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Előadás áttekintése
TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 

SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

- A különböző korcsoportú sertések elhelyezésének,
férőhelyszükségletének ismertetése

- A tenyésznövendékek és kifejlett tenyészállatok
tartástechnológiájának specialitásai

- A fiaztatás és a malacnevelés módszerei
- A hízósertés előállításban alkalmazott etetési

módszerek értékelése
- Az almozott és szabadon tartott sertések

elhelyezése



ÉPÍTÉSI MÓDOK ÉS ÉPÜLETEK A 
SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

• Pavilonos – zárt – magyarországi telepek több, mint
80%-a

• Kifutós pavilonos – telepeink 10%-a
• Tömbös – telepeink 10%-a

Koca létszám alapján
– fiaztató 25-30%
– hízó 10-szeres
– vemhes koca 60-65 %
– süldő 50-60%



AZ IPARSZERŰ SERTÉSTARTÁS JELLEMZŐI

• Nagy állatlétszám
• Gépesített, automatizált
• Nagy genetikai képességű állomány
• Folyamatos termékkibocsátás, azonos, kiváló

minőségű termék
• Komplett takarmányozás
• Modern szaporítási módszer
• Minőségbiztosítási rendszer
• Korszerű járvány és állategészségügyi védelem



FÉRŐHELYSZÜKSÉGLETEK A 
SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

Férőhely átlagos 
nagysága

Vályúhossz/
1 állat

Búgatórekesz 2,50*3,00 m -
Kankutrica 2,30*2,50 m (+kifutó) 50-60 cm
Vemheskoca fh. csoportos
tartásban és kocapihenő 1,6 m2/koca (+kifutó) 40-50 cm

Egyedi kocaetető állás (0,55-0,60)*1,80 m 40-50 cm
Vemheskoca kutrica (vályú nélkül) 0,65*1,90 m 40-50 cm
Ellető kutrica 2,25*(2,20-2,40) m -
Kocaállás ellető kutricán belül 2,25*(0,55-0,65) m 40-50 cm
Malac-etetőtér kutricahossz*0,80 m 15-20 cm
Hízó 20-50 kg között 0,33-0,50 m2/hízó 20-30 cm
Hízó 50-110 kg között 0,60-0,80 m2/hízó 30-40 cm



A SERTÉS TENYÉSZNÖVENDÉK 
FELNEVELÉSE

Cél: 7-8 hónapos korban, 110-120 kg-os
súlyban tenyésztésbevétel

– ellentmondás a sajátteljesítmény vizsgálat
és az edzett felnevelés között

– 15-ös csoport 1-1,2 m2/egyed
– vályús etetés vagy önetető
– célszerű a tenyésztést és az árutermelést

szétválasztani



A TENYÉSZKAN SÜLDŐ 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

• Törzstelepeken - ÜSTV
• 5-8 egyed/csoport – kifutó (2-szeres 

terület)
• 1,5-1,7 m2/egyed
• STV után edzetten tartás, több 

mozgás
• elhelyezés a kocák rekeszei között –

stimulálás
• 6-8 m2 rekesz + kifutó
• lejtős kifutó – végén rácspadozat
• részleges rácspadozat
• 150 cm magas rekesz



A TENYÉSZKANOK ELHELYEZÉSE

Mesterséges termékenyítésnél 100-120 koca/kan
Természetes fedeztetésnél 20-25 koca/kan

Egyedi elhelyezés – 6-8 m2-es rekesz
- lehetőleg kifutóval
- 150 cm magas oldalfal
- részleges rácspadozat
- célszerű üres kocák, vagy süldők közelében –
stimulálás

Körmözés, agyar rövidítés
Rendszeres mozgatás



A VEMHES KOCA TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

Csoportos tartás – csoportos etetés - ez a jellemző
• kocafogó egyedi állás
• 10-12-es falka, 1,5 m2/egyed, 45 cm vályú
• 0,3 m2 trágyázótér
• szimultán etetés
• fiaztató kocaállás – rácspadozat, fűthető fekhely

Nyugat-Európában mélyalom is
DE! - csak kisebb üzemméretnél

- nagyobb csoportlétszám lehetséges
- technológiai nehézségek – választórács emelés



VEMHES KOCÁK EGYEDI TARTÁSA
Általában 65 cm széles, 180-200 cm hosszú részleges
rácspadozat
• Előnyei:

– Érdem szerinti takarmányozás
– Állategészségügyi kezelés, mentesítés
– Nagyobb nyugalom, kevesebb sérülés
– Kisebb munkaerő igény
– Eltérő üzemméretnél is alkalmazható

• Hátrányai:
− Drágább a beruházás, gépesítés
− Kevesebb mozgás
− Izom



VEMHES KOCÁK CSOPORTOS TARTÁSA

Megoldások:
• Részleges rácspadozat
• Részleges rácspadozat + alom, egyedi 

takarmányozás
• Részleges rácspadozat + mélyalom, azonosítás
• Kifutó



A TENYÉSZKOCA TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

• Egyedi tartás
• Csoportos elhelyezés – egyedi etetés – egyedi

azonosítás
• Csoportos elhelyezés – csoportos etetés

– Eltérő szaporodásbiológiai állapot – eltérő tartás,
takarmányozás, munkaszervezés

• Csoportok
– üres kocák
– vemhesítő
– vemhes kocák



A SZOPTATÓ KOCA 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

A legkényesebb tartási egység – két eltérő igényű 
korcsoport

• Egyeztetés nem egyszerű, a gyakorlatban is gond
Kocaállás – szűk – lassú, de sérülésmentes kelés, fekvés

• vályús etetés
• szopókás itató – takarmány nedvesítés

Malacfészek 
• infralámpa
• ernyős melegítő
• búvóláda
• malacóvoda

Teljes vagy részleges rácspadozat
Padlószint – könnyű kezelés
Tömör oldalfal – kevesebb hőveszteség



A SZOPTATÓ KOCA 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA



A MALACNEVELÉS TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

Egyfázisú – 70-80 napos korig fiaztatóban (25-30 kg)

Kétfázisú – 21-28 nap után külön – 80-100 napos korig
– lábonálló, vagy padlószinten lévő malacrekesz

A malac súlya 
a nevelés 
végén (kg)

Alapterület-szükséglet (m2/egyed)

Padlós 
tartásban

Részleges 
rácspadlós 
(ketrecben)

Teljes 
rácspadlón

20 0,22 0,18 0,15

30 0,30 0,26 0,23

40 0,35 0,32 0,30



A MALACOK FÉRŐHELYSZÜKSÉGLETE

A malac súlya 
a nevelés 
végén (kg)

Alapterület-szükséglet (m2/egyed)

Padlós 
tartásban

Részleges 
rácspadlós 
(ketrecben)

Teljes 
rácspadlón

20 0,22 0,18 0,15

30 0,30 0,26 0,23

40 0,35 0,32 0,30



A MALAC UTÓNEVELÉS 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA



A SERTÉSHÍZLALÁS 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA

30-40 kg-tól 100-115 kg-ig - 180-200 nap
– Sűrű telepítés
– Nagy takarmányfogyasztás
– Sok trágya - alom nélkül
– 13-15 egyed/falka – csoportosítás – agresszió

• azonos utónevelt csoport, vagy szomszédos falka
• célszerű ivar szerint és nagyság szerint elkülöníteni

− Rekeszforma – függ az etetés módjától
• vályús etetés - szinkronizálva
• önetetés - életfunkciók nem  szinkronizálhatók



A SERTÉSHÍZLALÁS 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA



A HÍZÓSERTÉS ETETÉSE VÁLYÚS 
TECHNOLÓGIÁVAL

Nedves v. folyékony takarmányok etetésénél
• pépes - 1:1-es hígításban, elsősorban kis- és

középüzemekben

Lehetőség más folyékony komponens (melléktermék)
bekeverésére

20-25 perces evési idő - nincs takarmánymaradék
- megelőzhető a takarmányromlás
- elkerülhető az ebből adódó betegség

Automatizálás lehetősége
Lehet hosszanti, vagy keresztvályús
50, vagy 100% rácspadozat



A NEDVES ETETÉS TECHNOLÓGIÁJA



Közel négyzet alakú rekesz
3-4 sertés/etetőhely – ad libitum takarmányozás
Kétoldali önetető – rekeszfalban is
Etetési idő szabályozható – pl. teleszkópos takarmány levezető cső
Fontos az itatás!! – takarmány nedvesítés kedv szerint
• 1 itató/15 sertés

– szopókás
– szivornyás

A HÍZÓSERTÉS ETETÉSE ÖNETETŐS 
TECHNOLÓGIÁVAL



A SERTÉS TAKARMÁNYOZÁSÁNAK 
GÉPESÍTÉSE



A SERTÉSITATÁS TECHNOLÓGIÁJA

Elvárások:
– Elegendő vizet biztosítson
– Könnyen hozzáférhető legyen
– Szennyeződés mentes 

Szopókás: - változtatható nyomás - pl. malac alacsony, koca magas
- állítható magasság – ferde fejtartás

Csészés : - természetes vízfelvétel
- korcsoportonként

Gyógyszeradagolás: - pontosság! 
- ha kell keverőtartály



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



ALMOZÁSI MÓDSZEREK A 
SERTÉSTARTÁSBAN

Kövér hígtrágya - bélsár, vizelet
Hígtrágya - csurgalék és tisztítóvíz
Almos hígtrágya - alomanyaggal együtt
Szilárd trágya - nincs vízöblítés

- eltávolítás - szilárd padozatról
- lejtés - trágyacsatorna

- rácspadló
- padozat alatti



A SERTÉS SZABADBAN TÖRTÉNŐ, ILLETVE 
MÉLYALMOS HÍZLALÁSA

Szabadban:
• Ritkán alkalmazott hízlalási módszer
• Hazánkban elsősorban a mangalica fajtánál
• Kis beruházási- és energiaköltség
• Vagyonvédelmi gondok!
• Nyitott istálló

- fekvőtér épületben – kis férőhely igény

Mélyalmos hízlalás:
• Hagyományos módszer
• Nagy falka létszám (30-50 egyed)
• Nagyobb alapterület (1,2-1,5 m2)
• Bála behelyezés – 1 kg szalma/sertés/nap



A SERTÉS SZABADBAN TÖRTÉNŐ, ILLETVE 
MÉLYALMOS HÍZLALÁSA



Előadás összefoglalása
TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 

SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

- A különböző korcsoportú sertések elhelyezésének,
férőhelyszükségletének ismertetése

- A tenyésznövendékek és kifejlett tenyészállatok
tartástechnológiájának specialitásai

- A fiaztatás és a malacnevelés módszerei
- A hízósertés előállításban alkalmazott etetési

módszerek értékelése
- Az almozott és szabadon tartott sertések

elhelyezése



Előadás ellenőrző kérdései

• 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?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A 
BAROMFITENYÉSZTÉSBEN I.

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