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ECOLAB

Teljes kOru higieniai megoldas
Ujabb merfoldko erkezett el Cegunk torteneteben. Most mar nem csak a
szarvasmarha agazatot erositjiik termekpalettankkal es tudasunkkal, hanem a
juhtenyesztest is. Kasza Sandor neve szerintem senkinek nem ismeretlen, aki
juhaszattal foglalkozik. Nagyon oriiltem, hogy a tanyajan fogadott benniinket,
ahol volt lehetosegem szetneznf
Kedves Sandor! Kerem, mondjon nehany szot magarol.

Az allattenyesztesi, mondhatjuk ugy, hogy szenvedely nalunk, csaladi
orokseg. Otodik generaci6s allattenyeszto csaladbol szarmazom, amire
nagyon biiszke vagyok. 1966-ban vegeztem Kaposvaron juhtenyeszto
szakon. 1966. junius 14-tol 1989. januarig a Dormandi Szovetkezetben
dolgoztam, aztan jottek a nagy TSZ egyesitesek. fgy a Fiizesabonyi
Szovetkezetben folytattam a munkam. 1989-ben kivaltam a szovetkezetbol.
1993-tol pedig, mint torzstenyeszet magyar merin6ban folytatjuk a
tevekenysegunket. Jelenleg csaladi vallalkozas keretein beliil mukodiink.
Fiam, lanyom is aktivan reszt vesz a gazdasag mindennapi eleteben, az
unokam pedig jovore fog diplomazni Debrecenben, az Agrartudomanyi
Egyetemen. Remelem, 6 fogja tovabbvinni a stafetat.
Dgy gondolom, kell a fiatal agy az allattenyesztesbe, sajat peldamb61
kiindulva. Nern csak meg kell tudni termelni, el is kell tudni adni a
termeket. Erre sziiletni kell. En mar csak a termelessel szeretnek foglalkozni,
az eladast a friss generaci6ra bizom. Celunk, hogy folyamatosan uj
ismeretekkel, tudassal boviiljon a technol6giank, igy folyamatosan aldozunk
a fejlesztesekre, beruhazasokra.

velemenyem szerint a juhaszat egy gazdasagos agazat. En 1993-ban a

nullar61 indultam. Ezt tudja mindenki a szakmaban. Az6ta 170 hektar a
teriiletiink, gepeket vettiink. Ezt mind a birkab61 ertiik el. Ez nekem
vesszoparipam. Egy egeszsegileg rendben tartott allomannyal igen is lehet
termelni!
Mekkora allomannyal rendelkeznek?

500 darab anyaval dolgozunk, emellett mindig van 100 db kos, ami neveles
alatt, es 100 darab jerke barany. Gyakorlatilag 7-800 darab a felnott
allomany. Osztott suritett elletes a technol6giank. Amikor a birka fele al61
ertekesitjiik a baranyt, akkor masik fele elkezd elleni. Gyakorlatilag mindig
van szop6s barany. fgy az allomany 1100 darab koriil van.
Mi volt az oka, hogy Cegiinket megkereste?

Mintegy harom eve keriiltem az Ecolabbal kapcsolatba. Termeszetesen egy kezdodo problema megoldasaban
bizva vettem fel a kapcsolatot a ceggel. Az esos idoszaknak koszonhetoen sajnos az allomany kezdett a
panaritiummal megfertozodni. Gyors megoldast kellett talalnunk. A nem messze levo teheneszeti telep az
Onok altal forgalmazott termekkel (Inciprop Hoof D) nagyon szep eredmenyeket ert el a labveg problemak
kezelesevel. Ugy gondoltam, meger egy pr6bat. Szerencsemre a megrendelestol szamitoU: ket napon beliil
meg is kaptam az arut.
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