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ÁTTEKINTÉS

 A gazdaságosságot meghatározó tényezők

 Három gazdaságméret bemutatása

 Gazdaság legtöbb 5 tehénnel

 Gazdaság 12 tehénnel

 Gazdaság 100 tehénnel

 Következtetések



A GAZDASÁGOSSÁGOT MEGHATÁROZÓ

TÉNYEZŐK

 Takarmányelőállítás

 Legelőgazdálkodás

 Szálastakarmány előállítása

 Abrak és olcsó tömegtakarmányok 

 Tejtermelés

 Munkaszervezés kérdése

 Elletés időzítése

 Állatállomány genetikai értéke

 Biogáz és biotrágya



A GAZDASÁGOSSÁGOT MEGHATÁROZÓ

TÉNYEZŐK

 Tejértékesítés 

 Nyers tej közvetlenül a fogyasztónak

 Háztól

 Tejautomatán keresztül

 Saját felhasználásra

 Nyers tej a feldolgozónak

 Feldolgozva

 Biominősítés kérdése



GAZDASÁG LEGTÖBB 5 TEHÉNNEL

Területnagyság 5 ha, fajgazdag rétekre alapozható

Épület A meglévő csűrben is megoldható

Engedélyeztetés Könnyített, belterületen is engedélyeztethető

Takarmányelőállítás Csak minimális gépesítés célszerű, jellemzően széna

Munkaszervezés a 
gazdaságban

Hagymányosan nem hatékony, de kis befektetéssel is 
javítható

Munkaerőigény Egy személy

A tulajdonos szerepe A gazdálkodás kizárólag az ő munkájára épül

Állatjólét Személyes kapcsolat, minden állatra egyedi figyelem
Kis átalakítással jelentősen javíthatók a feltételek

Tejértékesítés Magas minőségű tej, relatív kis mennyiség,
nyers tejként 2-3 RON/l, feldolgozva akár 5-6 RON/l

Elérhető bevétel 5 tehén*4000 l*5 RON=100.000/év (20.000 RON/tehén)

Elérhető jövedelem 5500 RON/hó



GAZDASÁG 12 TEHÉNNEL

Területnagyság 15 ha, részben fajgazdag gyepekre alapozható

Épület Átalakított/áthelyezett csűr vagy új épület

Engedélyeztetés Könnyített, csak külterületen

Takarmányelőállítás A gépesítés célszerű, megjelenhet a szilázs

Munkaszervezés a 
gazdaságban

A hagyományosnál hatékonyabban működtethető
Egyedi, saját kivitelezésű megoldások 

Munkaerőigény Egy személy, szezonális segítséggel

A tulajdonos szerepe A gazdálkodás az ő munkájára épül

Állatjólét Személyes kapcsolat, minden állatra egyedi figyelem
Az épület új/szerű, ezért a kívánt feltételek biztosíthatók

Tejértékesítés Magas minőségű tej, relatív kis mennyiség,
nyers tejként 2-3 RON/l, feldolgozva akár 4-5 RON/l

Elérhető bevétel 12 tehén*4000 l*2,5 lej=120.000/év (10.000/tehén)

Elérhető jövedelem 7000 RON/hó



GAZDASÁG 100 TEHÉNNEL

Területnagyság 80 ha, intenzív szántóföldi kultúrákra alapozott

Épület Új épület szükséges

Engedélyeztetés Teljeskörű, körülményes

Takarmányelőállítás Magas gépesítettség, jellemzőek a termesztett takarmányok, 
a sörtörköly, a répaszelet

Munkaszervezés a 
gazdaságban

Magas gépesítettség, automatizálás

Munkaerőigény Fajlagosan alacsony élőmunka-igény

A tulajdonos szerepe Vállalkozó

Állatjólét Intenzív fajták, a tartásmód nem természetes
A hatósági feltételek biztosíthatóak

Tejértékesítés Olcsó tömegtej, relatív nagy mennyiség,
nyers tejként 1,2-1,3 RON/l, feldolgozás nem jellemző

Elérhető bevétel 100 tehén*6000 l*1,25 lej=750.000/év (7.500/tehén)

Elérhető jövedelem 50.000 RON/hó



KÖVETKEZTETÉSEK

 A kisgazdaság kisebb, egyszerűbb beruházás, viszont 
jobban lefoglalja a gazdát

 A kisebb gazdaság értékesebb terméket készít

 A gazdaság növekedésével egyre nehezebb szem előtt 
tartani a környezeti szempontokat

 A családi gazdaság jelentős szociális-pszichológiai 
funkciót is betölt

KICSIBEN IS MEGÉRI!



Köszönöm a figyelmet!
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