
Újabb mérföldkő érkezett el Cégünk történetében. Most már nem csak a 
szarvasmarha ágazatot erősítjük termékpalettánkkal és tudásunkkal, hanem a 
juhtenyésztést is. Kasza Sándor neve szerintem senkinek nem ismeretlen, aki 
juhászattal foglalkozik. Nagyon örültem, hogy a tanyáján fogadott bennünket, 
ahol volt lehetőségem szétnézni.

Kedves Sándor! Kérem, mondjon néhány szót magáról.
Az állattenyésztési, mondhatjuk úgy, hogy szenvedély nálunk családi 
örökség. Ötödik generációs állattenyésztő családból származom, amire 
nagyon büszke vagyok. 1966-ban végeztem Kaposváron juhtenyésztő 
szakon. 1966 június 14-től 1989. januárig a Dormándi Szövetkezetben 
dolgoztam, aztán jöttek a nagy TSZ egyesítések. Így a Füzesabonyi 
Szövetkezetben folytattam a munkám. 1989-ben kiváltam a szövetkezetből. 
1993-tól pedig, mint törzstenyészet magyar merinóban folytatjuk a 
tevékenységünket. Jelenleg családi vállalkozás keretein belül működünk. 
Fiam, lányom is aktívan részt vesz a gazdaság mindennapi életében, az 
unokám pedig jövőre fog diplomázni Debrecenben, az Agrártudományi 
Egyetemen. Remélem, ő fogja továbbvinni a stafétát. 
Úgy gondolom, kell a fiatal agy az állattenyésztésbe, saját példámból 
kiindulva. Nem csak meg kell tudni termelni, el is kell tudni adni a 
terméket. Erre születni kell. Én már csak a termeléssel szeretnék foglalkozni, 
az eladást a friss generációra bízom. Célunk, hogy folyamatosan új 
ismeretekkel, tudással bővüljön a technológiánk, így folyamatosan áldozunk 
a fejlesztésekre, beruházásokra. 
Véleményem szerint a juhászat egy gazdaságos ágazat. Én 1993-ban a 
nulláról indultam. Ezt tudja mindenki a szakmában. Azóta 170 hektár a 
területünk, gépeket vettünk. Ezt mind a birkából értük el. Ez nekem 
vesszőparipám. Egy egészségileg rendben tartott állománnyal igen is lehet 
termelni!

Mekkora állománnyal rendelkeznek?
500 darab anyával dolgozunk, emellett mindig van 100 db kos, ami nevelés 
alatt, és 100 darab jerke bárány. Gyakorlatilag egy 7-800 darab a felnőtt 
állomány. Osztott sűrített elletés a technológiánk. Amikor a birka fele alól 
értékesítjük a bárányt, akkor másik fele elkezd elleni. Gyakorlatilag mindig 
van szopós bárány. Így az állomány 1100 darab körül van.

Mi volt az oka, hogy Cégünket megkereste?
Mintegy három éve kerültem az Ecolabbal kapcsolatba. Természetesen egy kezdődő probléma megoldásában 
bízva vettem fel a kapcsolatot a céggel. Az esős időszaknak köszönhetően sajnos az állomány kezdett a 
panaritiummal megfertőződni. Gyors megoldást kellett találnunk. Gyors megoldást kellett találnunk. A nem 
messze lévő tehenészeti telep az Önök által forgalmazott termékkel (Inciprop Hoof D) nagyon szép 
eredményeket ért el a lábvég problémák kezelésével. Úgy gondoltam, megér egy próbát. Szerencsémre a 
megrendeléstől számított két napon belül meg is kaptam az árut. 

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest, Váci út 81-83. sz. 8. em.

Kiss Attila: +36-30-229-6794 (Center Point II)
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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