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Végzettségek:

• 1985 DATE Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Szarvas): Növénytermesztési 

üzemmérnök 

• 1989 DATE Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Kecskemét): Növényvédelmi 

és Tápanyaggazdálkodási Szaküzemmérnök 

Jelenleg: 

• 1993- Emődi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója 

Korábbi munkahelyek: 

• 1985-1993 Szabadságharcos Mezőgazdasági Szövetkezetben agronómus és 

növényvédelmi agronómus 

• 1993-2003 Gazda Szövetkezet agronómusa és vezetője 



„Kettő az egyben”-
takarmányozás és 

fejés robottal 
Emődön

Székhely: 3432 Emőd, Kölcsey u. 10.

Telephely: 3432 Emőd, Keresztesi u. Szarvasmarha telep

Elérhetőségeink:

Weboldal: www.emoditej.hu

E-mail: emoditej@gmail.com

Telefon: 46/476-146

http://www.emoditej.hu/
mailto:emoditej@gmail.com


• Az Emődi Mezőgazdasági Zrt. 1950-ben alakult „Emőd és Vidéke Földműves Szövetkezet” néven.

• Fő tevékenységként már az alapításkor a tejelő szarvasmarha tenyésztést jelölték ki, amit szorosan kiegészít a
szántóföldi árunövény-termesztés.

• A gazdálkodás alapját 1 130 hektár földterület adja, amelyből 400 hektár gyep, a többi szántó. A földterületeket
nagyrészt magánszemélyektől béreljük, a legelő területeket pedig a Bükki Nemzeti Parktól.

• A területeken legnagyobb részt az állatállomány takarmányszükségletét elégítjük ki.

• A telepen jelenleg 430 körüli tejelőtehén létszámot tartunk.

• Jelenleg 25 fő dolgozik az Emődi Mezőgazdasági Zrt.-nél.

Bemutatkozás



Fejéstechnológia fejlődése
1. Sajtáros fejés

2. Aknás fejés

3. Karusszel fejés

4. Fejőrobot



Fejlesztések indokoltsága: A Laci

Állatjóllét fokozása

Munkaerőhiány (főleg minőségi)

Hibák, pontatlanságok elkerülése

Tejminőség javítása



Fejlesztések: Fejés robottal

A korábban használt 24 állásos karusszel fejőházat 2020-ban 3

db GEA Monobox és 3 db Lely Astronaut fejőrobotra

cseréltük, amit 2021-ben még 3 db Lely fejőrobot követett.

2022-ben pedig immár 9 db Lely fejőrobot dolgozik a telepen,

szabadforgalmú rendszerben.

Fontos volt az irányított és a szabadforgalmú tartási rendszer

összehasonlítása.



Fejlesztések: Takarmányozás robottal 

2021-ben takarmánykonyhát építettünk és takarmánykiosztó 

robotot üzemeltünk be.

A takarmánykonyhánk a legkorszerűbbnek mondható: 5 db,

egyenként 18 m3 befogadóképességű, kaparóléces

felhordóval működő tároló-adagoló konténerbe történik az 1

napi tömegtakarmány betárolása.

Az abrak adagolása tárolótornyokból történik.

Pontos a kiadagolás, precíz a bemérés.

A kukoricát egy nagy tárolótoronyból a daráló

automatikusan ‘kéri le’ a fogyás alapján, darálja, feltölti a

saját tartályt és ebből adagol az etetőrobot.

A 3 m3-es, 2 csigás Trioliet Triomatic etetőrobot

különlegessége, hogy felsővezetékes, ahonnan az áramot is

kapja, ezért kb. 70-80%-kal nagyobb kapacitású, ezáltal

több tehenet tud kiszolgálni, és menet közben is dolgozik.



Köszönjük a figyelmet!


