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1. Sertéstartó épületek és telepek kialakítása

2. Kocák elhelyezése, etetésük gépesítése

3. Fiaztatókutricák kialakítása, műszaki kérdéseik

4. Malacok utónevelése, gépesítési kérdések

5. Sertés önitató kialakítások

6. Trágyaeltávolítás gépesítése a sertéstartásban 

Sertéstartás gépesítése II.



TARTÁSTECHNOLÓGIAI JELLEMZŐK:

Tartási mód: a zárt – megnyitható hosszanti oldalfalú – épületben a nagycsoportos almozott
rekeszekben a hízók (átlagosan) 90 napos koruktól 220 napos korukig kerülnek elhelyezésre. A
takarmányozás keresztvályúból csővezetékekkel kiosztott folyékony takarmánnyal történik. Az
ivóvízellátás önitatókkal biztosított. Trágyaeltávolítás: a rekeszek végében húzódó
trágyacsatornából a trágyát tolólapos traktorral trágyatálcára tolják ki. Szellőzés-fűtés: a
légcsere természetes, fűtés nincs.

Szakosított sertéstelep kialakítása



MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Tartószerkezet: „ MEZŐFA”
vázszerkezet

Térelhatárolás: a körítő- és
válaszfalak 25 centiméter, az
oromfalak 38 centiméter
vastag téglafalból készülnek.

Tetőszerkezet: hőszigetelt
tetőszerkezet, hullámpala-
fedéssel.

Padozat: beton.

Nyílászárók: hőszigetelt
kivitelben készülnek.

A hizlaló épület alap- és keresztmetszeti rajza



A hizlaló kutricákban a sertések
eladási, 95-100 kg tömegig tarthatók.
A vályú lehet fém, vasbeton
(műanyag béléssel). A szerkezeti
részek tűzihorganyzott acélcsőből és
köracélból készülnek, az önitatókat
rendszerint tartozékként a gyártók
előre felszerelik.

Hizlaldákban szokásos kutrica kialakítási változatok



A vemhes kocák tartására szolgáló ketrecek (hátsó lezáró szerkezettel)

A vemhes koca kutricák a
tenyésztésre beállított kocák
egyedi tartására, az ivarzás,
a megtermékenyülés és a
visszaivarzás megfigyelésére
szolgálnak.



Kocák elhelyezési változatai almozott tartástechnológiában

Almozott, csoportos elhelyezésű 
technológia.

Almozott mozgóterű, almozatlan ,zárható, egyedi 
pihenőboxos technológia.  Itt almozott teret biztosítanak az 

állatok szabad mozgásához. A kocák csoportosan 
engedhetők ki a boxokból.

Almozott,zárható,egyedi pihenőboxos technológia. 
Mindkét pihenőboxos technológiánál mód van az egyes 

állatok visszatartására az ivarzás vagy visszaivarzás 
megfigyelésére. 



Kocák csoportos adagolt etetési lehetőségei

Padlóetetés Vályús etetés

A kocáknál a kiscsoportos tartás is szokásos
elhelyezési mód. Ilyenkor az adagolt etetésük
megoldható padlóról, illetve vályúból. Padló
etetés granulált takarmánnyal, még vályús
etetés általában dercés takarmánnyal történik.
Ez utóbbi esetben megvalósítható a pépes
vagy folyékony takarmány vályúból történő
etetése is.



Kocák elhelyezése és egyedi adagolt etetése almozás nélküli 
tartástechnológiában

Megkötve tartott kocák

Egyedi boxokban tartott kocák

A kocák egyedi etetésére megkötéses egyedi boxos tartási
rendszernél van lehetőség. Minden állat részére külön-külön
térfogat szerinti adagolóberendezés kerül beszerelésre. ezt a
megoldást általában alom nélküli tartástechnológiában
hígtrágya eltávolítással kombinálva alkalmazzák.



Egyedi azonosítási megoldások

Kocák lehívásos rendszerű egyedi etetése

Egyedi etetőbokszok

A számítógéppel vezérelt lehívó rendszerű
kocaetetésnél az állatoknál egyedi azonosítót
kell alkalmazni. Kocák esetén a nyakba
akasztott változatú azonosító kevésbé vált
be, mint a szarvasmarháknál, mivel anatómiai
sajátosság miatt könnyen elvesztették az
állatok. Jobban megfelelő a felső kép jobb
oldali részén látható miniatürizált bőr alá
ültethető változat.



A fiaztatókutrica az elléstől a választási korig (28 nap) az anyaállat és a malacok tartására szolgál
(három fázisos rendszer). A megszületett malac a telepen belül három helyen tartózkodik a vágóhídra
kerülésig (fiaztató, utónevelő, hizlalda). Az ún. kétfázisú technológiai rendszerű telepeknél a malacok
utónevelése is itt történt, ebben az esetben alapterületük nagyobb volt.

Fiaztató kutrica kialakítási változatok



Fiaztatókutricák elrendezési változatai a gyakorlatban.

Mai gyakorlatban a kocaszorítóval
illetve az un. malacvédő rácsokkal
ellátott fiaztatókutricákban terjedtek el.
Így a fiaztató kutricák három részre
osztottak, a középső rész a kocatér. A
koca és a malacok klíma igénye
nagyon eltérő, ezért a malacok részére
nyitott, vagy burkolt tartózkodó teret
alakítanak ki, helyi fűtést biztosítva. A
helyi fűtés megoldható infralámpával,
padló fűtéssel, vagy fűtőpaplannal.



Ketreces malac utónevelő

Nagycsoportos malac utónevelő boxok műanyagpadlózattal

Malac utónevelők kialakítási változatai I.

A malac utónevelés leghigiénikusabb módját a
padozatról történő felemelés jelenti. Az utónevelő
boxok ilyenkor rácsos fenékszerkezetük, alóluk a
trágya mechanikus berendezésekkel is
eltávolítható. A rácsos fenékszerkezet készülhet
műanyagból, ponthegesztett fémrácsból, vagy
sajtolt, horganyzott fémlemezből is.
Ponthegesztett fémrácsból többszintes malac
utónevelő ketrecrendszer kialakítására is sor
került, a gyakorlatban azonban nem terjedt el.



A kép egy kettős klímatérrel, kombinált
padozattal kialakított Malac utónevelőt
szemléltet, melyben az etetés az
általánossá vált kombinált vályús
önetetővel történik. A kutrica nagyobbik
fele almozott pihenőtér, ahol a helyi fűtési
lehetőség is megtalálható. A kombinált
etető-itató berendezés a trágyacsatornát
fedő rácson helyezték el.

A képen egy teljes beton rácspadozatú,
nagykutricás malac utónevelő (Big
Dutchman) látható, amely körvályús,
kombinált önetetőkkel van felszerelve. A
kutrica alatt trágyapincében történik a
trágya tárolása.

Malac utónevelők kialakítási változatai II.



Itatás gépesítése a sertéstartásban

Sekélytányéros önitatók a sertéstartásban

A sertéstartásban higiéniai szempontból az ún. sekélytányéros itatókat kell előtérbe helyezni a
mélytányérosokkal szemben. Elhelyezésük a trágyacsatorna fölött, vagy annak közelébe történik, miután
az elcsurgó víz így a padozatot, vagy az almot nem nedvesíti. A sekélytányéros itatók aktív rendszerűek,
az állatok a nyomónyelv, vagy a szeleptest közvetlen elmozdításával jutnak az ivóvízhez. Változatos
kialakításban és méretben készülnek, alkalmazkodva a különböző korcsoportú állatokhoz.
Sertéstartásban is alkalmazták az állandó vízszintű mélytányéros (pl. NIVÓ típus) itatókat kisebb átfolyó
szeleppel, de tisztításuk nehezen megoldhatóm, így nem higiénikusak. Az itatók beszerelésénél
figyelembe kell venni, hogy száraztakarmány etetés esetén minden állatnak 2-2 itatóhoz hozzá kell jutnia
(folyékony takarmány etetésnél 1-1 is elég).



Az állat szájába bevett szelep – az itatócső – és szelep nyelvének összeharapásával
működik. A szopókán kiáramló víz mennyiségét szűkítőbetéttel lehet módosítani. Kezelést,
karbantartást esetenként csak szűrők tisztítása jelent. A víz elcsorgás miatt célszerű, ha az
itatókat a trágyagyűjtő csatorna közelébe szerelni. Az újabb önetetőknél a szopókás
szelepes itatókat az etető tálca vagy vályú fölé szerelik, vagyis része az önetetetőnek.

Szopókás sertésitatók
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a, b, c, d  szopókás itatók 
malacok és sertések részére

e, pecek szelepek

Szopókás sertésitató változatok

A dián egy adott gyártó által kínált
szopókás önitató változatok láthatók,
melyeket a különböző korcsoportú
állatok részére gyártanak. Kisebbek a
malacok, nagyobbak a hízók, esetleg a
tenyészállatok itatásánál használhatók.
A képen két eltérő méretű, ún.
pecekszelep is bemutatásra kerül,
melyek az újabb sekélytányéros
itatóknál kerülnek alkalmazásra. Ezeket
az állatok közvetlenül nyomónyelv
közbeiktatása nélkül tudják működtetni.



Az ikercsészés önitatót a hízó sertések
kocák, kanok számára a két kutricát
elválasztó rácsra szerelik. A nyomónyelv
kialakítása lehetővé teszi, hogy az állatok
mindkét kutricából egyaránt használhassák.

Ikercsészés sertésitató

Csészés sertésitató

Egy korszerű malacitató, melynél a
csészébe a cső alakú nyomónyelv
fröcskölés mentesen vezeti a vizet. Az
eltérő hálózati nyomáshoz cserélhető
szűkítőbetéttel illeszthető az itató
szelepe. A működtető nyelv csuklós
ütköztetésű, felhajtásával a csésze
tisztítható.

Csészés sertésitatók



Az önitatók összehasonlítási kísérlete 

A gyakorlati tapasztalatok igazolták, hogy a megfelelő méretű (vízhozamú) és darabszámú
szopókás önitatókból a hízó fel tudják venni a szükséges ivóvíz mennyiséget. Ugyanakkor
a vízmegtakarítás 60%-ot is elérheti a csészés itatóhoz képest. Jól szemlélteti ezt egy
konkrét hízlalási kísérlet során mért tényleges vízfelhasználási értékekből szerkesztett
diagram. A kísérletnél a csészés itató és az önetetőkkel kombinált szopókás itatók
vízfogyasztási értékeit vizsgálták.



Billenő-fedeles  mélytányéros sertésitató

Temperált vizű sertésitatók

Különleges kialakítású sertésitatók

A fagymentesített önitatók készülnek nyomó-
nyelves (aktív) és  mélytányéros kialakítású, 
úszószelepes (passzív) kivitelben. A fűtésük 
törpe feszültségű elektromos árammal 
történik. 

A  mélytányéros kivitelű sertésitatók higiénia 
szempontból kevésbé megfelelők, 
nehezebben tisztíthatók.

A billenő fedél alkalmazásával a véletlen 
szennyezés lehetősége kisebb.





Hidraulikus hígtrágya eltávolítási módok

• Vízöblítéses trágyaeltávolításkor a
trágyacsatorna zárt vége fölötti öblítővíz-
tároló tartályból nagy tömegű vizet
engednek a trágyacsatornába (0,5-1,0
m3/trágyacsatorna). A nagy tömegű víz
áramlása a csatornából a trágyát
„kiöblíti”. Ezt a műveltet naponta legalább
kétszer el kell végezni.

• Duzzasztásos trágyaeltávolításkor a
mély trágyacsatornában összegyűlő
trágyát 7-10 naponként a zsilip nyitásával
engedik ki.

• Úsztatásos trágyaeltávolításkor a
trágyacsatorna nyitott végénél 10-15 cm
magas küszöböt képeznek ki. A
trágyacsatornát a küszöb magasságáig
vízzel feltöltik. A rácspadlón áthulló trágya
a vízen úszva jut ki az épületből



A táblázat a főbb magyarországi szakosított teleprendszereknél képződő hígtrágya
mennyiségi és minőségi paramétereit mutatja be. Hidraulikus trágyaeltávolításnál a
szárazanyag tartalom sok esetben 1-2% körül alakul. A hígulás a öblítéses rendszernél volt a
legnagyobb mértékű. A telepek üzemeltetésénél a nagy mennyiségű hígtrágya kezelése és
elhelyezése sok problémát vetett fel, ezzel is magyarázható, a telepek trágyaeltávolítási
technológiájánál bekövetkezett rekonstrukció. Részben elmozdulás történt az almozott,
természetszerű tartás irányába, másrészt a kombinált eltávolítási technológiát vezették be. Ez
utóbbi esetben az épületből mechanikus berendezésekkel (kihúzó szán, szárnylapát,
kaparólánc, stb.) kerül ki a trágya, telepi szinten viszont hidraulikusan továbbítható az
épületeket összekötő gyűjtőcsatornában. Ezzel a megoldással kevésbé hígul fel a trágya,
szárazanyag tartalma magasabb, mennyisége kevesebb lesz.

A hígtrágya minőségi és mennyiségi paraméterei



Almozásos technológiára átalakított Lohman-Bábolna rendszerű, 500 fh-es hizlalóistálló 
kutricái szalmarácsokkal, gépi feltöltésű kombinált önetetőkkel

A hizlalóistállók korábbi duzzasztásos
rendszerű trágya csatornái felett sekély
mélységű vasbeton trágya csatornát
alakítottak ki.
A trágyacsatornákba végtelenített
kaparóláncos trágyaeltávolítót építettek
be. A végtelenített szemes lánc
vonóelemű trágyaeltávolító az istálló
egyik végén ferde szakaszban
folytatódik, így az almos trágya
közvetlenül a pótkocsira továbbítható.
A napi alomfelhasználás 1 db bontott
kisbála 20 férőhelyenként, azaz 0,5-0,6
kg/fh,nap. Az almozást az állatok maguk
végzik, miután a szalmarácsból
kihúzogatják a szalmát. Az almos trágya
a lejtős padozaton folyamatosan a
trágyacsatorna irányába távozik a
taposás következtében.



500 férőhelyes telep alomszükséglete és trágyatermelése 



1. Sertéstartó épületek és telepek
- szakosított  telep jellemzői
- hizlaló épületek és kutricák  kialakítása

2. Kocák elhelyezése, etetésük gépesítése
- koca elhelyezési változatok
- kocák csoportos és egyedi etetése

3. Fiaztatókutricák kialakítása, műszaki kérdések
4. Malacok utónevelése

- boxos, kutricás és ketreces előnevelők
- előnevelés gépesítési kérdései

5. Sertés önitató kialakítások
- kisvízterű és szopókás itatók
- itatók összehasonlítása

6. Trágyaeltávolítás gépesítése a sertéstartásban
- trágyaeltávolítási megoldások  
- hidraulikus trágyaeltávolítási módok
- trágyaeltávolítás almozott technológiában

Előadás összefoglalása



1. Milyen koca elhelyezési és etetési megoldásokat alkalmaznak?

2. A malacok utónevelésénél milyen elhelyezési változatok vannak és 
melyek a gépesítési lehetőségeik?

3. Milyen itatókat használnak a sertéseknél, melyek a főbb jellemzőik?

4. Hogyan csoportosíthatók a sertéstartásban alkalmazott 
trágyaeltávolító megoldások és berendezések? 

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Juhtartás gépesítése

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