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1. Baromfitartó telepek és épületek kialakítása, építészeti és 
technológiai jellemzőik.

2. Mélyalmos és egyszintes tartástechnológiában alkalmazott 
etető berendezések felépítése, működése.

3. Mélyalmos és egyszintes tartástechnológiában alkalmazott 
itató berendezések felépítése, működése. 

Baromfitartás gépesítése I.



Mind a tojástermelésben, mind a brojler termelésben korábban az ún. mélyalmos megoldások kerültek
alkalmazásra. Tyúktartásnál az istálló alapterületének ≈ 40%-a a tényleges mélyalmos rész, közel
ugyanennyi a faráccsal fedett trágyatárolók által elfoglalt alapterület s a megmaradó rész a tojás
összegyűjtésére szolgáló közlekedő út. A padozatra helyezett kaparóláncos etető berendezések és
szintezést igénylő vályús, ill. túlfolyós itatók voltak a nagyüzemi baromfitartás legfontosabb gépei.
Az állomány váltáskori mosások és fertőtlenítések alkalmával ezeket a berendezéseket kézzel kellett
szétszedni, ki- illetve behordani és újra felállítani.

Kezdeti mélyalmos szülőpártartó tojóistálló



A Kühne Mg. Gépgyárban készült az ábrán látható mélyalmos berendezés a húscsibék nevelésére
(az előző dián bemutatott gépesítési rendszerhez tartozott). Az etetést vályús láncos etető-
berendezéssel az itatást alomra helyezett állványos köritatókkal oldottak meg. Mindkét berendezés
magassága állítható volt. A mélyalom eltávolítására állománycserekor került sor, ekkor a
berendezéseket is szét-, majd újra össze kellett szerelni.

Mélyalmos brojler istálló



Az előzőnél valamivel korszerűbb tartástechnológia alkalmazására példa a
100%-os arányban mélyalmos korabeli brojler istálló, amelyben az állatok
belső mozgását nem akadályozó gépi feltöltésű köretetők kerültek
alkalmazásra. Ezek a mélyalmos tartástechnológiák, ablakok nélküli
klimatizált baromfi istállókban lényegében ma is jellemzőek főleg a
brojlertartásban.

Későbbi mélyalmos brojler istálló



Részben mélyalmos (66%-os arányban)
korszerű tojóistállót mutat az ábra. A
(keresztmetszet jobb oldalán látható)
függesztett etető és itató berendezések,
valamint a tojáskiszállító szalaggal
szerelt tojófészkek, valamint az istálló
gépi szellőztetése, a korszerű baromfi
tartástechnológiák egyik példáját
érzékeltetik. (A keresztmetszet bal
oldalán látható, padozatra helyezett
etető-berendezés csupán alternatív
lehetőségnek tekintendő.) Ezeknél az
istállóknál az állományváltáshoz
kapcsolódó munkák során valamennyi
berendezés a függesztékeik révén
magasra felhúzhatók, így a padozat
takarítását és fertőtlenítését
akadálymentesen gépesítve el lehet
végezni.

Korszerű szülőpártartó istálló



Az újabb 100%-ig mélyalmos
tartástechnológiájú brojler
istállónál a padozaton
semmilyen berendezés nincs.
Az ábrán látható ejtőcsöves
köretetők, illetve a korszerűbb
rugóscsigás közvetlen
feltöltésű, emelhető etetők,
továbbá a cseppfelfogó tálcás,
vagy csészés csepegtető-
szelepes, függesztett itatók
jellemzik a brojler istállókat.

Újabb gépesített brojler istállók



A trágyaaknás tojótyúktartás a legkisebb
beruházást igénylő módszer. Az istálló
alapterületének 50-60%-át az épület
hossztengelyében húzódó trágyaakna
foglalja(ják) el. Ezt általában 60-70 cm
magasra építik, és így a tojóidőszak 12-
14 hónapja alatt termelt trágya elfér
benne. A mélyalmos részt általában a
trágyaakna két oldalán alakítják ki,
alomanyagként búza vagy rozsszalmát,
gyaluforgácsot, esetleg kukoricacsutka-
darát használnak. A vályús kaparóláncos
etető a trágyaakna felett húzódik.
Ugyanitt vannak az itató berendezések
is. A mélyalommal kombinált trágyaaknás
tojóházakba 5 tojótyúkot telepítenek
négyzetméterenként.

Trágyaaknával kombinált mélyalmos tojóistállók



Mélyalmos vagy egyszintes tartástechnológiában kezdetben az ábrán látható két
etetéskori megoldás volt az általános. A vályús-láncos etető-berendezést (bal
oldali ábra) elsősorban a brojler vagy húscsibék nevelésnél használták. A gépi
feltöltésű önetetőket (jobb oldali ábra) univerzális jelleggel többféle baromfinevelő
rendszernél is alkalmazták. A felsőpályás csöves szállítóvonal Lohmann láncos,
korongos sodronyköteles, illetve rugóscsigás rendszerű volt.

Etető-berendezések a mélyalmos tarásnál



SB-lánc

Lohmann lánc

A kaparóláncos rendszerű etető-berendezés
szállítószerkezete az etetővályúban továbbítja a
takarmányt. Az ábra a legelterjedtebb vályú és
szállítóelemeket mutatja be. A Lohmann rendszerűnél
szemeslánc minden második elemére hegesztették fel
a V alakú továbbítható elemeket, melyhez hasonló
keresztmetszetű vályú tartozott. Az SB típus Ewart
láncként készült, lassú sebességű kilincsműves hajtást
igényelt. A BD lánc a leggyakoribb, egymásba fűzött
lekerekített elemekből áll, mozgatása hajtóműves
motorral hajtott fogazott kerékkel folyamatosan és
nagyobb sebességgel történhet.

Kaparóláncos takarmánykiosztók



A BD változatú kaparóláncos etető-berendezés fontosabb részegységei 



•A műanyag tartólábakon a vályú magassága állítható.
•A permmagasságot a madarak hátmagasságához kell
beállítani.



Az alomra helyezett láncos-
vályús etető hátránya, hogy
széttagolja az épületet, így
korlátozza az állatok
mozgását, valamint az
állomány cseréjénél a
berendezést ki kell telepíteni,
illetve a takarítás és
alomcsere után újból be kell
szerelni. Ezeket a
hátrányokat kiküszöböli az
ábrán látható megoldás,
amikor az etető-berendezés
is mennyezethez függesztve
került beépítésre.

Függesztett kaparóláncos etető



A felső ábrán egy függesztett
kaparóláncos etetővonal egy
szakasza látható példaképpen. A
függesztett vályús-kaparóláncos
rendszer csak szállítóként is
funkcionálhat pl. körtányéros
etető-berendezések feltöltését
végezheti. Az alsó ábrán egy
ilyen a szülőpárok tartásánál
használható változat található. A
körtányéros etetőkből
szelektáltan csak a tojók, a
magasabban elhelyezett másik
etetőrendszerből a kakasok
fogyaszthatnak (lásd a későbbi
diákon).

Függesztett kaparóláncos etető-berendezések



Az ábra egy olyan végtelenített vályús etetőrendszert mutat, melynél a kaparólánc
helyett a takarmány szállítását rugós csiga végzi. A mennyezethez függesztett
kialakítás a magasság állítását, illetve takarításkor a felhúzását lehetővé teszi. A
felülés-gátlást csapágyazott görgőkkel valósították meg.

Rugóscsigás vályús etető-berendezés



Bábolnán a szülőpárok tartására fejlesztették ki az ábrán látható
gépesített istállót. A körtányéros etetők közvetlenül a mennyezethez
függesztett, rugóscsigás szállítóvonalra vannak felszerelve,
magasságúk beállítható. Az etető-berendezést adagolt etetésre
fejlesztették ki.
Az etető-berendezés fontosabb jellemzői:

-a kiosztásra kerülő takarmány pontosan bemérhető,
-az összes etetőbe egyszerre osztja ki a takarmányt
-az egyes köretetőkbe azonos mennyiségű takarmány kerül,
-üzeme teljesen automatikus.

Az etető-berendezés teljes hosszában egyszerre történő
takarmánykiosztást a takarmánykifolyó nyílások magasságának
megfelelő (lépcsős) beállításával érték el. A beállításra egy készülék
áll rendelkezésre.
Az itatásra tartólábakra szerelt szelepes-vályús itató szolgált, a tojás
gyűjtést függesztett kocsikkal, kézzel végezték.

Bábolnai rendszerű szülőpár tartó istálló



Az ábrarészleteken a függesztett rugóscsigás
szállítóvonalak láthatók, amelyek ad libitum
etetésre szolgáló körtányéros etetőkkel vannak
ellátva. Az etetők alacsony peremmagassága
az alomra történő leeresztéssel a naposcsibék
etetését is lehetővé teszi. Az állatok itatása a
későbbiekben ismertetésre kerülő tálcás- vagy
csészés csepegtetős itatókkal történik.

Függesztett, rugóscsigás-körtányéros etető



Szülőpártartásnál használatos
speciális körtányéros etető-
berendezést mutatnak az ábrák. A
körtányéros etetőknél állítható
rácsszerkezettel lehet
megakadályozni, hogy a kakasok
is hozzáférjenek a takarmányhoz.
A kakasok etetésére külön etető-
vonalon, magasabban elhelyezett
egyszerűbb köretetők szolgálnak,
amelyeket a tojótyúkok nem érnek
fel.

Szelektált etetés szülőpárok tartásánál



Szülőpártartásnál a szelektált
etetésre látható két megvalósult
változat példaképpen. Jól
megfigyelhető a körtányéros
etetők eltérő kialakítása és
magassága. Az etetőrendszer
szállítóeleme lehet azonos
(rugóscsigás rendszerű, bal alsó
ábra), de eltérő is (kaparólánc és
rugós csiga, bal felső ábra).

Gyakorlati változatok a szülőpárok szelektív etetésére 



Szülőpártartásnál a szelektált etetésre mutat egy másik megoldást az ábra. A tojótyúkok
etetése kaparóláncos etető-berendezéssel történik. Itt a kakasok kirekesztését az
etetővályúra helyezett rácsszerkezettel oldják meg. A kakasok a spirálcsigás
etetővonalra felszerelt köretetőket használhatják.

Szelektált etetés szülőpárok tartásánál



A csigás és rugóscsigás szállítószerkezetek mindig húzva továbbítják a takarmányt.
Vagyis a villanómotoros hajtómű egyenes vonalú kiépítésénél mindig a garattal
ellentétes, legtávolabbi ponton helyezkedik el. A szállítóvonal leállítását az utolsó
körtányéros etetőbe beépített mikrokapcsoló végzi. Az ábrákon két változatban
található a rugóscsigás szállítószerkezet hajtása.

Rugóscsigás szállítóberendezések hajtóműve



Vákuumos baromfi itató

•Űrtartalma 2-6 liter, feltöltése kézzel történik.
•Alumíniumból vagy műanyagból készülhet.
•Leginkább naposcsibék itatására használják.

Rugós-szelepes függesztett körvályús 
itatók

A rugós-szelepes függesztett körvályús
itatók szelepszerkezetét az itatóedény és a
vályúrészben lévő víz tömege vezérli,
amellyel a rugóerő tart egyensúlyt.
Központi rugós és ún. pisztolyszelepes
kivitelben készültek. Ez utóbbinál a kettős
szelepszerkezet biztosítja a könnyű
tisztíthatóságot. az itatóvályú leemelésével
a felső szeleptányér zár a víz kifolyása nem
következik be. Alkalmazásukra mélyalmos
tartásban kerül sor.

Baromfi itatók a mélyalmos tartásban



A központi rugós, függesztett körvályús itatókra mutat példát az ábra. 
Változatos kialakításban készülnek a különböző korcsoportok, illetve fajok 

részére. 

Függesztett körvályús itatók



Újabban elterjedt a mélyalmos brojler tartástechnológiában is a csepegtető
rendszerű itatók alkalmazása. Ezeket korábban a ketreces tartáshoz
fejlesztették ki. A mélyalom nedvesedésének elkerülése érdekében
csepegtetőszelepek alá csepp felfogó tálcákat, vagy csészéket célszerű
szerelni, mint azt az ábrák mutatják. Az itató sorokat függesztve egyenes
vonalban építik ki, az elején található a nyomáscsökkentő szintszabályozó, a
végén a légtelenítő és szintellenőrző egység. A jobb felső ábrákon a
csepegtetős rendszerű szelepszerkezetek metszetben láthatók.
Üzemeltetésükhöz néhány dm vízoszlopmagasság a megfelelő.

Csepegtetőszelepes itató cseppfelfogó csészével



A dián speciális csészés (kelyhes) itató-
berendezés látható, amely készül
passzív (felül, bal oldalt), valamint
nyomószelepes aktív (felül, jobb oldalt)
változatban. A passzív vagy állandó
vízszintű változat úszószelepes kivitelű,
amelyből a napos kortól tudnak inni a
csibék (alsó ábra). Az úszó nélküli aktív
kivitelt felnőtt korú állománynál (tyúkok,
kacsák, pulykák) lehet eredményesen
használni. Tisztításhoz az itatóedény a
szeleptestről lepattintva könnyen
eltávolítható.

Kelyhes itatók a mélyalmos tartásban



Előadás összefoglalása

1. Baromfitartó telepek és épületek
- épületek kialakítása, technológiai és építészeti jellemzőik.

2. Mélyalmos tartástechnológiában alkalmazott etető berendezések
- vályús-láncos és a gépi feltöltésű önetetők felépítése, működése.
- függesztett etetők és az adagolt etetést megvalósító berendezések.
- szelektív etetők szülőpárok tartásánál.

3. Mélyalmos és egyszintes tartástechnológiában alkalmazott itatók
- szelepes, körvályús itatók változatai.
- csepegtetős és kelyhes rendszerű itatók a mélyalmos technológiában.



Előadás ellenőrző kérdései

1. Miben tér el a korábbi és az újabb mélyalmos  baromfiistálló 
gépesítés és üzemeltetés vonatkozásában?

2. Milyen láncszerkezet és beépítési változatok vannak a vályús-láncos 
etetőknél?

3. Ismertesse a függesztett körtányéros etető berendezések 
kialakítását  és  az adagolt etetés megvalósítási lehetőségét!

4. Melyek a szülőpárok szelektív etetésének műszaki megoldásai?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME:

Baromfitartás gépesítése II.

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