
Stieneke IJdema

Végzettségek:

• Tanár 

• Számos agrár és menedzsment kurzuson vett részt 

(kooperáció menedzsment, Lean menedzsment, vezetői 

kommunikáció)

Korábbi munkahelyek: 

• Noorderlandmelk Dairy tanácsának tagja 

• Rabobank Ledenraad tanácsának tagja

• A Fruerlundgaard társtulajdonosa

• Minősített Cow Signal tréner

• Lely Lean Dairy Wise módszer alkalmazója

Jelenleg: 

• Fruerlundgaard Farmot irányítja
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Lely Tejelő szaktanácsadás

Lean menedzsment tejelő tehenészetben



Lean 
Menedzsment

Lean termelés központjában a „több 
érték kevesebb munkával” koncepció áll

Mi az érték és mi a felesleges a 
folyamatban?



Erről szól…

Részvétel

Az értékek és a felesleges dolgok azonosítása

Becsülje fel a felesleges dolgokat és 
foglalkozzon csak az értékkel

Szüntesse meg a felesleges dolgokat

Folyamatosan javítsuk a rutinokat és a 
módszereket



Részvétel

Én – Mi kultúra



Határozzuk meg az értéket és a
felesleges dolgokat

Érték Amit a fogyasztó szeretne vagy annál jobb!

Tehenészet; jó minőségű tej, borjú és takarmány....



Határozzuk meg az értéket és a felesleges 
dolgokat

‚Felesleges dolgok’ azok a tevékenységek, 
melyek nem teremtenek értéket

Hosszú 
várako-
zási idő

Mozgatás

Túltermelés

Túlszabá-
lyozottság

Hibák

Jó 
képességű 
emberek 
mellőzése

8 felesleges 
dolog
ami kerülendő

Szállítás

Magas 
raktár-
készlet



1. Túltermelés

Több szilázs, üsző vagy 
malac előállítása, mint 
ami eladható



2. Szállítás

Túl gyakran vagy túl 
alacsony/magas 
gépesítés



3. Várakozási idő

Folyamatok 
megállásokkal, nem 
megfelelő kapacitás a 
fejőházban, egy másik 
ember válaszára várás, 
feladatok



4. Túlszabályozottság

Olyan erőfeszítések, melyek nem értékesek a vevő számára.
Csak a megszokás miatt csináljuk.

Először a megrendelést feltöltöm és on-line 

elérhető. De elfaxolom, hátha elfelejted.

Aztán felhívlak, hogy 

megbeszéljük  az 

időpontot, és erről 

küldök egy e-mailt.

Miért –

ez 

őrület!



5. 
Raktárkészlet

Vásárolni vagy 
készleten tartani 
dolgokat, ha esetleg…



6. Hibák

Törött anyagok, elhullott állatok…

Egy ősrégi reklamációs beszélgetés kezdete

Mit is mondott, mi a 
probléma?



7. Mozgatás

Elpazarolt idő és 
energia, ami az 
emberek szükségtelen 
mozgásából ered



8. Kihasználatlan 
képességek

Rossz helyre irányított 
‚tehetség’. Nem ismerjük 
a dolgozóink képességeit, 
gyakorlatát és tudását.



Értékmeghatározás

A folyamatokban az érték és a feleleges dolgok 
megtalálásának útja

Optimalizálás érték hozzáadása

Megszüntetés 

Kombinálás szükséges, nem érték

Csökkentés szükségtelen, felesleges

Egyszerűsítés





5S módszer

5S egy szisztematikus módszer, 

aminek a segítségével elérhető egy jól szervezett 
munkahely, ami a későbbiekben is hozzájárul, hogy 
olyan környezet alakuljon ki, ahol folyamatosan 
ellenőrzik az esetleges ‚felesleges dolgokat’



1. Szortírozás
2. Sorbarakás

3.Sepregetés

4. Sztenderdizálás

5. Szintentartás



LEAN   MUNKAHELY

Szervezés – csak azt megtartani, amire szükség 
van, a többit ki kell dobni, ha kétséges, kidobni

Tisztaság – minden legyen takarítva és legyen tiszta az 
ellenőrzésre – biztonsági és megelőző karbantartásra

Rendezettség – csak a szükséges dolgokat rendezni 
és címkézni az egyszerű használat és visszatétel miatt

Szabványos tisztítás – az az állapot, ami 
akkor jön létre, amikor az előző 3 „S” megvalósul

A fegyelem szinten tartása – váljon szokássá
a megfelelő eljárások betartása 



Közös gondolkodás-Kaizen

Vonja be a munkatársait a telep folyamataiba és a 
céljaiba

➢A telepre szabottan építsék fel

➢Kezdjék egyszerű dolgokkal

➢Minden héten – max. 20 perc

➢Vizualizálják a célokat-eredményeket

➢Pozitivizmus



Közös gondolkodás

1. Bemelegítő kérdések – mi sikerült múlt héten

2. Célok – K(kulcs) P(teljesítmény) I(indikátor)

3. Nyomonkövetési számok

4. Ötletek – Mit tudnánk jobban csinálni –
felesleg/veszteség indikátor

5. Folyamat változtatás – új módszer(ek)

6. Következő heti munkabeosztás





Ha elkezdi 
a Lean-t

1. Vonja be az alkalmazottakat

2. Nevesítsen - kommunikáljon

3. Értékeljen

4. Optimalizálja az üzleti teljesítményt

Aztán ott lesz a folyamatos ‚jobbításra’ az 
igény



A Lean 
segítségével

Okosabban és nem keményebben dolgozik

A telep minden területén az értéket keresi

A telep minden területén keresi a felesleges 
dolgokat

A folyamatokat állandóan javítja

Áramlás, flow jön létre

Stabil helyzet

Piaci igény – a szükségletek felmérése,
megértése





A Lean 
Fruerlundgaard

telepen



A Lely Tejelő Szaktanácsadás indulása

A Lely terv 3 napos kipróbálása 

A Lean menedzsment alapjainak elmagyarázása

Közös ‘cél’

Legyen nyitott az elvárásokra – gondolkodásmód



Lely Tejelő szaktanácsadás

• Tehenek rutinszerű felhajtása – tej minőségi fókusz 
cél

Tehén felhajtás – érték meghatározása

Tejminőség – A következő 3 hónap közös célja

Vigye őket magával az utazásra!



Lean a Fruerlundgaard telepen

Közös gondolkodás – minden héten ugyanabban
az időben max. 20 perc

➢A közös gondolkodást jól kell meghatározni

➢Vonjon be mindenkit

➢Nyitott kérdések

➢Nyílt/őszinte kommunikáció

➢Pozitív hozzáállás



S(sztenderd) 
O(működési) 
P(folyamatok)

-világos

-strukturált

-egyforma

-folyamatos

-kevesebb hiba



Fruerlund SOP

-kezelések

-tej elegyítése

-ellés

-szárazonálló

-sejtszám meghatározása

-beteg borjak

-utolsó kör a telepen

-vészhelyzeti folyamatok

-elválasztás

-borjú tábla

-ellésre várók tábla

-borjú napló

-….













 

SOP Mælkblanding  01-07-2019 

   

1.0 Mix milk in 10 sek. 
 
1.1 Milk can't be over 24 .C before start 
of mixing proces 

 

 

   

2.0 Start dry matter measurement (error 1) 
 
2.1 place a drop of milk 
 
2.2 Push the green button 
 
2.3 Display shows dry matter % 

 
 

   

 

3.0 Open Calvex Sprayfo app on the farm 
phone 
 
3.1 Write dry matter % in 
 
3.2 Write start amount milk in(whiteboard) 
 
3.3 Write end amount of dry matter 14,5% 
 
3.4 Write end amount of milk (whiteboard) 

 

 
  

  
  

4.1 Put the amount of milkpowder in the 
taxa 
 
4.2 Put the amount of milk in the taxa 
 
4.3 Mix for 3 minutes 

 
  

   

1.0 Keverje a tejet 10 mp-ig

1.1 A tej nem lehet 24 °C-nál 
melegebb a keverés kezdete előtt

2.0 Kezdje meg az sza. meghatározást 

(1. hiba)

2.1 Cseppentsen egy csepp tejet

2.2 Nyomja meg a zöld gombot

2.3 A kijelzőn megjelenik az sza. %

3.0 Nyissa meg a Calvex Sprayfo App-t 
a telepi telefonon

3.1 Írja be az sza. %-t

3.2 Írja be a kezdeti tej mennyiséget 
(tábla)

3.3 Írja be a befejező  sza. %-ot

3.4 Írja be a befejező tejmennyiséget 
(tábla)

4.1 Adja meg a tejpor mennyiségét

4.2 Adja hozzá a vizet

4.3 Keverje 3 percig





Ezt látod?
Kezdd el a Diatmix kezelést!

1. alkalom 3l víz + Diatmix
2. alkalom 3l víz + Diatmix
3. alkalom 3 l víz + Diatmix
4. alkalom 3 l tej Diatmix-szel

Ne felejtsd el felírni a táblára









Délutáni ellenőrző lista

Fények kikapcsolva-bekapcsolva?

A fejőrobot előtt a kerítés nyitva?

Volt szűrőcsere?

Ellés előtt álló tehenek ellenőrzése?

Robotkarok és a robotszoba tiszta?

Borjak etetőtere tiszta?

Lépj ki a bovisoft programból

Mára ennyi, köszönöm. Viszlát holnap!



Lean Fruerlundgaard-ban

Hétfő – Közös gondolkodás

Tisztítás – 5 S

Folyamat változtatás – Érték meghatározás

- Folyamat analízis (halszálka…)

Őszinte/nyílt kommunikáció

K(kulcs) P(teljesítmény) I(indikátorok)

Munkafolyamatok vizualizációja



Mit 
értünk el?

5 alkalmazottról – 2 
alkalmazott

Egészséges tehenek – jobb 
tejminőség

Magasabb tejtermelés

32 literről 39 literre

Áramlás/folyamat



Köszönöm a figyelmet!

Remélem sikerült ihletet kapniuk.


