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Végzettségek:

• 1994 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gyöngyös GTK Gazdasági mérnök

• Jelenleg: 
2014- Emődi Mezőgazdasági Zrt. cégvezetője és termelési igazgatója

Korábbi munkahelyek: 
• 2004-2006 Középtiszai Mg. Kft. főágazat vezetője

• 2006-2010 ARBU Kft. telepvezetője

• 2010-2013 Kelet-Mecsek Kft. telepvezetője



„Kettő az egyben” –

takarmányozás 

és 

fejés robottal 

Emődön

Hanyicska Csaba –

Cégvezető

Emődi Mezőgazdasági Zrt.



Ha még marhább lennék!

Mert - Mondom Nektek-, 

a marhák szeretik a robotot!



…és még mindig 

fókuszban a marhák… 



És ha már nem így… 



Akkor így: 



Az útkeresés



Személyzet

• Létszám – kb. ugyanaz

• Könnyebb munkavégzés → fizikai terhelés 

és monotonitás tekintetében

• Viszont kell írástudó, de nem kell 

mindenkinek diploma

• Ami marad, az a 365 napos elfoglaltság

• Ami javul: könnyebb szervezhetőség és a 

barátibb műszakok



Az adatok zavarba ejtő 

mennyisége



Gondoljunk az irodistákra is…

• Ellenőrizhetőség

• Pontos nyomon követés

• Készletkövetés 





Lehetőségek 

…és én feladatnak és kihívásnak is élem meg, hogy pontosan 

paraméterezzük a technológia elemeit

TMR PMR ; PMR           Pótabrak 



Hő- és egyéb stressz

• Ami nincs, az nem von el
• Hatékonyság  



Határozottan nagyobb 

kitettség, érzékenység

• Áramszünet

• Alkatrész ellátottság

• Szervízháttér

• Fagyás

• Szerelhetőség, egyszerűség, űrgolyóstoll



Amiről még nem volt 

szó

• Körülményesebb egyedi kezelési menedzsment 

(nyakfogó?)

• Egy-egy csodatőgy és sok-sok megoldás (küzdelem 

vagy farkastörvény)

• A késők behajtása művészet. Vagy mégsem? –KRESZ

• Ha almozni kell…

• És mégis azt vallom, ha jól van megtervezve 

(feltételezve, hogy tehenek fogják évekig lakni az 

istállót és nem biztos, hogy a kivitelezési extra EGYHÉT 

vagy némi felár esetleg kényelmetlenség a ” drága”), 

jók a távolságok és a karámozás akkor alig van meló és 

az sem zsenik küzdelme a sötét anyaggal.



Etessünk is ne csak fejjünk

• Sokszori etetés

• Szépen mozgatja a teheneket: felkel – eszik – iszik – fejőállás

• Mégis nagy a rituálé

• Fejőtér előtti várakozás

• A sokszor emlegetett bendő pH



Etető → türelem, statisztika

• Nézzünk meg 1 hetet

1 napot

1 etetést

Rengeteg állítási lehetőség és nem feltétlenül az a jó, ha tudjuk használni és meg is tesszük. 











A lehetőség ne csábítson

el feltétlenül…

A robotozás 3 alaptörvénye (szerintem):

1. A kevesebb a több.

2. Bizalom, hit.

3. Ha változtatni akarok, csak lépésenként és 

tervszerűen. 



Köszi mindent! ;)


