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B
iharnagybajomban, Hajdú-Bihar 
Békés megyéhez közeli részén 
járunk. Mint házigazdánk ecseteli, 
„mindentől távol” vagyunk, a leg-

közelebbi autópályáig már csak 30 kilomé-
tert kell megtenni, de Budapest elérése még 
több mint 3 óra. A Nagy-Sárrét vidéke ez, a 
Tisza árterülete, ahol a 20. század forduló-
jáig még mocsár terpeszkedett. Azóta 
művelésbe vették a területet, de közel sem 
ideálisak a körülmények: gyakori a belvíz, 
kötött a talaj, tavasszal nagyon nehezen 
melegszik fel, ezért aztán csak később vet-
hetnek.
Valamikor járási központ volt a település, az 
egykori ötezer fölötti lakosszám 2800 alá 
csökkent. Nagy csapás volt Biharnagybajom 
számára Nagyvárad „elvesztése”, hiszen 
hajdan oda termeltek nagyon sok mindent. 
„Igazából azóta sem találja a helyét a nagy-
község.” Az is történelem mára, hogy itt volt 
a magyar—szovjet olajipari vállalat köz-
pontja, „az olajkutatás és az olajipar alapjait 
itt tették le”. Még ma is fogalom az olajku-
tatásban „a biharnagybajomi fúrómester”.

Mikor alakult a cégük?
A Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.-nek — 
a jogelődökön keresztül — már 70 éves a 
múltja, 2011-ben alakult zártkörűen működő 
részvénytársasággá. Csaknem 120 tulajdo-

Speciális választás, 
speciális célterületre  
A mai magyar mezőgazdaságra két dolog jellemző: az egyik az elavult géppark, a 
másik a túlgépesítettség. Nálunk sajnos mindkettő megvan –mutatta be helyzetüket 
a Biharnagybajomi „Dózsa” Agrár Zrt. ágazatvezetője, B. Csák András.

nosa van, részben a dolgozóink, részben a 
nyugdíjasaink, de az örökléseken keresztül 
most már sok a külsős is.
 
Mik a főbb tevékenységeik?
2500 hektáron, száz százalékban bérelt 
területeken gazdálkodunk, az ezret közelíti 
a bérbeadóink száma. Ez rávilágít arra, 
milyen elaprózódott itt a földtulajdon. A fő 
csapásirány a növénytermesztés és az állat-
tenyésztés, továbbá az ezeket kiszolgáló 
üzemeltetési-gépi egységek: keverő, szárító 
és a biogázüzem.
 
Vegyük sorra!
A növénytermesztésben 2006 volt a vízvá-
lasztó: ekkor ugyanis bezárt a kabai cukor-
gyár. Ez nekünk, akik 600 hektáron ter-
mesztettünk cukorrépát, komoly érvágást 
jelentett, igen nehezen találtuk meg az utun-
kat. Nagyon sok mindennel próbálkoztunk, 
az édesköménytől a korianderig, a cseme-
gekukoricától a különböző napraforgókig.
Jelenleg nagy területen a klasszikus 
búza-kukorica-napraforgón kívül csemege-
kukoricával foglalkozunk. Csak fő vetésben 
tudjuk termeszteni, mert a mi viszonyaink 
között nem megy a zöldborsóval való kom-
binálás. A másik domináns növényünk a 
napraforgó: termesztünk olaj-, kétféle étke-
zési és madáreleség-fajtát is. Az étkezési 

napraforgókon keresztül jó kapcsolatot ápo-
lunk a Mogyi Kft.-vel, számukra négy éve 
popcorn kukoricát is szállítunk.
Mindez takarmánytermesztéssel (lucerna, 
silókukorica, olaszperje, rozs) egészül ki.
 
Mi a helyzet a kiszolgáló üzemekkel?
Húszezer tonna tárolókapacitással rendel-
kezünk, sík- és toronysilókkal. Van egy 
2011-ben épült szárítónk, valamint egy 5 
tonna/órás kapacitású takarmánykeverőnk, 
ami részben a saját szarvasmarha-állomá-
nyunk ellátását, részben pedig egyéb jellegű 
tápok eladásra történő gyártására szolgál.
 
Mekkora részt képvisel az állattenyésztés? 
Holstein-fríz tejelő szarvasmarhákat tar-
tunk — jelenleg 850 fejőstehenet és annak 
szaporulatát —, melyet fajta-átalakítóke-
resztezéssel hoztuk létre. Igen magas gene-
tikai értéket képviselnek. Tulajdonosai 
vagyunk az Alföldi Tej Értékesítő és 
Beszerző Kft.-nek, oda értékesítünk évente 
több mint 3 millió kg tejet.
Van egy kis juhászatunk is, egy 600 anya-
juhot számláló törzstenyészetünk.
 
A biogázüzem?
Az állati trágya kezelésére építettük a 625 
kilowatt névleges elektromos teljesítményű 
biogázüzemünket, ami most már lassan 9 
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lika karok, de még a világításkapcsoló is 
rendkívül ergonomikusan működik és kézre 
esik. Ezek azok a dolgok, amik nem „jönnek 
le” prospektusból, hanem személyesen 
érezni kell egy prémium gyártónál.
 
Mennyire elégedettek a motor teljesítmé-
nyével, erejével?
Tökéletesen elégedettek vagyunk, és nem 
csak azért, mert egy 90 lóerős traktort vál-
tott fel, így a 110 lóerejével kényelmesen 
boldogul a nagy etetőkocsival! Az tetszett 
meg, hogy a versenytársak ebben a szeg-
mensben mind 4 liter alatti erőforrást épí-
tenek traktoraikba, a Fergusoné pedig 4.4 
l-es 4 hengeres. Mi azt valljuk, hogy a lóerő 
a köbcentikből jön, nem a szoftverből. Az 
MF SISU motorja pedig kiváló erőforrás és 
alig eszik valamit.  
 
... és a váltó milyen?
Pontos és egyszerű. Tetszett benne, hogy a 
12 fokozat 2x6-ra van kiosztva, így a szán-
tóföldi tartomány is „hosszú”, elmegy 3-4-

Adatiránytű

Erőforrás 

SISU  4 hengeres 4.4 l-es 
teljesítmény  110 lóerő
Nagy „köbcentis” motor, az erő  
és a nyomaték nem a motorszoftverből 
„jön”, hanem a nagy űrtartalomból

Erőátvitel (sebességváltó)

irányváltó  12x12 elektro-hidraulikus
Kuplunggomb a váltókator, hosszú  
tartományok (2x6 fokozat/tartomány) 

Hidraulika rendszer

kormányműhöz,  
differenciálzárhoz, TLT-hez 33 l/perc 
a „háromponthoz 58 l/perc
Független hidraulika szivattyú a fontos 
hidraulika és emelőmű funkciókhoz

Tengelytáv

 2,430 mm
Az egyik leghosszabb a kategóriájában

Fülke

Légkondicionált, légrugós vezetőülés, 
bőséges hely
Modern fülke, a 200 LE-s MF mintájára 
építve

Opció

 Dyna-4 váltó
16/16 fokozat terhelés alatt kapcsolása 
kuplungpedál használata nélkül

Massey Ferguson  
5711 GLOBAL

éve üzemel. A keletkező villamos áramot 
értékesítjük, a hulladékhőt pedig a 2015-
ben elkészült bioetanol-üzemünkben hasz-
nosítjuk.
 
Ezt a sok tevékenységet mekkora gép-
parkkal lehet ellátni?
Nem kell olyan nagy, mint elsőre gondol-
nánk! A mai magyar mezőgazdaságra két 
dolog jellemző: az egyik az elavult géppark, 
a másik a túlgépesítettség. Nálunk sajnos 
mind a kettő megvan: bizonyos területeink 
túlgépesítettek, máshol pedig igencsak 
elavult a technikánk.
 
Például?
Nyugati traktorból 6 erőgépünk van a leg-
újabb Massey Ferguson 5711 GLOBAL-lal 
együtt. Keleti technikából pedig 15-16 
erőgép áll rendelkezésre.
 
Hogyan illik a rendszerbe az új traktor,  
a Massey Ferguson?
Május-júniusban érkezett hozzánk, és 
november végére már 1600-nál is több 
üzemóra volt benne, de a kötelező szervi-
zen kívül még egy csavarhoz sem kellett 
hozzányúlni. Az biztos, hogy jó választás 
volt, pedig egy nagyon nagy megterhelést 
jelentő speciális területen dolgozik. Az állat-
tenyésztés részéről érkezett az igény, hogy 
le kellene cserélni az etetőkocsit vontató 90 
lóerős régi technikát. A gond csak az volt, 
hogy találunk-e a ’80-as évekbeli, klasszi-
kus százas istállókból álló telep szűk ete-
tőútjait bejárni képes traktort. A keresgélés 
során jutottunk el a Start Agro Kft.-hez, akik 
a Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Hajdú-Bihar me gyei márkaképviselői a Fer-
gusonnak. Ennél a cégnél nem porhintettek, 
nem azt bizonygatták, hogy az ajánlott trak-
tor pont befér, meg majd meglátjuk, hanem 
egyből kipróbálásra ajánlottak egy Global-t. 
Nekünk ugyanis nagyon fontos volt látni, 
hogyan megy végig a szűk utakon, és tény-
leg elbírja-e ráakasztott etetőkocsit, nem 
borul-e fel tőle.
 
Zökkenőmentes volt az első pár óra?
Féltünk tőle, hogy a speciális fordulókörö-
kön mi lesz, hogyan szokják meg kezelőink 
az új technikát. Ám amikor megkaptuk a dél-
utáni etetésre, a saját kezelőink egyből azt 
mondták, hogy most már el sem engedik 
innen ezt a príma gépet.  A kezelése pedig 
pofonegyszerű. Tényleg igaz, hogy a 40 
éves szovjet technika után sem kell 20 perc-
nél több „képzés” és már magától értetődő 
minden. Ott vannak a kezelőszervek, ahol 
keresi őket az ember. A váltókar, a hidrau-

től egészen 12 km/h-ig, a közúti tartomány 
pedig 0-40 km/h között osztja a hat foko-
zatot. Van egy elektromos irányváltó a kor-
mányoszlopon, ami telepi mozgáskor ara-
nyat ér! Napi több tucat kényelmes 
irányváltás — ez tényleg hatékonyságot 
növel. A váltókar sem teljesen mechanikus, 
van rajta egy teljesítménymegszakító gomb, 
ami által kézzel tudjuk mozgatni, nem kell 
lábbal kuplungolni. Maga a váltó egyébként 
rövid úton jár, precíz és nagyon jó a kiosz-
tása — valahogy úgy van eltalálva, hogy 
minden munkára tudtunk egy tökéletesen 
illő fokozatot találni. Nem a váltóhoz tarto-
zik, de tetszett a traktorban, hogy semmi, 
számunkra fölösleges extra nincs benne: 
megbízható műszaki alapokon fekvő, egy-
szerű gépet kerestünk, nem kellett rugózott 
híd, elektromos szelep vagy túlelektronizált 
megoldások. Az MF 5700 Global széria pedig 
pont ilyen.
 
A hidraulika-rendszer elegendő?
Mivel az etetőkocsinak saját szivattyúja 
van, kisebb terhelés jut a traktor  hidrauli-
kájára, de vásárláskor az értékesítő említett 
egy érdekességet, ami nagyon szimpatikus 
volt: a traktorban külön hidraulikakör felel 
különböző funkciókért. (Szerk.: 33 l/perces 
szivattyú látja el a kormányművet, a dif-
ferenciálzárat, a TLT-t és az egyéb belső 
funkciókat, egy 58 l/perces szivattyú pedig 
kizárólag a hátsó hárompontot és a hidrau-
likaszelepeket működteti.)
 
Úgy láttam, a fülke is igen tágas.
Kimondottan komfortos a fülke, olyan 
mintha nagyobb kategóriájú traktorban 
ülnénk. Onnan látszik, hogy mekkora, hogy 
betanításkor 2 személlyel is volt elég tér.  
A felszereltségről annyit, hogy minden meg-
van benne, amit ma elvárunk egy prémium 
gyártótól: klimatizált fülke, légrugós ülés, 
kiváló összeszerelési minőség. A technika 
pedig egyszerű kezelhetőséggel párosul, 
ami nagyon fontos.  
 
Az árával mennyire voltak elégedettek?
Inkább az ár/érték arányáról beszélnénk szí-
vesen: ez a traktor olyan, hogy a műszaki 
tartalma és a megoldásai a Ferguson pré-
mium kategóriáját tükrözik, az ára pedig 
középkategóriás. Abba a hibába sem esett 
bele a gyártó, hogy kisebb traktort akar 
adni egységnyi pénzért, az 5700 GLOBAL 
kifejezett jó kiállású erőgép, rendkívül hosz-
szú a tengelytávja — mégis kompakt, kis 
helyen fordul. A motorról pedig már beszél-
tünk: ugyanaz a SISU, mint ami a „nagy Fer-
gusonokban” van már évtizedek óta.
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