
Megd u pla zzaka tehen let szamot
fejorobotokkal felszerelt teheneszet a Kinizsi 2000 Zrt-nel

A fej6robotos fejdstechnologidval korszerAsitett fdbidnse-
bestydni tejhaszn1 szarvasmarha telepet okt6ber B-dn a
Bosmark Kft. ds a Krnizsi 2000. Zrt. kozos rendezvdny€n mLt'
tattdk be.

Fdbidnsebesty6nen 2400-an laknak, a Kinizsi 2000 Zrt. a
kOzseg legnagyobb letsz6mri munkaer6t foglalkoztat6
munkahelye. A telepules neve jol ismert az 6venkenti
fogathajto versenyekr6l. A k6zs69 az Alf6ldon Csongrdd
megye eszakkeleti rdszln, Szentest6l 16 kilometerre ta-
ldlhato.

Megnyito besz6d6ben a gazdasdg tulajdonosa, Farkas
Sdndor kormanypSrti  orsz|ggyf lesi kepvisel6 mutatta
be a gazdasdgot.

A magdnszemelyekt6l b6relt 3500 hekt6ros foldterulet
- melyen jelenleg gazdSlkodnak - a foldt6rveny mo-
dosuldsdnak eredm6nyek6nt jdvore vdrhatoan 3000
hektdrra csokken. A gazdasdg f6 tev6kenyseget eddig
a n6v6nytermeszt6s fdmjelezte. Buza, oszi 5rpa, kuko-
rica 6s szSlastakarmdny mellett 1500 hektaron intenzlv
6ntoz6ses kult(rdban szdntofoldi zolds6gndv6nyeket,
csemegekukoric6t, zoldbabot, z6ldborsot termelnek.
Hibridkukorica 6s a zoldbors6 vet6mag termesztese
mellett cukorrepdval is foglalkoznak. Az dl latteny6szt6s-
ben a szarvasmarha mellett juhokat (hatszAz anyajuh)
tartanak es eves szinten k6tezer hfzosertest 6llitanak el6,
m6ra mdr egy szer6nynek mondhat6 noniusz t6rzste-
nyeszetuk is van.
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Al I atba rdt tech nol og i dva I fei I esztettek
A fokepp novenytermeszt6sre szakosodott gazdasag-
ban ket eve gondolkoztak el azon, hogyan fejlesszek to-
vdbb a gazdasdgot, melyik lgazatot bovfts6k, mi legyen
az Sllattenyeszt6s jovoje? Arra az akkor mer6sznek t(n6
elhatdrozdsra jutottak, hogy a teheneszetet fej lesaik.
Nem a regitelepet korszer(sitettek, hanem tel jesen Ujat
hoztak letre.

A beruh6zas osszk6ltsege megk6zell t i  az 1,8 mil l iard fo-
r intot, melyb6l 800 mil l io forint az uni6s tdmogatas. Eb-
b6l a XXl. szttzadi elv6rdsoknak megfelelo,azorszAgban
egyedulal loan korszer0 telepet epitettek fel, Magyaror-
szitgon els6kent szuletett ilyen m6ret( es nagys5gU au-
tomatizdlt telep.

Az 0j telepen a fej6robotokkal felszerelt k6t istSllo mel-
lett e pitettek egy si l6teret, tej hdzat, tom egta ka rma ny-td-
rol6t, trdgyatdrolokat, es letrehoztak az 0th5l6zatot.
A fejorobotos technol6gia lenyege, hogy a tehenek sa-
jdt maguk mennek be a robotba "megfejetni" magukat,
amire ket-hdrom h6nap alatt megtanitottdk oket. A ro-
bot beazonositja 6ket, tisztitja, fertotleniti a togybimbo-
kat, felteszi a fejokelyheket, analizdlja a tej minoseget.
Ha a min6sege jo, akkor a gy(jtotartdlyba kerul a tej, ha
gondot 6rzekel, olyan tartSlyba, amely nem;irutej. Emel-
lett, mikor bemegy aziilat a fejorobotba, felismeri a szii-
mitogep es a tel jesftmeny6nek megfeleloen adagolja
neki az abrakot.
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A technol6gia Sllatbarlt ,  i t t  az dl latok saj5t maguk kere-
sik fel a fej6r6szleget, nem hajtjdk 6ket, a teljesftmenyu-
ket folyamatosan figyelik, 6s ennek megfelel6en kezeli
oket a rendszer.

A ket istdlloban 720 tehenet tudnak elhelyezni, ahol az
itatorendszer, a l6gtechnika, a szellSzds is automatizdlt.
Az dllatok k6nyelm6t, az egyedi pihen6boxok biztosit-
j5k, GPS-rendszer f igyeli ,  hogy melyik dl lat, hol tart6zko-
dik, es ezt k6perny6n is kovetnitudjdk.

Eddig 330-340 fej6stehenuk volt, az dllomdnyt 720ta
bovftik j6v6 m5jusra, amikor a tervek szerint mdr teljes
kapacit5ssal mukodik a telep. Eddig 6ves viszonylatban
3,7-3,8 millio kilogramm tejet biztosltottak a magyar pi-
acra, amit most kozel B mil l i6ra novelnek. A min6segi
javulds - magasabb zst - 6s fehdrjetartalom - mellett 1O
sz6zal6kos tejhozam noveked6sre is szdmftanak. A tele-
pen eddig 1 5-16 ember dolgozott, most t izzel tobbnek
tudnak munk5t biztositani.

Szolgdltatdsokkal segitik a beruhdzdsokat
Kovdcs Gyula, a Bosmark Kft. c6gvezet6je arr6l adott t6-
jekoztat5st, hogy a c6g immdr 25 6ve segiti a tejhasznU
szarvasmarha tenyeszt6ket term6keivel es szolgSltatS-
saival.

Az ATK lV. 6s V. fejleszt6sl program kereteben mintegy 60
gazdasitg r6szdre valositanak meg kulonb6zo nagys6g-
rendU beruhdzdsokat.

A Kinizsi 2000 Zrt.-n6l 2 db 360 f6r6helyes istdllot 6pi-
tettek. A 360 f6rohelybol 30 darab pihen5box valogato
helyiseg r6sz6t k6pezi, ahol a fej6robot a megfelel6 pa-
ram6terek mentdn kivSlasztja a kezel6sre szolgSlo vagy
valamilyen beavatkoz;ist igenyl6 teheneket. Az ist6l lok
magas 6pit6s(ek, nagy legter(ek, nyitott gerincszel16-
zov el, mozgathato olda lfa I la I el ldtotta k. Arra torekedtek,
hogy a kurt6hatds elve 6rvenyesuljdn, a meleg leveg6
min6l hamarabb tudjon t5vozni, igy jo legyen az istdl l6
dtszell6zese. Az istSlloban mindket oldalon nyaklefoga-
t6kat szereltek fel. Erre azdrt van szukseg, hogy miutdn
nincs fej6hiz, a kiv6lasztott tehenekkel lehessen cso-
portosan foglalkozni.
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Az istSllobol tortdno trdgya eltdvolftdsdt a lSncos tipus(
automatikus mukdd6s( tr6gyalehuzo sz6nnal oldottdk
meg, amely az istSll6 v6g6ben lev6 keresztcsatorndba
huzza ki a trSgydt. A keresztcsatorna egy 150 kobmete-
res t6rol6ba vezet, itt egy kever6 segits6g6vel homog-
enizdljdk a trdgydt, majd azt egy szepardtor segfts6g6vel
flzisaira bontjdk. A szepar6tum a szerves trdgyatdrol6ba,
a hig fSzis pedig a hfgtrdgya tdrol6ba jut. A higtrSgya
mielott a tdrol6ba kerUlne, m6g visszajut a keresztcsa-
torniiba, ezzel cs6kken a nedvess6gtartalma es segiti a
csatorndban l6v6 anyag mozgat6sdt.

A beszerelt itat6 tfpusa nyiltvizO rendszer(, ezzel lehet
a teh6n sz6mttra nagy mennyis6g( vizet folyamatosan
biztosftani.

Sajdt megfigyeldsek szerint a 30 liter tejhozam0 teh6n
k6pes 1 nap alatt 120 l i ter vizet is meginni. Ezekazita-
tok ffthet6ek, gyorsan urithet6ek. Fagydsmentess6guk
akkor garant6lt, ha a megfelel6 dllatl6tszdm biztositott.
A pdrdsit6s venti l l6torok 0gy mukodnek, hogy a pdrdsf-
t6 meghatdrozott id6szakonk6nt, adott ideig m(k6dik,
majd kikapcsol 6s csak a venti l l5ci6 megy tovdbb. A be-
ton padozaton elhelyezett egyedi pihen6boxok szugy-
tdmasszal vannak ellStva, az aljzatuk d6ng6lt agyag,
melyre szecskdzott sza I mater(tes keru l.

Az istSllo oldalfala fugg6nnyel van helyettesitve, mely
azetet6asztal szdl6re van felhelyezve. Automatikus m(-
k6dtetds0, es6re, sz6lre, hom6rs6klet es pdratartalom
vit l tozAsAra mukodik, szuks6g eset6n manuSlisan is v6l-
toztathato a felulete. Abrakos sil6tornyokat helyeztek el,
a k6t silotorony 16 6s 20 kobmeretes, az egyikbe a feh6r-
je, a mdsikba az energiatartalm0 abraktakarm6ny van.Ez
azert szuks6ges, mert a tehenet a fej6robot haszn6latdra
az abr ak ut6 n i term6szetes vdgyoddsdva I lehet rSven n i.

G P S - e I egyb e d p itett iv a r zd s m e gfi gy e I 6 - r e n d sze r re I
figyelik az ivarzdst
A Laktivdtor ivarz6st megfigyel6 rendszer a vildgon el-
s6k6nt GPS rendszer(, mely megmondja azt is, hogy
mennyi id6 telt el az ivarzAs megkezdes6tol. lgy lehe-
t5v6 v5lik, hogy a megtermdkenyft6s a leginkdbb opti-
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mdlis id6pontban, a megemelkedett mozgds aktivit5s
megkezd6s6t6l szdmitva 5-17 6ra kozotti id6tartomdny-
ban keruljOn sor. A rendszer figyeli a tehenek takarm6ny-
felvdtelre fordftott idej6t is, a GPS rendszer pedig segit
pontosan meghatdrozni az dllat tart6zkodSsi hely6t az
ist5l loban.

A normdl fej6hdzas fej€sndl:
- Az elSvdrakozoba felhaitdsndl a tehenek esetenkdnt so-

kdig dllnak, nem isznak, nem pihennek.
- A fej6hdzi automatalei6berendez€s dltaldban akkor

emel le, ha 250 -300 gr/ perc ald csokken a teidtfolyds,
azonban el6fordulhat, hogy pelddul kdt t6gynegyed
mdg produkdlia ezt a mennyis€get, ezert a mdsik k€t
t6gynegyedet a fei6gdp vakon feii, amib5lt5gygyulla'
dds alakulhat ki.

- Embeitenyez6k6n is m1lik, hogy a fei6mesterval6ban
elvdgzi-e a bimbofurosztest,a feids el5kdszitdsdt.

Ezzel szemben a fej6robotban a tehenek mindenf6le
emberi rdhatds, presszi6 n6lkul a kul6nlegesen csaloga-
t6, eper Iz6 abrak kedv66rt mennek be. Az azonositds
ul6n az automata kiadagolja a megfelel6 abrak meny-
nyis6g6t, Qy az 5l lat szdmdra nyugodt k6rulm6nyek te-
remt6dnek. Ekozben a robot elv6gzi az el6k6szit6st, a
mosiist, sztuft6st 6s az els6 tejsugarak kul6nfej6set. Az
el6k6szites utdn egyesevel felpakolja a fej6kelyheket,
mikor az adott t6gybimbobol elfogy a tej, leemeli azo-
kat. Fej6s k6zben m6ri a tejvezet6 k6pess6get, melyb6l
informdci6t kapunk az esetleges t6gybetegs6gre, vagy
m5s egeszsegugyi rendelleness6gre vonatkoz6an. A fe-
j6s utSn a teh6n tdvozik a fej6dllSsbol 6s Sthalad a v6-
logat6 kapun. l t t  eld5l, hogy visszamehet-e az istSll6ba,
vagy a kezel6 helys6gbe tdvozhat. A kezel6 helys6gbe

kuldeskor tobb param6ter alapjdn t6rt6nik a szelektSlSs,
ez lehet ivarz6s, fejesi rendellenessdg stb. A kezel6 he-
lyisegben a pihen6s, az etetesi 6's ivSsi feltdtelek mind
biaositva vannak, nyugodt k6rulm6nyek kozott kivdr-
hatja a teh6n, am[g az 6llatorvos, vagy az inszemin5tor
meg6'rkezik.

Holland minta alapjdn
Gajda Nikolettdt6l, a szarvasmarha 6gazat vezetoj6tol
megtudtuk, hogy a fej6robotos fejleszt6s otlete 2007-
ben fogalmaz6dott meg benne, amikor tanulmdny0ton
jdrt HollandiSba.

A meglStogatott hol land gazd6nak 300 tehene volt,  ahol
fej6robottal fejtek. Az dllomdnyt 6s annak a szaporulatSt
a feles6g6vel 6s m6g hdrom alkalmazottal ldtta el.Ezzel
szemben az itthoni telepen a 400 teh6n 6s szaporulatd-
nak munk6latait k6zel h0szan v6geztek. A holland tele-
pen az 5llatok eg6szs6gesek voltak, togygyulladds csak
elv6tve fordult elo. DontS szempont volt az is, hogy egy
nagy beruhdzds legal5bb 20 6vre el6re meghaterozza
az 6gazatjov6jet, mely a jelenleg ismert legkorszerUbb
tech nol69i6n, a robotfej6gepen ala pu l.

A robotfej6gdp hasznSlata megkoveteli, hogy a gondo-
z6 szeresse az Sllatot. A beszoktatSsndl is nagyon fontos
a turelem, az dllatok szeretete, simogatdsa. A tehenek is
megkedvelik, szeretik a robotot, ezt azzal hSlSljdk meg,
hogy tdbb tejet adnak.

A l6tottak 6s hallottak alapjdn megSllap(that6, hogy ez a
vd I lal kozds sikerre van it6lve. Gratuldl u nk mu nkdjukhoz.

Beregszdszi Mikl6s


