
Istállótól a biogázig



Tisztelt Ügyfelünk  
és leendô Megrendelônk!
A Stallprofi Magyarország Kft, amelyet 1999-ben alapítottam osztrák 

üzlettársaimmal, hosszú és tanulságos utat járt be az elmúlt 11 évben. 

Két elkötelezett gépészmérnök, a Kft. elsô dolgozói, akkor még csak arra 

gondoltak, hogy a sertés- és marhatartás technológiája lesz meghatározó 

témájuk. A prémium kategóriás technológiai eszközök eladása és kulcs-

rakész beszerelése csak az elsô kihívás volt az egyébként alacsonyabb 

árakhoz szokott mezôgazdasági piac területén. Ahogy a sertés- és marha-

tartással foglalkozó megrendelôinknél az elsô nagysikerû komplex beru-

házások megvalósultak, láttuk a ránk váró további feladatokat.

2005-ben átadtuk Magyarország elsô, saját tervezésû, duplaszigetelésû

és úszó fedôponyvával ellátott hígtrágyatárolóját. 2006-ban elsôként épí-

tettünk kéregfalas házgyári elemekbôl fiaztató épületet, rekord idô alatt. 

2005-tôl 6 szerelônk folyamatosan a német UTS-nél dolgozott, hogy az 

elsô hazai biogáz üzem megépítésénél már készen álljon a magyar szerelô- 

és szervizháttér. 2009-ben leányvállalatunk, az UTS Biogas Kft. átadta

elsô 500 kW-os biogáz üzemét.

A szerencse gyakran mellettünk volt, de mára elmondhatjuk, hogy egy jól 

szervezett, stabil anyagi alapokon álló vállalkozással, meghatározó szereplôi 

lettünk a magyar piacnak. Célunk, hogy továbbra is a legnagyobb hozamot 

kínáló megoldásokat adjuk partnereinknek, immáron nem csak hazánkban, 

hanem romániai leányvállalatunkon keresztül határainkon túl is.

Dr. Streitmann György

Cégvezetô, alapító tag

„Megbízható mûszaki megoldást 
és átlátható pénzügyi 
elszámolást kínálunk 
partnereinknek”



Már meglévô, mûködô állattartó telepek korszerûsítése, új telepek létrehozása jelentôs beruhá-

zási költséggel jár, amelynek megtérülésében jelentôs szerepet játszik a termelés színvonala, 

a munkaerô-ráfordítás, a takarmány- és energiafelhasználás, valamint a trágya újrahasznosí-

tásának lehetôsége. Mindezek eléréséhez nem elég a korszerû technológia. A telepi termelési 

koncepció, a  minden részletre kiható tervezés, a szigorú projektirányítás és a professzionális 

technológiaszerelés szintén része a sikeres megvalósításnak.

A Stallprofi cégcsoport munkatársai az Ön érdekeit szem elôtt tartva gondolkodnak. Felkészült 

mérnökeinknek, saját szerelôcsapatunknak, korszerû, integrált tervezô- és vállalatirányító rend-

szerünknek köszönhetôen a Stallprofival a beruházások nagy hozamú befektetésekké válnak.

Mûködô telep átalakítása

Folyamatos termelés mellett sem jelent kiesést a nagyüzemi telepek átalakí-

tása, amennyiben az állattenyésztôvel leegyeztetett, a rotációval harmonizáló 

határidôk betartásra kerülnek. Partnereink tudják, hogy az általunk alkalmazott 

projektvégrehajtási rendszerrel beruházásaik a tervezett idôre elkészülnek.

Megtérülô zöldmezôs beruházások

A zöldmezôs beruházás elônye, hogy a tervezés során kompromisszumok nélkül 

koncentrálunk az optimális termelési volumenre, az állatelhelyezésre, az ala-

csony munkaerô-ráfordításra és a kedvezô energiafelhasználásra. Amennyiben 

Ön az állattenyésztés mestere, illetve kidolgozott értékesítési stratégiával ren-

delkezik, befektetett tôkéje meglepôen rövid idô alatt megtérül. 

Tervezéstôl 
a megvalósításig 



Vemhesítô

A vemhesítô a telep motorja, amely meghatározó az éves malackibocsátás és a kocaforgó  

vonatkozásában. A mesterséges termékenyítés, a kezelések és vizsgálatok komfortos elvégzé-

se mellett rendkívüli a jelentôsége: 

•  a kan- és fénystimulációnak,  

•  a programozott etetésnek és itatásnak, 

•  az irányított energiatakarékos szellôztetésnek. 

A trágyarendszer átgondolt kialakítása miatt minimális a takarítás, így a gondozó a hangsúlyt  

a minôségi tenyésztési feladatokra helyezheti. A Stallprofi vemhesítôben mindezek harmonikus 

összhangjaként  85 %-os vemhesülés mindig elérhetô.

Teljes biztonságban

A magyar gazda a nyugati országok állattenyésztésébe rejtetten befolyó állami 

támogatással és az árfolyammozgásokkal versenyez. Ezen körülményeket nem 

tudja befolyásolni, ezért beruházásait azzal a felelôsséggel kell megalapoznia, 

hogy a termelési színvonal minden ponton a maximumot hozza. A nagyüzemi 

telepeken a Stallprofi termelési koncepciójával stabil a heti hízókibocsátás, így 

kölcsönös érdek alakul ki a vágóhíddal, kedvezôbb az árpozíció.

Sertéstartás



Átütô reform az ellenôrzésben

Mester Károly, a szarvasi Goldfood Kft. termelési igazgató-

ja úgy véli az INTEC rendszer bevezetése a 800 termelô kocás 

telep életében az alábbi elônyökkel járt:

• javult a koca állomány kondíció-kiegyenlítettsége,

• a holtan született malacok aránya 2% alá csökkent,

•  növekedett a született malacok egyedi testtömege, az alom 

kiegyenlítettebb lett,

• javult a malacok vitalitása, a fiaztatói elhullás 5%-ra csökkent,

• sokkal több az információ az állatokról,

•  az egyedek telepen belüli mozgása, illetve a dolgozói  

fegyelem pontosan nyomon követhetô.

Vemhesszállás

A kocák kötetlen csoportos tartásáról az állatjóléti törvény rendelkezik. A tenyésztô 

célja a vemhességi stádiumnak és egyedi kondíciónak megfelelô, egyedi  takarmá-

nyozás. E két követelménynek tesz maradéktalanul eleget a Stallprofi számítógépes, 

egyedi azonosításos kocaetetôvel felszerelt vemheskoca-istállója. 

•   A jellemzôen nagy és dinamikus kocacsoportokra tervezett, válogató kapuval fel-

szerelt Intec MAC rendszert 60–240 egyedes kutricákra javasoljuk,

•   míg a fix, 20–25 kocacsoportos termelési rendszerekhez a Fitmix MAC etetôt 

ajánljuk.

 A sokoldalú PC-s szoftver számtalan kimutatást kínál, a kocaadatok népszerû  

kocanyilvántartó szoftverekkel szinkronizálhatók. A Wifi-kapcsolatú kézi terminállal 

a koca transzpondere közvetlenül leolvasható, így az állat tenyésztési és takarmá-

nyozási adatai gombnyomásra elérhetôk, megváltoztatásuk a helyszínen azonnal  

lehetséges. A csúcsminôségû technológia elsajátításában és szervizelésében  

24 órás internetes távfelügyeleti szolgáltatásunkkal segítjük partnereinket.



Fiaztató

A Stallprofi fiaztatóban elérhetô egyenletes (7–8 kg) és 

nagylétszámú (11–12) választott malacállomány mind az 

anyakoca, mind a malacok kényeztetésének eredménye.  

A kocák szoptatós napjaihoz igazított, programozott etetéssel 

7,5–9 kg takarmányt vesz fel az anyaállat. E nagy étvágynak 

köszönhetôen bôséges a tejtermelés, aminek következtében 

rendkívül magas az alomsúly, és elválasztás után is kiváló  

a kocakondíció. 

A háromszintû bordázattal kialakított, robosztus mûanyag 

rácspadló megakadályozza a koca megcsúszását, fino-

man lekerekített élei óvják a malac patáját a sérülésektôl.  

A függesztett kivitelû, szét- és felhajtható kocaleszorító meg-

könnyíti a felhajtást, speciális formája lassítja  a koca lefek-

vését. A malacok egészséges felnevelésérôl a nagyméretû, 

állítható hômérsékletû malacmelegítô lap és a precízen sza-

bályozott szellôzés gondoskodik. A kétzónás istállóklíma 30% 

energiamegtakarítást eredményez.



Egészséges malacokkal  
stabil a hizlalás
 

A folyamatosan megújuló, két 600 kocás teleppel rendelkezô Döbröközi Mg. Zrt. 

termelési igazgatója, Zámbó István komolyan hisz a sertéstenyésztés jövôjében. 

A 2006-ban megkezdett zöldmezôs fiaztató építése után a malacnevelôvel foly-

tatták a beruházást. A Stallprofi magas hozamai itt sem maradtak el. Megszûnt  

a dizentéria, és az áttelepítési súly 75 életnapra 30–32 kg-ra ugrott. 

Malacnevelô

A Stallprofi malacnevelô segítségével jelentôsen csökkenthetô a választott malacot 

a helyváltoztatásból és takarmányváltásból érô stressz. A megnövelt etetôfelület és 

a malacmelegítô ernyô az elsô hetekben a fiaztatóban megszokott körülményeket 

tükrözi, így stabilizálja a malacot a betelepítés után. 

Az 500 g fölötti napi növekmény eléréséhez elengedhetetlen a finoman szabályzott is-

tállóklíma. Revonair rendszerrel a hômérséklet és légsebesség mérése mellett az állo-

mány létszámának és testsúlyának (biológiai igényének) megfelelô levegômennyiség 

kerül a terembe. A kifejezetten energiatakarékos és huzatmentes szellôztetéssel 

50–60% villamos energia, a kétzónás teremklímával 30% fûtésenergia takarítható 

meg. Az automata kétfázisú takarmánybehordó gyakori töltésével, illetve a már kis 

mozgatásra is pontosan adagoló malacönetetôvel mindig friss a takarmány.



Hizlalda

A sertéstelep mûködtetési költségeinek több mint 70% -át a takarmány 

teszi ki, amelybôl a hizlalda részesedése meghatározó. Az állatok kom-

fortérzetének maximális kielégítése mellett a Stallprofi hizlaldai techno-

lógiával 2,85 kg-os fajlagos takarmányfelhasználás és 800 g napi testtö-

meg-gyarapodás mindenkor elérhetô. 

Különös figyelmet fordítunk a kutricák méretére, az önetetôkre, de a ma-

gas hozam mégis a malacnevelôben is alkalmazott, egyedülálló 

Revonair szellôzési rendszerünk érdeme.

A perforált álmennyezeten és speciális légbeejtôkön az évszakoknak 

megfelelôen beáramoltatott levegô huzatmentes, mennyisége pontosan 

az állatállomány biológiai igényéhez igazított. A Stallprofi hizlaldában  

az alacsony energiafelhasználás mellett az állatok kiváló egészségügyi 

állapota érhetô el.

A szellôzés, az valami csoda…

A Revonair szellôzési rendszer elsô magyarországi vásárlója 1997-ben 

a Nagisz Zrt. biharnagybajomi telepe volt. A 600 kocás telep vezetôje 

Ceglédi Péter,  aki 13 év után ma is úgy látja, hogy a 2,75 kg-os fajla-

gos takarmányfelhasználás legfôképp a Revonair szellôzéstechnikájának 

köszönhetô.  



A korszerû tehénistálló valódi elônyét a nyári idôszakban mutatja meg, amikor a hagyományos 

épületek 20%-os termelés-visszaesésével szemben itt csak néhány százalékos csökkenésrôl be-

szélhetünk. Jól megtervezett épületeinkben a természetes szellôzés elegendô a hôstressz leküz-

désére. Új épületeknél fokozottan ügyelünk az épület oldalfalainak magasságára, megnyitására, 

és a gerincszellôzô kialakítására. Tervezôink pontosan tudják, hogy a betonszintek, a pihenôboxok 

mérete, formája, a fekvôhely kialakítása, továbbá a közlekedôk szélessége és az itatók elhelyezése 

mind összefüggésben állnak a várható hozammal. 

Kifejezetten hosszú élettartamra méretezett, akár idôjárás-vezérlôvel ellátott függönyrendszerünk, 

robosztus pihenôboxunk és elnyûhetetlen trágyakihúzó berendezésünk része a Stallprofi prémium 

kategóriás termékpalettájának.

Tehénistállók



Kiszolgáltatottság nélkül

A Végh család saját szántóföld nélkül üzemelteti 1700 kocás sertéstelepét 

Pakodon. A Stallprofi tanácsára 2006-ban komplex hígtrágyaprogramot valósí-

tottak meg, amelynek köszönhetôen a 12 kg N-P-K-t tartalmazó, 7%-os hígtrá-

gyájukért sorban állnak a környékbeli növénytermesztôk. A 2x6000m3-es úszó 

fedôponyvás tározót a közeli pakodi lakosok is örömmel fogadták.

A hígtrágya nagy érték, mert a benne lévô gazdag hatóanyagtartalom 

akár 90%-ban is kiválthatja a mûtrágyát. A vele való helyes gazdálkodás 

sok pénzt takarít meg, ezért fontosnak tartjuk, hogy a hígtrágya istállótól 

a szántóföldig tartó útja egységes koncepciót képezzen.

Vállalkozásunk nagy tapasztalattal rendelkezik a sertéstelepi lefolyó 

csôhálózatok és marhatelepi gyûjtôcsatornás megoldások tervezésében, 

ahol a hígtrágya automatikusan jut el a végtározókig. Az átemelô aknák 

elnyûhetetlen keverôit és szivattyúit a Stallprofi egyedülálló digitális 

szintszabályzó vezérlése kapcsolja.

A féléves kapacitású, földmedrû hígtrágyatározók szivárgásérzékelôvel 

felszereltek, dupla szigetelésû LDPE fólia bélelésükkel pedig a legma-

gasabb környezetvédelmi elôírásnak is megfelelnek (pl. ivóvízbázison).  

A lágy polietilén páratlan fizikai tulajdonságával és a Ceno Tech techno-

lógiával valóban 25 éves élettartamot biztosítunk. A hatóanyag fokozott 

megtartásához kipárolgás és esôvíz ellen úszó fedôponyva is rendelhetô. 

A tározók keverô és szivattyú gépészetét úgy tervezzük meg, hogy a híg-

trágya professzionális tartálykocsikkal minden idôszakban nagy sebes-

séggel és homogén minôségben a szántóföldre kerülhessen.  

Trágyakezelés



A 21. század fontos feladata a megújuló energiafajták egyre hatékonyabb kihasználása.  

Az állattenyésztés kifejezetten alkamas gazdasági környezet egy ilyen létesítmény befoga-

dására. A keletkezô híg- és almostrágyával, takarmánymaradékkal, és a takarmánnyal együtt 

termesztett energianövényekkel az erômû gazdaságosan „etethetô”. A megtermelt villamos 

áram mellett a gázmotorokon keletkezett hulladékhô gabonaszárításnál, hûtve tárolásnál és 

az istállók fûtésénél további profitot termel. 

A Stallprofi több mint 10 éves állattartó telepi és hígtrágya kivitelezési tapasztalataira ala-

pozva 2007-ben megalapította a német UTS Biogastechnik GmbH-val közös magyar vállal-

kozását, az UTS Biogas Kft.-t. Az UTS legendásan nagyhozamú, rendkívül robosztus és biz-

tonságos biogáz-technológiájának hírnevét a magyarországi referenciák is öregbítik. Saját 

mérnökeink és szervizcsapatunk a garancia arra, hogy a megépítés és üzemeltetés a legma-

gasabb befektetôi követelményeknek is megfeleljen.  

Hátrányból  
elôny: biogáz! 

A nagy állattartó telepeken koncentráltan képzôdô trágya kezelése drága trágyakezelô  

létesítményeket igényel és magas költségekkel jár. Egy biogázüzemi beruházás esetén az egy  

helyen rendelkezésre álló nagymennyiségû trágya elônnyé válik, hiszen a biogáz termelés alap-

anyaga ingyen rendelkezésre áll! A Kisalföldi Mezôgazdasági Zrt. miklósmajori telepén 1000 

tejelôtehén híg- és almostrágyájából, és napi 7 tonna silókukoricából 3,8 millió kWh villamos 

energiát állítanak elô egy UTS biogázüzemmel. 

Biogáz



Összecsiszolódva

A kifinomult cégfelépítésnek köszönhetôen a feladatkö-

rök jól elhatárolódnak, így mindenki a maximumot tudja 

nyújtani saját munkaterületén. Partnereink nagyra érté-

kelik, hogy az értékesítés, kivitelezés és pályázati elszá-

molás kapcsán olajozott az együttmûködés, és mindig 

megtalálják a megfelelô Stallprofi specialistát az aján-

latírás, tervezés, logisztika, projektvezetés, pénzügyi el-

számolás, valamint a szerelés és szerviz területén. 



Stallprofi Magyarország Kft.

2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 13.

Tel.: (+36) 28 514 485

Fax: (+36) 28 514 486

E-mail: info@stallprofi.hu

Web: www.stallprofi.hu


