel. A korszerűsödő technika és a megbízható szervizmunka azonban 

lehetővé tette, hogy az elmúlt években egyre több telepen alkalmazhassák e rendkívül hatékony fejőberendezést. 

A körforgó rendszeren belül a tehenek elhelyezkedése lehet tandem, halszálkás, vagy párhuzamos. A fejés 

elvégezhető a karusszel belső részén, vagy külső peremén is. A dolgozók munkavégzése ennél a 

fejőberendezésnél ergonómiailag a legjobb, a hatékonysága pedig meghaladhatja a 200-250 tehenet óránként. A 

rendszer számtalan előnye mellett azonban meg kell említenünk, hogy a beruházási költség több mint bármelyik 

más berendezésnél, a méretezése nem egyszerű és a mai napig igaz az, hogy viszonylag nagyobb a 

hibalehetőség. Hátrányként említhetjük, hogy a kelyhek felhelyezése után a fejés kontrollálására nincs 

lehetőség. A meglévő előnyei miatt azonban az elmúlt évek egyik legdinamikusabban terjedő fejőberendezése 

20-tól akár 80 állásig méretezhető. 

Ritkábban alkalmazzák és hazánkban nem található a fejőkocsis berendezést (unilaktor). A berendezés lényege, 

hogy kör- vagy ellipszis alakú pályán fejőkocsik képezik a fejőegységet, melyek ugyanúgy, mint a karusszel 

berendezésnél, a fejési idő alatt körbe fordulnak. Egyetlen előnye az egyéb mobil berendezésekkel szemben, 

hogy a kocsiszám módosításával a fejt tehenek létszáma rugalmasan változtatható. 

A legkorszerűbb fejőberendezés a fejőrobot, emberi kéz érintése nélkül végzi el a fejést (9. kép). A fejés 

néhány műveletének automatizálása korábban is megtörtént, de a kelyhek felhelyezése technikai gondot 

jelentett. Az iparban alkalmazott robotok azonos helyen és mindig adott mérettel dolgoznak, míg a teheneknél 

az állatok mérete, a tőgybimbó elhelyezkedése rendkívül változatos és ráadásul folyamatos mozgásban vannak. 

Az első robot megalkotását az tette lehetővé, hogy megoldották a testhelyzet behatárolását és a memóriában 

eltárolt körülbelüli testhelyzet után hő, szilárdtest érzékelő lézer, vagy radar segítségével keresték a tőgybimbót. 

E technikai nehézségek leküzdése után az elmúlt évtizedben egyre több országban alkalmazzák a teljesen 

automatizált fejést. Az automatizált fejés terjedését elősegíti, hogy a rendszer jellegéből adódóan 

megválasztható az optimális fejési időpont és korlátozás nélkül változtatható a fejések száma. A felhajtás, az 

állatok zsúfolása és a fejés körüli stressz elmaradásával a tejleadás optimális körülmények között történik, s 

ezáltal a termelt tej mennyisége növelhető. A tehenészeti telepeken a termelés szerinti csoportosítás ellenére 

gondot okozhat az állatok termeléshez igazodó takarmányozása. Az egyedi takarmányozás lehetőségét 

nyújthatja a fejőrobotnál kiadagolt szilárd takarmány, amely egyúttal elősegíti az állatok fejőrobotba történő 

bemenetelét. A legtöbb robotnál lehetőség van a negyedenkénti fejésre és a rendszeres tőgyegészségügyi 

kontrollra. A kiváló minőségű tej termelését javítja, hogy a magasabb szomatikus sejtszámú tej külön tartályba 

kerül. 
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9. kép: Fejőrobot 

A fejőrobot hazánkban még nem terjedt el. Ennek okai között meg kell említenünk, hogy a beruházási költség 

rendkívül magas, és ezt csak kis mértékben kompenzálja az, hogy az istállóba építve külön fejőházat nem 

igényel. Mivel a magyarországi egy telepre jutó tehénlétszám meghaladja a 300-at, így az 50-70 tehén fejésére 

alkalmas berendezés elsősorban a kevesebb tehénlétszámmal dolgozó tengerentúli, vagy nyugat-európai 

farmokon terjedhetett el. Természetesen telepenkénti több fejőrobot nagyobb létszámú állománynál is megoldást 

jelenthet, ennek ellenére hazai érdeklődés korábban nem volt. Jelenleg mindössze egy fejőrobot üzemel az 

országban. Nehezíti terjedését, hogy a megbízható szervízhálózat kialakításához több magyarországi 

berendezésre lenne szükség, a jelenlegi egy, vagy a későbbiekben néhány fejőrobotra gyorsan és szakszerűen 

dolgozó szervízhálózatot kiépíteni nem gazdaságos. Akadályozhatja a fejőrobotok magyarországi terjedését az 

is, hogy jelenleg az Európai Uniós szinthez képest a magyar munkaerő olcsónak tekinthető, így azok a műszaki 

fejlesztések, amelyek munkaerő megtakarítást jelentenek, még nem elég gazdaságosak. 

A felsorolt fejési rendszerek fejőállás típusának megválasztása több mindentől függ. A döntés meghozatala előtt 

figyelembe kell vennünk az állomány jelenlegi nagyságát és azt, hogy az elkövetkezendő években milyen 

állománylétszámmal számolhatunk. Befolyásolja döntésünket a választott berendezés típusáról és méretéről az, 

hogy milyen tejhozamúak az egyedek, milyen a tehenek fejési sebessége és mennyi idő áll rendelkezésre a 

fejéshez. A tervezésnél ezen túlmenően tudnunk kell, hogy a fejést a tulajdonos, vagy a bérmunkás végzi és 

egyáltalán a munkások szakképezettsége és terhelhetősége milyen. 

A munka termelékenységet jelentősen növelhetik olyan berendezések, amelyek ma már rendelkezésre állnak, 

beszerelésük, vagy alkalmazásuk nem okoz problémát. A távvezérelt és automatikusan mozgó kapuk 

csökkenthetik a ki- és behajtás élőmunka igényét. A legtöbb fejőállás nem alkalmas arra, hogy egyedenként 

megtörténjen a tehenek ki- és beengedése, de pl. a korábban említett autotandem berendezés erre alkalmas lehet. 

Az egyszerre történő kiengedést is gyorsíthatja azonban az automatizált kapumozgatás. Az újabb 

fejőberendezéseknél gyors kieresztő rendszer is üzemelhet, amely felére csökkentheti azt az időt, ami alatt a 

tehenek elhagyják a fejőállást. A gyorsított kihajtási rendszerrel a munkatermelékenység akár 10-20 %-kal 

növelhető. 

Ahhoz, hogy a tehenek minél gyorsabban bejussanak a fejőházba, zsúfoló rendszer alkalmazására is szükség 

lehet. Ez a rendszer biztosíthatja, hogy a fejőházban a munka folyamatos, ugyanakkor a korábban alkalmazott 

durva behajtási módszer stressz hatását is kivédhetjük. Technikailag mechanikus, vagy elektromos működésű 

zsúfolókapu ismert. Ha a rendszer mozgását hangszignállal kombinálják, úgy az nagyfeszültségű 

impulzussorozat nélkül is alkalmas lehet az állatok terelésére. 

Megítélésem szerint a gépi fejés bevezetése óta az egyik leghatékonyabb fejlesztés a fejőkészülék automatikus 

levételének lehetősége volt (10. kép). Több vizsgálat is igazolta, hogy a fejőházban naponta több órát monoton 
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munkával eltöltő fejők figyelme a fejés vége felé csökken. A munkavégzés minőségének romlása általában a 

fejőkehely levételekor tapasztalható, amikor a fejő nem figyel a tejfolyás csökkenésére. Az optimális fejési időn 

túl fennmaradó fejőkelyhek a tőgy mirigyszerkezetében, valamint a tőgybimbó záróizmában sérülését okozó 

vakfejést végeznek. A vakfejés káros hatása a tejtermelés csökkenésében és a tőgygyulladás számának 

növekedésében jelentkezhet. A kehelyleemelő automaták többféle feladatot is ellátnak. Tartják a pulzátort és a 

tejtömlőt, valamint a tőgyhöz viszonyítva pozícionálják a fejőkészüléket. Alkalmasak a gépi utófejés 

elvégzésére, a tejfolyás csökkenésének érzékelése után elzárják a fejővákuumot és leemelik a fejőkelyhet. 

Fejőházi fejésnél a kehelylevevőkkel a fejők teljesítménye akár 20-40 %-kal javulhat. Gyakorlatban a 

húzóköteles fejőkészülék leemelőt használják. 

 

10. kép: Kehelylevevő automata működés közben 

2. Az itatás technológiája a 
szarvasmarhatenyésztésben 

Az állatoknak, így a gazdasági állatoknak is egyik legfontosabb „takarmánya” az ivóvíz. A biológiai folyamatok 

zavartalan működéséhez az élő szervezetnek folyamatos vízellátásra van szüksége. A megfelelő mennyiségű víz 

hiánya, különösen, ha ez az állatok szomjazását jelenti, kihat a termelésükre. A különböző fajtáknak, 

hasznosítási típusoknak, de az eltérő termelésű állatoknak is más-más az ivóvíz szükséglete. Kiemelkedik ezek 

közül a tejhasznosítású tehén, amelynek napi vízigénye meghaladhatja a 100 litert (2. táblázat). 

2. táblázat A tejelő tehenek napi vízfogyasztása 
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Az itatásra alkalmas víznek meg kell felelni a szabvány előírásainak. Az állatok itatására használt víz 

gyakorlatilag emberi fogyasztásra alkalmas paraméterekkel kell hogy rendelkezzen. Meghatározzák a fizikai, 

kémiai és bakterológiai elvárásokat. Ezek közül kiemelhető a víz hőmérséklete, keménysége, pH-értéke és 

ásványianyag-tartalma. Gátolhatják, vagy nagymértékben csökkenthetik a vízfelvételt a szín-, íz-, illetve 

szaghibák. Szigorú elírásokat fogalmaznak meg a bakterológiai és parazitológiai határértékekkel kapcsolatban. 

A vezetékes vízellátás itatórendszerei e feltételeknek könnyebben megfelelhetnek, ugyanakkor néhány 

hasznosításban (pl. legeltetéses tartásnál), a felszíni vizekből történő itatásnál a felvett víz szennyezett és ezáltal 

fertőzés közvetítője lehet. 

A szarvasmarhatartásban alkalmazott itatókkal kapcsolatban megfogalmazhatjuk elvárásainkat. Talán a 

legfontosabb, hogy a berendezés vízszolgáltató képessége összhangban legyen az állat igényével. Ha a rendszer 

biztosítja is a nagy mennyiségű ivóvizet, az üzemeltetőnek arról is gondoskodni kell, hogy az itatót az állatok 

mindenkor elérhessék, az alkalmazott technológia vízfelvételüket ne akadályozza. Biztosítanunk kellene, hogy 

az alkalmazott itatórendszer kevésbé szennyeződjön, illetve ha szennyeződik, annak tisztítása megoldható 

legyen. Mindezek mellett természetesen az itató üzembiztonsága is fontos feltétel. Magyarországon ma már 

kevésbé alkalmazott kötött tartásnál a jellemző itatási mód a két tehén között elhelyezett, általában aktív 

rendszerű önitató. Ezek az itatók számos változatban készülhetnek. Eltérés lehet szelepkialakításban, a 

víztérfogatban és a csésze alakjában is. Az aktív itatórendszernél az állatok szutyakjukkal nyomják meg és 

hozzák működésbe a szelepet és jutnak az ivóvízhez. Passzív itatóknak azokat nevezhetjük, amelyeknél 

automatikus az utántöltés és a szabad vízfelszínből az állat beavatkozás nélkül veheti fel az ivóvizet. A legtöbb 

mai gyakorlatban alkalmazott önitató szintszabályozós, azaz folyamatosan pótolja a felvett vizet. A vízszint 

pótlását megoldhatják közlekedő edény elven, úszószeleppel, vagy súlyszeleppel. A nagy vízterű passzív 

itatóknak szintén több változata ismert. Űrtartalmuk néhány tíz litertől 200-300 literig is terjedhet. Jellemző a 

vályús kivitelű, amelyet úgy célszerű elhelyezni - akár az istállóban, akár karámban -, hogy az állatok minden 

oldalról megközelíthessék. Nyitott istállóban, vagy karámban történő elhelyezésnél gondoskodnunk kell az 

itatóberendezés temperálásáról. A víz hővédelmét megoldhatjuk hőszigeteléssel, vagy - olyan helyeken, ahol 

erősebb lehűlésnek van az itató kitéve - beépített fűtőpatronnal. Különösen a húshasznú szarvasmarhatartásnál 

jellemző a labdás önitató, amikor az itató nyílásába egy labdaszerű záró elemet helyeznek. Az állatok a gömb 

lenyomásával juthatnak vízhez, ezáltal a rendszer aktívnak tekinthető. A záró labda csökkenti a párolgási 

veszteséget, szigetelhet és megakadályozza az ivóvíz szennyeződését. Nagy termelésű teheneknél, vagy nyári 

időszakban, amikor több ivóvízre van szükség, e technikai megoldás gátolhatja a megfelelő mennyiségű 

ivóvízhez jutást. 

3. A takarmánykiosztás technológiai megoldásai 

A szarvasmarha emésztési sajátosságából adódóan nagy mennyiségű takarmány felvételére, ezen belül 

tömegtakarmány felvételére képes. Egy kifejlett tejelő tehén szárazanyag felvétele meghaladja a 20 kg-ot, mely 

figyelembe véve az egyes takarmányok nedvesség tartalmát, súlyban akár 50-60 kg is lehet. E nagy mennyiségű 

takarmánynak a felszedése, szállítása és kijuttatása az állatok számára, különösen nagy létszámú telepeken, nagy 

kihívást jelent. Technikailag stabil és mobil takarmánykiosztási rendszert ismerünk. Stabil rendszernek 

nevezzük a futószalagos, a pneumatikus, láncos, vagy csigás takarmánykiosztást. A stabil rendszerek jellemzően 

tömbös istállókban kerültek kialakításra, nagy beruházási költséggel. Hazánkban sem a tömbös istálló, sem 

pedig a drága etetőberendezés alkalmazása nem jellemző, így ilyen típusú takarmánykiosztással elvétve 
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találkozhatunk. E rendszereknél a tároló létesítmények és az istálló között kapcsolatot helyhez kötött szállító 

eszközzel oldják meg. A legtöbb takarmányt toronysilóban tartják, ahonnan a kitároló berendezés a szállító 

rendszerbe juttatja a takarmányt. Az eltérő takarmánykomponensek meghatározott program szerint keverve 

juthatnak az istállóba. 

A nagyüzemi szarvasmarhatenyésztésben a takarmánykiosztás általában mobil technológiával történik. A mobil 

gépekre alapozott technológia legfontosabb műveletei alkalmazkodnak az etetett takarmányokhoz. Első 

lépésként a nagy tömegű tartósított takarmányt (szilázs, szenázs) kell a mobil kocsiba feltölteni. Ezt követheti az 

abrak, valamint a szálas takarmány betöltése. A rendszer segítségével megoldható akár folyékony 

takarmánykiegészítő etetése is. Az állatok igényeihez igazított mennyiség felvételével, melyet számítógépes 

programok vezérelhetnek, kialakítható a TMR (Total Mixed Ration), a mai nagyüzemi gyakorlat legjellemzőbb 

takarmányozási módszere. A takarmány mérlegelésével, komponensenkénti összeállításával és mindennek a 

számítógépes vezérlésével lehetőségünk van az eltérő termelésű csoportok számára az optimális 

takarmánykeveréket kijuttatni. A felvett takarmányt a tartályban lévő különböző megoldású keverőkések, vagy 

csigák aprítják és keverik. Leggyakoribb a három csigás megoldás, amikor is az egymás melletti csigák 

ellentétes forgásirányúak és szállítási irányuk is eltérő. Az alsó csiga juttatja ki a kocsiból a jászolba a 

takarmányt. A kiadagolás egyenletességét a kiadagoló szerkezet kivitele, a kiosztott takarmány struktúrája és a 

szecskák mérete mellett a takarmánykiosztó kocsi haladási sebessége is befolyásolja. Takarmányélettani 

szempontból fontos a kiosztott TMR szárazanyag-tartalmának optimalizálásához esetenként víz bevitelére is 

szükség lehet. A mobil takarmánykiosztó gépek lehetnek önjáróak, vagy vontatottak. A hazai 

szarvasmarhatenyésztésben mindkét változat ismert (11. kép). 

 

11. kép: Önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi 

Míg a kötött tartásnál az állatok egyedi takarmányozása megoldható, kötetlen tartásnál erre csak az állatok 

csoportosításával, vagy egyedi azonosításával van lehetőség. A gyakorlatban az előbbi módszer terjedt el. Mivel 

a csoporton belüli állatok táplálóanyag igényében eltérés lehet, ezért befejés után szükséges az átcsoportosítás. E 

stresszhelyzetet előidéző művelet sem teszi azonban lehetővé, hogy homogén csoportokkal termeljünk. Ha meg 

akarjuk oldani a termeléshez igazodó takarmányozást, úgy technikai lehetőségként az egyedi abrakadagolót 

használhatjuk. Az abrakadagolóval kiadhatjuk a koncentrált takarmány teljes mennyiségét, vagy csak bizonyos 

részét. Mivel a berendezések űrtartalma és technikai megoldása nem teszi lehetővé az intenzív tejelő tehén teljes 

abrakmennyiségének kiosztását – amely akár 15 kg is lehet -, célszerűbb a részleges abrakadagolás. Ebben az 

esetben az abrak meghatározó részét az alaptakarmányhoz keverve adagoljuk ki és csak az egyedi eltéréseket 

érvényesítjük az abrakadagolónál. E módszerrel lehetőségünk van heterogénabb termelési csoportok 

kialakítására is, ami csökkentheti az átcsoportosítást, szabadabb kezet ad az üzemeltetőnek. Az egyedi 

abrakadagoló transzponder segítségével felismeri és azonosítja az állatot. A transzponder az elektromos 

egységeken keresztül (adóvevő, erősítő, adatfeldolgozó stb.) biztosítja a program szerinti abrak kiadagolását. 

Megadhatjuk az egyszerre kiadagolható takarmány mennyiségét, vagy az időegység alatt felvehető takarmány 

mennyiségét is. Az etetőket elhelyezhetjük istállón belül, vagy szabad téren is. Egy automatikus etetővel, 
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amennyiben csak kiegészítő abraktakarmányozásra használjuk 30-50 tehén is ellátható takarmánnyal. A 

jelenlegi technikai megoldások a takarmány granulálását igénylik, mert a rendszerben csak az ilyen szerkezetű 

takarmány mozgása biztosítható. A már az etetőbe jutott takarmány boltozódásának megakadályozása 

technikailag megoldható. 

4. Szarvasmarha istállók korszerűsítésének 
lehetősége 

Technikai színvonalát tekintve szarvasmarhatartó épületeink nagy része elavult. Az elmúlt évtizedekben alig 

fordult elő, hogy az állattartóknak lehetőségük lett volna az istállók felújítására, korszerűbb technológiai elemek 

beépítésére. Az utóbbi években Európai Uniós pályázatok és pénzügyi befektetők segítségével több telepen 

történtek korszerűsítések, ha nem is minden esetben a közvetlen termelést segítő technológiában. A tehenészeti 

telepet építő, vagy régi istállót felújító szakemberek a beruházások megkezdése előtt igyekeznek tájékozódni 

egy ilyen hosszú távú beruházást meghatározó szabályokról. Az állat- és környezetvédelmi előírások sok 

mindent eldönthetnek, de ha a költségek csökkentéséről van szó, akkor ezt legtöbbször az állat komfortérzetének 

kialakítása szenvedi meg. Ha az állat jó közérzetét biztosító technológiai elemeket nem alkalmazzák, vagy nem 

olyan mértékben használják, akkor ez néhány literes tejtermelés elmaradást okoz. Mivel egy tejtermelő istállót 

több évtizedre tervezünk, a néhány liternyi tejcsökkenés több éven keresztül több milliós árbevétel kiesést 

okozhat. Fontos tehát, hogy egy istálló építésénél, vagy korszerűsítésénél az állat termeléséhez optimális 

környezetet, technológiát tudjuk biztosítani. 

Ismertek az istállók korszerűsítésével kapcsolatos uniós előírások. Az állatokat olyan helyen kell tartani, ahol jó 

higiéniás körülmények vannak, zaj, fény és légköri szennyeződés nem éri állatainkat. Megfelelő méretű 

állásokban, vagy boxokban nyugodt pihenőhelyet kell biztosítanunk. Az állatok kezelését stresszmentes 

technológiával kell megoldani. Az alkalmazott technológiának a szabad mozgás lehetőségét, a takarmányhoz és 

vízhez való hozzájutást biztosítani kell. Az istálló korszerűsítésénél elvárás, hogy abban az állatainkat könnyen 

lehessen megfigyelni, kezelésük egyszerű beavatkozással megoldható legyen. A híg- és szerves trágya tárolása 

és annak technikai megoldása az istálló korszerűsítésénél az elmúlt években előtérbe került, technológiai 

fejlesztésre sokszor indokolatlanul milliárdok álltak rendelkezésre. A hat havi hígtrágya elhelyezésre alkalmas 

tároló szivárgásmentes legyen, a szervestrágya tárolását pedig nyolc hónapig kell megoldani. 

Ha lehetősége van a felújítást végzőnek, vagy ha új istállót építünk, célszerű a tetőt akár 13 méter magasra 

építeni. Ez a nagy légtér a nyitott tetőgerinccel alkalmas lehet a megfelelő szellőztetésre. Az istállókban naponta 

16 órán át 180-200 lux megvilágítást, 8 órán át pedig sötétet kell biztosítanunk. A tejelő tehenek megfelelő 

intenzitású megvilágításával növelhető a szárazanyag felvétel, ezáltal akár 10 %-kal is emelkedhet a tejtermelés. 

Az istálló korszerűsítésénél a pihenőboxos megoldás javasolható. Ez a tartásmód biztosítja az állatok számára az 

elkülönülés lehetőségét és megfelelő méret esetén a nyugodt pihenés esélyét adja meg. A 4 soros elhelyezésnél 

az istálló szélessége legalább 30 méter legyen, 6 soros istállónál pedig javasolható a 35-35 méter. A közlekedő 

folyosók 3 méteres szélessége biztosítja a mozgáslehetőséget, a párhuzamos elhelyezésű jászol és pihenőbox az 

egyszerű etetést és kitrágyázást. A trágya eltávolítását segíti, ha az átjárók és a pihenőbox a padozatból 

kiemelkedik. A takarmánykiosztás jellemző módszere a takarmánykeverő kiosztó kocsi, amihez 6 méter 

szélességű etető asztal használata indokolt. Keskenyebb asztal esetén a takarmánytaposással kárt okozhatunk. 

Itatásra a nyílt víztükrű, könnyen tisztítható csoportos önitató javasolható, tehéncsoportonként legalább kettő. 

Az itatók vízmélysége ne haladja meg a 10-15 cm-t, mert ha ennél több, akkor ritkán cserélődik a víz, ezáltal 

könnyebben szennyeződik. Az itatók fagymentesítése fontos követelmény. Az istállók korszerűsítésénél 

javasolható pihenőbox aljzat, a homok, vagy matrac. Mindkét esetben szügytámasz kialakítása célszerű. A 

pihenőboxnál nyakfogó alkalmazása praktikus, de gátolja a takarmányfelvételt. Az állatok egyedi rögzítésére 

beruházási költség szempontjából is külön kialakított kezelő állás javasolható. Az utakat csúszásmentesre kell 

építeni, de azt is vegyük figyelembe, hogy a túl érdes út lábvég sérüléseket okozhat. A hőstressz korábban 

megbeszélt káros hatásai miatt korszerűsítésnél javasolt a kombinált szellőzés, ventilátor alkalmazása, illetve a 

tehén nedvesítési lehetőségének biztosítása. 

Ellenőrző kérdések: 

• Melyek a vezetékes fejés előnyei és hátrányai? 

• Jellemezze a paralel és a karusszel fejési módot! 
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• Melyek a leggyakrabban alkalmazott etetési és itatási módok tejtermelő tehenészetekben? 
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Chapter 5. A HŐSTRESSZ HATÁSA A 
TEJELŐ TEHENEK TERMELÉSÉRE 

Az elmúlt években a klímaváltozás és annak kutatása az állattenyésztéssel foglalkozó szakemberek körében is 

előtérbe került. A témakörrel foglalkozó tudósok között sincs meg az egyetértés abban, hogy valóban 

klímaváltozás időszakát éljük-e. Azt azonban a gyakorlatban dolgozók is érzékelik, hogy a szélsőséges időjárás 

nagyobb valószínűséggel fordul elő és a nyári hőségnapok száma is megemelkedett. Az állattenyésztés szinte 

minden ágazatában foglalkoznak valamilyen szinten a hőstressz hatásával és az ellene való védekezéssel. A 

tejelő szarvasmarhatartásban, különösen az intenzív tejhasznosításnál a hőségnapok számára növekedésével 

számolnunk kell és a hőstressz káros hatásának kivédése a nyári időszakban napi feladatot jelent. Szerencsére a 

szarvasmarha fajban az optimális és a semleges hőmérsékleti zóna eléggé tág intervallumú, a mínusz 15-20  C -

tól akár a plusz 25  C-ig terjed. Amennyiben húshasznosításról, vagy kisebb tejtermelésről van szó, az 

optimálistól eltérő hőmérséklet kártétele minimális lehet. Így amikor Magyarországon a szarvasmarhatartásban 

a hőstressz hatásáról és csökkentésének lehetőségéről beszélünk, meghatározóan az intenzív tejelő tehenek nyári 

időszakáról van szó. Hőstresszről általában akkor beszélünk, ha a környezeti hőmérséklet és a hozzá tartozó 

páratartalom meghaladja azt a szintet, amit az állat élettanilag kompenzálni képes. A szarvasmarha élettani 

sajátosságából adódóan a bendőfermentáció során keletkező hő segítségével a hőstressz kivédésére alkalmas 

hőszabályozási mechanizmussal rendelkezik. A hőstressz kifejezésére a hőmérséklet páratartalom indexet 

használják, melynek értéke ha 70 alatt marad, akkor nincs hőstressz, 70 és 85 között gyenge-közepes, míg 85 és 

100 közötti értéknél erős hőstresszről beszélhetünk. A ritkán előforduló 100 feletti érték az állat elhullásához is 

vezethet. Könnyíti talán a tenyésztő helyzetét, hogy általában a nyári időszakban alacsonyabb a levegő 

páratartalma, így a kritikus helyzet ritkábban fordul elő. 

Az állománynál a hőstressz jelentkezését megállapíthatjuk az állat viselkedésének megváltozásából, élettani 

változásokból, vagy a termeléssel kapcsolatos mutatókból. A tejelő tehenek magas hőmérséklet esetén többet 

állnak, illetve az árnyékosabb, huzatos helyet keresik. Jellemző tünet az itató körüli csoportosulás, de 

megfigyelhető az állatoknál a nyálazás is. Az élettani változások hatására mind a légzés, mind a pulzusszám 

megnő és a testhőmérséklet meghaladhatja a 39 fokot. A bőrfelület közeli vérellátás megnő, a háton izzadás jelei 

láthatóak és a tehén nyitott szájjal liheg. A kisebb szárazanyag felvétel, a kevesebb kérődzés és a gyakran 

jelentkező bendőacidózis következtében a tejtermelés csökkenése akár a 25-40 %-ot is elérheti, és ez a 

tejmennyiségben és a tej összetételénél is jelentkezhet. Romlanak a szaporodásbiológiai mutatók 

(termékenyítési index, embrió elhalás), nő a vetélések száma és csökken a megszületendő borjú testtömege is. 

Hőstressz hatására tőgyproblémák is jelentkezhetnek, növekszik a tej szomatikus sejtszáma. A nagy hőség a 

dolgozók munkafeltételeit is rontja, koncentráló képességüket csökkenti, ezáltal munkavégzésük gátolt lehet. A 

hőstressz magyarországi helyzetének megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy vannak a hőstressz káros 

hatását tovább növelő sajátosságok. A mindenütt tapasztalható klímaváltozás mellett Magyarország tejelő 

szarvasmarha tenyésztésében további gondot okoz, hogy tejelő teheneink igen intenzíven termelnek. A 

magyarországi fajlagos tejtermelés meghaladja laktációnként a 8000 kg-ot, ami azt jelenti, hogy több telep 

átlagos termelése 10000 kg feletti és nem kevés tejelő tehenünk termel napi 40-60 kg tejet. Nyilvánvaló, hogy 

ilyen termelési szint mellett a hőstressz hatása erőteljesebben jelentkezhet. Mivel az elmúlt évtizedekben a 

tartástechnológia korszerűsítésére kevés lehetőségünk volt, így istállóink zömmel elavultak, jellemző rájuk a 

zárt tartás és a kis légtér. További sajátosságként kell megemlítenünk, hogy az almozási technológiák közül még 

ma is általános a mélyalom használata, ami szintén nem kedvez a hőstressz elleni védekezésnek. 

A hőstressz káros hatásának mérséklésére, vagy kialakulásának megakadályozására számtalan lehetőség áll a 

tenyésztő rendelkezésre. 

Nem feladatunk részletezni, de takarmányozással is csökkenthetjük a hőstressz hatását. A takarmányadag 

megváltoztatása viszonylag költségtakarékos, de a hőstressz megelőzésére nem alkalmas, legfeljebb káros 

hatását mérsékelheti. A takarmányok fermentációja hőt termel, ami hidegben kedvező, nyári melegben azonban 

nehezíti a testhőmérséklet semleges szinten tartását. A meleg hatására bekövetkezett szárazanyag felvétel 

csökkenést a takarmányadag táplálóanyag koncentrációjának növelésével érhetjük el. A rostgazdag takarmányok 

több hőt termelnek, ezért nagy melegben az adag rost koncentrációját csökkentenünk kell, ami általában a TMR 

tömegtakarmány:abrak arány változtatását jelenti. Ugyanakkor a kevesebb rost bevitele hajlamosít 

bendőacidózisra, aminek kivédésére takarmány kiegészítő (bendőpuffer) etetése javasolható. Mivel az egyed 

táplálóanyag igénye nem csökken, így az energia és fehérje koncentráció növelésével ellensúlyozhatjuk a kisebb 

szárazanyag felvételt. Védett zsírok, védett fehérjék etetésével növelhetjük a takarmány beltartalmát és könnyen 

emészthető takarmányokat illeszthetünk az adagba (pl. melasz). A fokozott izzadás indokolttá teheti az 
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ásványianyag pótlását, különösen a nátriumét. Technológiai módosítást jelent, de kapcsolódhat a 

takarmányozáshoz, hogy nyári melegben a takarmánykiosztás idejét is célszerű módosítani. A napkelte előtti és 

az esti takarmányfelvétel több, ezért a napi adag közel 70 %-át késő délután, illetve kora reggel kell kiosztani. 

A hőstressz káros hatásának mérséklésére természetesen a környezet módosítása lehet a legalkalmasabb 

módszer. Ebbe beletartozhat a légcsere fokozása, az árnyékolás, vagy az állatok vízzel történő permetezése is 

(12. kép). 

 

12. kép: Árnyékolás és párásítás tejelő tehenek kifutójában 

A légcsere megnövelésére szintén több lehetőségünk van, amely a természetes szellőzésű istállótól a különböző 

szintű ventilálásig terjedhet. Megoldást jelenthet a szigetelés nélküli lejtős tető, az állandó méretű 

tetőgerincnyílás, amihez állandó méretű oldalfalnyílás tartozhat. A nyári, illetve téli időszak eltérő 

hőmérsékletéhez igazodva változtatható a téli, illetve a nyári oldalnyílás alkalmazása. Segíti a természetes 

szellőzést a nagyobb oldalfal magasság, az oromfalon nyitható ajtó és a nagy belmagasság. A legtöbb istállóban 

azonban az istálló kialakításából adódóan a légmozgás kevesebb annál, mint amire szükség lenne és a túlzott 

létszám miatt is szükség lehet az intenzívebb szellőztetésre. Ennek megoldása lehet a különböző ventilátorok 

alkalmazása, melyek elhelyezése és teljesítményének tervezése gondos szakmai munkát igényel. Általában 

elmondható, hogy 2-3 m/s sebességgel dolgozó ventilátorokra van szükség és 15 tehenenként célszerű egy 

ventilátort alkalmazni. Fontos lehet az elhelyezés magassága, ugyanis elvárás, hogy a ventilátorok minél 

közelebb legyenek a tehenekhez. Beállításuknál szerencsés, ha a talaj felé 15-30 fokos dőléssel dolgoznak. 

Amennyiben a ventiláció önmagában kevésbé hatásos, akkor lehetőségünk van a ventilációt tehénnedvesítéssel, 

permetezéssel összekapcsolni. Tudnunk kell ugyanis, hogy a szarvasmarhánál a hőleadás megtörténhet 

párologtatással, így az izzadás és a légzés is segít a megfelelő komfortzóna kialakításában. A párologtatás 

nélküli hőleadásnál a környezet és a tehén közötti hőmérséklet különbséget kell biztosítanunk légáramlással, 

hideg felülettel (padozat), vagy víz segítségével. Így jutunk el a gyakorlatban leginkább alkalmazott 

tehénnedvesítés és a ventiláció együttes használatához. Fontos beállítanunk a kijuttatott víz mennyiségét és 

időtartamát is. Amennyiben a kijuttatott víz kis mennyiségű, vagy az indokoltnál ritkábban juttatjuk ki, akkor 

hatása nem érzékelhető. A túlzottan nagy mennyiségű víz permetezése, vagy az indokolatlannál sűrűbb 

kijuttatásánál pedig a lefolyt víz tőgybetegséget okozhat és eláztathatja az almot. A permetező fúvókákat úgy 

célszerű beállítani, hogy egyfajta ködképzőként működjenek, benedvesítve a tehenek hátát. Amennyiben a 

nedvesedés az oldalukon és a tőgyükön is jelentkezik, technológiánk nem megfelelő. Ha a tehén nedvesítésére 

szolgáló vizet nagy nyomáson, de kis átmérőjű fúvókán juttatjuk a ventilátorral a tehén körüli levegőbe, akkor 

ez a ködszerű víz sokkal gyorsabban elpárolog, minthogy ki tudná fejteni tehénfelületet hűtő hatását. A 

permetezés megszűnte után a ventilátorok biztosítják azt, hogy a párás levegő eltávozzon, így használhatjuk ki a 

tehén felületéről elpárolgó víz hőelvonó hatását. A nem megfelelően beállított ventilátor, vagy a ventiláció 

nélküli párásítás ellenkező hatást válthat ki, növelheti a hőstressz esélyét. A ventilációval egybekötött párásítást 

az istállónak, vagy a telepnek arra a helyére célszerű építeni, ahol azt szeretnénk, hogy teheneink többet 
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tartózkodjanak. Egy tehenészeti telepen ezek a helyek elsősorban az etető és itató környékét jelentik. A 

pihenőterek permetezése az alom tisztaságának és szárazságának megőrzése miatt nem javasolható. Technológia 

szempontjából szintén kiemelt terület lehet a fejőház környéke, itt az egy állatra jutó férőhely rendkívüli 

mértékben lecsökken, így az állatok hőtermelése és annak elvezetési lehetősége korlátozott. A szellőztetéssel 

egybekötött ventilációt akkor célszerű alkalmazni, amikor a HPI érték a legnagyobb. Hőségnapokon ez akár az 

éjszakai órákban is bekövetkezhet. A technológia helyes alkalmazása szükségessé teszi a hőmérséklet és 

páratartalom alakulásának előzetes felmérését és állandó ellenőrzését. Szerencsés lenne a folyamatos mérés, az 

optimális idejű és mértékű nedvesítés, illetve ventiláció automatizálása. 

A legtöbb hazai tehénistálló kifutóval is rendelkezik, ahol a tűző nap elleni védekezés még fontosabb lehet. 

Ráadásul az általánosan használt technológiánál az etetés kifutóban elhelyezett jászlakból történik, így a 

takarmányfelvétel idején az állat még inkább ki van téve a nap sugárzó erejének. A nyitott területeken ezért 

fontos lehet az árnyékolás alkalmazása olyan mértékben, hogy az a légmozgást ne akadályozza. A legtöbb 

telepen erre a célra a rasel hálót alkalmazzák, amely viszonylag olcsó, könnyen felszerelhető és nem 

akadályozza meg a levegő mozgását. Felhelyezésekor figyelni kell arra, hogy a nap folyamán mindig árnyékot 

biztosítson. Egyes tapasztalatok szerint a rasel háló alatti hőmérséklet 3-5  C-kal alacsonyabb lehet, mint a háló 

nélküli területen. 

Összefoglalva tehát a hőstressz mérséklésére alkalmas tartástechnológiai tippeket megállapíthatjuk, hogy az 

istállóval kapcsolatos lehetőségeink korlátozottak. A technológia korszerűsítésénél a nagy belmagasságú, 

nyitott, állítható oldalfalú istálló építése a célszerű, de ha kis belmagasságú épület áll rendelkezésünkre, a két 

oldal nyitásával segíthetjük a légmozgást. Akadályozhatja a hőmérséklet emelkedését a fehérre festett tető, vagy 

a tető locsolása. A ventilláció és a permetezés önmagában is alkalmas a hőstressz kivédésére, korszerű 

megoldásnak azonban a ventiláció és a permetezés együttes alkalmazását javasoljuk. A kifutóban és az etetőtér 

felett a rasel hálóval történő árnyékolás olcsó és megbízható módszer. A tartástechnológiához tartozó megoldás 

a folyamatos, jó minőségű ivóvíz ellátás biztosítása. Hőstressz kivédésénél különösen fontos lehet a nyílt 

víztükör, a megfelelő vízhőmérséklet és az itatás helye. Gyakorlatban egyre általánosabban alkalmazott módszer 

a fejőházból távozó állatok itatása, amely a nagy folyadékveszteség miatt egyébként is indokolt lehet. 

Mérsékelheti a hőstressz káros hatását a takarmánykiosztás idejének és gyakoriságának hőmérséklethez történő 

igazítása, valamint az almozási technológia és az alomanyag esetleges változtatása. 

Ellenőrző kérdések: 

• A szarvasmarha számára milyen hőmérsékleti zóna az optimális, illetve semleges? 

• Melyek a hőstressz viselkedési jellemzői? 

• Milyen tartástechnológiai megoldások alkalmasak a hőstressz mérséklésére? 
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Chapter 6. TARTÁSTECHNOLÓGIAI 
VÁLTOZATOK A 
JUHTENYÉSZTÉSBEN 

A gazdasági állataink közül a juhtenyésztésben alkalmazott módszerekre mondhatjuk el leginkább azt, hogy 

jellemző rá az extenzivitás. Találhatunk ugyan olyan hasznosításokat, vagy korcsoportokat, amelyeknél a 

tartástechnológia intenzív változata is ismert, azonban általánosságban a korábbi megállapításunk az igaz. A 

juhok igénye a környezettel szemben más állatfajokkal összehasonlítva talán a legszerényebb. Ez lehetőséget 

jelent a költségek csökkentésére, ezáltal a nyereség növelésére. A tartástechnológiára általában jellemző a 

költségtakarékosság és az egyszerűség. A juhtartó épülettel szemben is megfogalmazhatjuk ezeket az 

elvárásokat. A telep kijelölésekor elsődleges szempont, hogy már a tervezésnél igazodnunk kell a legelő 

helyéhez és esetleg a hozamához. Figyelembe kell vennünk a domborzati viszonyokat, kerülendők az olyan 

mély fekvésű területek, ahol a csapadék, vagy a szennyvízelvezetés problémát okozhat. A túlzott lejtés (15 %-

nál meredekebb terület) szintén nem felel meg a célnak. Mivel a juhoknál a sáros, kötött talaj elősegíti a 

sántaság kialakulását, így a talaj minősége is meghatározó lehet. A juhtelepek döntő többsége a legeltetés miatt 

a lakott területtől távolabb helyezkedik el, így a megfelelő útviszonyok és a közművesítés kívánatos szintjének 

biztosítása nagyobb gondot jelenthet. A telep elhelyezkedése a víznyerési lehetőséget is befolyásolhatja. A 

telepeket a hazai szélviszonyoknak megfelelően keleti-nyugati hossztengellyel építik és a karám a déli oldalon 

helyezkedik el. Ez természetesen csak általános szabály, az elv az, hogy a hodály hossztengelye az uralkodó 

szélirányra merőleges legyen. Elvárásunk, hogy az épület biztosítsa a termeléshez szükséges feltételeket, de meg 

kell hogy feleljen a munkavégzés követelményeinek is. A tartástechnológia gépesíthetősége miatt az épület 

belső magassága legalább 3-4 méter magas legyen. A napi etetés, almozás és az időszakos kitrágyázás 

mindenképpen gépesítendő, melynek fontos feltétele 2 db kétszárnyú is kifelé nyíló kapu. Szerencsés, ha a 

kapuk szélessége és magassága eléri a 3 métert. A természetes szellőzést 12 méter körüli fesztávolságig tudjuk 

biztosítani. Amennyiben az épület fesztávolsága ezt meghaladja, úgy gondoskodnunk kell mesterséges 

szellőztetésről. A kellő megvilágítás érdekében az ablakok területe érje el az alapterület 1/20-át és amennyiben 

szélesebb istállóról van szó, be kell iktatnunk tetővilágítást is. A magyarországi átlagos hőmérsékletek 

megfelelőek a juhok fűtés nélküli tartására, bár a hőmérsékleti ingadozások - ha átlépik az állat komfortzónáját - 

okozhatnak gondot. Egyedül az újszülött, vagy néhány napos báránynál kell gondoskodnunk a túl alacsony 

hőmérséklet esetén helyi fűtésről. Az állatok számára a 20 ºC biztosítására infravörös lámpát alkalmazhatnak. A 

felnőtt juhok 8-10 ºC-os igényét szinte mindig tudjuk biztosítani, de az ennél alacsonyabb hőmérséklet sem 

okoz gondot. Az esetenként fagypont alá süllyedő hőmérsékletnél az önitatók befagyását kell 

megakadályoznunk. 

A juhtenyésztési technológiák, különösen az extenzív juhtartásban az év nagy részében akár épület nélkül is 

megoldhatóak. Vannak azonban épületet igénylő időszakok, vagy hasznosítások. Ide sorolható az elletés és a 

báránynevelés, mely nem megfelelő épület hiányában a gazdálkodás eredményességét veszélyeztető mértékű 

bárányelhullást okozhat. Az általánosan jellemző bárányhízlalás hőmérséklet igényének biztosítására, ezáltal a 

kedvezőbb takarmányértékesítés érdekében szintén igényli az épületet. A hazai juhtenyésztésben kevésbé 

jellemző, de az állomány néhány százalékánál előforduló intenzív tejhasznosítás épületek, lehetőleg korszerű 

épületek nélkül elképzelhetetlen (13. kép). Vannak továbbá olyan speciális feladatok, amelyek szintén 

feltételezik, hogy a juhtartónak épület áll rendelkezésére. Ide sorolhatjuk a tejhasznosítású állományok fejését és 

a minden hasznosításban előforduló nyírást. 
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13. kép: Korszerű juh istálló 

Mivel a juh tartástechnológiájában jellemző az extenzív tartás, így a gépeknek minimális a szerepe. 

Amennyiben gépet alkalmazunk, akkor is egyszerű berendezések elegendők. A hazai juhtenyésztésben kevésbé 

jellemző, de esetenként előforduló iparszerű tartásnál azonban korszerű gépek használata elengedhetetlen. 

Elmondhatjuk, hogy egy juhtartó telepen mindenképpen szükség lehet pótkocsis traktorra, silómaróra, markoló-

rakodó gépre, valamint tolólapra. Az állatok igényéhez legjobban alkalmazkodó takarmányozás megoldására 

takarmánykeverő-kiosztó kocsi beszerzése is szükséges lehet, de ezek a kocsik áraik miatt a juhtenyésztők 

számára a legtöbb esetben nem elérhetőek. 

1. A különböző korcsoportú juhok tartástechnológiája 

A különböző korcsoportoknál az általában jellemző tartástechnológiai rendszerek az alábbiak: 

• Elletés, báránynevelés 

– zárt, nagy légtér (15-16 m széles) 

– fogadtatók, rekeszek 

– döngölt agyag talaj - mélyalom - gépi kitrágyázás 

• Tenyészkos, anyajuh 

– aklos karám - oldalról zárt karám 

• Tenyésznövendék 

– aklos karám 

– kifutó 

– nyáron tető elegendő 

• Hízóbárány 

– oldalról zárt karám 

– 20-30-as csoportok kialakítása 
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– mélyalom 

– ritkább a rácspadozat 

A juhtartásban a szoptatási időszak 30 és 90 nap között változik. A korai elválasztás 4-5 hétre, 13-15 kg-mal 

történik, de a tenyészanyagoknál ezt célszerű 1-2 héttel későbbre halasztani. E kevésbé alkalmazott módszerrel 

szemben a hagyományos tartásban gyakran előfordul a „csecs” alóli értékesítés, míg a kosbárányoknál általában 

80 napos korig tarthat a szoptatás. Az olyan több bárányt ellő anyajuhokat, vagy azokat, akik nem akarják 

elfogadni bárányukat, célszerű fogadtatóba helyezni. A fogadtatókat (1,5 x 1,5 méter alapterületűek) a 

juhtartásban általánosan használt drankákkal kell kialakítani. A bárányok elhelyezése 30-40-es csoportban 

történhet és 2 hetes kor után célszerű bárányóvodát létrehozni. A bárányóvodát, vagy bárányiskolát úgy kell 

kialakítani, hogy lehetőséget biztosítson a bárányoknak az elválasztására és a bújtatórács mérete ne tegye 

lehetővé az anyáknak a bejutását. A fejt állományoknál mesterséges báránynevelést alkalmaznak, melynek 

általában két módszere ismert. A gyakorlatban jobban elfogadott módszer szerint a bárányok az anyjuk alatt 

maradnak és az anyák kisebb tejtermése miatt kiegészítő tejtáplálást kapnak. A teljes mértékig elkülönítve tartás 

hazai tapasztalatok alapján nagyobb elhulláshoz vezet, így jelenlegi körülményeink között nem javasolható. 

A juhtenyésztésben alkalmazott hízlalás módszerét elsősorban a piaci lehetőségek döntik el. Magyar sajátosság, 

hogy az előállított juhhús több mint 90 %-a export piacra kerül. Ugyancsak régóta kialakult rendszer szerint az 

értékesítésre került juhok nagy részét húsvétkor adják el és a fennmaradó mennyiség is nagyrészt két 

időszakhoz, augusztus végéhez és december végéhez köthető. A piacok ugyanakkor meghatározzák az állatok 

súlyát és korát is, s ehhez a hazai tenyésztőknek igazodniuk kell. A termelő oldaláról a megválasztott hízlalási 

módot befolyásolhatja a rendelkezésre álló épület, férőhely és takarmánybázis. Eldöntheti a hízlalás módszerét 

és eredményességét az alkalmazott fajta, illetve genotípus, amely a jövedelmezőségen túl a választott hízlalási 

módszert is meghatározza. 

A hazai juhtenyésztésben általában a rövidebb ideig tartó bárányhízlalás a jellemző, azaz állataink meghatározó 

részét 30 kg élősúly alatt értékesítjük. Viszonylag nagy igény jelentkezne a 4-6 hónapig tartott 

pecsenyebárányra, mely 35-40 kg között kerül értékesítésre. Elsősorban arab piacok igénylik a nagyobb súlyú, 

faggyúsabb bárányt, ami 6 hónapos hízlalás utáni 35-45 kg-os élősúlyt jelent. Elméletileg létezhet még a 

technológiailag szintén külön hízlalási módként értékelendő selejt juhok feljavítása. 

A tenyészkosok üres, vagy vemhes anyajuhok, illetve a tenyésztésre szánt növendékeknek három oldalról zárt 

aklos karám kialakítása szükséges. A negyedik oldalra a takarmány kiadagolását biztosító kifutót építhetünk. 

Legeltetési időben a tenyészállatok részére elegendő egyszerű nyeregtető, vagy huzat ellen védő palló építése. 

A különböző korcsoportok és hasznosítások férőhely és etetőhely szükségletét a 3. táblázat tartalmazza. 

A hazai állományoknál jellemző a mélyalom alkalmazása. A legtöbb épületben és tartásmódnál agyag alapon 

homokot, vagy alomszalmát használnak. Ez utóbbi az elterjedtebb, mert az állat számára kedvező és 

környezetbarát. Beszerzése viszonylag olcsó, ugyanakkor munkaigényes almozási mód. Ahhoz, hogy az állat 

számára kényelmes pihenőhelyet biztosítson és vizelet elnyelő szerepét is kifejthesse, rendszeresen frissíteni 

kell. Ennek gépesítése nehezebben megoldható. Lényegesen hatékonyabb és jól gépesíthető módszer a rácspadló 

alkalmazása. Mivel drága technológiáról van szó, így kevésbé terjedt el, leginkább a hízlalásnál jellemző. A 

rácspadló anyaga fém, vagy műanyag lehet és a rács méretet úgy kell megválasztani, hogy az állat számára 

sérülést ne okozzon. A juh számára általában a 4-5 cm szélességű, 2 cm rácstávolságú padozat a megfelelő. A 

hatékonyságban jelentkező előnyét nagymértékben csökkenti, hogy alkalmazásával hígtrágya képződik, 

melynek környezetterhelő hatása közismert. 

3. táblázat Merinó típusú juhok férőhely- és etetőtér szükséglete 
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A juhok etetésénél etetőrácsot, vagy etető jászlat alkalmazhatunk. A 2-3 méter hosszú, általában fából készült 

etetőrács a szálas takarmány etetését biztosíthatja, de meg kell jegyeznünk, hogy használatával viszonylag sok a 

takarmányveszteség és a kihullott széna az állatokat is szennyezheti. Szerencsésebb megoldás a különösen a 

granulált táp etetésére alkalmas etetőjászol alkalmazása. Az itatás megoldására általában egyszerű itatóvályút 

használnak, de korszerűbb telepeken szelepes, vagy szopókás önitató is elképzelhető. Igazi megoldást a 

csoportos szinttartós itatás jelenthet, különösen, ha a temperálását is megoldották. 

A juhtartó épület berendezési tárgyai között a hatékony üzemelést elősegítő kiegészítő elemeket kell 

megemlítenünk. Ide tartozhat az állatok osztályozását, válogatását biztosító kezelőkarám. A karámrendszer 

tartozéka lehet a fürösztő medence, körömfertőtlenítő folyosó és a beépített mérleg is. Amennyiben a telepen 

stabil válogató folyosó nincs kiépítve, úgy alkalmazható mobil karámrendszer is. 

2. A juhok fejése 

A hazai juhállomány döntő többsége a merinó fajtakörbe tartozik és tejtermelése csekély. A legtöbb állománynál 

a megtermelt tej a bárányok felnevelésére elegendő, sőt esetenként ikerellés esetén még kiegészítést is igényel. 

Míg a hazánkban termelő legtöbb anya laktációjának hossza 40 és 120 nap közöttire tehető, addig az intenzív 

tejtermelő fajtáknál a választás után akár 5 hónapig is számolhatunk tejtermeléssel. Ezeknél a fajtáknál 5-6 

nappal az ellés után az anyát bőgőre kell fejni, különben tejtermelésük visszaeshet a bárány által kiszopott tej 

mennyiségére. 

Élettanilag a juhok tejleadására az a jellemző, hogy a gyors oxitocin hatás miatt rövid tejleadási idővel 

számolhatunk. Ha kézzel fejjük az állományt, a tejleadás fél perc alatt befejeződhet és legfeljebb az 

utócsepegtetés jelenthet plusz munkaidőt. A tejhasznosításban gépi fejést alkalmaznak és a juhfejő 

berendezések működésüket tekintve azonosak a szarvasmarhák fejésénél használtakhoz (14. kép). Eltérések 

lehetnek természetesen a fejőkelyhek kiképzésében, a pulzusszámban és abban, hogy egy fejőkészülékhez csak 

két fejőkehely tartozik. A juh fejőgépek kialakításánál figyelembe vették az állományokban legjellemzőbb 

tőgyalakulási formákat. A gépi fejés szempontjából ideális tőgy olyan, hogy a tőgybimbó a tőgyfél gravitációs 

alsó pontján helyezkedik el. A hazai állományban és a merinó fajtáknál leginkább a zacskós jellegű tőgyformát 

találhatjuk, amelyből a tej teljes kiürülése fizikai okok miatt is korlátozott. Az ilyen tőgyformánál gépi 

utófejéssel kell számolnunk. A merinó állományoknál a fejés fő szakaszában a tejnek mindössze 60-70 %-a 

távozik a tőgyből, a többi rész csak gépi utófejéssel nyerhető ki. Erre a mennyiségre feltétlenül szükségünk van, 
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hiszen túl azon, hogy a termelés 1/3-át jelenti, az ekkor nyerhető tej zsírtartalma az átlagos zsírtartalom több 

mint duplája is lehet (12-15 %). 

 

14. kép: Juhok gépi fejése 

A juhfejő berendezések stabil, mobil, vagy telepíthető változatban készülhetnek. A tejszállítás rendszerét 

tekintve ezek a berendezések tejvezetékesek, vagy sajtárosak. A merinó juhok fejéséhez 17-18 mm-es belső 

átmérőjű fejőgumi az ideális és a 100-190 közötti percenkénti pulzátor ütemszám. Az egyik leggyakrabban 

alkalmazott fejőállás a stabil paralel rendszerű, amelyből a 2x12-es és a 2x24-es kivitelek ismertek. Az előbbit 

6, az utóbbit 12 fejőkészülékkel szerelik fel és az óránkénti teljesítmény a 2x24-es készüléknél elérheti a 250 

anyát. Korszerűbb fejőrendszernek tekinthetjük a karusszeleket. A fejő folyosó a legtöbb esetben a körgyűrű 

belső oldalán található, de ismertek a külső fejésű karusszelek is. Általában a radiális elrendezésű fejő 

karusszeleket alkalmazzák, amelynél az állások száma tejtermelő nagyüzemekben 20 és 50 között változhat. A 

stabil fejőberendezésekkel szemben a karusszel munkatermelékenysége lényegesen jobb, hiszen a körbe forgó 

állások miatt a fejők munkájukat egy helyben állva végezhetik. A berendezés üzemeltetéséhez legalább két főre 

van szükség, ugyanis mind a fejőkehely felhelyezése, mind pedig a gépi utófejés és a készülék levétele egy-egy 

dolgozót feltételez. Dolgozónként 2-3 fejőkészüléknél többel ne számoljunk, mert ellenkező esetben gyakran 

előfordulhat a vakfejés. A szarvasmarhatenyésztésben alkalmazott elv itt is igaz, azaz kerülnünk kell a tőgy 

folyóvizes tisztítását. Különösen a merinó fajta gyapjúval borított tőgye lehet erőteljesen szennyezett és a víz 

hatására fellazított szennyeződés a tej térbe kerülhet. E fajta fejésénél a tőgyelőkészítés akár el is hagyható. 

Természetesen kedvezőtlen időjárás esetén azonban a szennyezett tőgybimbók tisztításáról gondoskodnunk kell. 

Mivel a legtöbb hazai tenyészetben a juhfejő gépeket csak az év néhány hónapjában üzemeltetik, így a holt 

időben gondoskodnunk kell a fejőberendezés szakszerű tárolásáról. A tárolás idejére a fejőgumikat ki kell 

szerelni a fejőkehelyből és megfelelő program szerint el kell mosni. 

3. A juhok nyírása 

A juhtenyésztésben általánossá vált, hogy a juhokat évente egyszer általában a tavaszi kihajtás előtt megnyírják. 

A hosszúgyapjas fajtáknál előfordulhat az évente kétszeri nyírás is. Az nyírás időpontját úgy kell megválasztani, 

hogy a bunda nélkül maradt juhok ne fázzanak meg és akár füröszthetők is legyenek. Ez az időpont általában 

április vége, május eleje, de ha az időjárás megengedi, akár a március végi nyírás is elképzelhető. Ha a nyírás 

időpontja nyárra kerül, úgy a gyapjú egyrészt zsírosabb lesz, másrészt pedig az állatok a hőségtől jobban fognak 
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szenvedni. A túlságosan korai nyírásnak is meglehet a hátránya, mert az esetleges megfázáson túl a korán nyírt 

állatok a nyári időszakban már nagyobb bundában, jobban szenvedhetnek a kánikulától. A nyírás feltétele, hogy 

száraz, meleg időben történjen és a nyírásra kerülő állatok gyapja szintén száraz legyen. Az állatok bundáját a 

nyírás előtt bogáncstól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani. Az etetést és itatást legalább fél nappal a 

juhok nyírása előtt be kell fejeznünk, ezáltal is csökkentvén a gyapjú szennyeződésének lehetőségét. A nyírás 

helyéül világos, száraz helyet kell kijelölnünk, rendszerint fedett, huzatmentes épületben célszerű e munkát 

elvégezni. A nyírás helyét ki kell trágyázni és azt az istállórészt, ahol a nyírók dolgoznak, ponyvával kell 

leteríteni. A nyírást általában a nyírás technikáját kiválóan ismerő erre szakosodott brigádok végzik. Folyamatos 

ellenőrzésük azonban így is szükséges lehet és a rossz technikával dolgozó nyírókat figyelmeztetni kell. Fontos 

a megfelelő tarlómagasság betartása (2-4 mm) és az, hogy sérülésmentesen történjen a nyírás. Természetesen 

előfordulhat sérülés, ilyenkor a sebet fertőtleníteni kell. Helytelen nyírási technika a szecskázás, amelyet meg 

kell tiltani. 

A juhokat kézzel, vagy géppel nyírhatjuk. A rugós gyapjúnyíró olló több száz éve alkalmazott eszköz, amely 

nagymértékben növelte a munkateljesítményt és a könnyű munkavégzés miatt gyengébb fizikumú dolgozók, 

akár nők is dolgozhattak vele. Egy gyakorlott nyíró kézi ollóval naponta 40 juhot, a kezdők 20 juhot tudnak 

megnyírni. Egy állat megnyírása általában 15-20 percig tart. A nyírás időtartamát azért is célszerű lerövidíteni, 

mert az állatok a nyírás ideje alatt természetellenes testhelyzetben vannak. Ez a testhelyzet, különösen a vemhes 

juhokra lehet veszélyes. A nyírógép feltalálása és általános elterjedése a nyírásra fordított időt radikálisan 

csökkentette, hiszen óránként egy dolgozó akár 10 juhot is lenyírhat. Hazánkban voltak próbálkozások az 

izzószálas nyírásra, amelynél a gyapjúszál elvágását egy elektromos izzószál végezte. E gépek teljesítménye 

hasonló volt az elektromos nyírógépekéhez, azonban a gyapjú elégetése után a elemi szálakon képződött kis 

gömb gátolta a gyapjú feldolgozását, így ez a berendezés nem terjedt el. Kísérleteznek a juhok lézeres 

nyírásával, vagy olyan anyagok etetésével, amely bizonyos időszakra megszünteti a gyapjúszál növekedését és 

így a juhokról kézzel letéphető a gyapjú. Elsősorban Ausztráliában és Új-Zélandon - ahol hatalmas 

juhállományokat kell rövid idő alatt megnyírni - foglalkoznak a nyírás automatizálásával. A berendezés 

bonyolultsága és ára miatt várhatóan nem fog elterjedni. 

A juhok nyírása földön, vagy nyírópadon történik. A földön nyírást általában nehezebbnek tartják, de ez 

tekinthető a gyorsabb módszernek. A legismertebb ausztrál nyírási technikánál a gyapjúsávokat nem 

szakaszosan, hanem egy lendülettel vágják le. Így elérhető, hogy a bunda egyben maradjon. Az állat rögzítését a 

nyíró végzi lábával és a szabad kezével. Az állatot úgy kell beállítani, hogy a nyírógép alatt mindig feszült bőr 

legyen, így nem áll fent annak a veszélye, hogy a gép bőrráncba vág. 

A nyíráshoz, de bármely más olyan beavatkozáshoz, amely csak a juhok rögzítésével oldható meg, célszerű 

ismerni az állatok szakszerű megfogását. A juhokat vakfolt felől kell megközelíteni, hogy a közeledő embert ne 

érzékelje. Az állatot fejénél fogva, az áll alatt két kézzel kell átkulcsolni, de ha rendelkezésre áll kampósbot, 

akkor az segíthet a biztonságos fogásban. Ebben az esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a bothasználat tőgy-

, vagy lábsérülést ne okozzon. Megoldást jelenthet a hátsó láb elkapása, mellyel egyensúlyából kibillentve az 

állatot felemelhetjük és a manipuláció elvégzéséhez akár le is ültethetjük. A nyírásnál mindenképpen szükséges 

az állatok ültetése, de ennek nem szabad hosszú ideig tartania. A farra ültetett állat megnyugszik, így a nyírás 

könnyebben elvégezhető. A mozdulatlanság azonban, ha hosszú ideig tart, könnyen vezethet felfúvódáshoz. A 

juhok szakszerű megfogásánál fel kell hívni a figyelmet az emberre is veszélyes szarvalt állatra. 

A juhok tartásában figyelnünk kell akár az extenzív tartásnál is jelentkező stresszforrásokra. Természetesen a 

juhtenyésztésben jellemző tartásmód mellet ritkábban fordul elő ilyen helyzet, de több, az állatot stresszelő 

forrás ismert. A többi juhtól való izoláció mindenképpen ezek közé tartozik, tehát az állatok elválasztását a 

nyájtól csak indokolt esetben kell megtenni. Az ember, vagy a kutya túlzott közelsége szintén forrása lehet a 

stressznek. Az új környezet szintén jelenthet gondot, de stresszforrások közé sorolhatjuk az éhséget, vagy a 

szomjúságot is. A megszokott környezet, a társak jelenléte, a kis fényerejű világítás, vagy egy alacsony 

frekvenciájú hang nyugtatólag hat az állatokra. 

Ellenőrző kérdések: 

• Melyek a juhistállóval szemben támasztott követelmények? 

• Milyen gépeket alkalmaznak egy korszerű telepen? 

• Milyen specialitásai vannak a juhok fejésének? 

• Hogyan történik a juhok nyírása? 



   

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 7. TARTÁSTECHNOLÓGIAI 
VÁLTOZATOK A 
SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN 

A sertéstartás technológiáját alapvetően meghatározza, hogy az integráció melyik egységében folyik a termelés. 

A sertés tenyésztése, szaporítása és a vágóállat előállítása ugyanis eltérő méretű és technológiájú termelő 

egységekben végezhető. A tenyésztelepek egy fajtát, vagy egy vonalat fajtatisztán tenyésztő sertéstelep, amely 

saját részére, vagy más üzemek számára tenyészanyagot állít elő. A törzstenyészetek többsége termelő üzemként 

is működik és az árutermelés mellett végzi a tenyésztői munkát. A világon egyre inkább jellemző, hogy néhány 

nemesítő cég kialakít olyan tenyésztő bázisokat, amelynek egyetlen feladata a genetikai munka és a szelekció 

végzése. A szaporítótelepek olyan specializált telepet jelentenek, ahol a törzstelepekről származó sertésekkel 

végtermék előállítására szolgáló tenyészsüldőket nevelnek. E telepeken függetlenül az alkalmazott tenyésztési 

eljárástól, az árutermelő telepeknél magasabb szintű tartási és takarmányozási elveknek kell megfelelni. Az 

árutermelő telepek előállíthatnak hízlalásra alkalmas sertéseket, ekkor nevük malac előállító telep, vagy 

kizárólag hízlalásra szakosodtak (hizlaló telep). A három integráció egymásra épülése és eltérő üzemben 

történő megvalósítása elsősorban Nyugat-Európában terjedt el. Magyarországon a kocáknak közel felét 

kisüzemekben tartják, ott egy telepen valósul meg az állatok szaporítása és hízlalása. A sertéshúst iparszerűen 

előállító nagyüzemekben is un. sertéskombinátokban a szaporítás és a hízlalás összekapcsolódik. Általában a 

sertéshízlalás területén tapasztalható nagymértékű koncentráció. Ennek során akár több tízezer férőhellyel is 

rendelkező ipari méretű hizlaldákat hoznak létre. A továbbiakban elsősorban a nagyüzemi, jellemzően iparszerű 

tartás technológiájával foglalkozunk, természetesen megemlítvén azokat a technológiai változatokat, amelyek 

nagyüzemi jelleggel ugyan, de jobban megfelelnek az állatjólét elvárásainak. 

A sertéstelepek létesítésénél több szempontot kell figyelembe venni és a döntés meghozatalakor vizsgálni. Az 

értékesítési lehetőség pontos felmérése alapján meg kell határozni a tenyésztendő fajtát, vagy hibridet. Elemezni 

kell a gazdaság adottságait, ezen belül elsősorban a takarmányellátottság helyzetét, vizsgálni kell milyen 

mértékben biztosítható a sertéstelep gazdasági abrak szükséglete és beszerezhető-e külső forrásból az egyéb 

takarmány. Pontosan fel kell mérni a munkaerő helyzetet, mert ez alapján biztosítható a szakmailag képzett és 

gyakorlott munkaerő. E feltételekhez kell igazítani azt a telepméretet, ahol a termékelőállítás végrehajtható. A 

telep helyének és méretének meghatározásánál figyelembe kell venni a környezetvédelmi és közegészségügyi 

előírásokat. Különös tekintettel kell lenni a telepen keletkező hígtrágya mennyiségére és annak elhelyezési 

lehetőségére. Mivel a sertéstenyésztésben a szaghatások erőteljesen jelentkezhetnek (állat, hígtrágya), a város 

közelsége, vagy akár turisztikai szempontok figyelembe vétele is javasolható. A telep elhelyezésénél ügyelnünk 

kell, hogy a lehető legkevesebb megművelhető földterületet foglalja el és lehetőleg minél közelebb legyen a 

közmű- és úthálózathoz, hogy a csatlakozási költségeket mérsékelni lehessen. Legfontosabb, hogy a telep 

működéséhez megfelelő mennyiségű víz, valamint a szükségleteknek elegendő elektromos áram álljon 

rendelkezésre. A kiválasztott terület nem lehet mély fekvésű és a talajnak is jó teherbírással kell rendelkeznie. A 

tájolásnál az uralkodó szélirányt is figyelembe kell venni. 

A telepek létesítésénél dönteni kell az épületek elhelyezését, a telep beépítését meghatározó építési módról. Az 

általánosan használt pavilonos rendszerű épületeknél jobban megoldható a szellőztetés, könnyebb a megfelelő 

higiéniás viszonyok biztosítása, de nagyobb a terület és közmű igénye. 

A tömbös épületeknek előnye a kisebb terület és építőanyag szükséglet és gazdaságosabban lehet az út és 

közmű hálózatot üzemeltetni. E telepek gépesítése könnyebb, ugyanakkor a szellőztetést lényegesen nehezebb 

megoldani és a telep bővíthetősége is korlátozott. 

A magyarországi sertéstelepeken az épületek építési módja meghatározóan pavilonos, a zárt pavilonos tartás 

telepeink 80 %-ára jellemző. A telepek 10 %-a szintén pavilonos, de kifutóval is rendelkezik és mindössze 10 

%-a a könnyebben gépesíthető, de kevésbé rugalmas tömbös telep. 

Egy szaporító és hizlaló telepen a férőhely szükségletet úgy célszerű meghatározni, hogy a süldő férőhely a 

kocalétszám 50-60 %-a, a vemhes kocák részére szükséges férőhely 60-65 %, a fiaztatóban általában a 

kocalétszám 25-30 %-ának elhelyezésére kell lehetőséget biztosítani, míg a legnagyobb volumenű hizlaláshoz a 

10-szeres szorzót kell használnunk. 
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1. Az iparszerű sertéstartás jellemzői 

Az iparszerű sertéstartást a nagy, akár több ezres állatlétszám jellemzi és a nagyfokú gépesítés, esetenként az 

automatizálás. Egész évben folyamatos termék kibocsátására, azonos és kiváló minőségű hús előállítására 

alkalmas nagy genetikai képességű állományokat tartanak. Jellemző az iparszerű telepeken a komplett 

takarmányozás és a modern, általában mesterséges szaporítási módszer. E telepeken a folyamatok ellenőrzésére 

minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni. A nagy állatlétszám hatékony működtetésének alapvető feltétele a 

korszerű járvány- és állategészségügyi védelem. 

A sertés iparszerű tartásra alkalmas gazdasági állatfajok közé tartozik. Ezzel a „képességével” több esetben 

vissza is éltek, hiszen a nagy állatlétszám, a zsúfolt elhelyezés és a túlzott gépesítés igénybe vette az állatok 

alkalmazkodó képességét és több esetben olyan hátrányos tulajdonságokat hozott felszínre, amelyek nem tették 

lehetővé a gazdaságos termelést. A ’70-es években hazánkban több mint 270, az akkor jelentkező fogyasztói 

igényeket kielégítő tömeges un. iparszerű termék előállítására alkalmas szakosított sertéstelepet építettek. A 

műszaki-technikai fejlesztések ezekben az években már lehetővé tették, hogy a kiváló genetikai képességű és 

esetenként igényesebb fajtáknak is egész évben biztosítani lehessen a megfelelő tartási és takarmányozási 

feltételeket. A sertéshús termelés fejlesztését támogató kormányprogram eredményeként különböző 

teleptípusokat létesítettek. A telepek terveinek több mint felét a Mezőber és az Agroterv intézményei készítették 

és az új telepek kialakításában meghatározó szerepet kaptak az akkor kialakuló termelési rendszerek is. Ezek 

közül kiemelhető az Agrokomplex, a Bábolna és az ISV rendszer. Az egyes rendszerekben természetesen az 

idők folyamán különböző módosításokat hajtottak végre, de a technológia főbb jellemzői megmaradtak. 

Az Agrokomplex típusú sertéstelepekre a pavilonos elhelyezésű, könnyű szerkezetes épületek a jellemzőek és a 

termelés minden fázisa zárt rendszerű. A szoptatás 28 napig tartott, az utónevelés a fiaztatóban 42 napig. A 

tenyészkocákat csoportosan tartották és takarmányozták, de lehetőség volt az egyedi lekötéses tartásra is. A 

hízlalási fázisban az állatok etetése padlóról történt. A légcsere elszívásos rendszerű volt és meghatározóan alom 

nélküli, duzzasztásos trágyaeltávolítást alkalmaztak. 

A bábolnai rendszerű sertéstelepek szintén pavilonos, zárt tartásra készültek és a kocákat egyedi állásokban 

helyezték el. A szoptatási idő itt is 28 nap volt, míg az utónevelés, vagy a fiaztató kutricában (54 nap), vagy az 

utónevelőben teljes rácspadozaton történt. A kezdeti padlóról etetést később felváltotta a folyékony 

takarmányok etetésére kifejlesztett vályús technológia. E rendszerben is jellemző az elszívásos, vagy újabb 

létesítményeknél a túlnyomásos szellőztetés és az alom nélküli tartás duzzasztásos trágyaeltávolítással. 

Az ISV rendszerű sertéstelepeket a zárt utónevelés, vemhesítés és szoptatás jellemzi, de a kocatartásban és a 

hízlalásban megoldásként alkalmazhatják a nyitott tartást is. A kocákat csoportosan tartják és takarmányozzák, 

míg az utónevelésben a fiaztató kutricát felváltotta a ketreces utónevelés. A hízlalásnál jellemző az önetetés, de 

terjed a folyékony takarmány vályúból etetése is. A részleges rácspadozatos tartást a fiaztatóban és a 

malacnevelésben felváltotta a teljes rácspadozat. A trágyaeltávolítás duzzasztásos, vagy gravitációs módszerrel 

történik. 

2. A különböző korcsoportok tartástechnológiája 

A továbbiakban a különböző korcsoportok és hasznosítások tartástechnológiájának rövid ismertetésére kerül sor. 

Elsőként a 8-9 hónapos korig, a tenyésztésbe vételig történő tenyészsüldők felnevelését tárgyaljuk. A 

tenyésznövendékek számára biztosítanunk kell az időbeni tenyésztésbe vételt megalapozó tartási és 

takarmányozási feltételeket. A szakszerű felnevelés feltétele a hosszú hasznos termelési időnek és biztosítja a 

kiegyensúlyozott tenyésztési teljesítményt. A tenyésznövendékek felnevelésénél ellentmondásként jelentkezik, 

hogy az állatok ebben az időben a gyorsabb ütemű növekedést feltételező teljesítményvizsgálaton esnek át. A 

gyors ütemű súlygyarapodás a csontozatban okozhat rendellenességet, a mozgáshiány pedig az állat 

szaporodását kedvezőtlenül befolyásolhatja. A túl korai tenyésztésbe vétel elsősorban a hasznos élettartamra 

lehet hátrányos. A tenyészállatok felnevelésénél ezeket az ellentmondásokat célszerű úgy feloldani, hogy a 

teljesítményvizsgálatot 100 kg alatt be kell fejezni. A későbbi időszakban olyan tartást és takarmányozást kell az 

állatoknak biztosítani, amely nagyobb férőhellyel, több mozgáslehetőséggel regenerálhatja állatainkat és 

biztosíthatja, hogy 200 napos kor körül süldőink alkalmasak lesznek a tenyésztésbe vételre. 

A tenyészsüldők elhelyezésénél általában a hízlaláshoz hasonló megoldást kell választanunk, csak nagyobb 

férőhely szükséglettel, ritkább benépesítéssel. A nevelés során az állatokat kisebb (15 egyed) csoportokban 

helyezzük el. Egy férőhelyre 1-1,2 m2 rekeszfelületet számolhatunk, melynek kevesebb, mint fele legyen 

rácspadozatos. Szerencsés, ha a rekeszekhez kifutó is csatlakozik. Ha vályús etetési technológiát alkalmazunk, 
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akkor 100 %-os etető térről, önetetésnél azonban elegendő 50 %-os etető térről gondoskodnunk. A vályúból 

történő etetésnél naponta kétszer, az önetetőből naponta egyszeri kiosztással kell az előírt takarmányadagot 

megetetni. Javasolható a vályús etetés, azonban kisebb energiatartalmú takarmányoknál megoldást jelenthet az 

önetetés is. 

A tenyészkanok felnevelési és tartástechnológiai gondjai megegyeznek a kocasüldőkével. A kanok 

előállításának a helye a törzstelep, ahol egyedi, vagy csoportos tartásban nevelik az állatokat és megállapítják 

saját teljesítményüket. A korábbiakban jelzett ellentmondások itt is jelentkeznek, hiszen a tenyésztés és az 

árutermelés követelményei nem egyeznek meg. Amennyiben csoportos teljesítmény vizsgálatot végzünk, úgy 5-

8 növendék kant helyezünk el egy csoportba. Az egy állatra jutó férőhely több mint a tenyészsüldőké, itt 1,5-1,7 

m2-t számolunk egyedenként. A ketrecekhez kifutó is csatlakozzon, melynek területe a belső tér duplája kell 

hogy legyen. A sajátteljesítmény vizsgálat lezárása után biztosítani kell az edzettebb tartás lehetőségét és a több 

mozgást. A kansüldők 5-6 hónapos kor körül már ivarérettek, tenyésztésbe azonban csak 8 hónapos kor után és 

130 kg-os testsúly elérése mellett vesszük őket. Az állatok stimulálását segítheti, ha a tenyészkan növendékeket 

a kocák rekeszei között helyezzük el. 

A kifejlett tenyészkanok elhelyezéséről a telepeken attól függetlenül kell gondoskodnunk, hogy mesterséges 

termékenyítést, vagy természetes fedeztetést alkalmaznak. A szaporítás módszere meghatározza a telepen tartott 

kanok létszámát. Mesterséges termékenyítésnél 100-120 kocát számolhatunk egy tenyészkanra, természetes 

fedeztetés esetén viszont 25 kocánként kell tartanunk egy kant. A kanokat egyedileg 6-8 m2 alapterületű, 

négyzet alakú rekeszekben helyezzük el. A nagyobb alapterület feltétele a több mozgás lehetőségének és 

ezekben a rekeszekben a búgatás is megoldható. Növeli a kanok mozgási lehetőségét, ha a rekeszhez kifutó is 

csatlakozik, mert a szervezeti szilárdság a nagyfokú igénybevétel miatt rendkívül fontos. A rekeszeket részletes 

rácspadozattal és enyhén lejtősre képezzük ki. A rekeszek oldalfalát erős anyagból és legalább 150 cm magasra 

kell építeni. Az épületen belüli elhelyezésnél itt is figyelembe kell vennünk, hogy az állatokra a másik ivar 

jelenléte stimulálólag hat. A kanok elhelyezésére ezért legjobb hely istállón belül az üres kocák és a kocasüldők 

rekeszei közötti elhelyezés, így a kanok hangjukkal és szagukkal kiválthatják a nőivarú állatok ivarzását. 

A tenyészkocák tartásánál legfontosabb szempont, hogy biztosítanunk kell a kocák szaporításához és a 

megfelelő szaporasághoz szükséges feltételeket. A koca tartásában az elmúlt évtizedekben több tartási mód 

alakult ki, melyek közül kiemeljük 

• az egyedi tartást 

• a csoportos elhelyezést egyedi etetéssel és 

• a csoportos elhelyezést csoportos etetéssel. 

A kocák tartását szaporodási ciklusuk alapján több szakaszra bonthatjuk. A fialás utáni tejtermelést, azaz 

malacnevelést, az üresen állás idejét, valamint a vemhességi szakaszt különíthetjük el. Mivel ezek a szakaszok 

eltérő funkciójúak, ezért a tartásban és a takarmányozásban is ehhez kell alkalmazkodnunk. A különböző 

szakaszokban tartott kocáknál akár még az épület is más lehet. 

Az üresen állás időszakában fontos feladat, hogy a termékenyítés körülményének megfelelően helyezzük el az 

állatokat. Az intenzív tejtermelés következtében általában legyengült kocákat bőségesen kell takarmányozni és 

úgy kell elhelyezni, hogy a tartási körülményei kedvező hatással legyenek az ivarzás indukálására. A csoportos 

elhelyezés és akár a falkásítás okozta stressz is pozitívan befolyásolhatja az ivarzást. A gyakorlatban ezért 

elsősorban a kocák csoportos tartás terjedt el, amelyhez azonban szükséges van kocafogó egyedi állásokra. 

Fontos feladat az egyedi állások, az un. termékenyítő állások számának meghatározása, amihez a naponta a 

csúcsidőben történő termékenyítések számát kell figyelembe venni. 

Mind a süldőknél, mind pedig az üres kocáknál, fontos és az eredményességet meghatározó feladat az ivarzó 

állatok kiválogatása és az optimális időben történő termékenyítése. Csoportosan tartott vemhesítésre váró 

állatoknál a transzponderes ivarzás megfigyelő rendszer alkalmazása elősegítheti a kiválogatást. Természetesen 

ehhez a módszerhez az állatoknak drága egyedi azonosítóval kell rendelkezni, de a többlet malacszaporulat 

mindenképpen kompenzálja a befektetést. Hagyományos rendszerekben ugyanis az inszeminátornak az ivarzók 

kikeresése érdekében a kant a kocákhoz kell vezetni. A transzponderes ivarzáskiválasztó rendszernél a kocák 

istállójában helyezik el a kant, amelynek rekeszét a kocák automatikusan felkeresik. A kannal egy lyukon 

keresztül érintkezhetnek és a rendszer jelzi a koca jelenlétét. Az ivarzó kocák gyakrabban felkeresik a kant és 

ezt a számítógép értékeli. A rendszer összekapcsolható festék kijuttató készülékkel, ezáltal az ivarzó állatok 

megjelölhetőek és termékenyíthetőek. 
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A már vemhes kocákat 10-12-es falkában tarthatjuk és egyedenként 1,5 m2 pihenőtér, valamint 0,3 m2 

trágyázótér szükséges. 

Nyugat-Európában ismert a mélyalmos kocatartás is, azonban ezt csak kisebb üzemméretnél javasoljuk. Ebben a 

tartásmódban nagyobb csoportlétszámot is el lehet érni. 

A vemhes kocáknál és különösen a vemhesség első szakaszában, a szakemberek egyértelmű állásfoglalása 

szerint az egyedi tartás a legjobb. Ezzel a tartásmóddal biztosítható, hogy az állatok érdem szerint részesüljenek 

a takarmányban és ezt a takarmányadagot biztonsággal el is fogyasszák. Lehetőség van a beteg, vagy legyengült 

kondíciójú állatok kezelésére és feljavítására. Lényegesen nagyobb nyugalom biztosítható az állatok számára és 

a sérülés lehetősége is csökken. Az egyedi tartásnak a munkaerő igénye kisebb és bármilyen üzemméret esetén 

alkalmazható. Hátrányként említhetjük, hogy az építési költség nagyobb és a technológia gépesítése is 

költségesebb. Mivel az állatok nem mozognak, nehezebb az ivarzók kiválasztása és a mozgás hiánya egyéb 

problémát is okozhat. Az egy helyben tartás nem biztosítja a körmök kopását, így esetenként a kocákat 

körmözni kell. 

Az egyedi elhelyezés történhet egyedi állásban, vagy lekötéses módszerrel. Ez utóbbi elsősorban a nyugat-

európai kisgazdaságokban terjedt el, de állatvédelmi szempontokból ma már nem alkalmazzák, ilyen jellegű 

technológia tilos. Az egyedi állást úgy kell méretezni, hogy a koca számára elegendő helyet biztosítson, de 

megfordulni ne tudjon. A jellemző állásméret: 65 cm szélesség, 180-200 cm hosszúság, 40 cm-es vályú. Az 

állást célszerű részleges rácspadozattal kombinálni. Ebben az esetben a kocaállás hátsó része akár 1 méter 

hosszúságban is rácspadozat lehet. A rácspadozatot úgy kell kialakítani, hogy a 10-12 szélességű bordázathoz 2-

3 cm-es réshézag tartozzon. A kocák itatása a vályú felé szerelt itatóból történhet. 

Amennyiben a kocákat csoportos tartásban tartjuk, úgy egyedi, vagy csoportos etetést alkalmazhatunk. Míg 

külföldön elsősorban a csoportos tartást egyedi etetéssel kombinálják, addig Magyarországon az egyedi etetés 

ritkábban fordul elő. Az utóbbi időben azonban egyre több olyan telep épül, ahol a csoportos elhelyezést egyedi 

takarmányozással oldják meg. Ebben az esetben a koca egyedi azonosítás alapján számítógépes program 

segítségével kapja meg a számára szükséges adagot. Ebben az esetben a két tartásmód előnye kombinálható. A 

vemhes kocák tartásában a padozat lehet részleges rácspadozat, részleges rácspadozat almozva, illetve ritkábban 

mélyalmos tartás. Bármelyik megoldást is alkalmazzuk, szerencsés kifutó építése. A kifutó a mozgás 

lehetőségén túl egyéb előnyökkel is jár, hiszen a jó levegő, a napfény élettanilag kedvező. A kifutó biztosítja, 

hogy a vemhes kocák szabadon válasszák meg tartózkodási helyüket. A vemhes kocák csoportos tartásában, ha 

a csoportos etetést alkalmazzuk, akkor a legegyszerűbb technológiát választottuk. A csoportos tartás biztosítja 

az állat konstitúciójára jó hatású mozgást, erősíti az izomzatot és a csontozatot. Az olcsóbban kivitelezhető - bár 

esetenként szakmailag nem tökéletes - csoportos takarmányozás a mai napig több telepen alkalmazott. A 

csoportos etetés megvalósítható a koca mögött bezáródó egyedi kocaállásokban. Ez a technológia biztosítja, 

hogy minden állat nyugodtan ehet, elmarad az etetés alatti agresszió. Mivel az egyedi állásokat le lehet zárni, 

így biztosítható a kocák ellenőrzése. Az állatok egyedi etetése térfogat adagolóval könnyedén megoldható. Cső 

automaták használatával a kiadagolt mennyiség a cső magasságának beállításával szabályozható. Ezt a 

berendezést úgy kell beállítani, hogy 1-1 elforgatásnál kis mennyiségű takarmány jusson az állat elé. Ha ad-

libitum etetést alkalmazzuk, akkor egy automatával 16 egyedet takarmányozhatunk, adagolt etetésnél 4 kocára 

számítunk egy automatát. A takarmányadagok érdem szerinti kijuttatása és a takarmányfogyasztás ellenőrzése 

ebben a tartásmódban ezáltal megoldott. Mivel az állatok takarmányigényében eltérések is mutatkoznak, ezért a 

csoportos tartásban ezt a takarmányozási módot javasolhatjuk (15. kép). Ismert a vemhes kocák szimultán 

etetése, melynek során a takarmányt állandóan, de kis mennyiségben adagolják a vályúba. Ennek az etetési 

módnak az a célja, hogy a csoportban tartott 8-12 kocát saját etetőterén tartsa. 
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15. kép: Vemhes kocák csoportos tartása egyedi takarmányozással 

Az egyedi etetés legjobb módszere természetesen a computer által vezérelt takarmányozás. Az állatokon egyedi 

jelazonosító található, így biztosítható a koca állapotára szabott pontos takarmányadag kijuttatása. A módszer 

folyékony és száraz takarmányozásnál is alkalmazható. Az egyedi érdem szerinti takarmányozással a csoportos 

tartás ideálisan összekapcsolható. Egy takarmányadagolóra 50-60 kocát számolhatunk és egy ilyen rendszerben 

akár 24 takarmányadagoló is üzemeltethető. A számítógép által vezérelt egyedi takarmányadagolók helyigénye 

összehasonlíthatatlanul kisebb, több takarmányozási programmal is üzemelnek. Ezek az etetők ugyanakkor a 

csoportban tartott kocák keresésére is kiválasztására is lehetőséget biztosítanak. 

Technikai megoldásként a kocák osztályozására és szaporodásbiológiai stádium szerinti szétválogatására 

központi osztályozót is alkalmazhatnak. A takarmányadagolóval összekapcsolt osztályozó az igénynek 

megfelelő takarmány kijuttatásán túl lehetővé teszi, hogy az áthaladó állatokat különböző csoportokba 

osztályozza. A rendszernek biztosítania kell a problémamentes áthaladást, a nyugodt, stresszmentes környezetet 

és a kiválogatás gyorsaságát. Egy központi osztályozó akár 300 koca csoportosítását is elvégezheti. 

A vemhes kocák a fialások előtt néhány nappal a fiaztató istállóba kerülnek (16. kép). Ez a néhány nap 

szükséges ahhoz, hogy a koca megszokja helyét és a fialás idejére az új hely miatt jelentkező stressz már 

elmúljon. A korszerű fiaztató kutrica kialakításánál az okozhat gondot, hogy egyszerre kell biztosítani az 

újszülött malac és a kifejlett koca számára a megfelelő feltételeket. Az eltérés leginkább az állatok hőigényében 

jelentkezik, hiszen a viszonylag gyenge hőszabályzó kapacitással rendelkező malacok kezdetben akár a 30-32 

ºC-ot is igénylik, míg az anyaállat 14-16 fokos hőmérséklettel is megelégszik. A kocák hőtermelését a 

tejtermeléssel járó intenzív anyagcsere is növeli, így az alacsonyabb teremhőmérséklet is elegendő számára. E 

két rendkívül eltérő környezeti igényt kell a fiaztató istállóban megoldani és a gyakorlati tapasztalatok szerint ez 

nem is mindig sikerül. A malacfészek padozatának jó hőszigetelőnek kell lenni, hogy ne vonjon el túl sok 

hőmennyiséget az állatoktól. Több forgalmazó kiváló hőszigetelésű műanyag padlóbetéteket készít, amely a 

tenyésztők rendelkezésére áll. A malacfészek padlójaként sem a gumi, sem pedig a rácspadló nem javasolható. 

A malac számára ideális hőmérséklet biztosítására több megoldás is lehetséges. A padló alulról történő fűtése 

rendkívül költséges, így egyre ritkábban alkalmazzák. Az infralámpás, vagy ernyős melegítés a megfelelő 

megoldás arra, hogy csak a malacok helyét melegítse és előnye, hogy kicsi az energiafogyasztása. Alkalmazható 

még a malacok saját hőtermelését hasznosító búvóláda. Célszerű úgy kialakítani, hogy majdnem a teljes 

szoptatási időszakban alkalmas legyen a malacok befogadására. 
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16. kép: Szoptató kocák egyedi tartása 

A fiaztató kutricát úgy célszerű méretezni, hogy figyelembe vesszük az állományra jellemző testméreteket és a 

szoptatási időt. Minél nagyobb testtömeggel választjuk el a malacokat, annál nagyobb fiaztató kutricára lehet 

szükség. Az általánosan alkalmazott 4 hét körüli választás 1,8 m széles és 2 m hosszú kutricát igényel. A 

fiaztató kutricában a kocák helye 60 cm-nél nem szélesebb. Ez arra készteti a kocát, hogy óvatosan feküdjön a 

padlóra, biztosítván ezáltal a malacok számára a menekülési időt. Ebben az állásban a koca bélsara egyetlen 

helyre kerül, így a fiaztató kutrica könnyen tisztítható és higiénikus. 

Az iparszerű tartás és a nagy állatlétszám egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy almozott tartást alkalmazzunk, 

ezért a kocáknál a részleges, vagy teljes rácspadlós tartás terjedt el. A különböző fiaztató boxok közös 

jellemzője, hogy a mind a hosszúságuk, mind a szélességük állítható. Célszerű nyitható ajtóval, vagy teljesen 

széttárható oldalfallal ellátni a boxokat. A műanyag padozaton a trágya egyszerűen áttaposható és úgy 

alakították ki, hogy nincsenek éles sarkai, vagy szegélyei. A kutrica elhelyezkedhet a padlószinten és lábon állva 

is. A kedvezőbb trágyaeltávolítás és a könnyebb kezelhetőség miatt az előbbit javasolhatjuk 

A szoptatási idő országonként is technológiánként eltérő lehet. Régebben Magyarországon is a 7-8 hetes korban 

történő választást alkalmazták, de később gazdaságossági szempontok miatt ez a szoptatási idő 21-28 napos 

korra csökkent. Bár a malacok számára a korábbi elválasztás nagyobb kockázatot jelent, de a koca igénybevétele 

az újrafogamzás esélye miatt mindenképpen a rövidebb elválasztási idő javasolható. 

Az elválasztott malacok utónevelése egy, vagy két fázisban történhet. A malac élettani igényeit, a tartással 

szembeni elvárásait a több fázisú malacnevelés jobban tudja biztosítani. A fázisszám növekedésével 

párhuzamosan növekszik a fertőtlenítési és takarítási költség és az állatok mozgatása is stresszel jár. Az 

elmondottak miatt a gyakorlatban egy-, vagy kétfázisú nevelés terjedt el. Az egyfázisú malacnevelésnél a 

malacok megszületési helyén maradnak 2-3 hónapos korukig és 25-30 kg súlyban történik a hizlaldába 

telepítésük. Ez a módszer elsősorban a kisüzemi termelésben terjedt el. A kétfázisú nevelésnél az elválasztás 

után a malacokat külön helyre telepítik és általában ketrecben helyezik el. A nagyüzemi tartásban jellemző 

módszernél a malacokat 100 napos korukig a lábon álló, vagy padlószinten elhelyezett ketrecekben neveljük. 

Amennyiben a rekeszek több szintben helyezkednek el, akkor ezeket battériának nevezzük. A több szinten való 

malacnevelés abból a szempontból azonban nem szerencsés, hogy a megfelelő páratartalmat biztosítani nehéz, a 

felső szint ellenőrzése problémásabb, valamint az állatok ki- és betelepítése is nehézkes. A malacnevelő 
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rekeszek padozata általában rács, de az EU állatvédelmi irányelveinek megfelelően a jövőben a részleges 

rácspadozat alkalmazásával és ezáltal nagyobb férőhely szükséglettel kell számolnunk. A rekeszben tartott 

állatok csoportlétszámának meghatározásánál több szempontot célszerű figyelembe venni. A nagyobb 

állatlétszám együtt tartása a technológia szempontjából mindig hatékonyabb, azonban a társfelismerő képesség 

korlátozottsága miatt stresszel jár. Általában a 12-15 egyedből összeállított csoportlétszám a megfelelő, úgy 

hogy két alomból válogatjuk össze a viszonylag homogén csoportot. Az eltérő súlyú malacok alapterület 

szükségletét a 4. táblázat mutatja be. 

4. táblázat Különböző súlyú malacok alapterület szükséglete eltérő tartásmódban 

 

3. A sertéshízlalás technológiája 

A választást és az utónevelést követően a sertések hízlalására kerül sor (17. kép). Különböző hízlalási 

módszerek eltérő korban és súlyban történő vágást jelentenek, azonban tartástechnológiai szempontból kevésbé 

találhatunk eltérést közöttük. Általában 30-40 kg-os kortól 100-115 napos korig tart a sertések hízlalása és 160-

180 napos korban vágják az állatokat. A sertéshízlalás korszerű technológiájára jellemző a viszonylag nagy 

telepítési sűrűség, az intenzív technológia megköveteli a nagy takarmányfogyasztást és az ebből adódó nagy 

trágyamennyiség az alom nélküli tartást. 

 

17. kép: Korszerű sertéshizlaló istálló 

A hízlalási technológiánál első feladatunk a csoport, vagy falka kialakítása. A korábban már említett megfelelő 

csoportnagyság (12-15 egyed) esetén elkerülhetjük a nagyobb mértékű stresszt, azonban számolnunk kell azzal, 

hogy a csoportosítást követő néhány napban a sertések a rangsorban betöltött helyükért megküzdenek. 

Csökkenthető a csoportosítás által okozott nyugtalanság, ha azonos utónevelési csoport kerül a hizlaldába, vagy 

egymáshoz közel helyezkedő falkákból válogatjuk össze a hízócsoportjainkat. Nehezíti a hízlalási csoportok 

kialakulását, hogy az utónevelés időszakában a csoporttól lemaradt egyedeket, vagy a túlzottan nagy egyedeket 

ki kell emelnünk. Elvként megfogalmazhatjuk, hogy a csoportokat nagyság és ivar szerint is célszerű 

elkülöníteni. A hízlalásra kialakított rekeszeknél el kell különítenünk az állatok fekvésére, etetésére és 

trágyázására szolgáló teret. Az, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani, függ az etetés módjától. Adagolt 

etetésnél az evés időpontja meghatározza az egyéb életfolyamatokat is, így ezek többnyire szinkronizálhatók. 

Amennyiben az önetetést alkalmazzuk, úgy a csoport életfolyamatait nem tudjuk szinkronizálni. 

Vályús etetésnél nedves, vagy folyékony konzisztenciájú takarmány etetünk. E megoldást általában akkor 

választjuk, ha olyan komponenst kell a takarmányba keverni, amelyek folyékonyak, vagy az általunk használt 

takarmánynak a vivőanyaga víz. A folyékony takarmány etetése általában 1:3-as hígítási arányt feltételez, de 
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beszélhetünk ún. pépes etetésről is. A víz és a táp 1:1 arányú hígítása elsősorban kis- és középüzemben 

alkalmazott módszer. Ennek a takarmányozási technológiának feltétlen előnye, hogy eltérő halmazállapotú 

takarmányok is felhasználhatóak, a takarmány kijuttatási központi takarmánytárolóból akár nagyobb távolságra 

is megoldható. A nedves etetés technológiája viszonylag könnyen automatizálható. Hátrányként kell ugyanakkor 

megemlítenünk, hogy a folyékony takarmány könnyebben romlik, ezért szükséges adagoltak kijuttatnunk. Az 

adagok nagyságát úgy kell meghatározni, hogy az állatok 20-30 perc alatt elfogyasszák. Természetesen ez csak 

úgy lehetséges, ha olyan vályúmérettel számolunk, amelyhez minden hízó egyszerre hozzáférhet. A 

csővezetékek tisztítása naponta legalább egyszer történjen meg, ellenkező esetben a benne megmaradt 

takarmányok romlásnak indulva megbetegedéseket okoznak. Ez különösen akkor volt fontos feladat, amikor 

még több állati eredetű takarmányt használtak a sertés takarmánykeverékében. A tisztítás történhet 

nagynyomású levegővel, vagy vízzel. A vályú elhelyezése lehet hosszanti, vagy keresztirányú. Amennyiben 

folyékony takarmány etetését tervezzük, úgy célszerű rácspadozatot alkalmazni, mivel a víz szennyezheti a 

területet. Megoldást jelenthet a részleges rácspadozat alkalmazása is. 

Az önetetéssel történő hízlalásnál az állatok életfolyamatai az állandó takarmányfelvétel lehetősége miatt 

nincsenek összhangban. Az életfolyamatokat és annak szabad megválasztásának esélyét a mindenkori rangsor 

határozza meg. Ennél az etetési technológiánál is megoldható a korlátozás nélküli takarmányfelvétel, vagy a 

takarmány adagolása. Hogy az állatok nyugodt körülmények között vehessék fel a táplálékot, folyamatos etetés 

esetén négy sertésre, míg adagolt etetésnél két sertésre számolhatunk egy etetőhelyet. Az etetőket célszerű úgy 

kialakítani, hogy mindkét oldalról hozzáférjenek az állatok, és ha a kétoldalas önetetők az egyes rekeszek 

elválasztó falában helyezkednek el, úgy a költségek csökkenthetők. Egy etetőhely szélessége körülbelül 20-25 

cm, amelyeket legtöbbször az etetőben már gyárilag kialakítottak. Az önetetőből történő takarmányozásnál 

szilárd takarmányokat adagolunk és így az itatás és az önitatók használata nagyobb hangsúlyt kap. Általában 

azok az önetetők szerencsések, ahol a vályúrészbe szopókás önitatót is szerelnek, mert ilyenkor a sertés kedve 

szerint nedvesítheti a takarmányt. Az így benedvesített takarmány felvétele gyorsabb, a hízó kevésbé tudja a 

takarmányt az önetetőből kiszórni. További előnyként kell megemlítenünk, hogy a nedvesített takarmányból 

nem képződik az istálló levegőjét szennyező por. E takarmányozási technológia is lehetővé teszi az 

automatizálást. Számítógépes vezérléssel, megfelelő takarmányozási programok felhasználásával 

optimalizálható az állatok számára kiadott takarmány mennyisége és kontrollálható az egyes csoportok által 

elfogyasztott adag. Az önetetők feltöltése kis-, vagy középüzemekben kézi erővel történik, nagyüzemekben 

azonban jellemző, hogy a központi takarmánytárolóból beépített gép segítségével jut a takarmány az etetőhöz. 

Ezek a silók épületen belül és kívül is elhelyezhetők. A külső silók anyaga az időjárás viszontagságainak 

ellenálló, jó minőségű horganyzott acél, vagy üvegszállal erősített műanyag. A belső silók szövetből is 

készülhetnek. A cégek különböző méretű silókat gyártanak, 4 köbmétertől akár 60 köbméteresig. A nagyobb 

silók magassága meghaladhatja a 13 métert is. Ennél a technológiánál az eltérő szemcseméretű (liszt, pellet, 

derce, morzsa) takarmány veszteség nélkül jut a silóból az istállóba. A szállítórendszer működését tekintve lehet 

csigás, vagy spirálos. A malacnevelésnél és a hízlalásnál is alkalmazhatnak olyan etető automatákat, amelyek 

könnyen szabályozható adagoló mechanizmusuk révén lehetővé teszik a pontos takarmányadagolást. A 

különböző méretben gyártott automaták 10 és 50 állat közötti létszám ellátására alkalmasak, tartályméretük is 

viszonylag tág tartományba esik (30-100 kg). A száraztakarmány etetésére alkalmas automatákat beépített és az 

állatok által könnyen használható takarmánynedvesítővel forgalmazzák. A könnyű szerelhetőség és a hosszú 

élettartam jellemzői ezeknek a rendszereknek. 

A takarmányfelvétel növelésének egyik lehetősége az istálló megvilágításának változtatása. Közismert, hogy a 

sertések sötétben, vagy félhomályban sokkal nyugodtabbak, mint világosban. A szakirodalmak a félig 

megvilágított istállót javasolják, mert a teljes sötétség gátlólag is hathat. Programozható világítással megoldható, 

hogy a lámpák az etetés megkezdésekor automatikusan bekapcsolódnak, így a sertések tudják, hogy mikor 

kapnak friss takarmányt és vizet. A fény hatására enzimkiválasztásuk megkezdődik és a takarmányfelvétel 

optimálisan alakulhat. A fény megszűnése egybeesik a takarmányadagolás megszűnésével, így a sertések etetés 

után pihenhetnek, emésztésük javulhat. 

Az állatok teljesítmények kihasználásához a takarmányozáson túl fontos a megfelelő ivóvízzel történő ellátás. 

Az ivóvízzel szembeni elvárásaink között elsőként kell megemlíteni, hogy a vizet biztosító rendszer kapacitása 

elegendő legyen a teljes állomány folyamatos szükségletének kielégítésére. Megfelelő kapacitás mellett 

természetesen a könnyen hozzáférhetőség is elvárásunk, hiszen minden állatnak lehetőséget kell kapni az ivásra. 

Megemlíthetjük még, hogy az itatórendszer lehetőleg szennyeződésmentes legyen, vagy ha szennyeződik, 

viszonylag egyszerűen lehessen tisztítani. A legáltalánosabban használt megoldások közé a szopókás és a 

csészés technológia tartozik. A szopókás itatás előnye, hogy a víznyomás változtatásával különböző korcsoportú 

állatoknál is alkalmazható. Ezt a célt szolgálja az állítható magasság is, hiszen a különböző méretű állatoknál 

ugyanaz a ferde fejtartás szükséges ahhoz, hogy a víz az állat szájába és ne a környezetébe jusson. A csészés 

önitatókra az alacsony szintű csurgalékvíz képződés a jellemző és az állatok is szívesebben isznak belőle, mivel 
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ennél a technológiánál a vízfelvétel természetes. A malacoknál azért is javasolható a csészés önitató, mert a 

vízfelület látása viszonylag hamar hozzászoktatja az állatokat a vízfelvételhez. Amennyiben fiaztatóban 

használják, úgy olyan magasságban kell elhelyezni, hogy a kocák és a malacok egyaránt hozzáférjenek. Az 

itatók anyaga lehet acél, vagy öntött vas. 

A sertéstenyésztésben az állategészségügyi programok végrehajtása során gyakran alkalmaznak preventív, vagy 

terápiás célú gyógyszeradagolást, vagy használat kis mennyiségű takarmánykiegészítőt (pl. vitamin). A 

gyógyszer, vagy a kiegészítő pontos adagolása a gyógyszeradagoló vízvezetékrendszerbe történő beépítésével is 

megoldható. Ezáltal az adagolni kívánt mennyiség a tényleges vízfogyasztással arányosan kerül a rendszerbe és 

az állat szervezetébe. Az ivóvízrendszernél alkalmazott gyógyszeradagolókkal szemben elvárás, hogy pontos 

szabályozható mennyiséget adjon ki, viszonylag tág adagolási tartománya legyen és magas átfolyási 

mennyisége. Mivel olyan anyagokat is adagolnak, amelyek a csővezetéket károsíthatják, így a rendszernek 

hosszú élettartamúnak és biztos üzemelésűnek kell lenni. A sertés itatásánál a technológiai elemek 

összefoglalását az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat A sertésitatás technológiája 
 

 
Víz 

(l/állat) 

Csésze magassága 

(cm) 

Szopóka magassága 

(cm) 

Vízfolyás 

(l/perc) 

Malac 0,3-0,7 8 10 0,3 

Választott malac 0,6-2,5 10-12 20-40 0,4-0,6 

Hízó (30-75 kg) 2-7 25-30 40-60 0,5-1 

Hízó (70-120 kg) 5-10 25-30 70 1,0-1,1 

Koca (szoptató) 20-30 35-40 90 2,0-3,0 

Kan 11-15 35-40 90 1,5-2 

4. A sertés szabadban, illetve mélyalmon történő 
hízlalása 

Az elsősorban nyugat-európai farmokon elterjedt mélyalmos hízlalás hagyományos módszernek tekinthető. 

Magyarországon ritkán alkalmazzák, főleg az extenzív fajtáknál. A mélyalmos tartás lehetővé teszi az akár 50 

egyedes, nagyobb falkák kialakítását, amelynél az egy egyedre jutó férőhely az átlagosnál több mint 1,5 m2. Az 

alom mennyisége napi 1-2 kg lehet és az almot bálásan célszerű behelyezni a hízókhoz. E hízlalási módszer 

hátránya az, hogy amennyiben télen a hőmérséklet biztosítása miatt az épületet lezárjuk, magasabb 

páratartalommal és akár az állatokat zavaró ammónia mennyiséggel kell számolnunk. 

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallhatunk a sertések szabadban történő tartásáról, illetve hízlalásáról (18. 

kép). E régen általánosan alkalmazott módszert a 20. század második felétől hazánkban gyakorlatilag nem 

használták. A mangalica fajta előtérbe kerülésével és az extenzív tartásmód feléledésével ismét találkozhatunk e 

tartástechnológiai megoldással. Ennek az extenzív tartásnak legnagyobb előnye, hogy kis beruházási költséggel 

megvalósítható és az üzemelés során is minimális energia és ráfordítás szükséges. Meg kell ugyanakkor 

jegyeznünk, hogy a jelenlegi magyar közbiztonság mellett minden szabadon tartott állatnál, így a sertésnél is 

előtérbe kerül a vagyonvédelem. E tartásmód nem teszi lehetővé az állatok biztonságos megőrzését és a nagy 

őrizetlen terület provokálhatja az állatok eltulajdonítását. Megoldást jelenthet, ha a szabadon tartott állatoknak 

éjszakára védelmet jelentő istállót biztosítunk. A mangalica fajta létszámának és gazdasági súlyának várható 

növekedésével a szabadban történő hízlalás technológiáját célszerű átértékelni és keresni kell azokat a 

technológiai megoldásokat, amelyekkel hatékonyan és biztonságosan állítható elő a végtermék. 
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18. kép: Extenzív sertéstartás szabadban 

Ellenőrző kérdések: 

• Mi jellemző a tenyészkanok elhelyezésére? 

• Hogyan történhet a fialó kocák és a szopós malacok elhelyezése? 

• Milyen almozási és trágyaeltávolítási megoldásokat ismer a sertéstenyésztésben? 

• Mi jellemzi a sertés szabadon tartását? 
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Chapter 8. TARTÁSTECHNOLÓGIAI 
VÁLTOZATOK A 
BAROMFITENYÉSZTÉSBEN I. 

A korszerű baromfitenyésztésben megvalósult az átfogó tenyésztési integráció, ami rendszerében és 

kiépítettségében fajonként eltérő. A vertikális integráció magas szintű a tyúk fajban, de a többi baromfifajnál is 

kisebb-nagyobb mértékben üzemel. A tőkeigényesség miatt csak néhány, de egyre nagyobb nemesítő, vagy 

tenyésztő vállalkozás jött létre a különösen nagy genetikai tenyészértékű genotípusok előállítására. Különösen 

feltűnő ez a tyúk tenyésztésében, ahol 5-6 világcég uralja a faj tenyésztését. Jellemzővé vált a nemesítő munkát 

végzett telepek számának csökkenése, a koncentráció és a teljes mértékű specializáció. Ez utóbbi a 

hasznosításon belül hibridre történő specializációt is jelent. Az ősnagyszülő, vagy az elit állományt tartó 

nemesítő üzem felépítésében és technológiájában is eltérő a szaporító, vagy termelő telepektől. Ezekben az 

üzemekben, törzsólak, tesztistállók, keltető és nevelő istállók találhatók és fontos része az üzemnek a magas 

szintű adatfeldolgozó központ. Ezeken a telepeken mind a tartás, mind a takarmányozás a tenyésztés 

szolgálatában áll és rendszere nem hasonlítható az egyéb integrációs szintek rendszeréhez. Ezért a tenyésztő 

üzemek tartástechnológiájának tárgyalása nem tartozhat e tárgy keretébe. 

A nemesítő üzemekben a próbakeresztezések útján tesztelt és előállított kiváló minőségű állomány 

felszaporítása a szaporító telepek feladata. A tenyésztő vállalatoktól származó, meghatározott vonalakba 

tartozó állatokat a nagyszülőpár-telepek tartják, ahol az állatok felnevelése és termeltetése átlagos méretű és 

felszereltségű istállóban folyik. Az itt előállított tenyésztojásokat keltetik, majd a szükséges ivarú naposcsibéket 

a szülőpártartó telepekre viszi, ahol felnevelésüket követően keresztezéssel előállítják az árutermelést szolgáló 

hús-, vagy tojóhibrideket (végtermékeket). Mind a nagyszülő, mind a nagyszülőpár tartó telepek átlagos 

technológiájúak, de természetesen sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak rájuk, mint az árutermelő telepekre. 

Az állategészségügyi szabályok mindenütt fontosak, de egy szaporító telepnél kiemelt jelentőségűek. Az 

izolációs távolságok betartása, a fekete-fehér rendszer, a telepi látogatások szabályozása csak a fontosabb 

szempontok közé tartozik. Fontos elv az állomány egyszerre be- és kitelepítése, az azonos származású és korú 

állomány jelenléte a telepen. 

1. Tyúk tenyészállományok tartása 

A mai korszerű árutojás és hústermelés alapanyagának előállítását olyan tenyésztő üzemek végzik, amelyeknek 

feladata a magas szintű tenyésztési és szaporodási fokozatba tartozó anyaállományok felnevelése. Meg kell 

állapítanunk, hogy a tenyésztés ezen szintje is nagy szakmai ismeretet és különleges precizitást igényel. Az 

állategészségügyi követelmények összehasonlíthatatlanul szigorúbbak e nagy értékű állománynál, mint az 

árutermelésnél. A hibrid előállító cégek szigorú tenyésztési és szaporítási programot írnak elő, aminek betartása 

a tenyésztő számára kötelező. Elvként azt is leszögezhető, hogy a tartástechnológiai megoldások közül a 

kevésbé intenzív, természet-közelibb formák választása a jellemző. Ezeknél az állományoknál előtérbe kerül a 

mélyalmos tartás. Ennek a tartásformának, és általában a természetszerű tartásnak előnyei megmutatkoznak az 

állóképességben, a jobb lábszerkezetben és általában a nagyobb termékenységben. Hátrányként említhető a 

nagyobb a férőhelyigény, rosszabb az állategészségügyi feltétel és a tojás szennyeződésének is nagyobb a 

veszélye. Az előnyök és hátrányok figyelembe vételével a tenyészállatoknál mégis a mélyalmos tartás ajánlható. 

A tenyészállatok felnevelése történhet egy-, vagy két fázisban. A szülőpár tartók egy része ugyanabban az 

istállóban neveli az állományt, hol később termelni fog. Előnyként fogható fel, hogy az áttelepítés elmaradása 

miatt kisebb az állatok törése, de az állategészségügyi kockázat is kisebb lehet. Hátránya a felnevelés alatti 

„fizikai” szelekció elmaradása. A gyakorlatban mégis jobban elterjedt a kétfázisú nevelés, ahol elválik 

egymástól a jércenevelés, illetve a tojástermelési fázis. E fázisoknak a hossza a hasznosítási iránytól függően 

változhat, mert a tojótípusú tyúkok ivarérése előbb bekövetkezik be és tojástermelésük is hosszabb ideig tart. 

Fontos meghatározandó technikai elem az állatok a növekedéshez és a termeléshez szükséges elegendő élettér, 

vagyis a telepítési sűrűség. Önmagában csupán a hasznosítási mód nem döntheti el a telepítési sűrűséget, hiszen 

figyelembe kell venni az istálló szellőzését, fűtését, a padozat milyenségét és akár az almozást is. 

Általánosságban jellemző a hústípusú szülőpárok előnevelésben a 8-10 egyed/m2, az utónevelésében pedig a 6 

egyed /m2 telepítési sűrűség. A kisebb testű tojóhibrid szülőpároknál az előnevelés idejében 6-12 m2, az 

utónevelés idejében pedig 5-10 egyed/m2 négyzetméter a megfelelő telepítési sűrűség. Különbség tehető a 
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mélyalmos, vagy rácspadlón történő nevelés között, mert rácspadlós nevelés esetén a négyzetméterenként 

felnevelhető növendékek száma 2-3 egyeddel több. 

A hús- és tojástermelő tenyészállományok felnevelésénél az itató és etető felület igény függ az állat korától, 

ivarától és az itatás technológiájától. Célszerű, ha a tenyészállat felnevelője a technológiai ajánlásban megadott 

értékeket alkalmazza, amit a tenyésztést integráló vállalkozás számára előír. A nem elegendő itató, vagy etető 

hely biztosítása a tenyészállatok felnevelésében és későbbi termelésében okozhat gondokat. 

A tenyészállatok nevelésének és termelésének fontos technológiai eleme a világítási program. Ha valahol, akkor 

itt igaz, és megkerülhetetlen a technológiai utasítás szerinti értékek betartása. A tojástermelés egyik 

legfontosabb környezeti feltétele a megvilágítás tartama és erőssége. A hús- és tojótípusú szülőpárok esetében 

más-más programot kell követni és természetesen a nevelés és termelés idejének világítási programja is eltérő. 

A nevelés során a világítási program változó. Néhány napig szinte minden program hosszú és erős megvilágítást 

ír elő. Ez hasznosítástól és típustól függetlenül 23 órára tehető és a fényintenzitás eléri, vagy meghaladja a 20 

luxot. A néhány napot követően, hibridektől függően más-más ideig csökken a megvilágítás tartama 8-10 órára, 

majd ezen a szinten marad, és a programozott ivarérési időpont előtti harmadik héttől fokozatosan emelkedik 

11-12 napi fénytartamra. A tojástermelés megkezdését követően enyhén emelkedik a világos órák száma 13-14, 

esetleg 15 óra nappalhosszig. A fényintenzitás általában 10-20 lux közé tehető. A típusra és életkorral lebontott 

világítási program betartása az állattartó elemi feladata. A helyes értékek betartásában segítenek a hibridre 

ajánlott világítási programok. 

A tenyészérett állományok tartástechnológiai szabályait a tenyészidőszakra vonatkoztatva az állatok egészségi 

állapotának, kondíciójának, és termelésének kell alárendelni. Technológiai fegyelemmel elérhető a terméketlen 

tojások arányának minimálisra szorítása. A keltetésre alkalmas tojások nagy száma garanciája a naposcsibe 

előállítás gazdaságosságának és szakmaiság kifogástalanságának. Egy tojástermelő állomány tenyészérettségéről 

(fajtól, hasznosítási módtól, hibridtől függően) 5-10 százalékos tojástermelés mellet lehet beszélni. A kistestű 

tojótípusú szülőpároknál már 20-21 hetes kor előtt is bekövetkezhet ez, míg hústípusú tenyészállatoknál kettő-, 

esetleg három héttel későbbre tehető. A hibridállományokra jellemző tojástermelési intenzitást az indulását 

követően 3-4 héten belül érik el. A termelés hossza is eltérő, mert míg tojótípusú állományoknál 50-55 hétig, 

hústípusú tenyészállatoknál 40-42 hétig tart. 

A tenyésztojást-termelő állományok termeltetése mélyalmos, rácspadlós, vagy a kettő kombinációjából kialakult 

tartásmódban képzelhető el. A mélyalmos rendszerben a tiszta, száraz, okvetlenül penészmentes alom 

biztosítása fontos feladat és feltétele az okszerű keltetőtojás előállításának. A rácspadlós tartásnak az előnyei 

vitathatatlanok. A nagyobb telepítési sűrűség lehetőségéről, az alomtojások számának nagymértékű 

csökkenéséről, a hatékonyabb munkavégzésről nem szabad lemondani a tenyésztojás termeltetés során. 

A tenyészállatok férőhelyigénye, mint az már említésre került, függ a szülőpár genotípusától és az alkalmazott 

tartásmódtól. Mélyalmos tartásban 4-6 egyedet helyezhetünk el 1 m2-re, míg kombinált tartásnál ez a szám 5-7 

egyedre emelkedik. Az etetőtér szükséglet a technológiából függően 7-15 centiméter/állat, az itatófelület pedig 

vályús itatás esetén 2,5 cm, szelepes itatónál pedig 9-12 egyed/szelep. 

A tenyészállományok esetén nélkülözhetetlenek a tojófészkek. A tojófészkek egy, vagy két szintben (esetleg 

több szintben) helyezkednek el és az istálló hossztengelyére merőlegesek. Ez az elhelyezési mód a tojásgyűjtés 

gépesítését jobban támogatja és az istálló átszellőzésére is pozitív hatással van. A tojófészkekbe jutást felugró-

rudak segítik. Ennek hiánya növelheti az alomtojások számát. 

Fontos feladat, és a tojás termékenységének feltétele az optimális ivararány megteremtése. Általánosan 

elmondható, hogy Száz tojóra általában 9-11 kakassal kell kalkulálni, azaz az 10:1-es ivararány a jellemző. A 

tojóházak hőmérséklete tág határok között változtathat, hiszen a tyúk az 5-26 ºC-os hőmérsékletet is jól 

tolerálja. Az optimálisnak tekinthető 15-20 ºC-os teremhőmérséklet az istálló fűtése nélkül, az állatok 

hőleadásával is elérhető. 

2. A pecsenyecsirke előállítás tartástechnológiája 

A megtermelt baromfihús 90 %-át a pecsenye-, vagy más néven a broilercsirke adja. Broilercsirkén napjainkban 

a 35-37 napos korra 2,2-2,5 kg súlyt elért, vágásérett állatokat értjük. Előállításuk nagy állatlétszámot tartó 

iparszerű telepeken történik (18. kép). A telep létesítésével kapcsolatban néhány elvet célszerű figyelembe 

venni. A telepeket közúttól, vasúttól, lakott területtől és egyéb üzemtől legalább 500 méter távolságra kell 

elhelyezni, és más hasznosítású baromfitelep sem lehet 300 méteren belül. Szerencsés, ha a talaj sík felszínű, 

vagy 2 %-nál nem lejt jobban. Az épület tájolásánál az uralkodó szélirányt figyelembe kell venni. Az 5 hetes 
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rotáció és a hatékony termelés feltételezi minden munkafázis rendkívül precíz megtervezését, többek között, az 

épületek fogadásra előkészítését, és az állatok fogadását. 

 

18. kép: Nagyüzemi pecsenyecsirke előállítás 

Az épületeket, az épület környezetét, valamint a technológiai elemeket minden rotáció között, az un. szerviz 

periódusban takarítani és fertőtleníteni kell. Az istállóban kb. 5 cm vastagságban célszerű alomanyagot rakni, 

aminek mennyisége évszaktól függően azonban változhat. Fontos a leterített alom egyenletessége, mert az 

egyenetlen alomvastagság a kisméretű állatok ivóvízhez és takarmányhoz jutását gátolhatja. Az állatok fogadása 

előtt az épületet úgy kell felfűteni, hogy annak hőmérséklete legalább 24 órán át a technológiai utasításban előírt 

szinten legyen! A telepítést megelőzően, még a gázos fertőtlenítés előtt, az összes berendezés (etető, itató, fűtő, 

szellőző stb.) működését ellenőrizni kell. 

A naposcsibék fogadására az állatok helyét 32-34 ºC-ra kell fűteni. Ezt meg lehet oldani az egész tere erre a 

hőmérsékletre történő felfűtésével, de a költségtakarékos megoldást műanyák alkalmazása jelentheti és minden 

tekintetben kifogástalan megoldása a gázinfrák használata. A túlzottan magas hőmérséklet az állatok 

egészségére káros lehet, az alacsony hőmérséklet pedig ronthatja a súlygyarapodást és a takarmányértékesítő 

képességet. Az istálló páratartalmát mesterségesen kell beállítani 70-75 %-ra. 

Az istállóban az etetőket és az itatókat egyenletesen és úgy kell osztani, hogy 2-3 méteren belül a naposállatok 

ivóvízhez vagy/és takarmányhoz jussanak, esélyt teremtve ezzel az egyenletes és gyors ütemű fejlődéshez. Az 

itatók időbeni feltöltése biztosítja a megfelelő vízhőmérsékletet. A megérkezett naposállatok nyomban 

ivóvízhez jussanak, ami a sikeres felneveléshez elengedhetetlen. Majd ezt követően tetszés szerinti 

mennyiségben álljon előttük takarmány. Ez utóbbit lehet kartonból, vagy a tojástálcából vehetik fel az állatok, 

bár már az automata etetőből történő nevelés (etetés) egyre általánosabbá válik. 

Fontos paraméter az állományok telepítési sűrűsége. Megállapításánál összhangba kell álljon a technikai, 

technológiai feltétel, az istálló műszaki állapota, de az állatok genotípusa is. A hízlalási periódust meghatározz 

annak hossza és azok az ismétlődően felmerülő állategészségügyi problémát, amelyeket a telepítési sűrűség 

tervezésénél is figyelembe kell venni. Az árbevétel-tömeg, netán a költségkímélés esetenként indukálhatja a 

túlzott telepítési sűrűséget, azonban ennek hátrányaival számolnunk kell. A nagyobb telepítési sűrűség egy ideig 

arányosan növelheti a jövedelmezőséget, azonban egy értéken túl gyengébb testtömeg-gyarapodást, rosszabb 

takarmányértékesítést tapasztalható és előbb-utóbb állategészségügyi gondok (pl. hírtelen szívhalál) is 
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jelentkezhetnek. A telepítési sűrűséget ma már nem a négyzetméterenkénti egyedszámmal jellemzik, hanem a 

négyzetméterenként nyelt élősúllyal, ami hivatalos álláspont szerint 35 kg/m2. 

A napos-állatok fogadáskor már említett 32-34 ºC-os hőmérséklet a hízlalási idő alatt folyamatosan csökken, 

általában hetenként 2 ºC-kal. A fűtés és a levegő keverése akkor megfelelő, ha az istálló különböző részein a 

hőmérséklet azonos és a napi ingadozás sem haladhatja meg a 2-3 ºC-ot. A fűtés költségének csökkentésére 

előszeretettel alkalmazzák az istállók szakaszolását, amikor is az első napokban a teljes alapterületnek csupán 

egy részét használják, majd folyamatosan növelik azt. A relatív páratartalomra a baromfiak, különösen a 

néhány napos állatok nagyon érzékenyek. A túlzottan száraz levegő növeli az istállóban a porképződést, ezzel a 

vírusok, baktériumok, penész-spórák „utazását” a levegőben, kiszárítja a fiatal állat nyálkahártyáját, sőt a csibék 

kiszáradását, összességében a csibéket fogékonnyá teszi a betegségekre. A túlzottan magas páratartalomnál a 

kicsapódó víz elnedvesíti az almot, növeli az alom penészesedésének veszélyét, végül megbetegedéshez 

vezethet. A fogadáskori 75 %-os páratartalom biztosítása nem egyszerű feladat, csak mesterséges 

beavatkozással érhető el. Ilyenkor a levegő nedvesítése szükséges. Locsolhatják a betonfelületet, vagy vizet 

porlasztanak az istálló légterébe. A második héttől kezdődően az állatok hőtermelése már elegendő és az 

ilyenkor szükséges 55-60 %-os páratartalmat szellőztetéssel tudjuk biztosítani. A szellőztetés feladata a 

képződött káros gázok, (pl. széndioxid, ammónia, kénhidrogén) netán a megnövekedett páratartalom 

eltávolítása, a légzéshez elegendő oxigént megteremtése, az istálló légterében a portartalom minimalizálása. 

Mindez elengedhetetlen a hibridek genetikai képessége realizálásához. A szellőztetés lehet mesterséges, vagy 

természetes. A mesterséges szellőztetésnek módszere a keresztszellőztetés, amelynél légbeejtő és szívóventilátor 

útján cserélődik a levegő. A túlnyomásos szellőztetésnél gerincventilátor és szellőző nyílás kell, az alagút-

szellőzésnél pedig a ventilátor a rövidebb falon helyezkedik el. Természetes szellőztetésnél oldalfal függönyöket 

alkalmaznak, amelyek nyitásával és zárásával szabályozható a levegő összetétele, mennyisége, esetenként a 

hőmérséklete is. Az érzékelhető klímaváltozás magával hozta a vízfüggönyön keresztüli levegő áramoltatást, s a 

hő-kicserélődéssel pár oC-kal csökkenthető az istálló hőmérséklete. 

A pecsenyecsirke nevelésben fontos szerepe van a világításnak. A fény hatással lehet a takarmányfelvételre, 

ezáltal befolyásolhatja a súlygyarapodást. A csökkentett időtartamú megvilágítás ugyanakkor jelentős 

költségcsökkenést eredményez. Nem mindegy tehát, hogy milyen módon történik a pecsenyecsirke nevelés 

során a megvilágítás, milyen időtartamú és milyen fényerősségű program kerül alkalmazásra. A hagyományos 

pecsenyecsirke nevelési technológiában az első napi 23órás megvilágítás után is a nevelés végéig megmarad a 

23 órás világítás. Az utóbbi években terjednek a megszakításos fényprogramok, amikor a nevelés bizonyos 

időszakában az 1-2 óra megvilágítást 2-3 óra sötét szakasz követi. A megszakításos technológiának egyértelmű 

előnye a kevesebb energiaköltség. Az ismétlődő világítási szakaszban megnő, pontosabban gyakoribbá válik a 

takarmányfelvétel, és ez jobb súlygyarapodást eredményez. Az is beigazolódni látszik, hogy a program hatására 

csökken a hasűri zsír. A világításnál kiemelt jelentősége van a fényerősségnek. A nevelés kezdetén 8 lux 

fényerősségű megvilágítást alkalmaznak, ami 8 luxra csökken. Az új építésű, általában könnyűszerkezetes 

istállóknál egyre gyakrabban lehet tapasztalni az ablakos istállókra való visszatérést. A villamos energia 

költségben jelentős megtakarítást lehet véle elérni, de megköveteli a precízebb technológiai fegyelmet. 

A betelepítéssel kapcsolatban említésre került az almozás és annak minősége, beleértve az alomanyag 

egyenletes elterítését. Fontos a pormentes, penészgombák fertőzésétől mentes alomanyag. Ez lehetőséget teremt 

a kényelmes pihenésre, felszívja a nedvességet. A 4-5 cm-es vastagságú alom kialakításához szalmából 

négyzetméretenként 4-5 kg, faforgácsból akár 6-7 kg is szükséges. E két legáltalánosabban használt alomanyag 

mellett a folyami homok, aprított kukoricacsutka, esetleg napraforgó héj is szolgálhat alomanyagul. A trágya 

eltávolítása a rotáció végén, az állomány elszállítása után történik. A technológiai berendezések szétszerelését 

követheti a felgyülemlett alomanyag kiszállítása. 

A broilercsirkék etetéséhez az első napokban, de legfeljebb 10 napos korig műanyag etetőtálca, esetleg a 

csibeszállító karton is használható. A ma használatos etetőcsészés etetők ezeket elkerülhetővé teszik, manapság 

inkább még megszokásból használják az említett tálcákat. Az épületben használt etető berendezést már ekkor be 

kell szerelni, hogy az állatoknak lehetőségük legyen a későbbi etetési technológiához hozzászokni. A 

pecsenyecsirke etetőberendezéssel szemben támasztott igényével kapcsolatban alapvető, hogy az az állatok 

folyton változó méretéhez igazodjék, állítható legyen. Az a szerencsés, ha az etető pereme az állatok 

hátmagasságával egy szinten található. Ilyen esetben a takarmány nem szóródik ki, ugyanakkor védi a 

takarmányt az ürülékkel való szennyeződéstől. Fontos, hogy könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen, 

valamint üzembiztosan működjön. Az egyes rotációk közötti gyors váltás feltétele etetőberendezések könnyű 

szét- és összeszerelhetősége. Elviekben alkalmazhatók kaparóláncos, tányéros, vagy spirál etetőket. a ma már 

alig használatos kaparóláncos technológiánál egyedenként 2,5 cm-t vályúhosszal indokolt számolni, tányéros 

etetőknél etetőnként 50 egyed lehet telepíteni. Spirál etetőt mellett 60-80 broilercsirkére kell egyet számítani. A 



 TARTÁSTECHNOLÓGIAI 

VÁLTOZATOK A 

BAROMFITENYÉSZTÉSBEN I. 

 

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tányéros etető alkalmazásának az az előnye, hogy nem zárja el az állat útját az itatókhoz, a takarításuk, össze- és 

szétszerelésük egyszerű, valamint működésük nem okoz sérülést az állatoknak. 

A broilerek számára is nélkülözhetetlen a tiszta, üdítő hatással bíró hőmérsékletű és elegendő mennyiségű 

ivóvíz. Az állatok napi vízfogyasztása függ az állat korától és a környezeti hőmérséklettől. 1000 állattal 

kalkulálva a kezdeti életkorban 30-40 liternyi víz szükséges, de ez a mennyiség a hízlalás végén elérheti a napi 

500 litert is. Ügyelni kell az ivóvíz ásványi- és szervesanyag-tartalmára, az erre vonatkozó előírásokat szigorúan 

be kell tartani. Szükség esetén az ivóvíz csíra- és mikroorganizmus-tartalma adalékanyaggal csökkenthető. 

Amennyiben fúrt kutat használnak, a víz tisztítását évente legalább egyszer el kell végezni. Jó megoldásnak 

tűnik, ha a vízrendszerhez automata vegyszeradagolót építenek, amivel az esetleges gyógyszeradagoláson túl az 

ivóvíz fertőtlenítése is elvégezhető. 

Az itatókat úgy kell elhelyezni, hogy az állatok 1-2 méteren belül ivóvízhez juthassanak. Az elhelyezésnél arra 

is tekintettel kell lenni, hogy az etetők közé és lehetőleg közel a műanyákhoz rakjuk az itatókat. A 

legkorszerűbb itatási módszernek jelenleg a szopókás itató nevezhető. A szopókás önitató használata hatékony, 

az elmúlt időszakban alkalmazottakkal összehasonlítva jobb higiéniás viszonyokat teremt. Folyamatosan tiszta, 

friss ivóvízhez jutnak az állatok és a víz pazarlása is megakadályozható. Az itató berendezések, vagy akár a 

szelepek magasságát is úgy kell beállítani, hogy a legkisebb állatnak is elérhető legyen. 

3. Az árutojás termelő állományok tartástechnológiája 

A pecsenyecsirke előállítása után a baromfiágazat legnagyobb volumenű terméke az árutojás. Bár 

üzemméretben nagyon eltérőek az árutermelő vállalkozások, azonban az állomány genotípusa és 

tartástechnológiája alig különbözik. Étkezési tojást ma már specializált hibridekkel termeltetnek, amelyek 

tenyésztői munkája és a tenyésztési integráció teljes folyamata rendkívül szabályozott és különösen precíz 

technológiát igényel. A hatékony termelés érdekében szinte minden folyamatot igyekeznek gépesíteni és - 

kivéve a kisüzemek, vagy a szabadban termelő állományok technológiáját – a teljes automatizálás is jellemző az 

ágazatra. Az árutojás termelő tyúkhibridek, bár itt is megkülönböztethetünk eltérő típusokat (barna, fehérhéjú 

tojást tojó állományok), általában 145-150 napos korban kezdik meg termelésüket. A felnevelésük történhet 

mélyalmon, részleges, vagy teljes rácspadlón, illetve ketrecben. A felnevelési időszak egyezik a 

tenyészállatoknál leírtakkal, történhet egy-, vagy kétfázisban. A telepítési sűrűséget kivéve az egyéb 

technológiai elemek, folyamatok egyeznek a tenyészállat nevelésnél leírtakkal. A telepítési sűrűség az első 

időszakban alkalmazott technológiától függően 15-16 állat/m2, az utónevelés idején (9-18. hét) 10-12 jérce/m2, 

míg 18. hét felett 7-8 tyúk/m2. Annyi itatót és úgy célszerű elhelyezni az istállóban, ami lehetőséget nyújt az 

állatoknak egy méteren belül ivóvízhez jutni. Szelepes itatónál általában 8 egyedet számolható egy szelepre, míg 

itatóvályú (nyílt víztükrös itatás) esetében kortól függően 2-4 cm elegendő. Fiatal állatoknál 7 cm-rel, később 

pedig 10 cm-rel kell számolnunk, de ha köretetőt alkalmazunk, akkor 30-35 egyeddel kalkulálhatunk 

köretetőnként. 

A nevelés során, a megvilágított órák számának változtatásával jelentősen módosítható az ivarérés ideje. 

Különböző megvilágítási programok ismertek, amelyek késleltetik, vagy siettetik az állományok ivarérését. Itt is 

hangsúlyozandó, hogy a különböző genotípusú állatok világítási programját a hibrid előállító meghatározhatja 

(és meg is határozza), aminek betartása mindenképpen indokolt. 

A hazánkban szinte kizárólagossá vált ketreces nevelés technológiájáról, annak előnyeiről az alábbiakat lehet 

összefoglalni. Ketreces nevelésben nagyobb a telepítési sűrűség, jobban szabályozható az állatok takarmány- és 

vízfogyasztása. Állategészségügyi szempontból ez a nevelés kedvezőbb, az oly gyakran előforduló kokcidiózis e 

tartásmódban ritkábban jelentkezik. Fontos, hogy a tojóketrecbe való áttelepítés kevésbé terheli az állatokat. 

Hátrányként megemlíthető a ketreces nevelés nagyobb beruházási költsége, a trágya eltávolítása több gondot 

okoz (nem) és ráadásul a többszintes ketreceknél az azonos környezeti feltételek biztosítása nehezebb. 

Természetesen az egyéb módon felnevelt jércék is kiváló teljesítményt nyújthatnak ketreces tartásban. A nevelő 

ketrecek alapterülete változó lehet, magasságuk is eltérő, így az árutermelő üzemek részére több lehetőség is 

rendelkezésére áll. Országonként az állatvédelmi törvények és az előírások eltérőek lehetnek mind az egy 

növendékre jutó alapterület, mind pedig a ketrec magasságának tekintetében. 

A termelő állományoknál néhány olyan műveletet el kell végezni, amely feltétele az eredményes termelésnek. 

Néhány napos korban a csipkedést és a takarmánypazarlást megelőzendő, csőrkurtítás végeznek. Az állatok 

csőrének felső káváját az orr nyílásától 2-2,5 mm-re levágják, úgy, hogy az alsó csőrkáva picit hosszabb legyen, 

mint a felső. Tapasztalatok szerint a csibék növekedését e művelet nem akadályozza és különösebb stresszhatás 

nélkül elvégezhető. A csőr kurtítása nem csak ketreces tartásban, de padlón történő tartásban is javasolható. 
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4. A tojóházi tartás 

Az árutojás termelő állományoknál a termelés történhet zártan és nyitottan, un. alternatív tartási módszerrel. Az 

utóbbi az elmúlt évtizedekben terjed és a későbbiekben e kisebb mértékben alkalmazott technológia is 

ismertetésre kerül. A nagyüzemi árutojástermelő állományoknál kontinentális éghajlati viszonyok mellet a zárt 

tartás a jellemző. Ennek két változata ismert, a padlós és a ketreces tartás. 

A padlós tojótyúk tartásnak három változata (volt) ismert, a mélyalmos, a rácspadlós és a kettő kombinációja. 

Kombinált tartásmód mellett az istálló 60 %-a rácspadló, 40 %-a pedig mélyalmos. A ma már ritkán alkalmazott 

mélyalmos tartásnál az istállót 8-10 cm vastagon bealmozzák, az alom fölé helyezik az etetőket és az itatókat. A 

hosszanti falak mellett helyezik el a tojófészkeket. A mélyalmos tartásnál is a hosszanti fal mentén találhatók a 

tojófészkek, de ha a rácspadló meghaladja az alapterület felét, akkor a tojófészket a rácsra merőlegesen helyezik 

el. A telepítési sűrűség mélyalmos tartásban 6-7 tyúk/m2, teljes rácspadlónál elérheti a 9-11 állatot/m2-t típustól 

függően. Alkalmazhatók egyedi, vagy csoportos tojófészkek, amelyeknek méretét az előírások meghatározzák. 

Egyedi tojófészeknél 4 tyúkra számolható egy fészek, míg a csoportos tojófészkeket úgy kell méretezni, hogy 

50-60 tyúk használhat egy tojófészket. 

A ketreces tojótyúk tartás ma már a világban általánosan alkalmazott módszer, hiszen a világ 

tojóállományának több mint 2/3-a így termel (19. kép). E tartásmódnak számtalan előnye ismert, az állatvédelmi 

előírások és az állatvédők módszeres támadása azonban alkalmazását sok helyen megkérdőjelezi és módosítását, 

változtatását követeli. 

 

19. kép: Tojótyúkok ketreces tartása 

A ketreces tojótyúk tartás a leghatékonyabb elhelyezési módja a tojótyúkoknak, hiszen az egy négyzetméterre 

eső tojólétszám itt lehet a legtöbb. Még a legújabb előírások (750 m2/tyúk) betartásával is olyan telepítési 

sűrűség érhető el, amely összehasonlíthatatlanul jobb és mind az ivóvíz szabályozott adagolását, lényegében a 

teljes automatizációt. Mivel a ketrecek alól a trágyát rendszeresen eltávolítják (gyakran szárítják), így az istálló 

klímája is kedvezőbben alakul, mint azokban az istállókban, ahol az almozási mód ezt nem teszi lehetővé. A 

ketrecekben tartott tyúkoknál kevesebb az állategészségügyi okra visszavezethető kiesés, a tojások tisztábbak és 

gyakorlatilag nem kell számolni a tojásevéssel. A kevesebb fertőzésből, a minimális állatkiesésből adódóan a 

ketrecben tartás az állategészségügyi selejtezési költséget jelentősen csökkenti. A ketreces tartás támadóinak 

figyelmét célszerű felhívni arra, hogy a túlzottan iparszerű körülmények, a kevésbé állatbarátnak nevezhető 

tartásmódok esetén az állatok termeléscsökkenéssel reagálnak. A ketreces tartásmód ebből a szempontból 

egyáltalán nem nevezhető hátrányosnak, hiszen igazoltan itt termelnek legjobban és legkiegyensúlyozottabban a 

tojótyúkok. A felsorolt számtalan előny ismert a tenyésztők körében, nem véletlen tehát a tartásmód terjedése. 

Az állatvédők részéről emlegetett kifogások megfontolandók, mert nem kellően alátámasztottak, és a fogyasztók 

téves befolyásolásával csökkenthetik a termék iránti keresletet. A tenyésztők feladata persze, hogy a 
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hatékonyság minél jobb megtartása mellett eleget tegyenek az állatvédők és az állatjóléttel foglalkozó 

szakemberek által megalapozott előírásainak. Az Európai Unióban az elmúlt években a ketreces tojótyúktartás 

technológiáját megváltoztató rendeleteket alkottak. Az Európai Unió előírása szerint 2011. december 31-ig 

még megengedett az 500-550 cm2 tojónkénti ketrecférőhely, de 2012. január 01-től az előírt férőhely 750 cm2, 

melyből a hasznos felületnek 650 cm2-nek kell lenni. A meglévő hagyományos technológiájú ketreceket át kell 

alakítani és 2003-tól már csak új típusú ketreceket lehetett üzembe helyezni. A megnövelt állatonkénti férőhely 

természetesen az ágazat versenyképességét csökkenti, a ketrecek átalakítása az egyébként is kis nyereséggel 

dolgozó tojástermelők számára szinte megvalósíthatatlan feladat. Nem kicsi versenyhátrányba kerül az Európai 

Unió árutojás termelője, ha figyelembe veszi az USA-ban jelenleg is alkalmazott technológiát, ahol 310-350 

cm2 jut egy tojóra. A fogyasztók és az állati jólét érdekében tett esetleges lépések oda vezethetnek, hogy a 

termelők jelentős része felhagy tevékenységével és a piacot az importból származó tojás láthatja el. További 

változtatásokat is meg kell valósítani a 2012-től érvénybe lépő szabályozás szerint. A ketrec belmagassága 

legalább 35 cm kell legyen és a lejtése nem haladhatja meg a 14 %-ot. Csoportos tartás esetén általában 22 

egyedet helyeznek el egy 220x45 cm-es ketrecbe. Állatonként 10 cm-nyi etető és 10 cm-nyi itatóhelyet kell 

biztosítani. Az állatoknak nyújtani kell azokat a berendezési tárgyakat, amelyek a természetszerű tartáshoz 

hozzátartozónak vélnek és az állatok életfeltételeit, állatjóléti helyzetét remélhetően javítják. Ilyen az ülőrúd, 

amiből 15 cm-t kell egyedenként juttatni, valamint a körömkoptató és homokfürdő. Ezek az új típusú ketrecek 

szerencsére megőrzik az intenzív tartás számos előnyét, ugyanakkor közelítenek a természetszerű tartásmód 

felé. Azt az ellentmondást igyekszik feloldani, ami az állati jólét és a termelés gazdaságossága, valamint az állat, 

a környezet, a dolgozó igénye és a vállalkozó nyeresége között jelentkezik. A jelenleg érvényben lévő 

rendelkezések az előbbieket helyezik előtérbe, de úgy tűnik, hogy ezeket az engedményeket a nagyobb 

fogyasztói bizalom érdekében a termelőnek meg kell tennie. 

A ketrecrendszereknek két alaptípusa terjedt el. A melegebb éghajlatú országokban nincs lehetőség több szint 

egymásra építésére, így itt az egyszintes ketrecrendszereket (flat deck) használják. Amennyiben a ketreceket a 

hatékonyabb, több szintes rendszerben építik, úgy a szintek száma maximum 5 lehet és a legtöbb országban ezt 

meg is valósítják. A többszintes ketrecrendszernek a lépcsős, a függesztett lépcsős és a ritkábban alkalmazott 

kaliforniai változata az ismert. 

A viszonylag kis területen, nagy állatlétszám tartásának feltétele az állat igényéhez alkalmazkodó légcsere és 

szellőztetés. A szellőztetési problémából adódó esetleges légcsere kimaradás különösen nyári időszakban 

jelenthet nagy veszélyt az állomány számára. Az állatok tartózkodási terében a gázok koncentrációja 

megnövekszik, a hőmérséklet és páratartalom olyan mértékben változhat, ami az állatok elhullásához is 

vezethet. A jó minőségű levegő csak korszerű és folyamatos működtetésű, szakszerűen kiépített szellőző 

rendszerrel teremthető meg. A levegő megfelelő mozgatásán túl a szellőztetésnek fertőzési kockázata is van. Ezt 

csökkenthető az istálló környezetének ellenőrzésével és a szellőzőrendszer szakszerű fertőtlenítésével. A levegő 

biológiai szűrése ma még kevésbé megoldott, így a fentebb említett két tényezővel szükségszerű kialakítani az 

állatok számára optimális környezetet. Korszerű megoldásnak tekinthető az istállók szellőztetésének un. 

légbeejtéses (split baffel) rendszerű megoldása. Ez azt jelenti, hogy az istálló falának tetején pillangószárny 

szerű, szabályozható légbeeresztőn történik a levegő beejtése. Nyár kivételével ez a módszer alkalmas lehet az 

istálló szellőztetésére. Nyári melegben azonban ez a módszer már kevésnek bizonyulhat, így a rendszernek 

automatikusan át kell váltani az alagútszellőzés eddig függönnyel lezárt légbeejtőire. A szellőztetés 

hatékonyságát evaporációs hűtőpanelek is segíthetik. Az elhasználódott levegő elszívásában a tetőkürtők és a 

végfal ventilátorok segítenek. Ennek a rendszernek a működését klímakomputer vezérli, amely az istállót 

jellemző paraméterek megadása után emberi kéz beavatkozása nélkül teremti meg az istállóklímát. Amennyiben 

az állatok számára kedvezőtlenül alakulna a hőmérséklet, vagy a pára, úgy a rendszer riasztja a működtetőt. 

A ketreces tojótyúkok takarmányozását gépesített, illetve automatizált rendszerben kell megoldani. Ez 

feltételezi az istálló közelében elegendő takarmánykészlet tárolását. Fontos logisztikai feladat az ünnep- és 

pihenőnapok által képzett intervallumokban, a takarmányok érkeztetése olyan mennyiségben, ami szükséges a 

termelő állatok részére a következő szállításig. A túlzottan nagy mennyiségű takarmány tárolása bár biztonságot 

jelenthet, de drága, kalkulálni kell a takarmány romlásával, vagy a jelentkező tömörödésekkel, és e problémák 

miatt nem javasolható. Kültéri tároláshoz horganyzott acéllemezből készített 4 és 40 m3 közötti töltőkapacitású 

takarmánysilót alkalmaznak. Megoldást jelenthet a környezeti hatásoknak kevésbé ellenálló, de kisebb 

beruházási költségű, üvegszállal erősített poliészter takarmánytároló. Ezeket a takarmánysilókat 5 és 20 m3 

között forgalmazzák. Amennyiben a takarmány tárolása beltéren történik, úgy szövetből készített takarmánysiló 

is szóba jöhet. Ezekben a silókban ritkán előfordulhat az ürítést megnehezítő takarmányösszetapadás. A 

takarmány fellazítására alkalmas lehet az ún. rázómotor, de igazi megoldást a takarmánykomponensek helyes 

megválasztása és a tárolás szabályainak betartása jelenti. A takarmánysilók feltöltése a szállító autóból 

mechanikus, vagy pneumatikus úton történhet. A takarmánytárolóból a keveréktakarmány az istállóba minden 

esetben zárt szállítórendszerben jut el. Ennek megoldása lehet a leveles csigás, a láncos, vagy a spirális behordó. 
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Jelenleg a kisebb teljesítmény igényű spirális behordók a legelterjedtebbek. Ez a módszer ugyanis több 

szempontból is flexibilis megoldást jelent. A műanyag csőben különböző szögben ívelhető acélspirál dolgozik 

és a takarmány ezáltal nehezebben elérhető helyekre is eljuttatható. További előnye a spirálos behordásnak a 

könnyű szerelhetőség, a megbízható működés és az alacsony karbantartás igény. Bármilyen rendszerű 

behordóról is beszélünk, ezek automata kapcsolással felszereltek, és akkor indulnak be, amikor az istállóban a 

takarmány szint a megadott helyen lecsökken. 

A bejuttatott takarmány felvételét kaparóláncos, vályús, vagy kiosztókocsis technológiával oldhatják meg. A 

legkorszerűbb takarmánykiosztási technológia napjainkban a kiosztókocsis. 

A leginkább betartott tartási és takarmányozási technológia mellett sem lehet kiváló eredményeket elérni, ha 

állatok nem részesülnek elegendő vízellátásban, vagy a vízellátásban zavarok keletkeznek. A nem megfelelő 

vízellátás sokkal nagyobb károkat okozhat, mint a takarmányhiány, hiszen két napi vízhiány részleges vedlést, 

három napos pedig teljes vedlést okozhat, s minden vedlés megzavarja a tojástermelést, aminek következtében 

az állat többé nem éri el azt a termelés-színvonalat, amit ma jól tartott állományok mutatnak. A tojótyúkok 

vízfogyasztása a testtömegtől, a hőmérséklettől és a tojástermelés intenzitásától függ. A napi vízfogyasztás 200 

és 300 liter közötti, de nagy melegben ez az 1000 tojótyúkra számított mennyiség megduplázódhat. Célszerű az 

itatott víz mennyiségét folyamatosan ellenőrizni, mert a csökkentett vízfogyasztás felhívhatja a figyelmet a 

rendszer meghibásodására, takarmányozási, vagy egészségügyi gondokra is. Az itatás csepegtetős, vályús, vagy 

szelepes technológiával történhet. 

A keletkezett trágya rendszeres eltávolítása mind állategészségügyi, mind az istállóklíma szempontjából 

alapvető. A tojótyúk ketreces tartásánál a trágyaeltávolítás, vagy mozgatás trágyaszalagos rendszerrel 

viszonylag jól megoldható, problémát inkább a tárgya későbbi elhelyezése okozhat. A ketrecsorok között 

kifeszített végtelenített szalagra hulló tárgyát kihordják a ketrecsor végére, ahol egy akna található. Ebből az 

aknából felhordó-szalag juttatja a trágyát a pótkocsira. Egyre több olyan istálló épül, amelyiknél a ketrecsorok 

között felgyülemlő trágyát a szellőztetést ellátó ventilátorok elhasználódott levegőjével szárítják. 

5. Alternatív tojótyúktartás 

A ketreces tojótyúktartás a változtatások ellenére viszonylag sok fogyasztó és állatvédő ellenszenvét váltja ki. 

Nem véletlen, hogy igyekeznek olyan technológiát találni, amely alkalmas a hatékony tojástermelésre, de szakít 

az eddig elfogadott rendszerrel. Az alternatív tojótyúktartás lényege, hogy az állat számára nagyobb életteret, 

természetes tartási körülményeket igyekszik biztosítani. Alternatív tojótyúktartásnak nevezik a hagyományos, 

szabadban történő tartást, de ma már ide sorolják a mélyalmos, vagy a rácspadlós tartás is. 

A szabadban tartás az 1950-es évekig Magyarország viszonylag jellemző tojótyúktartási módszere volt. Az 

állatok nagy szabad területen, vagy legelőn tartózkodtak és minimális védettséget nyújtó állatház szolgált a 

tojatásra. Ennél a tartásmódnál 1000-nél több tyúkot nem helyezhetők el hektáronként. Ez a tartásmód azonban 

kis hatékonyságánál fogva a hazai baromfitenyésztésben nem terjedt el, bár az így előállított termék iránt a 

kereslet növekszik. A félintenzív tartásnál az etetés és az itatás istállóban történik és ott találhatóak a tojófészkek 

is. E módszer elviekben nem különbözik a szabadtartástól, azonban technológia intenzifikálása hatékonyabb 

termelést tesz lehetővé. A nagy kifutóterület, a fajra jellemző magatartásformák gyakorlása, a fogyasztók és az 

állatvédők igényeit kielégíti, de hátrányai is vannak. A lényegesen nagyobb a fertőzésveszély, a tollcsipkedés, 

kannibalizmus pedig ebben a tartásmódban érdekes módon gyakrabban jelentkezik. A ”eltojt”, vagy szennyezett 

tojások aránya nagyobb, romlik az állatok takarmányértékesítő-képessége és természetesen az élőmunka igény 

is több. Előnyként lehet megemlíteni, hogy ez a tartásmód az állatok konstitúciójának, ezáltal a hosszú hasznos 

élettartamának kedvező. 

Szinte már a ketreces tartáshoz közelítenek azok a rendszerek, amelyek több szinten helyezik el az istállóban az 

állatokat, de nagyobb élettér megteremtésével mégis természetszerűbb tartást jelentenek. Nyugat-Európában 

terjednek az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő növelt életterű ketrecek. Ismertek a többszintes 

madárházak, ahol esetenként a padozat drótrács. Az istálló területének egy része mélyalmos és itt helyezkednek 

el az etető és itató berendezések is. A tojatás céljára fészekládák szolgálnak, melynél az tojásszedést ugyanúgy 

gépesíteni lehet, mint a ketreces tartásnál. 

A különböző alternatív rendszerek alkalmazásának és elterjedésének az a feltétele, hogy a tartás során 

jelentkező, a 20-30 %-ot is meghaladó többletköltségeket a termék árában érvényesíteni lehessen. Jelenleg az 

alternatív módszerrel előállított tojás, vagy baromfihús keresletét a fizetőképes vásárlóerő hiánya nem támasztja 

alá. A módszer elterjedtsége sem olyan mértékű, hogy az általa előállított terméket ne tudná szűk piacon 
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értékesíteni. Az alternatív baromfitartás későbbi terjedését az életszínvonal növekedése, a tudatosabb vásárlói 

magatartás fellendítheti. 

Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan készítik elő az istállót a pecsenyecsirke fogadására? 

• Milyen etetési, itatási módszereket ismer a pecsenyecsirke hízlalásánál? 

• Melyek a ketreces tojótyúktartás előnyei? 

• Milyen előírások vonatkoznak a ketreces tojótyúkok tartására? 
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Chapter 9. TARTÁSTECHNOLÓGIAI 
VÁLTOZATOK A 
BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. 

1. A kacsatartásban alkalmazott tartástechnológiai 
változatok 

A magyarországi kacsaállomány sem létszámában, sem jelentőségében nem éri el a tyúkállományét. A kacsafaj 

termékei iránt a kereslet ingadozó, összességében emelkedést mutat. Magyarország lehetőségei az extenzív 

kacsatartásban kedvező, de a madárinfluenza ismételt jelentkezése miatt ez a természetszerű árutermelési forma 

veszített jelentőségéből. A májtermelés növekvő, de az lényegében a pézsmarécét érinti. A tolltermelés 

alárendelt. 

1.1. A tenyészkacsák felnevelésének és tartásának technológiái 

A tenyészkacsák felnevelése elveit tekintve több módszerrel történhet. Intenzív felnevelést jelent, ha mind az 

előnevelés, mind pedig az utónevelés zárt istállóban történik. Amennyiben az előnevelést követően az állatokat 

szabadban helyezik el, akkor átmeneti intenzív nevelésről beszélünk. E módszert a tenyészkacsa nevelésben 

ritkábban alkalmazzák. A jellemzőnek nevezhető félintenzív tenyészkacsa nevelés ugyancsak elő- és 

utónevelésre osztható. Ebben az esetben az előnevelés általában három hetes korig zártan, de kifutóval történik, 

míg az utónevelésnél a kacsákat 22 hetes korig szabadban, vagy akár vízen tartják. 

Az előnevelés történhet mélyalmon, vagy drótsodronyon. A telepítési sűrűség mélyalmos tartásnál 16, míg 

rácspadlónál akár 50 egyed is lehet négyzetméterenként. Ez az egyedszám a kor előrehaladtával mélyalmon 5-

re, drótsodronyon pedig 20-25 egyedre csökken. 4 hetes kortól ezt a telepítési sűrűséget célszerű betartani. A 

kacsák hőmérséklet igénye lényegesen kisebb, mint a naposcsibéé, így a kezdeti 30 ºC után a 10. napra 

(időjárástól függően) akár el is hagyható a fűtés. Az első napokban is szerencsésebb a teremfűtés (25 ºC) és a 

helyi fűtés kombinálása. Az előnevelés első időszakban 23 órás megvilágítás szükséges, amelyet a 2., 3. hétre 

már 14-16 órára lehet csökkenteni. Általánosan alkalmazható az előnevelésben a 15 mm-es lyukbőségű és a 

padozattól 0,8-1 méter magasságra helyezkedő drótsodronyt. Előnevelés során viszonylag nagyobb állatlétszám 

is tartható együtt, akár 1000-1500 egyedet is. Drótsodronyos technológiánál állatonként 1-1,5 cm vályúhosszt és 

a kifutóban 500 állatra 1 db sertés önetetőt számolnak. Ezek a paraméterek mélyalmos előnevelés során sem 

módosulnak. 

A tenyészkacsák utónevelésénél úszófelület biztosítása célszerű. Ezt megoldható beton úsztatócsatornával, vagy 

a kifutóban található természetes vízzel. Amennyiben lehetőség van rá, a tenyészkacsa felnevelése 

összekapcsolódhat a halastavakkal. Régebben ez a kacsanevelési módszer hazánkban általános volt. A ma 

használt legtöbb fajtánál és hibridnél úszófelület nélküli, un. száraz utónevelési technológia is ismert. Az 

utónevelés során az istállóban 10-12 egyed/m2 a telepítési sűrűség. Halastavaknál 1 hektárra általában 200 

növendéket helyeznek ki. A kacsa táplálkozási sajátosságaiból adódóan az etető is itató helyeknek egymáshoz 

viszonylag közel kell elhelyezkedni, mert a száraz takarmány felvétele után a kacsa viszonylag hamar az 

ivóvízhez akar jutni. A gyakorlatban azt a módszert alkalmazzák, hogy a csatorna, vagy itató mellé 2-3 méter 

távolságra helyezik el az etetőket. Mivel az utónevelés végére a kacsák teljesen betollasodnak, eső elleni 

védelmet nem igényelnek, gyakorlatilag épület igényük nincs. A nyári időszakban azonban a tűző nap elleni 

védelmet jól szolgálják az egyszerű árnyékolók. A fiatal kacsák szívesen tartózkodnak a lábakon álló, többnyire 

egyszerű építésű árnyékolók alatt. 

A felnőtt tenyészkacsák az elhelyezéssel szemben kevésbé igényesek. A téli hideg sem zavarja meg 

termelésüket, az istálló fagymentesítését a tojás minősége szempontjából célszerű megoldani. Az istálló 

szigetelésének nem elsősorban a téli hideg, hanem a nyári meleggel szembeni védelemnek van szerepe. Az 

ivararány szerint beállított tojók és gácsérok általában az utóneveléshez hasonló félintenzív technológiában 

termelnek. Elmondható, hogy a kacsa az épülettel és annak berendezéseivel szemben sem túl igényes. Az 

istállóval szemben támasztott igény, hogy a padozatának szilárd burkolata legyen, ami megkönnyíti a gépi úton 

történő kitrágyázást és elősegíti az épület tisztítását és fertőtlenítését. Almozásra szalmát, faforgácsot, vagy 

napraforgó héjat használnak. A kacsafaj rendkívül érzékeny a penészre, így az alommal szembeni legfontosabb 
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elvárás a penészmentesség. Az állatok etetése és itatása nem az istállóban történik, így az istálló berendezéséhez 

csak a tojófészkek tartoznak. Ezeket a tojófészkeket a tojástermelés megindulása előtt néhány héttel célszerű 

elhelyezni az istállóban. Egy méternyi fészekre 8-10 kacsával kalkulálnak. A kacsaistállóhoz szinte kivétel 

nélkül kifutó tartozik. A kifutó mérete az istálló belső területének kétszerese, vagy háromszorosa. A kifutó 

istállóhoz csatlakozó része általában betonozott, erre a területre helyezik el az etetőket. Az egy kacsára számolt 

etetőhossz 5 cm és célszerű olyan etetőt alkalmazni, amelyből a takarmány nem szóródik ki, és ezzel együtt is 

véd az időjárás károsító hatásától, mint pl. az eső etetőtérbe hullása. Ilyen etetőt gyárilag előállíthatnak, de házi 

készítésű önetető is megfelelő lehet. Ehhez a betonozott pihenőtérhez csatlakozik az 1,3-1,5 m széles úsztató 

csatorna. A csatorna oldalfalának rézsűje a ki-be közlekedést nem akadályozza. Az úsztatócsatorna 

méretezésénél jó támpont a 15 kacsa telepítése 1 m2-nyi vízfelületre. Ez a vízfelület biztosítja a tenyészkacsák 

biológiai igényét és a szívesebb párzás miatt igazoltan jobb a tojások termékenysége. Az úszómedencék 

folyamatosan szennyeződnek, így fontos feladat az úsztatók gyakori takarítása és vízcseréje. Ha az 

elszennyeződött medencéből az állatok különösen nyári melegben vizet vesznek fel, könnyen megbetegszenek. 

Legjobbak az átfolyós rendszerű úszómedencék, mert ez a folyamatos víztisztaságot garantálja. A jelentős 

szennyvízképződés, és annak környezetkárosító hatása miatt nagy a törekvés az un. „száraz” kacsatartásra. 

Az etető takarmánybefogadó képességétől függően ugyan, de általában 200-300 egyedre számítanak egyet, míg 

itatásnál 2 cm vályúhossz szükséges kacsánként. Amennyiben a törzskacsatartás intenzív zárt módszerben 

történik, akkor a technológia alapvető része az 1 méter magasan kiemelt rácspadlóval borított felület, ahol az 

etetőket és az itatókat elhelyezik. Az istálló többi része mélyalmos rendszerű és ide rakjuk a tojófészkeket. A 

folyamatos almozás eredményeként a tojástermelés végére a mélyalom megközelítheti a rácspadló szintjét. Az 

intenzív tartásnál az állatokat 200-300-as csoportokban tartják. 

1.2. A pecsenyekacsa előállítás tartástechnológiája 

A kacsa hústermelésének legfontosabb és szinte egyetlen formája a pecsenyekacsa előállítás. A pecsenyekacsa 

45-50 napos korú 2,5-3,5 kg súlyú, első, érett tollában lévő kacsa. Nevelésnek kétfázisos és egyfázisos módszere 

ismert. Az általánosabban elterjedt kétfázisos félintenzív nevelésnél az első szakasz intenzívebb, mélyalmon, 

vagy rácspadlón történik, míg az utónevelés nagy kifutón, halastavon, vagy egyéb természetes vízfelületen. 

Egyfázisú zárt intenzív nevelésnél a pecsenyekacsa előállítása teljes egészében istállóban történik. Ez utóbbi 

módszer lehetővé teszi a szezonon kívüli termelést és mind a súlygyarapodásban, mind pedig a 

takarmányértékesítésben jobb eredményt ad. Az elmúlt időszakban a madárinfluenza terjedése és ismétlődése 

kikényszerítette a zárt tartást. Mivel a kacsa trágyája sem a vízfelületet, sem a földterületet nem szennyezi, így 

ezt a módszer környezetbarátnak is tekinthető. Terjedésének akadálya a lényegesen nagyobb beruházási költség. 

A kétfázisú félintenzív rendszernél a kacsák előnevelése 18 napos korig történik és amennyiben ez mélyalmos, 

akkor ugyanabban az épületben tartózkodnak. A rácspadlós, inkább drótsodronyos előnevelés szakaszokra 

osztható. Az első szakasz fűthető épületben, a második szakasz már fűtés nélküli istállóban valósul meg. Az 

utónevelés mind a két módszernél fürösztővíz nélküli szárazföldön, mesterséges, vagy természetes vízfelületen 

történhet. A víz biztosítása bár tisztább tollat eredményez, természetszerűbb tartást jelent, vagyis előnnyel jár, a 

többletköltsége és a korlátozott lehetőségek miatt kevésbé terjed. Fürdésre alkalmas víz nélkül is kiváló 

minőségű pecsenyekacsa állítható elő. Száraz utónevelésre nagykiterjedésű legelőkön kerül(het) sor és 

kacsánként legalább 3-4 m2 területtel kell számolni. A pecsenyekacsák utónevelésének paramétereit a 6. 

táblázat foglalja össze. 

A zárt intenzív pecsenyekacsa előállítás technológiájában és elveiben hasonlít a broilercsirke előállításhoz. Az 

egyfázisú pecsenyekacsa előállításnál az állomány a leadásig egy helyen marad. Amennyiben a nevelés két 

fázisban történik, úgy az első 20 napban viszonylag nagyobb telepítési sűrűséggel dolgoznak, de a második 

fázisban a nagyobb állatoknál az 5 db/ m2 a megfelelő. A kétfázisú nevelés előnye a jobb épületkihasználás és 

így a drágább felszereltségű előnevelő kapacitásból kevesebb szükséges. 

6. táblázat A pecsenyekacsák utónevelésének főbb tartástechnológiai paraméterei 
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2. A ludak tartástechnológiája 

A baromfifajok közül a lúd faji sajátosságára tekintettel tartástechnológiája kevésbé intenzifikálódott, leginkább 

megmaradt természetszerű tartásmódnak. Létezhet intenzív, vagy akár iparszerű körülmények között végzett 

termék-előállítás, de egészében elmondható, hogy a ludak tartásában az extenzív megoldások a jellemzőek. 

2.1. A tenyészludak felnevelése és tartása 

A baromfifajban a tenyészállatok termelésének ciklusa a lúd kivételével egy év, így ez a sajátosság a 

tenyészállat felnevelésében is megmutatkozik. Az 5-6 éves tenyésztésben tartásra tekintettel a lúd 

tartástechnológiájában olyan szempontokat is figyelembe kell venni, ami egyéb baromfifaj esetén nem lényeges. 

A hosszú hasznos élettartam, a folyamatos magas szintű termelés előfeltétele a technológiának megfelelő 

szakszerű tartás. A tenyészlúd felnevelése lehetséges zárt intenzív rendszerben, ahol mind az elő-, mind az 

utónevelés zárt körülmények között, istállóban történik. Ez a technológia feltételezi a szabályozott világítási és 

takarmányozási program alkalmazását. A módszerrel a szezonálisan termelő lúdállományok mellett egész éven 

át terméket lehet előállítani. A nyári tojástermelés érdekében indokolt lehet e módszer alkalmazása. A zárt 

rendszernél is megkülönböztetik az elő- és utónevelést, de az állatok a törzsólba telepítésükig zárt körülmények 

között vannak. Az un. átmeneti nevelésnek az a lényege, hogy a tenyészludak kitollasodásig zárt, intenzív 

körülmények között vannak és csak ezután kerülnek extenzívebb körülmények közé. 

A fentebb említett két módszert hazánkban kevésbé alkalmazzák, helyette az ún. félintenzív nevelési módszer 

terjedt el. Egy intenzívebb előnevelési szakaszt követően a 4. héttől már extenzív körülmények közé helyezik az 

állatokat és ez a tartásmód a beólazásig megmarad. A napos lúd életének első pár napján 30 ºC körüli 

hőmérsékletet igényel, amit teremfűtés és műanya segítségével szoktak biztosítani. Mivel a ludak hőigénye 

később erőteljesen csökken, így ez a hőfok már a 2. hét végére 20-22 ºC-ra csökkenthető. Az edzett állomány 

kialakítása megköveteli, hogy libáinkat minél hamarább szoktassuk az extenzív viszonyokhoz, a szabadban 

tartózkodáshoz. Az előnevelő épülethez célszerű kifutót csatlakoztatni és arra alkalmas külső hőmérsékletnél az 

ludakat a 3. héttől szabadban tartani. Az előnevelés során a túlzott csoportlétszám, a zsúfoltság csipkedéshez 

vezethet, ezért a 200-300 egyednél nagyobb csoport kialakítása nem szerencsés. Az előnevelés során tekintettel 

kell lenni a lúd táplálkozási sajátosságára, miszerint vízigénye az átlagot meghaladja. Az ivóvízhez korlátozás 
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nélkül férjen hozzá, és a kapacitás tervezésénél figyelembe kell venni a növendék állatok napi 1 liter körüli 

vízfogyasztását. 

A ludak előnevelésének fontosabb paramétereit a 7. táblázat tartalmazza. 

7. táblázat A ludak előnevelésének technológiai paraméterei 
 

Technológiai paraméter 
 

A megvilágítás tartama 1-5. nap 24 óra (23+1) 5. naptól 16 óra 

A megvilágítás intenzitása 20 lux 

A szellőztetés mértéke 5 m3/óra/kg 

Almozás 3-5 cm faforgács, később 20-25 cm szalma 

Etetőtér szükséglet naposállat szállító karton, 

később sertés önetető, 2-4 cm/állat 

Itató szükséglet 1. héten kúpos önitató (100 liba/itató), 

később vályús (2-3 cm), vagy szopókás (8 egyed) 

Telepítési sűrűség 1 fázisban 8-10 db/m2, 2 fázisban 

először 20-25 db/m2, kifutón 6 db/m2 

Forrás: Bogenfürst, 2000. 

A sikeres előnevelés esetén a 3 hetes libák ép tollazattal, jó kondícióban kerülhetnek az utónevelőbe. Ebben az 

időszakban már kihasználható, hogy a lúd nem igényes tartására. A (3)-4 hetes állatok utónevelő szállásokra 

kerülhetnek, ami akár három oldalról zárt, olcsó építésű fészer is lehet. A lúd utónevelésénél, az épületen belül, 

négyzetméretenként 4-5 állat telepíthető. A még teljesen ki nem tollasodott állatoknál a rendkívüli időjárás 

nagymértékű elhullást okozhat, ezért védett helyre ebben az időszakban is szükség van. Zárt istálló megléte a 

későbbi tolltépés szempontjából is szerencsés. Az utónevelés idején állományok legeltetése célszerű, melynek 

sajátosságaira és megoldásaira a későbbiek során térünk ki. 

Mivel a magyarországi állományok döntő többsége természetes fény hatására kezdi el szezonhoz kötött 

termelését, a törzsludak beólazása és törzsesítése november hónapban történhet. Mivel a napos állatok tél végén 

és tavasszal kelnek ki a tojásból, a tenyészérettségig a felnevelés több hónapig tart. Élettanilag, és főként 

gazdasági indokok miatt szükséges a tenyészállat jelöltek tépése. 

Ellentétben egyéb lúdállományokkal, a törzsludaknál a tépés jelentette stressz miatt a beólazás előtt háromnál 

többször az állományt nem szabad megtépni. Gyakorlati tapasztalat, hogy a ritkábban tépett és úgy tenyésztésbe 

vett ludak tojástermelése lényegesen több, mint azoké az állatoké, amelyeket a nagyobb haszon érdekében 4-

szer, 5-ször is megtéptek. A törzsesítés a fajra jellemző ivararány beállítását is jelenti. A szigorú küllemi 

válogatás után általában 1:3 és 1:4 közötti ivararányt célszerű beállítani. Mint ahogy korábban is említettük, a 

ludak tartásánál az extenzivitás a jellemző és ez a tenyészludak tartásánál különösen igaz. Az állatok hidegre 

nem érzékenyek, zárt istállóra pusztán a tojás megfagyásának elkerülése miatt van szükség. Az istálló bezárását 

az esetleges fényprogram alkalmazása is szükségessé teheti. A mélyalmos törzsólban a tojófészken kívül más 

technológiai elemet nem helyezünk el. Cél, hogy az állatok csak a tojásrakás időszakára tartózkodjanak az 

istállóban, napjuk nagy részét a törzsólhoz kapcsolódó kifutón töltsék. A tenyészállatok elhelyezésének 

fontosabb paramétereit a 8. táblázat tartalmazza. 

8. táblázat A törzslúd-tartásban betartandó fontosabb technológiai határértékek 



 TARTÁSTECHNOLÓGIAI 

VÁLTOZATOK A 

BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. 

 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A lúd tojástermelésének megindulása elsősorban a megvilágítás időtartamától függ, azonban a hőmérséklet, a 

felnevelés technológiája, vagy akár a hó jelenléte (világosabb éjszakák miatt) is befolyásolhatja. Január végén, 

február elején éri el a napi világos órák száma azt a szintet, ami az állatokat tojástermelésre serkenti. Ez a 

szezonalitás - amennyiben a termék-előállítás indokolja - világítási technológiák alkalmazásával módosítható. A 

tenyészérett állatok szaporodása megfelelő pihenési idő után bármikor indukálható. 

A világítási program segítségével a természetes cikluson túl egy újabb tojástermelési időszak indíthatók el, ami 

a fajra jellemző tojásmennyiséget akár 50-80 %-kal is megnövelheti. A világítási programok lényege, hogy több 

héten keresztül sötétben tartjuk az állatokat. Ez követően megfelelő átmenettel, vagy akár átmenet nélkül a 

termeléshez szükséges időtartamú és fényerejű világítás következik. A két ivarnak eltérő hosszúságú 

fényprogramra van szüksége. A 30-40 lux fényerősség, 9-10 órai megvilágítással robbanásszerűvé teszi 

tojástermelés beindulását. A további fényprogram a tojástermelés intenzitásának szinten tartását eredményezi. A 

nappalok hosszabbodásával, a 14-15 órás megvilágítással a ludak tojástermelése csökken, majd megáll. 

A termelő állomány tartástechnológiai paraméterei közül ki kell emelnünk a csoport nagyságát, ugyanis a 

növekvő csoportlétszám drasztikusan csökkentheti a tojástermelést. A hazánkban jellemző nagy csoportlétszám, 

a szociális stressz következtében 4-5 darab tojáscsökkenést is eredményez tojónként. Az üzemek ennek 

fontosságával nem kalkulálnak, s ez akár ezret is meghaladó csoportnagyságokban termeltetnek. Akár a 100 

alatti csoportlétszám is indokolt lenne. 

2.2. A pecsenyelúd előállítás technológiája 

A pecsenyelúdon első, érett tollában lévő, 8-(9) hetes korú, és általában 4-5 kg-os, saját zsírjában megsülni 

képes ludat értünk. A pecsenyelúd hízlalás elveiben megegyezik a többi baromfifajnál alkalmazott broiler 

előállítással, azaz viszonylag intenzíven, rövid idő alatt kell elérni a vágáskori testsúlyt. Ez a súly, hízottsági 

állapot és kor alkalmas az állat könnyű kopaszthatóságára, egyben a testét néhány mm vastag zsírréteg fedi. A 

pecsenyelúd előállítása az utóbbi években egyre nagyobb jelentőségű, mert a madárinfluenza megjelenése és 

veszélyei miatt a korábban meghatározóbb húslúd tartás kockázatosabbá vált. A pecsenyelúd előállításánál 
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jellemző a kétfázisú nevelés, aminek során egy néhány hetes (3-4 hét) intenzívebb előnevelést követően 

extenzívebb utónevelés következik. A takarmányozás mindvégig intenzív, nagy termelőértékű takarmányokkal 

folyik. 

Az előnevelés tartástechnológiája gyakorlatilag megegyezik a tenyészállatok felnevelésénél ismertetettekkel. A 

ludak utónevelése vízfelületen, vagy teljesen száraz körülmények között is történhet. A víz közelében tartott 

állatoknak a tollasodása kedvezőbb és a víz hűtő hatásának következtében a nyári takarmányfogyasztás sem 

csökken. A pecsenyelúd előállításra egyre kevésbé jellemző a víz melletti nevelés, sokkal inkább a legelőn 

történő un. száraz utónevelés terjedt el. A pecsenyelúd utónevelésének technológiai paramétereit a 9. táblázat 

tartalmazza. 

9. táblázat A pecsenyelúd utónevelésének főbb tartástechnológiai paraméterei 

 

A hatékony termelés és a madárinfluenza veszélye miatt a pecsenyelúd előállításban is egyre terjed az intenzív, 

zárt rendszerű technológia. Ebben az esetben a ludakat napos kortól a vágási súly eléréséig ugyanabban az 

épületben helyezik el. Az istálló zárt, sem kifutó, sem úsztató csatorna nem tartozik hozzá. A kockázat 

csökkentése mellett a zárt nevelésnek a szezonon kívüli pecsenyelúd előállítás is előnye lehet. Olyan hideg 

időszakban, amikor a félintenzív megoldás nem alkalmazható, a zárt istálló megfelelő feltételeket teremt a 

hízlalásra. A technológiai paraméterek tekintetében egyedül a telepítési sűrűség eltérő, ugyanis, egy fázisú 

neveléskor, 2-3 libánál többet nem helyezhető el négyzetméterenként. 

A lúd termékei között jellemző még a több hónapig tartott, többször tépett, 6-7 kg-os húsliba is. A húslúdtartás 

technológiájának az első nyolc hete gyakorlatilag megegyezik a pecsenyelúdéval és ezt a nevelési szakaszt egy 

tépés zárja le. A tartástechnológia alapja az extenzív körülmények közötti állattartás, többnyire legelőn, több 

hónapig. Ebben a nevelési időszakban a ludakat 6-7 hetente tépjük és függően az állomány kelési időpontjától, 

őszig 3-4 tépés lehetséges. A tépések közötti időszakban, jó legelő, vagy egyéb zöldtakarmányozás mellett az 

állatokat minimális takarmány kiegészítéssel, többnyire kukoricával (költségtakarékosan) lehet nevelni. 

Gazdagabb beltartalmú takarmány(kiegészítés) indokolt tépéskor és a tépés utáni időszakban. A húsliba 

előállítás utolsó, intenzív szakaszában a tartástechnológiát is megváltoztatjuk. Az állatok férőhelye csökken, 

négyzetméterenként 4-5 állattal kell számolni. A kisebb csoportlétszám (40-50 lúd) segíti a hatékony hízlalást, 

további csoportszám csökkentés a hízlaló rekeszek alkalmazásával lehetséges. A húslúd intenzív hízlalása 

általában mélyalmon történik, de ebben az időszakban a léc-, vagy a rácspadozat is lehetséges. Az állatok 
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takarmánya ilyenkor többnyire gazdasági abrak, de amennyiben a takarmány 70 százaléka zab, úgy az előállított 

termék zabos lúd elnevezéssel kerülhet forgalomba. Ennek a fehér bőrszín és fehér zsír miatt van jelentősége. 

2.3. A ludak tépésének technológiája 

A tenyészállomány termelésen kívüli időszakának gazdaságosabbá tétele, valamint a húsludak nevelésének 

nyári időszaka indokolttá teszi a ludak tépését. A közvélemény számára és elsősorban a média hatására a ludak 

tépése, mint technológiai elem a folyamatos kritikák kereszttüzében van. Az állatvédők erőteljes tiltakozása e 

technológiai elem létjogosultságát megkérdőjelezi, esetenként a tépést az állatkínzással egy szinten emlegetik. 

Ezzel szemben a ludak tollfejlődésük következtében 6-7 hetente vedlenek, így kifejlett tollukat természetes úton 

is elhullajtják. A szabályozott körülmények között végrehajtott tépés tehát az állat számára különösebb 

megterhelést nem jelent, az állattartót pedig az ágazat gazdaságosságát meghatározó árbevételhez juttathatja. A 

szabályozott körülmények említése rendkívül fontos, hiszen a ludak tépésénél akár a tépés előkészítésekor, a 

tépés végrehajtásakor, vagy a ludak tépés utáni tartásakor olyan hibákat lehet elkövetni, amelyek indokolttá 

tehetik az állatvédők fellépését. Ilyen esetben harcuk a libatépés ellen, akár indokoltnak is tarthatnánk, ha nem 

sejtenénk, hogy állatvédők tiltakozása mögött esetenként az gazdasági megfontolások és olyan érdekcsoportok 

állnak, amelyeknek érdeke (lehet) a magyar tolltermelés korlátozása. Ugyanakkor a toll tépésének 

Magyarországon hagyományai vannak (hungarikumnak is tekinthető), az évi tolltermelés nemzetközi szinten is 

meghatározó (volt). Erről lemondani nagy hiba, gazdaságilag pedig az ágazat ellehetetlenülését jelentheti. 

Libatoll-termelésben Magyarország a világon második, minőségét tekintve pedig az első helyen áll. A kiváló 

minőségű magyar toll piaca elsősorban a jól fizető nyugat-európai, ami további indokként szolgál a tépéshez. 

Múltjáról pedig csak annyit, hogy közel 2000 évvel ezelőtt már tépték a ludakat. 

Azt senki sem vitathatja, hogy a tépés az állatok számára stresszt jelent, esetenként fájdalmat is érezhetnek. Az 

állatvédelmi törvény arról rendelkezik, hogy az állatoknak fájdalmat okozó beavatkozás, s félelmet, vagy 

egészségi károsodást okozó bánásmód állatkínzásnak minősül és ez büntetendő. A tépés - ha azt megfelelő 

technológiával végzik - semmiképpen sem tartozik ebbe a kategóriába. A tépéssel foglalkozó állatvédelmi 

szabályok és minőségbiztosítási rendszerek tartalmaznak olyan előírásokat, amelyek betartásával a tépés 

egyszerű technológiai műveletnek minősülhet. 

A következőkben azok a technológiai elemek kerülnek áttekintésre, amelyek a tépést mindenki számára 

elfogadottá tehetik. A lúdtartás körülményeit vizsgálva a fogyasztó számára is garanciát jelent, ha a ludakat 

tartáshelyükön csoportosan és szabadban helyezik el. A természetes élőhely, jó minőségű és elegendő 

mennyiségű legelővel az állatok rendelkezésére áll Magyarországon, ugyanakkor az időjárás elleni védelmet 

épület biztosítja. A viszonylag alacsony telepítési sűrűség és a fürdési lehetőség az állatjólét szempontjából 

ugyancsak kedvező. 

A tépés technológiájának elemzésénél meg kell különböztetni a tépés előtti időszakot, magát a tépést, valamint a 

tépés utáni szakaszt. A tépés előfeltétele az állatok legalább 4 kilogrammos élősúlya, és a tépés időpontjának 

próbatépéssel történő szakszerű meghatározása. Általában a 6 hetes intervallum elég lehet a toll újrafejlődésére, 

de ennek megállapítása csak néhány állat próbatépése után lehetséges. A teljesen érett toll eltávolítására meleg, 

száraz idő a megfelelő, de ha ezt az időjárás megakadályozza, a tépést követően mindenképpen meleg, száraz 

helyen kell tartani az állatokat. A tiszta tollazat nyerése érdekébe tépés előtt fürdetni célszerű a libákat és 

mindenképpen friss alom szükséges az állatok számára. Az állatok ellenálló-képességének növelésére, a tépési 

stressz kivédésére a tépés előtti időszakban legalább 1 hétig gazdagabb beltartalmú, ad-libitum takarmányozást 

kell alkalmazni. A tépéskor a stressz csökkentése (kivédése) érdekében vitamin és szemestakarmány kiegészítés 

javasolható. Az előkészítés során a járvány- és higiéniai előírások betartása rendkívül fontos. Tépni csak üres 

emésztőrendszerű állatokat szabad, ezért a tépés előtti 12 órában a táplálékfelvételt korlátozni kell. 

Tépést csak szakszerű munkára képes gyakorlott dolgozókkal célszerű végeztetni, olyanokkal, akik ismerik a 

tépés szabályait. Személyi fertőtlenítésük elengedhetetlen, ruházatuknak, lábbelijüknek meg kell felelni a 

higiéniai előírásoknak. A tépéskor az állatvédők hangsúlyozottan említik az állatok szakszerű megfogását és 

tépés közbeni helyes tartását. A szakszerűen elvégzett tépésnél az állatokat nyakuknál fogva lehetséges kifogni a 

falkából, de felemelésüknél már tehermentesíteni kell a nyakat az állat hasa alatti megtámasztásával. A 

szárnyakat, lábakat tépés közben összekötözni, vagy összefordítani tilos. Az egész testfelület tépése nem 

megengedett, a mell, a has, a hát és az oldal apró fedőtollait szabad csak kitépni. Nem téphető a szárnytoll, a 

szárnytartó- és a faroktoll. A tépés hatékonyságának ugyan ellentmond, de a tépőkkel meg kell értetni, hogy a 

tollat fekvése irányában kis csomókban kell eltávolítani. Tépés során óhatatlanul előfordul az állatok sérülése. A 

sérült állatokat az állatorvos előírásának megfelelően kezelni, a sebüket fertőtleníteni kell és tépésük után 

különtartásuk is indokolt lehet. A megfelelő technológiával tépett lúd tépés után szárnyát normálisan helyzetben 

képes tartani, élénken viselkedik, egészséges állat benyomását kelti. A tépés után, a fentebb említetteknek 
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megfelelően, az állatok számára meleg, száraz helyet kell nyújtani. A tépést követő napokban (akár egy-két 

hétig), különösen esős időben a kifutó használata is korlátozható. A megtépett állatok érzékenyebbek, eső ellen 

tolluk nem védi azokat, ezáltal könnyebben megbetegedhetnek. A gyors regenerálódás érdekében és a gyors 

tollasodás elősegítése érdekében a tépés utáni két hétben ad-libitum takarmányozás indokolt. 

2.4. A hízott máj előállítás technológiája 

A víziszárnyas ágazat egyik vitatott, de hazánkban nagy jelentőségű terméke a hízott máj. A máj előállításról és 

a hozzá kapcsolódó tömésről nehéz úgy beszélni, hogy figyelmen kívül hagyjuk a hozzá kapcsolódó 

ellenérzéseket és mindazokat a támadásokat, amelyeket e termék előállítása kapcsán az ágazatnak el kell 

szenvednie. Tudomásul kell ugyanakkor vennünk, hogy más áruval nem helyettesíthető termékről van szó. A 

hízott máj csak víziszárnyasok tömésével állítható elő, így a döntés a termelés tovább folytatására, vagy 

megszüntetésére szorítkozhat. Az előírások szerinti 400 g feletti májnagyság csak speciális technológiával 

produkálható. Az Európai Unió elismeri a tömést, mint technológiát és kijelenti, hogy a hízott máj előállításnak 

más alternatívája nem ismeretes. Az előállítás technológiai szabályai és annak szigorú betartása a feltétele 

annak, hogy állatjóléti szempontból is elfogadott legyen a termék. Az Európai Hízott Máj Szövetség 

megfogalmazza a tenyésztők által betartandó szabályokat. 

Hízott máj előállításra általában májhasznosítású lúdfajtákat, vagy hibrideket használnak és mindkét ivar 

alkalmas tömésre. A pézsmaréce és a mulard kacsa esetében viszont csak a gácsért tömik. 

Ha a máj előállítás fiatal lúd alapanyaggal történik, akkor 9-10 hetes beállítási kor után 18 napos tömés 

következik, ha 2-3-szor tépett idősebb lúd az alapanyagunk, akkor ezt 3 hetes tömés követheti. A pézsmaréce- és 

mulard kacsa gácsérjainál 13 hetes kor után általában 2 hetes tömést alkalmaznak. Fontos feladat a tömési 

alapanyag szakszerű megválasztása és előkészítése a tömésre. Célszerű egyöntetű állományt választani, 

amelynek minden egyede meghaladja az előírt élősúlyt. Az előkészítés a nagyobb takarmányfelvevő képességet 

célozza, valamint a nyelőcső tágításával megteremti a lehetőséget a tömésre. Az állatokat nyáron nyitott 

szálláson, télen azonban a 17-18 ºC-os hőigény miatt tömőistállókban tartjuk. A tömött állatok anyagcseréje az 

átlagnál intenzívebb, így a légcsere nagyobb jelentőségű, mint normál állományoknál. 

Tartástechnológiai szempontból egyedi, vagy csoportos tartás lehetséges. Jellemzőbb a csoportos tartás, ahol 

ludaknál 10 egyedből áll egy csoport, a pézsmarécénél, a mulardkacsáknál ez a létszám 15-25 is lehet. Az utóbbi 

időben terjed a technológiai szempontból lényegesen hatékonyabb ketreces tartásmód, amelynél 6-7 egyedet 

tartanak 1-1 ketrecben. A ketrec anyaga lehet fém, fa, vagy műanyag és olyan hézagméretet kell kialakítani, 

hogy az állatoknak sérülést ne okozzon. A ketreceket úgy kell elhelyezni, hogy az egyes állatcsoportok egymást 

is láthassák. A ketrecben az állatok állandó friss víz ellátását itatószeleppel, vagy nyitott vízfelületű itatóval 

biztosítjuk. Ketreces tartásnál almozás nem szükséges, míg ha az állatokat mélyalmon helyezik el, úgy naponta 

forgács, vagy szalma bejuttatásáról kell gondoskodni. Ludak esetében az egyedi ketrec is előfordulhat, 

kacsáknál ezt jelenleg nem engedélyezik (20. kép). 
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20. kép: Hízott máj előállítás ketreces tartásban 

A tömés megkezdésénél az első tömést 12-24 órás pihentetés előzze meg. Tömés céljára csak rugalmas, gumi-, 

vagy műanyag tömőcsövű gépet szabad használni. A cső átmérője nem haladhatja meg a 18-22 mm-t. A 

forgalomban lévő tömőgépek spirálházának hosszúsága azt teszi lehetővé, hogy az állatok nyelőcsövének alsó 

harmadáig érhet. Tömőgépként kell kezelni a kisüzemben alkalmazott tölcsért is, amellyel általában áztatott 

szemes kukoricát juttathatnak az állatokba. A pneumatikus tömőgépek a lágy darás keverék bejuttatására 

alkalmasak és a működés szempontjából hasonlatos hidraulikus gépek is ilyen takarmánnyal dolgoznak. A 

korszerű tömőgépeknél mind a kijuttatott adag, mint pedig a sebesség programozható. A tömések általában 

néhány másodpercig tartanak és a felhasznált takarmánymennyiség az állat teherbíró képességétől függ. A 

hízlalás kezdetekor naponta kétszer, a tömési időszak végéhez közeledve már 6-szor is tömik a ludakat. A 

tartási- és tömési technológia előírásainak betartása eredményezi a jól kihízott ludat (pézsmarécét, 

mulardkacsát) és ebből kifolyólag a hazai, de elsősorban a külföldi piacon keresett különleges terméket, a hízott 

liba(kacsa) májat, ami aztán a gazdálkodók százainak kínál (nem egyszerű) megélhetést. 

3. A pulykák tartástechnológiája 

A pulyka tartástechnológiája két részre bontható, a tenyészállat-, valamint a végtermék előállítás 

technológiájára. Mint ahogy a tyúk fajban is, a tenyészállatok előállítása és tartása a pulyka fajban is néhány 

hibrid-előállító nagyüzemben, illetve világcégnél történik. 

A tenyészállatok előállítása, a hibridizáció rendkívüli szakértelmet igényel és a technológiát is szigorúan 

szabályozzák. A tenyészállatok felnevelése napos korban kezdődik és a fiatal pulykák igényeinek biztosítása 

különösen indokolt. A más baromfi hajhoz nem hasonlítható, rendkívülinek is mondható napos-kori hőmérséklet 

igényt csak biztonságos és automatizált fűtési rendszerrel lehet kielégíteni. A fogadási hőmérséklet 

meghaladhatja a 36 ºC-ot, amit 26-28 fokos teremhőmérséklet mellett műanyával egészítenek ki. A napos 

baromfifajok közül a pulyka pipék a leggyámoltalanabbak és a legérzékenyebbek. Néhány napos korukig 

rendkívül rosszul látnak, ezért az itatókat és az etetőket könnyel elérhető módon indokolt elhelyezni. A rossz 

látásuk miatt az etetők viszonylag erős megvilágítása szükséges. Akár a világító etetőtálcák alkalmazására is sor 

kerülhet. Az extra körülmények közé tartozhat az ún. csibeudvarok kialakítása, amikor is 50-60 cm magas 

hullámpapírral vesznek körbe kisebb területeket, amiben 200-300 pipét helyeznek el. Csibeudvar 

alkalmazásakor az almozás is erre a területre korlátozódhat, de azt mindenképpen figyelembe kell venni a napos 

pulykák rendkívüli érzékenységét a penészes alomanyagra. A forgács alkalmazásának hátránya lehet, hogy a 

pipék rossz látásukból adódóan a kisebb forgácsdarabokat elfogyaszthatják és ez bélhurutot, begyelzáródást 

okozhat. A csibeudvar 1 hétig alkalmazható, utána a növekedési ütemnek megfelelően a csoportokat össze kell 

engedni. 

Az állatok telepítési sűrűsége függ az állat korától és az ivarától. A növendék bakoknál 5-6 egyed, termelési 

időszakban 1-1,5 egyed, tojóknál növendék időszakban 5-8 egyed, míg termelési időszakban 1,5-2 egyed 

telepíthető négyzetméterenként. A telepítési sűrűséget meghatározza a szülőpár típusa és a nevelés fázisokra 

bontása. A pulyka tenyészállat felnevelésnek sajátossága a két ivar egymástól elkülönített felnevelése, aminek 

magyarázatát a számottevő ivari dimorfizmus adja. Befolyásolhatja a telepítési sűrűséget a szellőztetési 

rendszer, valamint az esetleges kifutó jelenléte a tenyészanyag nevelésénél. A tenyészállatok tartásánál a 

világítási program és annak betartása alapvető és ezt a hibrid előállító cégek napra lebontva átadják az 

állattartóknak. A program meghatározhatja a megvilágítás időtartamát, a fény intenzitását, valamint akár a fény 

hullámhosszúságát. Kezdetben a 24 órás megvilágítás és a rendkívüli fényerősség (70 lux) is indokolt lehet. A 

tojóknál erről a szintről 26 hetes korra csökkentik a megvilágítást 6 órára és a fényerősség sem haladja meg az 

50 luxot. A tojástermelés időszakában a 15-16 órás megvilágítás elősegíti a neurohormonális rendszer megfelelő 

stimulálását. A termelési időszakban rövidebb ideig tartó fénycsökkenés is részleges, vagy teljes vedlést vált ki, 

ami viszont a tojástermelés leállását idézheti elő. Bakoknál a megvilágítás a kezdeti 24 óráról 14 órára csökken 

és a tartás időszakában nem változik. A fény erőssége ennél az ivarnál 20-40 lux közötti. A csőr kurtítása nem 

csak a tenyészállatoknál, hanem a hízó állatoknál is javasolt technológiai elem. Ezzel lehet elkerülni a 

kannibalizmust és csökkenthető a takarmányválogatás, sőt a szórásból adódó takarmánypazarlás is. A 

csőrkurtítás gyors és az állat számára veszélytelen technológia, amelyet néhány napos korban ajánlatos 

elvégezni. A beavatkozás során általában a csőr felső káváját vágják le, ügyelve arra, hogy a nyelv ne sérüljön. 

A tenyészállat növendékeket 28-30 hetes korban telepítik át a tojóházba. A bakokat a tojóházban csoportosan, 

vagy külön bakistállóban helyezik el. A tojóházban tartás előnye, hogy a levett ondó helyben felhasználható, 

míg a külön tartás mellett az ivarra szabott világítási program megvalósíthatósága szól. 
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A tojóházak általában mélyalmos rendszerűek, ismert azonban a tojók ketreces elhelyezése is. A tojóházban 

elhelyezett tojófészkekre, 4-5 pulykatojót lehet számítani. A pulykák hajlamosak a csoportos fészkelésre, 

aminek megakadályozására többnyire egyedi, kizárásos rendszerű tojófészkeket használnak. 

A korábban említett ivari dimorfizmus nem csak az állatok eltérő tartás- és takarmányozás igényét határozza 

meg, hanem a szaporítás módszerét is befolyásolja. A pulyka fajban teljesen általánosan alkalmazott a 

mesterséges termékenyítés. Az ondó levétele, melyet megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember végezhet, 

hetente többször is megtörténhet. A gyakorlatban leginkább a heti 2-3-szori ondóvételt alkalmazzák. Az 

ejakulátum sűrűsége (5-10 milliárd sejt cm3-ként) lehetővé teszi a hígítást, ezáltal az ivararány tágítható. 

Spermahígítás nélkül 10 tojóra számítanak 1 bakot, de amennyiben lehetőség van az ejakulátum hígítására, úgy 

az 1:20-as ivararánnyal is tudnak dolgozni. A tojástermelés kezdeti időszakában 5-7 naponként, később a 10 

naponkénti inszeminálás javasolható, de a tenyészidőszak végén ismét heti 3-5 alkalommal termékenyítenek. 

A pulyka hízlalási módszere függ az állat típusától, ivarától, valamint az állatok értékesítési testtömegétől. A 

két elkülönülő végterméket különböztetnek meg, a pecsenyepulykát, és a gigantpulykát. A pecsenyepulyka 12-

16 hetes korig hizlalt, egészben értékesített, 4-7 kg közötti állatokat jelent. A gigantpulyka darabolva 

értékesített, 10 kg-nál nagyobb élősúlyú végtermék. Jellemző lehet a 20 kg-ot meghaladó élősúly és a szelekció 

eredményeként az ehhez tartozó 5 kg-os mellsúly is. 

A hízlalási technológiáknál megkülönböztetnek intenzív, félintenzív és extenzív módszert. Hazánkban az 

intenzív tartási forma a jellemző, amelynél a nevelés egy, vagy két fázisban történhet. Az egyfázisú nevelésnél a 

pulykák napos kortól a hízlalás végéig ugyanazon a helyen maradnak. A módszer hátránya a nagy technológiai 

felszereltségű istállók kihasználtságának alacsony mértéke, hiszen a több hónapig tartó hízlalásnál a telepítési 

sűrűség gyakran változik. Erre való tekintettel az egyfázisú nevelés inkább csak a pecsenyepulyka előállításnál 

javasolható. A kétfázisú tartás 5-6 hetes korig tartó előnevelésből, majd a hízlalás befejezéséig tartó szakaszból 

áll. A hosszú hízlalási idő szakaszokra bontása technológiai és takarmányozási szempontból is előnyös, de az 

állategészségügyi kockázatok is csökkenthetők. 

A félintenzív tartási forma jellemzője, hogy a korábbiakhoz hasonló intenzív előnevelést külterjesebb utónevelés 

követi. A korszerű hibridek növekedési intenzitása és annak hatékony kihasználása nem indokolja az extenzív 

utónevelést, azonban esetenként a rendelkezésre álló technológia és hely, a nagytestű állatok igen nagy levegő 

(oxigén) igénye szükségessé teheti az ilyen jellegű tartásmódot. A szezonális lehetőségek kihasználására 

alkalmas lehet a félintenzív hízlalás. 

Hagyományos, esetleg őshonos fajtáknál alkalmazhatnánk az extenzív tartást, amikor a pulykák szabadban, 

természetes életmódjuk szerint élnek. Istállóra csak a kelés utáni időszakban, valamint télen van szükség. A 

pulykahús előállításnak ez a módszere a legolcsóbb, de természetesen a legkevésbé hatékony. Speciális esetben, 

általában kisüzemben alkalmazható hízlalási módszernek tekinthetjük. 

A hízó állatok fogadása, a napos pipékkel kapcsolatos technológiai elvárások a tenyészállatokéhoz hasonló. 

Alapvető eltérés az állatlétszámból adódik, hiszen míg a tenyészállatoknál ezres nagyságrendről van szó, addig a 

hizlalás esetén több tízezer egyed is lehet. Az alkalmazott világítási program is eltérő, aminek hossza a hízlalás 

elején 23-24 óra, majd az első hetet követően 14-16 órára csökken. Vele együtt a fényerősség 40 lux alá is 

mehet. Amennyiben a hízlalás zárt körülmények között, de ablakos épületben történik, akkor a természetes fény 

indokolatlanná teszi a megvilágítást és csak a rövidülő nappalok miatt ősszel és télen van szükség mesterséges 

világításra. A hízó állatoknál a telepítési sűrűség is eltérő és ennek betartása fontos gazdasági kérdés. Tojók 

esetében a hízlalási időszak végére 4, kakasoknál pedig 2-3 állat lehet négyzetméterenként. A hímivar esetében 

különbséget kell tennünk a közepes és nagytestű típusok között. Zárt istállóban, hazai és nemzetközi 

gyakorlatban egyaránt 30-35 kg élőtömeggel számolnak négyzetméterenként Ez a telepítési sűrűség feltételezi 

az egyéb technológiai elemek és paraméterek állat számára optimális szintű rendelkezésre állását. 

Ellenőrző kérdések: 

• Melyek a törzskacsatartás fontosabb technológiai paraméterei? 

• Ismertesse a libamáj-előállítás technológiáját! 

• Milyen szabályokat kell betartani a ludak tépésénél? 

• Milyen jellemzők alapján különíthető el a pecsenye és a gigant pulyka előállítása? 
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Chapter 10. GAZDASÁGI ÁLLATOK 
LEGELTETÉSE 

Az évszázadokon keresztül meghatározó állattartási forma a legeltetés és a legelőn tartás, a 20. század második 

felétől egyre inkább jelentőségét veszítette. Az abrakfogyasztó ágazatoknál az állatok táplálkozásának jellege és 

az iparszerű tartás elterjedése miatt nem beszélhetünk legeltetéses állattartásról. A kérődző állatoknál - 

amennyiben a termelés intenzitása a zárt tartást és a tömegtakarmány fogyasztást igényelte - a legelő, mint 

táplálóanyag forrás szerepe minimalizálódott, élettérként is ritkán használják. A hazánkban nagyrészt extenzív 

körülmények között tartott juhoknál, a szarvasmarha hús- és kettőshasznosításánál azonban ma is fontos 

tartástechnológiai elem a legeltetés. A gazdasági állatok legeltetésének előnyei közismertek, bár az utóbbi 

időben ezek hangsúlyozása talán nem lényegtelen. Amikor az állatok életük nagy részét stresszes körülmények 

között töltik, a természetes élőhely és az a nyugalom, amelyet e hely biztosít, rendkívüli fontosságú. A kisebb 

táplálóanyag igényű állatoknál a legelő elegendő takarmány és olcsóságánál fogva a gazdaságos termelést 

eredményezheti. Az elmúlt években az intenzív termelés és a zárt tartás kedvezőtlenül hatott az állatok 

egészségére és szaporodására. Szinte minden állatfajnál, esetenként már szakmailag indokolatlan rövid időre 

csökkent a hasznos élettartam. Az állatok legeltetése, a több mozgás, a kedvező konstitúció kialakulása 

hozzájárulhat ahhoz, hogy gazdasági állataink tovább termeljenek. A legelőn tartózkodó állat a napsugárzás 

következtében kedvezőbb D-vitamin ellátással rendelkezik, a zöld növények karotin-tartalma pedig az A-

vitamint biztosítja. A legtöbb legelőnkre jellemző sokféle gyógynövény szintén hozzájárulhat az egészségesebb 

állattartáshoz. A gazdaságossági szempontokon túl természetesen a legeltetésnek a környezet karbantartása 

szempontjából is fontos szerepe van. A tájkép megőrzése, a gyomosodás megakadályozása a termékelőállításon 

túl fontos feladata lehet a legeltetésnek. 

A magyarországi legelőterületek minimális termésátlaga és elaprózottsága nem teszi lehetővé, hogy gazdasági 

állataink számára megfelelő takarmánybázist biztosítson. Az átlagos szénatermés alig haladja meg az 1 tonnát 

hektáronként, ugyanakkor ahhoz, hogy a különböző állattenyésztési ágazatok legeltetési idényben jelentkező 

takarmányszükségletét biztosítsa, a legelőnek esetenként a 10 tonnát is meghaladó szénatermést kellene 

produkálni. Ennek igazolására szolgál a 10. táblázat. 

10. táblázat Különböző gyepterületek hasznosítási lehetőségei 
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Ha egy legelőterület éves hozama nem biztosítja az állatok szükségletét, attól még időszakos legeltetéssel a 

területet hasznosíthatjuk. Ebben az esetben természetesen az állat igényétől függően kiegészítő takarmányozásra 

lehet szükség. Így akár intenzívebb állatfajok és hasznosítások legeltetése is megoldható. A magyarországi 

csapadékviszonyok, a legelők termésének havi megoszlása még átlagot meghaladó terméssel rendelkező legelők 

esetén is megkérdőjelezheti az állandó, takarmánykiegészítés nélküli legeltetést. A tavaszi időszakban 

kifejezetten elfogadható termés után a nyári melegben a legtöbb legelő alkalmatlanná válik az állatok számára 

elegendő táplálékot biztosítani (2. ábra). 

2. ábra A magyarországi gyepek termésének havi megoszlása 

 

1. A legeltetés hatása a legelőre 

A legeltetéses állattartási technológiák tervezésénél tudnunk kell, hogy a legelő állat milyen hatást gyakorol a 

gyepterületre. Ismert, hogy a különböző állatfajok más-más növényfajt és annak más-más fenofázisát részesíti 

előnyben. A szelektív fűfogyasztás következtében a gyep növényzete átalakulhat. Különböző súlyú és 

talpfelületű állatok taposásukkal szintén hatnak a területre. Az egyes fajok eltérően reagálnak a taposásra, így a 

legeltetés után a taposástűrő növények elszaporodása várható. Legeltetés hatására a talaj tömörödhet, csökken a 

vízelvezető képessége és felszíni egyenetlenségek is kialakulhatnak. Az előbbiek hátrányosan érintik a legelő 

növényzetét és a területet, de a taposás hatására megélénkülő talajélet a legeltetés egyik előnye. A legelő állat 

ürülékével és vizeletével nagy mennyiségű nitrogént, foszfort és káliumot juttat a talajba. Az intenzív 

trágyázásnak is megfelelő ásványianyag visszapótlás természetesen az ürülék foltnál igaz. Nitrogénból az ürülék 

foltnál mérve akár 800 kg-os hektáronkénti hatóanyagnak megfelelő mennyiség jut vissza és ehhez még 

legalább 400 kg nitrogént számolhatunk a vizeletből. A kálium mennyisége a vizelet foltnál magasabb és 

elérheti a 800 kg-ot is (K2O). A legelőn maradó trágya - ha nem megfelelő a legelő kezelése - a fű 

visszautasítását eredményezi és a trágyalepények alatt a növényzet ki is pusztulhat. 

Az, hogy a legeltetésnek az előbb felsorolt hatásai hogyan érvényesülnek, az függ a legelő állat fajától, 

fajtájától, a legelés intenzitásától, valamint a legelő terület típusától. A továbbiakban néhány gazdasági állatfaj 

legelésének sajátosságait ismertetnénk és azt elemeznénk, hogy a különböző állatfajoknál Magyarországon mely 

korcsoportokat és hasznosításokat legeltetnek. 

A szarvasmarha legelésére jellemző a nagy fajlagos talajnyomás. A legtöbb fajta testsúlyához képest 

viszonylag kis körömfelülettel rendelkezik, így taposása erőteljes. A szarvasmarhák általában menetközben 

legelnek és kevésbé válogatnak. Viszonylag magas tarlót hagynak, így más állatfajjal (juh) együtt legeltethetők. 

Mivel távolságtartó állat, a legeltetésnél úgy kell eljárnunk, hogy a terület néhány méteres egyedtávolságot 

biztosítson. A hazai szarvasmarhatenyésztésben a legeltetés rendkívüli mértékben háttérbe szorult. Az állomány 

legnagyobb részét kitevő tejhasznosítású teheneket gyakorlatilag sehol nem legeltetik. Ez valamilyen szinten 

érthető is, hiszen teheneink jelenlegi termelési színvonala nem teszi lehetővé a legeltetést, takarmányforrásként 
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csak intenzív legelő lenne alkalmas. A magyarországi legelők elhelyezkedése és mérete sem megfelelő. A 

legtöbb telep a legelőtől távolabb helyezkedik el és mivel nagy állatlétszámú telepekről van szó, az esetenként 

elaprózott legelő alkalmatlan legeltetéses állattartásra. Ha rendelkezésre állna megfelelő intenzitású és területű 

legelő, a nagyüzemi állattartás, az egy telepre jutó állatlétszám munkaszervezés szempontjából sem teszi 

lehetővé az állatok legeltetését. A legelő állatok fejése is problémát jelenthet, hiszen a ki- és behajtás energia- és 

időveszteséggel jár, a területen történő fejés technikáját pedig a mai napig nem tudták megnyugtatóan 

megoldani. A tejhasznosítású szarvasmarháknak szükséges intenzívebb gyepeket pótlólagos befektetéssel 

kialakíthatnánk. Az öntözés, a műtrágyázás, az altalajlazítás, vagy akár a felülvetés is többszörözhetné 

legelőterületeink termését. Az elmúlt időszakban azonban a gazdaságossági számítások azt igazolták, hogy ezek 

a befektetések nem térülnek meg. A legeltetés az általánosan alkalmazott monodiétás takarmányozási elvhez 

nehezen illeszthető. A tejhasznosítású állományok növendék üszőit, valamint a szárazonálló teheneket azonban 

élettani sajátosságaik miatt célszerű legeltetni, és ha a rendelkezésre álló legelő fűhozama megfelelő, úgy 

legeltetik is. A viszonylag gyors fejlődésű, nagy testű holstein-fríz üszőnél viszont a szükséges növekedés 

biztosítása érdekében a legeltetést csak alapos kontrollal alkalmazhatjuk. Az üszőnevelés különböző 

szakaszaiban a legeltetés megoldást jelenthet, de legtöbbször csak kiegészítő takarmányozás esetén biztosítja a 

megfelelő növekedést. A szárazonálló teheneknél a legelő akár néhány órás használata is biztosíthatja azokat az 

élettani előnyöket, amelyek e kritikus időszakban fontosak. Kiegészítő takarmányozásuk azonban feltétlenül 

szükséges. 

A kettőshasznosítású szarvasmarhákat szinte kizárólag kisüzemekben tartják, nagyüzemben néhány száz 

egyedet tenyésztenek. Régebben, legeltetési idényben a falusi csorda reggeltől estig legelt, így a 

tartástechnológiájukban és takarmányozásukban a legelő meghatározó szerepet játszott. 

A faluban tartott állatok létszámának csökkenésével a legelők privatizációjával ez a lehetőség megszűnt és 

kettőshasznosítású állatok legeltetéséről alig beszélhetünk. A hazai állományok 20 %-át kitevő 

húshasznosításnál a legeltetés alapvető és a technológia fontos része. Megfogalmazhatjuk, hogy az tekinthető 

optimális megoldásnak, ha a húshasznú tehenek takarmányszükségletét egész évben a legelő biztosítja. Erre 

azonban nagyon kevés állománynál van lehetőség, a legtöbb esetben a nyári kritikus időszakban egyéb 

növények legeltetése, vagy tömegtakarmány adagolása indokolt. A legelő tavaszi hozama lehetőséget teremthet 

széna, szilázs, szenázs elkészítésére, de általában ennek mennyisége sem biztosíthatja a téli 

takarmányszükségletet. 

Az elmúlt évtizedekben a korábban inkább csak állatkertekben található bivaly létszáma erőteljesen nőtt. 

Nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken egyre több állományt tartanak, meghatározóan turisztikai 

látványosságként. A ma már több százra tehető bivalyállomány termékelőállításban - kivéve a levágott állatok 

húsa - nem vesz részt. A bivaly legelésére jellemző, hogy nagy a talajnyomás és kevésbé szelektíven legel, mint 

a többi állatfaj. Olyan növényállomány lelegelésére is alkalmas (vízparti növények, savanyú füvek), amelyeket a 

szarvasmarha meghagy. Igénytelensége a tartás- és takarmányozás terén is jelentkezik. A mérséklet hőtűrő-

képesség azonban feltételezi, hogy a legelőn fedett hely is álljon rendelkezésre. Ez mesterséges építésű, vagy 

természetes árnyékoló is lehet. Védett természeti területeken gondot okozhat a bivaly dagonyázása, emiatt a 

legeltetett területet gondosan meg kell választani. Ha lehetőség van rá, a bivaly számára mesterségesen is ki kell 

alakítani dagonyázó helyet. Több baleset is bizonyította, hogy a bivaly esetenként agresszívvé válhat, ez 

emberek közelsége ingerelheti. Különösen olyan állományoknál célszerű a munkavédelmi előírásokat betartani, 

amelyek kevésbé kezeltek, nincs napi kapcsolatuk az emberekkel. 

A kérődző állatok közül a leginkább kapcsolható a legelőhöz a juh. Az 1-1,2 milliós felnőtt juhállomány szinte 

kivétel nélkül legel. A minimális létszámban meglévő tejhasznosítású állatokat kivéve életterük és 

takarmányforrásuk a legelő. A juhok legelési sajátosságai között meg kell említenünk, hogy a legelés optimális 

fűmagassága 10-15 cm. Viszonylag mélyen legel, így szarvasmarha után legeltethető. Szelektíven legel és 

előnyben részesíti a lágyabb és a rövidebb szárú füveket. Ürüléke miatt utána más állat legeltetése nem szokásos 

és nem is megoldható. A legelőre gyakorolt hatásánál ki kell emelnünk a kisebb talajnyomást, bár itt fajták 

között is lényeges eltérés tapasztalható. Állategészségügyi szempontból mélyebb fekvésű nedves területek 

legeltetése kockázatos. A májmétely köztes gazdája ilyen területeken megtalálható, így a helytelenül 

megválasztott legelőterületen az állomány fertőződhet. Megállapítható, hogy a juh az az állatfaj, amelynek a 

leghosszabb éves legelési időtartama. Akár a 230 napot meghaladó legelési idővel is számolhatunk. 

A kecskéről ugyanazt mondhatjuk el, mint a bivalyról, hogy az elmúlt időszakban létszámuk erőteljesen nőtt. 

Míg régebben hazánkban nagyobb kecskeállományok legeltek, a 20. század második felére létszámuk 

minimálisra csökkent. A kecske termékei, elsősorban a teje iránti növekvő kereslet azonban ma már egyre 

népszerűbbé tették e fajt. Több ezres, és egyre növekvő állománya szintén igényelné a legeltetést, de az intenzív 

tejtermelés ezt nem minden esetben teszi lehetővé. Amennyiben a kecske legelőn tartózkodik, úgy tudnunk kell, 
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hogy rendkívül agresszíven legel, válogatás nélkül szinte mindent elfogyaszt. Ezt a legelési tulajdonságát a 

legelők karbantartásánál, a beerdősödés elleni védelemnél kihasználhatjuk. 

A hazai lóállomány létszáma a korábbi több százezresnek töredéke. Körülbelül 60-70ezer ló jelenti a magyar 

állományt és legeltetésük jellemzőnek mondható. Néhány hasznosítás kivételével a lovaink legelőn 

tartózkodnak, de szeretnénk azt kiemelni, hogy nem takarmányforrásként, hanem elsősorban élőhelynek 

tekintjük a legelőt. Egyedüli takarmányként a fű nagyobb fehérje-, valamint kisebb kálciumtartalma miatt 

egyébként sem javasolható. A nagy mozgásigényt a legelőn biztosítanunk kell, ami azt jelenti, hogy kancánként 

több mint fél hektárral számolhatunk. Ha mindössze néhány állatunk legel, akkor is legalább 4-5 ha terület 

szükséges ahhoz, hogy állataink elegendőt mozogjanak. A lovak válogatva és mélyen legelnek, ennek ellenére a 

szarvasmarha legeltetése ló után lehetséges. 

Az iparszerű sertéstartás elterjedésével, a fajtapolitika gyökeres megváltozásával a 70-es évektől a sertés 

legeltetése nem volt jellemző. A több száz szakosított telep építése és a hibridek elterjedése a legeltetést, 

valamint azoknak a fajtáknak a létszámát, amelyek legeltethetőek, drasztikusan lecsökkentette. Az, hogy a sertés 

legeltetéséről újra beszélnünk kell annak következménye, hogy őshonos fajtánk, a mangalica reneszánszát éli. 

Különösen a szőke színváltozat létszáma növekedett látványosan és napjainkban már a génmegőrzésen túl az 

árutermelésről is beszélnünk kell. A fajta tulajdonságai, hagyományos tartásmódja lehetővé teszi, hogy az 

istállózott tartás mellett a legelő előnyeit is kihasználjuk. A sertés legelési sajátosságai közül ki kell emelnünk, 

hogy minimális a rostemésztése, így csak kiegészítő takarmányozás mellett legeltethető. Még a gyenge, vagy 

közepes genetikai képességű fajtákat sem tarthatjuk kizárólag legelőn. Ennél az állatfajnál különösen jellemző a 

szelektív legelés, mert elsősorban a lédús, rostszegény, zömmel aljfüveket kedveli. Kedvenc fajai közül 

kiemelhetjük a disznóparéjt, az olaszperjét, vagy a libatopot. Legelési szokásához tartozik a túrás, ami abból a 

szempontból, hogy állati fehérjét vehet fel a talajból kedvező, mélyebb fekvésű területeken azonban fertőzést is 

okozhat. Ha természetvédelmi területeken történik a sertés legeltetése – ami mangalicánál előfordulhat –, úgy a 

túrást, valamint azt a sajátosságát, hogy megszokott nyomvonalon közlekedik, célszerű figyelembe venni. 

A legeltetett állatok között sajátos és vitatott helyet foglal el a lúd. A több milliós hazai lúdállomány 

tenyészállatai, valamint a húsludak legeltetése ugyanakkor a tartástechnológia fontos eleme (21. kép). A 

legeltetési idényben tartott ludak majdnem kizárólagos táplálóanyag forrása a legelő. A madárinfluenza 

megjelenésével a ludak legeltetése kockázatosabbá vált, de tenyész- és húslúd állományaink nagy része 

napjainkban is legel. A lúd emésztési sajátosságai indokolják a szelektív legelést és köztudott, hogy elsősorban a 

növények levelét és gyenge szárát kedvelik. Szelektív legelésük nem annyira a fű fajára, inkább a fenofázisára 

vonatkozik. Technológia kialakításánál figyelnünk kell arra, hogy magas fűben a ludak nem szívesen legelnek, 

inkább leülik és ezzel tetemes taposási veszteséget okozhatnak. Ennél azonban nagyobb gondot jelent, hogy 

rendkívül mélyen legelnek, csipkedő legelési módjukkal a füvek sarjadását is megakadályozhatják. Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy trágyájuk ugyan értékes, de perzselő hatású, akkor érthető, hogy a nem megfelelő 

technológiával végrehajtott legeltetés hatalmas károkat okozhat a területen. Egyes nemzeti parkok területén több 

tízezres létszámban legeltek ludak és az okozott károk nem csak a szakemberek, de a médián keresztül a hazai 

közvélemény számára is ismertté váltak. Kontrollált körülmények között azonban a ludak is legeltethetők, akár 

villanykarám alkalmazása is lehetséges. Az állatok szoktatása azonban nem egyszerű, tollazatuk jól szigetel, így 

a még nem kitollasodott ludakkal kell a villanykarámot megismertetni. A megfelelően szakaszolt legelőterületek 

váltására 2-3 cm-es fűmagasságnál sort kell kerítenünk. 
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21. kép: Húsludak legeltetése 

A legeltetés hatását befolyásolja a legelőn eltöltött idő és az egységnyi területre jutó állatlétszám által 

meghatározott intenzitás. A legeltetés módjától függően változhat a legelőterületen eltöltött idő és bizonyos 

területek erőteljesebb használata a technológia szerint is indokolt. Többszörös intenzitással számolhatunk 

ugyanakkor a felhajtóutaknál, valamint a pihenő- és delelőhelyeken. Amennyiben állataink éjszaka is a területen 

tartózkodnak, úgy az intenzitás figyelembe vétele még fontosabb. Kutatások szerint az eltérő intenzitású 

legeltetés hat a talaj térfogattömegére, befolyásolja a talaj sótartalmát. Nagymértékben növekedhet a talaj nitrát-

tartalma és a rossz technológiával megválasztott legeltetés hatására egyéb káros sók is felhalmozódhatnak. 

A legeltetés hatását befolyásoló tényezők közül végül ki kell emelnünk a legelőterület típusát. Teljesen más 

hatása van a legeltetésnek egy homoki, vagy szikes legelőn, mint egy hegyi legelőn. Csak példaként említeném, 

hogy a homoki gyepekre az igen alacsony produktivitás és nagyfokú sérülékenység a jellemző. Ezeknek a 

legelőknek az állateltartó képessége minimális, ugyanakkor a nagy fajszám és a társulások sokfélesége 

természetvédelmi jelentőségét növeli. Szikes legelőknél a biológiai sokféleség fenntartása esetenként erős 

legeltetést igényel. Egyes madárfajok eltűnése a pusztai területekről időben egybeesik a legelő állatok számának 

csökkenésével. 

2. A legeltetési módok 

Az elmúlt évszázadokban a legeltetésnek számtalan módszere vált ismertté és nagy részük ma is használatos a 

gyakorlatban. Az, hogy milyen legeltetési módot alkalmazzunk, azt elsősorban a legelő termésének mennyisége 

és évszaki eloszlása határozza meg. Befolyásolja a módszert a legeltetett állat faja, fajtája, valamint az, hogy 

egyszerre hány egyedet szeretnénk legeltetni. Nem meghatározó, de esetenként a rendelkezésre álló munkaerő is 

befolyásolhatja, korlátozhatja a megválasztott legeltetési módot. 

Az egyik legrégebbi legeltetési mód a pányvás-, vagy bakterlegeltetés. Akkor alkalmazzák, amikor az 

állattartónak néhány állata van. Szinte minden állatfaj legeltethető e módszerrel. Az állatokat karóhoz kötjük, 

behatárolva ezzel a legelhető területet. Célszerű a pányva hosszát úgy meghatározni, hogy 1-2 naponta kelljen 

állatainkat áthelyezni. Ez a legelési mód lehetővé teszi, hogy a fű mennyiséget adagolni lehessen és a terület 

trágyázása is kontrollált. A mai gyakorlatban elvétve előforduló módszert árokpartok, töltésoldalak 

legeltetésénél használják. 
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A kosarazó legeltetést nem csak mint legeltetési módot, hanem a terület trágyázásának egyik lehetőségét is 

említhetjük. Évszázadokon keresztül a juhok egyik általánosan alkalmazott legeltetési technológiája volt. Kisebb 

állatcsoportokat általában vesszőből font kosarakkal határoltak és a kosarak tervszerű áttelepítésével 

kontrollálták a legeltetést és a terület trágyázását. A módszert csak nagyobb fűtermés esetén és kisebb 

állatállomány mellett célszerű használni. 

Az egyik legelterjedtebb legeltetési módszer a láb alóli, vagy szabad legeltetés. A hazai gyepterületek 

termőképessége és a legeltetett állatfajok fűigénye miatt napjainkban jellemző. A rendszertelen gyephasználatot 

jelentő szabad legeltetést kontrollálhatjuk, ha gulyások terelik az állatokat, meghatározva, hogy bizonyos 

legelőterületen mennyi ideig tartózkodjanak. Munkájukat társ, vagy jól kiképzett kutya is segítheti. A szabad, de 

a kár a láb alóli legeltetés hátrányaként említhetjük, hogy az állatok nagy területen legelhetnek, nagyobb a 

mozgási energia igényük és válogatási lehetőségük miatt a területen elszaporodhatnak az értéktelenebb 

növények. Mivel a legelő területen folyamatosan állatok tartózkodnak, így a szakszerű használathoz szükséges 

ápolási munkák elmaradnak. 

A közepes, vagy közepesnél intenzívebb gyepek legeltetésének általánosan használatos módszere a szakaszos 

legeltetés (22. kép). Legelőterületünket 6-8 szakaszra célszerű felosztanunk és ezeknek a szakaszoknak a váltása 

biztosíthatja a tervszerű legelőhasználatot. Az egyes szakaszokat stabil kerítéssel kell körbevennünk és a 

szakaszon belüli adagolást villanykarámmal oldjuk meg. A magyarországi gyakorlat szerint a terület napi 

adagolása szükséges úgy, hogy a szakaszváltást délután végezzük. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a már 

legelt szakaszon indul reggel a legeltetés és a viszonylag éhesebb állatok jobban hasznosítják a kisebb 

fűmennyiséget. 

 

22. kép: Húsmarhák szakaszos legeltetése 

Az intenzív gyepgazdálkodás és a rendelkezésre álló legelőfű nagy mennyiség indokolhatja a sávos legeltetést. 

A nagyobb fűtermés szakaszos legeltetésénél ugyanis nagymértékű lenne a taposási veszteség. A hazánkban 

ritkán alkalmazott módszer lényege, hogy 50-100 cm-es sávokban adagoljuk a területet az állatok számára. Az 

adagolás állatlétszámtól és a fű termésétől függően naponta többször is megtörténhet. A villanykarám 

áthelyezését olyan technikával kell megoldani, hogy egy munkaerő is elegendő legyen a sávok kijelölésére. 

Mivel a nagy fűtermésű területeken elsősorban tejelő állatokat kellene legeltetni, így ez a módszer tehenészetek 

számára javasolható. 
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Az intenzív legelőkön alkalmazható legeltetési módszer a szakaszváltós legeltetés is. E legeltetési módszerhez 

szükséges intenzitás öntözéssel, vagy átlagon felüli műtrágyázással érhető el. A területet stabil karámrendszerrel 

két részre osztják, az adagolást villanykarámmal oldjuk meg. A szakaszokon belül a legeltetés és a kaszálás 

jelenti az alternatívát. Az egyes rotációkban legelésre nem felhasznált termést kaszálják, majd valamilyen 

módszerrel a füvet tartósítják. Ahogy az egyes növendékek termésmennyisége csökken, úgy nő a legelésre 

megszabott terület és csökken a kaszálás lehetősége. Mivel a rendelkezésre álló fűmennyiség átlagon felüli és a 

terület igénytől függően növelhető, ezt a módszert is tejhasznosítású állományoknál alkalmazhatnák. 

3. A legeltetés tervezése 

Az állatállományok szakszerű legeltetéséhez gondos tervező munka szükséges. Figyelembe kell vennünk a 

legeltetett állatfaj, fajta és korcsoport sajátosságait és tudnunk kell a legelő állatok létszámát. Az egyes állatok 

takarmányszükségletéből kalkulálható a legelőn felveendő fű mennyisége. A legelő termésétől függően 

biztosítunk kiegészítő takarmányt és rendelkeznünk kell az adagolás módjáról is. A legelő állatok - bár a fű 

vegetációs vizéből folyadékhoz jutnak - ivóvíz szükséglete különösen nyáron jelentős, kijuttatási módja fontos 

tervezési feladat. Tervezési munkánk során döntenünk kell az állatok elhelyezéséről, esetleges istálló, vagy 

karám használatáról. Lényeges a kezelő karám létesítése és helyének meghatározása. A legelő terület 

szakaszolásáról állandó, vagy ideiglenes területek kijelöléséről, az ahhoz szükséges kerítést, vagy elektromos 

karámrendszert biztosítanunk kell. A legelő terület megközelítése, az úthálózat kijelölése meghatározhatja 

későbbi munkáinkat. Az utaknak minden időszakban – gondolok itt elsősorban az esős időre – járhatónak kell 

lenni. A legelő megközelíthetősége a kiegészítő takarmány, vagy ivóvíz kijuttatása és az állatok szállítása miatt 

lényeges. 

Kijelöljük az egyes szakaszok, a váltások időpontját és napra lebontva szervezzük meg a legeltetést. 

Tisztáznunk kell a legeltetési idényt megelőző, vagy a legeltetés során jelentkező állategészségügyi 

beavatkozásokat és azok időpontját. Egyes állatfajoknál a legelési időre eshet a termékenyítés, vagy akár az 

elletés is. Területünk rendben tartása érdekében, vagy akár az elegendő termés biztosítása miatt a tervezési 

munkákhoz tartozhat néhány agrotechnikai feladat kijelölése. Elvégezhetjük a terület trágyázását, öntözését, 

ápolását, vagy bizonyos legeltetési rendszernél a kaszálást is. 

A legeltetés megkezdése előtt a legelőt elő kell készítenünk a legeltetésre. Biztosítanunk kell a fertőzésmentes 

legelőt. A gyomnövényeket, vagy a mérgező növényeket beazonosítjuk és a területről kiírtjuk. Vannak 

egyértelműen károsító gyomnövények, mint például a foltos bürök és vannak erős hatásúak, de csak nagy 

mennyiségben mérgező növények is. Ide tartozhatnak akár a gyógynövények is. Enyhe hatású ugyan, de a 

kamilla is lehet nagy adagban káros. Ezek a növények glikozidokat, alkaloidokat és szapominokat tartalmaznak, 

hatóanyaguk károsíthatja az állat szervezetét. Amennyiben természetes vízfolyásból történik az itatás, vagy saját 

fúrású kutat használnunk, úgy az itatóvíz vizsgálata megelőzi a legeltetést. Elvégezhetjük a talajjavítást, vagy a 

tavaszi műtrágyázást is. Különösen olyan területeken, amelyek közel vannak a nagy forgalmú utakhoz, vagy 

városokhoz, indokolt lehet a terület nehézfém szennyeződésének ellenőrzése. A terület bejárásával biztosítjuk, 

hogy sérülést okozó tárgy ne legyen a legelőn. Az állatok legelését zavaró tárgyakat a területről el kell 

távolítanunk. Mielőtt az állatokat kitelepítenénk a legelőre, kialakítjuk a pihenőhelyet, kihelyezzük a vakaró 

oszlopokat és felállítjuk az élősködők elriasztásához szükséges porozó kapukat. A korábban már említett kezelő 

folyosó, kezelő karám és az ebben lévő kaloda kiépítése elsőrendű feladatunk. 

A terület előkészítésén túl a legelő állatok megfelelő felkészítése is fontos. Kihajtás előtt az állatok essenek át 

állatorvosi vizsgálaton, történjen meg néhány bakteriális betegséggel szemben vakcinázásuk. Bélsár vizsgálattal 

eldönthetjük, hogy szükséges-e az esetleg jelentkező parazitás betegség elleni gyógykezelés. Az állatok nagyobb 

mozgásigénye miatt szükség van a csülökápolásra, mert csak megfelelően ápolt lábak alkalmasak az átlagon 

felüli igénybevételre. Mivel az állatok az előző hónapokban tartósított tömegtakarmányt ettek, így a 

zöldtakarmányhoz fokozatosan kell hozzászoktatnunk őket. Csak az emésztőrendszerük átállása után 

engedhetjük, hogy teljes legelési időt töltsenek el a területen. A kezdeti, rövidebb ideig tartó legelés ahhoz is 

szükséges, hogy az állat megszokja a több mozgást. Az istállózott tartásnál a legeltetés előtti jártatással ezt 

megoldhatjuk. Az istállóban tartott állatok számára az erősebb sugárzás, a több óráig tartó napsütés is problémát 

jelenthet, így a fokozatosság ebből a szempontból is szükséges. 

A legelő állatokra a legelés sajátosságaiból adódóan több olyan betegség is leselkedik, amellyel kontrollált 

istállózott tartásban ritkábban találkozhatunk. A belgyógyászati betegségek közül ki kell emelnünk a hasmenést, 

a felfúvódást, vagy akár a fűtetániát. Amennyiben az állatokat átmenet nélkül legeltetjük, úgy a nagy 

mennyiségű zöld fű felvétele tejsavmérgezést is okozhat. Az utóbbi időben jellemző nyári hőségnapokon a 

hőguta ellen is védekeznünk kell. Gondos előkészítés és terület ellenőrzés mellett is előfordulhat, hogy idegen 
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test marad a legelőn és az állatok ezek felvétele után károsodnak. A parazitológiai betegséges előfordulása a 

legelőn tartásnál lényegesen gyakoribb. Míg istállózott körülmények között védekezhetünk az ektoparaziták 

ellen, addig a legelőn ezt megoldani szinte lehetetlen. A bagócslárva, a bögölyök, a legyek és a kullancsok 

támadása állandóan előfordulhat. Az állatok permetezése, a paraziták szaporodási helyének felderítése 

csökkentheti a paraziták okozta károkat. Ismertek a legelőn gyakrabban előforduló belső élősködők. A legelőn 

tartás, a természetes közeg jelenléte elősegíti a májmétely, a gyomor-, bél és tüdőférgesség kialakulását. Ezek az 

endoparaziták, amennyiben az ellenük való védekezés nem megfelelő, oly mértékben károsíthatják állatainkat, 

hogy a legeltetés előnyei hátránnyá változhatnak. 

4. A legelő berendezései 

Az egyes legelőszakaszok elválasztását állandó kerítéssel oldhatjuk meg. A kerítés fából készül, a kerítéshuzal 

anyaga azonban lehet acél, alumínium, szögesdrót, vagy fém bevonatú műanyag. A különböző állatfajok eltérő 

magasságú kerítést igényelnek. A ló számára 120-140 cm kerítésmagasság szükséges, a szarvasmarha, juh és 

kecske 90-110 cm-es kerítéssel is megtartható. Ha sertést legeltetünk, úgy számukra 50-60 cm-es magasság 

elegendő. 

A legtöbb legeltetési módszerhez hozzátartozik az elektromos kerítések használata. Állatfajonként eltérő 

magasságú és huzalozású villanykarámot alkalmaznak. Bármilyen elrendezésű is a kerítés, arra a célra meg kell 

felelnie, hogy állatainkat adott területen biztonsággal megőrizze. Az elektromos kerítések áramforrása lehet 

hálózati, telepes, de az utóbbi időben egyre inkább terjed a napelemes karám is. Az állatok riasztására alkalmas 

több ezer voltos feszültséget és a minimális áramerősséget (2,5mA) a különböző áramforrásoknak biztosítania 

kell. A berendezés másodpercenként adhat impulzust, de amennyiben az állatok megszokják a karám 

működését, kikapcsolt állapotban is elláthatja feladatát. Figyelembe kell vennünk, hogy az áramütés mértékének 

és időtartamának más-más fiziológiai hatása van. 

A legeltetés szakszerű végrehajtása érdekében az egyik legfontosabb legelői berendezés a kezelő 

karámrendszer. A különböző állatok legeltetése során az állatokat többször csoportosítani kell, bizonyos 

kezelések elvégzéséhez rögzítésük szükséges. Az állatok szétválasztását indokolhatja szaporodási stádium 

szerinti csoportosítás, vagy akár a területről való elszállítás is. Rögzítenünk kell az állatokat állategészségügyi 

beavatkozásnál (vérvétel, oltás), szaporodással kapcsolatos műveleteknél (termékenyítés, vemhességvizsgálat). 

Az időszakonként szükséges lábvégápolás, mérlegelés végrehajtását szintén megkönnyíti a karámrendszer. A 

kezelőt úgy kell kialakítani, hogy naponta akár 2-300 állat kezelését is lehetővé tegye. A viszonylag nagy 

szélességű bejárati oldal elősegíti a könnyű beterelést, a több osztályozásra szolgáló karám a szétválasztást, a 

gyorsan és kis erővel működtethető kalodarendszer pedig az állat rögzítését biztosítja. A gyakorlatban többféle 

elrendezésű kezelőkarám rendszert használnak, a helyi sajátosságoknak megfelelően célszerű a legjobb 

megoldást megkeresni. 

A legelő állatok ivóvíz ellátását természetes vízforrásból is biztosíthatjuk. Ha az állatokat város közelében 

legeltetjük, úgy a természetes víz szennyvízzel szennyezettsége előfordulhat. Ugyancsak nagyobb figyelmet 

érdemel az ásott, vagy fúrt kút, mert ezek vize is károsíthatja az állatokat. Rendszeresen ellenőrizni kell az 

ivóvíz fizikai, kémiai, bakterológiai és parazitológiai állapotát. Ismernünk kell az állatokkal itatott víz ammónia, 

nitrit, nitrát, foszfát, összcsíratartalmát, de befolyásolhatja az állatok vízfelvételét a pH és a keménység is. Az 

ásott, vagy fúrt kutakból a vizet szivattyúval, vagy szélkerékkel nyerhetjük ki. Biztonságosabb megoldás és jobb 

minőségű vizet szolgáltat a csővezetékes rendszer, kiépítése azonban költségesebb. Ha a legelőterület lakott 

területtől távolabb esik és gyakrabban váltják a szakaszokat, úgy tartálykocsival kell vizet hordanunk az 

állatoknak. Nagyobb vízfelvételű gazdasági állatainknál (szarvasmarha, ló) a folyamatos vízszállítás nehezen 

kivitelezhető és drága. 

Végezetül meg kell említenünk, hogy mivel legelőterületeink nagy része védett természeti terület, így 

legeltetésénél az ide vonatkozó rendeleteket figyelembe kell vennünk. Tiltások és megszorítások akár kisebb 

területekre is vonatkozhatnak, de betartásuk a természeti értékek megóvása érdekében szükséges. A 

Környezetvédelmi Minisztérium 1989-es és 1990-es rendeletei előírják a magyarországi védett természeti 

területek legeltetésének szabályait. Ez a lehetőség rendkívül széles skálán mozog, hiszen a teljes tiltástól a 

legeltetés szükségességéig tart. Ismertek olyan területek, ahol semmilyen állatfaj nem legeltethető. Előírhatják, 

hogy meghatározott területen csak bizonyos állatfaj legelhet, vagy megszabhatják azt, hogy mely állatfaj 

legeltetése tilos. A rendelet korlátozhatja a legeltetési időszakot, de az is lehetséges, hogy a területre semmilyen 

legeltetéssel kapcsolatos szabályt nem határoz meg. A védett területeken a legeltetést irányító szakember feladat 

a vonatkozó rendeletek ismerete és betartása. 
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Különleges szabályok vonatkoznak a NATURA 2000 programhoz tartozó gyepterületekre. Ezeken a területeken 

sertés és lúd nem legeltethető és más állatfajokkal is tilos a túllegeltetés. A terület tápanyag utánpótlását csak az 

állatok ürüléke biztosíthatja. A terület vízgazdálkodásába beavatkozni tilos, a belvíz nem vezethető el és a 

terület nem öntözhető. Az elvégzett munkák a fészket és a fészkelést nem zavarhatják. Bármilyen jellegű 

munkavégzés csak nappal végezhető, sötétben a kockázatok csökkentése miatt nem dolgozhatnak a területen. Az 

állatok számára 5 és 10 % közötti kaszálatlan területet kell meghagyni. Amennyiben a meghatározott időben 

kaszálják a területet, úgy azt középről kifelé és vadriasztó alkalmazásával tehetik meg. A NATURA 2000 

gyepterületeken október 31. és április 25. között csak engedéllyel legeltethetnek. 

Ellenőrző kérdések: 

• Milyen gazdasági állatfajok legeltethetők az eltérő intenzitású gyepterületeken? 

• Ismertesse a különböző legeltetési módokat! 

• Hogyan készíti elő a legelőt legeltetésre? 

• Milyen etetési, itatási megoldásokat alkalmazhatnak a legeltetéses állattartásban? 
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Chapter 11. A KÖRNYEZETVÉDELEM 
SZEREPE A TARTÁSTECHNOLÓGIA 
MEGVÁLASZTÁSÁBAN 

Az elmúlt évtizedek termeléspolitikája a növekvő fogyasztói igény kielégítését szolgálta. Szinte minden 

állatfajnál intenzívebb fajtákat használnak és a tartás, takarmányozás területén is jellemző a nagy mennyiségű 

termék előállítását szolgáló technológia. Az intenzív tömegtermelés és az egyes termékek előállításához 

szükséges hatékonyság és gazdaságosság néhány korábban fontos tényezőt háttérbe szorított. Gondolok itt az 

ökológiai fenntarthatóságra, az állat- és környezetvédelemre, de ugyanebbe a kategóriába tartozhat a kevésbé 

intenzív fajták megőrzése is. Ha ezeknek a feltételeknek a termelés során meg akarunk felelni, a jelentkező 

többletköltségeket valakinek viselnie kell. A termelő célja a gazdaságos termékelőállítás és érthető, hogy 

veszteségesen nem akar gazdálkodni. Bizonyos mértékig önmagától korlátozhatja a környezetére káros 

technológiai elemek használatát, de törvényekkel és rendeletekkel erre kényszeríteni is lehet. Az előírt 

technológia betartásának többletköltségét rajta kívül a fogyasztó, vagy az állam viselheti. A jelenlegi 

életszínvonal nem igazán teszi lehetővé, hogy a termékelőállítás többletköltségeit a fogyasztókra terheljék. 

Megoldás tehát az állam nagyobb szerepvállalása a korábban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő 

programok támogatása és finanszírozása. 

1. Az állattartás környezetterhelése 

Az állattartási technológiák során a telepen keletkező szennyező anyagok nagymértékben terhelhetik, esetenként 

károsíthatják a környezetet. Legnagyobb volumenben a szilárd, vagy hígtrágya jelentkezik, de egyes állatfajok, 

vagy hasznosítások esetén a szennyvíz mennyisége is átlagon felüli lehet. Bizonyos technológiák, különösen a 

nagy állatlétszámú iparszerű telepek gázok kibocsátásával a levegőt is szennyezhetik. 

A feletetett takarmány állatfajonként eltérő módon hasznosul, de általában megállapítható, hogy nagy része 

visszakerül a természetbe. Takarmánykihasználási kísérletek igazolták, hogy a takarmány szárazanyag-

tartalmának fele, ásványianyag-tartalmának pedig akár 70-80 %-a kiürülhet. A naponta ürített szilárd és híg 

ürülék súlya állatfajonként eltérő, nagytestű állatoknál meghaladhatja a 20-30 kg-ot. Ebből kalkulálható az 

egyes állatfajok éves trágyatermelése, melyről a 11. táblázat tájékoztat. 

Az adatokból megállapítható, hogy különösen a nagyobb testű állatoknál nagyon nagy mennyiségű trágya 

keletkezik. Egy tejelő tehén évi 10 tonnát is meghaladó szervestrágya mennyisége jelzi azt a volument, 

amelynek szakszerű kezeléséről, kijuttatásáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. A környezet terhelése 

szempontjából nem mindegy, hogy a tárgya és a vizelet nedvességtartalmának felszívásához milyen 

alomanyagot használunk. Az általánosan használt, vagy a ritkábban előforduló alomanyagok felszívó képessége 

között és szerves-, valamint ásványianyag-tartalma között eltérések lehetnek (12. táblázat). 

11. táblázat A gazdasági állatok trágyatermelése (tonna/év) 
 

Faj és korcsoport Trágyatermelés 

Szarvasmarha 
 

   Borjú 6 hónapos korig 2,0 

   Növendék marha választástól 1 éves koráig 5,0 

   Növendék üsző 1 éves kortól 7 hónapos vemhességig 6,0 

   Tehén, 7 hónap feletti vemhes üsző 10,0 

   Hízómarha 11,0 
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Juh 
 

   Növendék juh 0,5 

   Tenyészkos, anya 0,7 

Sertés 
 

   Süldő 0,8 

   Kan, koca, előhasi koca 1,2 

   Hízósertés 1,3 

Baromfi 
 

   Liba 0,011 

   Kacsa 0,008 

   Tyúk 0,005 

Forrás: Hajas-Rázsó, 1969. 

12. táblázat A különböző alomanyagok felszívóképessége és összetétele 
 

Alomanyag Felszívóképes

ség 

(%) 

Nedvesség 

(%) 

Szervesanyag 

(%) 
N (%) P (%) K (%) 

Gabona-

szalma 
200-300 13-15 80-85 0,3-0,6 0,2-0,3 0,6-1,2 

Szalma-

szecska 
250-350 13-17 80-85 0,3-0,6 0,2-1,2 0,6-1,2 

Hüvelyes-

szalma 
250-350 15-17 75-80 1,2-1,5 0,3-0,4 1,0-2,0q 

Erdei avar 150-200 13-15 80-85 0,7-1,0 0,2-0,4 0,2-0,3 

Tőzeg 250-350 35-40 35-40 1,3-3,0 0,2-0,4 0,3-0,5 

Forrás: Nyíri, 1993. 

2. A levegő szennyezettsége 

A légszennyező gázok közül első helyen az ammóniát kell megemlítenünk. A színtelen, szúrós szagú gáz az 

ürülék elbontása során a benne található fehérjéből ammónia képződhet. Ezek egy részét a bontó szervezetek 

beépíthetik testükbe, de ha a szennyezett alomban a szén és nitrogén aránya nem megfelelő, szabad ammónia 

keletkezik. Ez a gázmennyiség a szellőző rendszeren keresztül elhagyja az istállót. Nyálkahártyát irritáló hatása 

könnyezést, tüsszögést válthat ki. A zömmel bélsárból és vizeletből származó ammónia a telep környezetében a 
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növényzetet károsíthatja, erdőpusztító hatását egyre többen emlegetik. Tény, hogy a levegőbe távozó ammónia 

közel 90 %-a állattartó telepekről származik és az állatfajok közül ki kell emelnünk a sertést, 65 %-os 

részesedésével. 

A kénhidrogén záptojás szagú, erős toxicitású gáz, forrása elsősorban a hígtrágya. A szerves anyagból 

felszabaduló kén anaerob körülmények között kénhidrogénné alakul, aerob viszonyok között pedig szulfátok 

keletkeznek belőle. Felszabadulásának a savanyú kémhatás és a nedves felületek nagyobb aránya kedvez. 

Különösen rácspadozatnál - ha nem megfelelő a tárgya eltávolítása - visszaáramlik az istállóba. Nagy 

mennyiségben akár légzőszervi bénulást is okozhat. 

A levegőnél nehezebb színtelen, szagtalan gáz a széndioxid, a padozat felett koncentrálódik. Forrása az állatok 

által kilégzett levegő, valamint a bélsár és a vizelet. Az istállóban használt gépek kipufogó gáza, vagy 

égésterméke szintén széndioxid tartalmú. Mivel jelenléte csökkenti az istálló oxigéntartalmát, mérgező is lehet. 

Anaerob körülmények között és különösen magas hőmérsékleten az alomban baktériumok hatására metán 

képződhet. 30-32 ºC felett a sertés hígtrágyájából nagy mennyiségben szabadulhat fel. Az üvegházhatást elemző 

kutatók jelentőséget tulajdonítanak a szabadon tartott kérődző állatok metán kibocsátásának is. Számításaik 

eredményeként korlátozni szeretnék a kérődző állatok létszámát, veszélyeztetvén ezzel az emberiség tej- és 

húsellátását. Tény, hogy kérődző állataink metánkibocsátása jelentős, de mennyisége elmarad más ágazatok 

gázkibocsátásától. 

A korábban említett gázokon túl az állattartó telepek trágyájából további, akár néhány száz bűzös anyagot is 

megemlíthetünk. Általában kis koncentrációban vannak jelen, de szaghatásuk annyira intenzív, hogy negatívan 

befolyásolhatják a termelési környezetet. A korábban már említett gázok szaga az állatokra és a dolgozókra is 

hatással lehet. Az ammónia szúrós, a kénhidrogén záptojás, az allil merkaptán fokhagyma szaga jellegzetes. 

Nyálkahártyánkat a piridin irritálhatja, a tiofenon pedig hányingert kelthet. Hatásukra csökkenhet az állatok 

táplálékfelvétele, légzési zavar is kialakulhat. A szagok negatív következménye allergiás tünet, rosszullét, vagy 

hányás is lehet. Teljesítménycsökkenést nem csak az állatoknál, hanem a környezetükben dolgozóknál is 

megfigyelhetünk. 

A szaghatást befolyásolja, hogy milyen állatfajt, fajtát, vagy korcsoportot tartunk. A túlzott állatsűrűség, a 

magasabb hőmérséklet és a nem megfelelő szellőztetés erősítheti hatását. A takarmányozás technológiája, az 

almozás és trágyaeltávolítás gyakorisága, de a padozat vízelvezetése is hatással lehet az istállóban keletkező 

szagokra. 

Az istálló levegőjének ellenőrzésére, gázelemző készülék használatára, ha nem is rendszeresen, de szükség 

lehet. A mérések eredménye tájékoztathatja a termelőt, hogy technológiája eredményeként milyen gázok és 

milyen mértékben szabadulnak fel az istállóban. 

Szellőztetés során az istállóból távozó levegő különböző méretű port tartalmaz. A technológiától függően 

kolloid részecskéktől az egészen durva porig minden méret előfordulhat. Az állattartás szempontjából hátrányos, 

hogy a porszemek gyakran mikroorganizmusokkal fertőzöttek. A legtöbb por takarmányozás során keletkezik és 

az állatfajok közül a sertéstartás során a legjellemzőbb. A keletkező por mennyiségét jól jellemzi, hogy egy 

10.000 férőhelyes sertéstelepről évente 50 tonna távozik. A levegő porszennyezettségének mérésére konimétert, 

vagy perszométert használnak. Az előbbi a szemeket megszámolja, az utóbbi pedig a por tömegét méri. 

Az istálló levegője jelentős mennyiségű élőcsirát is tartalmaz. Ez a biológiai aerosol kis méreténél fogva hosszú 

ideig az istállóban lebeghet. A mikroorganizmusok túlélését az istállók nagyobb páratartalma elősegítheti. 

Jelentős részüket streptococcusok, staphilococcusok és a szalmonella teszi ki. Megtalálhatók ezen kívül 

penészgombák, élesztőgombák, vagy vírusok is. A levegő mikrobatartalmának forrása az állat kültakarója, az 

állat szervezete, de juthat mikroorganizmus a levegőbe a takarmányból és az alomból is. Az egyes állatfajoknál 

eltérő lehet a levegő élőcsira szennyezettsége. Kiemelhetjük azonban az almozott tartású baromfiakat, valamint 

a sertés fiaztatót és hizlaldát, mint az élőcsíra fő keletkezési helyét. 

A levegő szennyezettségének mérséklésére számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezek közül az egyik 

legfontosabb az ammónia emisszió csökkentése. A szarvasmarha fajban a kötött tartás lényegesen kevesebb 

ammónia kibocsátást eredményez. Az általánosan elterjedt kötetlen tartáshoz viszonyítva akár 50 %-os 

csökkenés is elképzelhető. A jól kivitelezett vízöblítéses trágyaeltávolítással és a részleges rácspadló 

használatával a sertéstenyésztésben 25 %-kal kevesebb az emisszió. Az öblítő rendszerben alacsonyabb 

ammónia tartalmú folyadékra lenne szükség, ennek előállítása azonban nem egyszerű. A rácspadozat alatti 
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vízelvezető csatornával kombinált tolólapos trágyaeltávolító rendszer szintén csökkenti az emissziót. 60-80 %-

os javulást is jelenthet a ketreces tojótyúk tartásban a szalagos trágyaeltávolítás. Az alom nélküli tartás, a 

hígtrágya keletkezése növeli a levegő ammónia tartalmát, de nagyobb metán emisszióval is számolhatunk. Nem 

csak a környezeti levegőt, de a vizet is óvnunk kell a hígtrágya káros hatásától. A szerves trágya kijuttatása, ha 

nem megfelelő napon, vagy napszakban kerül a területre, szintén okozhat nagyobb ammónia képződést. A gyors 

bedolgozás csökkentheti a kibocsátott gázok mennyiségét. A trágyafelhasználás szezonalitása szükségessé teszi 

a tárolókapacitás növelését. A legnagyobb emisszió gátló módszer a mélyárkos, vagy injektálásos kijuttatás. 

Ennek a terjedését azonban akadályozza, hogy rendkívüli a vonóerő igénye és nehezebb talajokon nem 

alkalmazható. 

A szaghatások csökkentésére is több lehetőségünk van. Adagolhatunk az állat emésztésére ható 

takarmánykiegészítőt, de ismert az alomra kijuttatott zeolit, bentonit, aktív szén, vagy yukka kivonat kedvező 

hatása. A trágya fedésével közömbösíthetjük a szaghatást és biológiai tisztítással, bioszűrők alkalmazásával a 

szaghatás szintén mérsékelhető. Szűrésre lehetőleg széles fajspektrumú, megfelelően adaptálódott 

mikroorganizmusokat használjunk. A megfelelően szelektált baktérium törzsek magas lebontási teljesítménnyel 

rendelkeznek. 

Természetesen a már keletkezett szagok hatásának csökkentése is lehet feladatunk, de igazi megoldást az 

jelentene, ha megtalálnánk technológiánk kritikus pontjait. Azokon a helyeken, ahol nagy mennyiségű szag 

keletkezik, a technológia változtatásával minimalizálhatjuk a kibocsátást. 

3. A szennyvíz forrása és keletkezése állattartó 
telepeken 

Állattartó telepeinken nagy mennyiségben keletkezik szennyvíz, így a technológia szempontjából nem 

lényegtelen forrásuknak és mértéküknek ismerete. Természetes, hogy a bélsár és vizelet nagy mennyiségű 

szennyvíz forrása, de a gépi technológia ugyancsak jelentős mennyiségű szennyvizet termel. A 

fejőberendezések mosása, a tejhűtő tisztántartása zsíros vizet, a telepi gépek tisztítása olajos vizet eredményez. 

A padozat tisztítása, a szociális helyiségek használata, de a lehulló csapadék is növeli egy telepen a keletkező 

szennyvíz mennyiségét. Talán leglényegesebb feladat a fekáliát tartalmazó és a csapadékvíz külön kezelése. 

A szennyvízzel kapcsolatban az állattartó telepek számára határértékeket írnak elő, amelyek betartása szükséges. 

A biológiailag lebontható szerves anyag mennyiségét a BOI-érték (biokémiai oxigén igény), a lebontáshoz 

szükséges oxigén mennyiségét pedig a KOI-érték (kémiai oxigén igény) adja meg. Ismert még a zsír- és 

olajjellegű szennyeződés mértékét jelző SZOE (szerves oldószer extrakt) érték. A jelzett paraméterek ismerete 

és betartása különösen akkor érdekes, ha a szennyvíz a telepről nem közcsatornába, vagy talajba, hanem 

élővízbe távozik. Ebben az esetben az előbbi értékeken túl előírások vonatkoznak a szennyvíz ülepedő és lebegő 

anyagaira is. Az élővízbe történő kijuttatás lehetőségét befolyásolhatja a szóban forgó élővíz öntisztuló 

képessége. 

A környezetet károsító hatások közül röviden szólnunk kell a telepen jelentkező zajhatásokról. A telepeken 

állatfajonként és hasznosításonként eltérő mértékben alkalmaznak gépeket. A szellőztetés, vagy a 

trágyaeltávolítás gépesítése jelentős zajhatással járhat. A hosszú ideig tartó és erős zaj hormonhatásokon 

keresztül befolyásolhatja az állatok termelését. A hirtelen erős hanghatás stresszelheti az állatot, adrenalin 

termelésével gátolhatja egyéb hormonok működését. Ismert ugyanakkor a gépek zajának pozitív hatása bizonyos 

reflexek kiváltására. A takarmánykiosztó gép hangja elindíthatja a nyálelválasztást, a fejőgép zúgása pedig 

oxitocin termelésével a tejleadást stimulálja. 

Napjainkban környezetvédelmi problémák elsősorban a sertéstenyésztésben jelentkeznek, ahol jellemző a nagy 

állatkoncentráció. Hazánkban nagyon sok ezernél több kocát tartó telep termel és előfordul telepenként a több 

tízezres hízóállat tartása. Az ilyen mértékű állatkoncentráció a nagy mennyiségű hígtrágyával veszélyt jelenthet 

a környezetre. A keletkező trágya megváltoztathatja a telep környezetében a talaj- és vízviszonyokat, de 

üvegház hatása a környezet levegőjét is károsíthatja. A telepről kikerülő szaganyagok és a keletkezett zaj is 

károsan befolyásolja a telep környezetét. Az állatgyógyászati készítmények nem szakszerű felhasználása szintén 

környezetkárosítás forrása lehet. Korábban már említettük, hogy a gazdasági állatok a felvett takarmányt kis 

hatékonysággal hasznosítják. Különösen igaz ez a sertésre, mert a felvett nitrogén 67 %-a a vizelettel és a 

bélsárral távozik. A szarvasmarha legeltetése során jelentős lehet a dinitrogénoxid-, valamint a metánképződés. 

Sajnos állataink jó része nem legel, így a dinitrogén és metán levegőbe távozása is mérsékelt. Tudnunk kell 

ugyanakkor, hogy a szabadban tartás az ammónia emisszió szempontjából kedvező hatású. A jelentős 
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mennyiségű tömegtakarmányt felvevő szarvasmarhák metántermelése emésztési sajátosságainak megfelelően 

több, míg a koncentrált takarmány etetése a metánkibocsátását csökkenti. Az emésztés módosításához 

felhasználhatunk takarmánykiegészítőket is, de ezek ára korlátozza terjedésüket. 

2000-ben és 2001-ben születtek meg azok a kormányrendeletek, amelyek szabályozták a felszíni vizek 

minőségvédelmét, valamint rendelkeztek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének védelméről. Az 

állattartó telep számára előírják, hogy a szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége hektáronként 170 kg 

alatt kell maradjon. Ha a tejelő tehenek éves szervestrágya termelését vesszük alapul, akkor a 100 kg termelődő 

nitrogén mennyisége feltételezi a tehenenkénti 0,6 hektár kijuttatásra alkalmas földet. Szivárgásmentesen hat 

havi trágya elhelyezésére elegendő tárolót kell építeni. Az istállótrágya tárolónak is 6 havi tárgya tárolására 

elegendő méretűnek kell lenni. A trágyatárolót szigetelt alappal és csurgalékvíz gyűjtő csatornával kell 

megépíteni. A rendelet szabályozza, hogy az istálló és a tároló között szilárd útburkolat legyen. 

Ellenőrző kérdések: 

• Milyen forrásból származhatnak környezetre veszélyes anyagok az állattartásban? 

• Milyen lehetőség van az ammónia-kibocsátás csökkentésére? 

• Melyek a szennyvíz forrásai egy állattartó telepek? 
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Chapter 12. AZ ÁLLATVÉDELEM 
SZEREPE A TARTÁSTECHNOLÓGIA 
MEGVÁLASZTÁSÁBAN 

Az elmúlt évtizedekben a társadalmi igény, az erősödő civil mozgalmak megfogalmazták az állatok védelmével 

és jogával kapcsolatos elvárásaikat. Az intenzív tartástechnológia, a nagy volumenű és pusztán a hatékonyságot 

figyelembe vevő tartástechnológiák terjedése álltainkat természetellenes közegbe kényszerítette. Az egyes 

termékelőállító ágazatokban jelentkező világméretű verseny hatására az állat igényeit figyelmen kívül hagyó 

technológiák is elterjedhettek. A fogyasztók megfogalmazták elvárásaikat a termelőkkel szemben és egyre 

erősebb civil mozgalmak álltak e küzdelem élére. Az állatok védelme érdekében folytatott kampány bizonyos 

szintig érthető, de ha ezt néhány cég érdekében használják fel a piac befolyásolására, akkor számunkra 

elfogadhatatlan. A szélsőséges állatvédők szemléletét és sokszor indokolatlan fellépését sem tartjuk 

szerencsésnek. Az állattartásban dolgozók, az állatokkal foglalkozó szakemberek fontosnak tartják állataik 

védelmét és lehetőségeikhez képest mindent megtesznek ennek érdekében. A kiélezett verseny és néhány 

állattartó nem megfelelő hozzáállása azonban szükségessé tette az állatvédelemmel kapcsolatos törvények 

megalkotását. 

Az állat és az ember kapcsolatában több elv érvényesíthető. Egyesek megfogalmazzák, hogy minden állat alá 

van rendelve az embernek és jogait minimális mértékben kell figyelembe venni. Mások különbséget tesznek a 

gazdasági célból tartott állatok és hobby állatok között. Megítélésük szerint egy hízó állat jogát kevésbé kell 

figyelembe venni, de egy kutyánál ezt a jogot érvényesítenünk kell. Szélsőséges állatvédők szerint az embernek 

és az állatnak azonos jogai vannak. Ez az elv egy gazdasági célból tartott állatnál indokolhatatlan és 

betarthatatlan. A legtöbb állatvédelmi törvény megfogalmazza az állatok általános jogait. Ez alapján az 

állatoknak joguk van az éhezés- és szomjazásmentes élethez. Tartásuk során kerüljük a fájdalmat, vagy sérülést 

előidéző beavatkozásokat, biztosítsuk a beteg állatok gyógyulását. Minden állatnak joga van a környezet 

szélsőséges hatása elleni védelemhez, valamint a pihenéshez. Az állatok számára biztosítanunk kell a félelem és 

stresszmentes életet és lehetőséget kell adnunk a természetes viselkedési forma gyakorlásához. 

1. A közérzet mérésének lehetőségei 

Azt, hogy egy állat a technológiában jól érzi-e magát, számtalan módon megítélhetjük. Általában elmondható, 

hogy a jó közérzet indikátora a teljesítmény. Szaporodására és kiváló produkcióra csak a jó közérzetű állat 

képes. Előfordulhat azonban, hogy csúcstermelő állatoknál sincsenek az alapvető életfeltételek biztosítva. 

Kiváló példa erre a ketreces tojótyúktartás. A 300-at is meghaladó tojástermelés alapfeltételei biztosítva vannak, 

az állat jó közérzete ugyanakkor megkérdőjelezhető. A legtöbb esetben azonban a rossz közérzet stresszhez 

vezethet. A környezethez való alkalmazkodást az állattól adaptációs energiát igényel és ez 

teljesítménycsökkenéssel járhat. 

Az állat közérzetét etológiai, vagy termelésélettani paraméterekkel vizsgálhatjuk. Az állat viselkedése, az 

életfolyamatok ideje és gyakorisága, a fajra jellemző testtartás és morgásforma jelezheti az állat közérzetében 

bekövetkezett változásokat. Az egyes technológiai elemekkel szembeni averzió, vagy preferencia jelzésértékű 

lehet, de szélsőséges esetben rendellenes, rossz szokások kialakulása is elképzelhető. Megfigyelhetjük állataink 

apátiáját, ami azt jelenti, hogy nem a fajra jellemző módon reagál a környezetére. Az üresjárati reakció, azaz a 

vákuum viselkedés is felhívhatja figyelmünket a hiányosságokra. 

Az állatok termelésének, szaporodásának adatai, teljesítménye szintén szolgálhat a közérzet mérésére. A 

rendszeresen jelentkező sérülések, vagy betegségek a technológia alkalmatlanságát igazolhatják és súlyos 

esetben az állatok elhullása is bekövetkezhet. 

2. Az állatvédelem általános szabályai, állatvédelmi 
törvény 

Az állattartó feladata, hogy állatai számára a faj, fajta és kor szerinti elvárásoknak megfelelően az 

életfeltételeket biztosítsa. Állatainkat faj, fajta, kor és veszélyességre tekintettel kell kezelnünk. Az egymásra 
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veszélyt jelentő, vagy egymást nyugtalanító állatokat el kell különíteni. Zárt körülmények között tartott 

állatoknak a zavartalan pihenéséről és mozgatásáról gondoskodnunk kell. Az időjárás káros hatásaitól az 

állatokat védeni kell. A tartásmódnak olyan legyen, hogy tegye lehetővé a szakszerű gondozást, de akadályozza 

meg az állatok szökését. A technológiai megoldások közül az állatkímélő technológiák előnyt élveznek. A 

technológiai berendezéseket naponta legalább egyszer ellenőrizni szükséges. A törvény tiltja az állatkínzást, az 

állatokat viadalra nem szabad kiképezni és nem uszíthatóak. Kerülni kell a kényszertakarmányozást és a túlzott 

teljesítményre kényszerítés sem megengedett. Az előbb említett előírások általánosan értelmezhetők, de 

természetesen az állatvédelmi törvények részletesen is rendelkeznek az állatokkal kapcsolatos szabályokról. 

Magyarországon állatvédelmi törvény 1998. óta létezik és hatálya a gazdasági állatokon túl kiterjed a kutatási 

kísérleti állatokra, a sportban és versenyben használt egyedekre is. Hatálya alá tartoznak a pásztor, őrző, mentő 

kutyák, a terápiás, vagy vadászati célra használt állatok. A törvény rendelkezik a mutatványos és bemutató célú 

állatokról, a hobby állatokról, valamint a vadászható vadfajokról. A magyarországi 1998-as XXVIII. törvény az 

állatok védelméről és kíméletéről rendelkezik. A törvény megalkotói az Európai Unió alábbi jogszabályait 

vették figyelembe: 

• Tanács 78/923. hat. az állatok védelméről, a mezőgazdasági állatokról 

• Tanács 88/306. hat. a vágóállatok védelméről 

• Tanács 88/166. irányelve a ketrecben tartott tojótyúkokról 

• Tanács 91/028. irányelve a szállítás közbeni védelemről 

• Tanács 91/629. irányelv a borjak védelme, minimális követelmények 

• Tanács 91/630. irányelv a sertés védelme, minimális követelmények 

• Tanács 93/119. irányelve az állatok védelme levágáskor 

• Tanács 98/58. irányelve a mezőgazdasági haszonállatok védelméről. 

A törvény megállapítása szerint az állatok érezni, szenvedni, örülni képes lények, ezért tiszteletben tartásuk, jó 

közérzetük biztosítása, erkölcsi kötelesség. 

Az Európai Uniós Tanácsi irányelveknek megfelelően az egyes fajok és korcsoportok tartását az FVM 

rendeletekben szabályozta. 

A szarvasmarha istállók kialakításánál a külső tényezők hatását csökkenteni kell. Az állatokat nem zavarhatja 

fény, légköri szennyezés, vagy zaj. Az épületnek meg kell felelni a tűzvédelmi előírásoknak és fontos a jó 

higiéniai körülmények fenntarthatósága. Az épület lehetővé teszi az állatok sérülésveszély nélküli mozgását. A 

belső kialakításnál előírják a biztonságos közlekedést garantálható folyosó- és ajtóméretet. Az etetők és itatók 

hozzáférhetőek, a pihenőboxok száma és mérete lehetővé teszi az állatok pihenését. Általában elmondható, hogy 

az istállóban található technológiai elemeknek biztosítani kell az állatok természetes életfolyamatainak feltételét. 

A szarvasmarhatartásban az állatvédelmi rendelet előírja, hogy a padozat rugalmas és csúszásmentes legyen. 

Tartós anyagból kell készíteni, amely könnyen tisztítható és fertőtleníthető. A padozat nem tartalmazhat 

ártalmas anyagokat és jó hőszigetelő kell hogy legyen. 

A borjak részére a Tanács 91/629-es irányelve fogalmazza meg elvárásait, melyhez az FVM 178/2009-es 

rendeletének 1. sz. melléklete kapcsolódik. 

A borjakra vonatkozó állatvédelmi rendelet az állat 6 hónapos koráig érvényes. A borjakat születésük után, de 

legalább hat órán belül föcstejhez kell juttatni. Valamennyi borjú egészsége és jóléte szempontjából az 

automatikus, vagy mechanikus berendezéseket naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állatok 

lekötése tilos, kivéve, ha etetik a csoportosan tartott állatokat. Ebben az esetben is egy óra lekötési idő 

engedélyezett. 8 hetes korig használható az állat mozgását nem korlátozó egyedi ketrec. A ketrecet úgy kell 

elhelyezni, hogy az állatok társaikat láthassák. 

Az EU 91/630-as Tanácsi irányelv alapján az FVM 178/2009-es rendeletének 2. sz. melléklete szabályozza a 

sertések tartásának minimális követelményeit. 
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A csoportosan tartott minden egyes malac és hízó számára súlytól függően akadálytalanul használható 

alapterületet kell biztosítani. 10-20 kg közötti súlykategóriában 0,2 m2, 85-110 kg-os súlynál pedig 0,65 m2 

szükséges hízónként. A kocasüldőknek 0,95 m2, a kocák számára pedig 1,3 m2 tömör, szilárd padozatot kell 

biztosítani. A betonból készült rácspadozat nyílásszélessége malac esetében legfeljebb 11 mm, hízónál 18 mm, 

kocasüldő és koca esetében 20 mm lehet. A padozatnak simának, csúszásmentesnek kell lenni és nem okozhat a 

sertésnek fájdalmat, vagy sérülést. A sertést tilos lekötni, a kocasüldőket és kocákat pedig a termékenyítés utáni 

4. héttől csoportosan kell tartani. A csoportosan tartott tenyészállatok takarmányozása olyan rendszerben 

történjen, hogy a vetélytársak jelenlétében is elegendő mennyiségű táplálékot vehessen fel. Az állatoknak az 

éhség csillapítására és rágási igénye kielégítésére elegendő mennyiségű ballaszt, vagy magas rosttartalmú 

takarmányt kell biztosítani. Minden sertést naponta egyszer meg kell etetni és álljon rendelkezésükre elegendő 

mennyiségű friss víz is. Az épület azon részében, ahol a sertéseket tartják, kerülni kell a 85 dBA-t meghaladó 

zajt és 8 órán keresztül legalább 40 lux megvilágítást használjunk. 

A kankutricák kialakítása és elhelyezése olyan, hogy abban a kan meg tudjon fordulni, hallhassa, láthassa és 

érezhesse társait. A kocák fialás előtt egy héttel a zavartalan fialás lehetőségét biztosító fiaztatóba kerülnek. A 

fiaztató kutricában gondoskodni kell a malacok védelméről és úgy kell a ketreceket megtervezni, hogy a 

malacok bármikor akadálytalanul szophassanak. A malacokat 28 napos koruk előtt csak abban az esetben szabad 

elválasztani, ha egészségük és jólétük veszélyeztetett. Sem a farokkurtítás, sem a szeglet fogak lecsípése nem 

lehet automatikus tevékenység. Ezeket a műveleteket abban az esetben szabad elvégezni, ha egyértelművé válik 

és bizonyítékokkal alátámasztható, hogy a kocák csecsbimbója e nélkül sérülhet, vagy a malacok egymást 

rágják. E műveleteket állatorvos irányítja és 7 napos kor után csak érzéstelenítés, vagy fájdalomcsillapítás 

mellett végezhetők el. Ha az állatok között agresszió mutatkozik, annak látható nyomai vannak, az okot fel kell 

deríteni és megszüntetéséről gondoskodni kell. A különösen veszélyeztetett, vagy agresszív egyedeket a 

csoportból el kell távolítani. 

Az EU 88/166-os Tanácsi irányelv alapján az FVM 178/2009-es rendeletének 3. sz. melléklete szabályozza a 

ketreces tojótyúktartás minimális követelményeit. 

Ketreces tojótyúkot fel nem javított ketrecben tilos tartani. A tojótyúkok számára 550 cm2 szabadon 

használhatón ketrec alapterületet kell biztosítani. A ketrec szabad belmagassága – a ketrec területének legalább 

65 %-án – legalább 40 cm, de sehol nem lehet kevesebb 35 cm-nél. A ketrec padozatát úgy kell kialakítani, 

hogy az állatok mindkét lábának karmát megfelelően megtámaszthassa. A ketrec padló lejtése legfeljebb 14 %-

os lehet. Akadály nélkül használható etető- és itató vályúról kell gondoskodni. Tojónként 10-10 cm etető- és 

itatóhossz szükséges. A ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel szerelik fel. Két-, vagy többszintes 

rendszert csak akkor szabad alkalmazni, ha a tojók ellenőrzése minden szinten lehetséges. Az elhullott 

egyedeket minden nap, az ürüléket szükség szerint kell eltávolítani. A tojásrakás megszüntetése, vagy a vedlés 

kiváltása érdekében az ivóvizet, a takarmányt és a fényt teljesen megvonni tilos. A ketrecek ajtaját úgy kell 

megtervezni, hogy a kifejlett tojótyúk kivétele ne okozzon felesleges szenvedést, vagy maradandó károsodást. A 

tojótyúkok mindennemű csonkítása tilos. Ez alól kivételt képez a tollcsipkedés és kannibalizmus megelőzése 

érdekében végzett csőrkurtítás. 

Az FVM a 178/2009-es rendeletének 4. sz. mellékletében szabályozza a hízott máj előállítását. 

A töméses hizlalás olyan speciális tevékenység, amelyhez megfelelő szaktudással kell rendelkezni. A takarmány 

és ivóvíz mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy a tömés időszakára az állatok a nagyobb takarmányadag 

befogadását el tudják viselni. A takarmány begybe juttatására használt cső átmérője legfeljebb 22 mm lehet. Az 

első tömés előtt az állatokat legalább 12 órán keresztül pihentetni kell. Az állatok szállítását az évszak és az 

időjárás figyelembe vételével gondosan kell megtervezni. 

Az FVM 178/2009-es rendelete 5. sz. mellékletében szabályozza a tollszedést. A tépés technológiáját és a vele 

kapcsolatos állatvédelmi szabályokat a ludak tartástechnológiája fejezetben részletesen ismertettük. 

Ellenőrző kérdések: 

- A jó közérzet jelentősége, mérésének lehetőségei. 

- A szarvasmarha, sertés és baromfi fajra vonatkozó minimális állatvédelmi előírások. 

- Állatvédelmi szabályok a máj előállításnál és a tolltépésnél. 
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Chapter 13. AZ ÁLLATOK 
VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 
TARTÁSTECHNOLÓGIA 
MEGVÁLASZTÁSÁBAN 

A technológia megválasztását befolyásoló tényezők közül elemeztük a környezet- és állatvédelmi szabályokat. 

Természetesen a tervezés során az állat igényeitől sem vonatkoztathatunk el, a technológiának valamilyen 

szinten alkalmazkodni kell az állat természetes viselkedéséhez. A gazdasági állatfajok etológiai jellemzőinek 

megismerésével az egyes életfolyamatok és a termelés kapcsolatának felderítésével segíthetjük a gazdaságosabb 

termékelőállítást. Ha viselkedését a szervezetnek a környezeti tényezőkre adott válaszaként fogjuk fel, akkor 

érthető, hogy a különböző tartástechnológiai elemek eltéréseket okozhatnak az állat viselkedésében. Az 

egyedekre jellemző életfolyamatok öröklöttek, fajra, fajtára jellemzőek. Ezek az életfolyamatok változnak meg 

az emberi beavatkozás hatására és a beavatkozás erősségétől függően hatnak az állatok termelésére. Az állat 

alkalmazkodóképessége, tapasztalatszerzése, vagy bizonyos technológiai elemek „megtanulása” a technológiai 

tűrőképességet jelenti. Ebben az értékmérőben gazdasági állataink között a szelekció eredményeként nagy 

eltérések mutatkoznak. A tartástechnológia tervezésénél számtalan elvárásnak kell megfelelnünk. Az állat és a 

munkavégző igényén kívül építészeti és műszaki előírásokat, valamint a különböző hatóságok által 

meghatározott szabályokat, a járvány- és balesetvédelmi törvényszerűségeket figyelembe kell venni. 

Természetes, hogy a gyakran egymásnak ellentmondó szempontok kielégítése csak kompromisszumok árán 

valósulhat meg. E kompromisszumok vesztese legtöbbször a munka tárgyát képező állat. 

Az életfolyamatok alakulására mind az élő, mind az élettelen környezet nagymértékben hat. Az élő környezeten 

belül a munkát végző ember, az állat fajtársa, vagy akár idegen faj is hathat állatunkra. Befolyásolhatja 

termelését a környezetében élő kórokozó, vagy akár élősködő is. Az élettelen környezet elemei közül ki kell 

emelnünk a hő, a fény és a levegőnek a szerepét, de ugyanígy meghatározó a talaj, az épület, vagy az istálló 

különböző berendezési tárgya. 

A gazdasági állatok viselkedésének elemzése segítséget nyújt a technológiai elem megválasztásában, vagy akár 

a már meglévő technológiai elem alkalmasságának ellenőrzésében. Felmérhetjük az állat biológiai igényét és 

tesztelhetjük a technológiai elemek életfolyamatokra gyakorolt hatását. Ha megismerjük az egyedek 

életritmusát, ehhez igazodva alakíthatjuk ki a termelési folyamatokat. Az eltérő genotípusú gazdasági állatok, az 

eltérő környezetre különbözőképpen reagálnak. A genotípus:környezet interakció alapján optimalizálni tudjuk a 

fajtánkat, vagy változtatni tudjuk a környezetet. Az etológia tudománya segítséget nyújt az adaptációs képesség 

meghatározásában, de alkalmas a tartástechnológiai rendszerek összehasonlítására is. A beteg állatok 

viselkedése megváltozik, így az életfolyamatok felmérése, néhány viselkedési jellemző feltárása, betegség 

meghatározására is alkalmas lehet. Az elmondottak igazolják, hogy a gazdasági állatok etológiája rendkívül 

fontos tudományterület. Segít a tartástechnológia helyes megválasztásában, értékelésében és ezáltal hozzájárul a 

gazdaságosabb termékelőállításhoz. 

1. Az életfolyamatok felmérésének módszerei 

Az állatok életfolyamatainak mérésére számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezek közül az egyik 

legfontosabb az állat viselkedésének megfigyelése. Ha a teljes életfolyamatot szeretnénk leírni, akkor rendkívül 

munkaigényes módszert választunk. Több egyeden, több napon keresztül - akár 24 órás megfigyelés - több ezer 

munkaórát jelenthet. Segítségünkre lehet az életfolyamatok leírását megkönnyítő mozgásregisztráló műszer. 

Elemezhetjük az állatok lépésszámát (pedométer), de feljegyzéseket készíthetnek az állkapocs mozgását követő 

berendezések. A jelenlegi technikai felkészültség lehetővé teszi az időszakos fénykép, vagy videofelvétel 

készítését és ennek számítógépes elemzését. Ma már nem elképzelhetetlen az áthaladás jelzése fotocella 

segítségével, vagy az állat helyének, mozgásának követése GPS-szel. Gazdasági állataink fiziológiai 

paramétereinek felvétele szintén hozzájárulhat az állat közérzetének meghatározásához. Vizsgálhatjuk a 

testhőmérsékletet, a vérnyomást, vagy akár a bendőmozgások számát is. A vérplazma hormonális vizsgálata 

alkalmas lehet a stresszhelyzet kimutatására. E vizsgálatoknál fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy maga a 

vérvétel is okozhat stresszt, így a megemelkedett adrenalin szint regisztrálása nem feltétlenül az általános állapot 

jellemzője. A genetikai háttér vizsgálata utalhat az egyed viselkedésére, különösen a rossz szokások meglétére. 
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Ha tenyészetünkben szelekciót végeztünk a rossz szokások ellen, akkor ezek a vizsgálatok is alkalmasak az állat 

közérzetének felmérésére. 

Az életfolyamatok felmérésének több módszere is ismert. Végezhetünk preferencia vizsgálatot az alkalmas 

hely, vagy megfelelő takarmány megválasztásához. Időtartam, vagy pontesemények leírásával jellemezhetjük az 

egyes viselkedési elemeket. Megállapíthatjuk a két viselkedési egység között eltelt időt, vagy bizonyos 

cselekvések gyakoriságát (bélsár-, vizeletürítés). Bármelyik módszert használjuk is, tudnunk kell, hogy 

legtöbbször csak előfordulási valószínűséget mérhetünk. 

A személyes megfigyeléshez célszerű legalább két embernek közreműködni, akik egymást váltva mérhetik fel 

az életfolyamatokat. Megfigyeléseiket, vagy papírra rögzítik, vagy hangfelvételt készítenek róla. Egy ember 

egyszerre maximum 6 állatot tud figyelemmel kísérni és róluk a legfontosabb információkat gyűjteni. A 

folyamatos megfigyelés nehezen kivitelezhető, de megfelelő statisztikai módszerekkel az időszakos megfigyelés 

is kiértékelhető. Különböző eljárásokat alkalmazhatunk személyes megfigyelés során. Ha az életfolyamatot 

időminta alapján jellemezzük, fontos a megfigyelési időköz szakszerű meghatározása. A társas rangsor 

megállapítására a dominancia érték alkalmas. A gazdasági állatok tanulási képessége is vizsgálható a 

technológiai elemhez történő adaptációval. 

Amennyiben az alkalmazott tartástechnológiai módszert megváltoztatjuk, úgy az állatok technológiai 

tűrőképességüknek megfelelően bizonyos mértékig ezt tolerálni tudják. A technológiai elem drasztikus 

változása azonban kiválthatja az életfolyamatok erőteljes megváltozását is. Előfordulhat, hogy hatása nem 

azonnal, csak 1-2 héten belül jelentkezik. Ennek észlelése és az ebből adódó döntések meghozatala az 

üzemeltető fontos feladata. 

2. A sertés viselkedése 

A sertések alapvető viselkedési módjai közül elsőként a társakhoz kapcsolódó viselkedési formákat ismertetjük. 

Az agresszív viselkedés a csoportban tartott más egyedek lehetőségeit korlátozza, míg az agresszív állat 

számára kívánatos helyzetet, vagy védelmet jelent. A sertés fajra alapvetően jellemző az agresszivitás és mivel a 

tartás gyakran csoportos, így agresszív küzdelemmel, sőt harccal is gyakran találkozhatunk. Az egymásnak 

idegen sertések csoportosításánál ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. A csoportokon belül alá- és 

fölérendeltségi viszony alakul ki és ezt a viselkedésmintánkban is tapasztalhatjuk. A rangsor kialakulása során 

verekedéseket, összetűzéseket figyelhetünk meg, de néhány nap elmúltával az összetűzések hevessége csökkent. 

Ha a rangsor felborul és pozíció szabadul fel, a kieső állat helyének betöltésére harc indulhat. Minél gyakoribb 

állományunkban a rangsorváltás, annál nagyobb lehet a termelés csökkenése. A sertés fajban, különösen kisebb 

falkákban jellemző a lineáris rangsor, de nagyobb falkában egy-egy rangpozícióban több egyed is szerepelhet. A 

társas viszony megállapítására kiválóan alkalmazható módszer az egy személyes öntetők alkalmazása. A 

sertések rövid időn belül kialakítják a táplálékfelvétel sorrendjét, jelezvén ezzel a megfigyelő számára a 

csoporton belüli hierarchiát. Fontos viselkedési megnyilvánulás a bevésődés (in-printing), az élet kezdeti 

szakaszán gyorsan lejátszódó tanulási folyamat. Az újszülött malac így rögzíti anyja szagát, hangját és a 

szűkebb környezetének jellemzőit is. A sertések között megfigyelések szerint élénk kommunikáció zajlik. Az 

információcsere fontos létfeltétel és ezt akár 30-féle hanggal is kifejezhetik. 

A sertés látása nem jó, mivel 12 lux megvilágítás alatt elveszi színlátását és rossz látási viszonyok között már 

gátolva érzi magát az életfolyamatok végzésében. Elmondható, hogy a sertések közeli látása megfelelő, távolra 

azonban gyengén lát. 

A sertés szaglása a táplálékszerzés és a társas kapcsolatok egyik fontos feltétele. Az anyagcsere termékek, 

egymás szagának belélegzése lehetővé teszi az azonosítást és egyéb társas kapcsolathoz szükséges információ 

begyűjtését. A szaglás megelőzi az ízérzékelést, hiszen a táplálék helyéről és milyenségéről először a szaglás 

dönt. 

Míg a szaglás a táplálék fogyaszthatóságát dönti el, az ízérzékelés a takarmány minőségéről ad információt. A 

kiváló ízérzékelő sertésfaj takarmányfelvételét különböző ízesítésű anyagokkal javítani tudjuk, de a nem 

megfelelő minőség visszautasítása is előnyös tulajdonság (toxinos takarmány). Bár a sertések ízérzékeléséről 

még keveset tudunk, megállapíthatjuk, hogy a keserű anyagokat biztosan jól érzékeli és az ilyen ízű növények 

fogyasztását kerüli. 
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A sertések érintkezés, vagy tapintás útján is tájékozódnak. A nagyüzemben tartott sertések érintkező típusúak, 

a szabadon tartott állatoknál inkább a távolságtartás figyelhető meg. Állataink érzékelik a tárgyak hőmérsékletét, 

keménységét, és ha környezetük fájdalmat okoz, viselkedésük megváltozásával reagálnak rá. 

A sertés táplálkozási viselkedése hagyományos tartásban, többféle természetes takarmány fogyasztása közben 

tanulmányozható. A modern iparszerű sertéstartásban a viszonylag homogén tápokkal történő takarmányozás 

eredményeként az állat kifejezett válogatási képessége nem tud érvényre jutni. A felvett takarmánykeverékek 

sem összetételükben, sem pedig ízükben nem hasonlítanak a természetes takarmányokhoz, ezért különbséget 

tenni az egyes takarmányalkotók között nem lehet. A takarmányozási technológiából adódóan a sertések a 

takarmányt vagy száraz, vagy nedvesített formában kapják meg. A takarmány konzisztenciától függően a 

táplálkozási viselkedés eltérő. A száraz takarmányt rágják, nyállal keverik, majd lenyelik. Mivel a 

nyálelválasztás nem minden esetben elégséges a takarmány benedvesítéséhez és a könnyű nyeléshez, ezért evés 

közben az állatok számára ivóvízre van szükség. A nedvesített takarmányokat (1:1) rágás nélkül nyelik le. 

Amennyiben az adag nagyobb hígítású (1:2), úgy ezt egyszerűen megisszák. Az etetési technológia befolyásolja 

a takarmány felvételére fordított időt, ezáltal a takarmánykiosztás idejét és technológiáját. Száraz takarmány 

etetésekor 1 kg felvételéhez 40 perc szükséges, 1:1-es hígításnál azonban már 25 perc is elegendő. A nedvesített 

takarmányok felvételét befolyásolja a víz hőmérséklete is. A túlságosan hideg ivóvíz negatívan hat a 

takarmányfogyasztásra. A csoport nyugalmának biztosításához a takarmány adagolásának és az etetés 

technológiájának kontrollálása szükséges. A túlzott csoportnagyság, a takarmány felvételére rendelkezésre álló 

idő csökkenése nyugtalansághoz, esetenként agresszióhoz vezethet. A sertés evési jellemzőit különböző 

csoportnagyság esetén a 13. táblázat tartalmazza. 

13. táblázat A sertés teljesítmény- és evési jellemzői csoportnagyság szerint önetetésben 

 

A sertéstartásban biztosítanunk kell a normális viselkedéshez szükséges technológiai feltételeket. A feltáró, 

tapasztalatszerző viselkedés megfelelő megvilágítás hiányában korlátozott. A társas viselkedési 

megnyilvánulásokat a nem megfelelő csoportlétszám, a padozat, vagy a klíma akadályozhatja. A sertések a 

rendelkezésükre álló férőhelyet felosztják. Az etetőtér környékét általában tisztán tartják, oda nem ürítenek. A 

helytelenül kialakított rekesz nem teszi lehetővé a trágyázó tér kijelölését, ezáltal a normális ürítési viselkedés 

meglétét sem. Nem megfelelő férőhely, vagy hőmérséklet esetén a sertések a fekvőtérre is trágyázhatnak. Az 

elszennyeződött területre az állatok nem szívesen ürítenek. Ha a rekesz kialakítása nem megfelelő, úgy a 

szennyezett terület állandóan nő. 

Az iparszerű tartástechnológia nem minden esetben biztosítja az állatnak a komfortmozgások feltételeit. Intenzív 

tartásban - különösen, ha almozást nem alkalmaznak - nincs lehetőség sem a szaglással, szájba vétellel, vagy 

érzékeléssel történő tapasztalatszerzésre. Ez legtöbbször unatkozáshoz és káros szokások kialakulásához 

vezethet. A technológia hatására kialakult rossz szokások közül ki kell emelnünk a kannibalizmust. Zsúfolt 

ingerszegény környezetben a nemesítés hatására érzékenyebbé vált egyedeknél egyre gyakrabban fellép ez a 

káros szokás. Elsősorban az állatok farkára, illetve fülére irányulhat, de harapással komolyabb sérüléseket is 

okozhatnak egymásnak. A kannibalizmus negatív hatását mérsékelhetjük a farok csonkításával, a sérült állatok 

elkülönítésével, esetleg selejtezésével. 

A nőivarú süldők csoportos tartásánál káros viselkedésmódozat a végbélmasszázs. Amennyiben a masszázs 

hatására bélsárürítés történik, úgy a masszázsban résztvevő állat a bélsarat elfogyasztja. Megszüntetéséhez a 

káros tulajdonsággal rendelkező egyed kiemelése szükséges. 
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A korszerű technológiában a kocákat többnyire egyedi tartásban helyezik el. Az egyedi tartás indukálhat rossz 

szokássá váló sztereotip viselkedést. Ezek közé sorolhatjuk a pótcselekvésként fellépő üres-, vagy rácsrágást. 

3. A tyúkok viselkedése 

Természetes körülmények között a tyúk faj minden egyede fajra jellemző magatartásformákat követi. Hogy az 

egyes életfolyamatok közül melyek és milyen mértékben mutatkoznak meg, az a környezet, az alkalmazott 

technológia függvénye. Az életfolyamatok megnyilvánulását befolyásolhatja a tartásrendszer, az etetési-, itatási 

technológia, a hőmérséklet, vagy akár a világítási program is. A szelekció eredményeként a tyúk viszonylag jól 

tűri a kisebb életteret, és ha ez nem párosul nagyobb csoportlétszámmal, úgy az agresszivitás is minimálisra 

csökken. A táplálkozási viselkedésükre a mohó evés a jellemző. Különösen az evés megkezdése után rendkívül 

gyorsan esznek és nem is válogatnak. Az intenzitás az éhségérzet múlásával folyamatosan csökken. A tyúk 

rendelkezik válogató képességgel, de a jelenlegi takarmányozási technológiában ezt nem kamatoztathatja. Ha 

módjában állna, úgy a takarmányokat nagyságuk, alakjuk, keménységük, de akár színük alapján is meg tudná 

különböztetni. A tyúkok esetében is rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz álljon 

rendelkezésre. A szelekció arra irányulhat, hogy a tojóhibridek vízfelvétele kevesebb legyen és ennek 

következtében értékesebb, szárazabb trágya termelődjön. A ritkábban előforduló padlós tartásnál a tyúkok 

között – különösen nagy csoportlétszámnál – előfordulhat társas felszültség. A szociális rangsor kialakulása után 

a rangsor alacsonyabb fokán lévő állatok kevesebb takarmányhoz jutnak, ezáltal teljesítményük csökkenhet, 

vagy viselkedésük módosulhat. Előfordulhat, hogy a technológia nem hat a tojótyúkok viselkedésére, 

közérzetük nem változik. Szociális stressz hatására rendellenes viselkedési formák, csapkodás, fejrázás, 

szárnyleeresztés jelentkezhetnek. Szélsőséges esetben hisztériás tünetek is megfigyelhetőek. 

A ketreces tartás ma már általános, így a tojótyúkok viselkedését is e tartásmódban kell leginkább elemeznünk. 

Azt, hogy az élettér korlátozását a tojótyúkok jól viselik, a ketreces tartásmódban kihasználják, esetenként 

vissza is élnek vele. A ketrecben tartott tojótyúkok életfolyamatainak napi megoszlását a 14. táblázat 

tartalmazza. 

14. táblázat Ketrecben tartott tojótyúkok különböző viselkedésformáinak időbeli megoszlása 
 

Viselkedési forma Az összes időtartam %-ában 

Ketreccsipkedés 9,8 

Tollcsipkedés < 1 

Evés 40,0 

Ivás 14,0 

Helyváltoztatás 21,3 

Tollászkodás 10,8 

Pihenés (ülés) 2,7 

Agresszív csipkedés < 1 

Ürítés < 1 

Tojásrakás < 1 

Forrás: Bessei, 1980., cit. Scholtyssek, 1987. 

4. A juhok viselkedése 
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A gazdasági állatok közül a tartástechnológiai elemeit tekintve a juh faj él a legtermészetesebb életfeltételek 

között. Minimális gépesítés mellett az év nagy részét legelőn, vagy hagyományos istállóban tölti. A juhoknál 

van leginkább arra lehetőségünk, hogy az állatok természetes viselkedési megnyilvánulásait elemezni tudjuk. A 

tartástechnológia alkalmasságának megítélésére a juh életfolyamatainak felmérése ugyanúgy lehetőséget ad, 

mint más állatfajoknál. A tartás feltételeit úgy kell kialakítanunk, hogy az anya-bárány és az anya, illetve a kos 

közötti kapcsolat zavartalan legyen. A ritkán alkalmazott iparszerű tartásban a környezeti feltételek 

módosulhatnak és nem minden esetben teszik lehetővé az állat normál viselkedési megnyilvánulásait. 

A tartástechnológia tervezésénél a juhok viselkedését jellemző elemeket figyelembe kell vennünk. Követő fajról 

van szó, s ez már báránykorban is megmutatkozik. A fiatal egyedek a mozgó tárgyat, szerencsés esetben 

elsőként anyjukat követik. Ha hozzászoktatják, akár az embert, vagy betanított ürüt is vezérként tekintenek. 

Megfelelő trenírozás után kutyával könnyen terelhetők. Igénylik a vizuális kapcsolatot, látásuk ugyanakkor 

speciális. Körülbelül 270-300 fokos szögben látnak, kiváló a mozgásérzékelésük. Viszonylag gyenge 

színlátásuk és szűkebb mélységérzékelésüket figyelembe kell venni. Az állatok megközelítését segítheti az 

állatok mögött lévő 30 fokos vakfolt. A juhok szaglásának a táplálékválasztásban fontos szerepe van, de az 

anya-utód felismerésben is meghatározó. Takarmányozásuknál érvényesíthetjük az átlagnál jobb ízérzékelést. 

Az alap ízeket érzékelik és különösen az édes és savanyú ízeket kedvelik. 

A különböző korcsoportú és hasznosítású juhok életük nagy részét a legelőn töltik, így legelői viselkedésük 

ismerete elengedhetetlen. A juhok mozgás közben válogatva legelnek és különösen a lédús pillangós 

növényeket kedvelik. Nagyobb szárazanyag-tartalmú füveket csak azok után legelik le. Távolságtartó állatok és 

általában széllel hátban legelnek. Ennek ellenére tipikus nyáj állatnak tekinthetjük a juhokat. Különösen veszély 

esetén jellemző az összetömörülés. A saját csoportjukba tartozó egyedeket szag alapján azonosítják, szívesen 

tartózkodnak fajtatársaik között. A csordaszellem legelésnél is megmutatkozik, akár éhesen is lefekszenek, ha a 

csorda nagy része pihenni akar. A csoport nagyságára a juhok nem érzékenyek, akár 300-as, 400-as nyájnagyság 

is elképzelhető. A füvet nyelvükkel kanyarítva veszik fel és több harapást követ a rágás, illetve a nyelés. 

Viszonylag mélyen legelnek, az 1,5-2 cm-es tarló és az ürülékük szaga nem nagyon teszi lehetővé más állatok 

juhok után történő legeltetését. Nagy területek bejárására is alkalmas faj, napi legelői mozgása jellemzően 4-5 

km. Az intenzív juhfajták kivételével akár 20-30 km-es távolságra is elhajthatók. 

A juhok legeltetésénél több szakaszt különíthetünk el napszakonként, de ha éjszakára is kint marad az állat, 

éjszakai legeléssel is kalkulálhatunk. A szakaszok számát és időtartamát több minden meghatározza, de 

leginkább a hőmérséklet dönti el. A juhoknál is megfigyelhető, hogy a reggeli kihajtás után a legmagasabb 

arányban, akár 100 százalékban is legelnek az állatok. A legeltetést jól idomított kutya nélkül nehéz 

végrehajtani. Egy legelő nyáj mozgásából és elhelyezkedéséből minősíthetjük a juhászt és a kutyát is. 

A viselkedési jellemzők közül a későbbi eredményes báránynevelés miatt az anya-bárány kapcsolatának 

elemzése fontos. Az anyák kiváló báránynevelők, bármikor engedik szopni bárányukat és igyekeznek 

folyamatosan egymás közelében tartózkodni. Az eltávolodó bárányt az anya hang, alak, vagy szag alapján keresi 

és azonosítja. Dajkásításnál ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Az elmúlt évtizedek szelekciójának 

eredményeként a fajták között is lehet eltérés báránynevelő-képességben. Fajtákon belül az egyedi 

jellegzetességeket ismernünk kell, a bárányát elhagyó, a szopást nem engedő, vagy agresszív juhokat az 

állományból célszerű eltávolítani. 

A juhok számára az ember potenciális ragadozónak számít, de a munkáját jól végző juhász állatai nem félnek 

gondozójuktól. Az első néhány napi gondoskodás, a későbbi helyes bánásmód csökkenti a juhok félénkségét, 

ezáltal a tartás során jelentkező stresszhelyzeteket. Sajnos egyre ritkábban találkozunk olyan juhászokkal, akik 

szakmájukat kiválóan ismerik, az állatokat szeretik és akár az állatok viselkedési jellemzői és reakcióik alapján 

végzik munkájukat. 

5. A szarvasmarhák viselkedése 

A szarvasmarha életfolyamatainak alakulása, az életfolyamatok időtartamában és gyakoriságában jelentkező 

változások jelzik az állattartó számára technológiájának alkalmazhatóságát, vagy hiányosságait. A leghosszabb 

ideig tartó életfolyamat a fekvés, az állat napjának több mint felét kiteheti. Különbséget kell tennünk a kötött és 

kötetlen tartás között, mert egyedi tartásnál az állatok nyugalma, a társas kapcsolatok hiánya több fekvést tesz 

lehetővé. Mindkét tartásmódban viszonylag nagy szórás mutatkozik az állatok fekvési idejében és a periódusok 

száma is 6 és10 között lehetséges. A zavarás miatt kötetlen tartásban rövidebb periódusok, de több szakasz a 

jellemző. Fekvés közben a marhák alhatnak is, bár ennek élettanát még nem tisztázták teljes mértékben. Az agy 



 AZ ÁLLATOK 

VISELKEDÉSÉNEK SZEREPE A 

TARTÁSTECHNOLÓGIA 

MEGVÁLASZTÁSÁBAN 

 

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elektromos vizsgálata alapján megállapították, hogy a szarvasmarhák naponta mindössze néhány percet alszanak 

és ehhez akár álomkép is társulhat. A pihenés megítélése szempontjából fontos, hogy nyugodt körülmények 

kérődző állatok agytevékenysége alig különbözik az alvó állatétól. Szarvasmarháink számára a pihenés és 

kérődzés lehetőségének biztosítása ezért is fontos. Kérődzésre a kifejlett szarvasmarhák az alkalmazott 

tartásmódtól függően napjuk 16-30 %-át fordítják. Ha az állva kérődzés meghaladja az összes kérődzési idő 5-

10 %-át, feltehetően technológiai hiányosság áll a háttérben. Mivel az istállóban éjszaka nyugalom van, az 

estétől hajnalig tartó időszakra esik a kérődzés közel fele. Az etetések után 30-40 perc múlva indul a kérődzés és 

néhány perctől akár 40-50 percig is tarthat. Az életfolyamatok és a termelési paraméterek között több kutatás 

alapján is közepes, vagy szorosabb korreláció mérhető. A fekvési idő, a kérődzési idő mind a súlygyarapodással, 

mind pedig a tejtermeléssel 0,5-0,6 pozitív korrelációban van. A csoporton belül jelentkező agresszivitás, az 

egymást zavaró viselkedések száma ugyanakkor hasonló mértékű negatív kapcsolatban van a termelési 

paraméterekkel. 

A szarvasmarhák a nap 20-22 %-át töltik evéssel. Az evésre fordított idő hosszát az etetés gyakorisága, a 

takarmány összetétele, szárazanyag-tartalma és feldolgozottsága is befolyásolja. Kötetlen tartásnál ehhez 

hozzávehetjük az etetőtér nagyságát, vagy akár a szociális rangsorban betöltött helyet is. Ezt módosíthatja az 

állat néhány egyedi tulajdonsága, kora, súlya, egészségi állapota. A technológia tervezése során az etetés 

gyakoriságának meghatározása fontos feladatunk. A takarmánykiosztás feltételes reflexet indukál, ezáltal 

hozzájárul a jobb emésztéshez. Ha többször kevesebb takarmányt juttatunk ki állataink számára, kedvezően 

alakul a bendő pH, kevesebb acidózissal számolhatunk. A ritkább takarmányozás következménye az állat előtt 

tömörödött, esetenként nyálas takarmány, ami semmiképpen nem nevezhető kedvezőnek. A szarvasmarha 

szívesen válogat a takarmányféleségek között, azonban erre a ma jellemző teljes takarmánykeverék (TMR) 

etetésénél nem igazán van lehetősége. A gyakorlatban a fejéshez igazodó takarmánykiosztást alkalmazzák, azaz 

napi kétszer, vagy háromszor juttatják ki az állatok elé a teljes keveréket. Ebből a takarmányból óránként 3-4 

kg-ot képes egy kifejlett tejelő tehén felvenni. Ez azt jelenti, hogy egy intenzív tejelő tehén napi 23-24 kg 

szárazanyag szükségletének kielégítéséhez 5-6 órás evési idő biztosítandó. 

Az érdem szerint takarmányozás a csoportosan tartott szarvasmarhák esetében nehezen kivitelezhető. Az egyedi 

azonosítás és az azonosítás után személyre szabott takarmány kiadagolás technikailag megoldható, de rendkívül 

drága, így a gyakorlatban kevésbé alkalmazzák. A 100 %-os etetőtér megoldást jelentene, de ez is drága és 

ugyanez mondható el az esetenként többletfogyasztással járó ad-libitum takarmányozásról. A gyakorlatban 

alkalmazott termelés szerinti csoportosításnál bizonyos engedményeket kell tennünk, különösen akkor, ha az 

egy csoportban tartott egyedek kevésbé kiegyenlítettek. A kisebb csoportlétszám, a kevesebb átcsoportosítás és 

az agresszív állatok selejtezése segíthet a takarmányozásnál jelentkező konfliktusok feloldásában. Régebben úgy 

gondolták, hogy a fejőházban történő abraketetés megoldást jelenthet e gondokra. Az egyedileg azonosítható és 

elkülönített állatok számára fejés ideje alatt az abrak mennyiség elméletileg kiosztható. Hogy ez a gyakorlatban 

mégsem terjedt el, több okra vezethető vissza. Fejőházban az abrak kiadagolása során a fejőház levegője 

porosodik, ezáltal a tőgy szennyeződhet. Több kísérlet igazolta, hogy a tejleadási és takarmányfelvételi 

viselkedés ellentétes, a tejleadásra koncentráló tehenek lényegesen kevesebb takarmányt tudnak felvenni (15. 

táblázat). Különösen igaz ez intenzíven termelő tehenekre, ezért, nem javasolhatjuk a fejőházi abrakadagolást 

még akkor sem, ha az abrakszükséglet csak korlátozott részét adjuk fejés közben. 

15. táblázat A tehenek viselkedése fejés alatt 
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A szarvasmarha ivási viselkedését a szervezet belső receptorai és a külső ingerek együttesen szabályozzák. Az 

állat szervezetében több, egymástól eltérő jellegű fiziológiai változás hatására fellép a szomjazás, a vízfelvétel 

igénye. A szarvasmarha vízfelvételkor száját az orrnyílásig vízbe meríti és a nyelv hátrahúzásával a szájüreg 

térfogatának növelésével a vizet felszívja. Az ilyen módon történő vízfelvételnek a nyitott vízfelület kedvez, 

ezért javasolhatjuk a szarvasmarhák itatásánál a csoportos, nyílt víztükrű önitatókat. Az esetenként alkalmazott 

szelepes önitató nem biztosítja a természetes vízfelvétel lehetőségét, a labdás önitatók pedig csökkentik a 

korlátlan vízfelvételt. Az önitatókat az istállóban úgy kell elhelyezni, hogy a rangsorban elöl álló egyedek ne 

tudják elzárni az itatóhoz vezető utat. A szarvasmarhák viszonylag gyorsan isznak, néhány perc alatt akár 10-15 

liter felvételére is képesek. 

A szarvasmarha legfontosabb életfolyamatait több minden befolyásolja. Hat rá a csoport, a környezeti 

hőmérséklet és meghatározó módon a tartástechnológia. 

A Magyarországon jellemző kötetlen tartásnál jelentkezhet a csoport hatása, a csoporton belül kialakult szociális 

rangsor. A szarvasmarha társfelismerő képessége viszonylag korlátozott, 30-40 egyedet tud beazonosítani. A 

mai gyakorlatban sajnos többször találkozhatunk azzal, hogy 60-80, vagy akár 100 szarvasmarhát is tartanak 

egy csoportban. A túl nagy csoportlétszám bizonytalanságot, vagy akár agresszivitást is okozhat. Ha ennek 

hatása átmeneti, akkor termeléscsökkenéssel nem kell számolnunk, de ha állandósul, az elvesztett biztonságérzet 

következtében az állat termelését csökkentheti. Kötetlen tartásnál gondot okozhat, hogy teheneinket befejések 

után termelés szerint csoportosítani kell. Az érdem szerint takarmányozás megoldása miatt erre szükség lehet, 

de tudnunk kell, hogy minden csoportosítás néhány napos nyugtalanságot, ezáltal termeléscsökkenést okozhat. 

A környezeti hőmérséklet szintén befolyásolhatja az életfolyamatok alakulását. A szarvasmarhának köztudottan 

tág hőmérsékleti komfortzónája és az optimális környezeti hőmérséklet is 3 és 20 ºC között található. Az ennél 

hidegebb, vagy különösen melegebb hőmérséklet hatására az állatok viselkedése kisebb, vagy nagyobb 

mértékben megváltozhat. Különösen kifejezett lehet ez magasabb hőmérsékletnél. A hőstressz tárgyalásánál a 

szarvasmarha viselkedési változásait elemeztük. 

Az életfolyamatokra leginkább az alkalmazott tartástechnológia van hatással. A normális életfolyamatok, ezáltal 

a termelés feltételeinek biztosításában a technológia minden eleme szerepet játszhat. Az állatok számra 

biztosított férőhely, az alkalmazott alomanyag, vagy akár a padozat milyensége meghatározhatja az állat 

viselkedését. Számtalan etológiai elemzés igazolta, hogy az állatok számára biztosított nagyobb férőhely a 

fekvési és a kérődzési időben is nagymértékű javulást okozott. Az alomanyag és az alkalmazott padozat döntően 

befolyásolhatja a termelés szempontjából oly fontos fekvési időt. Ennek igazolására Czakó (1979) vizsgálatait 

mutatom be (16. táblázat) 

16. táblázat A fekvési idő aránya különböző álláspadozatokon 
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A tejhasznosítású szarvasmarhák döntő többségét kötetlen tartásban, ezen belül pedig jellemzően pihenőboxban 

helyezik el. A pihenőboxnak kell biztosítani a tehenek számára a nyugodt pihenés lehetőségét. A társaktól való 

elkülönülés csökkenti a konfliktushelyzeteket és a szociális rangsortól függetlenül lehetővé teszi a stresszmentes 

pihenést. Ehhez azonban a pihenőbox méretének, almozásának, de akár az oldalrudazatának olyannak kell lenni, 

hogy a természetes fekvő testhelyzet felvételében az állatot ne zavarja. A méretezésnél arra is ügyelni kell, hogy 

a fajra oly jellemző lefekvési és felállási mozdulatokat akadálymentesen végrehajthassa. A lefekvés folyamatát a 

tenyésztőnek ismerni kell, mert a rendellenes mozgás a technológia hiányosságáról árulkodik. A szarvasmarha 

lefekvés előtt a fejét leengedi, testét lengetve a súlyát előre és egyik oldalra helyezi. A tehermentesített láb 

lábtőben hajlik és erre, majd a másik behajlított lábtőre rogy az állat. A súly áthelyeződik az elülső testrészre, 

ezért a tehén a hátsó tehermentesített részét az alomra engedi. Ha a box megfelelő méretű és biztosítja az előre 

és oldal mozgását, akkor ez a művelet 8-10 másodperc alatt végbemegy. A felkelés folyamata az előbb 

elmondottak ellentétese, ugyanis itt a súly előrehelyezése után a hátsó rész emelkedik meg először. A 

pihenőboxszal szembeni lényeges elvárás, hogy a felálláshoz szükséges előre- és oldallendüléshez megfelelő 

helyet biztosítson. Megfigyelések szerint a tejelő teheneknél az előre lendülés a jellemző. Amennyiben a 

pihenőboxban tartott állatok nem az elmondottak szerint fekszenek le és kelnek fel, vagy nem a fajra jellemző 

testtartásban pihennek a boxban, akkor ez a technológia hibáját jelzi. Különösen igaz ez akkor, ha teheneink 

nem mennek be a boxba, állnak benne, vagy a box mellé fekszenek. 

5.1. A szarvasmarhák legelői viselkedése 

A szarvasmarha nappali táplálékszerző állat, napi 4-5 periódusban legel. Ha éjszakára is a területen marad – ami 

manapság nem jellemző – akkor éjszaka még egy periódussal számolhatunk. A napi legelési idő a legelési 

módtól függően 4-11 óra lehet. Tejelő tehenek kiegészítő legelése a legrövidebb időtartamú, a húshasznú 

állományok - különösen extenzív legelőn - napi 10-13 órát tölthetnek legeléssel. A legelés periódusai közül a 

kihajtás utáni első szakasz a legintenzívebb, ilyenkor állataink 100 %-a legel. A legelés megkezdése után három 

órával gyakorlatilag megszűnhet a legelés. Általában elmondható, hogy a leghosszabb periódus a reggeli és a 

legrövidebb a délutáni. A szarvasmarha viszonylag mélyen legel, 10-15 mm-ig képes a legelőfüvet lelegelni. 

Legelés közben távolságtartó, ha a technológia lehetővé teszi, egymástól 2-3 méterre helyezkednek el a tehenek. 

Ha elegendő legelőterület áll rendelkezésre, a szarvasmarha rendszertelenül legel. A legeltetési mód alapvetően 

meghatározza az állatok egymástól való távolságát, de a legelés irányát is. Adagolt sávos legeltetésnél a tehenek 

a még le nem vágott sáv irányában állnak, egymástól 1-1,5 méterre. Ennél a technológiánál az a viselkedési 

szokás sem érvényesülhet, hogy a tehenek szívesen legelnek széllel háttal állva. A szarvasmarha a legelő 

növényzetét válogatva fogyasztja. Képes a különböző gyomokat, pillangósokat és a kevésbé értékes 

növényfajok megkülönböztetni. Elsősorban a könnyen emészthető friss, fiatal növényeket fogyasztja, de ha ezek 

elfogytak, rátér a visszamaradó, kevésbé ízletes növények, vagy növényi részek felvételére is. Szelektív legelése 

miatt befolyásolhatja a gyep növényállományának összetételét. Az állat válogatási képességét befolyásolja az 

éhsége, a növényállomány mennyisége, minősége és a rendelkezésre álló legelés idő. Általában a növények íze 

alapján dönti el, hogy elfogyasztja e. A nyelv tövében és a garatnál, valamint a torokban található több tízezer 

ízlelőbimbó alkalmassá teszi a különböző ízek elkülönítésére és preferencia sorrendjének felállítására. 

Leginkább az édes és a savanyú ízeket kedvelik. 
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A technológia tervezésénél figyelnünk kell a megfelelő ivóvíz biztosítására, tudván, hogy a szarvasmarha 

naponta 3-4 alkalommal iszik. Ha nagy területet járnak be állataink, az állatok mozgatását úgy kell 

megszervezni, hogy megfelelő időben vízhez jussanak. 

5.2. A borjak viselkedése 

Tartástechnológiai tervezésénél a borjak szopási viselkedését kell ismernünk, mert ez alapján alakíthatjuk ki az 

itatásos borjúnevelés megfelelő technológiáját. Természetes körülmények között a borjak öröklött szopási 

viselkedése jut kifejezésre (23. kép). A keresési reflex biztosítja a hagyományos borjúnevelésben lévő állatok 

számára a tőgy megtalálását. A borjak szopására jellemző, hogy naponta 6-8 alkalommal vesz fel tejet és egy 

szopás 8-12 percig tart. Tejfelvétel közben 3-5 másodpercenként váltogatják a tőgybimbót. Az állományunk 

nagy részénél jellemző itatásos borjúnevelésnél meg kell próbálnunk megfelelni az állat természetes igényeinek. 

A nagyüzemi tartástechnológia nem teszi lehetővé a napi 2-3 alkalomnál több itatást, pedig különösen a 

föcstejes időszakban a 4-5 alkalom indokolt lenne. Tíz napos kor után már elegendő a 2-3-szori itatás. 

Amennyiben automatát alkalmaznak a borjak tejitatására, akár 8-10 alkalommal is felkeresik az egyedi 

azonosítóval rendelkező állatok a tejadagolót. Az itatás módja befolyásolja a tej felvételének sebességét. 

Szopókás itatásnál - mivel az állatok szopási reflexének ez felel meg a leginkább - kevés tanulási időre van 

szükség, de az állatok 1/3-ának itt is segítenünk kell. Ezzel a módszerrel percenként 1,5-2 liter tejet vesznek fel 

az állatok. A vödörből történő tejitatás kezdetben lassúbb tejfelvételt tesz lehetővé és az állományunk 80 %-a is 

igényli segítségünket. A tejfelvétel sebessége az 50-60. napra a két technológiánál azonos. A ritkábban 

alkalmazott automatáknál akár néhány napos tanulási idővel is számolhatunk. A borjak tartástechnológiájában 

biztosítanunk kell annak lehetőségét, hogy állataink szociális rangsorra irányuló viselkedése kiteljesedjen. Egy-

két hónapos korig alig találkozhatunk rangsor kialakítására irányuló viselkedéssel és csak négy-hat hónapos 

borjaknál jelentkezik erős rangsorverseny. A Magyarországon jellemző egyedi ketreces tartás e viselkedési 

forma kialakulására nem ad lehetőséget. Mivel borjaink három hónapos kor után általában csoportos tartásba 

kerülnek, így társas viselkedésük ezután kiteljesedhet. A borjak napi életfolyamatai a kor előrehaladtával 

nagymértékben változnak. Az egy hónapos borjak 70 %-os fekvési ideje, 4-5 hónapos korukra 50-55 %-ra 

csökken. Evési és kérődzési idejük ebben az időszakban akár megduplázódhat. A borjúnevelés technológiájánál 

ezeket az ismérveket is figyelembe kell vennünk. 

 

23. kép: Anya-borjú kapcsolat a legelőn 
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5.3. A hízómarhák viselkedése 

A megfelelő súlygyarapodás biztosítása érdekében a hízómarhák számára olyan feltételeket kell biztosítanunk, 

hogy a pihenés, evés és kérődzés ideje a fajra jellemző mértéket elérhesse. Az állatok számára rendelkezésre 

álló pihenőtér befolyásolja a fekvési és kérődzési időt. A két életfolyamat és a testtömeggyarapodás viszonylag 

szoros pozitív korrelációban van. Számtalan kísérlet igazolta, hogy a nagyobb pihenőtér előnyösen hat a 

súlygyarapodásra. A hízóállatok elhelyezésénél figyelembe kell vennünk, hogy állataink szívesen tartózkodnak 

szabad levegőn, ezért célszerű számukra kifutót biztosítani. Ha a fedett etetőhelyet a kifutóban helyezik el, 

akkor a belső térben a hízómarhák csak éjszaka tartózkodnak. Természetesen esős időben és éjszaka az állatok 

nagyobb része behúzódik az istállóba. A hízómarhák evési idejét leginkább a takarmányozás módja határozza 

meg. Ha félintenzív hízlalást alkalmazunk, vagy a tömegtakarmányok aránya növekszik a takarmányadagban, 

akkor mind az evésre, mind pedig a kérődzésre fordított idő megnő. Ennek lehetőségét az állatok számára 

biztosítanunk kell. Ha nem megfelelő a férőhely, ha kevés etető és itató áll az állatok rendelkezésére, akkor a 

szociális rangsortól függően néhány állat normális életfolyamata korlátozott, ezáltal teljesítményük csökken. Az 

almozás és a padozat befolyásolja az állatok pihenésre és kérődzésre fordított idejét. A szilárd padozat 

szalmával almozva a hízó állatok számára megfelelő, rácspadlós tartásnál a fekvési idő lényegesen kevesebb. 

Ellenőrző kérdések: 

• Hogyan mérhetőek az életfolyamatok? 

• A technológia változtatása hogyan hat az állat viselkedésére? 

• Mi jellemzi a sertés táplálkozási viselkedését? 

• Melyek a jellemző életfolyamatok szarvasmarhánál? 
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Chapter 14. AUTOMATIZÁLÁS AZ 
ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN 

Az élőmunka felhasználásának mérséklése, a munkavégzés megkönnyítése és a hatékony termelés érdekében az 

állattenyésztésben igyekeznek minél több munkaműveletet automatizálni. A baromfi- és sertéstenyésztésben a 

zárt iparszerű tartás évtizedekkel korábban már lehetővé tette a technológia szinte minden elemére kiterjedő 

automatizálást. Az etetett takarmány mennyiségét és a kiadagolás idejét számítógépes program vezérelheti. 

Automatikusan biztosítható az állatok számára a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű ivóvíz. A sertés- és 

baromfitelepen a mikroklíma szabályozása, a környezeti feltételek biztosítása az intenzív termelés alapja. 

Program vezérelheti az istálló fűtését, hűtését és szellőztetését is. Mindkét állatfajnál, de különösen a baromfinál 

az istálló megvilágításának időtartama és a fény erőssége befolyásolja a termelést. Világítási programokkal ezek 

napra és órára lebontva szabályozhatók. Szükséges lehet az állatok rendszeres mérlegelése, hogy információt 

gyűjtsünk súlyuk változásáról. Korszerű, automatizált sertés- és baromfitartásban ez is megoldható. 

A talán legmunkaigényesebb szarvasmarhatartásban azonban az automatizálás nem igazán terjedt el. A kötetlen 

tartás, az állatok egyedi azonosításának igénye és az információ beszerzés szükségessége azonban indokolja, 

hogy egyre több, a termelést segítő technikát alkalmazzunk. 

A legtöbb folyamat automatizálásának az alapja az állatok megfelelő azonosítási rendszere. Kiemelkedő 

jelentőségűnek tartom az RFID (egyedi azonosítás rádiófrekvenciával) rendszert, amely megalapozza az 

állattartásban néhány folyamat automatizálásának lehetőségét. A 125-135 kHz frekvencia tartományban működő 

berendezések lehetővé teszik a viszonylag nagy olvasási távolságot és a gyorsabb adatátvitelt. Ennek 

segítségével több technológiai folyamat automatizálható és olyan helyekről is származhatnak információk, 

ahonnan korábban nem gyűjthettünk adatokat. Mérhetjük a termelt tej mennyiségét, beltartalmát, 

vezetőképességét, lehetőségünk van a takarmányfogyasztás, a testhőmérséklet, szívműködés, vagy 

bendőmozgás regisztrálására. Az állatok lépésszámának meghatározása az ivarzó állatok kiválogatására, vagy a 

sánta állatok kiszűrésére szolgálhat. A rendszer működéséhez szükség van passzív transzponderekre. Ezeket 

behelyezhetjük a bőr alá, vagy akár bendőbóluszként lenyelethetjük állatainkkal. Bár nem olyan megbízható, de 

a fülkrotáliába is ültethetnek transzpondert. Az egyedi azonosítás rendszere lehetővé teszi több, korábban nem 

alkalmazott technológiai elem elterjedését. 

A fejés azok közé a műveletek közé tartozik, amelyek hatékonyabbá tétele, gépesítése, vagy automatizálása az 

ágazat fejlesztése szempontjából alapvető. A korábban meglévő fejőberendezések bizonyos korlátok között 

dolgoztak. A fejőnként és óránként 5000 kg tej a legtöbb korszerű berendezésnél (karusszel) a maximumot 

jelentette, ennek növelése csak extra technikák segítségével lehetséges. Az is elvárásunk, hogy a fejés közben 

minél több információt kapjunk állatainkról. A tej mennyisége, beltartalma és vezetőképessége, valamint a 

tejleadás sebessége és pillanatnyi állapota fontos információ a tenyésztő számára. A korábbi rendszerek lehetővé 

tették fejés során az állatok azonosítását, az egyedi etetésüket és a vakfejést megakadályozó időbeni 

kehelylevételt. A válogató kapuk biztosították a fejőházból távozó egyedek osztályozását, a rendszer 

automatikus mosása pedig a minőségi tejtermelést. A továbblépés azonban sokáig nem történt meg, ezért 

jelenthet áttörést a fejés teljes automatizálását biztosító a fejőrobot. 

A fejés több műveletét korábban is automatizálták, azonban a kelyhek felhelyezése sokáig gondot okozott. Az 

alapul szolgáló ipari robotok azonos helyen és azonos mérettel dolgoznak. Az állatok mérete eltérő, a 

tőgybimbók elhelyezése változatos és ráadásul a tehenek még a fejőállásban is mozgásban vannak. Technikai 

fejlesztéssel sikerült megoldani, hogy a fejőkehely felhelyezése ma már problémamentesen megtörténik. Mivel 

a fejőrobot abrakadagolóval van összekötve, az állatok naponta többször felkeresik a berendezést. Az egyedi 

azonosítás után az adatbázis memóriájából néhány cm-es eltéréssel a robot meghatározza a tőgybimbó várható 

helyét. Ezt követi a hővel, szilárdtest érzékelővel, radarral, vagy lézerrel pontosított keresés. 

A fejőrobot alkalmazásának több előnye is ismert. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a tejtermelés 

szempontjából a legoptimálisabb időpontban történik meg a fejés. A fejések száma és az egyes fejések között 

eltelt idő e módszernél szabályozható. A nyugodt, stresszmentes környezet további tejtermelési előnyöket 

jelenthet. Rendkívül hatékony módszer, hiszen a fejőrobot naponta akár 20-22 órán keresztül dolgozik. 

Minimális munkaerőigény jelentkezik, gyakorlatilag csak a fejőgép ellenőrzése szükséges. El kell ugyanakkor 

mondanunk, hogy a mai gépeknél még mindig viszonylag nagy a meghibásodás veszélye és egyes műveletek, 

vagy vezérlések nem mindig működnek tökéletesen. Mivel rendkívül precíz műszaki berendezésről van szó, 

szervizelése magas szintű szakmai munkát igényel, s ez nem minden cégnél biztosított. A robotot telepítő 
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vállalkozások a beüzemelésben érdekeltek, a működés idején azonban már nem mindig állnak a feladatuk 

magaslatán. A fejőrobotok magyarországi terjedését az elmondottakon túl az is akadályozza, hogy a fejőrobotot 

optimálisan csak kisebb állatlétszámú telepeken tudják üzemeltetni. Több fejőrobot összekapcsolása nagyobb 

állományok fejését is lehetővé teszi, de a hazai gazdaságonkénti 320 feletti tehénlétszám egyértelműen nehezíti 

terjedését. Jelenleg egy fejőrobot beruházási költsége 40-50 millió forint, ami soknak mondható. A korábban 

említett előnyein túl, ha azt is figyelembe vesszük, hogy fejőház építését nem igényli, az ár már elfogadhatónak 

tűnhet. Mivel Magyarországon korábban fejőrobotot nem építettek és jelenleg is csak egy üzemel, így problémát 

okozhat a rendszeres és szakszerű szervizelés. A legtöbb országban előnyként jelentkezik a munkaerő 

megtakarítás, ez azonban Magyarországon az olcsó munkaerő miatt kevésbé érvényesülhet. Bármilyen 

rendszerű is a fejésünk, részleges automatizálásra és adatgyűjtésre alkalmassá tehető. Automatizálhatjuk a tőgy 

fejés előtti tisztítását, a durva szennyeződések eltávolítását. A legtöbb fejőberendezés információt szolgáltat a tej 

mennyiségéről, a fejési időről és a fejési sebességről. Lehetőség nyílik a tej ellenállásának mérésére, ezáltal a 

tőgy egészségi állapotának kontrollálására. Az állatok testhőmérsékletének rendszeres mérése a betegségek 

megelőzésére szolgálhat. A kehelylevevő automaták, fejőkészülékek automatizált mosása a mai fejési 

rendszerek fontos kiegészítői. Ez elmondható az automatikus ki- és beeresztő rendszerekről is és egyre több 

helyen az automatikus zsúfolókapuról is. 

Nagyüzemi tehenészeti telepeken a két ellés közötti idő rendkívüli mértékben megnőtt. Ennek okai között első 

helyen kell megemlítenünk az ivarzó állatok nem megfelelő kiválogatását. A kiválogatás hatékonyabbá tételére 

a telepeken több módszer is rendelkezésre áll. Az egyedi azonosítás lehetővé tette, hogy a tehenek mozgását 

regisztrálják, lépésszámát meghatározzák. A legtöbb rendszerhez kapcsolható pedométer és megbízhatóságuk 

is egyre inkább elfogadható. Az ivarzó tehenek köztudottan nyugtalanabbak, időegység alatt többet mozognak. 

Ivarzáskor a normál lépésszám akár háromszorosára is megnőhet, ami alkalmassá teheti a rendszert az állat 

kiválasztására. Egyes források szerint aktivitás mérővel az ivarzó állatok 75 %-a kimutatható. Legtöbbször a 

fejőházban tudják leolvasni a lépésszámot és ha az itt nyert további információval (tejtermelés, testhőmérséklet, 

tenyésztési adat) ezt kiegészítjük, az ivarzó állat nagy valószínűséggel kiválasztható. Az automatikus osztályozó 

kapu segítségével a fejés végére a termékenyítendő állatok külön részbe kerülhetnek. Az állatok 

testsúlyváltozásának kontrollálása a tenyésztő számára fontos információkat szolgáltat. Jelezheti a 

takarmányozás hiányosságát, de felhívhatja a figyelmet anyagforgalmi problémákra is. Ha automatizált 

mérlegeket használunk, folyamatosan tájékozódhatunk az állatok súlyáról. A telepirányítási rendszer részeként 

általában a felhajtóútba beépítve helyezhetjük el a mérleget. Nem minden esetben biztosítható azonban, hogy 

egyszerre egy állat és megfelelő helyzetben tartózkodjon a mérlegen. Célszerű a testsúlyról - a kiugró adatok 

kiszűrése után - több mérlegelési adat alapján véleményt alkotnunk. 

Az intenzív tejtermelés következtében teheneink nagy részénél jelentkeznek lábvégmegbetegedések. A 

különböző okra visszavezethető betegségek sántaságot okoznak, gátolván ezáltal a hatékony tejtermelést. A 

beteg állatok kiszűrése megfigyeléssel is történhet, de ennek automatizálása mindenképpen elősegítheti a 

menedzsment eredményes munkáját. Az automatikus mérleghez csatlakoztathatnak szubklinikai 

sántaságmeghatározó készüléket. A rendszer lényege, hogy az állat áthaladása során lépésenként a 

mérőegységre gyakorolt nyomást és a nyomásváltozás frekvenciáját rögzíti. Ha az adatokat referencia szinthez 

viszonyítja, az eltérésekből a lábak állapotára lehet következtetni. Ennek feltétele természetesen az, hogy az állat 

egészséges állapotban is áthaladjon a vizsgáló egységen. Az egészséges állat lépésen ritmusát rögzíti a készülék 

és ehhez viszonyítja a későbbi megfigyeléseit. A sántaság regisztrálásával megelőzhető, hogy a kisebb 

mechanikai sérülésből nehezen gyógyítható lábvégmegbetegedés alakuljon ki. 

A különböző információt szolgáltató berendezések adatait a tenyésztő a döntései meghozatalához 

felhasználhatja. A 17. táblázatban a tehenészeti telepeken mért paraméterek felhasználásának lehetőségéről 

adunk információt. 

A legtöbb intenzív tejhasznosítású szarvasmarhát tartó telepen ma már telepirányítási rendszerek segítik a 

menedzsment munkáját. A tenyésztő számára lehetőség van több cég kisebb-nagyobb mértékben eltérő 

rendszerének megismerésére és a számára legmegfelelőbb kiválasztására. Ismert hazánkban az ALPRO és 

AFIKIM, a RISKA, a TORO, a GM-3000-es és a TALP program. E programok általános jellemzői, hogy kivétel 

nélkül windows alapúak és interneten adnak és fogadnak adatokat. A cégek biztosítják a kapcsolódást az ÁT 

Kft., az MGSzH, az OSZA és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének adatbázisához. Az egyes rendszerek 

átjárhatósága is megoldható, ezáltal a telepen dolgozó szakemberek munkáját fontos szakmai információk 

segíthetik. 

17. táblázat A mért paraméterek jellemzése 
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A telepirányítási rendszerek több területről szolgáltatnak információt. A tejtermeléssel kapcsolatban napi és 

laktációs adatokat tartanak nyilván, de tájékozódhatunk a fejési sebességről, a szomatikus sejtszámról és a tej 

elektromos vezetőképességéről is. A tenyésztéssel kapcsolatos adatok közül lekérhetjük az egyedek 

származását, tenyészértékét, de akár a küllemét is. Több rendszer rendelkezik párosítási programmal is, amely 

származás, termelés, vagy küllem alapján végzi munkáját. Az állategészségügyi helyzettel kapcsolatos adatok 

közül nyilvántartja az egyedi- és csoportos kezeléseket, a betegségeket. Megtudhatjuk a gyógyszerkészletet és 

gyógyszerfelhasználásunkat, de tájékozódhatunk az egyes állatoknál felhasznált gyógyszerek várakozási idejéről 

is. A telepirányítási rendszerek segítik az állatok szaporításával kapcsolatos munkát is. Tárolják a 

szaporodásbiológiai kezeléseket, a vemhességvizsgálatokat és ütemezik az elléseket. A rendszer előre jelzi az 

ellések idejét, de akár a várható tejtermelést is. Különösen az üszőknél fontos a tenyésztésbe vétellel kapcsolatos 

információk gyűjtése, amihez az üszők kora, súlya és kondíciója, valamint a termékenyítési ideje is 

hozzátartozik. A telepirányítási rendszer előjelezheti a szaporodásbiológiai kezeléseket és segítségével 

megtervezhetjük a termékenyítéseket. 

A tenyésztési rendszerek a tenyésztői munkát segítik. A párosításhoz használt tenyészbikák adatait tartalmazza, 

lehetőséget biztosítva ezáltal a korrektív párosításra. A bikák ivadékvizsgálati adatai, részletes küllemi 

eredményei, de akár a helyi tenyészértékének adatai segíthetik tenyésztői munkánkat. Ha a telepen 

embrióátültetést végeznek, az ezzel kapcsolatos információkat is letölthetjük a rendszerből. Nem kifejezetten a 

tenyésztői munkához tartozik, de a program alkalmas a telepvezetők munkáját segítő több adminisztratív feladat 

ellátására. Létszám-, súly- és takarmány elszámolásokat készít, de kiegészítő programokkal a dolgozók 

munkabére, a készletek kezelése, vagy akár a kvótafigyelés is megoldható. 

Az állattenyésztésben az elektronika felhasználása ma még alig alkalmazott, de egyre többször hallunk 

precíziós állattartásról. A szántóföldi növénytermesztésben már általánosan használt módszerek az 

állattenyésztésben még nem igazán nyertek teret. Elektronika segítségével felmérhetjük a termelést befolyásoló 

tényezők hatását, majd e paraméterek elektronikus feldolgozásával értékelést készíthetünk. Az így kapott 

értékelés alapján a rendszer dönt a beavatkozás szükségességéről. A tartástechnológiával kapcsolatos 

szabályozási lehetőségeink nagyrészt a technológiai eszközök szabályozhatóságában merül ki. Az egyedek 

önszabályozóak és a környezetet is csak bizonyos határok között lehet befolyásolni. Ezért tartjuk nagyon 

fontosnak a technológiai eszközök által nyújtott lehetőségek ismeretét és céljainkban megfelelő kihasználását. A 

tudomány és a technika egyre több olyan megoldást kínál, amelyet az állattartóknak alkalmazni kell. 
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Ellenőrző kérdések: 

• Milyen előnyei vannak a robotfejésnek? 

• Milyen jellegű adatokat gyűjthetünk a fejés során? 

• Melyek a telepirányítási rendszer alkalmazásának előnyei? 
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Chapter 15. MUNKAVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK, AZ ÁLLATOK 
KEZELÉSE 

1. Munkavédelmi előírások 

A tartástechnológia tervezésénél és az állatok gondozása során számolnunk kell az állatok részéről az állattartó 

irányában megnyilvánuló veszélyforrásokkal. Nagyobb testű állatoknál, elsősorban a szarvasmarhánál és a 

lónál, de súlyosabb sertéseknél a taposás veszélye fennállhat. Az odaszorítás szintén nagyobb testű állatoknál 

jelentkezhet, hiszen testsúlyuk akár az 1 tonnát is meghaladhatják. A szarvval rendelkező állat (szarvasmarha, 

juh) döféssel, a ló és a szarvasmarha rúgással is veszélyeztetheti a gondozóját. Ritkábban, de előfordulhat az 

erőteljes farokcsapás és a legtöbb gazdasági állatfajnál a harapás is. A baromfiak csípését veszélyforrásként kell 

megemlítenünk. A fizikai veszélyeken túl ismertek az embert is fertőző betegségek (zoonózis). Ide sorolhatjuk a 

lépfenét, a brucellózist, a leptospirát, vagy a gümőkort. 

A jelentkező veszélyek ellen több módon védekezhetünk. Az agresszív, nehezen kezelhető állatokat 

állományunkból célszerű selejtezni. A biztonságos tartásmód, a kezelőkarám alkalmazása lehetőséget ad, hogy a 

gondozó és az állat közvetlen kapcsolatát megakadályozzuk. Bizonyos feladatok ellátására kalodát, láb-, vagy 

farokrögzítést használhatunk. A rögzített állatok oldalt döntése alkalmas lehet speciális beavatkozások 

elvégzésére. Kivédhetjük az állat részéről jelentkező veszélyeket megfelelő védőfelszerelés (kesztyű, csizma) 

használatával. 

A telepek üzemeltetésénél a munkavédelmi szabályok betartása fontos, hiányában az állattal dolgozó 

munkavégző károsodást szenvedhet. A munkavédelmi szabályok előírják az állatokkal való bánásmódot, 

amelyek különösen a nagytestű állatoknál fontos betartani. Előírások vonatkoznak a levegő szennyezettségére, 

mérgező gáztartalmára. Meghatározhatják az istállóban tartózkodás időtartamát, de akár az alkalmazott 

védőfelszerelést is. Szabályozhatják a fejőházból, a szellőzőrendszerből, vagy a ventillátorból származó és az 

embert érő zajhatások mértékét. A gépek, berendezések üzemeltetése során szintén előfordulhatnak balesetek, 

így ezek használatánál is szükség van munkavédelmi előírásokra. Az állattenyésztésben dolgozók részére a 

munkavédelem személyi követelményeket fogalmazhat meg. Egészségügyi előírások biztosíthatják, hogy 

bizonyos betegségekkel (enterális, bőrbetegség) rendelkező dolgozó ne kerüljön az állattal kapcsolatba. 

Bizonyos esetekben a dolgozó nők terhessége, vagy szoptatása is kizáró ok lehet. 18 év alatti személy állattartó 

telepen nem foglalkoztatható. Az a dolgozó, aki a hígtrágya kezelésével foglalkozik, külön orvosi vizsgálaton 

kell hogy átessen. 

Megfogalmazhatjuk a munkahelyekre vonatkozó követelményeket is. A veszélyes helyeket az állattartó 

telepen be kell keríteni, illetéktelenek behatolását meg kell akadályozni. Az állatok tartási rendszere olyan 

legyen, hogy kitörésüket megakadályozza. Biztosítani kell a fekete-fehér öltözőrendszert és szabályozni kell a 

telepi közlekedést (irány, sebesség). 

A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények között előírás, hogy szabadon-, vagy kötetlenül tartott 

nagy testű állatok között egyedül egy személy nem tartózkodhat. Az elszabadult állatok megfékezésére legalább 

két felnőtt korú férfi szükséges. Az állatok körmözését, szarvtalanítását, csak megfelelő jártassággal rendelkező 

személy végezheti. Az állattartó telepre a beosztottakon kívül csak külön engedéllyel rendelkezők léphetnek be. 

A telepre érkező látogatókat kísérőjük kioktatja a munkahelyre vonatkozó előírásokról. Minden telepen írásba 

kell foglalni a munkahelyre vonatkozó biztonsági követelményeket és ezt hozzáférhető helyen kell tartani. Az 

állatorvos utasításainak és előírásainak betartása kötelező. Az állatról emberre terjedő betegségekről, valamint a 

személyi tisztaság betartásának szabályairól a dolgozókat ki kell oktatni. 

Az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések betartása szintén alapvető. Az állatokat nem szabad 

ütlegelni, ez alól azonban kivételt jelenthet, ha az ütlegelés a veszély elhárítása miatt indokolt. Az állatokat 

mozgatni, csak biztonságos segédeszközzel lehet. Minden állattartó telepen biztosítani kell az állatok egyedi 

kezelésének lehetőségét. Ezt a munkavégző számára könnyen kezelhető és az állat számára károsodást nem 

okozó kalodával, kezelőfolyosóval és lekötő berendezéssel oldhatjuk meg (24. kép). A kezelhetetlen 

rosszindulatú állatokat ki kell selejtezni, a rugós, harapós egyedeket pedig egymástól korláttal el kell választani. 

Ha a telepen új munkavállaló jelentkezik, az állatok szokásairól tájékoztatni kell őket. Az állattartók munkáját 
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őrző-, vagy terelő kutya segítheti. Ha a telepeken ilyen célból tartanak kutyát, annak állategészségügyi 

ellenőrzése, oltása, külön jogszabály szerint történjen. 

 

24. kép: Az egyedi kezelés lehetősége ketrecben 

A telepre érkező, vagy a telepről elkerülő állatok szállítására külön rendelkezések vonatkoznak. A veszélyes 

állatot csak arra kijelölt személy vezetheti. Támadó viselkedésű állatok mozgatásához két kioktatott gondozó 

szükséges. A felhajtási területen a gondozók részére védelmet nyújtó területet kell biztosítani. Az állatok 

felhajtásához, szállításához megfelelő szilárdságú kötőfék, vagy lánc szükséges. Hím ivarú kifejlett állatokat 

külön csoportban kell szállítani. A szállító eszközbe csak akkor szabad megkezdeni az állatok berakását, ha a 

csoport már teljes. Ha kötött tartásban történik a szállítás, úgy a szállító eszközön két oldalról kell kikötni az 

állatokat. A veszélyes állatok szállítását az okmányon feltűnő helyen jelezni kell. Ha az állatok között gondozó 

tartózkodik, védőfelszerelésükről gondoskodni kell. 

2. Az állatkezelés szabályai 

Az állatok megközelítésénél ügyeljünk arra, hogy ne váratlanul történjen. Ismernünk kell az állatok szagló és 

látóképességét, valamint azt, hogy az egyes állatfajok eltérő látásszöggel rendelkeznek. Állatokat terelni, 

befogni csak megfelelő fényviszonyok között szabad. Gazdasági állataink nap felé nem szívesen mozognak, a 

szórt fény ugyanakkor megnyugtatja őket, terelésük egyszerűbbé válik. Kikényszerített mozgásnál az ívelt, 

görbe vonalú kezelőrész szerencsésebb. Az állatok mozgatásánál, terelésénél az ember számára menekülési 

útvonalat biztosítani kell. 

A különböző gazdasági állatfajok kezelhetőségét az állat részéről több minden befolyásolja. Elsőként kell 

megemlíteni a tartásmódot, mert természetszerű tartásnál - ahol az állatok ritkábban találkoznak emberekkel - az 

állatok kezelése nehezebb. Kezelhetőségüket meghatározhatja az egyedek pillanatnyi állapota is. Ellés után lévő, 

vagy ivarzó állatok nagyobb veszélyt jelenthetnek környezetükre. Ha az állat komfortérzete nincs biztosítva, 

emiatt ideges, esetleg stresszhelyzetben van, nehezebben kezelhető. Az egyedek kezelhetőségét természetesen 

vérmérsékletük is befolyásolja. Az utóbbi időben egyre több állatfajnál végeznek temperamentum tesztet, ami 

eldöntheti az egyes fajták, vagy akár egyedek közötti eltéréseket. Több hasznosításban elvárás az állatok 

nyugodt viselkedése. Ez nem csak a kezelhetőséget biztosítja, hanem feltétele a jobb termelőképességnek is. 

A gondozókkal szemben szintén fontos elvárásaink vannak, amelyek meghatározzák munkavégzésüket. Meg 

kell említenünk szakképzettségüket, az állatok kezelésével kapcsolatos ismereteiket. Munkavégzésüket 

nagymértékben segítheti szakmai tapasztalatuk, de ez esetenként túlzott magabiztosságot is okozhat. A 

gondozók mentalitása szintén eldöntheti alkalmasságukat az állatokkal való munkavégzésre. 

Az állatok mozgatását és kezelését gondosan meg kell tervezni. Megfogalmazzák az állat mozgatásának célját és 

ismerni kell a mozgatás útvonalát. A tereléshez szükséges emberek számának és felkészültségének 

meghatározása szintén a tervezés része. Minden, a munkát könnyítő technikai segédeszközt használni kell, és 

ezek műszaki állapotát, működését ellenőrizni szükséges. Fel kell mérni az állat mozgatása során fellépő 

veszélyforrásokat és tisztáznunk kell, hogy az állatok terelése milyen reakciót válthat ki. 
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Léteznek olyan technológiai csomópontok, ahol az állatokról információkat gyűjthetünk. Ezek az információk 

beszerezhetők rögzítéssel, vagy akár rögzítés nélkül is. Az állatok súlyáról, kondíciójáról, vagy külleméről 

rögzítés nélkül is gyűjthetünk adatokat. Vannak olyan feladatok, amelyek csak az állat rögzítésével végezhetők 

el. Az állatokat ivartalanítani, szarvtalanítani csak stabil állapotban lehet. Az állatok oltásához, vérvételéhez, 

vagy bizonyos állategészségügyi kezelésekhez szintén rögzíteni kell. A szaporodással kapcsolatos 

beavatkozások (termékenyítés, vemhességvizsgálat) szintén igényli az állatok stabil helyzetét. Mind az állatok 

tereléséhez, mind pedig a rögzítéséhez jól kialakított, egyszerűen használható kezelő karámrendszer 

biztosítandó. 

A munkavédelmi és állatkezelési szabályok betartása a munkavégzők kötelessége. Segítségükkel hatékonyabbá 

és biztonságosabbá tehető az állattartó telepeken a munkavégzés. 

Ellenőrző kérdések: 

• Milyen veszélyt jelenthet a nagy állat a gondozóra? 

• Milyen védőfelszerelésekkel akadályozható meg az állatok kezelése során a balesetveszély? 

• Melyek a legfontosabb munkavédelmi előírások az állatok szállításánál? 


