
Sertés istállók felkészítése hosszabb leállási időre 

1. El kell távolítani az összes takarmányt! 

Lehet, hogy nem könnyű, de ez az első számú feladat, amivel foglalkozni kell, amikor 

hosszabb leállásra készülünk. A behordókban vagy a tartályokban maradt takarmány vonzza 

az egereket és a patkányokat, amelyek tömegesen felszaporodhatnak, és lezárják a 

behordókat, és megakadályozzák az indulásukat. Ugyanakkor a bent maradt takarmányok 

összeállhatnak és megkeményedhetnek, aminek következtében a csigák megszakadhatnak, 

vagy a motor túlmelegedhet, és megállhat. Ha lehetséges, el kell távolítani az adagolókat, és 

megfordítani őket fejjel lefelé, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az adagolók üresek és 

szárazak. 

2. Le kell engedni a vizet! 

Zárjuk le és ürítsük ki az összes vízvezetéket, beleértve az itatókat, a párásítókat és a hűtő 

cellákat. Nyissuk ki a gömbcsapokat a vízvezeték végén, és ürítsük ki a szopókás itatókat is, 

hogy eltávolítsunk minden vizet a vezetékekből, és ezzel megakadályozzuk a kórokozók 

esetleges felhalmozódását. A hűtési rendszerek leürítése és tisztítása után vegyük ki a 

szivattyúkat és helyezzük át a belső tárolóba. Távolítsuk el a gyógyszeradagolókat, hogy a víz 

kifolyhasson. Szereljük szét őket, és áztassuk 24 óráig szappanos vízben, hogy feloldódjanak 

az ásványi anyagok. Öblítsük le és szereljük össze az alkatrézeket. 

3. Zsír és olaj pótlás 

Helyezzünk kevés kenőanyagot minden ventilátor csapágyára, automata függönyre, 

sarokkerekekre stb. Ez a kenés különösen fontos az idősebb csapágyaknál vagy a nagyobb 

kopású tengelyeknél. 

4. A legyek írtása 

Használjunk száraz szórócsalétket a párkányokon és más sík felületeken a legyek aktív 

kezeléséhez. Spray vagy festék folyékony csalétek használható legyek elpusztítására a falon 

és az épületek ereszén. 

5. Rágcsálók elleni védekezés 

A rágcsálók elleni védekezés első lépése az összes takarmány eltávolítása az épületből. 

Távolítsunk el minden kartondobozt, csomagolóanyagot és rendetlenséget az irodából, 

amelyet az egerek vagy patkányok fészkeléshez használhatnak. Töltsük fel a csali 

állomásokat, és folytassuk a rágcsálók aktivitásának ellenőrzését. Ne felejtsük el legalább 

hathavonta elforgatni az aktív hatóanyagot a patkánycsaliban. 

  



Aktív karbantartás 

Az épület előkészítése és bezárása után a nedvesség- és gázszint ellenőrzése elsőbbséget 

élvez. Függönnyel körbevett épületeknél ez egyszerű, mert a függöny felhúzásával, elérhető a 

levegő keringetése. A zárt épületekben minimális mennyiségű szellőztetést kell igénybe 

venni. Sok vezérlőnek „üres épület” beállítása is van, amely lehetővé teszi a minimális 

szellőzési sebesség beállítását. Ha a vezérlő működik és be van kapcsolva, akkor a riasztások 

és figyelmeztetések is aktívak maradnak. Ez megfelelő időszak a villám-védelem kialakítására 

az elektromos rendszerben, ha az még nincs telepítve. A túlfeszültség-védelem 

megakadályozza a villámcsapás káros hatását, és így a vezérlő nem fog a tudunk nélkül 

meghibásodni, és nem okoz váratlan problémát az újraindításkor. 

Az üres betápláló rendszer csapágyait megzsírozzuk, a hajtómű olajszintjét beállítjuk és az 

épület ammónia szintje is kontroll alatt van, akkor ez maximum 60 napig rendben is lesz. 

Ezen időkereten túl a rendszer számára előnyös az időszakos működés. A rendszer 

működtetésekor meglazul a rozsda, aktiválódnak az elektromos érintkezők, és kiderülnek a 

kialakult problémák, amelyeket ilyenkor helyrehozhatunk, és az istálló újra kész egy csoport 

betelepítésére. Ellenőrizzük a csigarendszer hajtóművének olajszintjét, és töltsük fel a felső 

szintig. Az olaj leülepedhet az alsó karterban, és így inaktivitás közben szivároghat a 

tömítéseknél. 

Ugyanez igaz a teljes szellőztető rendszerre. Kapcsoljuk be a rendszert a ventilátorok 

működtetéséhez, valamint az automata függönyök és a légbeömlők mozgatásához. Aktiváljuk 

az oldalfalat és mozgassuk a hűtőcella függönyeit felfelé és lefelé, ügyelve a behajtódásokra, 

amelyek rágcsálókat vagy rovarokat rejthetnek magukban. 

Ha hosszú ideje tartjuk a szokásos ellenőrzési ütemtervet, az azt jelenti, hogy az épületek 

készen állnak majd, ha be kell telepíteni a következő csoportot. 

Forrás: https://thepigsite.com/articles/preparing-hog-buildings-for-extended-out-times 

https://thepigsite.com/articles/preparing-hog-buildings-for-extended-out-times

