
 

 

 

 

 

 

 

ARANYKALÁSZOS GAZDA   
 

ÁLLATTARTÁS TÉTELEK  
 

 

 

1. Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és az egyes emésztési   

szakaszokban megvalósuló emésztési folyamatokat!  

 

 

Az emésztőkészülék a szájnyílással kezdődő és a végbélnyílással végződő hosszú csőből  
(emésztőcső) és a cső mentén elhelyezkedő járulékos mirigyekből (nyálmirigyek, máj,   

hasnyálmirigy) áll. Az emésztő készüléket anatómiai felosztását az alábbi   
táblázat tartalmazza.  

 

Az emésztőkészülék felosztása  
 

Emésztő csatorna   Járulékos mirigyek  

Előbél Középbél Utóbél NyálmirigyekEmésztő  

mirigyek  

Száj üreg Epésbél Vakbél FültőmirigyMáj 

 

Garatüreg Éhbél Remesebél Áll alatti   
nyálmirigy  

Nyelőcső Csípőbél Végbél Nyelv alatti   
nyálmirigy  

Gyomor  

 

 

Az emésztőkésztilék feladata:  
- a takarmány felvétele  

- a felvett takarmány felaprítása  

- emésztés  

- a tartalom továbbítása  

- a megemésztett táplálóanyagok felszívása  

- a mérgező és fertőző anyagok semlegesítése - 

a salakanyagok eltávolítása.  

 

Előbél:  
• Feibél (szájüregi garatüregk aprítás  

•  keményítő bontás  

• Nyelőcső  

• Gyomor: sósavas pepszin pH: 1-3 között  

•  fehérjék bontása elkezdődik  

• Gyomortípusok: - Együregű gyomor  

• Egyszerű nyelőcső típusú: húsevők  

 

Hasnyálmirigy  



 

 

 

 

 

 

 

• Összetett^ mirigyes): mindenevők  

- Több üregű: Kérődzők (4 üreg: bendő, oltó, leveles,   

százrétű) Bendőben bakteriális bontás: rost hasznosítás.  

 

Középbél:  
• Epésbél: ide ömlik a máj váladéka az epe és  

• a hasnyálmirigy váladéka a hasnyál. Ezek az emésztőkészülék járulékus mirigyei,   

amelyek váladéka emésztő enzimeket tartalmaznak  

. Éhbél  

• Csípőbél  

 

• Középbélben a táplálóanyagok lebontása és felszívódás történik.  

• Zsíremésztés: epe  

•  Lipáz: glicerin és zsírsavak  

• Fehérje emésztés: tripszin, kimotripszin, karboxipeptidáz enzimekkel  

• —»di- polipeptidek—>aminosavak  
• Szénhidrát emésztése: amiláz, maltáz, laktáz  

•  glükóz molekulákra   

Utóbél:  
• Vakbél:  

• Vastagbél:  

• Remesebél  

• Végbél  
• Bakteriális rostemésztés: illózsírsavakra (E,P,V)  

• Baktériumos fehérjebontás is: a keletkező aminosavak nem tudnak felszívódni,   

baktériumok használják fel  

• Vízvisszaszívás  

• A, B, K vitaminok bakteriális előállítása  

 

Alakja szerint együregű a gyomor, ha egységes ürege van. Többüregű a gyomor, ha a valódi  

gyomor előtt a nyelőcsőnek egy vagy több tágulata van, ezeket a tágulatokat előgyomroknak  

nevezzük.  

 

Amennyiben a gyomor falát belül egyféle, ún. "bélcsői típusú", mirigyes nyálkahártya borítja,  

akkor a gyomor egyszerű. Ha a gyomor falát kétféle nyálkahártya borítja, akkor   

összetettnek minősül. Ilyenkor a nyelőcső felőli részén mirigymentes, ún. "nyelőcsői típusú"  

nyálkahártya van, az epésbél felőli részén pedig "bélcsői típusú", mirigyes nyálkahártya.  

 

Az együregű gyomrot helyzetében szalagok, valamint a kis- és a nagycseplesz rögzítik. A  

cseplesz nem más, mint zsírszövettel hálószemen átszőtt savóshártya-kettőzet.  
 

A középbél  

A bélcső leghosszabb szakasza. A gyomorvégtől a csípő-vakbéli nyílásig tart. Más néven  

vékonybélnek nevezzük. Három szakaszra osztható: az epésbélre, az éhbélre és a   

csípőbélre. Helyzetében a bélfodor rögzíti.  



 

 

 

 

 

 

 

Az utóbél  

Általában rövidebb, mint a vékonybél. A csípő-vakbéli nyílástól a végbélnyílásig tart. Mivel a  

bélcső legvastagabb szakasza, vastagbélnek is nevezzük. Három szakasza van: a vakbél, a   

remese és a végbél a végbélnyílással.  

 

Járulékos mirigyek   

Szájüreghez kapcsolódók  

A száj üreghez kapcsoló mirigyeknek nagyság szerint két csoportja van, a nagy nyálmirigyek  

és a nyálkamirigyek  

 

Középbélhez kapcsolódók  

A máj: a szervezet legnagyobb, barnásvörös színű mirigye, mely a rekesz homorulatában  

található.  

A hasnyálmirigy: halványvörös színű, az epésbél kanyarulatában található kettős elválasztású  

mirigy, ami azt jelenti, hogy külső- és belső elválasztású mirigy egyaránt.  

 

A külső elválasztású mirigyek vezetékeiken keresztül ürítik váladékukat a test felszínére   

vagy egy üreges szerv belsejébe. A belső elválasztású mirigyek nem rendelkeznek kivezető  

csővel, váladékukat, - amit hormonnak nevezünk, - közvetlenül a vérbejuttatják, ami   

elszállítja a hatásuk helyére  

 

Emésztés a középbélben  
 

A gyomorból a béltartalom a középbélbe, más néven vékonybélbe jut. A vékonybél a  

tápcsatorna leghosszabb (mintegy 6 méteres) része, amelynek három szakasza a patkóbél,  

az éhbél és a csípőbél. A patkóbél jellegzetes, görbült alakjáról kapta a nevét. Két nagy  

mirigy, a máj és a hasnyálmirigy kivezető csöve torkollik bele.  

A vékonybélben ható emésztőnedvek lúgos kémhatásúak (pH = 8). Semlegesítik a gyomorból  

érkező erősen savas kémhatású béltartalmat, és az emésztés lúgos közegben folytatódik.  

A hasnyálmirigy külső elválasztású mirigysejtjeiben képződő hasnyálban többféle tápanyag  

emésztéséhez találhatók enzimek. A keményítőt az amiláz, a fehérjéket például a tripszin, a  

zsírokat a lipázok bontják.  

A vékonybél falában számos mirigysejt található, amelyek együttesen hozzák létre  

a bélnedvet. Enzimei sokféle tápanyag hidrolízisére képesek.  

A máj váladéka, az epe folyamatosan képződik a máj sejtekben. Az epehólyagban gyűlik  

össze, ahol besűrűsödik és tárolódik, amíg a patkóbélbe nem kerül. Emésztőenzimet nem  

tartalmaz, mégis  rendkívül  fontos a zsírok emésztésében. Hatóanyagai, 

az epesavak szteránvázas vegyületek. Az epesavak kettős oldódású anyagok, amelyek  

molekulái megkötődnek a béltartalomban található apoláris zsírcseppek felszínén, és oldatban  

tartják azokat, stabilizálják az emulziójukat. Az epesavak apoláris részükkel a  

zsírmolekulákkal, poláris részükkel pedig a vízmolekulákkal lépnek kölcsönhatásba. A  

zsírcseppek aprózódását a bél keverő mozgásai segítik elő. Az emulgeált zsírcseppek nagy  

felületük miatt jobban hozzáférhetővé válnak a vízben oldódó enzimek számára. Ilyen módon  az 

epesavak teszik lehetővé, hogy a zsírokat bontó lipázok kifejthessék hatásukat. Epe  

hiányában ugyanis az apoláris zsírmolekulák a béltartalom vizes közegében nagyobb  

cseppekké állnának össze.  



 

 

 

 

 

 

 

Az epe jellegzetes barnás-zöldes színét az epefestékek adják, amelyek a hemoglobin  

lebomlási termékei. Az elöregedett vörösvértestek a lépben bomlanak le, bomlástermékeik  

egy része a vérkeringés útján a májba jut, átalakul, majd az epébe kerül.  

A hasnyál és a bélnedv emésztőenzimeinek és az epe hatóanyagainak hatására a szerves  

tápanyagok monomereikre bomlanak, és felszívhatóvá válnak.  

Emésztés az utóbélben  
 

A vékonybélből az emészthetetlen anyagok, a víz és az ásványi anyagok a bélcsatorna utolsó  

szakaszába, az utóbélbekerülnek. Az utóbél szakaszai a vakbél, a vastagbél és a végbél. A  

vakbél rövid bélszakasz, amelyhez kis nyirokszerv, a féregnyúlvány kapcsolódik.  

A vastagbél a hasüreg jobb oldalán halad felfelé, majd a gyomor alatt keresztben áttér a bal  

oldalra, és innen lefelé folytatódik. Legfontosabb működése a víz és az ionok felszívása,  

amelynek révén a béltartalom besűrűsödik. A vastagbél nyálkahártyája redőzött, de nem  

találhatók rajta bélbolyhok. A béltartalom mozgatását a vastagbél simaizomzatának  

perisztaltikus mozgása végzi. A tág üregű vastagbélben lassan halad a béltartalom. A  

perisztaltika fokozásában az emészthetetlen növényi rostoknak fontos szerepük van.  

A vastagbélben nagyon sok bélbaktérium található. Életfolyamataikhoz a növényi rostokat és  a 

béltartalomban még megmaradt más szerves anyagokat használnak fel. Anyagcseréjük során  az 

emberi szervezet számára nélkülözhetetlen anyagokat, például B-vitaminokat és K-  

vitamint termelnek. A bélbaktériumok tehát szimbiózisban élnek az emberi szervezettel.  

Az emészthetetlen anyagokból és a baktériumok tömegeiből végül kialakul a széklet, ami a  

végbélen keresztül ürül. A székletürítést a végbél záróizmai szabályozzák. A záróizom  

működésének akaratlagos szabályozása kisgyermekkorban alakul ki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ismertesse az emlősök ivarszerveinek felépítését és a női ivarszerv működését! Ismertesse a  

tej mirigy felépítését és működését, a tej leadás folyamatát!  

 

A női ivarszerv felépítése:  
Belső nemi szervek:  

-  Petefészek (ovarium)  

-  Petevezető (tuba uterina)  

-  Méh (uterus)  
Külső nemi szervek:  

-  Hüvely (vagina)  

-  Péra (vulva)  

-  Csikló (clitoris)  

 

 

A hím ivarszerv felépítése;  

Belső nemi szervek:  
• Here (testis)  

• Mellékhere (epididymis)  

• Ondóvezető (ductus deferens)  
• Járulékos nemi mirigyek:  

- Dülmirigy (prostata)  

- Ondóhólyagok (gll.vesiculares)  

- Cowper-féle mirigyek (g//. bulbourethrales)  

Külső nemi szervek:  

• Hímvessző (penis) —►benne a húgycső  

• Makk (glans penis)  

• Tasak (praeputium)  
 

Petefészek működése:  

Hasüregben az ágyékcsigolyák alatt a vesék mögött elhelyezkedő páros szerv. Feladata  

elsősorban a női ivarsejt (petesejt) képzése ill. fejlődése. Működése: FSH hormon hatására a  

petefészekben található elsődleges, majd másodlagos tüszőkből Gráf- tüszők keletkeznek,  

amelyek érett petesejteket tartalmaznak, s ovulációkor a megérett petesejtek kiszabadulnak a  

Gráf- tüszőből. Ezt az állapotot ivarzásnak nevezzük, amit az állat ivarzási tünetekkel mutat.  A 

Graf-tüsző helyét sárgatest tölti ki, amely megtermékenyülés esetén a vemhességet  

fenntartó progeszteron hormont termeli. Sikertelen termékenyüléskor a sárgatest visszaalakul  és 

szabaddá teszi az ovulációs felületet a következő Gráf- tüsző számára. Két ivarzás között  eltelt 

napok száma az ivarzási ciklus.  

 

A teimirigy felépítése:  



 

 

 

 

 

 

 

 

A tej mirigy felépítését tekintve testéről és a bimbókról beszélünk. A mirigytest kötőszövetbe  

ágyazott mirigyszövet, ez a működő állomány termeli a tejet. A tőgy mirigyei csöves bogyós  

mirigyek, melyben a mirigy végkamrákat összehúzódásra alkalmas kosár- és alapsejtek fonják  

körül. A mirigy végkamrákból kiinduló csövecskék tejutakká egyesülve a tejmedencébe  

torkollanak. A tejmedence részben a bimbóban is folytatódik. A tejmirigy bimbója is fajra  

jellemző alakú és hosszúságú, egyes fajokban hengeres, míg más fajokban lapított, benne  

bimbócsatorna és a simaizmok által kialakított záróizom működik. A tőgy vér- és  

nyirokerekkel, ideghálózattal átszőtt. A tőgy artériája a lágyékcsatornán át fut a tőgyhöz,  

közben a hasfal és a tőgy között két ágra oszlik, a vénák az artériákkal párhuzamosan  

haladnak.  

Születéskor fejletlen, mindkét nemben azonos fejlődésű, azonban a nemi hormonok hatására  

csak a nőivarú állatokban fejlődik ki tejtermelésre alkalmassá és csak ivaréréskor kezd  

növekedni az ivarzás hatására. Működő szerkezete a vemhesség folyamán alakul ki.   

Vemhesség alatt a hipofízis és a méhlepény hormonjainak hatására a petefészekben és a  

méhlepényben ösztrogén hormonok termelődnek és ezek megindítják a tejmirigy kötő- és  

támasztó szöveti állományának, csőrendszerének kialakulását, majd a hasonlóan termelődő  

progeszteron hormon hatására megszaporodik a tőgy mirigyállománya, de az ilyenkor még  

nem működik. A tejmirigy szerkezeti fejlődését mammogenezisnek nevezzük.  

 

Tejelválasztás:  
 

A tej mirigy működése, a tejelválasztás közvetlenül ellés után indul meg, ez a tejképződés  

időszaka. A tejtermelés időszakában, a laktáció alatt folyamatos a tejképződés, a  

tejelválasztás. A tejelválasztásra ható hipofízis hormon a prolaktin, melynek leadását gátolja a  

progeszteron hormon, melynek szintje a vemhesség alatt fokozatosan nő. A vemhesség végére  az 

ösztrogén : progeszteron arány az ösztrogének javára eltolódik, megszűnik a prolaktin  gátlás 

és beindul a prolaktin termelése, melynek hatására megkezdődik a tejmirigy  kiválasztása. 

A folyamatos tejtermeléshez a prolaktin hormon optimális vérplazma  koncentrációja 

szükséges. Lónál, sertésnél, kérődzőknél azonban a hasonló hatású 13  növekedési, 

szomatotróf hormon tartja fenn a tejelválasztást. A tej elválasztási folyamatot  nevezzük 

laktogenezisnek, ami összefügg a laktopoezissel, a tejprodukciót fenntartó élettani  rendszerrel. 

A folyamatos tejtermelés alatt intenzív szénhidrát-anyagcsere áll fenn, a  tejcukorszintézis 

mértéke a tejmennyiséget is behatárolja. A folyamat közben a tejmirigy  hámja is gyorsan 

újraképződik a növekedési hormon hatására, különösen a fejést követő 20-  30 perc alatt. A 

gyakrabban fejt állatokban nagyobb mértékű az ilyen felújulás. A tej a két  fejés közötti 

időszakban folyamatosan képződik. Ha a tejmirigy alveolusaiban a felgyülemlett  tej hatására 

megnő a nyomás és az nagyobb lesz, mint a környező vérnyomás, akkor  átmenetileg a 

tejelválasztás megszűnik. A tej folyamatos elválasztása mellett a tej mirigy  tároló, raktározó 

szerv. A laktáció az anyaállat tejelési időszaka.  

 

Teileadás:  
 

A tej leadás (ejekció) során a tőgy bőrének mosással, szopással, fejéssel történő ingerlésére,  

valamint a folyamat előtt jellemző hanghatásokra kialakuló feltételes reflexek hatásaként,  

idegrendszeri vezérléssel, megnő a vér oxitocin hormonszintje, ami a vérárammal a tőgy  

kosársejtjeihez jutva azokat összehúzza és a keletkezett tej a tejutakon és tejmedencén át a  



 

 

 

 

 

 

 

 

bimbón keresztül, a fejés szívó hatására, külvilágra kerül. Az oxitocin hatása tehénben csak 4-  7 

percig tart, mert azt az oxitocináz enzim hatástalanítja. A fejés alatti tej leadás nyugodt  

körülményeket kíván. Amennyiben az állatot időközben kellemetlen, gátló ingerek érik, ezek  

hatására megnő vérének adrenalin szintje, melynek következtében a tőgy korábban kitágult  

vérerei beszűkülnek, a mirigy petyhüdté válik, azt nem lehet kifejni. Ezt a folyamatot  

nevezzük tej visszatartásnak. A gátló hatás elmúltával a tej leadás csak akkor indul meg újra 8-   

10 percen belül, ha elegendő oxitocin van az állat vérében. A termelt tej (lac) összetételének  

több mint 80 %-a víz, benne jelentős mennyiségben fehérjék (kazein, szérumalbumin,  

globulinok), szénhidrátok (tejcukor), zsírok, ásványi anyagok és vitaminok vannak. Az  

ásványi anyagok a vérből kerülnek a tejbe, közülük a legfontosabb a Ca, melynek 75 % a  

kazeinhez kötődik.  
 

A tojás képződése  

 

Az embrionális fejlődés során mind a bal, mind a jobboldali petefészek és petevezető  

fejlődésnek indul a madarakban is. Néhány fajt leszámítva (pl.: egyes ragadozó fajok  

/sólymok, sasok, keselyűk/ és a kivi fajok) azonban csak a baloldali szervek érik el  

funkcionális érettségüket, a az ellenoldali részek még az embrionális korban  

elcsökevényesednek.  

A tojás a nőstény (tojó) madarak ivarszervében képződik. A tojók ivarszerve a petefészekből  és 

 a  petevezető  szakaszaiból  áll. 

Az aktív petefészek (ovarium) a felületén kiemelkedő, nagyszámú és különböző nagyságú  

tüsző miatt "fürtös" szerv. A tüsző közepén van a petesejt, ami finom szikszemcséket   

tartalmaz. A növekvő petesejtben a szik szaporodik, de a madarakban hólyag alakú  

(follikuláris  folyadékot  tartalmazó)  tüszők  nem  fejlődnek. 

Ovulációkor a tüsző fala felreped és a tojás sárgájának megfelelő érett petesejt a petevezető  

tölcsérébe kerül. A felrepedt tüsző helyén sárgatest nem képződik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ismertesse a szaporítás alapfogalmait: ivar-és tenyészérettség, ivarzás, termékenyítés,  

termékenyülés! Mutassa be az ivarzás jeleit, fajonkénti elnevezését, ciklusait! Jellemezze  

a pároztatási módokat! Ismertesse a vemhesség jeleit, időtartamát, mutassa be az ellés   

lefolyását!  

 

 

Ivarérettség: Az a fejlettségi kor, amikor a gazdasági állataink már termelnek érett  

ivarsejteket, de még nem alkalmasak párzásra.  

Tenyészérettség: Az a fejlettségi kor, amikor a nőivarú állat megtermékenyítésre alkalmas,  

sem magzata, sem az anya szervezete nem károsodik a vemhesség során. Az a fejlettség,  

amikor a nőivarú állat a kifejlettkori testtömegének 75%-át elérte.  

Ivarzás fogalma: A nőivarú állat fogamzóképessége, az ovuláció során levált érett petesejt  

sikeresen megtermékenyíthető állapotban van.  
- Elnevezései: - kanca: sáriás  

- tehén: folyatás  

- koca: búgás  

-juh, kecske: berregés  

- nyúl: bagzás  

 

Ivarzás jelei: A nőivarú állat hajlandóságot mutat a párzásra:  

- klinikai tünetek:  - a méh és a hüvely nyálkahártyája bővérű lesz,  

- péraajkak kipirulnak, megduzzadnak  

- pérarésből nyák folyik  
 

- viselkedésbeli tünetek:  - gyakori vizelési inger  

- étvágya szeszélyes  
- ideges, keresi a hímet  

- szabadban társait ugrálja  

-jellegzetes hangot ad (nyerítés, bőgés, búgás)  

 

Az ivarzás időtartama, ismétlődése, ellés utáni első jelentkezésének időpontja  
- Két ivarzás között eltelt napok számát ivarzási ciklusnak nevezzük:  

- Folyamatosan ivarzó állatok ivarzási ciklusa:  

- kanca: 21 nap, ivarzás tartama: 6-10 nap  

- koca: 21 nap, ivarzás tartama: 1-3 nap  

- tehén: 21 nap, ivarzás tartama: 1-2 nap  

- anyajuh: 17 nap, ivarzás tartama: 0,5-1,5 nap  

- Időszakosan ivarzó fajok esetében őszi és tavaszi szaporodási időszakot   

különböztetünk meg  
 

Az ivarzás rendellenességei (álivarzás, csendes ivarzás, ivarzási düh)  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Alii varzás: Ivarzási tüneteket mutat az állat, de nincs peteleválás  

- Csendes ivarzás: Peteleváláskor az ivarzást nem mutatja az állat.  
(Anyajuhokra jellemző, kereső-kosok alkalmazása)  

- Ivarzási düh: Nimfománia. Hormontermelési zavar okozhatja. Gyakrabban és   

hosszabb ideig tart az ivarzás. Kancáknál előforduló jelenség.  

 

A pároztatás módjai:  
a. ) vadpározatás, amikor szabályozás nélkül együtt tartják a hím állatokat a nőivarúakkal,  
ilyenkor az újszülött származása bizonytalan,  

b. ) csoportos pározatásnál egy-egy kiválasztott hímet, vagy felváltva több hímet engednek a  

nőstények csoportjába, egyéb módon nem szabályozzák a szaporodásukat,  
c. ) háremszerű pároztatásnál egy hím állat tartósan, családszerűen együtt van a nőstények  

csoportjával (legeltetéses juh-, szarvasmarha-tartásban gyakori),  

d. ) a kézből való pároztatás az apaállatot jobban kíméli, kihasználása jobb, mert az  

apaállathoz vezetik fedeztetésre az ivarzó nőstényeket. A lótenyésztésben elterjedt módszer.  
 

A mesterséges termékenyítés  

A mesterséges termékenyítéskor a párzás mellőzésével az ondót művi úton juttatják az ivarzó  

nőstény méhébe. A folyamat szakaszai az ondóvétellel kezdődnek, melynek során a külön  

elhelyezett apaállatot ivarzó nőstényre, társára ugratják és a hímvesszőt kettősfalú  

műhüvelybe vezetik, ahol az állat lemagzik. A gyűjtött ondót laboratóriumban megvizsgálják,  

értékelik, higítják és mélyhűtve tárolják. A hűtőközeg -196 oC fokos cseppfolyós nitrogén,  

ami gyakorlatilag korlátlan ideig tárolhatóvá teszi a szaporító anyagot. Egy hím állattól akár  

több ezer utód nyerhető ellenőrzött körülmények között. A megfelelő igazolások mellett a  

szaporítóanyag-forgalom nemzetközi szinten általánossá vált több gazdasági állatfaj  

szaporításában. A termékenyülés a petevezető tölcséres része alatti ampullában történik, ami  6-

24 órát vesz igénybe és osztódás után kialakul a zigóta. További osztódások során  

csíraállapotba kerül, és a megtermékenyüléstől számított 3- 4 (lovaknál 5-6) napon belül lejut  a 

méhbe. A mesterséges termékenyítés biotechnológiai módszere a szarvasmarha fajban  

elterjedt, a juh- és sertésfajban még részlegesen használt, lovaknál kísérleti módszernek  

tekinthető. Az egy apaállatra jutó nőstények száma a módszerrel jelentősen növelhető, sőt az  

embrió további átültetésével az egy értékes anyaállatra jutó utódok száma is megnövelhető.  
 

A vemhesség jelei, megállapításának módszerei  

Amennyiben az ivarzás elmarad, az vemhességre utalhat. A hosszabb ivarzás kimaradás  

növeli a valószínűséget, de átlagosan 10-20 % lehet egyes kérődző fajoknál a vissza nem  

ivarzó, de nem vemhes állatok aránya. Ezért a vizsgálatnak gazdasági jelentősége van. A  

külső, hüvely nyálkahártya vizsgálat mellett rendszerint belső, rektális vizsgálatra is szükség  

van. Üszőknél az 5-6, a teheneknél a 8-10. héten a méh helyeződése, nagysága, a méhszarvak  

részaránytalansága, a méhfal tapintata alapján eldönthető a vemhesség. További lehetőséget  

adhat a hormon- és ultrahangos vizsgálat. A vemhesség jelei közül legfontosabb a  

magzatburok, a magzat és a méhgombok észlelése a rektális vizsgálat alatt tapintással. Kanca  

esetében a korai szakaszban, a 35. naptól a vemhesség hüvely- és végbélvizsgálattal, a  

vemhes méhszarv kitapintásával, a 120. naptól vérszérumból és vizeletből teszteléssel  

állapítható meg a vemhesség. Kocák vemhessége a 28-34. napon ultrahangos készülékkel 95  



 

 

 

 

 

 

 

 

%-os biztonsággal megállapítható. Juhoknál a 60. napon, kecskéknél a 40. naptól hasonló  
műszeres vizsgálattal, 90%-os biztonsággal eldönthető a vemhesség.  

 

A vemhesség időtartama fajonként eltérő, szarvasmarhánál átlagosan 285 nap, lónál   

átlagosan 335 nap, juhnál 150 nap, sertésnél átlagosan 115 nap, kecskénél átlagosan 150 nap.  
 

Az ellés szakaszai  

Az ellés közeledtére a péra kipirosodik, megduzzad és ellazul, a hüvelyből üvegszerű, nyúlós  

váladék ürül, a medence szalagjai ellazulnak. A tőgy mirigyállománya megszaporodik,  

megduzzad, megindul a föcstej termelése. Az ellés előkészítő, megnyílási, kitolási és  

utószakaszra osztható. Az előkészítő szakasz már az ellés előtt elkezdődik, eredményeképpen  a 

szülőút beszűrődik és tágulékony lesz, az állat nyugtalanná válik. A megnyílási, vagy  

tágulási szakaszban az állat nyugtalansága fokozódik, gyakran erőlködik, kevés bélsarat,  

vizeletet ürít. A magzat és a magzatburkok a méh összehúzódásainak és a hasprés hatására a  

méhszáját megnyitva kifelé mozognak, a vízhólyag megjelenik a külvilágon, majd a  

magzatvízzel megjelenik a lábhólyag, benne a magzat láb végeivel. A megnyílási stádium  

teheneknél, kocáknál 3-6 óráig tart. A kitolási szakasz alatt a magzat beigazodott a  

medencebejáratba, az anya tolófájdalmai erősödnek, ennek eredményeként a magzat áthalad a  

csontos medencén és a külvilágra kerül. Az állatok többsége inkább oldalán fekve ellik, de az  álló 

helyzet sem ritka. Legnagyobb akadályt a fej és a vállöv jelenti a szülőútban. A kitolási  stádium 

teheneknél 1-3 óráig, juhoknál 2-3 óráig tarthat. Az ellés utószakasza alatt a fájások  enyhébbek, 

majd erősödnek és segítik a magzatburkok eltávolítását.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ismertesse a tenyésztési eljárásokat! Mutassa be a fajtatiszta tenyésztési eljárásokat, a  

tenyészállat előállító-és a haszonállat-előállító keresztezéseket!  
 

 

Tenyésztési eljárások:  

 

Fajtatiszta tenyésztés Keresztezés  
Vonal Tenyészállat előállító  

Család  Cseppvér  

Rokon - Fajta átalakító  

Vérfrissítés  Új fajtát előállító  
Cél: Haszonállat előállító  

Keresztezési partner  Közvetlen  

Árutermelés Közvetett  

Fajtamegőrzés  Kombinatív  

Váltogató  

Rotációs  

 

 

Fajtatiszta tenyésztés;  
• Azonos fajtába tartozó egyedek szaporítása  

• A párosított egyedek rokonsági foka alapján különböztetünk meg fokozatokat  

• Állományok egységesítésére, fajtajelleg megőrzésére végezzük   

Beltenyésztés, rokontenyésztés:  

Ha a párosítás során a hím- és nőivarú egyedeket hosszabb időn át egy adott állományból  

válogatjuk, akkor beltenyésztést végzünk. Rokontenyésztésről akkor beszélünk, ha közelebbi  

rokonokat párosítunk egymással. Ennek fokozatai az igen szoros, a szoros és a mérsékelt;  

annak megfelelően, hogy a közös ős az 1-2., a 3-4., vagy az 5-6. ősi sorban található,   

(szülő-ivadék, féltestvérek, egyéb rokon) a kiváló felmenő tulajdonságának rögzítésére  

használjuk, de a fitnessz tulajdonságokban leromlás jelentkezik. Top Crossing!   

-Családtenyésztés  
A legkiválóbb tehenek a „családalapítók”.  

Megfelelő párosítást alkalmazva a legjobb utódokat hagyjuk meg, a családot a későbbi  
generációk során, célszerű párosítás révén tenyésztjük tovább.  

-V onalteny észtés  

Célja a rokon tenyésztett vonal kialakítása. A rokon tenyésztett vonal szoros  

rokontenyésztéssel nagymértékben homozigótává tett részállomány, amelyben a vonal alapító  

ősök értékes tulajdonságait igyekszünk rögzíteni. Elsődleges feladat a rokontenyésztés  

növelése anélkül, hogy az alapító ősök bármelyikével is közelebbi rokonságba kerülnének az  

utódok mit a vonal alapító ősök többi tagjával. Az ilyen vonalakat nem önmagukért hozzuk  

létre, hanem általában keresztezés céljára. Ebből következően a vonal tenyésztés sikere attól  



 

 

 

 

 

 

 

függ, hogy milyen mértékben rögzíthetők a vonal alapító ősök jó tulajdonságai és milyen  

eredménnyel kombinálható más vonalakkal a keresztezési program során. Éppen ezért a rokon  

tenyésztést minden tekintetben nagy teljesítményű kiváló, örökletes terheltségtől mentes  

egyedekre érdemes alapozni. Más felől éppen a szoros rokontenyésztés teszi lehetővé a káros  

hatású gének felismerését és az ilyeneket hordozó egyedek kizárását a tenyésztésből.  

 

Geneológiai (leszármazási) vonal: magyar szürke   

Genetikai vonal: rokontenyésztés  

Tenyészvonal: Egy kiváló bika hímivarú utódai néhány generáción keresztül szintén kiváló  
apaállatok  

Vérfrissítés: A tenyészetbe idegen helyről származó, azonos fajtába tartozó, de eltérő  

környezeti feltételek között nevelt állatot visznek, azzal termékenyítenek.  
 

Keresztezések:  

Tenyészállat előállító és haszonállat előállító keresztezést különböztetünk meg   

-Tenyészállat előállító keresztezés:  

Cseppvér: Egyetlen alkalommal használunk, idegen fajtából apát egy nagyhatású gén   

rögzítése érdekében. Tehát A nemesítő fajtával csak egyszer kereszteznek, majd   

visszatérnek az eredeti fajta hímjeihez.A nemesítő fajta hatása fokozatosan megszűnik.   

Nemesítő: Az egyetlen alkalommal felhasznált idegen fajta hatását fenntartjuk az   

állományban: keresztezetteket egymás közt szaporítjuk (MTxJ)  

Fajtaátalakító: Az idegen fajta tenyészbikáit több nemzedéken keresztül használjuk   

addig, amíg a kiinduló fajta helyett új fajta áll rendelkezésre (MSZxHF) (MTxHF)  

Új fajtát előállító: Több fajta felhasználásával új, eddig nem létező fajtát állítunk elő.   

Lehet közvetett, közvetlen, zárt és nyílt a keresztezés. (MTxJxHF)  

-Haszonállat előállító keresztezés:  

A keresztezett állatokat nem, vagy csak átmenetileg vonjuk be a tenyésztésbe. Heterózis  

hatás!  
Megkülönböztetünk:  

-közvetlen haszonállat-előállító keresztezés: kizárólag piaci értékesítésre állítanak  

elő haszonállatot/vágóállatot.  
- közvetett haszonállat-előállító keresztezést: nőivarú egyedeket átmenetileg  

bevonják a továbbtenyésztésbe.  

Haszonállat-előállító keresztezések módszerei:  

nem folytatható: végtermék nemzedékkel zárul- ivarra való tekintet nélkül haszonállat,   

kizárólag az árutermelést szolgálja.  

folytatható: keresztezett nemzedékek az árutermelést és a tenyésztést is szolgálják.  

 

A közvetett haszonállat előállító keresztezés klasszikus módszerei:  

- válogató (criss-cross) keresztezés  

- rotációs keresztezés  

- kombinatív keresztezés   

Váltogató (criss-cross) keresztezés  

A váltogató keresztezés során a kiinduló, majd a keresztezett nőivarú állományt két, más  

fajtába tartozó apaállatok csoportjával generációnként váltakozva párosítjuk. A módszer  

előnye, hogy az egyedi heterózis mellett az anyai heterózist is hasznosíthatjuk.  



 

 

 

 

 

 

 

Rotációs keresztezés  

A rotációs keresztezés a válogató keresztezéstől abban különbözik, hogy itt legalább három,  

vagy négy fajtát használnak meghatározott generációs sorrendben. A módszert a húsmarha- és  a 

sertéstenyésztésben alkalmazzák leggyakrabban.  

Kombinatív keresztezés  

A kombinatív keresztezés tulajdonképpen háromfajtás keresztezés. A szarvasmarha 

tenyésztésben pl. a tejelő típusú állomány meghatározott hányadosát jó tenyésztési  

tulajdonságokkal (szaporaság, ellés lefolyása) rendelkező húshasznú fajta tenyészbikáival  

párosítjuk.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mutassa be a gazdasági állatok tartási módjait! Ismertesse az istálló berendezési  

tárgyait, tartozékait (etetés, itatás, trágyaeltávolítás)!  
 

 

Az elhelyezéssel szembeni követelmények:  

Gazdasági állatainkat úgy kell tartani, hogy azok termelőképessége kibontakozhasson, az állat  

szervezete pedig egészséges, edzett és ellenálló maradjon, és a tartás, a benne levő munka  

olcsó legyen.  

Az istálló elhelyezése. Istállóépítésre magasabban fekvő száraz hely az alkalmas. A  

homlokzat délkelet vagy délnyugat felé nézzen, esetleg délre. Jó, ha széltől védett. Törekedni  

kell az építés során arra, hogy az állattenyésztés munkálatai egyszerűen és könnyen  

elvégezhetőek legyenek.  

Az istálló méretezése. A túl nagy istálló hideg és drága. A túl szűk sem a dolgozó, sem az  

állat számára nem előnyös. Állatonként a létszükséglet 15-20 m3.  
Ablakok. Ezek elsősorban az istálló megvilágítására szolgálnak.  

Szellőzőberendezés. Szükséges egy istálló felépítéséhez az állat fajtájától függetlenül.  

Ajtók. A szárnyas ajtók jobban beváltak, mert a tolóajtók könnyen elromlanák és nem jól  

zárnak. De előnyük az, hogy nyitóteret nem igényelnek.  

A padozat iránt sokféle követelményt támasztunk. Olcsósága és tartóssága mellett legyen  

rossz hővezető. Ne legyen kemény, ne fogadja be a híg ürüléket, mert a bomló vizelet rontja a  

levegőt. Ne legyen túl síkos, mert az esés hamarabb bekövetkezhet az állatnál. A fertőtlenítés  jól 

megoldható legyen.  
- A fa meleg, puha de a nedvszívó képessége jó.  

- Az agyag meleg, olcsó de hamar képződnek benne váj átok és befogadja a   

trágyalevet.  

- A legjobb a közönséges, jó minőségű téglából készült padozat, ami egy előkészítési   

folyamaton megy keresztül.  
- A betonpadozat tartós, tisztítható, viszont nagyon kemény és hideg.  

A trágyalécsatorna akkor jó, ha a trágyalé kivezetése gyors és teljes. A nyitott kivezetés  

kényelmesebb, nem nagyon mély, nem szorul be az állat lába, nem szolgál búvóhelyként a  

patkányoknak.  
A jászol legyen tartós, sima és tisztítható. Jobb, ha betonból készül, mert a fa nem időálló.  

Az önetetőket főként a sertéseknél és baromfinál alkalmazzák.  

Az önitatók sokkal előnyösebbek, mert akkor és annyit iszik az állat, amennyit akar, és ez  

növeli a termelést.  

A takarmánvrács praktikus, kevés helyet foglal el.  

 

Tartásmódok:  

- Termelés színvonala alapján:  

- Intenzív  

- Félintenzív  



 

 

 

 

 

 

 

- Extenzív  

- Elhelyezés alapján:  

- Zárt  

- Nyitott  

- Állatok mozgástere alapján:  

- Egyedi: kötött és kötetlen  

- Csoportos: kötetlen  

Zárt, kötött tartásmód; Az állatok istállóban, jászolhoz kötve vannak. Tartózkodási helyüket   

állásnak nevezzük, amely lehet:  

- rövid  

- félhosszú  

- hosszú állás  

Az épületben a trágya eltávolítására alkalmas trágyacsatorna és a takarmány kiosztására  

alkalmas takarmányát van kialakítva.  
Zárt, kötetlen tartásmód; Az állatok a zárt istállóban szabadon mozognak  

- Mélvalmos: Az istálló egész területét almozzuk és a szennyezett alomanyagot nem  

visszük ki az istállóból, csak tiszta, száraz alommal lefedjük. így az alom napról- napra  

vastagszik (1 cm/nap) és a trágyaérlelés az istállóban történik. Juhoknál, szarvasmarhánál (4-6  

hó), broylernél (7 hét) alkalmazzuk.  

- Pihenőbokszos: Az istállót etetőrészre és pihenőrészre osztjuk. A pihenő helyeket  

naponta almozzuk, míg az etetőrész általában rácspadlós kivitelű. Az utóbbi helyen almozást  
nem végzünk.  

- Alom nélküli tartásmód: Iparszerű állattartó telepeken alkalmazzuk, ahol a  

keletkezett bélsarat és vizeletet bő lemosó vízzel (rácspadlós) vagy trágyalehúzóval (ketreces)  

távolítjuk el.  

Nyitott, kötetlen tartásmód; Az állatok védelmére minimum egy oldalán nyitott istálló  

szolgál, amely kifutóhoz csatlakozik. Az állatok szabadon mozoghatnak az istállóban és a  

karámban egyaránt.  

Épület nélküli, kötetlen tartás: Legelőn tartás, amely a legeltetési időszakban legelőre  

alapozott tartásmódot jelenti. Magyarországon az időjárás szélsőségeitől fészerszerű nyári  

szállásokat szükséges biztosítani.  

 

T rágyaeltávolítás;  
A trágyaeltávolítás és kezelés gépei:  

- az almos trágya eltávolításának és kezelésének berendezései, 

- mobil trágyaeltávolító berendezések,  

- beépített trágyaeltávolító berendezések  

- a hígtrágya eltávolításának és kezelésének berendezései,  

- trágyaszippantó tartálykocsik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mutassa be az újszülött állat és az anya gondozásának feltételeit! Válaszában térjen ki  a 

vemhesség, az ellés, fialás fogalmának, az ellés/fialás jeleinek meghatározására!  

Mutassa be az újszülött állat tartását és takarmányait, a tejtáplálás higiéniáját!  

Ismertesse az anyaállat tartását és takarmányozását az ellés/fialás után!  
 

 

Újszülött ápolása  

A légzés megindításából, a köldökzsinór szükség szerinti elvágásából és fertőtlenítéséből,   

valamint föcstejjel (kolosztrum) való megitatásából/ szoptatásából áll.  

Anya ápolása ellés/fialás után  

A far, a hát és a végtag letisztítását és fertőtlenítését, korpásívóssal való megetetését és a   

hüvely váladék megfigyelését foglalja magába.  

Egyéb ápolási munkák  

Ezek közé tartozik a vemhes tehén elapasztása, a borjak káros szopása elleni védekezés és a  

gyógykezelés is.  

Gondozás/ápolás elmaradásának (hiányának) következményei:  
- az állatok rossz közérzete, nyugtalanok, agresszivitásuk fokozódik,  

- akadályozott bőrlégzés miatti bőr- és szőrgyulladás lép fel,  

- élősködők telepednek meg a kültakaróban,  

- viszketegség, gyakori vakaródzás miatt mechanikai sérülések keletkezhetnek,  

- láb vég-megbetegedés, lábfájás, sántaság,  

- elégtelen fejlődés,  

- mozgás hiánya miatti szaporodásbiológiai zavar,  

- gyapjútermelés csökken,  

- megbetegszik az állat (pl. rühösség, büdössántaság).  

 

A vemhesség a megtermékenyüléstől az ellésig fajonként eltérő ideig tartó állapot. A   

gazdasági állatok vemhességi idejét a következő táblázat mutatja.  

Ellésnek a vemhesség idejének elteltével a magzat és képleteinek (magzatburok, placenta)  

az anya szervezetéből való kikerülését nevezzük.  

 

A vemhességi idő állatfajonként  
 

Faj Vemhességi idő (nap) átlag Szélső érték 

Szarvasmarha 282 273-296  

Juh 149 140-155  

Sertés 115 111-117  

 

A születendő utódok száma szerint beszélünk: egyet ellő (unipara), ikret ellő (szemipara) és  

többet ellő (multipara) fajokról. Az utódok világrahozatalát az unipara fajoknál ellésnek, a  

multipara fajoknál fialásnak nevezzük.  



 

 

 

 

 

 

 

Az ellést előkészítő-, megnyitási-, kitolási- és utószakaszra szokásos felosztani.  

Az ellést az involúció (a méh morfológiai és funkcionális visszaalakulása) követi, mely  

fajonként eltérő hosszúságú (7-49 nap) lehet. A petefészek működés az ellés után akár már a  7-

11. napon újraindulhat.  
 

Ellés/fíalás jelei  

 

Koca esetében: a koca ellését jellegzetes tünetek előzik meg. Az ellés közeledtével a kocák  

sokat feksznek, faruk és horpaszuk a keresztcsont tájékán besüpped, hasuk mindjobban  

leereszkedik, a péra duzzadt, a csecsekből pedig nyúlós, sárgás föcstej fejhető. Követlenül az  

ellést megelőzően a koca nyugtalan, és fészket készít. Az ellés megindulását az előkészítő  

fájások jelzik, amelyek 1-6 óráig tartanak, miközben az állat nyugtalansága fokozódik. Az  

előkészítő fájásokat követik a tolófájások. Az első malac tágítja ki a szülőutat, ezért ennek  

kitolása kerül a legtöbb erőlködésbe és időbe. A rendszeresen ismétlődő tolófájások  

következtében a malacok ált. 10-20 percenként, ritkábban 1-2 órai időközökben követik  

egymást. A malacok számától és a koca állapotától függően, az elles rendszerint 1 -4 óra alatt  

lezajlik, majd az utolsó malac megszületése után az utófájások hatására távoznak el a még  

méhben maradt magzatburkok. A kocánál ritkán fordul elő ellesi komplikáció; a zárt  

rendszerű tartásban viszont gyakori az ellesek elhúzódása. Az ellesek lefolyása gyógyszeres  

úton (oxytocinnal, hormonok) gyorsítható, amivel elkerülhető a kocák túlzott mértékű  

kifáradása is. Az elhúzódó ellés következtében nő a halvaszületettek száma, továbbá - mint  

hajlamosító tényező - növelheti az MMA-szindróma jelentkezésének gyakoriságát.  
 

Tehén esetében: A közeledő ellés jelei néhány nappal korábban megfigyelhetőek a tehénen:  

A péra és környéke megduzzad, a péraajkak közül áttetsző, sárgás színű, folyékony nyálka   

ürül.  
2. A tőgy megduzzad, az állat kitőgyei.  

3. A medenceszalagok ellazulnak, ezért a faroktő besüpped, a farok bénán lóg.  

4. A hasfal ellazul, a has leereszkedik, a horpaszok beesnek.  

5. A tehén nyugtalan, a hasa felé tekinget, gyakran rúg, ürít és vizel, lefekszik, gyorsan felkel,  

az étkezést gyorsan félbeszakítja és újrakezdi, a testhőmérséklet 0,3—0,4 Celsius-fokkal   

csökken.  

Előfordul, hogy az ellés jeleinek megjelenésétől számított egy órán belül a magzat világra jön,  

máskor e tünetek után három-négy órára következik be. Semmi esetre sem szabad közbelépni  

az ellés tüneteinek megjelenésekor, a tehenet egy-két órán át hagyni kell, hogy minél jobban   

felkészülhessen a magzat világrahozatalára.  

A legtöbb tehén könnyen ellik, a gondozó vagy szakember beavatkozása nem szükséges, ám   

megtörténik, hogy az ellésnél a szakemberek közbelépését kell kérni. A nehéz ellések   

megelőzésére a tehenet minél többet kell járatni, nem kell bőségesen etetni, hogy a takarmány  

ne foglaljon túlságosan nagy helyet a bendőben, így a magzat szabadabban mozoghat, és az   

elléshez a rendes fekvésben helyezkedhet el.  

 

Újszülött állat tartása  
Az újszülött állatot tegyük az anyja elé, hogy lenyalogathassa, felszárítsa. Némelykor az   

anya nem akarja a magzatot lenyalogatni. Ilyenkor nem szabad sem korpával, sem sóval  

behinteni az újszülöttet, mert a kis állat szem- és bőrgyulladást kaphat. Inkább nyirkos, majd  



 

 

 

 

 

 

 

száraz ruhával töröljük tisztára. Ügyeljünk nagyon a köldökére, hogy be ne szennyeződjék,  

mert a köldökfertőzésből súlyos baj származhat.  

Ezután figyeljük, hogy az anyaállat elveti-e 12 órán belül a magzatburkot. Ha nem elli  

meg, semmi esetre sem szabad a kilógó részre valamilyen súlyt kötni. Ilyenkor az állatot  

minden három órában kreolinos vízzel irrigáljuk meg, hogy a magzatburok rothadását  

megakadályozzuk. A rothadó magzatburoktól az állat vérmérgezést kapna és elpusztulna.  

Súly rákötésétől pedig kifordulhat az egész méh, amit visszahelyezni csak állatorvos tud, de ő  is 

csak akkor, ha rövid idő alatt a helyszínre érkezik. Ilyen állatból később már ritkán lesz jó  

tenyészállat, ezért célszerű eladni.  

Az irrigálás (hüvely- vagy méhöblítés) úgy történik, hogy veszünk egy kb. 2 méter  

hosszú borfejtő gumicsövet, amelynek egyik végét tölcsér csövére húzzuk, másik végét pedig  

bevezetjük az állat méhébe. A tölcsért ezután magasra emeljük és beleöntünk 5-6 liter langyos  

kreolinos vizet. Ha csak tehetjük, forduljunk állatorvoshoz, mert nagy károsodásnak vehetjük  

elejét.  

Az újszülött első tápláléka az anyatej. Ellés után az anya hashajtó hatású föcstejet  

termel, amelyre az újszülött állatnak szüksége van, mert az a magzatszurkot tisztítja ki belőle.  

Gondoskodni kell arról, hogy az újszülött állatok elegendő tejet kapjanak. Itatásnál ügyeljünk  

arra, hogy a tejet mindig tőgymelegen, frissen fejve, tiszta edényben kapják. Ha nem kapják  

meg a kellő tejmennyiséget, akkor lesoványodnak, kócosak, borzosok, fénytelen szőrnek  

lesznek. De vigyázzunk, hogy túl sok vagy romlott, tisztátalan tejet ne adjunk nekik, mert  

attól hasmenést vagy súlyos emésztési zavart kaphatnak, amit elárul a híg, bűzös, fehéres  

ürülék.  

A malac, a csikó, a bárány.és a kecske állandóan az anyja mellett maradhat, a borjút viszont  

ajánlatos az anyja mellől elválasztva tartani, s csak akkor hozzáengedni, ha szoptatni akarjuk.  

Leghelyesebb az első két héten naponta ötször, azután háromszor, majd az elválasztáshoz  
közeledve kétszer, végül egyszer szoptatni  

 

Az elválasztás  
Az újszülött állat legjobb és legolcsóbb tápláléka az anyatej. Az elválasztást nagy   

körültekintéssel kell végezni. Csak akkor kezdjünk hozzá, amikor az újszülött már elég erős  

és fejlett arra, hogy anyatej nélkül is szépen fejlődjék tovább. A túl korai elválasztás  

visszaveti a fiatal állat fejlődését, ellenben minél tovább szopik az állat, annál szebb, annál  

értékesebb jószág válik belőle. Az elválasztásnak fokozatosan kell történnie.  

Mielőtt a fiatal jószágot az anyától elválasztanánk, kívánatos rászoktatni az evésre. Mindig a  

legjobb, finom takarmányt kínáljuk neki. Ne dicsekedjék egy gazda sem azzal, hogy ő abrak  

nélkül is tud fiatal jószágot nevelni. Ne rakjunk egyszerre túl sokat eléjük, mert azt megfújják,  

benyálazzák, kiszórják a jászolból és rászoknak a pazarlásra.  

Zöldtakarmány, répa, tök, szalma, tengeriszál, penészes takarmány nem való a fiatal  

jószágnak, mert nagy hasú, hajlott hátú, formátlan, nagy fejű állat lesz belőle. Csak jó  

szénával, abrakkal lehet formás, erős csontozató állatot nevelni. A tiszta, friss ivóvízről  

szintén ne feledkezzünk meg, s mindig alacsony jászolból, vályúból etessünk és itassunk.  

Jól jegyezzük meg, hogy a szopós korban és elválasztás után silány bánásmódban részesített  

állatból sohasem lesz értékes jószág, s hogy jó tartás mellett élete első évében többet fejlődik  az 

állat, mint azután egész életén át.  

 

Szoptató kocák takarmányozási technológiája:  



 

 

 

 

 

 

 

A kocák takarmányellátásánál a legfőbb problémát a nagy takarmányigény kielégítése okozza.  A 

helyi takarmányozásnak több zavaró tényezője ismert. A fialás alatt emésztési zavarok  

léphetnek fel, a mozgás hiánya, nagy teremhőmérséklet, esetleg a túlkondició miatt.  

A fialás előtt a takarmányfelvétel csökkentésére kell törekedni. Vizsgálatok alapján  

megállapították, hogy az ellések lefolyását, a malacok megszületésének idejét és az ellés teljes  

befejezését a vemhesség alatt elfogyasztott napi takarmány mennyisége erősen befolyásolja.  A 

könnyű és zavarmentes ellések szemszögéből is előnyös a mérsékelt intezitású  

takarmányozás a vemhességben.  
 

A fialás napján az ivóvízellátás a legfontosabb, e mellett csak korpából készült ivóst kapjanak  a 

kocák. Másnap kis adaggal megkezdhető a kocatáp etetése, úgy, hogy az 5. napon más a  

teljes fejadagot kapja a koca. Az abrak mennyisége 4,5-5 kg, ami ugyan nem fedezi a  

táplálóanyag felvételt, de élettani szempontból nem kifogásolható, hogy a szoptató koca saját  

szervezetéből pótolja a táplálóanyag-hiányt. Vizsgálatok mutatják, hogy ad libitum  

takarmányozással sem képesek a kocák annyi takarmányt elfogyasztani a laktációban,  

amennyi a tejtermelés táplálóanyag-igénye, ezért a 28-30 napos laktációban intenzív  

takarmányozás esetén is testtömegcsökkenéssel kell számolni  

A fialást követően 10-12 kg súlyveszteség léphet fel, ha 30 nap után a súlycsökkenés a 20 %-  ot 

meghaladja, akkor ez takarmányozási, illetve tartási hibákra vezethető vissza. A koca  

tejtermelését a takarmányon kívül a környezet, a kor, a fajta is befolyásolja. Hagyományos  

tartásban a kocák etetése a fiaztató végén lévő pihenőtéren vagy kifutóján történhet. Ennek  

előnye, hogy a kocák a kutricán kívül ürítenek, ami a környezet tisztasága miatt fontos. Másik  

előnye még, hogy nedves etetéssel sem nő a páratartalom az istállóban.  
Elterjedtebb az a módszer, mikor a kocák állandóan a kutricában tartózkodnak, és ott esznek.   

A szoptató kocákat naponta háromszor kell etetni és ha nem áll rendelkezésre önitató, akkor  

ötször itatni. A szoptató kocák napivízszükséglete 30-50 liter.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ismertesse a szénakészítés és a silózás menetét! Mutassa be a szénakészítés lépéseit, a  

természetes és mesterséges szárítási eljárásokat, a szénatárolás módjait, szabályait!  

Mutassa be az erjeszthetőséget befolyásoló tényezőket, a silótípusokat, a silózás  

gyakorlati végrehajtását!  
 

 

A szénakészítés  
 

A takarmány tartósítása vízelvonáson, szárításon alapszik, amihez a nap- és szélenergiát  

használjuk fel, illetve mesterséges szénaszárítást is alkalmazhatunk. A száradás ütemét  

befolyásolja a levegő hőmérséklete, relatív páratartalma, és a légmozgás. Szénakészítésre csak  a 

vékony szárú fű- és pillangós zöldtakarmányok alkalmasak. A vastagabb szárú növények  (pl. 

kukorica) a kazalban megpenészednek.  

A szénának szánt zöldtakarmányt akkor célszerű kaszálni, amikor a növény a legtöbb  

táplálóanyagot halmozta fel. Az optimális táplálóanyag-tartalom a növények zöldbimbós  

állapotában, illetve a virágzásuk kezdetén következik be. Később rosttartalmuk gyorsan nő, a  

növény elvénül, táplálóanyagai nehezebben emésztődnek. Eszerint a rétiszéna alapanyagát  

akkor kell kaszálni, amikor a vezérnövény java virágzásban van. A lucerna különböző rotációi  (a 

kaszálások) esetében más és más az optimális betakarítási idő.  

- Az első kaszáláskor a lucernát akkor kell betakarítani, amikor alsó levelei sárgulnak   

és bimbózni kezd,  
- a második kaszáláskor zöldbimbós állapotban,  

- az utolsó kaszáláskor pedig teljes virágzás állapotában, amikor több táplálóanyag   

halmozódik fel a gyökérnyakban és így megerősödve tud áttelelni.  
 

 

Természetes szénaszárítási eljárások   

Szénaszárítás renden  

A szénaszáríás legrégibb módja. A zöldtakarmányt a szárítás idején jelentős veszteség éri.  

Minél hosszabb ideig hagyjuk a takarmányt a szántóföldön, illetve kaszálón, annál nagyobb  

kockázattal szárítható és annál nagyobb lesz a táplálóanyag-veszteség. Kedvező időjárás  

esetén is 40 % körüli táplálóanyag-veszteség következik be, esős időben pedig a veszteség  

elérheti a 60-70 %-ot. Különösen jelentős a napsugárzás okozta karotinveszteség, valamint a  

pergési-, csapadékos időben pedig a kilúgzási- és rothadásból származó táplálóanyag 

veszteség.  
 

Szénakészítés hagyományos, kisüzemi módszerrel  

A táplálóanyag-veszteség csökkentése érdekében célunk az, hogy a széna minél gyorsabban  

száradjon. Ezért a zöldtakarmányt akkor kaszáljuk, amikor a harmat már felszáradt és a  

takarmány száraz. A kaszálás után azonnal fel kell lazítani a takarmányt villával vagy  

rendsodróval. Az újranedvesedés megakadályozása végett este a takarmányt gereblyével  



 

 

 

 

 

 

 

kisebb, 50-60 cm-es halmokba, un. csirkékbe kell összehúzni. Hasonló hatást érünk el, ha  

rendsodróval hengerekbe sodorjuk a takarmányt.  

Amikor a széna eléggé száraz (25-35 % nedvességtartalmú), boglyákba, vagy petrencékbe  

gyűjtjük. Ezek 1,5-2 m magas szénahalmok, melyekben a széna lassan 18-22 % víztartalomig  

szárad, és innen 2-3 nap múlva a kazalba hordható.  

 

Szénakészítés nagyüzemi módszerrel  

A tárcsás rotációs kasza után visszamaradt rendet (a minél gyorsabb száradás biztosítása  

érdekében), a rendre vágás után közvetlenül el kell teríteni (un. szőnyegrendet készítünk).  

Ebben az esetben a levágott anyag nedvességtartalma 80% körüli, melynek köszönhetően a  

lucerna még nem érzékeny a mechanikai igénybevételekre. Vannak olyan kivitelű kaszák is,  

melyek a növényt közvetlenül terített rendre rakják. Ebben az esetben természetesen a  

rendterítés műveletét elhagyjuk. A kaszálás során fontos szársértést alkalmazni. Erre a célra  

alkalmasak a hengeres (pillangósok esetében alkalmazott), illetve a lengőujjas kivitelű  

(fűfélék esetében alkalmazott) szársértők, melyeket a rotációs kaszákra szerelnek fel. A  

szársértő elősegíti a szár gyorsabb száradását, ezáltal a száradás egyenletesebbé válik és  

kisebb lesz a levélpergés. A szénakészítésnek kedvező időjárási viszonyok esetében a 80%  

nedvességtartalommal elterített anyagot 40-45% nedvességtartalom eléréséig nem bolygatjuk,  

mert minden mozgatással a levélpergési veszteség nagyobb lesz. Nem megfelelő időjárási  

körülmények között (esős, párás, ködös idő), hogy elkerüljük az újranedvesedést, a terített  

renden lévő anyagot este célszerű összerakni, majd reggel újra elteríteni. Amikor a terített  

renden lévő lucerna nedvességtartalma eléri 40-45%-ot, az anyagot szűkített rendre rakjuk.  

40-45% nedvességtartalom mellett a levélpergés még kis mértékű. A szűkített renden a  

pillangós zöldtakarmányok levélzete a rend belsejében, a szárrészek pedig a rend felszínén  

helyezkednek el, ezzel is csökkentve a szár és a levél száradásának üteme közötti különbséget.  A 

szűkített rend méreteinek, valamint rendfolyóméter-tömegének a rendfelszedő gép  

méretéhez kell igazodni. A szűkített rend forgatható, hogy minél hamarabb elérjük a 20-22%-  os 

nedvességtartalmat, amellyel a széna már kazlazható, illetve bálázható.  
 

Kazal készítése ’szálasán’  

A 20-22% nedvességtartalmú szénát a vezérlőujjas felszedő-berendezéssel ellátott  

rendfelszedő pótkocsi  felszedi, esetleg felszeleteli, és a kazalnál felállított  

fogadóberendezéshez szállítja, ahonnan egy felhordó szalag juttatja a kazalra. A rendfelszedő  

pótkocsi által okozott mechanikai veszteség, különösen réti széna esetében kicsi.  

A szénát leginkább pajtákban vagy szabadon álló kazlakban tárolják. A pajtákban kisebb a  

táplálóanyag-veszteség, de jelentős az építési költség. A szénát 4-4,5 m alapszélességű, 6-6,5  m 

vállszélességű, ülepedés után 7-9 m magas és legfeljebb 20 m hosszú kazalba rakják. Nem  

ajánlatos a kazlat túlságosan szélesre méretezni, mert a széles kazalban a széna nem szellőzik  

kellőképpen. A kazal helyét mindig a szérűskert kiemeltebb részén jelöljük ki,  

hossztengelyével lehetőleg az uralkodó szél irányába. Ha több kazlat építünk, akkor azoknak  

egymástól való távolsága 40-50 m legyen. A víz aláfutásának megakadályozására érdemes a  

kazlat körülárkolni. A kazal alá 30-40 cm vastagon száraz szalmát kell teríteni, hogy a szénát  

védjük a talaj nedvességétől. A kész kazal tetejét legalább 50-60 cm vastag szalmaréteggel  

fedjük be, hogy az felszívja a nedvességet. 1-2 heti ülepedés után a kazal tetején mutatkozó  

hibákat javítsuk ki és a kazal tetejét kötelekkel 1-1,5 m-ként rözítsük.  



 

 

 

 

 

 

 

Bálázás  

A renden száradt széna betakarítása bálázással is történhet. A kisbála-készítő gépekkel 15-30  kg 

súlyú szögletes bálák nyerhetők. A bálázás, amennyiben nincs lehetőség utószárításra, 18-  23% 

nedvességtartalmú szénából történik. Napjainkban a nagybála készítő gépek terjedtek el  a 

nagyüzemekben, mivel a betakarítás teljesítménye jelentős mértékben növelhető ezzel a  

technológiával. A bálák tömege 300-700 kg. A bálák lehetnek henger vagy szögletes  

formájúak. A szögletes nagybála könnyebben rakható kazalba, készítésekor kisebb a pergési  

veszteség, a szántóföldön megázva azonban könnyebben magába szívja a nedvességet. A  

gyakorlatban a hengeres bálák terjedtek el. Megkülönböztetünk göngyölve bálázó, állandó  

bálakamrás, valamint sodorva bálázó, változó bálakamrás (gumihevederes kialakítású)  

bálázógépeket. Az állandó bálakamrás gépek esetében a tömörítés a bálakamra belső kerülete  

mentén kezdődik és a bála közepe felé halad. A változó bálakamrás gépek esetében először a  

bála közepe készül el és a tömörítés a bála közepétől kifelé halad. Az állandó bálakamrás  

géppel laza közepű (a középső mag csillag keresztmetszetű), jól átszellőző, míg a változó  

bálakamrás géppel kemény, tömör közepű, alaktartó bála készíthető. A bálaképzés módja  

meghatározza, hogy milyen takarmány bálázható az adott géppel. Lucernaszéna bálázásakor  

állandó bálakamrás (göngyölva bálázó) géptípus javasolt (mely esetében kisebb levélpergési  

veszteséggel számolhatunk) míg réti széna és szalma esetében a változó bálakamrás (sodorva  

bálázó) géptípus is megfelel. Általában a fűből és fűkeverékből készített szénák kevésbé  

igényesek a betakarító gépek munkaminőségével szemben, mint a pillangósok. Utószárításra  

elsősorban a belül laza szerkezetű, állandó bálakamrás géppel készített bála alkalmas, amely  

könnyebben átszellőzik. Bálázásra (utószárítás nélkül) a 20%-nál kisebb nedvességtartalmú  

széna kész. Kedvező időjárás esetében, megfelelő rendkezeléssel 2-3 nap alatt száraz széna  

készíthető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állandó bálakamrás hengeres bálázók működési vázlata  

 

 

 

 

 

 

 

 

Változó bálakamrás hengeres bálázók működési vázlata  



 

 

 

 

 

 

 

Célszerű a bálák fedett szénatároló pajtákban való tárolása. Amennyiben erre nincs  

lehetőség a kazal elhelyezhető szabadtéren is, ekkor azonban gondoskodni kell fedéséről  

(szalmával), mivel a csapadékvíz beszivárgása penészedést, rothadást okozhat. A bálák  

csomagolhatok egyedileg, vagy csoportosan. Napjainkban azonban a fóliaárak és a  

bálacsomagolás egyéb költségei miatt a szénabálák csomagolása nem gazdaságos.  
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Szénaszárítás állványokon  

Csapadékdús vidékeken és a pillangós virágú növények esetében az állványokon való  

szénaszárítás Nyugat-Európában gyakori. Előnye, hogy az állványokon a levelek és a szárak  

egyenletesebben száradnak, elmaradnak a szénaforgatási munkálatok, így nagymértékben  

csökkenthető a mechanikai veszteség. Kifejezetten kisüzemi módszerek.  
Az állványos szénaszárítás módjai az alábbiak:  

Finn nvárs  

A szénát szárító nyárs kb. 2 m hosszú, 8-12 cm vastag, mindkét végén kihegyezett farúd. Az  

alsó végét kb. 0,5 m mélyen a földbe ássák, a talaj feletti részének furatain 3 db 70 cm  

hosszú pálcát dugnak keresztül. Ezekre rakják - alulról kezdve - az egy napig fonnyasztott  

takarmányt.  

Svéd állvány  

Egymástól 3 m távolságra földbe ásott tartóelemekből áll, amelyekre több sorban horganyzott  

drótot feszítenek ki. Az alsó drótot olyan magasan kell kifeszíteni, hogy a felrakott takarmány  ne 

érje a földet. Az állványra zöld és fonnyasztott takarmányt is tehetünk.  
Szénaszárító gúla  

2-2,5 m hosszú, 8-10 cm vastag karókból összeállított háromlábú állvány. A gúlára  

nagytömegű, renden fonnyadt takarmány helyezhető, ezért kisebb a faanyag szükséglete, és a  

felrakása is könnyebb. Ha csúsztató talpat helyeznek a gúlák alá, akkor megrakva a tábla  

szélére vontathatok. Ezáltal a tábla a további munkák számára szabaddá tehető és a sarjadás is  

zavartalan. Kellően zárt, kerek boglyát raknak erre az állványra, hogy az eső lecsorogjon róla.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesterséges szénaszárítási eljárások  

Ebbe a csoportba azokat a technológiákat soroljuk, amelyeknél a nap-energia mellett egyéb  

energiaforrásokat (elektromos energia, olaj, földgáz, stb.) is igénybe veszünk a zöldtakarmány  

szárításához. A kedvezőtlen időjárás okozta veszteségek a mesterséges szénaszárítással  

csökkenthetők.  

A szellőztetéses szénaszárításnak több változata van. Megvalósítható kazalban, pajtában,  

toronyban, szekrényes vagy aknás szárítóban. A szárítást végezhetjük hideg -előmelegített-  

,vagy meleg levegővel.  
 

Szellőztetéses szénaszárítás kazalban  

A szellőztetéses szénaszárítás előnye, hogy emészthető fehérjében és karotinban gazdagabb,  

nagyobb táplálóértékű széna készíthető, mint a renden szárított széna esetében, mivel a  

szántóföldön csak fonnyasztást végzünk. A szellőztetéses szénaszárítás lényeges kérdése,  

hogy milyen nedvességtartalomig fonnyasztjuk elő a zöldtakarmányt a szántóföldön. A  

betakarításkori nedvességtartalmat úgy kell meghatározni, hogy a zöldtakarmány  

víztartalmának nagyobb részét még a szántóföldön párologtassuk el. A betakarításra tehát  

olyan nedvességtartalom mellett kerüljön sor, 40-50 %, amelynél még minimális a  

levélpergés. Napos időben ez a nedvességtartalom 0,5-2 napos fonnyasztással elérhető, így az  

időjárási kockázat jelentősen csökken. További előnye ennek a szárítási módszernek, hogy  

jóval kisebb kilúgzási, romlási, pergési, utóerjedési veszteség éri a takarmányt, csökken a  

bemelegedés és öngyulladás veszélye, mintha renden szárítottuk volna. Ezen kívül a  

takarmány hamar lekerül a tábláról, így a következő növedék egyenletesebben és gyorsabban  

nőhet.  

Magyarországon a Vámosi féle hideg levegős szellőztetéses széna-szárító rendszerek  

terjedtek el. A berendezés fő részei: központi légcsatoma, a bemenő nyílásnál nagy  

teljesítményű axiális ventillátor, valamint a központi légcsatornához csatlakozó oldalsó  

légelosztó rendszer. E szárítóberendezések három- és egykürtősoros (dugósoros) rendszerben  

készülnek. A ventillátor a levegőt a központi légcsatomán az oldalsó légelosztó hézagain és a  

szellőzőkürtőkön át a kazalba nyomja. A kazalon áthaladó levegő szárítja a takarmányt. A  

kazal szálas és bálázott takarmányból is kialakítható  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szellőztetéses (Vámosi-féle) kazal szárító  
(a- három dugósoros, hideg levegős kazal; b- egy dugósoros kazal)  

 

A szárításhoz használt ventillátor mobil, ezáltal újabb kazalhoz vontatható. A szellőztetéses  

szárítóberendezésre az első alkalommal 3-5 m magas előfonnyasztott zöldtakarmány-réteget  

lehet felrakni. A további rétegek vastagsága fokozatosan csökken a nehezebb szellőztetés  

miatt. Egy-egy kazalban 150-220 tonna széna van. Amikor friss takarmányt rakunk a kazalra,  a 

levegőztetést minél hamarabb meg kell kezdeni. A szárítás első napján éjszaka is  

üzemeltessük a ventillátort, ilyenkor még a nagy páratartalmú levegő is szárít. Ezt követően  

csak akkor érdemes üzemeltetni, ha a levegő páratartalma 85 % alatti, ugyanis a nagy  

páratartalmú levegőnek nincs szárító hatása. Amennyiben a kazal hőmérséklete 35 Co fölé  

emelkedik, a szellőztetést akkor is meg kell kezdeni, ha a levegő relatív páratartalma 85 %-nál  

nagyobb.  

A kazalban végzett szárítás előmelegített levegővel is történhet. Az előmelegített levegős,  

kazlas szénaszárítás a hideg levegős szellőztetéses szénaszárításhoz hasonló elven alapul. Az  

eltérés csak annyi, hogy a hideg levegő helyett a környezet levegőjénél 5-12 Co-kal magasabb  

hőmérsékletű előmelegített levegőt fúvatunk a kazalba. Ennek a rendszernek az az előnye,  

hogy a berendezést rossz időjárás esetén is tudjuk üzemeltetni, már 50-55 %  

nedvességtartalmú zöldtakarmányt is biztonságosan lehet szárítani, továbbá a szárítási idő  

lerövidül, ami ugyancsak növeli a biztonságot.  
A levegő előmelegítése történhet olaj- vagy gázfűtésű termogenerátorral, esetleg  
melléktermék tüzelésű kazánok felhasználásával.  

 

Szénakészítés toronyban  

A szálas széna készítése, beszállítása, kazlazása, kitermelése és kiosztása sok munkával jár.  

Ez a folyamatlánc egyszerűsíthető szecskázott széna készítésével  

A szársértő kaszával rendre vágott zöldtakarmányt forgatás nélkül (1-2 nap alatt) 35-50%  

nedvességtartalmúra fonnyasztjuk, majd felszedjük és a toronyhoz szállítjuk. A takarmányt  

járvaszecskázóval 20-24 cm hosszúra aprítjuk és a toronyba fújatjuk. A tornyot rétegezve  

töltjük meg, egy-egy réteg szellőztetése 5-6 napig tart.  



 

 

 

 

 

 

 

Szénaszárítás szellőztetéses szárító-tároló pajtában  

Csökkenthetők a szellőztetéses szénaszárítás veszteségei, ha a szárítóberendezést pajta alatt  

helyezzük el. A teljes technológia gépesíthető, az időjárási kockázat minimálisra csökken, jó  

minőségű lucernaszéna készíthető. A szellőztetéses szárító-tároló pajtában készített  

lucernaszéna nyersfehérje-tartalma 20-24%, karotintartalma pedig 60-100 mg/kg. A  

szársértővel felszerelt kaszával levágott zöldtakarmányt laza szőnyegrendre terítjük, így  

rendsodrás nélkül is megfonnyad. Fél-egy napi fonnyasztás után elérhető a 40-45%-os  

szárazanyag-tartalom. Szeletelőkéses rendfelszedő kocsikkal történik a betakarítás, amely a  

takarmányt 10 cm-es szeletekre vágja. A takarmányt a fogadóasztalról dobóventillátoros  

fúvóberendezés tárolja be a pajtába.  

Ha a szárítást oldalfal nélküli pajtában végezzük, akkor a szabadban álló Vámosi kazalhoz  

hasonlóan dugókkal légcsatornákat kell kialakítani a szénában. Oldalfallal ellátott pajtában  

erre nincsen szükség. A szárító-tároló pajta 4-6 kamrából áll. A betakarítás folyamatossága  

érdekében egyszerre 2-3 kamrát érdemes tölteni. Az eljárás terjedését a tetemes beruházási  

költség nehezíti.  

 

Meleg levegős kamrás szénaszárítás  

Előnyei és technológiája hasonló a szellőztetéses szárító-tároló pajtáéhoz, azonban ezekben  

nem tároljuk csak szárítjuk a takarmányt. A kamrákba a fenékrácsozaton át, 14-16 órán  

keresztül 50-70°C-os meleg levegőt fúvatunk. Ezután a szellőztetés céljából 2 órás hideg  

levegő befúvatása következik. Kiszáradás után a takarmányt ki kell szedni és a végleges  

tárolóhelyre kell átrakni.  

 

 

Forrólevegős gyorsszárítás  

A forrólevegős szénaszárító berendezésben alkalmazott 600-800 C°-os levegő lehetővé teszi,  

hogy az eredeti nedvességtartalmú zöldtakarmány néhány perc alatt légszárazzá váljék. A  

magas szárítóközeg hőmérséklet ellenére az anyag hőmérséklete nem lépi túl a  

minőségkárosodást jelentő kritikus értéket, ami az intenzív nedvességleadással és a rövid  

idejű hatással magyarázható. Erre a célra hazánkban hengeres dobszárítókat használnak,  

amelyek fűtőanyaga gázolaj, földgáz, pakura. A szárítandó takarmányt a fogadógaratból  

felhordóberendezés szállítja a forgódobba, amelyben a takarmány 4-5 perc alatt légszárazzá  

szárad. A takarmány további útja attól függ, hogy milyen végterméket kívánunk előállítani.  

Ezzel a berendezéssel zöldlisztet, pelletet és pogácsát lehet előállítani.  

Az így készült zöldnövényliszt emészthető fehérje- és karotintartalma, nélkülözhetetlen  

aminosav-tartalma, biológiai értéke kedvezőbb bármely más módon tartósított  

zöldtakarmányénál.  
 

A takarmányok eriesztéses tartósításának (silózás) előnyei  
Az erjesztéssel történő tartósítás előnye a szénaszárítással szemben, hogy  

- kisebb a táplálóanyag-, és a karotinveszteség,  

- az időjárási kockázat kisebb betakarításkor,  

- az erjedés során keletkező tej sav önálló táplálóhatással is rendelkezik,  

- az erjesztett takarmány tűzbiztos, valamint  

- olyan takarmányok is erjeszthetők, amelyekből széna nem készíthető (silókukorica).  



 

 

 

 

 

 

 

A takarmányok erieszthetőségét befolyásoló tényezők  

1. A takarmány szénhidrát- és fehérjetartalma  

A szénhidrátok, ezen belül is az erjeszthető szénhidrátok mennyisége határozza meg a  

takarmányok természetes erjedőképességét. A zöldtakarmányok erjeszthető szénhidrát 

tartalma különböző. A fehérjetartalom rontja a növény erjeszthetőségét, mivel a fehérjék  

bontásakor keletkező NH3 hatására a pH-csökkenés üteme mérséklődik. Ezen tulajdonságok  

alapján a növényeket három csoportba soroljuk:  

- Könnyen erjeszthető takarmányok: nagy mennyiségű tej sav a fehérjében szegény,   

szénhidrátban gazdag takarmányokból keletkezik, ilyen a silókukorica,   

cukorcirok, szudánifu, stb. Fonnyasztás és silózási segédanyag nélkül is stabil szilázs   

készíthető belőlük.  

- Közepesen erjeszthető takarmányok: a közepes fehérje- és szénhidráttartalmú   

legelőfüveink közepesen erjeszthetők. A legelő füvéből jó minőségű silózott   
takarmány csak két menetben készíthető (szenázs). A körülményektől függően silózási   

segédanyag hozzáadása is szükséges lehet.  

- Nehezen erjeszthető takarmányok: A fehérjében gazdag takarmányok rendszerint   

kevés erjeszthető szénhidrátot tartalmaznak, ezért nehezen savanyíthatok. Ilyen a   

lucerna és a vöröshere. Ezeket könnyen erjedő szénhidrátokkal kiegészítve (melasz),   

különböző szerves vagy szervetlen savakkal (hangyasav, propionsav, kénsav), illetve   

biológiai tartósítószerekkel kezelve, fonnyasztás után silózhatjuk sikerrel.  
 

2. A takarmányok pufferkapacitása  

Az erjedés akkor fejeződik be, amikor a takarmány kémhatása eléri a 4,3 pH-t. A jó  

minőségű szilázs pH-ja 4,0-4,3. A 4,5-5 pH értékű szilázs rendszerint rossz minőségű, mert  

tej savas erjedésen kívül vaj savas erjedésen ment keresztül. Jó minőségű szenázsok esetében  a 

4,5-5,0 pH tekinthető ideálisnak. A szárazanyagtartalom növekedésével azonban a stabil  

szilázs/szenázs eléréséhez szükséges kritikus pH-érték emelkedik, tehát kevésbé savas  

kémhatás is elégséges  
A szilázsban a pH csökkenést befolyásoló tényezők az alábbiak lehetnek:  

- elsősorban a fehérjék bomlásából származó NH3,  

- egyes ásványi anyagok (Ca, Mg, K, Na) valamint  

- a szerves savak.  

A pH-érték csökkenését lassító anyagok együttes mennyiségét a pufferkapacitással  

jellemezzük. Pufferkapacitás alatt azt a g-ban kifejezett tejsav-mennyiséget értjük, amely a  

silózandó takarmány 1 kg-nyi szárazanyagának pH-ját 4,0-ra csökkenti. A könnyen  

erjeszthető silókukorica pufferkapacitása: 38 g tejsav/kg sz.a., míg a nehezen erjeszthető  

lucernáé 74 g tejsav/kg sz.a.  

 

 

savbaktériumok oxigénmentes (anaerob) környezetet igényelnek, melyet megfelelő  

tömörítéssel tudunk biztosítani.. Ezért nagyon fontos a takarmány mielőbbi (átlagosan 3-5  

nap, maximum 7 nap) alapos tömörítése a silótérben.  

A tömörítést befolyásolja:  - a silózandó takarmány szárazanyag- és nyersrosttartalma,  

- szecskamérete.  

Minél nagyobb a szárazanyag- és a nyersrosttartalom, valamint minél hosszabb a szecska -a  

rugalmas alakváltozás miatt- annál nehezebben tömöríthető a takarmány.  

3. A takarmány tömörítése 

A tej   



 

 

 

 

 

 

 

Nagyobb szárazanyag-, és nyersrosttartalom mellett kisebb szecskamérettel érhetünk el jobb  

eredményt.  

 

4. A takarmány szárazanyag-tartalma  

A silózandó takarmány szárazanyag-tartalma nemcsak a tömöríthetőséget befolyásolja,  

hanem hatással van a baktériumok szaporodására is.  

- A 15 %-nál kisebb víztartalmú takarmányban a baktériumok nem tudnak szaporodni,  

- a 70 %-nál nagyobb víztartalom pedig kedvez az ecetsavtermelő fajok   

elszaporodásának, ezért az ilyen takarmányokból készült szilázs kevésbé ízletes.   

Emellett nagy nedvességtartalom esetében (>70%) a tömörítés hatására csurgaléklé   

keletkezik, mellyel sok értékes táplálóanyag megy veszendőbe.  
A tömörítés és az erjedés szempontjából is kedvező szárazanvastartalom:  

- füvek esetében 33-36 %,  
- lucerna esetében 37-39 %,  

- silókukorica esetében pedig 35-40%.  

 

5. A szecskaméret és a szálhosszúság  

Az apró, egyenletes szecskaméret javítja a tömöríthetőséget, a mikrobák táplálóanyagokhoz  

való hozzáférését, csökkenti az erjedési veszteségeket. Korábban silókukorica-szilázs  

esetében a 2-3 cm-es szecskaméretet tekintettük ideálisnak a bendőműködés szempontjából.  

Napjainkban a korszerű silókukorica-betakarító gépek (zúzókosárral felszerelt magajáró  

szecskázók) elterjedésével a szecskahosszúság 4-20 mm között változik. Amennyiben a  

takarmányadag tartalmaz 2-3 kg szénát, ez a rövid szecska nem okoz zavart a  

bendőműködésben.  
 

 

 

6. A hőmérséklet  

A tej savbaktériumok a környezet hőmérséklet változására érzékenyek.  

Egyik csoporjuk 15-35 Co-on (hidegerjesztők), másik csoportjuk 40-50 Co-on  
(melegerjesztők) szaporodik leggyorsabban.  

A tömörítés közvetlenül befolyásolja a hőmérséklet változását a szilázsban: nem elégséges  

tömörítés hatására levegős marad a takarmány, a sejtek légzése később áll le, tovább tart az  

önmelegedés szakasza, következésképpen a hőmérséklet emelkedik a szilázsban. A tömörítés  

akkor megfelelő, ha az előző napokban besilózott takarmány hőmérséklete nem emelkedik  

30°C fölé.  

 

A silózás gyakorlati végrehajtása  

Attól függően, hogy erjedés milyen hőmérsékleten zajlik le, az erjedésnek két alaptípusát:  

hideg- és melegerjesztést különböztetünk meg.  
 

1A hidegerjesztés gyakorlata  

A silóban kialakuló hőmérsékletet a tömörítés mértékével tudjuk szabályozni. A takarmány  

tömöríthetőségét a szárazanyag-, nyersrost-tartalom, illetve a szecskaméret határozza meg. Az  

ideális silóhőmérséklet: 15-25 Co között van.  



 

 

 

 

 

 

 

Az erjesztés sikere szempontjából igen lényeges a szárazanyag-tartalom. Ezt befolyásolja a  

takarmányok betakarítási idejének helyes megválasztása és a füvek, valamint pillangósok  

estében a fonnyasztás mértéke is. A fontosabb szálastakarmányok silózásának optimális  

időpontja az alábbi:  
- silókukorica: viaszérés elején vagy viaszérésben,  

- szudánifű: buga hasban van,  

- cukorcirok: magvak viaszérésben,  

- fű: közvetlenül a virágzás előtt vagy a virágzás legelején,  

- lucerna és egyéb pillangós: bimbózásban, virágzás elején.  

Az apró egyenletes szecska nemcsak a tömöríthető ség szempontjából fontos, hanem azért is,  

mert a kisebb szecska nagyobb aktív felületet jelent a mikrobák számára. A kisebb szecskával  

készült szilázs esetében csökken az erjedési veszteség és javul a minőség.  

Ezért  

- a silókukoricát 1-2 cm-re,  

- a füvet és a lucernát pedig 2-3 cm-re szecskázzuk falközi silóban való tároláskor.  

A megfelelő tömörítés után a silót le kell zárni, ezzel biztosítjuk az anaerob feltételeket, és  

védjük az esőtől, valamint a széltől a takarmányt. A lezárás legjobban fóliával, továbbá a  

fóliának szalma-bálákkal, gumiabroncsokkal történő terhelésével oldható meg. A földdel való  

takarás a takarmány szennyeződését okozza.  

 

2 A melegerjesztés  

Kezdetben, amíg a silózás során lejátszódó biológiai folyamatok törvényszerűségeit nem  

ismerték, a melegerjesztéses silózás (zsombolyázás) volt gyakorlatban. A módszernek az  

előfeltétele a takarmány laza összerakása, aminek az eredménye a növényi sejtek erőteljes  

légzésén keresztül a gyors felmelegedés. A melegerjesztés esetében feltétel, hogy 24 órán  

belül a takarmány hőmérséklete 50 Co fölé emelkedjen. Amint a növényanyag elérte az 50  

Co-os hőmérsékletet tömörítéssel és gyors lezárással anaerob viszonyt kell kialakítani, ami  

kedvez a termofil (melegerjesztő) tej savtermelő baktériumoknak. A termőül tej savtermelő  

baktériumok hatására intenzív tej savas erjedés játszódik le. Az intenzív légzés következtében  

azonban a szárazanyag-veszteség meghaladja a 20 %-ot is. További hátránya, hogy csökken a  

takarmány fehérjeértéke, mert a tartós hőhatás miatt a fehérje egy része denaturálódik,  

emészthetősége jelentős mértékben csökken.  
 

Silótípusok  
A silózás gyakorlata során többféle silótípus alakult ki.  

1. Ideiglenes silók  
Aroksiló  

Az ároksiló 1,5-2,5 m mély, rézsűs falú, tetszőleges hosszúságú árok. Alkalmazásakor  

jelentős táplálóanyag-veszteséggel kell számolni, gondot okozhat a földszennyeződés, a  

csapadékvíz, valamint a csurgaléklé elvezetése. Aljára szalmát célszerű rétegezni, falát  

fóliával kell bélelni.  

Kazal- és halomsiló  

Rendszerint a talajon megépített korszerűtlen tárolók, melyek kis beruházási igényük miatt  

még ma is megtalálhatók a gyakorlatban. A kazalsiló keresztmetszete egyenlőszárú trapéz,  

melynek méretei az alábbiak: szélessége a föld színén 8-10 m, amely felfelé fokozatosan kb.  5-

6 m-re keskenyedik. Magassága kb. 3-3,5 m, hosszúsága pedig tetszőleges (30-50 m).  



 

 

 

 

 

 

 

Az ún. halomsiló gömbsüveg alakú, magassága 3-4 m. Alkalmazásukat korlátozza az a  

körülmény, hogy a rosszul tömöríthető peremrészeken jelentős a táplálóanyag veszteség.   

Szalmabálasiló  

A silók oldalfalát szalmabálából is össze lehet rakni, 1 m-re 3 db szalmabála jut, két sorban.  

Előnye, hogy bármilyen lapos területen felállítható, de legjobb, ha az istálló közelében, vagy  

egyenesen az istálló fala mentén helyezzük el. Hátránya, hogy a szalmabálákból összerakott  

oldalfalak áteresztik a levegőt és így nagy lesz a táplálóanyag-veszteség.  

A siló helyének kiválasztásánál ügyelni kell a talaj előkészítésére, fontos a víz elvezetése,  

hogy a siló alsó részében lévő takarmány ne rothadjon. A gyakorlatban előfordul, hogy kész  

szalmakazlak közé silóznak.  
Fóliahengerben történő silózás  

A szálas és szemes takarmányok, valamint a cukorrépaszelet erjesztéses tartósításának egy új  

technikai megoldása a nagy átmérőjű fóliahengerbe történő silózás. Többféle megoldás  

létezik: lehetőség van a betakarított ömlesztett kukorica-növényzúzalék, aprított lucerna stb.  

speciális présgép által a fóliatömlőbe történő tömörítésére; valamint hengeres- és kockabála  

csoportosan történő fóliahengerbe való betöltésére.  

A fóliahenger méretei: 60-100 m hosszú (a hosszúság igény szerint csökkenthető); általában  

2,5-2,7-3,0 méteres átmérő. A fólia általában három rétegből áll, a fólia anyaga a hossz- és  

keresztirányú nyúlást egyaránt lehetővé teszi. Alapanyagtól függően elérhető a 13-15t/h  

betárolási kapacitás.  
 

 

2. Állandó silók  

Nagyobb mennyiségű silózott takarmányok állandó silókban készíthetők. Típusuk szerint  

lehetnek vízszintes, azaz horizontális (falközi) és függőleges tengelyű, azaz vertikális  

(toronysilók) silók.  
Falközi silók  

A legelterjedtebb silótípus. Falközi silóban tárolható gyakorlatilag valamennyi erjesztett  

takarmányunk (silókukorica-szilázs, fu- és pillangós szilázs, valamint szenázs, továbbá  

erjesztett szemes kukorica, melléktermék-szilázsok). A falközi silók közös jellemzője a  

szilárd, állandó oldalfal, amely készülhet betonból, fémből, vagy fából. Legelterjedtebb  

változata az áthajtás falközi siló. Méreteit az állatok napi szilázs-szükséglete, valamint a  

betakarításhoz rendelkezésre álló gépi kapacitás határozza meg. Az a kívánatos, hogy a siló  

megtöltése 3-5 nap alatt fejeződjön be, vagy a besilózott takarmány magassága naponta 0,8  m-

el növekedjen.  

A tömörítés nagy tömegű lánctalpas vagy kerekes traktorral végezhető. Az így tömörített  

takarmány térfogattömege általában 500-750 kg/m23. Az áthajtós falközi silót a takarmányt  

szállítójárművek földdel szennyezik, ami növeli a vaj savbaktériumokkal való fertőzöttséget.  Ez 

a hátrány kiküszöbölhető a háromoldalról zárt siló építésével. A szállítójárművek  ugyanis 

ennek a silótípusnak az esetében a siló előtti betonozott területre billentik a  

zöldtakarmányt, ahonnan azt tolólappal ellátott tömörítő traktor juttatja a silótérbe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műveletek  végzése  a  silózás  időszakában  a  három  oldalról  zárt  
és az áthajtó rendszerű silóban  

 

A siló lezárására a legmegfelelőbb a fóliatakarás (0,2 mm vastagságú fóliával), amit  

szalmabálákkal, gumiabroncsok ráhelyezésével védünk a szélfúvástól.  

 

Toronvsilók  

Az ürítés módja szerint alsó- és felső ürítésü toronysilókat különböztetünk meg. A toronysilók  a 

silókukorica-szilázs, szemes kukorica és legfeljebb 40-45%-ig fonnyasztott takarmányok  
biztonságos és kis veszteséggel történő tárolására alkalmasak, nagy beruházási költségű  
berendezések.  

- Az alsó ürítésü toronysilók fémből, elsősorban acél- vagy alumínium-lemezből készülnek. A  

szilázst a torony alján elhelyezett marószállítólánc termeli ki. Ez a szerkezet mobil, így  

egymás után több toronyból is kitermelhető a silózott takarmány.  

- A felső ürítésü toronysilók fémből vagy betonból készülnek. Térfogatuk nagyobb, mint az  

alsó ürítésüeké. Töltésük az alsó ürítésűekhez hasonlóan a torony oldalán található csövön  

keresztül, dobó ventillátorral történik. A szilázs kitermelését a takarmány tetején körbejáró  

csigás vagy maróláncos szerkezet végzi, ezek teljesítménye nagyobb, mint az alsó ürítésü  

berendezésüeké.  



 

 

 

 

 

 

 

ARANYKALÁSZOS GAZDA   

 

ÁLLATTARTÁS TÉTELEK  
 

 

8. Ismertesse a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat állattenyésztésre vonatkozó  

általános szabályait, valamint az állattartásra és takarmánytárolásra vonatkozó  

általános tűzrendészeti követelményeket! Mutassa be az állatokkal való helyes  

bánásmód alapelveit!  
 

 

Részletek a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról című, 16/2001. (III. 3.) FVM  

rendeletből  

 

4. ÁLLATTENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  
 

4.1. Személyi követelmények  

 

4.1.1. Az állattenyésztő telepen nem szabad foglalkoztatni:  

a) tápcsatorna (enterális) fertőző betegségben vagy bőrgennyesedésben szenvedőt;  

b) terhes nőt, a terhesség megállapítása után;  

c) szoptatós anyát;  

d) 18 éven aluli fiatalkorút.  

4.1.2. A hígtrágya kezeléssel foglalkozó munkavállaló köteles a külön jogszabályban   

(8.2.41.) meghatározott orvosi vizsgálaton részt venni.  

 

4.2. A munkahelyre vonatkozó általános követelmények  
 

4.2.1. A veszélyes helyeket, kutakat, csatornákat stb. be kell fedni, illetve be kell   
keríteni, vagy más módon meg kell akadályozni az illetéktelenek behatolását.  

4.2.2. Villamos pásztort (kerítést) a létesítésére és alkalmazására vonatkozó szabvány   

(8.3.6., 8.3.7.) előírásai szerint úgy kell telepíteni, hogy az úton közlekedő személyeket és  

járműveket ne veszélyeztesse.  

4.2.2.1. Villamos karámot erősáramú szabadvezeték közelébe csak úgy szabad  

telepíteni, ha a karám a vonatkozó szabvány (8.3.30.) előírásainak megfelel.  

4.2.3. Az állattartó telepen fekete-fehér rendszerű öltöző-, mosdóhelyiséget kell   

létesíteni. A munkahely megközelítése és elhagyása ezeken keresztül történjen.  

4.2.4. A telepen történő közlekedés során a külön jogszabály (8.2.44.) előírásait be kell   

tartani. A megengedett legnagyobb sebesség az útviszonyoktól függően legfeljebb 15  

km/óra lehet.  

4.2.5. A karámok, a legelőhöz vezető felhajtó utak, illetve kifutók az állatfajnak   

megfelelő méretű, biztonságot nyújtó, az állatok kitörését megakadályozó kerítéssel  

legyenek körülvéve.  

4.2.6. Az állattartó telepen a jármű- és személyforgalom útvonala jól láthatóan legyen   

kijelölve. Az istálló padozata botlásmentes legyen. A csatornaszemek legyenek lefedve.  

4.2.7. Az istállókban olyan szellőzést kell megvalósítani, hogy ott a levegő tisztasága   

megfeleljen a vonatkozó szabványban (8.3.8.) foglalt értékeknek.  
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4.2.8. Az állattartó telepen alkalmazott mesterséges világításra, a vonatkozó  

szabványban (8.3.9.) foglaltak az irányadók.  
4.2.9. Az állattartó telepen csak a telep rendeltetésének megfelelő állatokat szabad  

tartani.  

4.2.10. Új istálló létesítésénél a trágyagyűjtők és trágyagyűjtő berendezések, az  

istállóktól és más üzemi épületektől elkülönítve, legalább olyan távolságra legyenek, hogy  

azok környezetét ne veszélyeztessék; kialakításuk is ennek megfelelő legyen. A  

trágyagyűjtő berendezéseket úgy kell elhelyezni (telepíteni), hogy az emberek és az állatok  

tartózkodását szolgáló létesítmények és helyiségek szélárnyékába kerüljenek.  
 

4.3. A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények  

 

4.3.1. Szabadon, kötetlenül lévő nagytestű állatok (szarvasmarha, ló) között egyedül egy  

személynek nem szabad tartózkodnia.  

4.3.1.1. Az elszabadult állatok megfékezését legalább két - 18 év és nyugdíjkorhatár  

közötti életkorú - munkavédelmi oktatásban részesített férfi végezze.  

4.3.2. Az állattartó telepre - az oda beosztottak kivételével - belépni és ott tartózkodni  

csak a munkahelyi vezető engedélyével és szakképzett kísérő jelenlétében szabad.  

4.3.3. A látogatókat a kísérő köteles kioktatni a munkahelyre vonatkozó biztonsági  

előírásokra, melyeket a látogatók megtartani kötelesek.  

4.3.4. A telepre vonatkozóan el kell készíteni a teleprendet is magába foglaló üzemelési  

utasítást, melyben meg kell határozni a munkahelyi biztonsági követelmények, a rend és  

tisztaság megtartásának előírásait is. Az utasítást mindenki számára hozzáférhető helyen  

kell tartani; tartalmát az új dolgozókkal felvételkor ismertetni kell.  

4.3.5. Fertőtlenítéshez és takarításhoz a munkavállalók részére biztosítani kell a  

munkáltató által meghatározott, felhasználásra kerülő vegyszerre az előírt, vagy ennek  

hiányában, a munkáltató által meghatározott egyéni védőfelszerelést.  

4.3.6. Az állatok körmözése, agyarazása vagy szarvtalanítása az állat gondozója  

jelenlétében történjen. Ezeket a munkákat csak megfelelő jártassággal rendelkező személy  (pl. 

az állat-egészségügyi szaksegéd) végezheti 1 fő segítővel, orrhurokkal tökéletesen  

rögzített állaton, illetve - szarvasmarha esetén - kalodában.  
4.3.7. Az állattartó telepen (istállóban) dolgozók számára az állatorvos utasításainak és  

előírásainak betartása kötelező.  

4.3.8. Az állattartó telepen (istállóban) dolgozókat a munkavédelmi oktatás során ki kell  

oktatni az állatról emberre terjedő betegségek, továbbá a trágya kezelésére és elhelyezésére  

szolgáló berendezésekben keletkező gázok elleni védekezés módszereire is. A  

munkavállalókat kötelezni kell a személyi tisztaság (mosdás, fertőtlenítés) szabályainak  

megtartására; ennek feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania (szociális létesítmény  

stb.).  

 

4.4. Állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések  
 

4.4.1. Az állatokat nem szabad ütlegelni (fenyíteni), kivéve a veszély elhárításának  
esetét.  

4.4.2. Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközökkel (terelőfa, terelőlap, villamos  
ösztöke, orrcsíptető, vezetőrúd, vezetőkötél stb.) történjen. A vezetőkötelet nem szabad  
kézre csavarni.  
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4.4.3. Az állatok egyedi kezelésének biztonságos körülményeit ki kell alakítani. Rögzítő  

berendezésről (kaloda, oltófolyosó, lekötő berendezés stb.) gondoskodni kell.  
4.4.4. A kezelhetetlen és rosszindulatú állatot ki kell selejtezni a külön jogszabályban  

(8.2.42.) foglaltak szerint.  

4.4.4.1. A kiselejtezés végrehajtásáig, az állat állásánál a következő szövegű  

figyelmeztető táblát kell elhelyezni: „Vigyázat, harapós” vagy „Vigyázat, rúgós”.  

4.4.5. Rúgós, illetve harapós állatok állásait védőkorláttal kell egymástól elválasztani.  

4.4.6. A rúgós, illetve harapós ló farkába vagy sörényébe piros jelzőszalagot kell kötni.  

4.4.7. A harapós állatra mozgatásakor szájkosarat kell helyezni.  

4.4.8. Az új munkavállalót az állatok szokásairól (természetéről) minden esetben   

tájékoztatni kell.  

4.4.9. Az állatőrző és terelő kutya veszettség és más fertőző betegségek ellen beoltott, a   

legeltetési idény megkezdése előtt pedig bélférgektől mentes legyen a külön jogszabályban  
(8.2.12.) foglaltak szerint.  

 

 

A tűzrendészed követelményekkel kapcsolatban lásd:  
 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet -  Országos Tűzvédelmi Szabályzat   

16/2001. (III.3.) FVM rendelet -  Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat  
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ARANYKALÁSZOS GAZDA   
 

ÁLLATTARTÁS TÉTELEK   
 

 

9. Ismertesse a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat állatok szállítására vonatkozó  
általános szabályait! Mutassa be a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények  
(JFGK) általános állatjóléti előírásait! Válaszában térjen ki a szabályok be nem  
tartásának következményeire!   

 

 

4.5. Állatok szállítására vonatkozó általános rendelkezések   

4.5.1. Az állatok szállítási módjának, körülményeinek, az állatszállító járműveknek 
meg  kell felelniük az állatok szállítására, a közlekedésbiztonságra és a felépítmény 

kialakítására  vonatkozó külön jogszabályban (8.2.12., 8.2.32., 8.2.42., 8.2.43.) 

foglaltaknak.   

4.5.2. A 4.5.1. pontban meghatározott feltételeken túl, az állatok szállítására 

kialakított  járművel szemben támasztott további követelmények a következők:   
a) a jármű megengedett teherbírását a járművön jól láthatóan fel kell tüntetni;   
b) a járművön, az állatok tereléséhez szükséges eszközök (terelődeszka, 

villamos   
ösztöke stb.) biztonságos elhelyezésére megfelelő helyet kell kialakítani;   

c) a felépítmény legyen csurgásmentes, zárt padozatú, oldalai térelzáró szerkezettel 
(pl.   
ponyvával beállíthatóan takarható felület) legyenek ellátva, és felülről, valamint a  
menetirány szerinti homlokfalán fedhető legyen. A felső fedés kötetlen tartású állatok  
szállítása esetén zárja ki a felfelé való kitörés lehetőségét;   

d) a felépítményen megfelelő szellőzési lehetőséget kell biztosítani;   
e) a felépítmény hátfalán legyen ajtó, vagy a hátfal lehajtható legyen;   

f) a felépítmény könnyen takarítható, fertőtleníthető, szükség esetén 
szétszedhető   
legyen, és tegye lehetővé a mosóvíz, fertőtlenítőszer akadálytalan eltávolítását.   

4.5.3. A nagytestű állatokat szállító járművekre vonatkozó rendelkezések:   

a) a felépítmény 1,6 m magas, ferdén befelé zsaluzott szellőzőnyílásokkal ellátott  
oldalfalában, a rakodóajtó előtt - az állatok farmagasságában (nagytestű állatoknál 1,2-

1,4  m közötti magasságban) - a biztosító rúd behelyezésére alkalmas helyet kell 
kiképezni (a  biztosító rúd nem helyettesíti a szállítás közben alkalmazott 
zárószerkezetet, a lenyitható  oldal- vagy hátsó falat);   

b) kötött tartású állatok (kivéve a sportlovak) szállításához, az oldalfalakban 

végigmenő  acélrúd, csőborda vagy a fenéklap külső szélében az állatok kívülről történő 
megkötését  biztosító karikák legyenek;   

c) a padozat 0,6 m magas zárt peremmel csatlakozzon az oldalfalhoz.   
4.5.4. A sportlovakat szállító járművekre vonatkozó rendelkezések:   

a) a járművön legyen mellvéd-, oldal- és farpalánk (ezeket minden sorban ki 
kell   
alakítani, ha a járművön két vagy több sorban lehet lovakat szállítani);   

b) minden mellvéd- és farpalánk között keresztfolyosó és ezek végein a 
felépítmény   
oldalfalában létrával ellátott, legalább 0,6x1,0 m-es búvóajtó legyen;   



c) az oldalpalánkok a célnak megfelelően (bőrrel, habszivaccsal stb.) fedettek 
legyenek;   

d) a nagy távolságra szállító járművet felhajtóval vagy összerakható 
szükségfelhajtóval  kell ellátni;   



e) a járműnek kettős deszkapadozata legyen, keresztirányú alsó és hosszirányú felső  
réteggel.   

4.5.5. A sertést és egyéb kistestű állatot (juh, kecske) szállító járművekre 
vonatkozó  rendelkezések:   

a) a felépítmény oldalfalait az igénybevételnek megfelelő szilárdsággal kell 

kialakítani;   

b) az állatok számára a járművön megfelelő férőhelyet, valamint az esetleges útihulla 

-   

mint a külön jogszabályban (8.2.6.) meghatározott veszélyes hulladék - tárolására alkalmas  

elkülönített részt kell biztosítani;   
c) a sertésszállító jármű felépítménye tegye lehetővé a Szabályzat 4.5.8. pontjának  

megfelelő állatfelhajtó alkalmazását, és ne akadályozza a más módon történő  
(villástargoncával konténer) berakodást. Ez utóbbi esetben a jármű hátfala korláttal 

ellátott  hidraulikus emelőként működve emelje fel az állatokat, vagy a felépítmény a 
talajszintre  lesüllyeszthető, majd felemelhető legyen;   

d) a felépítmény befelé zsaluzott, 0,6 m magas szellőzőnyílással ellátott oldalfalának  
kialakítása tegye lehetővé, hogy a biztosító rúd a rakodóajtó előtt, az állatok  
farmagasságában (0,6-0,9 m között) behelyezhető legyen;   

e) a padozat 0,4 m magas zárt peremmel csatlakozzon az oldalfalhoz.   
4.5.6. Baromfit, házinyulat vagy galambot szállító járművekre vonatkozó 

rendelkezések:   

a) a járművön megfelelő ketrecekből rendezett sorokat kell kialakítani;   
b) a rakomány rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy a ketrecsorok között 

légzőfolyosó   

legyen, és a rögzítés, illetve oldás a talajszintről elvégezhető legyen;   
c) a járművet (kivéve a sportgalambot szállító járművet) el kell látni egy 

résmentes,   
fedett, jól záródó, könnyen tisztítható és fertőtleníthető „ÚTIHULLÁK” feliratú tartállyal.   

4.5.7. Az élő halat szállító járművekre vonatkozó rendelkezések:   
a) a jármű rakfelületéhez a halszállító kádak elcsúszás ellen rögzíthetők legyenek;   

b) a járműnek legyenek oldalfalai és ezek vízszintesre lenyitott helyzete 
rögzíthető   
legyen;   

c) a járművön megfelelő mennyiségű oxigénpalack tárolásához, a rakodótér 
mellső   
falánál párnafák és rögzítőbilincsek legyenek. A palackok elhelyezésére a vonatkozó  
szabványban (8.3.11.) foglaltak az irányadók.   

4.5.8. Az állatok szállító járműre rakodásához használt állatfelhajtóra vonatkozó  
rendelkezések:   

a) legyen alkalmas mind a far-, mind az oldalrakodáshoz. A vontatható állatfelhajtó 
csak  farrakodásra alkalmas;   

b) az állatfelhajtó - 1,0-1,4 m magas szállító jármű padozatot figyelembe véve - korláttal  

ellátott, 4,0-4,5 m hosszú, 1,5 m széles állatfolyosóból és a d)pont szerinti 0,5 m széles  
személyfolyosóból álljon. A kialakítására a vonatkozó szabványban (8.3.12., 8.3.13.)  
foglaltak az irányadók;   

c) ha az állatfelhajtó korlátja és a jármű oldal- vagy hátsó fala közötti távolság 0,3 m-

nél  nagyobb, akkor ide korlátot vagy hézagzárót kell alkalmazni;   
d) ha az állatok fel- vagy lehajtása a személyzet egyidejű mozgásával történik, akkor 

az  állatfelhajtót állat- és személyfolyosóra kell osztani és a kettőt gépfonattal borított 

korláttal  vagy más biztonságos módon kell elhatárolni egymástól;   



e) az állatfelhajtó padlózata csúszásgátló kialakítású legyen, amennyiben fából készül,  
úgy azt 0,3 m-enként a haladási irányra merőlegesen felerősített 0,033x0,048 m-es  
keresztmetszetű bordázattal kell ellátni, a padozat teljes szélességében. A padozaton 0,01  
m-nél szélesebb rések nem lehetnek;   



f) az állatfelhajtó szállítóeszközhöz kapcsolódó vége - az áthidaló szerepét is betöltő 
-  lehajtható ajtóval legyen ellátva. Az áthidaló legalább 0,5 m-es szakasza a járművön  
feküdjön fel; az áthidalón, valamint annak csatlakozásánál 0,01 m-nél szélesebb rés ne  
legyen. A járművel egybeépített állatfelhajtót nem kell ajtóval (áthidalóval) ellátni;   

g) az állatfelhajtó és az áthidaló névleges teherbírása a felhajtóra egyidejűleg 
terelhető  állatok összsúlyának megfelelő legyen;   

h) a vasúti rakodáshoz alkalmazott állatfelhajtó ajtaja (áthidalója) oldalirányú 
erőhatásra  (pl. a vasúti kocsi véletlen elmozdulására) kapcsolódjon szét;   

i) a mozgatható állatfelhajtót a felbillenés és elmozdulás megakadályozására, 

lehajtható  támasztókkal kell ellátni; amennyiben az állatfelhajtónak nincs 
rögzítőfékje, akkor  rögzített féksarukat kell alkalmazni;   

j) változtatható magasságú állatfelhajtó támasztó szerkezete tegye lehetővé az 1,0-1,4 
m  közötti magasság fokozat nélküli beállíthatóságát és a beállított helyzetű állatfelhajtó  
biztonságos rögzítését;   

k) a vontatható állatfelhajtó - amennyiben az közúton történő vontatásra alkalmas 
-  feleljen meg a külön jogszabályban (8.2.32.) foglaltaknak;   

l) az állatfelhajtó kialakítása tegye lehetővé a rendszeres tisztíthatóságot 
és  fertőtleníthetőséget.   

4.5.9. Vasúti szállításkor a rendes nyomtávú vágány esetén a rakodó alsó szintje a  
sínkoronaszint fölött 1,22 m-re, felső szintje 2,3 m-re alakítandó ki, és a 
vágánytengelytől  való távolsága min. 2,20 m legyen.   

4.5.9.1. A szállítás megkezdése előtt meg kell vizsgálni a rakfelület állapotát, a  
rögzítőelemek, a ketrecek, a kötélzet, az oldalmagasítók és a rács épségét.   

4.6. Szarvasmarha és ló szállítására vonatkozó rendelkezések   

4.6.1. A veszélyes (nyugtalan, támadóan viselkedő, szilaj, rúgós, harapós) állatok  
vezetését és mozgatását csak az arra kijelölt személyek végezhetik.   

4.6.2. Az állatok felhajtási területén a gyalogosan közlekedők részére az elszabadult  
állatok ellen védelmet nyújtó, erős korláttal elhatárolt védőterület legyen.   

4.6.3. Az állatokat a járműre történő felhajtáshoz és szállításhoz, megfelelő 
szilárdságú  kötőfékkel vagy lánccal kell ellátni. A kötetlen tartású állatok, illetve borjak 
rakodását a  gondozók végezzék.   

4.6.4. A szállítóeszközökbe csak akkor szabad megkezdeni az állatok berakását, ha a  
szállítandó állatok csoportja már teljes.   

4.6.4.1. A hím állatokat (bikákat, méneket) külön csoportba kell rakni.   
4.6.4.2. A vegyes szállítmányt úgy kell összeállítani, hogy az ökrök (heréltek) 

a   
tehenekkel (kancákkal) kerüljenek egy csoportba.   

4.6.4.3. Ha a szállítmány nagysága megengedi, az állatokat nemenként 
szétválasztva   
kell berakni a szállítóeszközökbe.   

4.6.4.4. Az állatokat a szállítóeszközön két oldalról ki kell kötni. A berakást 
(rögzítést,   
kikötést) folyamatosan kell végezni.   

4.6.4.5. Vasúti szállítás esetén az állatokat úgy kell elhelyezni, hogy a kísérő 
közöttük   
biztonságosan közlekedhessen.   

4.6.4.6. A támadó viselkedésű (nyugtalan, szilaj, rúgós, harapós) állatokat a vasúti   
kocsiba rakásig elkülönítve és biztonságosan kikötve kell várakoztatni.   
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4.6.4.7. A támadó viselkedésű szarvasmarha (bika) vezetését két kioktatott 
személynek  kell végeznie, az orrkarikába kapcsolt vezetőrúddal és a fejre erősített 
kötéllel. A  vezetőknek az állat két oldalán kell elhelyezkedniük. A vezetés feszesen 
tartott kötéllel  történjen, figyelemmel a letiprás veszélyére.   

4.6.4.8. Orrkarika vagy orrcsipesz nélkül a veszélyes állatot csak lábkötéssel szabad  
vezetni.   

4.6.4.9. Vasúti szállítás esetén a veszélyes állatot a vasúti kocsiban úgy kell 
elhelyezni,  hogy az állat magában és más állatban kárt ne tehessen. A kocsi másik 
oldalában csak  nyugodt természetű állatot szabad elhelyezni.   

4.6.4.10. Veszélyes állatok szállítását a szállítási okmányokon jól láthatóan, feltűnő  
színnel jelezni kell.   

4.6.4.11. Lovakat csak kötőféken szabad vezetni, legfeljebb négyesével 
összekötve.   

4.7. Sertés, juh, borjú szállítására vonatkozó rendelkezések   

4.7.1. A sertésfalkák csoportosításának és szállításának biztonsági előírásait a  
munkáltatónak kell meghatároznia. Egy személyre 10 db állatnál nagyobb csoportot nem  
szabad bízni.   

4.7.2. A rendszeres juhátvevő helyeken ivartalanított vagy vazektomizált vezető 
kos  (vezérürü) tartása kötelező.   

4.7.3. Kétrészes vasúti kocsiknál a sertések és juhok felső rekeszbe való be-, illetve  
onnan történt kirakását csak oldalráccsal ellátott, rakodó kerekes híd alkalmazásával  
szabad végezni.   

4.7.4. Az a személy, aki a vasúti kocsiban az állatok közé bemegy, fellökés ellen 

védő- terelődeszkát használjon.   

 

 

Jogszabályban foglalt Gazdálkodási Követelmények   
JFGK 18. (ÁLLATJÓLÉT) – mezőgazdasági haszonállatok védelme   

A követelmények célja:   

Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a gazdasági haszonállatok tartási körülményei  
minden szempontból megfeleljenek az Európai Unió által meghatározott minimális állatjóléti  
előírásoknak. Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a gazdasági célból tartott  
haszonállatok védelmére – a végső fogyasztók is egyre többen követik figyelemmel az  
állatvédelmi elvek gyakorlati megvalósulását. Sokakat nem csupán etikai-erkölcsi  
megfontolások, hanem az egészséges, jó minőségű ételek fogyasztásának igénye is vezérel,  
hiszen ma már köztudott az a tény, hogy a túlzott stressz jelentősen ronthatja a 
késztermékek  tápértékét, élvezeti értékét.   

Kit ellenőriz az illetékes hatóság a kölcsönös megfeleltetés ezen követelményei kapcsán?   

A megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóságának  munkatársai a szarvasmarhát, sertést, juhot, kecskét, lovat, nyulat, baromfit 

(házityúk, pulyka,  kacsa, lúd, gyöngytyúk, strucc, emu, fácán, fogoly, fürj, házi galamb), 
továbbá a prémes  állatot tartó gazdálkodókat ellenőrzik a követelmények vonatkozásában.   
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Mit ellenőriz az illetékes hatóság a követelmények betartása kapcsán?   

A hatóság azt vizsgálja, hogy az állattartó megfelel-e az állatjóléti előírásoknak, 

gondoskodik- e az állatok és környezetük rendszeres ellenőrzéséről, megfelelő javító 

intézkedéseket hoz-e,  amennyiben az állatok jólétét veszélyeztető körülmény merül fel, 
naprakészen és pontosan  vezeti-e  a  nyilvántartásait.   
Az ellenőrzés során a hatóság azt is ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e azok az eszközök,  
berendezések, amelyek elengedhetetlenek az állatok biztonságának, jólétének biztosítása  
érdekében.   

 

Követelmények   

 

 

 

 

 

 

 

A 
személyzetre, az állatok ellenőrzésére, és a nyilvántartásokra vonatkozó  
követelmények   

A telepen alkalmazott technológia figyelembevételével az állatokról elegendő számú  
állatgondozónak kell gondoskodnia. Az állatgondozóknak megfelelő szakismerettel  
(végzettség, tapasztalat) kell rendelkezniük az ellátandó állatfajra, állatfajokra nézve, ami  
lehetővé teszi a viselkedésbeli változások, betegségek, sérülések, állatjóléti problémák,  
technológiai hibák idejében történő észlelését. Ennek biztosítása érdekében célszerű a  
személyzetet  rendszeres  állatvédelmi  képzésben  részesíteni.   
Minden olyan tenyésztési rendszerben tartott állatot, amelyben az állatok jóléte a gyakori  
emberi figyelemtől függ, naponta legalább egyszer ellenőrizni kell. A más rendszerekben  
tartott állatokat olyan időközönként kell megvizsgálni, szemrevételezni, hogy elkerülhető  
legyen az állatoknak okozott szenvedés. Az állatokat bármely napszakban meg kell tudni  
figyelni minden nehézség nélkül. Ennek érdekében gondoskodni kell olyan működőképes,  
rögzített vagy hordozható kiegészítő fényforrásról, amellyel szükség esetén bármelyik állat  
akár éjszaka is megvizsgálható. Bármely betegnek vagy sérültnek tűnő állatról késedelem  
nélkül megfelelően gondoskodni kell, és ha egy állat nem reagál az ilyen gondoskodásra, a  
lehető legrövidebb időn belül állatorvos tanácsát kell kérni. Szükség esetén a beteg vagy  
sérült állatokat megfelelő helyen kell elkülöníteni, adott esetben száraz, alommal ellátott,  
férőhelyszükségletét   kielégítő   helyen   kell 
 elhelyezni.   Az állattartónak minden elvégzett orvosi kezelésről 
és az egyes ellenőrzések során   
megállapított elhullások számáról naprakész nyilvántartást kell vezetnie. A kezelési naplót 

és  elhullási naplót vagy az azzal egyenértékű nyilvántartásokat legalább három évig meg 
kell  őrizni, és ellenőrzés alkalmával vagy kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére 
kell  bocsátani.   

□ A személyzetre, az állatok ellenőrzésére, és a nyilvántartásokra 
vonatkozó  

követelmények   

□ A mozgásszabadságra vonatkozó követelmények   
□ Az épületekre és a mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó követelmények   
□ A műszaki berendezésekre, felszerelésre vonatkozó követelmények   
□ A takarmányozással és az ivóvízellátással kapcsolatos követelmények   
□ Az érzéstelenítés nélkül végzett beavatkozásokra vonatkozó követelmények   

□ Az állattartásban használatos eljárásokkal kapcsolatos követelmények   



A mozgásszabadságra vonatkozó követelmények   

Az állat fajának és fajtájának megfelelő mozgásszabadságát tilos oly módon korlátozni, 

hogy  az  az  állatnak  szükségtelen  szenvedést  vagy 
 sérülést  okozzon.  Ha egy állatot tartósan vagy rendszeresen lekötnek, 
vagy mozgását más módon jelentősen  korlátozzák, annak is - szabadabb mozgása 
érdekében, élettani és viselkedésbeli  szükségleteinek, a bevált gyakorlatnak és a 

tudományos ismereteknek megfelelően - elegendő  teret kell biztosítani ahhoz, hogy akadály 
nélkül le tudjon feküdni, fel tudjon állni, valamint  tisztálkodni tudjon.   

Az épületekre és a mikroklimatikus viszonyokra vonatkozó követelmények   

A szálláshelyek, és különösen a kutricák, illetve felszerelések építéséhez használt anyagok,  
amelyekkel az állatok kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek károsak az állatokra nézve, 
és  alaposan tisztíthatónak és fertőtleníthetőnek kell lenniük. Az állatok megkötésére 
használt  szálláshelyeket és felszereléseket úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy ne 
legyenek éles  szegélyek vagy kiemelkedések, amelyek az állatok sérülését 
okozhatják.  Az állatok tartására szolgáló épületben megfelelő szellőzésről kell 
gondoskodni, amelynek  következtében az istálló levegője friss, nem vizeletszagú 
(ammóniás) és alacsony  páratartalmú, ugyanakkor az istállóban nem alakul ki túlzott 
mértékű huzat. A takarítási  műveletek során biztosítani kell, hogy ne legyen – a 
légmozgástól könnyen felkavarodó –  vastagon lerakódott por, valamint szemmel látható 
mennyiségű szálló por az istállóban. A  káros gázok (pl. ammónia, szén-dioxid, kén-

hidrogén) koncentrációját az állatok jólétét és  egészségét veszélyeztető szint alatt kell 
tartani, a rendszeres takarítás és a megfelelő  szellőztetés révén. Az épületben – figyelembe 
véve a faj- illetve korbeli sajátosságokat –  megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani, amely 
nem készteti az állatok hőszabályozását  többletenergia felhasználására, például 
összebújás, remegés, vagy izzadás, lihegés által. (1.  kép: A malacok eltérő hőigényét 
kielégítő megoldás) Az állatokat meg kell védeni a  szélsőséges  hőmérsékleti 
 viszonyoktól.    
Az épületben tartott állatokat sem állandó sötétségben, sem a mesterséges világítás megfelelő  

megszakítása nélkül (azaz állandó világításban) nem lehet tartani. Ha a rendelkezésre álló  
természetes fény kevés az állatok élettani és etológiai szükségleteinek kielégítésére, megfelelő  

mesterséges  világításról  kell  gondoskodni.  
Azon állatok számára, amelyeket nem épületben tartanak, ha ez szükséges és lehetséges,  
védelmet kell biztosítani a káros időjárási hatásokkal, ragadozókkal, és egészségi  
kockázatokkal szemben.   

A műszaki berendezésekre, felszerelésre vonatkozó követelmények   

Minden olyan automatikus vagy mechanikus berendezést, amely alapvető az állatok  
egészségéhez és jólétéhez, legalább naponta egyszer ellenőrizni kell. A műszaki 
berendezések  megfelelő, működőképes állapotának biztosítása érdekében folyamatosan 
ellenőrizni kell az  izzók, fénycsövek, lefolyók, itatószelepek stb. működését, a nyílászárók 

záródását. Az állatok  környezetében található elektromos áramkörök és elektromos 
berendezések nem okozhatnak  áramütést, ezért érintésvédelmi szempontból 
rendszeresen végzett felülvizsgálatuk,  karbantartásuk indokolt.   



A felfedezett meghibásodásokat azonnal ki kell javítani, vagy – amennyiben ez nem  
lehetséges – a hiba kijavításáig meg kell tenni a megfelelő lépéseket az állatok egészségének  

és jólétének biztosítása érdekében. Ha az állatok egészsége és jóléte mesterséges szellőztető- 

berendezéstől függ, gondoskodni kell megfelelő tartalék rendszerről, amely a berendezés  
meghibásodása esetén biztosítja az állatok egészségének és jólétének megőrzéséhez 
szükséges  légcserét, valamint a hibát jelző riasztórendszerről. A riasztórendszert 
rendszeresen  ellenőrizni kell, melyet a naprakészen vezetett dokumentációval lehet 

alátámasztani.   

A takarmányozással és az ivóvízellátással kapcsolatos követelmények   

Az állatokat koruknak és fajuknak megfelelő, egészséges táplálékon kell tartani, amelyet, 
jó  egészségük megőrzése és táplálkozási szükségleteik kielégítése érdekében, elegendő  
mennyiségben kell adagolni. (2. kép: Elegendő mennyiségű és megfelelő takarmány) 
Egyetlen  állatot sem lehet olyan takarmánnyal vagy folyadékkal ellátni, amely szükségtelen 

szenvedést  vagy sérülést okoz. Minden állat számára hozzáférést kell biztosítani 
az élettani  szükségleteinek megfelelő időközökben a takarmányhoz. A takarmányozás 
során különös  körültekintéssel kell eljárni, és az összetétel kialakítása során figyelembe kell 

venni az állatok  faját, fajtáját, életkorát, nemét, fiziológiai állapotát, valamint etológiai 

sajátosságait.    

Minden állat számára biztosítani kell a megfelelő vízellátást, vagy azt, hogy folyadék-beviteli  

igényét más módon ki tudja elégíteni. Ezért az itató-berendezések kialakítása során a fagy  
elleni védelemre is gondolni kell.   

Az etető- és itató-berendezéseket úgy kell megtervezni, kialakítani és elhelyezni, hogy a  
takarmány és az ivóvíz elszennyeződése és az állatok közötti versengés káros hatásai  
minimálisra csökkenjenek. (3. kép: Elszennyeződött etetőberendezés) Csoportosan tartott  
állatok esetében legalább akkora legyen a takarmánykiosztó-berendezés, hogy minden egyed  

számára biztosítsa a takarmányhoz való egyidejű hozzáférés lehetőségét, és így  
megakadályozza a takarmányért folyó versengés kialakulását, az egyes állatok fejlődésben  
való visszamaradását. A csoport összeállítása során kerülni kell az olyan fokú kor- és  
testtömegbeli különbségeket, amelyek gátolhatják a takarmányhoz való egyidejű hozzáférést.    

Az állattartó saját tevékenységi és felelősségi körében köteles biztosítani, hogy az állatnak  
adott takarmány és folyadék ne tartalmazzon olyan anyagot, amely annak szenvedést vagy  
fájdalmat okozhat. Az állatnak - a terápiás, megelőzési vagy tenyésztéstechnikai beavatkozás  

céljából adott anyagok kivételével – csak olyan takarmány adható, amely a tudomány  
jelenlegi állása szerint nem befolyásolja kedvezőtlenül egészségét vagy jólétét. A 

takarmány  vagy az ivóvíz nem tartalmazhat sem fizikai (pl.: üveg- vagy fémszilánkok), sem 

kémiai (pl.:  tisztító- vagy fertőtlenítőszerek), sem biológiai (pl.: túlszaporodott kórokozó 
baktériumok,  penészgomba mikotoxinok) ártalmas anyagot.   

Az érzéstelenítés nélkül végzett beavatkozásokra vonatkozó követelmények   

Érzéstelenítés nélküli beavatkozást minden esetben kizárólag megfelelő szakértelemmel  
rendelkező személy végezhet. Amennyiben az állattartó nem rendelkezik megfelelő  
szakértelemmel és nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező alkalmazottja (megbízottja),  
úgy állatorvosi szolgáltatást köteles igénybe venni, amelyet a kiállított bizonylat   



bemutatásával  kell  igazolni.  
Az egyes állatfajok esetén a „Magyarázat 1.” táblázatban találhatóak az érzéstelenítés 

nélkül  elvégezhető beavatkozások, illetve az engedélyezett csonkítások.   

Az állattartásban használatos eljárásokkal kapcsolatos követelmények   

Tilos olyan állatfajt mezőgazdasági célra tartani, amelynek ezek a körülmények - az adott 

faj  genetikai vagy egyéb jellemzői miatt - szenvedést okoznak, vagy káros hatással vannak 
az  egészségére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak a hazánkban szokásos háziállatok  
tarthatók haszonállatként, mivel csak ezek tartásának van az állatjólét szempontjából is  
kielégítően  kialakult  gyakorlata.  
Tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az  
érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják, kivéve azon 
szükséges  beavatkozások alkalmazását, amelyek minimális vagy pillanatnyi szenvedést 
vagy sérülést  okoznak. Tilos például a fias kocák túlszoptatása, vemhes kancák 
szándékos vetéltetése,  valamint a túlzott, egészségkárosodással járó genetikai manipuláció.   

 

Tilos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Tilos az épületben tartott állatokat állandó sötétségben, vagy a mesterséges 
világítás   

megfelelő megszakítása nélkül tartani.   

□ Az állat fajának megfelelő mozgásszabadságát tilos oly módon korlátozni, hogy az 
az   

állatnak szükségtelen szenvedést vagy sérülést okozzon.   

□ Tilos az állatoknak egészségükre vagy jólétükre ártalmas takarmányt adni.   
□ Tilos az állatokon a jogszabály által nem engedélyezett csonkítást végezni.   
□ Tilos – az engedélyezett kivételektől eltekintve – olyan természetes vagy mesterséges   

tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését 
vagy   

sérülését okozzák vagy okozhatják.   

Tippek   

Több követelmény esetén is nehéz ellenőrizni, hogy az állattartó valóban minden tőle telhetőt   
megtett az előírás betartása céljából. Mindezek igazolásának, bizonyításának egy 
lehetséges   
módja, ha az állattartó a megtett intézkedésekről, például napi ellenőrzésekről, a   
takarmányozásról  stb.  naprakész  nyilvántartást  vezet.  
Célszerű kikérni állatorvos tanácsát a telepi állatvédelmi feladatok minél hatékonyabb   
megoldásainak megtalálása érdekében.   

További információ, kapcsolódó kiadványok, 
elérhetőségek:   

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: www.mvh.gov.hu   
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: 
www.nebih.gov.hu   
Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal: www.efsa.europa.eu   

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.nebih.gov.hu/
http://www.efsa.europa.eu/
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10. Mutassa be a fertőző betegségek immunizálással történő megelőzésének lehetőségeit,  

valamint a bejelentési kötelezettség fogalmát, szabályait! Ismertesse az állattartó telep  
alapvető higiéniai szabályait! Határozza meg a fertőtlenítés fogalmát, formáit, módjait,  
csoportosítsa a fertőtlenítőszereket!    

 

Fertőző betegségek   

Fertőző betegségnek nevezünk minden olyan kórformát, amely során egy alacsonyabb rendű  

kórokozó egy magasabb rendű szervezetet megbetegít és abban kóros folyamatot indít meg. A  

kórokozó lehet baktérium, rickettsia, klamidia, vírus, szubvirális kórokozó stb. A fertőző  
betegség kialakulásának két alapvető feltétele van, a fertőző ágens bejutása a szervezetbe  
(expozició) és a fertőzött szervezet fogékonysága (diszpozició) a kórokozó iránt. A kórokozó  
képesség vagy patogenitás a mikroorganizmus megbetegítő képességét jelenti. Ha ez a  
megbetegítő képesség több állatfajra is kiterjed, széles gazdaspektrumú (euryxen) a kórokozó,  

ha csak egyféle állatfajt képes megbetegíteni, szűk spektrumú (stenoxen) a kórokozó  
elnevezése.   

A kórokozókat obligát (feltétlen) és fakultatív (feltételes) megbetegítő képességük   
szerint is feloszthatjuk. Az obligát patogenitás azt jelenti, hogy a kórokozó minden, a  

kórokozó iránt fogékony egyedet képes megbetegíteni. A fakultatív patogén kórokozó 
csak  bizonyos hajlamosító tényező hatására, illetve a szervezet ellenálló képességének 

csökkenése  következtében képes kóros folyamatot megindítani a szervezetben. Látens 
fertőzésről akkor  beszélünk, ha a kórokozó megtelepszik ugyan a szervezetben, de azt 

(esetleg bizonyos ideig)  nem betegíti meg.   

A fertőző betegség akkor válik járvánnyá, ha nagy virulenciájú- (a kórokozó képesség 
foka)  és terjedő képességű kórokozó állatról-állatra, állatállományról-állatállományra 

terjed.   

A járványok térbeli terjedése szerint az alábbi járványformákat ismerjük:   

• endémia, kisebb méretű járvány, egy-egy állatállományra terjed ki, jól 
körülhatárolt  területen   

• epidémiáról akkor beszélünk, ha a betegség egyik állományról a másikra terjed, 
akár  nagyobb tájegységekre kiterjedően is   

• pandémia a járványforma neve, ha a járvány földrészeket érint.   

A járványok időbeli lezajlását illetően a következő beosztást ismerjük:   
• ha az állatok, állatállományok gyorsan, egymást követően betegszenek meg, robbanásszerű   

(explosiv) járványról beszélünk,   
• elhúzódó járvány akkor alakul ki, ha a járvány terjedése lassú.   

Ha egy állatállományban fertőző betegség, vagy annak gyanúja felmerül az állategészségügyi  

hatóságoknak be kell jelenteni.   

 

Állatokat tartó, tenyésztő üzem esetében a bejelentés megtételére mindazon személyek  
kötelesek, akik az állatok felügyeletét, őrzését, gondozását, ápolását, felvásárlását, levágását,  

vagy az állati hullák ártalmatlanná tételét foglalkozásszerűen látják el, illetve azok is, akik 

az  állatokkal érintkeznek. A bejelentést az állampolgár az állatorvosnak köteles 
megtenni.  Különösen fontos a bejelentés az ún. bejelentési kötelezettség alá tartozó 
betegségek esetén,   
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mert annak elmulasztása (ha a következmény súlyosabb beszámítás alá nem esik), a 

kártérítési  igény elvesztésével járhat.   

 

A fertőző betegségek megelőzésének lehetőségei   

A fertőző eredetű betegségek megelőzésében a legfontosabb feladat a fertőzés behurcolásának  

megakadályozása. Ennek érdekében általános járványvédelmi szabályok betartására van  
szükség. Ezek közül a legfontosabbak:   
• az istállók egyszerre ürítése, betelepítés, alapos takarítás, fertőtlenítés,   
• az egyes korcsoportok izolált tartása,   

• a különböző állatfajok elkülönített tartása,   

• az állattartó telepek zártságának megőrzése, a személy- és járműforgalom 
csökkentése,  fertőtlenítő szőnyeg elhelyezése,   

• a vadon élő állatok, rágcsálók, vadmadarak távoltartása a háziállatoktól,   
• idegen állományból származó állatok karanténozása, ismételt vizsgálata,   

• a tenyésztojások gyűjtése, fertőtlenítése, szakszerű tárolása, ha nem saját keltetőben keltetik  

azok egyedi megjelölése, hogy eredete megállapítható legyen,   

• a keltetőkre és a napos baromfi szállítására vonatkozó szabályok betartása,   
• az elhullott állatok és állati termékek, hulladékok szakszerű kezelése, megsemmisítése,   

• az emberek egészségének védelme, különös tekintettel az állatról emberre terjedő fertőző   

betegségekre.   

 

Immunprofilaxis   
A fertőző betegségek járványos méretű elterjedésének megakadályozására az általános   

járványvédelmi intézkedések mellett a vakcinás védelemnek is rendkívüli jelentősége van.   

 

Passzív immunizálás   

A passzív immunitás kialakítható mesterséges úton, adott kórokozóval szemben termelt   
hiperimmunsavó adagolásával, de kialakulhat természetes módon magzati korban is. Az anyai  

ellenanyagok diaplacentárisan átjutnak a magzatokba (rágcsálókban és az emberben),  
amelyek ily módon passzív maternális immunitással jönnek a világra.   
Hasznos háziállataink nagy részének (szarvasmarha, kecske, sertés, ló) placentáján nem  
jutnak át az anyai ellenanyagok, így ezek az újszülöttek az anya föcstejével 

(kolosztrumával)  veszik fel azokat az immunglobulinokat, amelyek ellen az anyai 
szervezet ellenanyagot  termelt. A kolosztrum ellenanyagtartalma az ellés idején a 
legmagasabb, majd ezt követően  rohamosan csökken. Különösen fontos a borjú kolosztrális 
ellenanyagokkal való ellátása  szempontjából, hogy életének első 6 órájában legalább 
kétszer, az első 24 órában pedig  összesen testsúlyának egytizedét kitevő mennyiségben 
szoptassunk, vagy itassunk vele  föcstejet. Madarakban a tojás szikanyaga biztosítja 
a maternális ellenanyagokat  (szikimmunitás).   
A maternális ellenanyagok jelenléte mind emlősökben, mind madarakban gátolja a fiatal   

állatok aktív immunválaszának kialakulását.   

 

Aktív immunizálás   
Az aktív immunizálás során elölt, vagy csökkentett virulenciájú kórokozót tartalmazó   
vakcinát juttatunk a szervezetbe, hogy abban humorális és celluláris immunitást alakítsunk ki.  

A továbbiakban felsoroljuk a bejelentési kötelezettségű állatbetegségeket.   
1. ragadós száj- és körömfájás   
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2. hólyagos szájgyulladás   
3. sertések hólyagos betegsége (SVD)   
4. keleti marhavész   
5. kiskérődzők pestise   
6. szarvasmarhák ragadós tüdőlobja   
7. bőrcsomósodáskór   

8. Rift-völgyi láz   
9. kéknyelv betegség   
10. juhhimlő és kecskehimlő   
11. afrikai lópestis   
12. afrikai sertéspestis   
13. klasszikus sertéspestis   
14. madárinfluenza   
15. baromfipestis (Newcastle-betegség)   
16. szarvasmarhák gümőkórja   
17. fertőző sertésbénulás   
18. veszettség   
19. takonykór   
20. tenyészbénaság   
21. lovak fertőző kevésvérűsége   

22. lovak vírus okozta járványos agy- és gerincvelőgyulladásai  

23. nyulak vérzéses betegsége   
24. mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása   
25. szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE)   
26. sertések szaporító és légzőszervi tünetegyüttese (PRRS)   
27. brucellózis   
28. kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladása)   
29. Aujeszky-betegség   
30. lépfene   
31. rühösség   
32. szarvasmarhák enzootikus leukózisa   
33. pontyfélék tavaszi virémiája   
34. pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása   

 

Állattartás higiéniája:   
 - Állattartás csak ott lehet, ahol a higiéniai feltételeket tudják biztosítani   
- Telep létesítéséhez szakhatósági engedélyek szükségesek (építésügyi, állategészségügyi és  

környezetvédelmi)   

- Állattartó kötelezettségei:   
 - Állatorvosi ellátás   
 - Bejelentési kötelezettség az illetékes önkormányzat felé   
 - Betegségről az állatorvos értesítése   

 

Fertőtlenítés:   
 

Fogalma, célja:   
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Mindazon eljárások összessége, mellyel a környezetbe került kórokozókat elpusztítjuk 
vagy  fertőzőképességüket megszüntetjük. A kórokozókat károsító, elpusztító eljárások:   

1. Fertőtlenítés (dezinficiálás): csak a patogén kórokozókat pusztítja el.   
2. Sterilezés: az összes élő és latenst is elpusztít.    

 
Csoportosítása:   
- Mechanikai: szűrés, sepregetés   
- Fizikai: szárítás, hőkezelés, sugárzás   
- Biológiai: más mikroorganizmus   
- Kémiai: hypo, mész, iosan, incosan, formalin, klór.   

 

Az állattartó telep higiéniai szabályai   
Lásd. a 41/1997. V. 28. FM által kiadott Állat-egészségügyi 
Szabályzatot.  
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11. Tétel: Mutassa be a tejtermelő szarvasmarha tartástechnológiáját! Csoportosítsa a 

tejtermelő szarvasmarhák takarmányozási rendszereit, takarmányait! Ismertesse a 

tejtermelő szarvasmarhák tartásának és takarmányozásának különböző korcsoportokra 

vonatkozó napi és időszakos feladatit! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- Évszakonként változó takarmányozás 

- Monodiétás takarmányozás 

- kombinált takarmányozás 

- Tejelő szarvasmarha takarmányainak csoportjai 

- Különböző korcsoportú szarvasmarhák tartásának, takarmányozásának napi és időszakos 

feladatai 

- Tehenek ivóvízellátása 

 A fejős tehén ismérvei: komoly emésztőtraktus, gyomor, egységes, hosszú, fejőgéphez 

alkalmazkodó bimbók, szabályos tőgy Helyben fejés esetén az állat tartózkodási helyén 

történik a fejés. Ez lehet: - kézi fejés - sajtáros - tankos - tejvezetékes Fejőházi fejés esetén az 

állatokat fejőházba hajtják. Ez lehet: Stabil fejőállás: halszálkás, soros (tandem), poligon 

Mozgó fejőállás: karusszel rendszerű Fejés munkaműveletei: - tőgy lemosása - tőgy törlése 

masszálással egybekötve - első tejsugarak kifejése és ellenőrzése - fejőkészülék felhelyezése - 

fejőkészülék eligazítása, a tejfolyás megindulásának ellenőrzése - gépi utófejés - fejőgép 

levétele - a bimbóvégeken maradt tejcseppek letörlése - tőgybimbók fertőtlenítése 

A tejtermelő tehenek tartásának két módja ismeretes: 1. kötött tartású istálló (ahol az állatot 

az istállóban lekötve tartjuk) kialakítása - tehénállások - etetőút - trágyaeltávolító tér (trágya-

kihúzószáras rendszer) 2. kötetlen tartás (az állatok az istállóban szabadon mozoghatnak) 

kialakítása: - etetőtér - pihenőtér - közlekedő tér - kifutó tér - mélyalmos rendszer 

 A tehéntermelő tehenek takarmányozása: hagyományosan a takarmányadag 

alaptakarmányból és pótabrakból áll. Az alaptakarmány az állat létfenntartásához és kb 10 l 

tej termeléséhez elegendő mennyiség, amit szilázs, szenázs, zöldtakarmány egészít ki. A 

pótabrak az alaptakarmányon felüli tejtermelésre adagolt koncentrált takarmány. 1 kg 

tejtermelésre 0,4 kg pótabrakot számolunk. 

 A takarmányozás lehet:  

1. Évszakhoz igazodó: kb. 8-10 l tej termeléséhez elég ez a takarmányozás (10 l felettihez 

koncentrátumot kell adni hozzá) - nyáron legelő, vagy kaszált zöldtakarmány (zöld futószalag) 

- télen tartósított takarmány (szénafélék, szenázs, szilázs) 

 2. Monodietetikus: - egész évben nagyjából azonos összetételű takarmány - tartósított 

takarmányra épülő takarmányozás 

 3. Kombinált (40-50 dkg takarmány/1 l tej) - évszakhoz igazodó+ monodietetikus - télen 

monodiéta, nyáron a tartósított takarmányt zöldtakarmánnyal egészítik ki  

A takarmányozás fontos része az ivóvízellátás is. Mindig álljon rendelkezésre, nagy 

mennyiségben, tiszta, egészséges víz. 



12.Tétel Ismertesse a szarvasmarha kor, ivar, és hasznosítás szerinti elnevezéseit! 

Csoportosítsa a húshasznú szarvasmarhák takarmányait! Ismertesse a különböző 

korcsoportú hízómarhák, valamint az anyatehenek tartásának és takarmányozásának napi 

és időszakos feladatait! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A szarvasmarha kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezései 

- Húshasznú szarvasmarha takarmányainak csoportjai 

- Különböző korcsoportú hízómarhatartás és takarmányozás napi és időszakos feladati 

- Anyatehenek tartásának és takarmányozásának napi és időszakos feladatai 

Hízómarha alapanyag lehet (korcsoport): 

 - választott bikaborjú - továbbtenyésztésre alkalmatlan üsző, növendék  

- selejtezésre kerülő tehén 

Hagyományos hízlalás olcsó, tömegtakarmányra alapozott, ekkor a tömeggyarapodás 1 kg 

körüli. Intenzív hízlalásnál a tömegtakarmányt abrakkal, koncentrátummal egészítjük ki, 

ekkor a tömeggyarapodás a napi 1 kg felett van.  

Hízlalási módok:  

- tejes borjú (tejen hizlalt) /1-3 hetes hízóba állításkor/ 

 - baby-beef hízlalás /2-4 hónapos hízóba állításkor/  

- növendék-bika hízlalás /5-7 hónapos hízóba állításkor/  

- intenzív növendékbika hízlalás /4-6 hónapos hízóba állításkor/ 

 - üszőhízlalás /6-7 hónapos hízóba állításkor, vagy 16- 20 hónapos/ 

 - borjúfogas tinó hízlalás /6-8 hónapos hízóba állításkor/  

- selejt-marha feljavítása /változó/  

Takarmányozása:  

- jó minőségű siló, szilázs 

 - jó minőségű lucerna, széna 

 - gazdasági abrak, táp Testtömegének 2-5 %-t adják az állatnak. 300 kg borjú 6-7 kg 

szárazanyag -> - 4-5 kg szilázs - 2-3 kg széna - 3-4 kg abrak 1 növendék marhának 60 cm hely 

kell az etetőnél, a vizet pedig a közelébe tenni vályúba, itatóba. Elhelyezése: - Kötetlen 

tartásban: csoportos, mely lehet zárt (rácspadló, mélyalom) és nyitott (kombinált 

mélyalmos) rendszerű - Kötött tartás - Egyedi tartás - Istálló nélküli tartás 

A szarvasmarha fajtákat hasznosítási irány szerint csoportosítjuk:  

1. Kettős hasznosítású fajta - magyar tarka: tej-hús típusú fajta. A magyar szürke, szimentáli 

és néhány egyéb fajta fajta- átalakító keresztezésével alakították ki, az 1970-es évekig a 



legnagyobb létszámban tenyésztett fajta volt. Színe szabálytalan sárga vagy pirostarka színű. 

Tejtermelő képessége 3500- 4500 kg tej, 4 % körüli tejzsírral. Hústermelése jó, márványozott 

húst termel. Külleme: húsjelleget magán viselő, középkorán érő, nagy növekedési erélyű, 

nagy tömegre hizlalható fajta. Általában szarvalt, viszonylag jó szervezeti szilárdságú, jó 

legelőképességű. Belső értékmérői: jó szaporodóképesség, egészségi képesség, hústermelő 

képesség, tejtermelő képesség. Tartása a kisebb gazdaságokba javasolt. 

 2. Tejhasznú fajták - holstein-fríz: nagy tejtermelésre, jó gépi fejésre kitenyésztett fajta. 

Szabálytalan feketetarka színű, de vörös színben is tenyésztik. Jellegzetessége a teknő alakú 

tőgy. Tejtermelése 7000-8000 kg tej, 3,5-3,7 % tejzsírral. Hústermelése közepes, a 

takarmányozással szemben igényes fajta.Legelőre nem hajtható, nem jó legelőképességű 

fajta. Külleme: vékony nyak, óriási szegy, körte formájú, széles medencéjű, nagy bendőjű, 

fejlett belső szervekkel rendelkező fajta. Belső értékmérői: jó szaporodóképesség, jó 

termékenység - jersey: gazdaságos kis testű, egyoldalú tejtermelésre kitenyésztett fajta. 

Szürkésbarna, barna, egyszínű szürke színű. Gépi fejésre kiválóan alkalmas tőgyalakulású 

fajta. Tejtermelése 3500- 4000 kg tej, 5-6 % zsírtartalommal. Hústermelése, vágóértéke 

gyenge. A takarmányozással szemben igényes. - hungarofríz: a fajta kialakításánál a holstein-

fríz és a jersey tulajdonságainak egyesítése volt a cél. Az új fajtát előállító keresztezésnél a 

magyar tarka, holstein-fríz és jersey játszottak fontos szerepet. Génhányadtól függően 

elsősorban a holstein-fríz küllemre hasonlít. Tejhasznosítású fajta, tejtermelése 4500-5000 

kg tej, 4,2-4,5 % tejzsírral. Hústermelése gyenge. 

3. Húshasznú fajták - hereford: szabályos vöröstarka színű, húshasznú típusra jellemző 

téglaalakú testalakulással. Tejtermelése a borjúnevelésre elég. Vágóértéke közepes, korán 

faggyúsodó fajta. A hús minősége nem éri el a többi húsmarha minőségét. 

 - limousin: barnásvörös színű, nagy testű, nagy vágótömegre hizlalható. Kiváló vágóértéke 

miatt kedvelt fajta. 

 - charolais: jellegzetes tejfelsárga színű, nagy testű, nagy növekedési erélyű, kiváló 

hústermelő fajta. Vágóértéke, húsformái, hús minősége kiváló, igényes a takarmányozással 

szemben.  

4. Hármas hasznosítású, őshonos fajta - magyar szürke marha: tej-hús-igavonó típusú fajta. 

Szőrzetük rövid, merev, testhez simuló, a tehenek ezüstszürke, a bikák sötétebb színűek. A 

fej, nyak, farok sötétebb, mint a test többi része. Tejtermelő képessége 1000-1500 kg tej 4,0- 

4,2 % zsírtartalommal, húsa ízletes, finomrostú. Rendkívül igénytelen, szívós, ellenálló, edzett 

fajta. 

A tejtermelő tehenek tartásának két módja ismeretes: 

 1. kötött tartású istálló (ahol az állatot az istállóban lekötve tartjuk) kialakítása - 

tehénállások - etetőút - trágyaeltávolító tér (trágya-kihúzószáras rendszer)  

2. kötetlen tartás (az állatok az istállóban szabadon mozoghatnak) kialakítása: 

 - etetőtér - pihenőtér - közlekedő tér - kifutó tér - mélyalmos rendszer  



A tehéntermelő tehenek takarmányozása: hagyományosan a takarmányadag 

alaptakarmányból és pótabrakból áll. Az alaptakarmány az állat létfenntartásához és kb 10 l 

tej termeléséhez elegendő mennyiség, amit szilázs, szenázs, zöldtakarmány egészít ki. A 

pótabrak az alaptakarmányon felüli tejtermelésre adagolt koncentrált takarmány. 1 kg 

tejtermelésre 0,4 kg pótabrakot számolunk. A takarmányozás lehet:  

1. Évszakhoz igazodó: kb. 8-10 l tej termeléséhez elég ez a takarmányozás (10 l felettihez 

koncentrátumot kell adni hozzá) - nyáron legelő, vagy kaszált zöldtakarmány (zöld 

futószalag) - télen tartósított takarmány (szénafélék, szenázs, szilázs)  

2. Monodietetikus: - egész évben nagyjából azonos összetételű takarmány - tartósított 

takarmányra épülő takarmányozás  

3. Kombinált (40-50 dkg takarmány/1 l tej) - évszakhoz igazodó+ monodietetikus - télen 

monodiéta, nyáron a tartósított takarmányt zöldtakarmánnyal egészítik ki. A takarmányozás 

fontos része az ivóvízellátás is. Mindig álljon rendelkezésre, nagy mennyiségben, tiszta, 

egészséges víz.  

 

 

 

13.Tétel: Ismertesse a sertés kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezéseit! Csoportosítsa a 

hízósertések takarmányait! Ismertesse a hízósertések tartásának és takarmányozásának 

különböző korcsoportokra vonatkozó napi és időszakos feladatait! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A sertés kor, ivar és hasznosítás szerint elnevezései 

- Hízósertés takarmányainak csoportjai 

- A malacnevelés, a sertés hízlalásának és takarmányozásának napi és időszakos feladatai 

- A hízlalást befolyásoló tényezők 

 Belső: fajta, egyed, kor, ivar, (az állat melyik fajtájával foglalkozunk, rövid vagy hosszú 

tenyészidejű, gyors vagy lassú fejlődési erélyű, és az egyed ivara is befolyásolja a hízlalás 

idejét)  

Külső: takarmányozás, falkalétszám, elhelyezés, stressz (a falkanagyság, létszám, az 

elhelyezés, a nyugodt körülmények – pihenőtér – is befolyásolják a hízlalás idejét Továbbá a 

szaporodási képességei, a termékelőállítással kapcsolatos képességei (hústermelő képesség), 

környezettel szembeni (mikroklíma, kórokozók...) ellenálló képesség is befolyásolják a 

hízlalást.  

- Hízlalási módok (tőke, sonka): korábban volt jellemző, most nem hízlalási mód, hanem fajta 

kérdése.  



Hasznosítási típus: milyen végtermék előállítására a legalkalmasabb a sertés. A bacon és 

tőketípusú sertések jól elkülöníthetők. Mindkét típus hízlalási végtömege 95–115 kg. 

 - Bacon típus (sonka): megnyúlt törzs, jól izmolt hát, fejlett sonkák, könnyű vállak, far felé 

mélyülő törzs (lapály sertés, nagy fehér sertés).  

- Tőketípus: hát, far és combok erőteljesen izmoltak, lapockák teltek és jól izmoltak (pietrain, 

duroc, belga lapály)  

- A hízók takarmányozása: Legnagyobb hányadban a takarmányozás szabja meg a munkák 

eredményességét. Fontos: nagymennyiségű könnyen emészthető, energiában, fehérjében 

gazdag takarmányok alkalmazása, magas beltartalommal. Legfontosabb 

takarmánynövények: Gabona magvak: 60 %-ban. - árpa, búza, zab, rozs -> energia - kukorica 

-> a legnagyobb mennyiségben etetett.  

- hüvelyesek: borsó, édes csillagfürt, szójabab.  

Száraz Takarmányozás 

 - Adagolt takarmányozás: ebben az esetben a sertéseket naponta több alkalommal (2-3-

szor) etetik, így a takarmányszóródás mérsékelhető. Követelménye, hogy minden állat 

számára legyen megfelelő méretű etetőférőhely, mert ellenkező esetben a csoport 

szétnövése várható. Speciális végtermékek előállítása során használatos a hízlalásban, illetve 

a tenyészsertések etetése során elterjedt módszer. Újabb megoldása a computer vezérelt 

takarmánykiosztás a tenyészkocák etetése során.  

- Ad libitum takarmányozás: a malacnevelés, hízlalás során alkalmazott módszer, melynek 

során kevesebb etetőférőhelyen több állat takarmányozása is megvalósítható. A módszer 

önetetéses. Nem korlátozzuk a takarmányfelvételt, az állatok 24 órán keresztül bármikor 

hozzájutnak a takarmányhoz. Egy etetőférőhelyre 10-12 egyed számítható. Előnye, hogy a 

szétnövés mérsékeltebb, hátránya, hogy a többlettakarmány felvétel miatt az állatok 

elzsírosodhatnak. 

 - Nyirkosított takarmányozás: ritkábban használt módszer, melynek során a takarmányt 1:1 

arányban nedvesítik. Ott van jelentősége, ahol korábban az adagolt, száraz etetésről 

áttérnek melléktermék hasznosításra, pl. savó etetésre. A technikai berendezésnek korrózió 

álló anyagból, pl. műanyag, saválló acél, kell készülnie, ugyanis a melléktermék, savó, 

sörtörköly, szeszmoslék, erősen korrodálja a vályút.  

- Loccsantott etetés: napjainkban erősen terjedő módszer, melynek során 

takarmánykonyhában bekeverik a száraz takarmányt és nedvesítő anyagot, amit 

csővezetéken juttatnak az állatok elé, korrózió álló vályúba. Hatékonyan hasznosíthatók a 

melléktermékek, azonban a gyakori etetés miatt (napi 3-5-ször) munkaszervezési 

problémákat vet fel a módszer. A technika alkalmazása során csak rácspadlós tartás 

használható a keletkező nagymennyiségű vizelet miatt. Napjainkban a malacnevelésben is 

terjedőben van.  

A házi sertés élettani tulajdonságai: 



 - Mindenevő ez megadja a táplálóanyag ellátás karakterét 

 - Együregű gyomra van 

 - Emésztő enzim garnitúrájához alkalmazkodni kell 

 - Kitenyésztettség fokozatától függ, hogy milyen az igénye  

- Rostban dús takarmányokat jól tudja hasznosítani  

- Nem válogatós 

- Életkoronként változó struktúrát mutat 

 Takarmány felvétel: nyelv reflexes mozgása a falat képződés. Takarmány formájától 

valamint a felvett takarmány víztartalmától függ: 

 - Granulált, Dercés, Szemes termény  

- Hízók elhelyezése: Az épületek kialakításán és a szellőztetési rendszer beépítésekor a 

hízósertések környezeti igényeit figyelembe kell venni, ugyanis a nagy páratartalom és a 

huzat valamint a hőmérséklet optimálistól való eltérése a termelési eredmények romlásához 

vezet.  

- Almozásos technológia 

 - Alomnélküli tartás  

- Tömör padozatos tartás 

 - Rácspadozatos tartás mélyalmos (hígtrágyás),  

- Teremnevelés A hizlalóistállók legelterjedtebb formája a kezelőúttal párhuzamos, kétsoros, 

fekvő téglalapalakú rekeszek alkalmazása, amelyben almozással és alom nélkül is lehet 

hizlalni. A kitrágyázás történhet különböző lehúzó- berendezésekkel kombinált vizes 

trágyaeltávolítással. A hízórekesz kialakításánál figyelni kell arra, hogy az itató a 

trágyázótérre kerüljön. A legnagyobb tisztaság az önetetők oldalfalon vagy homlokfalon való 

szimmetrikus elhelyezésével érhető el.  

 Jellemezze a felsorolt sertés fajták küllemét és belső értékmérő tulajdonságait 

 A sertésfajtákat hasznosítás szerint csoportosítjuk:  

1. A keresztezésben anyai partnerek csoportja Ebbe a fajtacsoportba a szaporasági, a 

felnevelési teljesítményre, a hízékonyságra és a szervezeti szilárdságra nemesített fajták 

tartoznak. A magyar nagy fehér hússertés: A legjelentősebb hazai fajta, jellegzetessége, hogy 

bőre színe rózsaszín, szőre keselyfehér, pigmentmerites, a körmök viaszsárga színűek. A fülek 

közepes nagyságúak, felállóak. A hát és a far hosszú, széles, jól izmolt. A sonkák nagyok, 

teltek, a lapocka is jól izmolt. Jó a malacnevelő képessége. A növekedési erélyét javítani kell. 

2. A keresztezésben anyai ás apai partnerek csoportja A szaporasági teljesítményre, a 

vágóérték javítására tenyésztett fajták csoportja. A magyar lapálysertés: A bőre 

halványrózsaszín, pigmentmentes, szőre fehér, körmei viaszsárga színűek. Fülei nagyok, a 



lapálysertésre jellemzően lelógóak. Testalakulásának jellegzetessége, hogy a hát egyenes, 

vagy enyhén ívelt, a far, a combok, a lapocka jól izmolt. 8-9 hónapos korban tenyésztésbe 

vehető. Átlagosan 9-10 malacot fial.  

3. A keresztezésben apai partnerek csoportja A hízékonyság, a vágóérték, a stressztűrő-

képesség javítására tenyésztett fajtacsoport. A duroc sertés: A cseresznyepirostól a 

mahagónivörös színben előforduló jellegzetes színű fajta. A körmök színe szürke. A fülei 

rövidek, felállóak, a fül vége lehajló. Testalakulására jellemző, hogy törzse hengeres, közepes 

hosszúságú, a far, a sonkák kifejezetten szélesek, a lapocka jól izmolt. Szaporasága átlagosan 

9 malac fialásonként. Növekedési erélye jó.  

4. A keresztezésben apai partnerek csoportja intenzív hústermelésre Intenzív hústermelésre 

nemesített fajták csoportja A pietrain sertés: Jellegzetessége, hogy szabálytalan tarka, 

piszkosfehér alapszínen körülhatárol fekete vagy vörös foltokkal. Testalakulására jellemző, 

hogy hengeres törzse viszonylag rövid. A combok és a lapocka Igen jól izmolt, úgynevezett 

négysonkás típus. Szaporasága átlagosan 9 malac fialásonként. A feldolgozáskor a színhús 

aránya Igen kedvező, azonban a hús minősége javításra szorul. A fajtára a rendkívüli 

stresszérzékenység jellemző. 

 - Egyéb fajták, hibridek: 

 A hampshire sertés: Jellegzetessége, hogy szőre fekete színű, a vállán fehér övvel, ami az 

első lábakra is lehúzódik. Fülei kicsik, felállóak. Testalakulására jellemző, hogy a far általában 

csapott. Szaporasága átlagosan 8-9 malac fialásonként.  

A belga lapálysertés: Tipikus négysonkás sertés, ezért küllemében eltár a többi lapály 

fajtától. Szaporasága 8-9 malac fialásonként. A fajta kifejezetten stresszérzékeny. 

 A mangalica fajta Eredetileg négy színváltozatban /szőke, fekete, fecskehasú, rőt/ előforduló 

fajta. Jellegzetessége, hogy szőre hosszú és göndör. Szaporasága Szerény, 5-6 malac 

fialásonként. A tenyésztés célja a fajta fenntartása, ill. speciális sonkakészítéshez jó 

alapanyag. A zsír és a hús minősége, íze miatt egyes fajták javítására használható. A 

hibridsertések A hibridsertés olyan tenyésztői munka eredménye, ahol az utódok értékmérő 

tulajdonságaik sok esetben a szülők teljesítményét is felülmúlják.  

A KA-HYB hibridsertés: Jellemzője, hogy ún. folytatható hibrid, a kocákat az állattartó 

válogatja ki saját állományából, a kanokat kell csak megvásárolni a hibrid előállítójától. 

 A HUNGAHIB hibrid: Négyvonalas hibrid, amely több konstrukcióban kapott állami 

elismerést. Átlagosan 9-10 malac születik agy alomban, a fialási gyakorisága meghaladja a 

2,1. A seghers hibrid: Belgiumban kitenyésztett hibrid. Kialakításánál a szaporaság, a hosszú 

élettartam, a hízékonyság, a stresszmentesség javítása volt a fő cél. 

 A dalland hibrid: Hollandiából származó hibrid. Kiváló szaporaságú és értékes húsarányú 

hibrid, mely stresszérzékeny. 

 

  



14. Tétel: Ismertesse a ló kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezéseit! 

Csoportosítsa a lovak takarmányait! Ismertesse a munkalovak 
tartásának és takarmányozásának különböző korcsoportokra vonatkozó 

napi és időszakos feladatait! 
Kulcsszavak, fogalmak 

- A ló kor, ivar és hasznosítás szerint elnevezései 

- A ló takarmányainak csoportjai 

- A csikónevelés, a lótartás és takarmányozás napi és időszakos 

feladatai 
 

 hímivarú ló: mén vagy csődör. 

A nőivarú ló: kanca. 

Az ivartalanított hímivarú lovat heréltnek nevezzük; régebben az elsősorban hátas 

célokra használt és többnyire ivartalanított lovat néhol paripának hívták. A még 

tejjel táplálkozó csikó: szopós csikó. 

Az anyjától elválasztott csikó 1 éves koráig: választott csikó. 

A második életévébe lépő csikó születése hónapjától függetlenül január 1-jétől 
(7–12 hónapos kor között) éves csikó, régies elnevezése elsőfű csikó, először legelheti 

a frissen sarjadt füvet. 
Kétéves csikó: életének 12–24 hónapos kora között lévő csikó, régies 

elnevezéssel: másodfű csikó. 

Hároméves csikó: régiesen: harmadfű csikó, 24–36 hónapos csikó. 

A használat célja szerint: a lovassportra használt lovat általában sportlónak hívjuk, 
ezen belül a díjugrató versenyeken szereplő lovakat ugrólónak, a díjlovagló 

versenyeken induló lovakat díjlónak, a militaryversenyek lovait militarylónak, 

a fogatversenyek lovait fogatlónak hívjuk. A lovastornasportban szerepelő 

egyedeket a szakág idegen kifejezésének használatával voltizslónak, a távlovagló 

versenyek lovait is inkább idegen szóval distanzlóként jellemezzük. A lóversenyeken 

futó lovakat versenylovaknak hívjuk, a galoppversenyeken futó angol telivérek és 

magas félvérek galopplovak, az ügetőversenyeken futók ügető versenylovak. 

A nyereg alatti használatra kiválasztott ló hátasló, a könnyű homokfutó elé fogott 

ló könnyű hámos futóló. A terhek szállítására használt lovat igáslónak hívjuk, ezen 
belül: a fuvaros lova a fuvarosló, a söröskocsi elé fogott a sörösló, ezek általában 

hidegvérűek voltak. 
A konflis jelenti az egyes, a fiáker a kettes városi személyszállító bérfogatot. 

A falkavadászatokra használt ló a vadászló, a hunter. A csikósok szolgálati lova 

a csikósnyerges, a cirkuszokban fellépő ló a cirkuszló. A fogatlovak elnevezéseit 
a 120.ábra mutatja. 
120. ábra - Az ötös fogat lovainak 

elnevezései; A) nyerges, B) rudas, C) láncos, D) gyeplős, E)ostorhegyes. A modern fogatsportban 

hazánk szerepe jelentős 

 



 

A kizárólag hústermelés célját szolgáló ló a húsló, beleértve a pecsenyecsikót ellő és 

szoptató kancákat is. Vágólólesz mindenféle hasznosítású ló, ha vágásra 

kerül. Szérumlónak nevezzük a szérumtermelés céljára használt lovat. 

 
A ló takarmányozása 

A ló táplálkozási sajátságai 

A takarmányozás elméleti alapjait, a különböző takarmányok értékét és a fejadagok kiszámításának 

módját a takarmányozástan tárgyalja. Itt csak a lóra vonatkozó néhány sajátságra hívjuk fel a 

figyelmet. 

A ló takarmányozása folyamán a következőket kell szem előtt tartani: 

1. Gyomrának, emésztő rendszerének befogadóképessége viszonylag kicsi. Ezért gyakran, kisebb 

adagokkal kell etetni. Ez főképp az abrakra vonatkozik. Naponta legalább háromszor etessünk. 

2. A ló könnyen betegszik meg a túlzott abrakfelvétel következtében, ezért az abrak adagolásával 

vigyázni kell, figyelembe véve a napi munkát, mozgást is. Ha a ló nem dolgozik, az abrakadagját 

csökkenteni kell vagy meg kell vonni. 

3. A ló lassan, gondos rágással eszik, ezért elegendő időt kell hagyni az etetésre. 

4. Az abrak kb. kétszeres, a szálas takarmány pedig négyszeres nyálmennyiséget szív fel, és a 

gyomorban keverés nélkül rétegeződik. Öt óra alatt 80%-a az emésztő rendszer további 

szakaszaiba távozik. 

5. A ló rendkívül kényes az ivóvíz és a takarmány tisztaságára. Penészes, romlott takarmány etetése 

könnyen kólikához, sőt elhulláshoz vezet. 1 kg takarmány-szárazanyagra legalább 3 l vizet kell 

számítani (nyáron többet). A munka utáni közvetlen hideg víz adását kerülni kell, mert bélgörcsre 

hajlamosít. 

6. A takarmányozásnak etológiai jelentősége is van. Nem kívánatos ugyanis, hogy a ló unatkozzék. 

Ezért az a helyes, ha állandóan van előtte „szálalni való”. 

7. A takarmányváltoztatást lehetőleg 3–5 napos átmenettel hajtsuk végre. 

8. A takarmányozás nagyban befolyásolja a ló hasznosítását is. Gyors járásnemben szolgálatot 

teljesítő lovak takarmányozásában az abraknak nagyobb szerep jut. 

9. A ló klasszikus takarmánya – a csikónevelésben használt legelőn kívül – a zab és a széna. Ez 

elsősorban a katonai lótartásban volt kizárólagos. Napjainkban emellett a legkülönbözőbb 

takarmányféleségek is számításba jöhetnek, beleértve a zöldtakarmányokat és a teljes értékű 

keveréktakarmányt, tápot is. 

10. A legelő a csikók, szoptató kancák és más „heverő” (nem dolgozó) lovak legfontosabb, esetenként 

kizárólagos alaptakarmánya lehet. Ehhez viszont az kell, hogy késő este és hajnalban hagyjuk a 



lovakat, csikókat legelni, és ne az emberi munkaidő szabja meg a lovak időbeosztását. Legjobb, ha 

nem hajtjuk ki és be a ménest vagy lovunkat, hanem az bármikor mehet legelni, amikor akar. 

A tenyészkanca takarmányozása 

A kancák tenyészkondícióban tartása rendkívül fontos, a túl kövér vagy túl sovány kondíció egyaránt 

káros. A megfelelő kondíció fenntartása a kanca állapota alapján adagolt takarmánnyal és az 

egészséges mozgatás összhangjával érhető el. 

A fedeztetés idején a „javuló” kondíció a legkedvezőbb, ezután a magzatnevelésre eleinte viszonylag 

kevés, az utolsó 3 hónapban több tápanyagot számítunk, a legtöbb tápanyagra a laktáció idején van 

szükség. Dolgozó kancák esetében ehhez kell még számítani a munkavégzés tápanyagszükségletét is. 

Helyes, ha közvetlenül az ellés után a kancának könnyen emészthető táplálékot adunk (zúzott zab, 

korpás „ivós”) és a normális szálasadagot csak ellés után egy héttel kezdjük adni. 

A legelő, ha megfelelő minőségű, mind mennyiség, mind minőség szempontjából a szoptató kancák 

legfontosabb alaptakarmánya lehet. Az abrakkiegészítést a legelő mennyiségétől és minőségétől 

függően kell adni. Kényesebb, rosszul legelő kancák 2-3 kg abrak mellett, hidegvérű kancák jó legelőn 

minden kiegészítés nélkül is jó csikókat tudnak nevelni. Téli takarmányozásuk is megoldható abrak 

nélkül. 

A kanca a laktáció esetén 1000–2000 l tejet is termel, a nagy hidegvérű kancák még többet is. A tőgy 

kapacitása viszont kicsi, így a csikó nagyon gyakran szopik (30–60-szor naponta): 

A kanca tejének összetétele: 

2% fehérje, 

7% cukor, 

1 %c tejzsír, 

a tehéntejtől eltér, és az anyatejhez hasonlít inkább. Ebből következik, hogy megfelelő piac esetén 

érdemes lehet kórházak, gyógyszergyárak stb. részére a kancákat a csikó mellett fejni. Ehhez 

megfelelő fejőgépek állnak rendelkezésre. 

A laktáció második felében (a 4. hónaptól) a csikó egyre többet eszik, és egyre kevésbé szorul az 

anyatejre. 

A tenyészmén takarmányozása 

A mének általában 5–10%-kal nehezebbek, mint a kancák. Ezért valamivel nagyobb életfenntartó 

tápanyagszükségletük van. 

A mének termékenysége és fedezőképessége nagymértében függ a takarmányozástól. Nem szabad a 

méneket elhizlalni, de nem szabad a kondíciójukat leromlani hagyni sem. A méntartás mesterei (írek) 

a fedeztetési időszakban (február–június) a legjobb kondícióban tartják a méneket a mozgatás és 

takarmányozás megfelelő arányával, utána pedig pihenőidőszak következik, amikor az értékes 

méneket csak legelőn (paddockban) tartják, gyakorlatilag életfenntartó tápanyagon. Két-három 

hónappal a következő fedeztetési időszak előtt kezdik ismét feljavítani, abrakolni. 



A fedeztetési időszakban, nagy igénybevétel esetén (napi 1-2 ugrás), rendes jártatás mellett a 

tápanyagigény nagyon megnő, és külön kell ügyelni arra, hogy elegendő kéntartalmú aminosavat 

kapjon a mén. 

A tenyészmének takarmányozásában nagymértékben figyelembe kell venni az egyedi eltéréseket. 

A szopós csikók takarmányozása 

„A kanca elli a csikót, de a zab az anyja”. Ez a közmondás utal arra, hogy a csikó fejlődési erélye 

rendkívül nagy. Ezt ki kell használni, és már a harmadik hetes korától kezdve a csikónak ad libitum 

abrakkiegészítést kell kapnia. Az általános gyakorlat, hogy a csikóknak zabot adunk (ahány hónapos a 

csikó, annyi kg) és jó minőségű szénát (1–3 kg), ill. legelőt. Az abrakot természetesen úgy kell adni, 

hogy a kancák ne férjenek hozzá (csikóóvoda). Szokás, főképpen kezdetben, a zabot zúzni és cukrozni 

a szopós csikók számára. 

Az elárvult csikót a legjobb dajkaságba adni egy másik kancához. Adott esetben tehéntejjel is fel lehet 

nevelni: 3(tej) : 2(víz) arányban hígított és dúsított (35 g cukor literenként) tejjel. Volt már arra is 

példa, hogy kecskedajka nevelt fel csikót. 

A különböző korú csikók takarmányozása 

A csikónevelés kezdete a döntő. A jól fejlett választott csikó elválasztását fokozatosan kell elvégezni, 

többnyire 5–8 hónapos korban. A jól fejlett, egészséges csikót korábban, a fejletlenebbeket később 

választjuk el. A hidegvérű vagy húsra értékesített csikót szokás az anyja alól a maximális fejlettségnél 

későbben, az eladáskor elválasztani. 

A választott csikó takarmányozásának döntő része az abrak. Kár lenne a nagy fejlődési erélyt 

kihasználatlanul hagyni, ezért az ad libitum takarmányozást folytatva nagy abrakadaggal (3-4 kg) és 

kevés szénával (2-3 kg) etetjük. Adott esetben fehérjekiegészítésre is sor kerülhet az anyatej pótlására 

(tejpor, fölözött tej). 

Vigyázni kell arra, hogy ebben a gyors növekedési időszakban (kb. másfél éves korig) ne csak a 

táplálással, hanem a csikó mozgatásával is törődjünk, mert egyébként nem lesz tartósan használható 

lovunk. 

Másfél éves kor után az abrakot egyre inkább a legelő és a széna váltja fel. A másfél éves csikó már 

meghaladja kifejlettkori marmagasságának 90%-át, ezért, ha eddig jól végeztük a csikó nevelését, már 

nehéz elrontani. 

Versenyzésre szánt csikók esetében, amelyek már kétéves korban a versenypályára kerülnek, a 

maximális növekedési erély kihasználása elengedhetetlen, megfelelő jártatás mellett. 

Természetesen a só és az ásványi anyag úgy helyezendő el, hogy ahhoz a csikók (ill. lovak) bármikor 

hozzáférjenek. 

A használati lovak takarmányozása 

A különböző célra használt lovak takarmányadagjának az életfenntartó szükségleten kívül a munkához 

szükséges tápanyagot kell tartalmaznia. A munka elsősorban az energiaigényt növeli (a fehérjepótlás 

emellett automatikus), és az izzadás miatt gondot kell fordítani az ivóvíz és a konyhasó pótlására is. 

Az igáslovak takarmányozását – gazdasági okokból – elsősorban tömegtakarmányokra kell alapozni, 

abrakot pedig kiegészítésképpen kell etetni. A fuvarosok is sokszor délben kevés abrakkal dúsított 



szecskát szoktak abrakos tarisznyából etetni. A munkát többnyire könnyű, közepes, nehéz 

kategóriákba szokták sorolni, és ehhez adják meg az igényelt tápanyag mennyiségét. Az igásmunka 

nehézségi foka függ a szállított teher nagyságától, a vontatott jármű minőségétől, a szállítási 

távolságtól, a megállásoktól, valamint a nap folyamán munkában töltött idő hosszától. 

Kézikönyvekben táblázatok mutatják meg joulban vagy mkp-ban a különböző munkakategóriákat. 

Nem lehet azonban pontos mérésekre alapozva, „tudományosan” kiszámítani a lovak fejadagját, mert 

ezt nagyon sok esetleges tényező is befolyásolja még, pl. hogy a ló párja hogyan dolgozik. 

Nagyon fontos tehát, hogy a lovak kondícióját állandóan ellenőrizzük. Ehhez megfelelő gyakorlat 

szükséges, de nem szabad szégyellni azt sem, ha időnként mérlegre állítjuk lovainkat. 

A hátaslovak takarmányozása 

A kedvtelésből tartott lovak munkáját igen nehéz objektíven mérni a nagy változatosság miatt. 

Elsősorban a munkában töltött idő határozza meg a terhelést. Így a takarmányozást a kondíció állandó 

ellenőrzése alapján kell megoldani. 

A versenylovak és a nagy teljesítményű sportlovak takarmányozása 

Ezeknek a lovaknak a takarmányozását a változó terhelésnek megfelelően kell végezni, elsősorban 

koncentrált takarmányokra alapozva. Rendkívül fontos, hogy a megfelelően edzett lovak a maximális 

teljesítményt tudják nyújtani anélkül, hogy súlyfeleslegük lenne. 

A verseny- és sportlovak tehát elsősorban abrakot fogyasztanak, ezért este valamivel több szénát 

célszerű adni. Fontos emellett, hogy ásványianyag- és vitaminellátás szempontjából teljes értékű 

legyen a fejadag. A különböző kiegészítőszereken kívül ezért sárgarépát is szoktak kis adagban etetni. 

Nagyon fontos a terhelésnek (versenynaptár) megfelelően ütemezett táplálóanyag-ellátás, ezért a lovak 

takarmányozása teljesen egyedre szabott ebben a kategóriában. Az alapja 2–8 kg abrak (nagyrészt zab) 

és 4–6 kg széna. Az adagokat a versenyzésnek megfelelően kell növelni, a pihenőnapokon 

csökkenteni, a nagy megterhelések idején pedig órára időzíteni. 

Vannak próbálkozások a versenylovak számára teljes értékű tápok összeállítására is. Elméletileg 

nagyon hasznosak lehetnek, a gyakorlat viszont azért nem szereti ezeket, mert a ló a granulált tápot 

gyorsan megeszi és utána „unatkozik”, ezért kialakulnak bizonyos rossz szokásai. 

Különböző teljesítménynövelő anyagok (dopping) használata tilos, a tiltott, ill. megengedett szereket 

és ezek ellenőrzésének módját éppen úgy pontos szabályzat rögzíti, mint az emberek sportjában. 

A hízó ló takarmányozása 

A megfelelően táplált használati lovakat általában nem érdemes vágás előtt hizlalni. Sovány lovak 

feljavítására adott esetben sor kerülhet. Erre a célra elsősorban olcsó gazdasági takarmányokat 

használunk fel. Egészséges sovány lovakkal napi 1–1,5 kg gyarapodás is elérhető. 1-2 hónapnál 

tovább nem szoktunk selejt lovat hizlalni. 

Az ún. pecsenyecsikó rendkívül nagy élvezeti értékű és egészséges húst termel, amely 

Magyarországon nem örvend népszerűségnek. Különböző kategóriái vannak. 

Választott csikó azonnali vágásra. 8-9 hónapos korban esetleg még szoptatva ad libitum 

takarmányozott csikó. Van piac, amelyik a melegvérű (280–300 kg), van, amelyik a hidegvérű csikót 

(300–350 kg) kedveli inkább. 

Az intenzíven hidalt csikók 12 vagy 18 hónapos korban kerülnek vágóra, elsősorban kukoricaszilázsra 

alapozott hizlalás után. Legeltetésre (ez esetben természetesen abrakkiegészítéssel) az évszaktól 

függően kerülhet sor. 



Szokás a normális csikóneveléssel nagyobb áron el nem adható csikókat nehéz súlyra hizlalni. Ezeket 

24, illetve 36 hónapos korban értékesítik. 

Extenzív legelőre alapozott csikóhizlalásról is beszélhetünk, akkor a legeltetve egészségesen nevelt 

csikók közül a piacra szántakat kb. 2 hónappal az eladás előtt vesszük ki a ménesből, és a 

lehetőségeinkhez alkalmazkodva hizlaljuk őket. 

Noha a lónak a fiatalkori fejlődési erélye rendkívül nagy, amely alkalmassá teszi a hizlalásra, a lovat 

hazánkban inkább használatra neveljük, az esetleges exporthúsáraknak a szerepe pedig a hazai piaci 

árak kialakításában van. 

 

 

 

15. tétel Ismertesse a juh, ivar és hasznosítás szerinti elnevezéseit! Csoportosítsa a 

különböző hasznosítási irányú juhok takarmányait! Ismertesse a juhok tartásának és 

takarmányozásának különböző hasznosítási irányokra és korcsoportokra vonatkozó napi és 

időszakos feladatait! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A juh kor, ivar és hasznosítás szerint elnevezései 

- A juhok takarmányainak csoportjai 

- A különböző hasznosítási irányú és korcsoportú juhok tartásának, 

takarmányozásának napi és időszakos feladatai 

A juhok elhelyezésére viszonylag egyszerű és olcsó megoldásokat alkalmazzunk A juhok 

elhelyezhetők zárt vagy alkalmi istállókban. Az istálló funkciója szerint lehet: elletőistálló, 

nevelőistálló, hizlalóistálló. A juhászatban döntően hagyományos tartási rendszerben 

tenyésztik a juhot. 

Báránynevelés  

Az ellés után a legfontosabb, hogy föcstejhez jussanak a bárányok, majd kéthetes korban 

már el kell kezdeni hozzá szoktatni a bárányokat a szilárd takarmányhoz. Történhet a 

báránynevelés mesterséges módon is, amikor a bárányok 28-32 napos korig tejpótló tápszert 

isznak. 

 A hízóbárány-nevelés módjai:  

- tejesbárány hízlalás /15-18 kg-ig, szoptatással, vagy mesterséges neveléssel/ 

 - intenzív pecsenyebárány hízlalás /25-35 kg-ig, intenzíven táppal hizlaljuk/ 

 - félintenzív pecsenyebárány hízlalás /a tápot szénával, szilázzsal kiegészítjük/ 

 - éves pecsenyebárány hízlalás /éves korukra elérik a 35-40 kg-ot/ 

 A hizlalás módszerei:  

a, Tejesbárány hizlalás:  

- anyatej az elsődleges takarmány  



- az anyákat jobban kell etetni és elő kell készíteni őket a báránynevelésre - 1-2 naposan 

elválasztják és tejpótlóval hízlalják Kevés szilárd takarmányt kapnak ( báránytáp ) és 6-8 

hetes korban 14-18kg tömegnél értékesítve lesz. Húsuk fehér vagy halvány rózsaszín. 240-

270g a napi súlygyarapodásuk.  

b, Pecsenye bárány hizlalás: 

 - intenzív: 6-8 hetes korban leválasztott 12-18 kg-os bárányt táppal hizlaljuk és 24-25 kg 

tömegnél értékesítjük (ablibidum= zabálás) 1kg tömeggyarapodásra 4,5- 5 kg tápot használ 

fel. 

 - félintenzív: 8 hetes korban választjuk el. 17-18kg korlátozott mennyiségű tápot kap, 

valamint réti szénát és kukorica szilázst kapnak. 210g/ nap a napi tömeggyarapodásuk - éves 

pecsenye bárány hizlalás: választás után 7-9 hónaposan legelőn lesznek,(bendősítjük) 

istállóba csukás,2 hónapig hizlaljuk őket, 9-12 hónapos korban 35-40kg-os súlyban levágjuk 

őket. 0.4-0.5 kg-os vegyes abrakkal indítom, 0.8kg felviszem, fél kg lucerna széna valamint 

1.5- 2kg kukorica szilázst kapnak. 110-120g/ napi súlygyarapodás, utolsó napokba 200g napi 

súlygyarapodás.  

Hízóbárányok takarmányozása:  

Anyajuhok teje ez az alapja. A hízlalás módjától függ hogy mikor,mennyi tápot takarmány 

kapnak. - báránytáp - vegyes abrak - jó minőségű széna,szilázs A hízóbárányok elhelyezése: - 

rácspadozaton - mélyalmos istállóban A bárányok 30-50 napos csapatba lesznek tartva. 0,5- 

0,7 m2/db a férőhely igény. Takarmányt önetetőből kapnak. Szellőztetés !( ha melege van 

nem eszik annyit ) Önitatók is vannak, a nyalósó is fontos ezt a mennyezetről lógva vagy a 

vályúba helyezem el. Ha 40kg feletti súlyt szeretnék elérni akkor meg kell nyírni a 

bárányokat.  

A juh az egyik legrégebben háziasított gazdasági állatfaj. A tenyésztői munka eredménye, 

hogy több száz fajtát alakítottak ki a világban. 

 1. Őshonos magyar fajták 

 - racka: őshonos magyar fajta, legjelentősebb a hortobágyi racka. Külleme jellegzetes, 

dugóhúzószerűen csavarodott egyenes lefutású szarvat visel mindkét ivar. Fehér és fekete 

színű változatát tenyésztik. Lassú fejlődésű, későn érő, szaporasága 110- 120 %. A gyapja 

kevert gyapjú, az anyák 2 kg, a kosok 2-4 kg körüli gyapjút termelnek. A tejtermelése a 

báránynevelésen felül 40-50 liter.  

- cigája: jellegzetessége, hogy a fejet és a lábakat fekete fedőszőrök fedik, valamint a fekete 

lelógó fülek. A gyapjú fehér, vagy sárgásfehér színű, benne fekete szálakkal. Szaporasága 

100-120 %. Vegyes hasznosítású fajta, jó alap lehet hús és tejtermelő állományok 

kialakításához. Az anyajuhok 3-4 kg gyapjút termelnek.  

2. Merinói fajtacsoport A fajtacsoportba a testtömeg, a gyapjútermelés és gyapjúminőség 

alapján különböző típusok tartoznak. 



 - magyar merinó: kialakulása egyrészről a francia finomgyapjas merinóból, másrészről a 

rackából történt különböző keresztezésekkel. Mérsékelten finomgyapjút termel. Szaporasága 

130- 150 %. Az anyák gyapjútermelése 3-6 kg, a kosoké 9-12 kg. Tejtermelése a 

báránynevelésen felül 30-60 liter. 

 3. Húsfajták  

- német feketefejű húsjuh: jellegzetességük, hogy fejük, lábvégük fekete színű. 

Gyapjútermelése 2-3 kg fehér színű gyapjú.  

- suffolk: nagy testű húsfajta, jellegzetessége, hogy viszonylag nagy fülei lelógóak. A fej, a 

lábvégek, körmök feketék, a gyapjú sárgás színű. Gyapjútermelése 2,5-3,5 kg, szaporasága 

130-1 80 %.  

- texel: nagy növésű, kifejezetten hústermelésre kitenyésztett fajta. A gyapjútermelése az 

anyáknak 4-5 kg. Szaporasága 150-180 %. A húsfajták között a legjobb a húskitermelése, eléri 

a 60 %-ot. Tejelő fajták  

- awassi: ősi, zsírfarkú, kevert gyapjas tejtermelő típusú fajta. A fej és a lábvégek sárgásak, 

vagy barnák, a bunda fehér színű. A tejtermelés 200-260 napos laktáció alatt 350-420 kg 6-8 

% tejzsírral, gyapjútermelése 2,5-3 kg, szaporasága 120 %. Húsa faggyúmentes. 

 - keletfríz: nagy testtömegű, kiváló tejelő fajta, gyors fejlődésű, tejtermelése 220- 260 napos 

laktáció alatt 500.600 kg 6,4 % tejzsírra. Gyapjútermelése 4 kg körüli, szaporasága 150-190 

%‚nem ritka a hármas ikerszületés sem. 

 4. Szapora fajták 

 - fin landrace: szaporasága miatt kedvelt a hibridek előállításánál. Korán érő fajta, 6-8 

hónapos korban tenyésztésbe vehető. Szaporasága 200-250 %‚szinte egész évben ivarzik, 

egyszerre 2-3 bárányt ellik. Gyapjútermelése 3-5 kg, fényes fehér színű. 

 - bábolna tetra szapora: a fajtát a magyar merinó, a romanov és a finn landrace fajtákból 

alakították ki. Tenyésztésbe 12 hónapos korában vehető. Gyapjútermelése az anyáknak 3-4 

kg, szaporasága 170 %. 

  



16.tétel Ismertesse a kecske kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezéseit! Csoportosítsa a 

különböző hasznosítási irányú kecskék takarmányait! Ismertesse a kecskék tartásának 

és takarmányozásának különböző korcsoportokra és hasznosítási irányokra vonatkozó 

napi és időszakos feladatait! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A kecske kor, ivar és hasznosítás szerint elnevezései 

- A kecskék takarmányainak csoportjai 

- A különböző hasznosítási irányú és korcsoportú kecskék tartásának, 

takarmányozásának napi és időszakos feladatai 

- A kecskenevelés, hízlalás 

A kecske elnevezései 

A kecske neve ivar és életkor szerint: Bak: kifejlett hímivarú kecske. Anya: 

kifejlett nőivarú kecske. Gida: hímivarú kecske ivarérésig. Gödölye: nőivarú 

kecske ivarérésig. Ürü: ivartalanított hímivarú kecske. Buga: szarvatlan 

kecske. 
 

Mezőgazdasági hasznosítása 

Egyetlen gazdasági állatfaj sem termel olyan sokféle terméket kis és 
szerény befektetéssel, mint a kecske. Olyan területeket (meredek kopárok, 

ugarok, beszántás előtti területek) is képes hasznosítani, melyet más haszonállat 

nem. A kecske a testtömeghez viszonyított tejtermelésben az élen áll 
(20x). Húsa fehérje-dús, kalória-szegény, megfelel a korszerű konyha 

követelményeinek. Szőre, illetve bőre ipari nyersanyag. Trágyája sem 
elhanyagolható. A kecskét az év napjainak többségében célszerű 

legeltetni, így biztosítható a gazdaságos és egészséges tartás. A 
közhiedelemmel ellentétben a kecske válogatós, az egyféle takarmányt 

hamar megunja, egy-egy helyen keveset legel, hamar odébbáll. Nagy 
területet bejár, mozgásigénye is nagy. Számos fajtának a nyájtartó 

képessége kicsi, ezért érdemes juhokkal együtt tartani. 
Szánentáli 

Alpesi 

Anglo-núbiai 

Búr kecske 

Magyar parlagi kecske 

Magyarországon napjainkban több fajta kecske tenyésztése folyik, melyek 
közül némelyek tejhasznosításúak és egy pedig húshasznosítású. A tejelők közül 

az alpesi és a szánentáli, az Európai Unió országaiban a legelterjedtebb és 

legnagyobb termelési eredményekkel rendelkező tejelő fajták, ebbe a 
hasznosítási típusba tartozik továbbá a toggenburgi és az anglo-núbiai. A 

húshasznosítású búr Dél-Afrikából származik, de ma már vannak az 

országban hazai tenyésztésű egyedei is. A szánentáli és 

az alpesi fajtafenntartója az MJKSZ, természetesen a tenyésztőszervezet 

adatbázisában a különböző keresztezéseiből származó egyedek is 
megtalálhatók. 
Szánentáli 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/ch15.html#id553876
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/ch15s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/ch15s03.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/ch15s04.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/ch15s05.html


A fajta ( 118. kép ) tenyésztési célja: a fajta tisztavérben történő fenntartása és folyamatos 

javítása, az állomány növelése. Cél továbbá a 270-300 napos laktációs időszak és a 

kiegyenlített perzisztenciához tartozó magas tejtermelés elérése, a szaporasági mutatók és a tej 

beltartalmi értékének javítása mellett. Fontos keresztezési partner a hazai árutermelő 

állományok tejtermelése mennyiségi mutatóinak javításában. Fajtatisztán az intenzív és fél-

intenzív tejtermelés megvalósítására alkalmas. A fajtajelleg leírása: kifejezetten tejelő fajta, 

erőteljes, robosztus testalkat jellemzi. Kifejlett korban a bakok átlagos testsúlya 90-110 kg, 

marmagasságuk 80 cm feletti. Anyáknál a testsúly átlagosan 60-65 kg, a marmagasság 65-70 

cm, a törzshosszúság 70-80 cm. A szőr rövid, egyöntetűen fehér színű, enyhe sárgás 

színeződés előfordulhat. Lehet szarvalt vagy suta, a nyakon függelékes vagy anélküli, 

szakállas vagy szakálltalan. A homlok széles és lapos, az orrvonal csaknem egyenes, a fülek 

vízszintesnél lejjebb nem lóghatnak. Jellemző a fajtára az erőteljes mar, a széles lapocka és az 

egyenes hátvonal. A mellkas mély, széles és hosszú, a bordák jól látszanak. A tőgy mirigyes, 

terjedelmes, félgömb alakú, felső részén igen széles és jól függesztett. Nyugodt 

vérmérsékletű, a zárt tartást jól viseli. Korán érő fajta, a gödölyék megfelelő nevelés mellett 

7-12 hónaposan tenyésztésbe vehetők. Átlagos ellésenkénti szaporulata 1,7. Tejtermelése jó 

körülmények között, 270-300 napos laktáció alatt elérheti a 800-1000 kg-ot. 

Kecsketartás épületei 

Új kecsketelep létesítésénél gondoskodjunk arról, hogy az állattartó telep 

külterületen ( 123. kép ), összefüggően beépített lakóterületen kívül épüljön, 

ahol meghatározó, kötelezőépítési terv, előírás nincs. Az állattartó 

telepnek és környezetének a szakmai kívánalmakon kívül esztétikai 
élményt is kell nyújtani, ezen kívül működtetésénél figyelembe kell venni, 
hogy környezetét ne károsítsa. Régi épületek, istállók átalakításával is célt 

érhetünk. Ideális esetben ezek az épületek 60 méternél nem hosszabbak 
és12 méternél nem szélesebbek. 

A kecskeistállóval szembeni alapvető követelmények: 

Védjen az időjárás viszontagságaitól (eső, szélvihar, túl meleg, túl hideg, huzat), hogy az 

állatok termelőképessége kibontakozhasson. Tartsa az optimális (8-12ºC) hőfokot, 

szellőztethető és jól tisztítható legyen (CO2 3%-ot, NH3-tartalom 1%-ot, relatív páratartalom 

a 80%-ot ne haladja meg). Olcsó és elég világos legyen. Az istálló fala hőálló, alapozása jó 

szigetelésű anyagból készüljön. A trágyalé elvezetésére a padozatot enyhe lejtéssel építsük ki. 

A munkagépek térigényére tekintettel, előnyös, ha a belmagasság legalább 3,0-3,5 m. 15-20 

m2 alapterületre jusson 1m2 ablakfelület. Az ablakokat a fal felső harmadában helyezzük el. A 

légcserét kifelé billenő ablakokkal, függőleges szellőzőcsatornával biztosítjuk. A traktoroknak 

az istálló két végén egy-egy 3x3 m-es deszkaborítású kaput alakítunk ki. A padlásteret 

hasznosítsuk a téli takarmányok tárolására. A jobb hőszigetelést álmennyezet kialakításával is 

elérhetjük. A tetőszerkezetnek ellen kell állnia a hónnyomásnak és az esőnek. A kecsketelepet 

körül kell keríteni drótkerítéssel. A telepre irányuló személy- és járműforgalom csak az erre a 

célra szolgáló kapun keresztül bonyolódhat. A kapu előtt fertőtlenítő folyadékkal megtöltött, 

műanyag szivaccsal bélelt betonvályút kell kiépíteni. A telepre belépő személyeknek is át kell 

haladniuk a fertőtlenítő szivacspárnán. 

Istálló berendezései 

A takarmányok etetését abrakos vályúval ( 124. kép ), szénaráccsal ( 89. kép ) (egy- vagy 

kétoldalas, hordozható vagy stabil) vagy szénaráccsal egybeépített etetőjászollal oldhatjuk 

meg. A jászol fából, betonból és műanyagból is készülhet. Vakaródzó helyet is készítsünk 

dróthálóból és félkörívben rögzített betonvas kiépítésével. Az itatást ( 96. kép ) megoldhatjuk 

szinten tartásos vagy labdás önitatóval, illetve betonvályúval. Gondoskodjunk nyalósó-

tartóról ( 125. kép , 126. kép ) a tömb vagy por alakú só fogyasztásához. Csoportok 
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kialakításához nélkülözhetetlen az elválasztó rekesz/dranka ( 32. ábra ). A karámrendszerbe 

célszerű beiktatni a fürösztőt ( 127. kép ) és a körömfertőtlenítő tálcát is. 

A kecsketartás módjai 

Kötött , lekötéses tartás előnye, hogy egyedileg jobban megfigyelhetők az állatok, kevesebb 

alomra van szükség. Hátránya, hogy sokkal nagyobb költséggel üzemeltethető és a kecskék a 

kötött tartást nagyon nehezen viselik el. Kötetlen tartás előnye, hogy természetesebb az 

állatok számára, nem okoz gondot a trágyakezelés, az évi 2x kitrágyázás. Hátránya, hogy a 

szarvalt domináns kecske, sérüléseket okozhat a többieknek; az ivarzó anyakecske ugrásával 

nyugtalaníthatja a többieket; több alomra van szükség. Elfogadható a kötetlen tartás 

bokszokban is, így a tenyészbakok vagy anyakecske és gidája 

elhelyezése. Iparszerű/nagyüzemi kecsketartás; A hazai nagyüzemi kecsketartást több 

szempont indokolja: Kecsketermékek világpiaci kereslete növekszik. A gyenge termőhelyi 

adottságú területek gazdaságosan hasznosíthatók. Különleges és piacképes termékek 

(kecsketej, -hús, -sajt, -gomolya stb.) előállításának lehetősége. A hazai tenyészanyag bázis 

megteremtése a hazai termelők számára, azok termékeinek begyűjtése, nagyüzemi 

feldolgozása, értékesítése, szaktanácsadás, szakemberek kiképzése stb. Tenyészállatok 

előállítása, az előállított állati termékek értékesítése, sperma bankok létrehozása, komplett 

termelési rendszerek exportja a fejlődő országokba. Kecskefarm létesítés feltételei: korszerűen 

gépesített telep létrehozása és ott nagyobb létszámú állat tartása, illetve tenyésztése; a 

telephez betonút vezessen; az egész telepnek szilárd útburkolata legyen; a telep istállói déli 

tájolásúak legyenek. Férőhely igények: Kötött tartású istálló: a jászol hossza mentén 0,7 m-

enkénti kecskeállásokat kell kialakítani. Szabad/kötetlentartás: a gidák hely igénye 8-12 hetes 

korig: 0,5 m2/gida; bokszos tartás: 2,5 m2/anyakecske. Kötetlen tartású istálló: 1,5-2 m2/, a 

kifutóban 3-4 m2/anyakecske a hely igény. A 45-50-es állatlétszámú csoportok kialakításakor, 

minden csoportnak külön kijárata legyen a kijárati folyosóra és a kifutóhoz. A csoportokat az 

istálló légterének megbontása nélkül 1,5-1,8 m magasságú fa válaszfallal különítsük el. A 

kifutókat 1,6-1,8 m magas erős drótháló kerítéssel kell körülvenni. 

A korszerű kecsketelep épületei 

Anyakecske vagy tenyész -növendék , vemhes kecske elhelyezése 50-es csoportokban ajánlott 

( 128. kép , 129. kép ). Berendezés: elválasztó rekesz, szénarács, etetőjászol, szinten tartásos 

önitató, nyalósó (minden csoporthoz egy-egy); csoportonként egy-egy vakaródzó hely, déli 

tájolású kifutó, mélyalmos rendszer. Ellető-gidanevelő : ellés egyedi ellető bokszban 

(140x150 cm/2,1 m2), betonburkolat. A bokszok között 110 cm széles etető út legyen. A 

berendezés: szénarács, etetőjászol, itató, nyalósó. Gidanevelő: természetesnevelésnél: ellés 

után 1-3 napig az anya gidáival az ellető bokszban marad. A 4. naptól választásig az anyákat 

és a gidáikat a gidanevelőben, 15 anyás csoportokba (3 m2/anya + szaporulata) helyezzük 

el. Mesterségesnevelés: Ellés és föcstej itatás után a gidák, 8-12 kg testsúlyig a 

gidanevelőben, 30-as csoportban (0,8-1 m2/gida) helyezzük el. Télen: az istálló fűtését, szopós 

gidáknál infralámpával oldjuk meg. Gidanevelő és -hizlaló épület: az állatok ivar és testtömeg 

szerint elkülönítve, kiscsoportos elhelyezéssel (30-50 létszám) tarthatók: mélyalom vagy 

rácspadlón. Ketreces nevelő- és hizlaló -berendezés: egy hizlalósor 72 m hosszú, 4 helyezhető 

el egymás mellett. Fejőház : lehet sajtáros és automatizált. A bakok elhelyezése: Kötetlen 

tartással, egyedileg, bokszokban (külön istállóban) kifutóval, a boksz: 2x2 m/bak, kifutó: 6 

m2/bak legyen. Csoportosan: azonos korcsoport (együtt nevelés). Hely igény: istállóban 2,5 

m2/bak, kifutóban 4 m2/bak. Ajánlott berendezések : legelőre alapozott kecsketartásnál 

villanypásztor. Szükséges még árnyékot adó vagy napvédő tető vagy lombos fa. 

A kecske takarmányozása 
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Kecske emésztési sajátosságai 

A kecske bélcsatorna hossza 25-42 m, a bendő befogadóképessége 18-25 l (magas a cellulóz-

bontó mikroorganizmusok száma). A sejtfalalkotókat nagyobb mértékben lebontja, mint a 

szarvasmarha, mivel a bendőben hosszabb ideig tartozódik a takarmány. 

Kecske táplálóanyag szükséglete 

Táplálóanyag-igény (energia, fehérje stb.) egy meghatározott termelési szinthez szükséges 

nélkülözhetetlen táplálóanyagok mennyiségi biztosítása, melynek ki kell elégíteniük az 

életfenntartás és egyéb szükségletek (tejtermelés, testtömeg-gyarapodás stb.) igényét. 

Életfenntartó szükséglet 

A bővített életfenntartó szükséglet a takarmányfelvétel, emésztési munka, szőrtermelés 

táplálóanyag, stb. szükségletet foglalja magába. Az energiaszükséglet meghatározásánál nettó 

energiában (NE) számolunk, és általában MJ adjuk meg a takarmányok energiatartalmát, az 

állatok szükségletét. A kifejlett tenyészkecske szükségletét Nem-ben adjuk meg. 

Az anya életfenntartó szükséglete a magzatépítést és a tejtermelést is magába foglalja. 

A bak életfenntartó szükségletét növelheti a tenyészidényben jelentkező életfenntartás feletti 

igény. A kis- és növendék kecskéknél a NEm mellett a testtömeg-gyarapodás igényét (NEg) is 

ki kell elégíteni. 

Az anyakecskék táplálóanyag-szükséglete 

A szükséglet ( 49. táblázat ) kielégítésének két fázisa: I.bővített életfenntartó ( 50. táblázat ) 

szükséglet időszakában az "üres" anyakecskék és a vemhesség 1-3-3,5 hónapjában lévő anya-

kecskék igénye kielégíthető olcsó tömegtakarmányok- legelőfű, szalma, szilázs etetésével. 

A II., termelőszükséglet időszakában, tömegtakarmányok és abrakfélék etetésével valósítható 

meg a tervezett termékenyítés előtt 2-3 héttel (flushing) ( 51. táblázat ), a vemhesség utolsó 6 

hetében ( 52. táblázat ) és a tejtermeléskor ( 53. táblázat , 54. táblázat , 55. táblázat , 56. 

táblázat , 57. táblázat ). Üres- és vemhes anya napi szárazanyag szükséglete testtömegtől 

függően 1,7-1,9 kg/nap, tejelőké 2,9-3,9 kg/nap ( 58. táblázat , 59. táblázat ). 6 l tejet termelő 

kecske (NEl, MF) szükséglete 2,5-szerese az 1 l-t termelőkének. Napi 1 kg tejet termelő 

kecskének a takarmányadagja: 5-6 kg jó minőségű legelőfű, 1 kg réti széna, abrak 

kiegészítés nem szükséges; 2 kg legelőfű, 0,1 kg napraforgó pogácsa, 0,5 kg réti 

széna. Naponta 2 kg-os tejtermelés esetén: 2 kg réti széna, 4 kg takarmányrépa, 0,3 kg árpa, 

0,8 kg borsó; 2 kg réti széna, 1 kg takarmányrépa, 0,4 kg korpa, 0,1 kg napraforgó pogácsa. A 

napi abrakadag az 1,2-1,5 kg-ot ne haladja meg. 

A kecskék ivarzási főidénye az ősz, amely élénkebb a juhokénál. Idősebb anyakecskéknél az 

étvágy gyengül, a tejtermelés csökken. A vemhesség átlagosan 150 nap. A vemhes anya 

tejtermelése az ellés előtt 2 hónappal megszűnik, a jól tejelőket el kell apasztani. Elapasztás: 

az állatot ritkábban fejjük, jó tejelőkkel csak napi 1-2 kg szalmát és vizet adunk. Ilyenkor 

nagyon fontos a mozgás. Ha az anya magától nem apaszt el, ellés előtt 6-8 héttel szárazra kell 

állítani. A szárazon álló anyákat jól kell takarmányozni, 2 heti szárazon állás után 

megkezdhető a kitőgyelő etetés (legelő, jó minőségű széna, 0,3 kg abrak). A romlott 

takarmány, a dohos abrak káros, a fagyos víz, vetélést okozhat. Ellés előtt az abrak korpával 

etethető. A terimés takarmányok helyett inkább lédús, könnyen emészthető takarmányokat 

kell adni. 

Bakok takarmányozása 

Termékenyítési szezonon kívül ( 60. táblázat ) takarmányt csak életfenntartásra kell adni. 

Tavasztól őszig a legelőfű, télen 7-10 kg zöldtakarmány vagy 1 kg széna, 2 kg szalma, 0,2-0,3 

kg abrak kielégíti az életfenntartás igényét. Fedeztetési ( 61. táblázat ) időszak előtt 2-3 héttel 
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az abrakot (a zab, az árpa, a rozs és az extrahált olajipari darák keverékét) napi 0,8-1 kg-ra 

emeljük. Ivóvíz és nyalósó mindig legyen előttük. 

Takarmányozási technológia 

A kecske, emésztőszerv-rendszere révén, kiválóan alkalmas a rost-dús takarmányok hatékony 

emésztésére (hegy- és dombvidéki legelőfű). Főleg a számukra ízletes takarmányt 

fogyasztják. Egyszerre nem esznek sokat, inkább többször, szelektíven keveset. Nagy 

tejhozamnál fontos, hogy a tejelő állat felvegye a jóllakottság érzését kiváltó 

takarmánymennyiséget. Tejelő anyakecske igényes a takarmány struktúrájával és a 

szárazanyag-tartalmával szemben (szálastakarmány, erdőhulladék, szilázs és szenázs). 

Legelési szokások 

A kecske mindent legel, akár előtte vagy fölötte van, meredekebb domboldal nem akadály. 

Kora tavasztól-késő őszig legeltessünk. A folyamatos legeltetés biztosítja a kiegyenlített ta-

karmányfelvételt, táplálóanyag-ellátást. Legelési stratégia: füvet fogyaszt, amikor legnagyobb 

a fehérjetartalma és az emészthetősége, majd áttér a fiatal hajtásokra, amikor annak a 

táplálóértéke nagyobb. Kiválogatja a füvet a herefélék közül, jobban kedvelik a fiatal 

hajtásokat lerágni, mint a legelést. Sziklás, köves, meredek lejtőket előnyben részesítik a sík 

területtel szemben. Kerítés, sövény mellett szívesebben legelnek, mint a legelő közepén. 

Magasabban lévő növényeket fogyasztják először, utána legelnek a talajhoz közel. Képes 

elviselni a keserű ízt, a magas csersav tartalmat, elfogyaszt rossz ízű gyomokat és vad 

cserjéket, melyek mérgezőek is lehetnek. Legelés szempontjából a kecske „fentről le” legelő 

állat→”első legelő, utolsó legelő” rendszer (kecske az első legelőcsoport, szarvasmarha az 

utolsó). Legeltetés a legolcsóbb takarmányozási mód. Az egész évi tömegtakarmány program 

kidolgozásánál olyan hosszan legeljenek, ameddig csak lehet. Szakaszos legeltetés során a 

növény és állat igényeit figyelembe kell venni. Az intenzív gyepeket célszerű szakaszokra 

osztani, és adagolva legeltetni. A szakaszokat állandó vagy mozgatható (villanypásztor) 

karámokkal alakíthatjuk ki. Száraz takarmányozás: a monodiétás takarmányozáskor, főleg 

száraz takarmányok etetésekor 6-8 féle takarmányból álljon a takarmány. A napi adag, 

szénából ad libitum, tejelő pótabrak tejliterenként 0,3-0,4 kg abrak legyen, max. 1,2-1,5 

kg/nap adaggal. A tejelő anyakecske vízigénye: 6-8 l/nap. 1 kg felvett szárazanyagra 3,5 l 

vizet kell számolni. 

Kiskecskék felnevelése 

Kétféle nevelési módszert különböztetünk meg: Természetes nevelés (kettős-, és 

húshasznosítású fajták); Mesterséges nevelés (tejhasznosítású fajta): ellés utáni közvetlen 

választás, ellés utáni 7. nap választás (ellés után 7 napig nem alkalmas a tej emberi 

fogyasztásra). 

Természetes nevelés 

Hazánkban a leginkább elterjedt módszer, kettős hasznosítású fajtáknál alkalmazzák. A 

mesterséges nevelésnél egyszerűbb módszer és kevesebb munkát igényel. A gidákat csak 

választás során különítik el az anyjuktól, így annyi tejet fogyasztanak, amennyit akarnak, a 

kiszopott tej csíramentes és tőgy-meleg. Előnye : a gidák jobban, természetszerűen 

fejlődnek. Hátránya : a kecsketartás főterméke, a tej, a gidák szoptatásában hasznosul. 

Csökkenti az anya tejtermelését, mivel a gidák nem szopják ki teljesen a tőgyet. Szoptatás 

közben gyakran keletkeznek tőgybimbó-sérülések is. A szopás utáni fejések alkalmával az 

anyakecskék gyakran visszatartják a tejet, ami a tőgy gyulladásához vezet, és ez által fejési 

nehézséget okoz. Kettőnél több gida esetén a harmadik mindig az egyik tőgybimbót szopja ki, 

így az egyik tőgy-fél jól kifejlődik, míg a másik tőgy-fél pedig visszamarad. Ez főként a 

későbbi termelésre káros, mert a két egyformán jól fejlett tőgy-fél a jó tejtermelés egyik 

biztosítéka. Tejvisszatartás alakulhat ki fejésnél. Nagy gondot kell fordítani a választásra, 

melyet fokozatosan kell végrehajtani. Választáskor a gidákat éjszakára elviszik az anyjuktól, 



és egyre ritkábban engedjük ismét hozzá. Teljes választás akkor lehetséges, amikor a gidák 

már szilárd takarmányokon tudnak élni. Ez általában 7-8 hetes korban következik be, amikor 

elérik a 10-11 kg-os élősúlyt. Hús típusú fajták nál az anyák és a gidák választásig együtt 

vannak, így a gidák annyi tejet szopnak amennyi számukra szükséges. A nagytestű fajtáknál a 

választás 90-100 napos, míg a kistestű fajtáknál 50-60 napos korban történik. A gidák 3 hetes 

kortól már fogyasztanak szilárd takarmányokat, melynek felvételét fokozatosan növelni kell, s 

így csökken a tej felvétel. Biztosítsunk számukra óvodát, majd később iskolát, ahol ad libitum 

fogyasztanak szénát és abrakot. Fokozatos választást alkalmazzunk. A kecske óvodát a kecske 

iskola követi, majd a teljes választás akkor történik, amikor az ollók már teljes mértékben 

szilárd takarmányokat (abrak, széna) fogyasztanak. Nagyon fontos, hogy a föcstejet születés 

után mielőbb megkapják a gidák, amely immunanyagokat és fontos vitaminokat tartalmaz. 

Választás után a gidák vágóra vagy tenyészállatként kerülnek hasznosításra. Ellést követő 3 

napig a gidák az anyával együtt maradnak az ellető-bokszban. A 4. napon az anyakecskével 

együtt a gida is átmegy a gidanevelőbe, ahol 15 anyás csoportokban vannak elhelyezve 

egészen a leválasztásig. A gidanevelőben egy anyára és szaporulatára 3 m2 terület jut. 

Mesterséges nevelés 

Két módszer közül választhatunk. I. Az ellés után azonnal választunk és a gidák azonnal az 

itatásos nevelőbe kerülnek elhelyezésre. A föcstejet (kolosztrumot) tőgy-melegen kapják meg. 

A föcstej az ellés után 1-3 napig termelődő tej, melyben nagy mennyiségben található A-

vitamin, ásványi anyagok, zsír, más energiaforrások, amelyek biztosítják a betegségekkel 

szembeni ellenálló képesség kialakulását. Születés után min. 1 órával, max. 6 óra múlva 

kapjanak föcstejet az újszülöttek, mivel az antitestek mennyisége az ellés után gyorsan 

csökken. Az antitestek felszívódásának mértéke is változik, a születés utáni első 2 órában 

gyors ütem-ben csökken a felszívódás mértéke a kiskecske bélcsatornájában. A megfelelő 

immunitás eléréséhez a gida testsúlyának 10%-át kell elfogyasztania kolosztrum formájában. 

A gidáknak az első 5 napon tőgy-meleg, higiénikusan kezelt kecsketejet kell adni, de később 

fokozatosan rátérhetnek a tejpótlók itatatására ( 62. táblázat , 130. kép ), melyet 35-40oC 

hőmérsékleten adagoljuk. A borjak számára készített tejpótlók kiválóan használhatóak a gidák 

nevelésére. Gidák elé 3 hetes kortól kezdve helyezzünk tápot, jó minőségű pillangós vagy réti 

szénát, amelyből fokozatosan többet fogyasztanak. 5. héttől tiszta ivóvízzel kell ellátni az 

itatót, de ne legyen túl hideg. Megfelelő tartás és takarmányozás mellett napi 160-200 g/napos 

gyarapodás érhető el. II. A gidákat 7. nap után választjuk el anyjuktól, és mesterségesen 

neveljük őket (nem ajánlott tejvisszatartás és állategészségügyi okok miatt) ( 63. táblázat ). A 

gidák etetése: 0-7 napig (1. hét) föcstej szoptatás; 8-14 napig (2. hét) napi 3x tejpótló szer; 15-

28 napig (3. és 4. hét) napi 2x tejpótló szer; 29-42 napig (5. és 6. hét) vagy 29-56 napig (5., 6. 

és 7-8. hét) napi 1-szeri tejpótló szer. Sikeres a választás, ha időben rászoktattuk a gidákat a 

száraz takarmányra, ezért a 3. naptól legyen előttük friss abrak, víz, nyalósó. 4-5. naptól már 

nyalósót is fogyasztanak. A gidák napi tejfelvétele: 1. héten 0,6-1,5 kg; 2. héten 1,0-2,0 kg; 3. 

héten 1,6-2,5 kg; 4. héten 2,0-2,8 kg. Egyhetesnél idősebb gidák elé tegyünk naponta friss 

abrakkeveréket és friss szénát, annyit, amennyit naponta elfogyasztanak. Az ellést követően a 

föcstej itatása után átviszik a gidát a gidanevelőbe, ahol 30-as csoportokat alakítanak ki. Egy 

gidára 0,8-1 m2 területet számítanak, amíg el nem érik a 8-12 kg-os választási testsúlyt. 

Növendék állatok takarmányozása 

A gidák felnevelésénél jelentős szakasz a választás. A tejtől és főleg az anyjuktól elválasztott 

állatok erős stressz-hatásnak vannak kitéve. Ennek elkerülésére, illetve lehetőség szerinti 

csökkentésére a szakaszos választás a megoldás. A gidákat először néhány napon át, pár órára 

elválasztjuk anyjuktól és ízletes szilárd takarmányt rakunk eléjük. A különzárás idejét 

fokozatosan növeljük és elkezdjük az anyákat fejni (naponta 1x). Így elérhető, hogy a teljes 

elválasztás idejére a gidák rászoknak a szilárd takarmányra, és az anyák fejése okán, a 

kevesebb tej miatt, gyakrabban lökik el maguktól a gidákat, ami szintén elősegíti a választási 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/apr.html#tablazat62
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törés csökkentését. A növendék állatok takarmányadagjait ( 64. táblázat ) úgy kell 

megállapítani, hogy a létfenntartásukon felül, napi 130-150 g-os súlygyarapodást vegyünk 

figyelembe. A növendék, vágó- és tenyészállatok növekedésében tehát 2 periódust 

különböztetünk meg: Az I. 3 hónapos korig tart, ebben a szakaszban a növekedés igen gyors 

(150-180 g/nap). A II. szakasz 3-7 hónapos korig tart, amikor a testtömeg-gyarapodás 60-85 

g/nap. A takarmányozást is ennek megfelelően kell alakítani. Az abrak adag 3 hónapos korig 

0,4-0,45 kg abrak, majd fokozatosan csökkenteni kell 0,2-0,3 kg-ra. A szálastakarmányokból 

a 3. hónapban 0,6-0,7 kg/nap szárazanyagot kell elfogyasztaniuk, amit 0,6 kg réti széna és 0,3 

kg zöldtakarmány tartalmaz. A 7. hónapig a szárazanyagigény 1-1,3 kg-ra nő, amit a 0,7 kg 

réti széna és 0,6 kg zöldtakarmány etetésével elégíthetünk ki. Fő táplálékuk egészen az 

ivarérettség eléréséig, tehát 7-8 hónapos korig, zöldtakarmány legyen. A 

zöldtakarmányozásnak legolcsóbb és legegészségesebb módja a legeltetés, mert így a 

vitaminokban gazdag, változatos takarmányokon kívül még az állatok fejlődéséhez fontos 

mozgási szabadság is biztosítva van. A mozgás az izom-zat, a csontrendszer és a belső 

szervek fejlődését is elősegíti. A téli hónapokban lédús takarmánnyal és szénával is el kell 

látni az állatokat. A kecskék előtt mindig legyen tiszta ivóvíz, továbbá kalciumot, foszfátot és 

konyhasót tartalmazó keverék. A tenyészállatok jó kondíciójára jellemző, hogy a bordák 

mindig kitapinthatók a jó húsformák mellett. Ha zsírpárnák takarják a bordákat, akkor a széna 

és abrakadagokat csökkenteni kell. Célkitűzés, hogy 7 hóna-pos korra elérjék a 33-34 kg-os 

testsúlyt az állatok. 

 

 

 

17. tétel Mutassa be az árutojás termelő tyúk tartástechnológiáját! Csoportosítsa a 

tojótyúk takarmányait! Ismertesse a tojótyúk tartásának és takarmányozásának különböző 

korcsoportokra vonatkozó napi és időszakos feladatait! Válaszában térjen ki a tojótyúk 

elhelyezési módjaira! Részletezze az árutojás kezelésének feladatait! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A tojótyúk elhelyezési módjai 

- A tojótyúk takarmányainak csoportjai 

- A tojótyúk tartásának, takarmányozásának napi és időszakos feladatai 

- Árutojás kezelése 

A tojástermelés táplálóanyag szükséglete: 

 Termoneutrális környezetben a tojótyúk életfenntartó energia szükséglete 418 kJ/élőtömeg 

kg. 30 fok felett drasztikus táplálóanyag felvétel következik be. 

 A termelés energiaszükséglete: Függ az állat testtömegétől, a termelés szintjétől, testtömeg 

gyarapodástól, a környezeti hőmérséklettől. Fehérje, aminosav és ásványianyag szükséglet: A 

tojástermelés színvonala szabja meg. Nagy koncentrációjú takarmányból a baromfi 

kevesebbet fogyaszt, mint kisebb energiakoncentrációjú takarmányból.  

Fázisos takarmányozási programok: 

 - Első fázis- első tojás megtojásától, a maximális tojástömeg megtermelésének idejéig tart 

(36 hetes kor). 
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 - Második fázis 36-52 hetes korig. 

 - Harmadik fázisban csökken a termelés, a tojástömeg nő. A napi aminosav, fehérje, foszfor 

felvétel minden fázisban csökken, a kalcium fogyasztás nő. Átlagosan 3- 4,5 g Ca szükséges 

naponta. A P szint a tojáshéj minőségét befolyásolja. Napi 250 mg nem-fitin P elégséges. 

Elhelyezés(tojóházi tartás): A baromfit napos kortól 18- 20 hetes korig a nevelő épületben 

tartják,majd tojóházba telepítik.  

Nevelés mélyalmos és ketreces tartás.  

Tojóház típus:mélyalmos,ketreces,kombinált(trágya aknával ellátott rácspadló és mélyalom). 

Környezet szabályozás: Hőmérséklet:15-18 C fok a tojóházban. 

 Szellőztetés: Télen:1,5 nm/h/testtömeg kg Nyáron:5-6 nm/h/testtömeg kg  

Páratartalom:60-80%  

Világítás:18 hetes korban növekvő megvilágítás az ivar érés miatt. 20-22 hét:A tojás termelés 

megindul.12 órás meg világítás 20 lux fényintenzítás. Könnyű testű hibrid:32.hét:16 óra 

megvilágítás. Közép testű hibrid:26- 50.hét:14 óra 50- befelyezésig:16 órára növeljük 

Takarmányozás: Fázisos takarmányozás:1 fázis:15,5% nyersfehérje 2 fázis:16% nyersfehérje 3 

fázis:17% nyersfehérje 18. hétnél jérce tápot kapnak. Közép nehéz tojó hibrid:115-120g/nap 

a tápmennyiség Könnyű testű tojó hibrid:100-115g/nap a tápmennyiség Kalcium kiegészítés 

2-3g tyúkonként hetente, folyamatos víz ellátást igényel. Tojás gyűjtés és tárolás: Napi 

legnagyobb munka. A ketreces tartásnál futó szalag viszi ki a tojást. A tojás tároló terem 16-

18 C fokos, 75-80% páratartalom van bent. 

 

 

 

 

18. tétel Mutassa be a pecsenyecsirke tartástechnológiáját! Ismertesse az előnevelt állatok 

valamint a pecsenyecsirkék tartásának és  takarmányozásának különböző korcsoportokra 

vonatkozó napi és időszakos feladatait! Válaszában térjen ki a baromfitartás különböző 

tartástechnológiai megoldásaira! Részletezze az új állomány fogadásának feladatit! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- A különböző korcsoportok elhelyezési módjai 

- A különböző korcsoportok tartásának, takarmányozásának napi és időszakos 

feladatai 

- Az új állomány fogadásának feladatai 

Elhelyezés: 7-8 hetesnél nem idősebb 1.8-2.2kg tömegű és vegyes ivarú csirkéket helyezünk 

el. A csibék érkezése előtt 24 órával a termet felfűteni, és a berendezési tárgyakat 

ellenőrizni. Az etetők és itatók feltöltése, a legelső a víz biztosítása. Szállításkor 1m2-en 25- 

30kg-os ( 14-16 db/m2) baromfik vannak.  



Környezetszabályozás: A hőmérséklet igény kielégítése: 

- műanya csibegyűrű nélkül ( a műanya alatt 31 foknak kell lenni a teremben pedig 26 foknak 

) 

 - csibegyűrűs nevelés - teljes alap területen való fogadás A teremben az első napon 31 

foknak kell lenni. A műanya alatt a 30. napon 31 ről 22 fokra kell csökkenteni a 

hőmérsékletet, a hetedik 7 végére 18-20 fokra kell csökkenteni. Fiatal korban 60-80% os a 

páratartalom,a felnőtteknél pedig 50-60 %- os kell hogy legyen. 

 Szellőztetés: 5m3 friss levegőt kell biztosítani óránként 1kg ként.  

Világítás:23 óra fény 1 óra sötétség  

Fényintenzitása: 4W/m2-t 1-1,5 W/m2re kell csökkenteni.  

Takarmányozás: Brojler tápsorral 

 - indítótáp 23% nyers fehérje 0-10napos korig eszik 

 - nevelőtáp 21 % nyers fehérje 11-28 napos korig eszik  

- befejező táp 19% nyers fehérje 28 napostól a vágásig eszik a tápot Etetőtálcáról etetjük és 

akkor vesszük el ha átállnak önetetőre. Az indítótáp dercés v. morzsázott a nevelőtáp viszont 

akkor jó ha granulátum formájú. Tetszés szerinti fogyasztásra ösztönözzük , az etetőket és az 

itatókat az állományt magasságához igazítjuk. 

 Az állomány gondozása és egyéb feladatok: 

 - istálló fertőtlenítés  

- bealmozás  

- napos baromfi fogadása  

- takarmány és ivóvízzel való ellátás  

- berendezések ellenőrzése 

 - mikroklíma szabályozása  

- az állomány egészségi állapotának figyelése( csibét néha felemeljük és megnézzük hogy 

nem e vizesedik a mellhúsa)  

- hullák összegyűjtése  

- almozás  

- rakodás 

 A csirke 37-40 nap után kerül vágásra.  

Napos baromfi: 

 - immunitás  



- 32-35 g-os súly (kb. 80 db/láda) 

 - 34 ºC (páratartalom 55%) száraz alom felett 

 - Normál napi elhullás 0,5 ezrelék, heti 0,5 %  

- Kelésgyenge: nyitott sziktömlő, kicsi súly - Napos-csibéből mintát küldenek 

szalmonellavizsgálatra 

 - 24 naposan újra minta (bélsárvizsgálattal) szalmonellára  

- Tilos a huzat, fontos a megfelelő szellőzés  

- Morzsázott táp: elindító 0,5 kg, indító 1 kg, nevelő 1,5 kg, befejező 1 kg/ csirke 

 - 2 hétig morzsás tápot kapnak, a 3. héttől vágott granulált tápot 

 - Sötét program nélkül nevelik őket - Egész ólra kiterjesztve fogadják le a napos csirkét - Infra 

= „műanya” - A vízfogyasztásból kikövetkeztethető az egészségügyi állapotuk - Előfordulható 

betegségek: 

 Bronchitis, Pestis - 14-15 naposan gyógyszer gumboróra, 28-29 naposan 2. pestisitatás ( az 

élő vakcinát víz alatt kell kinyitni, 1->100 higításban) 

 - Szállítás: itt leszedéses módszer (3 napig szállítják) 

 - Szállítás előtt 3 óra koplalási idő, kb. 5 dkg/csirke veszik el a szállításnál  

Szállítás után 2 nap alatt trágyázás, mosás, fertőtlenítés, 2 nap pihenő után beszalmázás. 

Mindig fontos: teherautók fertőtlenítése, személyi fertőtlenítés! 1 kb. 2 kg-os csirke 

tápigénye 4 kg ( mozgásmentes életmód mellett). Kb. 1,75 kg ->1 kg csirkéhez A hús 

minőségét zsírtartalma alapvetően befolyásolja. A húsba beépülő zsír mennyiségét az állat 

energiaellátásának szabályozásával befolyásolhatjuk. A szükségleten felüli energia felvétel 

növeli az elzsírosodást. A fehérjeellátás is befolyásolja az elzsírosodást. Egyes takarmányok 

befolyásolják a hús ízét, a baromfik bőrszínét. 

  



19.Tétel Ismertesse a baromfifélék tojásainak mesterséges keltetését! Ismertesse az egyes 

baromfifajok tojásainak kelési idejét! Mutassa be a keltetésre alkalmas tojás tulajdonságait! 

Ismertesse a keltetés alatti hőmérséklet, páratartalom, légcsere biztosításának lehetőségeit és a 

tojásmozgatás szükségességét! A naposcsibék kezelése. 

 

Tojás : a tyúktojás teljes biológiai értékű állati eredetű fehérje forrás. Magyarország egy főre jutó éves 

tojásfogyasztása a világon az ötödik helyen áll. (300 tojás) A kacsatojás fogyasztását Európában a 

szalmonellaveszély miatt rendelet tiltja. 

 
7-12. ábra A tojás szerkezete 
A hasznosítási irányoknak megfelelően speciális fajtákat és hibrideket nemesítettek ki a minél 

korszerűbb termék előállításhoz. 

Tojástermelő fajták : 

 Leghorn: az olasz parlagi tyúkból nemesítették ki. Gyors fejlődésű, 18-20 hetesen ivarérett. Tojása 

mészfehér. Minden fehér tollszínű tojóhibrid előállításban nagy szerepe van. 

Tojóhibridek (tojástermelés 74 hét alatt): 

 Tetra SL: 315 tojás/év 

 Hy-Line Brown: 320 tojás/év 

 Shaver: 300 tojás/év 

 Tetra H: 240 tojás/év 

 Bábolna Harco: tojás/év 

Húshibridek (grilltömeg %): 

 Ross 308: 70 százalék 

 Arbor Acres: 62 százalék 

7.4.3 A házityúk tartása 

Az árutojás termelés a tojás keltetésével kezdődik. A tyúktojást 21 napig 38°C-on keltetőgépben 

keltetik, mesterséges módon. A tojást többször átvilágítják, így ellenőrzik az embrió fejlődését, 

valamint forgatják. A kikelt naposcsibéket 33°C-os nevelő istállóban helyezik el, a hőmérsékletet 6-8 

hét alatt 18°C-ra csökkentik.  



A baromfifélék tojásainak keltetése 

A következőkben a mesterséges keltetés technológiájának legfontosabb 

elemeit ismerhetjük meg. 

Hőmérséklet a keltetés alatt 

Az optimális hőmérséklet megindítja és fenntartja a sejtek rendezett szaporodását és az 

embrionális anyagcsere folyamatokat. Az ettől eltérő hőmérséklet nemcsak a keltethetőségre 

van hatással, hanem a kelés idejére, az embrió, illetve a kikelt csibék nagyságára, az 

embrióelhalás mértékére, a csibék vitalitására is csakúgy, mint a nyomorék és gyenge 

naposállatok arányára. 

A keltetés optimális hőmérséklete 

A madárembriók többsége (a baromfifajokat is beleértve) 37 °C és 38 °C közötti keltetési 

hőmérsékletet igényel. Ezen általános megállapítás alól a futómadarak (strucc, emu, nandu 

stb.) embriói és a pingvin kivétel, mert ezek alacsonyabb hőmérsékletet átlagosan 36,5 °C ot 

kívánnak. 

A legmegfelelőbb hőmérsékleti értéket leginkább a keltetőgép típusa határozza meg. A 

legjobb eredmény eléréséhez szükséges hőértékeket a gyártó cég a kezelési utasításban 

megadja. Fontos, hogy a keltetőgépek az ajánlott hőmérsékleten üzemeljenek. A legnagyobb 

eltérés ezen a téren a természetes légcseréjű (asztali) és a kényszer légkeveréses (szekrényes 

és termes) keltetőgéptípusok között van. Az előbbi igazodik leginkább a kotlós által teremtett 

hőmérsékleti viszonyokhoz. A természetes keltetéskor a kotlós alatt ugyanis a tojások felső 

felületén 39,2-39,4 °C van, a fészek szalmájával érintkező felén viszont csak 36-37 °C. A to-

jások középpontjában átlagosan 37,8 °C a hőmérséklet. Mivel a levegő körforgalma a 

hőkülönbségen alapuló légcsere miatt lassú, a mennyezetfűtésű gépekben (asztali gépek) 

hasonló különbség jön létre a tojások alsó és felső felületének hőmérséklete között, ami 3,3-

4,4 °C is lehet. 

Ezzel szemben a szekrényes továbbá az ún. termes keltetőgépekben a meleg levegő elosztása 

a ventillációs keverés következtében egyenletes, ezért a hőmérséklet az előkeltetés alatt 

általában 37,5-37,8 °C (99,5-100,0 °F) a tojás középpontjában is. Eltérés a keltetőgép egyes 

részeinek hőmérséklete között egyáltalán nem vagy csak nagyon csekély mértékben (0,2 °C) 

engedhető meg. 

A legkedvezőbb keltetési hőmérsékletet azonban az adott géptípuson belül is több a 

keltetendő tojás igényétől függő tényező befolyásolja. Ezek a következők: 

 a tojások származása (genetikai háttér); 

 a tojóállomány kora; 

 a tojásnagyság; 

 a tojáshéj minősége; 



 a tojások kora a berakáskor; 

 a keltetés alatti páratartalom. 

A hosszan tárolt, nagy tömegű, a tojástermelés kezdetéről vagy végéről származó és a hús 

típusú állományok által termelt tojások valamivel több meleget kívánnak. A jó tojástermelő 

képességű fajták tojásai, a kis tömegű tojások, a frissen berakottak némileg alacsonyabb 

hőmérsékletet igényelnek. A különbségek természetesen kicsik. 

Az embriófejlődés fázisainak megfelelően az optimális környezeti hőmérséklet is változik. A 

tojásrakás előtt a tojótyúk testhőmérséklete ideális (40,6 41,7 °C). A természetes keltetés 

újabb keletű tanulmányozása azt igazolja, hogy a tojás hőmérsékleti arculatára nem az 

embrionális anyagcserehő, hanem a vérkeringés van a legnagyobb hatással. A madár alatt a 

tojás felső része mindig melegebb, mint az alsó. Az embrió aktuális hőmérsékletigényét 

vizsgálva a keltetés alatt számottevő változásokat tapasztalhatunk. Az első napokban az 

embriót lévén a legkisebb sűrűségű mindig a tojásszik tetején illetve a tojáshéjhoz, 

következésképpen a költőfolthoz legközelebbi helyzetben találjuk. Ez a néhány milliméternyi 

távolság biztosítja számára az idő legnagyobb részében a kb. 39 °C meleget. A tojás 

középpontjának hőmérséklete 1-2 °C kal a költőfolté alatt van, míg az alsó részéé még ennél 

is alacsonyabb. 

Az embrió fejlődésével párhuzamosan az extraembrionális hártyák vérhálózatában keringő 

vér átveszi a közvetítő szerepet: a költőfolttól származó hővel a tojás középső részét melegíti. 

Ehhez társul az embrió metabolikus hőtermelése, amely az embrió korával együtt fokozódik. 

A tojás középpontjának és alsó részének hőmérséklete így a kelés második felében 

dinamikusan emelkedik. Az embrió hőigénye környezetével szemben csökken, ami azt 

eredményezi, hogy a fészekben ülő madár a túl melegnek érzett tojásról feláll, a fészket 

elhagyja, mialatt a tojás lehűl. A hőmérsékleti igény változása úgy jut kifejezésre, hogy a 

keltetés második felében csökkentjük a keltetőgép hőmérsékletét (37,8 °C-ról 37,5-37,0 °C-

ra.). 

A szakaszos üzemeltetésű berendezésekben, ahol egyféle korú tojások keltetése folyik, a 

keltetési hőmérsékletet az embrió kora, és a fentiekben felsorolt befolyásoló tényezők szerint 

változtathatjuk. A folyamatos üzemű keltetőgépekben csak átlagos hőmérséklettel 

keltethetünk, hiszen ezekben több korcsoportot helyeztünk el. Ezt az utóbbi évek vizsgálatai 

tükrében feltétlenül hátrányosnak ítéljük. 

Tyúktojásokra a keltetés első 19 napja alatt a légkeveréses gépekben 37,5-37,8 °C (99,5-100,0 

°F) közötti, az utolsó 2 napon (20. és 21.) kelés közben pedig alacsonyabb, 36,1-37,2 °C 

(97,0-99,0 °F) az optimális hőmérséklet. 

Az optimálistól eltérő hőmérsékleti hatások 

A szükségesnél alacsonyabb hőmérsékleten az embriófejlődés lelassul, a magasabban 

felgyorsul, ennek megfelelően a kelés tartama az alábbiak szerint alakul: 

Hőmérséklet a keltetés alatt 38,9 37,8 37,2 36,7 35,6 



Kelési idő (nap) 19,5 20,2 20,8 21,6 23,6 

A hőmérséklet rövid ideig tartó kismértékű változásaival szemben az embrió viszonylag 

ellenálló. Ez az ingadozás gyakorlati megfigyelések szerint a ventillációs légkeverésű 

gépekben 0,3 °C lehet, ami még nem veszélyezteti a keltetés sikerét. 

A fejlődő embrióra a hőmérséklet a keltetés korai szakaszában (10. napig) nagy hatással van, 

majd ez az inkubáció második felében mérséklődik. A hőmérséklet megváltoztatására az 

embriónövekedés a 10. napig gyorsulással, illetve lassulással reagál, de ezután csak kissé 

befolyásolja a fejlődést. Mindebből következik, hogy a keltetés első felében adódó hibás 

hőmérsékleti hatások a későbbiekben csak nagyon kevéssé korrigálhatók. 

Az embrió a túlzottan magas, illetve alacsony hőmérsékletre fejlődésének két kritikus 

fázisában a legérzékenyebb, és nagyarányú elhalással reagál. Általánosságban érvényes, hogy 

az alacsony hőmérséklettel szemben toleránsabb, mint a magassal. 

A túlfűtés hatása 

A gyakorlatban a túlfűtés valamilyen műszaki technikai hiba következménye, így pl. a 

pontatlan hőmérő, a hőmérséklet szabályozó szerkezet hibája, az önhő elvezetésének 

tökéletlensége, amit a modern keltetőgéptípusok azonnal jeleznek. 

A keltetés első 4, illetve 5 napjának bármelyikén a túlfűtés nagy károkat okoz. Később az 

embrió már valamivel védettebb a rövid ideig tartó hőhatásokkal szemben. A 16 napos 

magzat 24 órán keresztül a 40,0 °C os hőmérsékletet nagyobb károsodás nélkül elviseli. 43,3 

°C on azonban 6 óra eltelte után jelentősen csökken a keltethetőség. 46,1 °C on 3 óra, 48,9 °C 

on pedig egy óra alatt valamennyi embrió elpusztult. 

Az alacsony hőmérséklet hatása 

A keltetés során előfordulhat pl. áramszünet, géphiba esetén , hogy a tojások lehűlnek, sőt 

túlhűlnek. A keltetés első 19 napjában a rövid ideig tartó hőmérséklet csökkenés kb. 18 °C ig 

nincs jelentős hatással a keltethetőségre (12 órás 21 °C ra lehűtés is csak 3,4 % kal rontotta a 

kelési eredményt). Ezen belül is az első két héten érzékenyebb az embrió. A tartósan alacsony 

hőmérsékleten (35,0 °C) embriófejlődési rendellenességek szívnagyobbodás, szabálytalan 

szívműködés, az amnion-folyadék sűrűségének és az allantois-folyadék térfogatának 

csökkenése lépnek fel, ami 34,5 °C on már embrióelhaláshoz vezet. Az optimálisnál csak 

némileg alacsonyabb keltetési hőmérséklet, vagy a tojások túlhűtése meghosszabbítja a 

keltetési folyamatot, növeli a helytelen fekvés gyakoriságát és a kikelt naposállatok tömege 

nagyobb lesz (feltehetően a kisebb vízveszteségnek köszönhetően). Az ilyen kiscsibéknek 

azonban kisebb a fejlődési erélyük és nagyobb a nevelés alatti elhullás. 

A kibújás folyamata alatt a hőmérséklet-csökkenésnek súlyos következményei lehetnek. E 

kritikus fázisban az alsó letális érték 25,6 °C. Ezért az elektromos hiba ebben a keltetési 

szakaszban indokolttá teszi a tartalék áramforrás üzembe helyezését. 

A tojások hűtése 

A természetes keltetés során a tojó naponta hosszabb rövidebb időre elhagyja a fészket, 

miközben a tojások lehűlnek. A tojások hűtésére különösen a keltetés második felében van 

szükség, ha azok a fölösleges hőtől más módon nem tudnak megszabadulni. Ez a művelet a 



legnagyobb hatással a levegőcserére van, mert egyrészt a keltetőgép friss levegővel telik meg, 

másrészt a lehűlés következtében a tojásban is élénkül a gázcsere. A szakaszosan ismétlődő 

hűtés segíti az embrió hőszabályozását és az anyagcserét is. 

A légkeveréses gépek korábbi típusaiban a periodikus hűtés mindennapos keltetői 

tevékenység, amikor a tojásokat a gépajtó kinyitásával vagy a tálcák kihúzásával a gépen 

kívül lehűtik. 

A modern keltetőgépekben a szellőztetés módosításával és beépített hűtőberendezéssel (hűtött 

víz cirkulációjával) automatizálták a tojáshűtést. Ez a folyamatos hűtés a tyúkfélék esetében 

szükségtelenné teszi a szakaszos hűtést, bár az utóbbi a vizsgálatok szerint a tyúktojások 

keltethetőségét 2-3 % kal a pulykatojásokét pedig különösen a nagytestű típusoknál 4-6 % kal 

javítja. A víziszárnyasok keltetése folyamán a periodikus hűtés elmulasztása akár 20 %-kal is 

ronthatja a keltetés eredményét. Azon géptípusok használatakor, amelyekben nincs 

hűtőszerkezet, a szakaszos hűtés szintén elkerülhetetlen. Ennek tartama a keltetésben eltöltött 

időhöz, a levegő hőmérsékletéhez és a tojások tömegéhez igazodik. Addig hűtjük a tojásokat, 

míg a tojások hegyes végének tapintóhőmérővel mért hőfoka 29 °C nem lesz. 

A hűtést a tyúkfajt kivéve a tojások permetezése követi, amely az elvesztett víz pótlására 

szolgál. 

Páratartalom a keltetés alatt 

Az embrió szabályos fejlődéséhez a tojás nedvességtartalmának a keltetés alatt szigorúan 

meghatározott mértékben párolognia kell. A tojás és környezete között az anyag-csere 

folyamatok ugyanis a tojáshéj és a héjhártyák pórusain keresztül játszódnak le. A folyamat 

egyirányú és alapvetően két tényezőnek köszönhető: egyrészt a tojás belsejének telítettsége a 

környezeténél nagyobb, másrészt a hőtermelés fázisában a tojás melegebb az azt körülvevő 

levegőnél. A termékeny tojások vízvesztesége a keltetés második felében jelentősen 

megemelkedik, nemcsak a metabolikus hőtermelés következtében, hanem a héj 

vízgőzáteresztő képességének (konduktanciájának) emelkedése miatt is. Ez utóbbi egyenes 

következménye az embrionális Ca beépítésnek a héjból. 

A kiszáradás mértéke döntően meghatározza a héjhártyák és egyúttal a pórusok állapotát. A 

túlzott kipárolgás a héjhártyák kiszáradásával, az ellenkező hatás, vagyis a túlzott 

nedvességtartalom pedig a héjhártyák rostjainak megduzzadásával zárja le a pórusokat. 

Ezáltal elsősorban az allantoislégzés károsul. Az előbbi esetben kisebb, az utóbbiban nagyobb 

csibéket kapunk, de mindenképpen rosszabb a kelési eredmény és több a legyengült, nem 

megfelelő minőségű naposállat. A túlzott nedvességtartalom emellett elősegíti a 

mikroorganizmusok elszaporodását is. Ez és a sok felhasználatlan tojásfolyadék 

következménye a befulladás mértékének emelkedése. 

Az embrió sóforgalmának szabályozásában is döntő szerepe van a páratartalomnak. Magas 

szintje az optimálisnál jobban növeli a Ca beépülést a csontokba. Csekély páratartalom 

esetében fordított a helyzet. Emellett a tojástartalom szabályos beszáradása jelentősen 

megnöveli a légkamra térfogatát, és ezzel segíti a csibét az első légvételek idején a 

tüdőlégzésre áttérés kritikus szakaszában. 

Az elpárolgás optimális mértéke tehát fontos mind a szabályos embriónagyság, mind a 

normális csontfejlődés szempontjából. A tojás nedvességtartalma elpárolgásának mértékét a 



tojást körülvevő levegő nedvessége határozza meg. Mivel ez a hőmérséklet függvénye, ezért 

mindig a keltetőtér relatív páratartalmát határozzuk meg. Erre a gyakorlatban a legelterjedtebb 

módszer a száraz és nedves hőmérő összehasonlítása. A relatív páratartalomnak a tojásból 

elpárolgó víz mennyiségére gyakorolt hatását a 125. táblázat érzékelteti. 

A keltetés alatti páratartalom helyes szintjét, vagyis az elpárolgás mértékét tájékoztató 

jelleggel a tojástartalom beszáradása, azaz a légkamra növekedése jelzi, pontos adatot 

azonban csak a tojástömeg csökkenésének rendszeres mérésével kapunk. Ehhez természetesen 

tudnunk kell az optimális tömegcsökkenést, illetve az ezt befolyásoló tényezőket. 

Az optimális páratartalom 

A madárfajok széles táborát vizsgálva az előkeltetés alatti vízveszteség az eredeti tojástömeg 

kb. 15 % a. Ehhez adódik a pattogzás és kibújás közötti időben további kb. 6 %, így a teljes 

veszteség a kikelésig 21 % körül alakul. A domesztikált baromfifajok előkeltetés alatti 

vízvesztesége - a pattogzásig - az eredeti tojástömeg kb. 12-14 % a. A légkamra - a belső 

pattogzás utáni első légvételek, a tüdőlégzésre való áttérés szempontjából - megfelelő 

méretének kialakulásához a tojásnak legkevesebb mintegy 10 % os vízveszteséget kell 

elérnie. Az átlagos tömegű és héjminőségű tyúktojás az előkeltetés alatt tömegének 10-11 % 

át elveszíti. A csökkenés kezdetben lassú, a második hét folyamán némileg fokozódik, és a 3. 

héten felgyorsul, különösen a 17. naptól. Így mértéke a tojáshéj feltöréséig 12 % ot ér el. Bár 

a napi tömegcsökkenés pontos optimuma nem ismeretes, gyakorlati szempontból az átlagos 

tojás napi 0,60-0,63 % os tömegveszteségével számolhatunk az előkeltetés alatt. 

A kisebb vagy nagyobb tojások ugyanazon keltetési feltételek között tömegükből többet vagy 

kevesebbet veszítenek. Ennek értékeit a 125. táblázat mutatja. A tömegcsökkenés ezen 

különbségei a tojástömeg és a tömeghez viszonyított összfelület negatív összefüggésében 

keresendők. A nagyobb tojások összfelülete és pórusszáma relatíve kisebb és így kisebb 

(százalékos) arányú a tömegveszteségük is. A 125. táblázatból a 10,5 % os tömegcsökkenés 

eléréséhez szükséges relatív páratartalmi értékeket leolvashatjuk. 

Kivágva a tojáshéjat, a magzat új utat nyit a vízveszteség számára. Az extraembrionális 

folyadék segíti a kivágás és a kibújás folyamatát a héj lágyításával és az elfordulás 

megkönnyítésével. Egyidejűleg párolog is, aminek bizonyos mértékig kompenzáló szerepe is 

van a víztartalomnak a keltetés alatti esetleges szuboptimális csökkenésére. A teljes 

vízvesztés negyed része távozik ekkor, a párolgásos hűtés egyúttal a kelő madár 

hőszabályozását is segíti. 

A jelenleg ajánlott relatív páratartalom értékek a tojások átlagtömegére vonatkoznak. Minden 

tojás egyedi optimális igényét nehéz lenne kielégíteni, bár közelíteni lehet hozzá a 

tömegkategóriák figyelembevételével, a nagy tömegkülönbségű tojások együtt keltetésének 

elkerülésével. 

A relatív páratartalom helyes értékét jelentősen befolyásolja a héjkonduktancia változásával 

összefüggésben a tojáshéj minősége is: a vékony, meszes, porózus héj megkönnyíti, a vastag, 

tömör pedig megnehezíti a párolgást. Ezért a keltetőgép relatív páratartalmának beállításakor 

nem csak a tojások tömegét, hanem a héj minőségét is figyelembe kell venni. A héjvastagság 

a tojástermelés előrehaladtával romlik, emiatt a páratartalom kialakításakor a tyúkállomány 

korát is figyelembe kell venni. A szükséges páratartalmat a keltetőgép hőmérséklete 

kismértékben módosíthatja, amennyiben a magasabb hőmérséklet kevesebb páratartalmat 

kíván, és fordítva. Gazdasági baromfifajainkat 50 % és 60 % közötti relatív páratartalom 

mellett keltetjük, a pontos értéket a felsorolt szempontok figyelembe vételével állítjuk be. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_baromfitenyesztes/apx.html#tablazat125
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_baromfitenyesztes/apx.html#tablazat125
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_baromfitenyesztes/apx.html#tablazat125


A bújtatógépben, a kelés szakaszában a páratartalmat növelni kell a magzat kibújáskori 

elfordulásának, a héj és a héjhártyák áttörésének elősegítésére, továbbá a kalcium 

mobilizálására. A 75-80 % os érték tűnik optimálisnak, amit fokozatos emeléssel a kelés 

csúcsa előtt kell elérni, de már a pattogzás kezdetekor a relatív páratartalomnak kb. 5-7 % kal 

magasabb szinten kell lennie. 

Ha keléskor túl kicsi a páratartalom, a csibék tojás vagy héjmaradvánnyal összeragadt és 

részben kiszáradt pihével ragacsosak lesznek. A túl nagy páratartalom viszont a csibék 

tojástar-talommal szennyezettségét idézi elő és a köldökük sem záródik tökéletesen. 

Légcsere és légmozgás a keltetés alatt 

Az embrionális gázcsere és vízpára mozgásának alapja a Fick-féle diffúziótörvény. Ennek 

egyszerűsített változata szerint az adott gáznak a tojáshéj pórusain át időegység alatt 

diffundáló mennyisége egyenesen arányos a diffúzió számára rendelkezésre álló pórusok 

felületével és a diffundáló gáznak a pórus két végén meglévő koncentrációja közötti 

különbséggel. Másfelől a diffúzió mértéke fordítottan arányos a diffúziós út hosszával, ami 

tulajdonképpen a tojáshéj pórusainak a hossza, vagyis a héjvastagság. 

Az embriónak a keltetés folyamán fokozódó gázcseréje csak akkor zavartalan, ha a 

keltetőgépben megfelelő szinten van a levegő oxigén és szén dioxid tartalma. Az optimális 

oxigénarány 21 térfogat% a tengerszint körüli magasságban. Ez a szellőztetés fokozásával 

nem növelhető, csak mesterséges oxigénbevitellel. Csökkenése azonban annál inkább 

előfordulhat, különösen a keltetés második felében, leginkább a bújtatóban. Mind a két eset 

előfordulása káros: a 21 % fölötti oxigéntartalom minden 1 % kal való növelése 1 % os, az 

oxigéntartalom 21 % alatti értékre csökkentése százalékonként 5 % os kelési 

eredményromlást okoz. 

A szén dioxid az anyagcsere folyamatok terméke nagy mennyiségben termelődik a keltetés 

folyamán. Kis koncentrációban szükséges az embriófejlődéshez (Ca mobilizálás), túlzott 

mennyisége azonban csökkenti a keltethetőséget. A friss levegő 0,03-0,08 % szén dioxidot 

tartalmaz, ami a keltetőtérben 0,3-0,5 % ig felmehet anélkül, hogy károsodnék a fejlődő 

embrió. A koncentráció 1,5-2 % ig való emelkedése azonban erőteljesen csökkenti a 

keltethetőséget. 

A levegő fő összetevőinek optimális koncentrációja a keltetőgépben megfelelő légcserével 

állítható elő. A szellőztetés azonban nem lehet túlzott sem, mert ez a keltetés kezdetén 

embrióelhalással jár. A keltetés korai szakaszában a 11-13. napig a szellőztetés igénye 

elsősorban a tojásból eltávozó víz elvezetésére szükséges és kevésbé a CO2 eltávolítására 

vagy az O2-ellátásra. Ezután azonban megfordul a fontossági sorrend és a keltetés végére a 

nagy gázcsere-igény 3,4 m3 re emeli 1000 db 60 g os tyúktojásra vetítve az óránként 

cserélendő levegő mennyiségét a keltetőgépben. 

A légcserének fontos szerepe van a felesleges hő eltávolításában is, ami különösen a 13. 

naptól igen fontos. A levegőszükségletet a keltetőgépben a szellőzőnyílások állításával 

szabályozzuk a gyártók ajánlása szerint. Módosítására akkor lehet szükség, ha a megadott 

kapacitásnál több vagy kevesebb tojást rakunk be. 



Lényeges kérdés, hogy milyen legyen a légáramlás sebessége a keltetőgépben. Nem tisztázott, 

hogy a tojások mellett mozgó levegő sebessége milyen hatással van a keltethetőségre. Az 

azonban bizonyos, hogy a légmozgásnak elő kell segítenie a keltetőszekrényen belül a 

hőmérséklet egyenletes elosztását. Amíg a keltetőgép minden részében egyforma a 

hőmérséklet, addig a légmozgás is megfelelő, ellenkező esetben légsebességmérővel kell 

megvizsgálni a keltetőgépet. A hőmérsékletkülönbségek a keltetőgép egyes pontjain nem 

haladhatják meg a 0,3 °C értéket. 

A légnyomás és a keltethetőség 

A tengerszint feletti magasság növekedésével csökken a levegő nyomása és ezzel 

oxigéntartalma is. Ezért a kelési eredmény is rosszabb. Ebben nemcsak önmagában az 

oxigénhiány, hanem az oxigénnyomás csökkenése, illetve a szén-dioxid mennyiségének a 

felszaporodása is szerepet játszik. Már 1000 méteres magasságkülönbség is jelentősen 

csökkentheti a keltethetőséget, különösen akkor, ha a tenyésztojásokat nem megközelítően 

azonos tengerszint feletti magasságban termelték, mint ahol keltetni kívánják. Erre pedig 

napjainkban a tenyésztojás-kereskedelem kiterjedése miatt számítani lehet. 

A tojások helyzete és forgatása a keltetés folyamán 

A forgatás a fejlődő embrió számára fiziológiai szükséglet, mert ez teszi lehetővé, hogy az 

osztódó csírasejt, illetve az embrió szabadon úszva lebegjen a sűrűségviszonyok miatt mindig 

a sárgája felső részén, és ily módon érintkezésbe juthasson a tojástartalommal. 

A forgatás ezenkívül, elősegíti az allantois szabályos kifejlődését és a tojás táplálóanyagainak 

egyenletes eloszlását, ezáltal az embrió számára könnyebben hozzáférhető. Megakadályozza, 

hogy az embrió vagy a szik a keltetés első napjaiban a belső héjhártyához tapadjon. A 

mozdulatlan tojásban a chorioallantois a szükségesnél korábban a keltetés 7. napja előtt a 

belső héjhártyával összenő. 

A legújabb vizsgálatok szerint a forgatás hiánya megakadályozza a fehérjezacskó 

kialakulását, ami nélkül a sűrű viszkózus fehérje az embrió számára hasznosulatlan marad, és 

keléskor visszamaradt fehérjecsomóként ismerhető fel. A magzat gyengén fejlett, ragacsos 

lesz a fehérjehiány mellett annak következtében is, hogy az elkülönült fehérjeréteg az 

allantois-légzés útjában akadályt képez. 

A tojások forgatása az előkeltetés folyamán több adattal jellemezhető: a tojás tengelyével, 

amely körül a forgatás megvalósul, a forgatás szögével és gyakoriságával, az elfordítás 

síkjával, valamint az embriófejlődés stádiumának megfelelő forgatási igénnyel. 

A tojások forgatási tengelye elsősorban a keltetés alatti elhelyezésüktől függ. A tyúk , pulyka 

és gyöngytyúktojások mesterséges keltetéskor kielégítő eredményeket kapunk, ha függőleges 

helyzetben, tompa végükkel fölfelé helyezzük el az előkeltető gép tálcáin. Ez adja egyúttal a 

legjobb térkihasználást is. Természetszerűbb a teljesen fekvő (természetes légcseréjű gépek), 

vagy dőlt helyzetben tompa végével magasabban tálcázás is, a modern géptípusokban 

azonban ez nem használatos. A víziszárnyasok esetében a fekvő elhelyezéssel érhetők el a 

legjobb kelési eredmények. 

Az elhelyezés alapvetően meghatározza a helyes fekvés kialakulását. A tojásokat fordítva, 

hegyes végével fölfelé rakva a tálcára, az embriók 60 %- a hegyes végéhez közel helyezi el a 

fejét, mert a fejlődésük folyamán mindig úgy igazodnak, hogy a fejük legfölül legyen. Így, 



amikor a csibék bújnak, csőrükkel nem a légkamrába hatolnak. Ez légzési nehézséget okoz a 

tüdőlégzésre áttérés időszakában. A következmény minimum 10 % os csökkenés a 

keltethetőségben, és 35-40 % os romlás a csibe minőségében. 

A forgatás szögének és gyakoriságának hatása a függőlegesen betálcázott tyúktojások 

keltethetőségére a 126. táblázaton látható. 

Ha az elfordítás után azonnal vissza is fordítják a tojásokat, a keltethetőség csökken. 

Ugyancsak káros a tojások teljes kör mentén elfordítása is mert az allantois-zsák megreped. A 

csak egy irányban végzett forgatás a sziktömlő és a vérerek szakadását és embriópusztulást 

okoz. 

A helyes forgatás tehát a tojások kíméletes elfordítása a keltetőtálcával együtt a vízszinteshez 

mért 45 fokos szögben, majd a forgatás gyakoriságától függően 1-3 óra elteltével 

visszafordítása az ellenkező 45 fokos elhelyeződésig. A modern keltetőgépekben ezt a 

műveletet automatikus fordítószerkezet végzi. 

Az elfordítás síkjának növelése javítja a keltethetőséget és a naposállatok minőségét, 

csökkenti a helytelen fekvések gyakoriságát. 

A forgatásnak az embriófejlődés első felében és különösen annak korai szakaszában van a 

legnagyobb jelentősége, hatása a chorioallantois záródásáig érezhető, azután csökken. A 

bújtatás ideje alatt a tojásokat vízszintesen helyezzük el, és a forgatást is megszüntetjük. 

A helytelen forgatás a keltethetőséget rontja, a helytelen fekvés esélyét növeli. Hatása 

felerősödik azokban a tojásokban, melyek gyenge minőségűek. 

Naposcsibe fogadásánál a legfontosabb a huzatmentesség és a megfelelő hőmérséklet. 

Ha megfázik a naposcsibe, az nagyon magas elhullással jár. 1-3 napos korig 35 Celsius fok,  3-

7 napos korig 32 Celsius fok,  7-14 napos korig 29 Celsius fok,  14-21 napos korig 27 Celsius 

fok,  21-28 napos korig 25 Celsius fok,  28-35 napos korig 22 Celsius fok, 35 napos kor felett 18-

20 Celsius fok. 

A hőmérsékletet a csibe magasságában kell mérni a hőmérővel, de szemmel is lehet látni, hogy 

megfelelő-e a hőmérséklet. Abban az esetben, ha megfelelő, a csibe eszik, iszik, egy része 

pihen, szét vannak terülve egyenletesen a nevelőtérben. 

Ha a hőmérséklet alacsony, összebújnak csomókra. Ha nagyon meleg van, mert ez sem jó, akkor 

nyakukat előretolva, szárnyukat széttárva hasalnak, és erősen pihegnak. 

A nevelés során erre nagyon oda kell figyelni, és fűtéssel, vagy szellőztetéssel el kell érni azt, 

hogy a csibe jól érezze magát. 

  

TAKARMÁNYOZÁS. másfél hetes koráig jó minőségű intenzív indító tápot, utána intenzív nevelő 

tápot adjunk a csibéknek. 8 hetes korától álljunk át befejező tápra, melyet kb. 12 hetes koráig 

adjunk nekik. 10-11 hetes korukban fokozatosan szoktassuk őket a felnőtt tyúkok 

takarmányához. Ügyeljünk arra, hogy az indító táp legalább 21%, a nevelő és befejező 19% 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_baromfitenyesztes/apy.html#tablazat126


fehérjét tartalmazzon. Valamint legyen az indító és nevelő tápban megfelelő gyógyszer a 

kokcidiózis ellen.  

A tápot ne hígítsuk kukoricával, vagy búzával, mert a tápértékét elveszti, valamint a tápban lévő 

gyógyszer hatástalan lesz a kokcidiózissal szemben, mivel a hígítás révén nem kapja meg a 

megfelelő mennyiséget. Ha sok terményünk van, akkor inkább koncentrátumot vásároljunk, 

amihez a megfelelő arányban hozzákeverve a terményt, teljes értékű takarmányt kapunk. 

Eredményesen szerintem így lehet felnevelni a baromfit. Ettől függetlenül, azokat akik nem így 

csinálják és eredményesen tudják felnevelni állományukat nem akarom lebeszélni a saját 

módszerükről. 

ITATÁS. A baromfi előtt mindig legyen elegendő tiszta víz. A vizes edényeket rendszeresen 

mossuk és fertőtlenítsük, különös tekintettel a nyári időszakra! 

Az ennivalót mindig szárazon kapják, soha ne vizezzük, mert az bélfertőződéshez vezethet. 

Nevelés során nem árt, ha vitaminozzuk a jószágot. A vitamin kiválasztásánál figyeljünk arra, 

hogy minél több vitamint, aminosavat, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmazzon. Szükséges 

még az E vitamin - szelén utánpótlás is. Jótékony hatása van még a bélflóra regeneráló 

szereknek. Ilyen pl. a Laktiferm. 

A vízsavanyítás is jótékony hatással van a bélflórákra. A savanyítást legegyszerűbben 

almaecettel, -de sima háztartási ecet is megteszi,- tudjuk elvégezni. Kaphatók azonban egyéb 

savanyító készítmények is. 

HIGIÉNIA: A baromfikat mindig tiszta kifertőtlenített helyre telepítsük. Minél fiatalabb állományt 

telepítünk, annál fontosabb a higiénia. Tehát a naposcsibe a legérzékenyebb a környezeti 

fertőzésekre, kevésbé az előnevelt még kevésbé a kilós. 

Ha van idősebb baromfi az udvarban, akkor ügyelni kell arra, hogy azokról ne vigyünk át fertőzést 

a fiatalabb állományra. 

VITAMINOK. Ha azt akarjuk, hogy a csirkék jó ellenállóképességgel ki tudják védeni a külvilág 

kedvezőtlen hatásait, a fejlődésük, növekedésük megfelelő legyen, vitaminkészítményt kell adni 

nekik.  A JOLOVIT, vagy a Univit B számos vitaminféleséget tartalmaz és kisebb állományok 

kezeléséhez is megfelelő csomagolásban kapható. Már a naposcsibék megérkezésekor adható, 

3-5 napig a kamillateába adagolva. Kamillateát nem szükséges tovább adni nekik.  A 

TETRASELÉN a szelén és E-vitamin hiányos állapotok megelőzésére és kezelésére ajánlatos. A 

szelénhiányra vezethető vissza a csirkék mozgászavarával és lebénulásával járó vázizomzat 

elfajulás, melynek a bőr alatti vizenyők keletkezése a jellemző tünete.  

 

 

 

  



 

 20. tétel Ismertesse a legeltetési módokat, a legelő berendezéseit, a legelő és az állatok 

előkészítését legeltetésre! 

Kulcsszavak, fogalmak 

- Legeltetési módok (szabad, pányvás, adagolt) 

- A legelő berendezései 

- Az állatok előkészítése legeltetésre 

 Információtartalom vázlata: - A legelő jelentősége - Legeltetési módok (szabad, pányvás, 

adagolt) - A legelő berendezései - Az állatok előkészítése legeltetésre - A legelő hasznosítása 

kaszálással 

Legelők Pázsitfűvel, pillangósokkal, kisebb mennyiségben savanyúfüvekkel és 

gyomnövényekkel tartósan benőtt területek.  Szent György naptól Szent Mihály napig 

legeltetéssel (legelő) vagy kaszálással (rét, kaszáló) hasznosíthatók.  

 - A legelő állat friss levegőn tartózkodik, miközben jelentős területet jár be. A táplálék 

megszerzésével együtt járó mozgás jó hatású az egészségre, acélossá teszi az izmokat. 

  - A napfény kedvezően hat a csontok fejlődésére (D-vitamin képződése).   

- A változatos fűösszetétel fehérje, aminosav-, ásványianyag- és vitamintartalma 

megfelelőfejlődést és jó ivarszervi működést eredményez. Mindezeket figyelembe véve 

megállapítható, hogy a tenyésztésre szánt növendékmarhák és -juhok leggazdaságosabban a 

legelőn nevelhetők fel.  A legeltetéssel alakíthatók ki az egészséges, szilárd szervezet (jó 

konstitució), a rendszeres ivari működés és a hosszú élettartam. Nagy tejtermelésű tehenek 

táplálóanyag-szükséglete azonban legeltetéssel nem elégíthető ki, a mozgás következtében 

pedig nő az életfenntartó nettó energia szükséglet, ezért legeltetésük nem javasolt. 

  A legelők osztályozása A legelőket több szempont szerint osztályozhatjuk:   

Állandó legelők 

 Ismerünk: 

 - természetes, ahol 

 A termőterület egy része  

- fekvése vagy talajadottsága folytán nem alkalmas szántóföldi növénytermelésre. - 

mesterséges gyepterületeket. Ezeket az állattenyésztő telepek közelében telepítik a 

természetszerűbb takarmányozás és az egészségesebb tartásmód céljából.  

Alkalmi legelők  

Alkalmi legelőknek azokat a területeket nevezzük, amelyeket nem legeltetés céljára vetettek 

be, de a főtermény betakarítása előtt (buja őszi vetések lecsíptetése, évelő-pillangósok őszi 

növedékének legeltetése), vagy után (gabona-, kukorica-, burgonya-, répatarló, magnak 

termesztett borsó-, lóbab-, csillagfürttarló ) legeltetéssel gazdaságosan lehet hasznosítani. 



Alkalmi legelőként szolgálhatnak az árokpartok, útszélek, vasúti töltések és a szérűskertek is. 

Téli legelők 

 A téli legelőknek különösen a juhok takarmányozásában van jelentősége. 

Rozslegelőlétesíthető nyári és későőszi legeltetésre.   

 Állatok előkészítése legeltetésre  

A kizárólagos legeltetés akkor valósítható meg, ha a legelő fedezi az állatok összes 

táplálóanyag-szükségletét. A kiegészítő takarmányokat a teljes táplálóanyag-szükséglet 

kielégítése céljából adjuk. 

 - A legelőre hajtás előtt fokozatosan szoktassuk az állatokat a szabad levegőhöz és a 

mozgáshoz. Az istállózott állatokat a legelőre hajtás előtti hetekben karámban jártassuk meg. 

Először naponta egy-két alkalommal és csak rövid ideig, majd pedig naponta több órán 

keresztül tartózkodjanak a szabadban. 

 - Gondoskodni kell az állatok körmözéséről is, mert az istállóban tartott állatok körme 

hosszúra nő, ezért lesántulnak és nem tudnak legelni.  

 - A legelőre hajtás előtt az állatokat parazita ellenes védőoltásban részesítjük. 

 - A legeltetés első napjaiban csak egy-két órát legeltessünk, és gondoskodjunk elsősorban a 

szárazanyag pótlásáról. Fokozatos átmenettel szoktassuk az állatokat az egész napos legelőn 

tartózkodáshoz.  

 - Az is nagyon fontos, hogy egy csoportban csak összeszokott állatokat legeltessünk. Tavasszal, 

a legelőre hajtás előtt a legelőt is elő kell készíteni. E célból gondoskodni kell a belvizek 

megszüntetéséről, a legeltetést akadályozó tárgyak eltüntetéséről és a vakondtúrások 

elegyengetéséről. A kutak vizét fertőtleníteni kell, a nyári szállásokat, karámokat és 

sózóvályúkat ki kell javítani. (Szikes, lecsapolt, lápos területeken mikroelemes nyalósót 

adagoljunk.)  

 Legeltetési eljárások Annak alapján, hogy az állatok táplálóanyag-felvételét milyen módón 

szabályozzuk a legeltetés során, valamint, hogy beavatkozzunk-e a legelő termőképességének 

a fenntartása érdekében, a legeltetésnek az alábbi módjait különböztetjük meg. 

1. Hagyományos legeltetés  

-  Szabad legeltetés 

Az állatállomány az egész területet szabadon legeli. Ilyenkor válogatnak, csak a legízletesebb 

füveket legelik le, a többit letapossák, illetve a bélsarukkal beszennyezik. Ennél az eljárásnál a 

legelő növényzetének mindössze 4O-5O %-a hasznosul. Az ilyen gyepterület hamar kimerül, 

nem tud regenerálódni, elgyomosodik, állateltartó képessége csökken.  

 - Irányított legeltetés 

Mindegyik módszer a szabad legeltetésnél kedvezőbb gyephasznosítást tesz lehetővé. Láb 

alóli legeltetés. A legelő állatok nem szóródhatnak szét az egész területen, hanem a legelő egy 



kisebb részén két pásztor irányításával haladnak előre. Váltott legeltetés. A legelőt több részre 

osztják és ezeket felváltva legeltetik. 

- Pányvás legeltetés.  

Csak kisüzemben valósítható meg. Az állatokat egyedileg hosszú lánccal egy cölöphöz rögzítik, 

amely körül - mintegy adagolva - az állat a füvet legeli. Gondos munkával (néhány óránként 

áttelepítés) lehetővé teszi a gyep regenerálódását, de az állat kiszolgálása (ivóvíz) nagy 

figyelmet és sok kézi munkát igényel.  

2. Korszerű legeltetés 

 - Szakaszos legeltetés 

Ezzel az eljárással legalább 4-6 szakaszra osztják a legelőt. A legelőszakaszokat 

villanypásztorral, vagy állandó jellegű kerítésekkel határolhatjuk. A villanypásztor könnyebben 

áttelepíthető. A szakaszok nagyságának megállapításánál lényeges feltétel, hogy azok 

nagyüzemi módon muűvelhetők legyenek. Amikor egy szakaszt lelegeltek azonnal 

megkezdődnek annak ápolási munkálatai. A szakaszok felhajtó útról nyílnak. Egy időben egy 

szakaszt legeltetünk. A többi szakasz növényzete pihen, illetve újrasarjad.  

A helyi körülményektől (fűhozam) függően egy-egy legelőszakaszt egy legeltetési idényben 3-

5-ször legeltethetünk. 

 - Sávosan adagolt legeltetés  

Ez a módszer az egyik legkorszerűbb legeltetési mód. Lényegében a legelőt az állatok 

számának megfelelő szélességű szakaszokra osztjuk, úgy hogy az egymás mellett legelő egy-

egy állatra l-l,5 m szélességű legelősáv jusson. A kijelölt szakaszokra - merőleges irányban 

mozgatható - kerekeken guruló villanypásztort telepítünk, amelyet a legelés ütemének 

megfelelően l-2 méterrel előbbre helyezünk. Ennél a legeltetési módnál a legkevesebb a 

tiprásból eredő veszteség, és az állatok a füvet válogatás nélkül legelik le.  

- Műveleti egységekre alapozott szakaszos legeltetés Ennél a legeltetési módnál csak a 

legelőnek van állandó kerítése, az egyes szakaszokat villanypásztorral alakítják ki a mindenkori 

állomány és fűhozam nagyságához igazodva. Az állatfajok legelővel szembeni igényei 

Szarvasmarha: a dús növényzetű legelőt kedvelik. A füvet nyelvük segitségével 

nyalábolvaszakítják le, ezért legeltetésükre a 15-2O cm magas fű a legalkalmasabb.  

Juh: kevésbé igényes a legelő minőségével szemben. Finom ajkaival az egészen apró 

növényzetet is le tudja rágni, ezért a szikes, köves legelők gyér növényzetét is jó hasznosítja. 

A mély fekvésű, vizenyős legelőterületek legeltetését a parazitákkal (májmételykór, stb.) való 

fertőződés kockázata miatt kerülni kell. 

 Ló: a legelő füvét harapja, ezért azokon az alacsonyabb füveket termő területeken is 

legeltethető, amelyeket a szarvasmarha a már említett okok miatt nem tud hasznosítani. 

Mélyen lerágja a füvet, ami károsan hat annak sarjadó-képességére. A szarvasmarhával ellen-

tétben a keményebb szárú füveket kedveli. A lólegelő esetében fontos, hogy a talaj száraz és 

kemény szerkezetű legyen. 



 Sertés: a többi állatfajjal szemben a nedves, mélyfekvésű legelőket kedveli, amelyeken 

rostban szegény, húsos szárú, gyökerű és levelű növényeket talál. Más állatfajok legelőjén nem 

szabad a sertéseket járatni, mert a legelőt a sertés feltúrja és tönkreteszi.  

Liba: jó elkülöníthető, silányabb legelőt is jól hasznosítja. Ezeken a területeken más állatfajt 

legeltetni nem célszerű. A liba trágyája több fűfajt kiéget. A libalegelőn a libapimpó válik 

uralkodóvá. 

 


