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Juhtartás gépesítése

1. Telepek kialakítása, építészeti jellemzőik

2. Etetés, itatás gépi eszközei

3. Juhok gépi fejése

4. Nyírás gépi eszközei és működésük.

5. Juhtartás egyéb gépi berendezései



A hagyományos tartást anyajuhok esetén
jellemezte a nagycsoportos (500-600 db-os
nyáj), növekvő almos, zárt, nádfedelű
istállókban (hodályokban) való elhelyezés,
továbbá a fogatos takarmányszállítás és a
gépesítés nélküli, kézi munkavégzés. Az
istállókon belül a szükséges állatkezelések és
megfigyelések érdekében mobil etetőkkel
(bőgőrácsokkal) és térelválasztó korlátokkal
kisebb csoportokat képeztek, különös
tekintettel az elletési és bárányszoptatási
funkciókra.

A szarvasmarha ágazatban bekövetkezett tartás- és
üzemeltetés-technológiai változásokat követő nyitott
anyajuh istálló. Az etetést és itatást a karámba
(kifutóba) helyezték, az istálló, pihenőhely funkciója
került előtérbe. Az alapvető munkák a szarvasmarha-
tartásban alkalmazott eszközökkel (takarmánykiosztás,
itatás, almozás és trágyaeltávolítás) célszerűen
gépesíthetők.

Juhok tartására szolgáló épületek



Egy új, jól gépesíthető juhistálló keresztmetszetét
mutatja az ábra. A falsíkokba helyezett fedeles
jászlakba kívülről lehet a takarmányokat mobil
géppel adagolni, az istálló belmagassága a
trágyaeltávolításnál belső rakodást is lehetővé
tesz.

Az újabb bárányhizlalási megoldásoknál – a
takarmányozás hasonló jellege miatt – legtöbbször a
sertéstartásban alkalmazott technológiai és műszaki
megoldások adaptációjával találkozunk.

Gépesített technológiájú juhistállók



Ágazati sajátosságok , ill. gazdaságossági
okok miatt a juhágazatban komplett
juhtelep viszonylag kevés helyen
található. Az ágazat külterjes jellege miatt
valószínű, hogy olyan juhtelepből, mint
amilyet az ábrán látható rekonstrukciós
terv mutat, a jövőben is kevés fog épülni.
Bemutatásukat a nagyüzemi juhtelepek
állatcsoportjainak és létesítményeinek
megismerése indokolhatja.

Szakosított juhtelep rekonstrukciós terve



Több komponensű takarmánykeverék összeállításának, kiosztásának, hasonlóak a feltételei juhtartásban
is, mint a szarvasmarhatartásban. Feltétel, hogy keverő-kiosztó kocsikkal az etetőjászlak megközelíthetőek
legyenek. A silózott tömegtakarmány mellett az abrak, és a széna kiosztását is egy menetben lehet
elvégezni. Itt szükség lehet bálabontó-aprító gépre, amennyiben a keverő-kiosztó kocsi kialakítása nem
teszi lehetővé a bálák fogadását.

Juhok gépesített etetése



Az erjesztett tömegtakarmány, szálas széna és a
különböző abraktakarmányok gépi kitermelése és
kiosztása a szarvasmarhatartásban használatos
gépi berendezésekkel oldható meg. A takarmányt
etetőrácsokba adagolva etetik. A lepergett
szénaleveleket az etetőrács vályúja felfogja. Az
etetőrácsok a mélyalom állandó emelkedésének
megfelelően esetenként állítható kivitelűek és
telepíthetők.

Az önetető rács fából vagy fémből készülhet és
alkalmas tömeg-, abrak- és szálastakarmány
etetésére. Az etető belső tere a billenthető fal
mozgatásával tetszés szerinti nagyságúra
állítható.

Juh önetetők



A szarvasmarhatartásnál megismert fejőgépekkel azonos
felépítést követnek a juhok fejésére használt fejőgépek is,
vagyis a működési elvük teljesen azonos. A különbségek a
fejőkelyhek kiképzésében, pulzusszámban mutatkoznak,
valamint abban,hogy egy fejőkészülékhez két fejőkehely
tartozik.

Fejőtermi berendezés esetén vezetékes, telepíthető és
mobil berendezés esetén sajtáros fejést alkalmaznak. A
sajtáros fejőgépek pulzátora többnyire két fejőkészüléket
működtet, 42-45 kPa vákuumon 85-90 l/min
pulzusszámmal.

Juhok gépi fejése



A juhokat hátulról fejik és ehhez 
fejlesztették ki a különböző fejési 
rendszereket. Alapvetően két megoldás 
ismeretes, így:

• a stabil és

• a mozgatható /általában teherautó, 
vagy pótkocsija platóján elhelyezett 
fejőberendezések/

A stabil rendszerek fejőtermi 
berendezések, melyek leggyakrabban,

• párhuzamos, vagy

• karusszel fejállásúak

A juhfejőgépek fejőkészüléke 
alapvetően a két tőgybimbó fejésére 
alkalmas fejőkehelyből, a pulzátorból 
és a kollektorból áll. Sajtáros és 
tejvezetékes változatai vannak.

3-4 db sajtáros fejőgép működtetésével 2 
fejő 170-260 db juhot fejhet meg  óránként.

Juhfejő berendezések



A juhok fejésére jól megfelelnek a 2×12-
es, 2×24-es, párhuzamos fejőállású,
telepíthető juhfejő berendezések,
melyek mobil kivitelben is készülnek.

A felépítmények mindkét végén fel és
lejárók vannak kialakítva. Párhuzamos
fejőállás elrendezésben a süllyesztett
fejőfolyosó két oldalán fejik a
nyakrögzítővel lekötött állatokat,
melynek hátramozdításával lehet az
állatokat fejési helyzetbe hozni.
Beterelésüket és rögzítésüket abrak
etetésével könnyítik meg.

Mozgatható (telepíthető) juhfejő berendezés



A párhuzamos fejőállásokban a fejés ideje alatt a
juhok leköthetők. A vályúba csalogatóabrakot
adagolnak. A dolgozó a fejést a fejőaknából végzi.
A vákuum és a tejvezeték a juhok fölött
helyezkedik el. A fejési idő 2-3 perc, ezen idő alatt
egy juhnál 0,2-0,3 l tej fejhető ki. Egy fejő hat
fejőkészüléket kezel, az óránkénti teljesítmény
110-120 anyajuh kifejése. A hat fejőgépes
elemekből 24, 48, 72 férőhelyes fejőház
szervezhető.

A karusszel fejőállás üzemeltetése nagyobb
juhállományoknál indokolt, mivel pl. egy 56 db-os
álláshellyel rendelkező gépegységnél két fejő
óránként 500 juhot (vagy kecskét) tud kifejni.

A karusszeles fejőberendezés egy forgó platformon
helyezkedik el. A platform kialakítása olyan, hogy a
belépő állatot automatikusan megfogja és a fejés
befejezése után a kijárati folyosónál elengedi. Az
állások külső oldalára etetővályút helyeznek el,
amelyben abrak adagolható. A karusszel forgási
sebessége változtatható.

Stabil juh fejőházak változatai



Az ábrák 2×24 férőhelyes tejvezetékes
fejőberendezéssel felszerelt párhuzamos
fejőállást mutatnak. A nyakrögzítő
szerkezet előre-hátra mozgatható kézi
vagy motoros csörlő segítségével, így az
állatok cseréjére nagyobb hely áll
rendelkezésre. Az egyedi tejmennyiség
mérő üveg mérőhengerek közvetlenül a
tejvezetékhez csatlakoznak.

Juhok fejése párhuzamos fejőállásban



A képen látható itató automata univerzális
berendezés, vezérlő chip kártya cserével
a borjakon kívül bárányok és kecske gidák
itatásos nevelésénél is alkalmazható.

A bárányok és kecske gidák itatásához az
ábrán látható kivitel használatos, 2×4
itatóhellyel 200 állatot tud kiszolgálni egy
berendezés.

Ad libitum itatási technológiában alkalmazható automata



A juhtartásban alkalmazott itató
berendezések felépítésüket és szerkezeti
kialakításukat tekintve megegyeznek a
szarvasmarha önitatókkal. Jól
alkalmazható az egyedi szinttartásos
önitató. Célszerű az önitatót a vízellátó
gerincvezetékhez flexibilis tömlővel
csatlakoztatni, ezáltal a tartócsövön az
itató magassága mélyalom növekedésével
állíthatóvá válik.

Itatás gépesítése a juhtartásban

Amennyiben nincs a legelő közelében víznyerési
lehetőség, az itatás megvalósítható vízszállítós-itató
tartálykocsiból. A tartálykocsira szelepes vagy állandó
vízszintű önitatókat szerelnek fel. Előnyösen
alkalmazható pl. a NIVÓ szinttartásos önitató (birkák
itatásánál is).



A föld számos országában a településektől
távoli legelőterületeken ma is alkalmazzák a
különféle vízhúzó szélmotorokat. Általában 2-4
m átmérőjű szélkerék a 10-14 m magas,
háromlábú rácsszerkezetű állványon
függőleges síkban helyezkedik el. A kerék
forgását kulisszás, vagy forgattyús hajtómű
alakítja át alternáló mozgássá.

Egyik hazai gyártású, kisteljesítményű vízhúzó
szélmotor vízszállítási diagramja látható a
szélsebesség függvényében.

Vízhúzó szélmotorok a juhtartásban



Az elektromos kerítésnél az impulzusgerjesztő
készülék a villamos hálózat váltakozó feszültségét vagy a
különféle telepek egyenfeszültségét nagy
feszültségimpulzusokká alakítja át. A készülék fémes
kapcsolatban áll a kerítés jó vezetőképességű
fémhuzalával.

Az árammegszakítás szempontjából mechanikus és
elektromos megszakítású készülékek ismeretesek.

Működési elvük szerint váltakozó áramú, induktív,
kondenzátoros, érintésre működő és több kerítést vezérlő
készülékek terjedtek el.

A kimenő feszültséget változtatni kell az állatok fajától,
ill. az időjárástól függően. Pl. esős időben csökkenteni
kell. 300 mA csúcsáramerősség és a 2,5 mAs
töltésmennyiség mellett a kerítésre kimenő feszültség az
őrzendő állatok szerint:

• Ló 2000-3000 V

• Növendék marha 4000-5000 V

• Fejőstehén 5000 V

• Sertés 5000-6000 V

• Juh, kecske 8000-10000 V

Elektromos kerítés a juhok 
legeltetéséhez



Nyírógéppel történő nyírás
Az ábra a nyírógéppel végzett juhnyírást
szemlélteti. Ma ez a gyapjú-elválasztási
eljárás terjedt el az egész világon.

Izzószálas és lézeres nyírás
Hazánkban is létrehoztak egy olyan
nyíróberendezést amelynél a gyapjúszál
elvágását egy elektromos izzószál
végezte. A bőr égését ventilátor által
juttatott levegő akadályozta meg. A
gyapjú elégetésekor azonban az elemi
szálakon egy kis gömb képződött, ami
gátolta a gyapjú feldolgozását, így ez a
berendezés nem nyert polgárjogot.

A juhok lézeres nyírása egyelőre csupán
kísérleti stádiumban van.

Juh nyírási módok 



A juhnyíró gépekkel nagyobb
teljesítmény érhető el és
egyenletesebb, (2-3 mm-es) tarló
marad, mint a kézi ollóval végzett
nyírásnál. A fésű (álló penge) által
megvezetett és megtámasztott
gyapjút az alternáló mozgást végző
mozgókés vágja el. A markolatban
helyezkedik el a forgó mozgást
alternáló mozgássá átalakító
forgattyús mechanizmus, melyet
villany-, vagy pneumatikus motor,
flexibilis- vagy kardántengely
segítségével működtet.

Juhok gépi nyírása



Az ábrák a nyírófej felépítését és helyes beállítását szemléltetik.
A fésűs állópenge fogai által megvezetett és megtámasztott
gyapjút az alternáló mozgást végző fésűs kések vágják el. A
fésűk mérete, fogszáma, fogprofilja a gyapjú fizikai
tulajdonságaitól függően változhat. A forgattyús mechanizmus a
vágószerkezet működéséhez szükséges alternáló mozgást
hozza létre. A nyírófej a vágószerkezet és a forgattyús
mechanizmust egyesíti. Ügyelni kell a kés helyzetének és a
fésűre ható nyomóerejének helyes beállítására.

Nyírófej  kialakítása



Ausztráliában és Új-Zélandon a hatalmas juhállományok időszakos nyírásához a 70-es évek
végén kezdtek hozzá a nyíró-manipulátorok fejlesztéséhez. A vezérlés kombinált, a fő
mozgásokat a nyírófej, mint tanulórobot végzi, vagyis a korábban a nyírófejet kézzel vezető jó
nyírómunkás mozdulatait követi. Eközben a nyomásérzékelő szenzor folyamatosan jeleket
szolgáltat, hogy a nyírófej megfelelő távolságban legyen a bőrfelülettől. Akadályoztatás esetén
a nyírófejet azonnal leállítja és más pozícióba rendeli. A nyírás közben a nyíróasztal is
megfelelő mozgást végez, hogy az állat nyírandó testfelületével forduljon a manipuláló kar
irányába. A kísérletek 80-95%-os eredményt mutattak.

Robotizált juhnyírás



Rühösség esetén az egész állatállományt 8-10 napos
időközzel, kétszer meg kell füröszteni. A fürösztésre 20-25
°C-os hőmérsékletű, fertőtlenítőszeres vizes oldatot kell
használni.

A lábfürösztő egységből célszerű 2 db-ot alkalmazni, Az
egyiket a lábvégek vizes tisztítására, mosására, a másikat
preventív gyógykezelésre alkalmazzák.

A szórófejes rendszerű fürösztésnél a juhokat a
fürösztő folyosón kell áthajtani, ahol szórófejekből
juttatják a fertőtlenítőoldatot az állatok bundájára.
A fertőtlenítőoldat cirkuláltatható, ezzel jelentős
vízmennyiség takarítható meg.

A fürösztés gépesítése



Az egyenes vonalú úsztatásos rendszerű fürösztéskor a
juhokat lábon hajtják a billenő-lappal ellátott tartályhoz. A
fertőtlenítő oldatban fürösztött juh a feljárókon haladva hagyja
el a berendezést. A juhoknak legalább 20 s-ig kell a
fertőtlenítő oldatban tartózkodni. 1000 db juhra 6-8 m3

vízszükséglettel kell számolni.

A csigavonalú fürösztő berendezésnél
az állatok lecsúsztatón keresztül jutnak
be a medencébe. Bejáratnál függönyt
célszerű elhelyezni , mivel az állat fél a
vízbe menni.

Juhok úsztatásos fürösztése

Az élősködők elleni védekezés legjobb módszere, ha az állatok teljesen elmerülnek a vegyszeres
fürösztő oldatban. A fürösztésre a juhászatokban évenként szükség van. A fürösztő lehet egyenes
vonalú vagy csigavonalú, valamint fixen telepített ill. mobil, kerekeken gördíthető kivitelű.



Trágyaeltávolítás gépesítése juhtartásban

• A juhászatokban szinte kizárólagosan mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak.
A naponta elvégzendő almozás az áthajtó vagy kezelőútról kézi eszközökkel
történik.

• A mélyalmos trágyaeltávolításra évente 2-3 alkalommal kerül sor. A kitermelési
munkát nehezíti, hogy a sűrű halmazállapotú, letaposott trágya igen kemény.

• Kitrágyázásra a mélyalom kiemelésnél megismert traktoros trágyavilla,
forgógémes homlokrakodó, vagy az univerzális mélyalom kitermelő jöhet
számításba.

• Alkalmazható megoldás kitermelés előtt a mélyalom feldarabolása, kockázása is.



Előadás összefoglalása

Telepek kialakítása, építészeti jellemzőik
Etetés, itatás gépi eszközei

- Takarmánykiosztás gépesítése, juh önetetők
- Juhtartásban alkalmazott itatók, legelői itató berendezések

Juhok gépi fejése
- Juhfejő készülék kialakítása,üzemi paraméterei
- Juhfejő berendezések felépítése

Nyírás gépi eszközei és működésük
- Juh nyírási módok
- Juh nyírógép és nyírófej kialakítása, működése

Juhtartás egyéb gépi berendezései
- Elektromos kerítés
- Juh fürösztő berendezések kialakítása, működése



Előadás ellenőrző kérdései

1. Melyek az etetés gépesítési lehetőségei juh tartásánál? 

2. Milyen itató berendezések alkalmazottak a juh tartásban és milyen 
követelményt kell kielégíteni a mélyalmos tartásnál?

3. Milyen fejőgépek használatosak és azok milyen paraméterekkel 
üzemelnek a juhok fejésénél? 

4. Milyen részegységekből áll a juhnyíró berendezés és hogyan kell 
beállítani  a vágószerkezetét?
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Baromfitartás gépesítése I.
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