
Bemutatkozik a Claessens cégcsoport

Előadó: Kotfás László sertéságazat-vezető

Claessens-Group



A Claessens-Group története

Kezdetek:

• 1995: a Dél-dunántúli 

Mezőgazdasági Kombinát 

utódcégének megvásárlása

• Belga származású tulajdonosok 

családjában hagyománynak 

számított a gazdálkodás.

Mára a cégcsoport Somogy megye legnagyobb állattartó vállalata.

Közel 200 főt foglalkoztat, Nagyatád és környéke egyik legjelentősebb

munkaadója.



Központ

Központ: Somogyszob, Nagybaráti-puszta

Telephelyek száma: 4

Tevékenység: 

• sertéstenyésztés • sertéstenyésztés 

• kantelep üzemeltetés

• tejelőszarvasmarha-tenyésztés

• saját állatállomány ellátására 

növénytermesztés

Infrastruktúra: istállóink a legszigorúbb 

EU normáknak megfelelnek, 

legmodernebb technológiával vannak 

felszerelve



Növénytermesztés

• Saját állatállomány ellátására

• Szántóföldek: Somogyszobon és a környező 

területeken

• Takarmánynövények: őszi árpa, kukorica, tritikálé, 

silókukorica, lucerna, olaszperje.

• Ezekhez kiegészítésként fehérjehordozókat (szója, 

repce, napraforgó, stb.) vásárolunk és az állatok 

igényeihez mérten keverjük a takarmányt.

• Saját takarmánykeverővel rendelkezünk.

• Termelés: környezettudatos és költséghatékony, 

korszerű, folyamatosan frissített gépparkkal.



Tehenészet

• Telep: Nagybaráti és Segesd-

Felsőbogátpuszta

• Állomány: 1500 Holstein Fríz tehén és 

1600 üsző 

• Fejőház: 72 állásos körforgós, Boumatic

karusszel típusú fejőház, amellyel karusszel típusú fejőház, amellyel 

óránként 400 tehenet tudunk lefejni. 

• Tejtermelés: teheneink átlagosan napi 

32 liter, laktációnként pedig 10 000 liter 

tejet adnak.

• Értékesítés: a nyerstejet a 

cégcsoportunkhoz tartozó Milktrader

Kft.-n keresztül értékesítjük. 



Sertéstenyésztés

• Legjelentősebb ágazatunk

• Telep: Nagybaráti-és Kisbaráti puszta

• Zöldmezős beruházás

1998- 2000: Nagybarátiban 2 istálló építése (állomány: 450 koca + hízók)

2005: Nagybarátiban további 3 istálló építése (állomány: 1000 koca+hízók)

2010: Kisbarátiban 3 istálló építése (állomány: 2000 koca + malacnevelés)

2013: Segesd-Felsőbogátpusztán kantelep létesítése 

2013 - : Kisbarátiban a meglévő 3 épület bővítése  



Sertéstenyésztés - állomány

Nagybaráti-puszta: 

• 1000 koca - Hypor nagyszülő és F1 vonal (nagy fehér koca és lapály kan keresztezéséből)

• Hízók: F1 koca termékenyítése befejező kannal /Hypor Magnus (Duroc)/

Kisbaráti-puszta: 

• Több mint 4000 koca - F1 vonal (240 naposan kerülnek át Nagybarátiból)

Termékenyítés:Termékenyítés:

• Hetente, a Duroc befejező kanok spermája a kanállomásról érkezik

• Ivarzás szinkronizálás süldők esetében

Összesen több mint 5000 Hypor vérvonalú tenyészállatot, és hetente közel 3000 születendő 
Hypor duroc malacot gondozunk.

Somogy megye sertésállományának több mint 50%-a, az ország teljes anyakoca állományának 

pedig 2,9%-a található vállalatunknál. A Magyarországon született malacok 5%-a telepünkön 

nevelkedik.



Sertéstelepek



Kantelep

• Az UBM Genetics és Hendrix Group-pal közös projekt 

keretében valósult meg:

- Claessens-Group: kantelep építője és üzemeltetője

- Hypor (Hendrix Group): kanokat biztosítja

- UBM Genetics: hypor tenyészsertések hazai forgalmazója, szakmai tanácsadó

• Telep: Segesd-Felsőbogátpuszta

• Állomány: 60 tenyészkan

• A saját sertéstelepeinken túl, az ország mintegy 40 telepét látja el szaporítóanyaggal.



Kantelep



Eredmények

A kanállomásnak és a világszínvonalú genetikának köszönhetően 

sertéstelepeink eredményei kitűnőek:

• Vemhesülés: 94-96%

• Fialási arány: 90,7%

• Fialási alomlétszám (élve született malac): 13,7• Fialási alomlétszám (élve született malac): 13,7

• Választott malacszám: 12,5

Kantelep beindulása óta 12%-kal több az élve született malacok 

száma (1,5 malac/koca).



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


