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Baromfitartás gépesítése II.

1. Ketreces baromfitartó berendezések kialakítása.

2. Technológiai folyamatok (etetés, itatás és
trágyaeltávolítás gépesítése.

3. Tojásgyűjtő és manipuláló berendezések.

4. Keltetőgépek felépítése, működése.
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A baromfi istállók jobb kihasználhatósága és termelékenység fokozására irányuló
törekvések életre hívták az ún. ketreces baromfitartási technológiákat is. Ezekre az
jellemző, hogy pl. 4-5 db tyúkot egy-egy kb. 50×50 cm-es alapterületű e célra kifejlesztett
és egymás fölé helyezett fémháló ketrecekbe raknak. E ketrecekben történik az etetésük,
az itatásuk és innen kell a tyúkok által termelt tojásokat, valamint a trágyát is elszállítani.
Az ábrán egy ilyen ketreces tojóistálló keresztmetszetét láthatjuk. A tojótelepeken
különböző ketreces kialakításokat alkalmaznak.

Ketreces tojóistálló



1. Külső takarmány tartáj
2. Takarmány betároló
3. Ketreces berendezés
4. Szellőző ventilátor
5. Légbevezető
6. Meleglevegő elosztó

Voltak próbálkozások a ketreces
tartástechnológia alkalmazására
más baromfitartó ágazatokban is. A
mosonmagyaróvári gépgyárban is
kifejlesztették többek között az 1-4
szintes jércenevelő és a 4 szintes
húscsibe nevelő, valamint a pulyka
előnevelő ketreceket is. Az ábrán
ezek közül a KHN-4 négyszintes
rendszerre felszerelt istálló
keresztmetszeti és alaprajza
látható. Kaparóláncos etetővel,
csészés itatóval és szintenként
elhelyezett szalagos
trágyaeltávolítóval rendelkezett. A
vágás kész állatok kiszállítására is
a trágyaszállító szalag szolgált. A
ketreces tartástechnológia a
brojlertartásban nem igazán vált
be.

Ketreces rendszerű jércenevelő istálló



Baromfiketrecek  főbb változatai

Az egyes ketrecváltozatok
főbb jellemzői a következő
dián kerülnek bemutatásra.



Baromfiketrec kialakítások főbb jellemzői

Kialakítási változat
Méretek

szélesség/magasság/
kezdőút [m]

Férőhely 
kihasználás

[db/m2]
Trágyaeltávolítás lehetősége

a) Lépcsős 1,9-2,1/1,7-49/08-10 9-10 Trágyacsatornából kihúzó szán

b) Egyszintes (Flat-
Deck) 1,8-2,1/09-1,1/0,5-0,6 12-14 Trágyacsatornából kihúzó szán

c) Többszintes (3-8 
szint)

1,25-1,35/min 
1,8/08/1,0

min. 22
szintek számától 

függ
Szintenként kihúzószán, v. szalag

d) Piramis „A” alakú 2,0-2,1/1,8/0,8-1,0
(3 szintes vált.-nál)

min. 14-16
szintek számától 

függ

Trágyacsatorna, trágyaakna, trágyapince 
(eltérő berendezések)

e) Kétszintes (készült 3 
és 4 szintes is) 2,0-2,1/1,9-2,0/0,5-0,6 20-22 Fölül V alakú lekotró-lapát, alul kihúzószán

f) Kompakt 1,4-1,5/min1,8/0,8-1,0
min.18 

szintek számától 
függ

Trágyacsatorna, trágyaakna, trágyapince 
(eltérő berendezések)



Mosonmagyaróváron fejlesztették ki a
brojlercsirkék 3-5 hetes előnevelésre
alkalmas ketreckonstrukciót, mely az
etetés, itatás, trágyaeltávolítás gépesítésén
túl megoldja az előnevelt csirkék kézi
átrakás nélküli átszállítását is az utónevelő
istállóba. A nevelés két szakaszra
osztásával megvalósítható, hogy az egyes
szakaszokban mindig a legkedvezőbb
feltételek legyenek biztosíthatók a madarak
számára a legkisebb költségráfordítás
mellett.

Konténeres előnevelő ketrec rendszer



Kedvező megoldásnak tekinthető a
szellőzőlevegőnek a ketrecekbe való
közvetlen bejuttatása, amikor a
levegőelosztó vezeték, vagy csatorna a
ketrec szerves részévé válik.
Ez a megoldás a következő előnyökkel jár:
• Nem kell az istállót túlszellőztetni, nagyobb
mértékű energia megtakarítást eredményez.
• A szellőző levegővel a trágya még az
istállóban előszárító.
• A friss levegő az istállóban levő elhasznált
meleg levegővel előmelegíthető, ezzel a
fűtési igény csökkenthető vagy ki is
küszöbölhető.
Felnőtt állatok tartásánál (tojástermelés,
szülőpártartás) megfelelően hőszigetelt
épületek esetén fűtés nélkül is megfelelő
klíma biztosítható.

Szintenként kialakított helyi szellőztetési rendszer

A ketrecbe alulról bevezetett, szükség esetén 
előmelegített levegő csökkenti az istálló 

túlszellőztetését



A különböző baromfiketrec kialakításoknál az etetés gépesítésének két változata terjedt el
a gyakorlatban. Ezek: kaparóláncos etető-berendezés, illetve a takarmánykiosztó kocsival
történő kiadagolás a vályúba.
A dia ábráin a Magyarországon gyártott négyszintes ketrec etetési rendszere látható. A
szállítóláncok közül a BD lánc alkalmazása vált általánossá, mivel a megnövelt
láncsebesség a kievés lehetőségét a tojóketreceknél szükséges adagolt etetés esetén is
mérsékli.

Etetés gépesítése a ketreces tartásban



A baromfiketreceknél a másik gyakori
megoldás a mobil takarmánykiosztó kocsi
alkalmazására az állatok etetésére. A kocsi, a
többszintes ketreceken gördülve adagolt
etetés esetén beállítható rétegvastagságban
tölti fel az etetővályúkat. A pontos kiadagolás
feltétele, hogy a vályúk felszerelése
vízszintbe történjen, illetve legyen
párhuzamos a ketrec felső részén lévő
gördülőpályával.

Mobil takarmánykiosztó kocsi

Az etetővályút követő függőleges irányba elmozduló 
betét a takarmány rétegvastagságát állandó értéken 

tartja



A dia egy hatszintes tojóketrec takarmánykiosztó kocsis
etető-berendezését szemlélteti. Az egyes szintek
takarmánytartályai surrantó szerkezettel vannak
összekötve. A takarmánytartályok feltöltése a kiosztás
után a parkolóhelyre visszatérve azonnal megtörténik. Az
alsó ábrarészen a rétegvastagság beállítására szolgáló
állítható surrantó betét látható.

Mobil takarmánykiosztó kocsi üzem közben



A dia összefoglalva mutatja be a ketreces tartástechnológiában elterjedt itató-berendezéseket. A
billenőcsészés itató kivételével a csepegtető rendszerű szelepek alkalmazása a jellemző. Jércék és
tojótyúkok a szeleptű elmozdításával (csipegtetésével) jutnak az ivóvízhez. Működésükhöz szintenként
elhelyezett úszós szintszabályozóra van szükség, a max. 2-6 dm-es vízoszlop biztosításához. A
szelepes-csészés itatót a húscsibe és jércenevelő ketrecekhez fejlesztették ki, ahol a szeleptű
elmozdítása a szelepkar segítségével történik, így a betelepítéskor a naposcsibék is tudják használni. Az
úszóval felszerelt, nagyobb térfogatú, állandó vízszintű szelepes-csészés itató a pulykanevelő
ketreceknél nyert alkalmazást hazánkban.

Ketreces tartástechnológiákhoz tartozó itatók



Szalagos trágyaeltávolítás

Trágyaeltávolítás gépesítése ketreces baromfitartó
berendezéseknél
Egyes ketrecváltozatoknál (egy- és kétszintes,
lépcsős és piramis, vagy „A” alakú) a trágya
közvetlenül a trágyacsatornába jut. Innen
trágyakihúzó szánnal történhet az eltávolítás akár napi
2-3 alkalommal. A többszintes batériás rendszerű
ketreceknél a ketrecszintek alól a trágya eltávolítására
hagyományos esetekben drótkötél vontatású
kaparólapos trágyaszánt, vagy végtelenített szalagot
használnak. A trágyaszán esetén a trágyagyűjtő tálca
korrózióálló anyagból (pl. üveg, eternit, horganyzott
lemez, műanyag) készül. A trágyaszán kaparólapja
vízszintes csapok körül elbillenve áll be üzemi és
üresjárati helyzetbe. Kompakt rendszerű ketreceknél a
trágyát két oldalról középre kell kaparni, amihez
szárnylapátos berendezések, vagy „V” alakú billenő
lappal ellátott szánok a megfelelőek.
Egyes ketrecváltozatoknál a trágya a ketrecsor alatt
kialakított, mélyített trágyaaknába is kerülhet,
eltávolítása évente egy alkalommal történik. Ehhez
speciális gépet fejlesztettek ki. Megfelelő szellőztetési
rendszerrel a trágya szárítására is sor kerül.

Trágyaeltávolítás gépesítése ketreces tartásnál



A dián a szalagos trágyaeltávolítás ábrái
láthatók. A szintenként elhelyezett végtelenített
szalagokkal általában napi két-három
alkalommal távolították el a trágyát, hogy a
nagy nedvességtartalom mellett képződő gázok
a mikroklímát ne rontsák. Újabb változatoknál a
szalagra hulló trágya megfelelő szellőztetési
rendszer (nagy méretű levegő elosztó csatorna
szintenként) mellett előszárítható, eltávolítására
heti gyakorisággal kerülhet sor. Az előszárított
trágya szervestrágya kijuttató gépekkel
kezelhető. A csepegtetős itató szelepeknél
elfolyó víz felfogása ebben az esetben
feltétlenül szükséges, egyébként más esetben
is javasolható. A nagyméretű levegőelosztó
csatorna felső részén a vízfelfogó és elvezető
csatorna is kialakítható (jobb, alsó kép).

Szalagos trágyaeltávolítás



A ketrecsorok alól eltávolított trágyát
keresztirányú szállító (szalagos,
kaparóláncos vagy lengőlapátos) gyűjti
össze és viszi ki az épületen kívüli
tárolóba. A tárolás történhet konténerbe,
trágyatároló építménybe, de közvetlenül
pótkocsira is rakható, ha nem a telepen
tárolják. A kitrágyázást célszerű naponta
2-3 alkalommal elvégezni, miután a kb.
70% nedvességtartalmú trágya bomlási
termékei rontják a tartótér mikroklímáját.

Trágya manipulálás telepi szinten



A piramis vagy „A” alakú, illetve a kompakt
ketrec típusoknál a trágya gyűjthető
trágyapincében is. Az istállótérben
felmelegedett szellőztető levegő szívott és
nyomott rendszernél is a trágyapincén
keresztül távozik a szabadba, egyúttal magával
viszi a keletkező gázokat, valamint a trágya is
leszárításra kerül. A trágyapincében összegyűlt
trágya mélyalomként manipulálható, az ott
szokásos gépi berendezésekkel eltávolítható.

Baromfi istálló trágyapincével



A ketreces tyúktartási technológia annak ellenére, hogy a fejlesztések olyan új ketrecmegoldásokat
eredményeztek, amelyek zavarmentesen üzemeltethetők – várhatóan nem sokáig lesz a mai
formában alkalmazható. A zárt ketrecek alkalmazását több országban már korábban betiltották, így a
80-as években megindult egy olyan fejlesztő munka, amely a ketreces technológia előnyei egy
részének megtartása mellett új, több mozgási lehetőséget biztosító nyitott ketreceket eredményezett.
Erre láthatunk egy példát az ábrán. A szóban lévő fejlesztést az EU állatvédelmi törvényei is
szükségessé teszik, mivel az újabb előírásoknak – pl. a ketrecek méretei tekintetében – azok csak
részben felelnek meg.

Alternatív ketreces rendszer



A mélyalmos és az új nyitott ketrecrendszer
kombinációját jelenti a dián bemutatott két
változat. A felső ábrán láthatónál a
trágyaaknában gyűlik a trágya, ahol
leszárítás is megtörténik. Az alsó változat
szerinti berendezésnél szalagos vagy
kihúzó szános trágyaeltávolítás történik.
Szintenként, így itt a trágya nagyobbik
részénél a szárítási funkció nem
érvényesül. Ezeknél a tartási rendszereknél
a szintek száma, a funkcionális gépi
berendezések elhelyezése stb. variálhatók.

Kombinált tartási rendszerek



Az állatok komfortérzetét a nagyobb méretű csoportos ketrectér kialakításával is próbálták javítani első
lépésként. A látható megoldás tojófészekkel és ülőrudakkal rendelkezik, az állatokat mozgásra
kényszerítve az etető és itató berendezések használatához. Az alkalmazott csoportnagyság (> 30 db)
nem igazán vált be. Az EU irányelveknek megfelelően, 2012 január 1-től a hagyományos battériákat ún.
„felszerelt ketrecekkel” kell felváltani. A felszerelt ketrecek minimális követelményei következő:

• legalább 750 cm2 ketrecfelület tyúkonként, ebből 660 cm2 legyen a hasznos terület,
• felszerelés fészekkel, almozott kapirgáló térrel, 15 cm-es ülőrúddal,
• 12 cm-es, korlátozás nélkül használható etetővályú,
• a ketrecek karomkoptatóval való ellátása.



Az új alternatív tartási rendszerek egyik
változatát jelentik a polcos, vagy
többszintes szabad tartású megoldások.
Jól elkülönülnek az egyes aktivitási
területek (etető, itató, pihenő, tojó és
kapirgáló), így az állatok mozgásra vannak
kényszerítve. Főbb előnyei:
• megfelelnek az EU irányelveknek
• állatbarát tartási rendszer
• max. férőhely kihasználás
természetes tartási körülmény

• kedvezők a termelési és
takarmányfelhasználási mutatók, stb.

A dián a polcos tartási rendszer elve,
valamint egy konkrét kivitel (ETT rendszer)
vázlata látható.

Alternatív, polcos tartási rendszer



A dián Big Dutchman gyártású NATURA 2 szintes
rendszer látható. Kiegészíthető az épület két oldalán
4-4 m-es fedett télikerttel, illetve kifutó jellegű
szabad területtel.

Kétszintes NATURA tartási rendszer



Kapirgálótér

Pihenőtér az itatókkal A dia NATURA tartási rendszer egyik három szintes változatát
szemlélteti az egyes funkciók kiemelésével. Az alsó két szinten
helyezték el a láncos-vályús etetőket és csepegtetőszelepes
itatókat, a felső szinten csak ülőrudak és itató található. A bal
oldalán háromszintes egyedi boxos kialakítású pihenő-tojó egység
helyezkedik el. Az elkülönítésre műanyag lapok szolgálnak. A
tojásgyűjtés történhet kézzel, de automatizálható is.

Háromszintes NATURA tartási rendszer



A hazai ISV rendszer által
kidolgozott alternatív rendszer a
külföldi gyártókkal közösen került
kialakításra és forgalmazásra. A
rendszer az igényekhez rugalmasan
alakítható, a dián egy többszintes
lépcsős elrendezésű változat látható,
amely mindenben megfelel az EU-s
előírásoknak.

Főbb jellemzői:

• állatbarát tartás rendszer
• maximális férőhely-kihasználás az 
épületen belül

• természetes tartási körülmények 
• optimális takarmány-felhasználás
• maximális végsúly, termelés 

garantálása
• jelentős élőmunka-megtakarítás
• könnyen kezelhető, hosszú

élettartamú

Hazai alternatív tartási rendszer (fejlesztő és forgalmazó az ISV)



Ketreces tartástechnológiáknál az árutojás gépi gyűjtése
megoldott. Az egyszintes (back to back) ketreceknél középen
a többinél a széleken elhelyezett szalagok viszik ki a
tojásokat a ketrecsor végére. A tojásliftek az alsó szinten
elhelyezett keresztszalagra szállítják a tojásokat, melyek
közvetlenül, vagy tojásemelők közbeiktatásával adják fel a
gyűjtőasztalra a tálcázáshoz.

Szalagos tojásgyűjtés tojásliftekkel kombinálva



Kisebb termelőistállóknál lehet előnyös az ábrán látható liftes rendszerű keresztirányú gyűjtő-szállító
alkalmazása. Mivel csak egy tojásátadás van a hosszanti szalagról a keresztirányú szállítóra, ezért a
tojások nagyon kíméletesen szállíthatók. Liftrendszer használatánál a tojások szintenként kerülnek
gyűjtésre. A lift különlegessége, hogy a keresztirányú szállító a tojások gyűjtéséhez szintről szintre jár. A
gyűjtés befejezése után a keresztpálya a felső szintre az ún. parkoló pozícióba megy, így nem
akadályozza az ellenőrzést, illetve a ki- és betelepítést.

Liftes rendszerű keresztirányú tojásgyűjtés



A tojásokat válogatni és
osztályozni kell az elszállítás
előtt. Vákuumos tojásemelő
szerkezettel lehet a többsoros
görgős válogatóasztalra
helyezni a tojásokat. Az alulról
megvilágított, forgatott tojások
repedése így jól észrevehető,
azok kézzel eltávolíthatóak.
Ezt követően a tojások méret
szerinti osztályozására is sor
kerülhet.

Tojásmanipulálás gépei



A dia ISV-VENCOMATIC tojásosztályozó és csomagoló rendszert
mutatja. A gépsor működése a válogatást, illetve osztályozást is
beleértve teljesen automatizált.

Tojásosztályozó és csomagoló rendszer



A dián egy keltető kocsikkal
feltöltött keltetőgép látható. A
kikelt csirkéket szintén a
keltető kocsikkal lehet
elszállítani a szexáló vagy
csomagoló helyiségbe. Az
ilyen rendszerű szekrényes
keltetők szolgálhatnak a
tojások befogadására a
keltetés teljes időszaka alatt,
de alkalmazhatók
utókeltetésre vagy bujtatásra
is abban az esetben, ha az
előkeltetés nagyobb
egységekben, vagy ún.
keltető teremben történik

Szekrényes kialakítású keltetőgép



A dián látható F-336 típusú keltetőgép (1) egyszerre 33.600
db tyúktojás keltetésére alkalmas. A gépbe 8 db kocsi van,
mellyen az elfordítható tojástálcák 14 szinten helyezkednek
el. A párosítást vízbe merülő forgatott tárcsasor végzi (2). A
forgató berendezés (3) a keltetőkocsik tojástálca tartó
kereteinek ± 45º-os elforgatására szolgál. A ventillátorok (4) a
levegő mozgatásával egyenletes mikroklímát biztosítanak. A
szellőztetést (5) automatikus pillangószelep végzi. A fűtést (6)
elektromos fűtőtestekkel, vagy meleg vizes hőcserélővel, a
hűtést (7) hideg vizes hőcserélővel oldják meg.

Hazai gyártású keltetőgép és részegységei



1. Ketreces baromfitartó berendezések kialakítási változatai
- hagyományos ketrec rendszerek
- alternatív tartási rendszerek

2. Technológiai folyamatok gépesítése
- etetés gépesítése a ketreces tartástechnológiában
- ketreces baromfiitatók
- trágyaeltávolítási megoldások a ketreces technológiáknál

3.Tojásgyűjtő és manipuláló berendezések
- gépesített tojás gyűjtési megoldások
- tojás rakodó, lámpázó, osztályozó és csomagoló berendezések

4.Keltetőgépek felépítése, működése
- keltetőgépek szerkezeti kialakítása
- szabályozott klíma biztosítása

Előadás összefoglalása



1. Főbb ketreckialakítási változatok és azok jellemzői a gépesítési 
lehetőségek szempontjából.

2. Az alternatív tartástechnológiát megvalósító ketreces rendszerek 
jellemzői.

3. Trágyaeltávolítás műszaki berendezései, trágya előszárítási 
megoldások.

4. Tojás manipulálás gépesítése.
5. Keltetőgépek felépítése, működése.

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

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