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Előadás áttekintése
ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, 

NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS

- Az állattartási technológiák elemei, elvárások az
állattartó telepekkel szemben

- A különböző állatfajoknál alkalmazott
tartástechnológiai megoldások áttekintése

- A borjú- és üszőnevelés során alkalmazott
tartástechnológiai változatok

- Hízlalási módok és a hízlalásban alkalmazott
technológiai megoldások



ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Egy termék előállítását célzó elemek összessége

− Takarmányozási technológiák
− Szaporodásbiológiai technológiák
− Állategészségügyi technológiák
− Tenyésztési technológiák

− TARTÁSTECHNOLÓGIA



A TECHNOLÓGIA HATÁSA AZ ÁLLAT 
TERMELÉSÉRE

ALKALMAZ-
KODÓ 
KÉPESSÉG

KÖZÉRZET-
VÁLTOZÁS 
(FÉLELEM, 
FÁJDALOM 
STB.)

STRESSZ
EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOT 
ROMLÁSA

TERMELÉSI 
EREDMÉNYEK 
ROMLÁSA

GENETIKAILAG KÓDOLT 
SZÜKSÉGLET (PL. ÉLET-
FOLYAMATOK, LEGELŐ)



A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ELEMEI

Elhelyezés
- istálló,
- tartásmód,
- csoportlétszám,
- almozás, padozat,
- közlekedési rend.

Gondozás
- etetés, itatás módja,
- fejés, inszeminálás, állatkezelés jellemzői.

Munkahely minőség:
- egészséges, nem balesetveszélyes munkahely,
- megfelelő munkafeltételek,
- szociális igény (tisztálkodás, étkezés stb.).



SZEMPONTOK AZ ÁLLATTARTÓ TELEP 
LÉTESÍTÉSÉNÉL

• állatok faja, fajtája, létszáma –
környezetterhelés

• tartásmód – intenzitás
• humán, állategészségügy – távolságok 

állatfajok, lakosság 
• közlekedés, szállítás - logisztika
• domborzat, talaj – lejtése, értéke, 

talajszerkezet
• víznyerés, vízelvezetés - szennyvíz



AZ ISTÁLLÓ KIALAKÍTÁSÁNAK 
SZEMPONTJAI

• Állatvédelem

• Környezetvédelem

• Helyi viszonyok

• Gazdaságosság



AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEKKEL SZEMBENI 
ELVÁRÁSOK

Megfelelni az állat igényének
- korcsoportonként eltérő – hő, pára, padozat, alom, etetés, itatás

Megfelelni a dolgozók igényének
- többletenergia és balesetveszély nélkül dolgozhasson
- mozgási lehetőség – útvonalak tiszták, csúszásmentesek
- hőigény összehangolása 

Megfelelni a gépészeti technológiának
- épület kialakítását alapvetően meghatározza
- gyakrabban változik, mint az épület

Vagy egyszerűbb épület – együtt elavul
Vagy drága épület, de benne a technológia cserélődik



Természeti környezet védelme
- almozás, trágya
- levegő- és vízszennyezés
- táj-, településvédelem – építészeti kép!

Gazdaságossági elvárások
- építési, beruházási költség
- üzemeltetés költsége

Fontos! Az építés és üzemeltetés összehangolása – tervezés!
A különböző szakterületek együttműködése.

AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEKKEL SZEMBENI 
ELVÁRÁSOK II.



TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOKNÁL 

(SZARVASMARHA)
Tejelő tehenek
 hagyományos, zárt, kötött tartás – középállás
 zárt, kötetlen, mélyalmos
 zárt, kötetlen, pihenőboxos
 zárt, kötetlen, rácspadlós
 zárt, kötetlen, kombinált
 nyitott, kötetlen, mélyalmos
 nyitott, kötetlen, pihenőboxos

Húshasznú tehenek
 nyitott, kötetlen, mélyalmos
 istálló nélküli, karámban
 istálló nélküli, legelőn



Borjú
• profilaktórium
• csikóbox
• egyedi ketrec
• kis csoportos kötetlen, napi almozás
• kis csoportos kötetlen, rácspadlón
• kötött tartás, napi almozás
Növendék
• zárt kötetlen, kis csoportos
• nyitott kötetlen, mélyalom, nagy csoportos
• nyitott kötetlen, legelőn
Hízómarha
• zárt kötött, napi almozás
• zárt kötetlen, mélyalom
• zárt kötetlen, rácspadló
• feed lot 

TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOKNÁL (SZARVASMARHA)



Tenyészállat
 zárt, kötött tartás
 egyedi rekeszben tartás
 zárt, csoportos tartás mélyalmon
 zárt, csoportos tartás rácspadlón
 nyitott csoportos tartás mélyalmon
 nyitott tartás, legelő

Hízó
 zárt, csoportos tartás, mélyalom
 zárt, csoportos tartás, napi almozás
 zárt, csoportos tartás, rácspadló
 zárt, kiscsoportos tartás, battéria
 nyitott, csoportos tartás, mélyalom
 nyitott, csoportos tartás, legelő

TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOKNÁL (SERTÉS)



Tenyészállat
• hagyományos, növekvő almos, nagycsoportos
• zárt, növekvő almos, kiscsoportos
• zárt, növekvő almos, fejőház
• nyitott, nagycsoportos, legelőn

Hízlalás
• zárt, növekvő alom, kiscsoport
• zárt, rácspadló, kiscsoport
• zárt, kombinált, kiscsoport

TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOKNÁL (JUH)



Tojóállomány
• zárt, mélyalom, tojófészek
• nyitott, mélyalom, tojófészek
• nyitott, mélyalom, kifutó
• zárt, ketreces

Növendék állomány
• zárt, mélyalom
• zárt, napi almozás
• nyitott, mélyalom
• nyitott, napi almozás

Víziszárnyas
• zárt, rácson
• zárt, mélyalom
• nyitott, mélyalom
• nyitott, legelőn

TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
KÜLÖNBÖZŐ ÁLLATFAJOKNÁL (BAROMFI)



A BORJÚNEVELÉS SZAKASZAI

Szakasz Időtartam Tartástechnológia Takarmány

Föcstejes 8-10 nap

profilaktórium,
csikóbox,
egyedi ketrec,
egyéb…

föcstej

Előnevelés 42-90 nap

kötetlen kiscsoport,
kötött,
egyedi ketrec,
egyéb…

tejpótló,
tej,
borjútáp,
borjúszéna

Utónevelés 1-4 hó kötetlen kiscsoport,
kötött

borjútáp,
széna,
tartósított 
takarmány



TARTÁSTECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A 
FÖCSTEJ ITATÁS IDŐSZAKÁBAN



TARTÁSTECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A 
TEJITATÁS IDŐSZAKÁBAN



A TENYÉSZÜSZŐ NEVELÉS SZAKASZAI

Szakasz Idő Takarmányozás Tartás

I. 6-12 hó
Intenzívebb
abrak + tömeg-
takarmány

Kiscsoportos
kötetlen

II. 12 hó –
6 hó vemhes

Extenzív
tömegtakarmány

Nagycsoportos
kötetlen, legelő

III. Ellésig
Intenzívebb
abrak + tömeg-
takarmány

Tejelő telep



TARTÁSTECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK AZ 
ÜSZŐNEVELÉSBEN



A SZARVASMARHATENYÉSZTÉSBEN 
ALKALMAZOTT 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



Jellemző a kötetlen tartás 
• kis csoport – 12-24 állat
• USA-ban 40-100 egyed/csoport

Zárt rendszer 
– etetőút , etetőasztal, jászol, etetőtér, pihenőtér

Almozás
• mélyalom – 4-5 m2/állat
• rácspadló – 3-4 m2/állat
• kombinált – mélyalmos pihenőtér, rácspadlós

etetőtér

A HÍZÓMARHA TARTÁSI TECHNOLÓGIÁJA



A HÍZÓMARHA TARTÁSI TECHNOLÓGIÁJA

Kötetlen – nyitott
• szilárd burkolatú kifutó – 3-3,5 m2 pihenőtér/állat
• etetés a kifutóban – 50-60 cm jászolhossz

Istálló nélküli – FEED LOT
• meghatározott éghajlat mellett
• akár százezres állatlétszámú telep
• rendkívüli hatékonyság
• fokozott fertőzésveszély



TARTÁSTECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A 
NÖVENDÉKBIKA HÍZLALÁSBAN



TARTÁSTECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK A 
NÖVENDÉKBIKA HÍZLALÁSBAN



SZABADBAN TÖRTÉNŐ SZARVASMARHA 
HÍZLALÁS



Előadás összefoglalása
ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, 

NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS

- Az állattartási technológiák elemei, elvárások az
állattartó telepekkel szemben

- A különböző állatfajoknál alkalmazott
tartástechnológiai megoldások áttekintése

- A borjú- és üszőnevelés során alkalmazott
tartástechnológiai változatok

- Hízlalási módok és a hízlalásban alkalmazott
technológiai megoldások



Előadás ellenőrző kérdései

• Hogyan hat a technológia a gazdasági állatok
termelésére?

• Melyek a technológia tervezésének elemei?
• Milyen tartástechnológiai megoldásokat ismer a

sertéshízlalásban?
• Hogyan helyezik el az újszülött borjakat?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

TARTÁSTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK A HÚS-
ÉS TEJELŐMARHÁNÁL 

• Előadás anyagát készítette:
Dr. Béri Béla, egyetemi docens
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