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(Itatás és trágyaeltávolítás gépesítése szarvasmarhatelepeken)

1. Egyedi, kisvízterű itatók kialakítása, működése.

2. Csoportos, nagyvízterű itatók kialakítása, működése.

3. Trágyaeltávolítás gépesítése kötött és kötetlen tartástechnológiában.

4. Az almozás gépesítése.

A szarvasmarhatartás gépei II.



A legkisebb ivási sebesség a
szintszabályozós itatócsészénél
adódik, de a nyomószelepes
berendezés sem biztosította a
nagy vízterű itatókra jellemző
ivási feltételeket. A kisebb ivási
sebesség miatt szükséges napi
vízmennyiség csak gyakoribb
ivással biztosítható. Így az állat
kevesebbet pihen. A nagyobb
vízterű itatóból a vízfelvétel
kiegyenlítettebb.

Önitatók jellemzői



Szelepes önitatók

1. Itatócsésze

2. Nyomónyelv

3. Szelep

a. függőleges szelepelrendezésű 
b. vízszintes szelepelrendezésű

A szelepes, csészés itató az önitatók
legrégebbi változata, amit főleg a
hagyományos kötött tartású
istállókban használtak. A szelepek
függőleges, vízszintes és ferde
elhelyezésűek lehetnek. Szerkezetük
szerint pedig acélrugós, vagy
gumirugós (hevederes) megoldással
készülhetnek. A vízszintes és ferde
szelepelhelyezésű önitatóknál olyan
változatok is készülnek, amelyeknél a
nyomólap oldal irányból is
működtethető, ezt a változatot a
rövidállású istállókban használhatják.



Állandó vízszinti önitató

1. Itatócsésze

2. Úszódob

3. Tartókar

4. Zárószelep

Szopókás önitatókat főleg sertések,
borjak és növendék állatok, egyedi, ill.
csoportos itatására használnak. Előnye
a kis helyigénye és a mindenkori friss
víz szolgáltatása. Tisztogatást nem
igényel. Az itató helyét úgy kell
megválasztani, hogy az a fekvőhelyet
ne áztassa el. A szájüregből történő
elcsurgás mérséklésére célszerű az
itató magasságát az állatok
marmagassága felett 15-20 cm-re
kijelölni.

Az úszószelepes csészés önitatóknál a
csészében a víznívót az úszó
helyzetének változtatásával lehet
beállítani. A szelep vízáteresztő
képessége a szelepülés betétjének
cseréjével változtatható. Az úszó
szeleppel – védetten az állatoktól –
külön térben van elhelyezve.

Szopókás és állandó vízszintű önitatók

Szopókás önitató



Nagyvízterű, vályús itató (temperált vizű)

Fagymentesítésre karámban, vagy nyitott istállóban történő elhelyezéskor van szükség. A látható
megoldásnál törpefeszültségű,grafitos fűtőszövet került bedolgozásra a műanyag rétegek közé. A 24 V-os
áramot biztonsági transzformátor adja. Mechanikai sérülések ellen csőkorláttal védik. A szintszabályozó
úszós szerkezetet perforált választólemezzel határolják el az itatótértől. A temperálás történhet 220 V-os
fűtőpatronnal is, ebben az estben azt is az állatoktól leválasztott térben kell elhelyezni.



Az újabb megoldású energiatakarékos itatók
fűtés nélkül, jó hőszigetelésük révén
akadályozzák meg a vízhálózatból érkező víz
gyors lehűlését, kellő vízforgalom mellett a
befagyást.

Az itató polietilénből fröccsöntéssel előállított,
zárt, duplafalú edény. A falak között uretánhab
szigetelés található. A víztároló felső részét
egy jól záródó fedél takarja, amelynek itató
nyílásaiba – használaton kívül – labdaszerű
záróelem illeszkedik. Az állatok a gömb
lenyomásával juthatnak csak vízhez.

Újabb állandó vízszintű önitató



A TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS
GÉPESÍTÉSI MEGOLDÁSAI

ALMOS TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS HÍGTRÁGYA ELTÁVOLÍTÁS

Kötött tartástechnológia Mélyalmos tartástechnológia Hidraulikus Mechanikus

Trágyakihúzószán

Kaparólánc

Lengőlapát

Traktoros tolólap

Szárnylapát

Traktoros tolólap

Traktoros rakodóvilla

Forgógémes rakodó

Univerzális rakodógép

Speciális mélyalom 
kitermelő

Vízöblítéses

Úsztasásos

Duzzasztásos

Trágyaaknás

Traktoros tolólap

Szárnylapát

Lengőlapát

Széles lapát



Állásrendszerek kötött tartásban

A hosszúállás nyújtja a legkényelmesebb
elhelyezést, mert az állat testhosszát 30-
40 cm-rel meghaladja. A lekötés lehetővé
teszi, hogy az állat előre-hátra mozogjon,
így az állásra jutó trágya eltávolítása
jelentős kézi munkát igényel.

A középhosszú állás megfelel az állat
átlagos testméretének, és a mögötte
húzódó trágyacsatorna az ürülék nagy
részét felfogja.

A rövid álláson mozoghat az állat a
legkevesebbet, mivel feje állandóan az
etetőjászol fölött van. Az állás mögött
vagy nyitott, vagy ráccsal fedett
trágyacsatorna húzódik.

a. Hosszú állás
b. Középhosszú állás
c. Rövid állás



Trágyakihúzó szánok

a.  Kocsirakó rámpával

b.  Oszlopos kazalozóval

c.  Ferdekaros kazalozóval

A „a” változat – kisvasúti csillekerekeken
– gördíthető ferdepályából, a csörlős
hajtóműből és a drótkötéllel vontatott
kihúzószánból áll. Működtetését két
személy végzi úgy, hogy egyik a
trágyacsatornában irányítja a szánt
(miközben rajta áll), a másik a
hajtóművet kezeli. Közvetlen a
szállítójárműre üríti az almos-trágyát.

A „b” és „c” változatok kisebb,
hagyományos istállóknál használatosak,
utólagos beszerelésük könnyen
megoldható.



Kaparóláncos trágyaeltávolító

1. Fordítókerék

2. Hevederes lánc

3. Kaparólap

A kaparóláncos trágyaeltávolító két állássor
trágyacsatornájában körbejárva viszi ki az

épületből a trágyát. Az istállón belüli
vízszintesés az épület végében lévő ferde
szakasz egyetlen láncból is kialakítható, de a
ferde rész külön szállítóberendezés
(ferdefelhordó) is lehet, amint ezt az alsó kép is
mutatja.



Lengőlapátos trágyaeltávolító működési elve

a.  szállítási helyzet , b.  üres menet

A lengőlapátos trágyaeltávolítóknál a
trágyacsatornában alternáló mozgást végző
tolórúdra kb. 1 m-es osztással felhelyezett
lengőlapátok továbbítják a trágyát. A
lökethossz 1,6-2,0 m. Az acéllemezből vagy
temperöntvényből készült lapátok a tolórúdra
hegesztett csapokon elfordulhatnak. Alsó
szélük a trágyacsatorna alján fekszik fel, így a
súrlódás hatására egyik irányban haladva a
rúdra merőleges állásban továbbítanak,
ellenkező irányú mozgásnál pedig a rúd mellé
simulva elcsúsznak a trágyacsomó mellett.
A lengőlapátos trágyaeltávolítóknál az
alternáló mozgást korábban végtelenített
láncos hajtóművel biztosították, ma
hidraulikus munkahengert alkalmaznak.



Egysoros kivitelű lengőlapátos
trágyaeltávolító ferde felhordóval

A lengőlapátos trágyaeltávolítók beépíthetők
kétsoros, hurkos kivitelben, ilyenkor a sarkoknál
láncszakaszokkal történik a végtelenítés.
Általánosabb azonban az egysoros kivitel.
Nagyobb szélességű trágyacsatornáknál,
közlekedő utakon kétoldalas kivitel is
használható. Ilyenkor a tolórúd mindkét oldalán
találhatók lengőlapátok, szimmetrikus
elrendezésben. Ez a változat csak egysoros
kivitelben készül.

Kétsoros, hurkos kivitel

Lengőlapátos trágyaeltávolítók beépítési változatai



Nyomófejjel kombinált lengőlapátos trágyaeltávolító kombinálása 
kihúzószánnal

1. Hidraulikus egység

2. Nyomófej

3. Lengőlapát

4. Kihúzószán

A lengőlapátos trágyaeltávolítók kombinálhatók olyan
kazalozó berendezéssel, ahol a friss trágya a kazal alá
kerül benyomásra, így az a vakond-túráshoz hasonlóan
növekszik. A kazal alá juttatását elvégezheti a tolórúd
végére felhelyezett nyomófej vagy külön hidraulikus
munkahengerrel mozgatott dugattyú.
Az ábrák szerinti, ún. hidraulikus nyomásos
trágyaeltávolítási megoldásnál egy munkahengerrel
trágyaeltávolítás és kazalba rakás is megtörténik. A
dugattyúrúd a nyomófejhez kapcsolódik. A nyomófej
csuklósan billenő nyomólapja a friss trágyát a
trágyakazal alá nyomja be, így az a vakondtúráshoz
hasonlóan növekszik. Ezáltal javul a trágya minősége
és kisebb lesz a tápanyagveszteség.



Nyomó csővezetékes trágyaeltávolítás

A hidraulikus nyomócső vezetékes trágyaeltávolításra mutat megoldást az ábra. A
trágyacsatornákból lengőlapátos berendezéssel eltávolított trágyát a hidraulikus
munkahengerrel mozgatott dugattyú nyomócső vezetékben juttatatja a trágyakazal alá. Az egyik
jellemző típusnál 300 mm átmérőjű, 10 bar nyomású PVC nyomócső vezetéket használnak. A
dugattyú lökethossza 1000 mm, a maximális tolóerő 100 kN. A trágyakazal istállótól maximálisan
40 m távolságra, illetve 5 m szintkülönbséggel alakítható ki.



Szárnylapátos trágyaeltávolító

A szárnylapátos trágyakihúzók az alomtakarékos és alom nélkül tartástechnológiáknál használhatók.
A szárnylapátokat a trágyacsatornák középtengelyében vezetett vonóelemek működtetik. A vonóelem
műanyag- vagy acélsodrony kötél, szemes lánc ill. merev rúd lehet. Az ábra szerinti beépítésnél a két
szárnylapát ellentétesen működik. A szállítási munkát végző szárnylapát a trágyacsatorna
oldalfalához simulva nyitott állapotban maga előtt tolja a trágyát, míg a másik összecsukódva a
csatorna ellentétes vége felé halad. A 2 m-nél szélesebb trágyacsatornákhoz az osztott szárnylapát
használható.



Hígtrágya épületből történő eltávolítása

A hígtrágya épületből való eltávolítása történhet hidraulikusan és
mechanikusan (lásd csoportosítás). A hidraulikus eltávolítás változatai
(vízöblítéses, úsztatásos, duzzasztásos) a hazai nagyüzemi tehénistállókban
nem terjedtek el, a keletkező kis szárazanyag tartalmú nagy mennyiségű
hígtrágya tárolási problémái miatt. Elsősorban kisebb épületeknél, illetve a
sertéstartásban jellemző használatuk, részletesebb ismertetésükre ott térünk
ki.
Hazai telepeken a mechanikus hígtrágya eltávolítás került előtérbe, kezelés
és kijuttatás költségei a víztakarékos megoldások bevezetésével
csökkenthetők. Célszerűen visszatért a fekvőhelyek mérsékelt almozása is.
Így nagyobb szárazanyag tartalmú hígtrágya keletkezik, amely az ismertetett
mechanikus berendezésekkel juttatható az épületen kívüli gyűjtő-
homogenizáló aknába, illetve a telepi fő gyűjtőcsatornába. A korábbiakban
ismertetett berendezések közül itt a traktoros tolólap, a szárnylapát, a széles
lapát és a lengőlapátos trágyaeltávolítók használhatók.
A nagyobb szárazanyag tartalmú és szilárd részeket is tartalmazó hígtrágyát
aprítókésekkel felszerelt szivattyúval lehet csak keverni és továbbítani,
valamint speciális kijuttató berendezéseket kell használni.



Fázisszétválasztásos hígtrágya kezelés

Hidraulikus trágyaeltávolításnál a trágyacsatornákból az épületen kívüli gyűjtőaknába
jutó hígtrágyát szintkapcsolók segítségével automatikusan működő szivattyú a
mechanikus fázisbontóra továbbíthatja. Az ábrán látható technológiánál nyomócsigás
szétválasztóval 40-50% szárazanyag-tartalmú szilárd fázist állít elő. A híg fázis
kijuttatásáig felszíni tárolóban, levegőztetve tárolható.



c. felszíni tároló

Hígtrágya fázisbontás nélküli manipulálása kisebb 
és közepes üzemekben

Kisebb állatlétszámnál a pavilonos épület
végébe telepített gyűjtőaknából homogenizálás
után, tartálykocsikkal szállítható el a hígtrágya a
kijuttatás, vagy tárolás helyszínére. Keverő-
átemelő szivattyúval a homogenizálás (a),
illetve a tartálykocsi feltöltése (b) is
elvégezhető. Közepes állatlétszámnál jellemző
a hígtrágya átmeneti tárolása kör alakú, felszíni
tárolókban (c). Ezeket a helyszínen lemezekből
szerelik össze, anyaguk többféle lehet.
Nagyobb telepeknél a homogenizálás, illetve
fázisbontás után általában csővezetéken
keresztül történik a hígtrágya termőterületre
juttatása.

b. tartálykocsi töltés
a. homogenizálás



Szárnylapátos trágyaeltávolító berendezés munka közben

A képen egy szárnylapátos trágyaeltávolító berendezés látható munka közben. Jól
megfigyelhető, hogy almozott pihenőboxos tartástechnológiánál – az almos mértékétől
függően – több kevesebb alom szalma is kerül a hígtrágyába. Az almos hígtrágya szárazanyag
tartalma így magasabb lesz, kezelése (továbbítása, kijuttatása) fázisbontás nélkül, különleges
berendezésekkel, homogenizálás után történhet.



Széleslapát munka közben

Nagyobb szélességű trágyacsatornákban közlekedőutakon történő almos hígtrágya
eltávolítására újabban a képen látható ún. széles lapát terjedt el a szárnylapátok mellett,
vagy helyett. Itt a lapátok vízszintes csap körül tudnak szállítási és üres meneti helyzetbe
átbillenni.



Mélyalom eltávolításának gépei

A mélyalmos tartástechnológiában a képződő tömör vastag trágyaréteget
évente egy-két alkalommal kell eltávolítani. Az itt alkalmazható gép az épület
kialakításától, belmagasságától, oszlopok, támasztópillérek elhelyezésétől is
függ. Rendszerint a következő gépek közül választhatunk:

• Traktoros tolólap (ma.x 40 cm rétegvastagságig)
• Traktoros trágyavilla (homlok- vagy farrakodóra szerelve a rakodást is elvégzi) 
• Univerzális rakodógép (előnye a rakodóelem cserélhetősége, az univerzalitás, 
valamint a mozgékonysága)
• Forgógémes rakodó (feltétel a megfelelő belmagasságú épület)
• Speciális alomkitermelő (silómaróhoz hasonló, költséges egycélú gép, nem 
terjedt el)



Almozás gépesítése szálas szalma esetén

A szálas szalma használata esetén a kazal markolóval, rakodóvillával történő megbontását követően az
anyagot önürítős pótkocsiba rakjuk. A pótkocsi oldalkihordóval szerelt változata az almozott állásaira üríti a
szalmát. Az istállónak megfelelő szélességű pótkocsis traktor által járható úttal kell rendelkeznie az állások
mögött. A szalma kézi egyenletes elterítésére is szükség van. Mélyalmos tartási módnál a pótkocsi ürítése
hátrafelé történik az egyenletes nagy vastagságú terítés biztosítására. Ma már a kazalban történő szalma
tárolására csak ritka esetben kerül sor, így a bemutatott berendezésre és almozási technológiára nincs
szükség.



Almozás gépesítése bálázott szalma esetén

Ma már az alomszalma is döntően
bálázott formában áll rendelkezésre. Az
almozáskor a szalmát különböző
méretekben aprítani is szükséges és
azt a pihenőboxokban, vagy a
mélyalmon el kell teríteni. Erre a
feladatra változatos kis- és nagybála
bontó-őrölő berendezések készülnek.
Ezeket egyaránt lehet használni a
széna és a szalma feldolgozására is.
Kisbáláknál általában a stabil
berendezések, nagybálásnál a
függesztett vagy vontatott mobil
berendezéseket használják. A
dobóventillátoros változatnak
egyenletes terítést biztosítanak, anélkül
kiegészítő jellegű kézi munkára is
szükség van.



Függőleges keverőszerkezetű keverő-kiosztó kocsira
szerelt terítő adapter mélyalmos tartástechnológiában
is jól használható. A szalmabálák aprítását a
keverőszerkezet végzi. Az almozást el lehet vele
végezni az etetőútról, így nem kell az állatok között
mozogni.

A bálázott széna és szalma aprítására egyaránt alkalmazható
a képen látható berendezés. Készül hengeres és szögletes
nagybálák manipulálására megfelelő kialakításban is.
Felszerelhető fúvóegységgel, mely segítségével a felaprított
szalma a mélyalomra teríthető, ill. a széna a keverő-kiosztó
kocsikba juttatható.

Almozás gépesítése nagybálában tárolt szalma esetén

Nagybála bontó-aprító és terítő gép
pihenőboxok almozásánál



1. Egyedi, kisvízterű itatók kialakítása, működése
- szelepes önitatók
- állandó vízszintű önitatók

2. Csoportos, nagyvízterű itatók kialakítása, működése
- vályús itatók
- jól szigetelt itatók

3. Trágyaeltávolítás gépesítése kötött és kötetlen tartástechnológiában
- trágyaeltávolítási módok
- trágyaeltávolítás almozott kötött tartásban
- hígtrágya mechanikus eltávolítása
- Mélyalom kitermelése

4. Almozás gépesítése
- almozás gépesítése szálas szalma esetén
- almozás gépesítése bálázott szalma esetén

Előadás összefoglalása



1. Melyek a szelepes egyedi önitatók hátrányai a szarvasmarha 
tartásban?

2. Hogyan biztosíthatók az itatók temperálása, vagy befagyás elleni 
védelme?

3. Milyen trágyaeltávolítók használhatók az almozott kötött ill. kötetlen 
pihenőboxos tartásban?

4. Milyen szempontokat és adottságokat kell figyelembe venni a 
mélyalom kitermelő berendezés kiválasztásánál? 

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Fejés gépesítésének műszaki kérdései I.

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


	ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI ������
	(Itatás és trágyaeltávolítás gépesítése szarvasmarhatelepeken)
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Almozás gépesítése szálas szalma esetén
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET���Következő�ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:� Fejés gépesítésének műszaki kérdései I.

