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1. Szarvasmarhatartó telepek építészeti megoldásai.

2. Silókitermelő berendezések

3. Önürítő és keverőkiosztó kocsik felépítése, működése.

4. Stabil tömegtakarmány kiosztók

5. Abraktakarmány kiosztók szerkezeti kialakítása, működése.

(Szarvasmarhatartó telepek kialakítása, takarmányellátás gépesítése) 

A szarvasmarhatartás gépei I.



Nyitott és zárt szarvasmarha istálló jellemző kialakítása

A természetes szellőzés előnyei:
• a gépi szellőzéshez képest kisebb üzemeltetési költség,
• minimális törődés, a megfelelő légcsere meglétére való figyelésben, 
a gépi szellőzés lehetséges energia-kimaradásához képest,
• csökkent nappali világítási költség a nyitottabb-, világosabb istálló,

A természetes szellőzés hátrányai:
• hideg időben kicsi az istálló-hőmérséklet, befolyásolási lehetősége,
csökkent mértékű hatás az istállón belüli légeloszlásra,
• valamint kevésbé egyenletes az épületen belüli légcsere,
• a gyenge-, nyári szél ezen épületek szellőzésében nem elég 
hatékony.



Első generációs természetes szellőzésű istálló,
légcsere nyitott ajtón, ablakokon, szélszellőzéssel

Második generációs természetes szellőzésű 
istálló, állandó légcsere lehetőség az egyik nyitott 

hosszanti oldalfalon

Harmadik generációs természetes szellőzésű istálló,
állandó légcsere lehetőség, két nyitott oldalfalon 

Negyedik generációs természetes szellőzésű istálló, 
állandó légcsere lehetőség a nyitott tetőgerincen és a 

változtathatóan nyitott-, két-, hosszanti oldalfalon

Természetes szellőzésű istállók változatai



Tipikus természetes szellőzésű hazai istállók jellemzői

1 generációs 2 generációs 4 generációs
Eső elleni védelem Jó Részben jó Részben jó
Nyári napfény elleni védelem Jó Részben jó Részben jó

Belső téli ésnyári, 
napsütésbenmagasabb

Külső/belső páratartalom Belső jóval magasabb Általában, külső/belső azonos Belső magasabb

Téli légcsere Nem megfelelő Megfelelő Jó
Nyári légcsere Nem megfelelő Nem megfelelő Nem megfelelő
Hideg szél elleni védelem jó Részben jó Részben jó
Hőstressz elleni védelem Nem megfelelő Nem megfelelő Tehénhűtő ventilátorral részben 

megfelelő
Hátrányok Nincs elég légcsere, nyáron túl 

meleg, ősszel-télen-tavasszal túl 
párás, büdös, nincs benne 

légmozgás, nyitott ajtó mellett 
télen huzatos

Nyáron túl meleg, egyes részei 
télen huzatosak, egy része nem 
véd az eső ellen és a napfény 

ellen

Nyáron túl meleg és büdös, 
nyáron belül nincs elég 
légmozgás és légcsere

Tehénhűtő ventilátorral 
megfelelő

Nyáron nem elég szellős, télen 
a trágya benne lefagyhat. Magas 

épület kell, mely növeli a 
költséget.

Előnyök Véd eső, szél és napsütés ellen Télen kedvezően napfényes, 
friss benne a levegő, kivéve 

nyári időben, véd eső, szél ellen

Véd eső, szél és napsütés ellen, 
nincs huzat, mindig tiszta benne 

a levegő

Az év egy részben
kedvező klíma, véd eső, szél és 

napfény ellen

Külső/belső közel azonos

Jó
Jó
Jó

Jó
Külső/belső léghőmérséklet Belső mindig jóval magasabb Belső mindig magasabb Külső-belső közel azonos

Megnevezés, funkció Tipikus természetes szellőzésű istállók 
3 generációs

Jó



Mezőgazdasági üzemi épületek szerkezete

Az állattartó technológiák jelentős része
földszintes-horizontális-
épületmegoldásokat kíván. Az istállók
fokozott szellőzési igényei, valamint az
istálló és a külső tér közötti kapcsolat (pl.
kifutók) szükségessége miatt általában
hosszúkás épületeket célszerű ún. vázas
építési móddal létesíteni.

Az istállók vagy tároló csarnokok
tartószerkezetei különböző anyagú
(vasbeton, acél, fa vázak. A keretállások
leggyakrabban 3,00 ill. 6,00 m-es
távolságban állnak. Ezek között
szelemenek hidalják át a keretállás-
távolságot. Az épületek szélessége a
keretek fesztávolságától függ, hosszát a
kerettávolságok többszöröse adja.



Szakosított tejtermelő tehenészeti telep elrendezési vázlata

A fenti ábrán példaként bemutatott tehenészeti telepen az állatok félig nyitott kötetlen, pihenőboxos
tartástechnológiájú épületekben vannak. Az épülethez nagy burkolatlan karám tartozik. Az etetés a
karámok hossztengelyében kialakított etetőútról födetlen jászlakból történik. Trágyaeltávolítást a
betonozott etető és közlekedő utakon traktoros tolólap végzi.



160 férőhelyes tehénistálló épületrajza

Az ábra az előző dián bemutatott telep 160 fh-es tehénistállójának alaprajzát és metszetét szemlélteti. Az
épület vázszerkezetét háromcsuklós magastetős vasbeton elemek alkotják. Hullámpala fedésű, a határoló
szerkezetek három oldalon hőszigetelés nélküliek (széldeszka, hullámpala). Az épületben ún.
keresztboxos pihenőhely kialakítás történt, a két nagyméretű temperált vizű itatóvályút a nyitott oldalon
helyezték el.



Mobil gépesítésű etetési technológia

A nagyüzemi szakosított tehenészeti
telepeken a mobil takarmányozási
technológia terjedt el általánosan. Az ábra
szerinti változat a hagyományos keverő-
kiosztó kocsira alapozott, melyek csak
megfelelő méretűre darabolt takarmánynál
tudtak megfelelő minőségű adagolást
biztosítani. A feltöltésnél először a silózott
tömegtakarmányt, majd a koncentrált
(abrak) takarmányt, végül a kis- vagy
nagybálabontóval felaprított szénát kell a
kocsiba juttatni. A széna etetése történhet
külön menetben is, ehhez nagybálabontó-
kiosztó kocsik alkalmazhatók. A kevert
takarmány jászlakba történő kiadagolását
külső vagy belső ún. áthajtó útról végezték.



Nagybála felszedő-bontó-adagológépek

1. Aprítókéses bontóhengerek
2. Hidraulikus bálaemelő villa
3. Kiadagoló csiga

A nagybálában tárolt széna külön menetben
történő kiosztására több géptípust is terveztek.
Az ábrákon a hazai kialakítású bálafelszedő-
bontó-adagolók láthatók. A nagybálát a földről
hidraulikus munkahengerrel működtetett villa
emeli fel, és szorítja a bontóhengerhez. A forgó
mozgást végző bontóhengereken
csigavonalban kések találhatók, amelyek a
bálát fokozatosan szétbontják, majd a széna a
kihordócsigára kerül. Az alsó ábrán bemutatott
típusnál található még egy aprítódob, és az
apróbb részekre feldarabolt szénát
szállítószalag viszi ki. Ez az aprított széna
keverő-kiosztó kocsiba is berakható volt.



Kisbála-bontó-őrlők

1. Bontódob
2. Őrlődob
3. Őrlőrosta
4. Ventillátor

A kisbálában tárolt széna
előkészítése és kocsiba rakása
kisbálabontó-örlő segítségével
történhet. A bontó (1) és a
kalapácsos őrlődob (2) együttesen
4-5 cm hosszúságú szecskára tépi
szét a kisbálát. A berendezés
oldalán elhelyezkedő dobóventilátor
(3) a már bekeverhető takarmányt
közvetlenül a keverő-kiosztó kocsiba
továbbítja. A kisbálabontó-őrlők a
szénán kívül az alomszalmánál is
használhatók.



Íves falat hagyó silómarók

a. Függesztett, TLT-ről hajtott
b. és c. Önjáró, villanymotoros hajtásúa.

b.

A keverő-kiosztó kocsiba a tömegtakarmány
komponenst (szenázs vagy szilázs)
elsőként kell bejuttatni. Erre a feladatra
alkalmazott silómaró-rakodók több változata
is ismert, ezek többsége íves falat alakít ki.
A traktorral működtetett vontatott és
függesztett berendezések általában
maródobbal termelik ki, és dobóventilátorral
juttatják a takarmányt kocsiba. Az alsó
ábrák szerinti elektromos hajtású, önjáró
berendezések (b. és c.) viszont több
szempontból is előnyösek. A lemart
takarmányt szállítószalag vagy kaparólánc
juttatja fel a kocsiba – elmarad a
dobóventilátoros átszellőztetés, így jobb az
étrendi hatás – ugyanakkor az üzemeltetés
sem köt le külön erőgépet.c.



SILEX-5T függesztett silómaró

Egyenes falat hagyó silómarók

Az utóerjedési és tiprási veszteségek
csökkentése szempontjából előnyösek az olyan
kialakítások, amelyeknél közel függőleges a
lemart felület, esetleg ellenlejtésű is lehet (alsó
ábra). Ezeket a változatokat is már a megnövelt
5 m hasznos belmagasságú falközi silókhoz
készítik. A felső ábrán a hazai dobóventilátoros
szállítású, az alsó ábrán egy külföldi
szállítószalagos rendszerű látható. Ez utóbbinál
vezérelt csuklós tartószerkezet végzi a maródob
mozgatását egyenes vagy ún. ellentétes lejtésű
pályán. Ez utóbbi változat készül TLT hajtású
vontatott, vagy elektromotorhajtású önjáró
kivitelben is.



Vízszintes és függőleges kivágó szerkezettel felszerelt silóblokk vágók

Mobil takarmányozási rendszerhez tartoznak a változatos kialakítású silóblokk vágók, melyeket a traktor
homlokrakodójára vagy a hátsó függesztő-szerkezetre szerelnek fel. A falközi silókban tárolt
takarmányból 1-2 m3-es szabályos, stabil kockákat vágnak ki, és így a sima vágófelületnél minimális az
utóerjedés. A kivágott blokkot a traktor közvetlenül az etetőasztalra helyezi. A szétosztás kézi
szerszámmal végezhető. Egyes típusait jászolba adagoló készülékkel is felszerelték. Tömegtakarmány
ad libitum etetésénél a blokkokat etetőkarámba helyezik.



Szeletelő és kiadagoló szerkezettel 
felszerelt rendfelszedő kocsi

A szeletelő és kiadagoló szerkezettel felszerelt
rendfelszedő kocsik is a mobil gépesítésű
takarmányozási technológiába tartoznak.
Szálas zöldtakarmányok esetén a rendről
emberi kéz érintése nélkül juttatja a
takarmányt az állatok elég a jászolba. Egyes
típusai rotációs kaszaszerkezettel is
rendelkeznek. A mobil takarmányozási
technológiában elsősorban tömegtakarmány
kiadagolására használható az önürítős
takarmánykiosztó kocsi. A takarmányt a
rakfelület alján változtatható sebességű
kaparólánc továbbítja a maródobozokhoz. A
bontó-lazító dobok fogai által lemart takarmány
az oldalkihordóra esik, amely egy- vagy
kétoldalú jászolba juttatatja azt.

Önürítős takarmánykiosztó kocsik



Önürítős takarmánykiosztó kocsik változatai

Akkumulátoros takarmánykiosztó kocsi 
abrakadagolóval kiegészítve

Az önürítős takarmánykiosztó kocsik hazai
gyártású változatai két oldalra egyszerre
adagolták ki a takarmányt (felső ábra). A
dobok kerületi sebessége rövid szecska
esetén 2-3 m/s, hosszabb szecskánál az
eltömődés elkerülése érdekében 5-6 m/s. A
folyóméterenként kiosztott takarmány
tömege a haladási sebesség, illetve a
kaparóláncos szállító sebességével
változtatható. A kiosztó kocsik egyes
változatait felszerelték abrakadagoló
adapterrel, amely az abrakot szabályozható
mennyiségben juttatja a
tömegtakarmányhoz. Az alsó ábrán egy
ilyen akkumulátorról működő elektromos
meghajtású változat látható. Előnye, hogy a
zaj nem zavarja az állatokat és a
kipufogógázok nem rontják mikroklímát.
Alkalmazásuk kisebb férőhelyes kötött
tartású épületeknél előnyös.



A mobil takarmányozási technológiában az önürítős kiosztó kocsikat a keverő-kiosztó kocsik váltották fel.
Alkalmazásuk általánosan elterjedt, számos változatuk alakul ki, ezek csoportosítását, osztályba sorolását
mutatja a dia.

Keverő-kiosztó kocsik osztályozása



Leveles-csigás keverő-kiosztó kocsi
egy és kétoldali adagolásra

Csigás keverőszerkezet-változatok

a. Leveles-csigás
b. Négycsigás, 

két oldalra adagoló
c. Lapátprofilos
d. Szalagcsigás

A keverő-kiosztó kocsi hagyományos típusainak kialakítását és
működését mutatja be a dia. Vontatott és önjáró kialakításban is
készültek, kezdetben 8 vagy 4 leveles-csigás keverőszerkezettel.
Négy csigára van szükség, ha egyszerre két oldalra történik az
adagolás. A keverő-kiosztó kocsik elektrotenzometrikus mérleggel is
felszerelhetők. A folyóméterenként kiadagolt takarmány tömege az
adagolónyílás keresztmetszetének és a haladási sebességnek a
változtatásával állítható be. A leveles-csigás keverőszerkezetű
berendezések érzékenyek voltak a szecskaméretre a c.) és d.)
változatoknál ez kevésbé állt fenn.

Hagyományos kialakítású keverő-kiosztó kocsik



Keverő-kiosztókocsi változatok

A dia összefoglalva mutatja be az Európában használatos keverő-kiosztó változatokat, beleértve a kiegészítő
berendezéseiket is. A leveles-csigákra egyre gyakrabban aprítókéseket szereltek, felkerült rájuk a silómaró
szerkezet, valamint a hidraulikus tolólap.



Motollás keverőszerkezetű
keverő-kiosztókocsi

Aprítókésekkel felszerelt
keverőcsigás kiosztókocsi

A leveles-csigás keverőszerkezeteknél kezdetben az alsó, majd további csiga kerületére különféle profilú
aprítókéseket szereltek fel, ezáltal nincs szükség a kisbálák bontására, sőt egyes típusoknál a nagybálák
is egészen lehelyezhetők a raktérbe. Csak max. 20% nedvességtartalomnál szárazabb szálas anyag
(széna, szalma) aprítását bekeverését képesek elvégezni. Különleges ún. motollás keverőszerkezet is
kifejlesztésre került. Erre mutat egy példát jobb oldali kép.

Keverőszerkezetek újabb két változata



A TMR rendszerű takarmányozás

Erjesztett 
tömegtakarmány 

bemarása

Szálas, ömlesztve tárolt
Széna betöltése

Nagybálában tárolt
széna betöltése

7000-9000 kg/laktáció átlagos tejtermelés mellett nagy telepeken leghatékonyabban az ún. komplett
monodiéta (TMR = TOTAL MIXED RATIO) rendszerű takarmányozás, amelyben minden takarmány
komponenst összekeverve egymenetben a termelési csoportnak megfelelő mennyiségben és
összetételben adagolnak ki, tehát a szálas anyagok aprítási aprítási igénye a rendszer követelménye. Ha
nem áll rendelkezésre a megfelelő kiosztó kocsi változatok egyike sem, akkor a szálas szénaféléket a jó
keverhetőség végett külön kell – még a beadagolás előtt – aprítani. Az újabb önrakodós változatú keverő-
kiosztó kocsik az erjesztett tömegtakarmány mellett az ömlesztve, vagy bálába tárolt szénát is magába
tudja tölteni és aprítás közben bekeverni. Az állatokat termelés szerinti csoportosításával, a koncentrált
takarmányok is a szükséges mennyiségben bemérhetők, a TMR rendszerű takarmányozás megoldható.



Silómaróval felszerelt, önjáró, 
Kúpos csigás, keverő-kiosztó kocsi

Függőleges keverőszerkezetű keverő-kiosztó kocsik 

Egy és két kúpos 
csigás változat

Takarmánymaradék felszedése

A vertikális keverőszerkezetű gépek esetében a csiga merőleges a kocsiszekrény aljára. Nagy átmérőjű kúpos
csigákat építenek be, a csigalevelekre pedig késeket szerelnek. Ezek a gépek alkalmasak bálák aprítására és a
többi takarmánykomponens közé keverésére. 20 m3-es térfogat fölötti kocsik esetében két függőlegesen
elhelyezett csigát találunk, amelyek végzik az aprítást és a keverést. A legnagyobb kocsitérfogat elérheti a 30
m3-t. A takarmánykeverő, -kiosztók készülhetnek magajáró kivitelben is (lásd alsó ábra). Alkalmasak a TMR
takarmányozási rendszer megvalósítására, egyes változataival a meghagyott takarmányok is felszedhetők (jobb
oldali képek).



Stabil takarmány kiosztó berendezések

1. Csigás felső kitermelő

2. Toronysiló

3. Kitároló szalag

4. Szállító szalagok

6. Kétirányú szalag

7. Abrakadagoló 
szalagmérleg     

8. Keverők

A stabil takarmánykiosztó berendezések lehetnek:
-jászolba épített kiosztóberendezések, amelyek
gumiszalagos és kaparóláncos kialakításúak, és
-jászol fölött elhelyezett kiosztóberendezések csigás
és gumiszalagos megoldással.

A dia a jászol fölött elhelyezett gumiszalagos stabil
takarmányozási rendszerre mutat egy jellemző
példát. A toronysilókból (1) kitermelt
tömegtakarmányt szállítószalagok viszik a stabil
keverőkbe (2), melyek felváltva üzemeltethetők. Ide
adagolható be az abraktakarmány is a külső
tárolótoronyból (3). Egyéb komponensek (pl. széna,
zöldtakarmány-szecska) a hosszanti szárítószalag
végére adagolhatók. A komponensek bemérését és
a tömeg szerinti elosztást szalagmérlegek teszik
lehetővé. A keveréket kitárolószalag (4) és ferde
felhordó (5) viszi a tömbépület állássorainak végén
lévő hosszanti szalagra (6). A merőlegesen
elhelyezkedő kiosztószalagokra (7) pneumatikus
működtetésű terelőlap irányítja a takarmányt. A
kiosztószalagról forgókefe söpri a takarmányt a
jászol jobb és bal oldali részébe.

9. Kitároló szalag mérleggel

10. Ferde felhordó

11. Hosszanti szállító szalag

12. Szalagos takarmánykiosztó 
forgó lesöprő kefével

13. Abrakszállító kocsi

14. Abraktároló

15. Behordó csiga



Szalagos takarmánykiosztó változatok

a. Kaparószalagos

b. Ledobó kocsis

c. Ferde letoló lapos

d. Forgókefés

A jászol fölé szerelt kiosztószalagról lesodrókefével, ferde
letolólappal, oldalrahordó szalaggal, illetve gumiujjas
kaparószalaggal lehet jászolba juttatni a takarmányt (alsó ábra).

Az előző dián bemutatott stabil takarmányozási rendszereknél a
„d” változatú, forgókefés változatot használják. Két ún. kombibox
(pihenő és etetőhely egy) etető jászlai fölé szerelték, egy
forgókefe mindkét jászolba osztotta ki a takarmányt. Működését a
felső ábra szemlélteti. A kefe haladási sebessége csak fele a
szalagénak és forgásiránya az oda-vissza mozgásnál ellentétes,
így mindkét jászolba ugyanolyan mennyiségű takarmányt oszt ki.
Hasonló elven működik a többi lesodró szerkezetes változat is,
az „a” és „b” változatnál a lesöprő, illetve kidobó szalag
forgásiránya, a „c” változatnál a letolólap szögállása változik a
kétirányú mozgásnál.



Csigás takarmánykiosztó

A csigás takarmánykiosztók nagyobb szárazanyag
tartalmú, kisebb szecskahosszúságú erjesztett
takarmányoknál használhatók. Az adag nagysága a
csigaház és a jászol vagy etetőasztal távolságával
szabályozható. Szerkezeti kialakítás szerint felül
nyitott U alakú és zárt, kör keresztmetszetű házban
forgó csigás szállítókat különböztetünk meg. A
szállítócsigák 150-250 mm átmérővel és
menetemelkedéssel készülnek, fordulatszámuk
200-300 l/min.
Az alsó „a” árba részen egy felül nyitott U alakú,
vagy zárt házban forgó csigás szállítók a ház alján
lévő, szakaszonként kialakított nyílásokon át
adagolják a takarmányt. Az adag nagysága a ház
és az etetőasztal közötti távolság állításával
szabályozható. A „b” ábra rész szerinti változatnál a
takarmány a szállítócsiga alatti fogadólapokra jut és
együtt billenthető az etetőasztalra. Az ábrák a két
oldalra adagoló változatokat szemléltetik.



1. Kaparólánc
2. Jászolkirekesztő
3. Önürítős adagolóasztal 
4. Járólap

Kaparóláncos és lengőlapátos takarmánykiosztók

A jászolba épített stabil takarmánykiosztókat kötött
tartásban rövid és középhosszú állásban
használjuk. Magyarországon a kaparóláncos
takarmánykiosztó vált ismertté. Itt a végtelenített
láncra 0,7-0,8 mm-es osztással szerelték fel a 350-
450 mm hosszú, 100-120 mm magas
kaparóelemeket. A 0,09-0,1 m/s sebességgel
haladó lapátok acéllemezből készült jászol fenekén
csúsztatva továbbítják a takarmányt. A
kaparóelemekkel ellátott berendezéseknek ismert a
lengőlapátos vagy tolórudas változata is.
Magyarországon kialakított változat nem vált be a
gyakorlatban.



Abraktakarmány kiosztás lehetősége kötött tartásban

Kötött tartástechnológiában a tömegtakarmányokkal keverve, az alap abraktakarmány kiosztása történik meg
általában. A tejhozamtól függő pótabrak gépi kiosztására három lehetőséget mutat be az ábra (a kézikocsiból
mérőedénnyel történő kiosztás nem sorolható ide). A kézikocsit kézi erővel kell mozgatni, a kiadagolást
akkumulátorral üzemeltetett kézi vezérlésű csiga végzi. A pályához kötött kiosztókocsi a próbafejések után
programozható, ezt követően működése automatikus. Az álláshelyenként elhelyezett egyedi adagolók
költségesek, nem terjedtek el.



Abraktakarmány kiosztás lehetősége kötetlen tartásban

Az abraktakarmány kiosztás kötetlen tartástechnológiában alkalmazható változatait mutatja a dia. Kötött
etetési időben osztható ki az abraktakarmány fő etetésekkor gépi adagolású kézikocsival a jászolba, vagy a
fejések során a fejőállásba. Ez utóbbi megoldás a hazai tehenészeti telepeken nem vált be. Kötetlen etetési
időben történő abrakolás szintén két megoldása látható. Egyik a számítógép vezérlésű ún. lehívó rendszerű,
melynél az etetőautomatákat és egyedi állatazonosítást kell alkalmazni. A hazai tehenészeti telepen a másik
megoldás a keverő kiosztó kocsira alapozott csoportos etetés terjedt el, célszerűen TMR rendszerrel. Az
állatokat teljesítmény alapján csoportosítják, részükre a teljes abrakadagot a tömegtakarmányhoz keverve
osztják ki. Átcsoportosításra próbafejések alkalmával kerül sor, a csoporton belül bizonyos mértékű alul és
túletetéssel számolni kell.



A felső ábra egy pályához kötött PC vezérlésű mobil kiosztó
kocsit mutat munka közben. Megfigyelhető, hogy középhosszú
állású kötött tartástechnológiájú istállóban van beszerelve. A
berendezés üzemideje alatt jászol kirekesztést alkalmaznak.
Az egyedi adagmennyiségek álláshelyek szerint
beprogramozhatók, ezt követően automatikusan működik.
Előnye, hogy nincs akadálya a napi többszöri kis adagokban
történő kiosztásnak, ami elsősorban nagy tejtermelő
képességű egyedeknél célszerű.
Az alsó ábrán a lehívó rendszerű abraktakarmány kiosztásnál
alkalmazott egyedi abrakadagoló állás (etetőautomata) látható
használat közben. Általában a számítógépes telepirányítási
rendszer egyik elemeként jelenik meg ez az abrakkiosztási
változat. Működéséhez az állatok egyedi azonosítási
lehetőségének a megléte nélkülözhetetlen. Az állatok egyedi
azonosítására a nyakba akasztott transzponderrel történik
zömében újabban a bőr alá beültethető miniatürizált változatok
terjednek. Az etetési rendszer vezérlését is a központi
számítógép végzi, az adag meghatározását napi többszöri
testtömeg és a fejésenkénti egyedi tejmennyiség adatok
alapján a beépített szoftver alapján végzi. Részletesebb
ismertetésére a későbbiekben még visszatérünk.

Gyakorlati példák az abraktakarmány kiosztására



1. Szarvasmarhatartó telepek építészeti megoldásai
- nyitott és zárt szarvasmarha istállók kialakítása, jellemzői
- mezőgazdasági épületszerkezetek
- szakosított tehenészeti telep

2. Kis és nagybála bontók

3. Silókitermelő berendezések
- mobil takarmányozási rendszer gépei
- silókitermelés gépei (silómaró-rakodók, blokkvágók)

4. Önürítő és keverőkiosztó kocsik
- önürítős takarmánykiosztók kialakítása, működése
- keverő-kiosztó kocsik változatai
- TMR takarmányozási rendszer gépei

5. Stabil tömegtakarmány kiosztók
- jászol fölé és a jászolba szerelt berendezések kialakítása

6. Abraktakarmány kiosztók szerkezeti kialakítása, működése
- abraktakarmányok kiosztás gépesítése kötött tartásban
- abraktakarmányok kiosztás gépesítése kötetlen tartásban

Előadás összefoglalása



1. Milyen anyagból készülnek  mezőgazdasági épületszerkezetek?

2. Milyen gépi berendezéseket igényel a mobil takarmányozási 
technológia?

3. Hogyan valósítható meg a TMR rendszerű takarmányozás?

4. Milyen megoldásai vannak a stabil takarmánykiosztásnak?

5. Milyen megoldásai vannak az abraktakarmányok kiosztásának 
kötött és kötetlen tartásban?  

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

A szarvasmarhatartás gépei II.

Előadás anyagát készítette:  Prof. Dr. Kacz Károly CSc
Dr. Csiba Mátyás PhD
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