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Végzettségek:

• Okleveles állattenyésztő mérnökként végzett a Kaposvári Egyetemen                                         
(gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása specializáció) 

• Szarvasmarha inszeminátor
• Állategészségőr

Kutatási területe: 
• Automatizált fejési rendszer által gyűjtött adatok elemzése

Jelenleg: 
• Jászárokszálláson a Kossuth 2006 Zrt.-nél dolgozik, a szarvasmarhatenyésztési ágazatot vezeti 2007-től
• 2022. márciustól a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. szarvasmarha ágazatvezetői feladatait is ellátja

Korábbi munkahelyek: 
• Tarnamenti 2000 Zrt. Jászdózsa – termelési igazgató 2007-ig



A robotfejés során alkalmazott 
kérődzésmonitoring jelentősége

Kiss László

Kossuth 2006 Zrt. Jászárokszállás



Kossuth 2006 Zrt. 
Jászárokszállás 

Szarvasmarha telep

A technológia röviden:

500 férőhelyes tehénistálló

8 fejőrobot box

Vízágyas gumimatrac pihenőboxok

Gumi borítású közlekedő felületek

Takarmányfeltúró robot

Világítási program

Automata oldalfal függöny, ventiláció és tehén locsolás

GPS tehénkövetés



AMS rendszerek 
elterjedése

Magyarországon 2022. végére

kb. 10.000 tehén robotfejése

Telepek 6%-a

Tehenek 5,5%-a

Világszerte

25.000 gazdaságban

50.000 fejőrobot

kb. 3.000.000 tehén



Automatizált 
technológiák előnyei

• Robotos rendszer = 
bonyolultabb menedzsment?

• Javuló munkakörülmények –
jobb munkaminőség

• Robotok és technológiai 
elemek által nyújtott óriási 
információ halmaz → a 
tehenek teljesítményének és 
egészségének optimalizálása



A kérődzés bizonyítottan a tehén jóllétének és 
egészségének közvetlen mutatója. 



• Takarmányozási hiányosságok, problémák 

felismerése

• Betegség felismerése a korai szakaszban

• Segítség a diagnosztizálásban

• Kezelés hatékonyságának ellenőrzése

• Gyógyulás nyomon követése

Kérődzés megfigyelés jelentősége





A tehenek 
becsapnak !

• Legalább 2 nap!



A tehén is zsákmányállat. Ha gyengeséget mutat, ő az első….



NEDAP VELOS



Takarmányfelvétel és 

kérődzés monitoring



A tehenek számára a 

legtermészetesebb módja a 

takarmányfelvételnek, ha azt 

naponta többször, 8-14 alkalommal 

tehetik meg, és alkalmanként 

átlagosan 2-2,5 kg takarmány-

szárazanyagot fogyasztanak el. 

Természetes körülmények között  

4-6 óra a takarmányfelvétellel 

töltött idő. 

Takarmányfelvétel és kérődzés monitoring



 vés

Kérődzés

 nakt v

 gyéb

Egy magas termelésű holstein-fríz tehén 

átlagos kérődzéssel töltött ideje: 450-550 

perc naponta. (Grant, 2013)



N DAP V LOS kezdőképernyő



490 perc kérődzés

 gészséges, napi >60 kg tejet termelő tehén evési, kérődzési és 

pihenési mutatói az utóbbi 60 napban



 gészséges, napi  >60 kg 

tejet termelő tehén napi 

idővonala és termelési 

grafikonja 



A TMR és PMR etetés hatása a bendő pH-ra





Figyelmeztetések:      llenőrizendő állatok



Sürgős figyelem lista
• Normál esetben: 100 

tehenenként max. 1 

sürgős figyelmeztetés

• Naponta pár tehén

• Cselekedj azonnal

• A legtöbb tehén ismert 

állat lesz

• Ha ismeretlen állat 

szerepel a listán, 

ellenőrizd a napi rutinban



Figyelmeztető lista:  llenőrizendő állatok



A listán első három tehén 48 órás idővonala



1572 fülszámú tehén:
jobb hátsó tőgynegyed heveny tőgygyulladás

A tej vezetőképességének változása mellett az 

evés – kérődzés hiánya is jelezte a problémát.



Kezelés hatékonysága, gyógyulás nyomon 

követése

OHV műtét 

időpontja



Magzatburok visszamaradásos tehén 

monitoringja



Kezelés eredményességének nyomon követése

Kezelés, 

Drencselés

Tejtermelési grafikon:



A kérődzés monitoring munkát takarít meg. Egy beteg tehén 

annyi figyelmet igényel, mint 30-40 egészséges tehén.

Azokra a tehenekre irányítja a fókuszt, amelyekkel 

foglalkozni kell.



Viselkedési eltérést mutató tehenek napi trendje

• Napi riasztások számának 

alakulása az elmúlt 7 napban

• Alacsony állandó grafikonnak 

kell lennie (lásd felső ábra)



Csoportok áttekintése – evési idő, kérődzési idő



 gy tehéncsoport monitoring adatai



Csoportfigyelmeztetés

• Vízellátás?

• Takarmány?

• Betegség?



2022.02.22 - 25: 

Étvágycsökkenés kukoricaszilázs kazal váltás miatt



Fejőrobotos rendszerekben a tehenek evési szokásai 
eltérnek a csoportos fejést alkalmazó rendszerektől



 gyéb értes tések



GPS tehénkövetés



GPS tehénkövetés



Aktivitás változás – ivarzás észlelés



 varzás észlelés



 varzás észlelés



 varzás észlelés



Mikor termékeny tsük az ivarzó tehenet?



Produktivitás alakulása 2021-2022



Köszönöm a figyelmet!
kiss.laszlo@kossuth2006.hu


