




z Szû kebb szak mán kat, a tej gaz dál ko dást
köz vet le nül érin tô dön té sek rôl, elô ké szí tés
alatt ál ló ter vek rôl és for má ló dó le he tô sé -
gek rôl kap tunk tá jé koz ta tást az el múlt he -
tek szak mai kon fe ren ci á in, az ag rá ri u mot
érin tô saj tó tá jé koz ta tó in.

z Em lít het jük ezek kö zött el sô ként Czer ván
György nek, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um

ag rár gaz da sá gért fe le lôs ál lam tit ká rá nak nyi lat ko za tát, me lyet az
MTI-nek adott, és Feld man Zsolt nak a tár ca ag rár gaz da sá gért fe -
le lôs he lyet tes ál lam tit ká rá nak saj tó tá jé koz ta tó ját a tejk vó ta meg -
szün te té se utá ni hely zet rôl. Mind két szak em ber hang sú lyoz ta,
hogy a mennyi sé gi kor lá to zás nél kü li tej ter me lés nek és ex port nak
a ma gyar me zô gaz da ság nyer te se le het. Nem csak azért, mert
a ma gyar tej ter me lôk ed dig is csak két har ma dát hasz nál ták ki a
kvó ta kí nál ta le he tô sé gek nek, ha nem azért is, mert az élel mi -
sze ri par fej lesz té sé re 300 mil li árd áll ren del ke zés re.

z A mi nisz té ri um már ed dig is 26 mil li árd ról 540 mil li árd ra emel -
te az ág azat köz vet len tá mo ga tá sát, emel lett a Tej Ter mék ta -
náccsal össz hang ban lét re jött egy 420 mil lió fo rin tos ál la mi és
150-180 mil lió fo rin tos sa ját mar ke tin ga lap, amely a jó mi nô sé -
gû ma gyar tej nép sze rû sí té sét szol gál ja.

z Jó hír, hogy az el len ôr zé sek szi go ro dá sa ered mé nye ként alább -
hagy ni lát szik a ma gyar tej ipar egyik leg na gyobb el len sé ge, az áfa-
csa lás. S ha kész pénz nek ve he tô ígé ret még nincs is, a szán dék
egy re in kább vi lá gos: so kat len dít het a tej ipar ver seny ké pes sé gén,
amennyi ben még az idén meg va ló sul a fo gyasz tói tej áfá já nak
csök ken té se 25 szá za lék ról 5 szá za lék ra, me lyet a Tej Ter mék ta -
nács már rég óta kér a kor mány zat tól. Mély ku ti Ti bor, a Tej Ter mék -
ta nács el nö ke sze rint ez egy be es ne a kor mány zat re zsi csök ken té -
si szán dé ka i val is. Igaz, egy ilyen in téz ke dés 18 mil li árd fo rint költ -
ség gel jár na, más fe lôl azon ban meg ér né, hi szen a ma ga sabb ará -
nyú tej fo gyasz tás és a fo ko zó dó ex port be vé te lek alig ha nem több
be vé telt ered mé nyez né nek. 

z Új le he tô sé get kí nál a tej ipar nak or szá gunk el kö te le zett GMO-
men tes sé ge is. Ahogy az a „Szö vet ség a GMO-men tes Eu ró pá -
ért” cí mû bu da pes ti ta nács ko zá son el hang zott, több fel mé rés is
bi zo nyít ja: az unió la kó i nak több sé ge el uta sít ja a gén mó do sí tott
nö vé nye ket, s az ilyen ta kar mánnyal elô ál lí tott egyéb élel mi sze -
re ket, pél dá ul te jet, tej ter mé ke ket. Ma gyar or szág oly mó don is
fenn tart ja a GMO-men tes sé get, hogy a szó ja ve tés te rü le tét
40-45 ezer hek tár ról 120 ezer hek tár ra nö ve li, s nem szo rul rá a
ké tes ere de tû, ma ni pu lált im port ter mé kek re. Meggyô zô dé sünk,
hogy az eu ró pai or szá gok me zô gaz da sá ga ha gyo má nyos nö vény -
ter mesz tés sel és ál lat te nyész tés sel is ver seny ké pes tud ma rad ni,
sôt ked ve zôbb ex port le he tô sé gek hez is jut hat, s a ha zai csa lá dok
asz ta lá ra is csak ga ran tált mi nô sé gû, hosszú tá von is egész sé ges
élel mi szer jut hat. 
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é hány éve – ami kor a Tej ipa ri Hír lap nál dol -
goz tam – egy szak em ber cso port tal Ame ri -

ká ba utaz hat tam és fe la da to m volt a cím ben sze -
rep lô té ma ta nul má nyo zá sa.

Az ame ri kai szak em be rek el mond ták, hogy ná luk
a tej fo gyasz tás nép sze rû sí té se az 1920-as évek -
tôl fo lya ma tos. A lá to ga tás al kal má val ta lál koz -
tunk a tej fo gyasz tás ra ösz tön zô hir de té sek kel
az ut cán, a jár mû ve ken, a vá sár csar no kok ban.
„Adj vi zet a vi rág nak, te jet a gye rek nek” vagy „Az
egész ség alap ja a tej” hir det ték a kü lön fé le üze -
net hor do zók. 

A pla ká tok nagy ré sze min dig csak a te jet, mint
jó és fon tos táp lá lé kot hir det te, so ha sem egy
bi zo nyos üzem te jét ma gasz tal ta, ha nem a te jet
ál ta lá ban. 

Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um (FM) szá má -
ra ki emelt cél ki tû zés, hogy a ha zai bol tok

pol ca i ra mi nél na gyobb arány ban bel föl di alap -
anya gok ból elô ál lí tott, jó mi nô sé gû ma gyar tej és
tej ter mé kek ke rül je nek. Ezért a Kor mány zat a kü -
lön bö zô uni ós és nem ze ti for rás ból fi nan szí ro zott
tá mo ga tá sok te kin te té ben, az EU elô írá sok fi gye -
lem be vé te le mel lett a le he tô leg na gyobb mér té kû
tá mo ga tást biz to sít ja a tej ág aza tá nak szá má ra.

Óvo da és is ko la tej prog ram 
400 ezer gyer mek nek

Ab ban, hogy az ág azat ké pes le gyen meg ôriz ni,
vagy nö vel ni ré sze se dé sét a ha zai pi a con, a fo -
gyasz tá sösz tön zés nek (kö zös sé gi mar ke ting, pro -
mó ció, ok ta tá si prog ra mok) meg ha tá ro zó sze re -
pe lesz. Fô fel adat nak te kint jük, hogy a fo gyasz -
tó kat ér zé kennyé, el kö te le zet té te gyük az egész -
sé ges, jó mi nô sé gû ma gyar tej és tej ter mé kek
vá sár lá sa iránt. A tej és tej ter mé kek fo gyasz tá sá -
nak nép sze rû sí té se te kin te té ben több kü lön ál ló
kez de mé nye zést kell ki emel ni:
• Az FM ki emelt fi gyel met for dít a fel nö vek vô
nem ze dék egész sé ges táp lál ko zá si szo ká sa i nak
ki ala kí tá sá ra, élet mi nô sé gük ja ví tá sá ra. En nek
meg fe le lô en eu ró pai uni ós és nem ze ti költ ség ve -
té si for rá sok be vo ná sá val 2004 óta si ke re sen
mû kö dik az óvo da- és is ko la tej prog ram, amely
má ra több mint 400 ezer gyer mek hez jut el. A
friss ter mé kek osz tá sán túl ok ta tá si prog ra mok is
ki e gé szí tik a he lyes táp lál ko zás ra va ló ne ve lést.
• Alap ve tô szem pont, hogy az ág aza ti mar ke ting
fo lya ma tos, több éven átí ve lô, ter ve zett te vé -
keny ség le gyen. A Tej Ter mék ta nács szak mai ja -
vas la ta alap ján ez a for rás fo gyasz tá sösz tön zés -

re, is ko lai edu ká ci ó ra, a „TEJ-SZÍV” véd jegy csa -
lád nép sze rû sí té sé re, tej mar ke ting kon fe ren ci á ra
és rek lám anya gok ké szí té sé re ke rül majd fel -
hasz ná lás ra.
Ma gyar or szá gon, az el múlt 1-1,5 év ben ta pasz -
talt ked ve zô kö rül mé nyek, a szo ros együtt mû kö -
dés, va la mint a ha zai és uni ós tá mo ga tá sok
ered mé nye ként jól tel je sí tett az ág azat. A fel vá -
sá rolt nyers tej mennyi sé ge, a sajt ter me lés, a
szar vas mar ha ál lo mány (azon be lül a tej hasz nú
te he nek szá ma is), va la mint a tej ho zam is nö ve -
ke dett 2014-ben az elô zô év hez vi szo nyít va.
A nyers tej ter me lôi árá nak év kö zi csök ke né se el -
len ére az éves át la gár re kor dot je len tô, több mint
103 Ft/kg volt 2014-ben.
Az ág azat ban azon ban több, a tisz tes sé ge sen
gaz dál ko dó ter me lôk tôl füg get len bi zony ta lan sá gi
té nye zô is je len van, ame lyek meg ol dá sá ban in -
do kolt a szak tár ca köz re mû kö dé se. Ide so rol ha tó
a vi lág pi a con ki a la kult re la tív túl kí ná la ti hely zet,
az orosz em bar gó, az uni ós ma gán tá rolt kész le -
tek fo lya ma tos vissza áram lá sa a pi ac ra, a tejk vó -
ta-rend szer meg szû né se vagy ép pen a fe ke te gaz -
da ság ál tal fel erô sí tett im port nyo más.

Az ál la m sze rep váll alá sa 
a tej gaz da ság ban

Az ál la mi sze rep váll alás a kö vet ke zô ele mek bôl
te vô dik össze:
• Az ál la mi sze rep váll alás leg je len tô sebb ele me
az új, ter me lés hez kö tött tá mo ga tás, amely a ko -
ráb bi nál jó val na gyobb mér té kû köz vet len tá mo -
ga tá si szin tet je lent 2020-ig. Az ág azat tá mo ga -
tá sa a 2014-es 28,93 Mrd Ft-ról 49,43 Mrd Ft-
ra emel ke dik 2015-ben.

• A nyers tej ma gyar or szá gi ér té ke sí té se te kin te -
té ben, a ter me lôk biz ton sá gá nak nö ve lé se ér de -
ké ben kö te le zô szer zô dést ír tunk elô (6 hó nap
mi ni má lis idô tar tam mal).

Erô tel jes a fel lé pés a fe ke te gaz da ság el len

• 2014 vé gén dön tés szü le tett a tej és tej ter mék
ág azat ban to váb bi ki emelt el len ôr zé sek el ren de -
lé sé rôl, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) és
a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal
(NÉ BIH) együtt mû kö dé sé vel.
• 2015. ja nu ár 1-tôl nem le het olyan élel mi szer -
lánc-sze rep lô tôl vá sá rol ni, va la mint ér té ke sí tés -
re, szál lí tás ra, tá ro lás ra árut át ven ni, aki nem
sze re pel az élel mi szer lánc-fel ügye le ti in for má ci ós
rend szer ben (FE LIR).
• A 2015. már ci us 1-jé vel éle sedô Elekt ro ni kus
Kö zú ti Áru for ga lom El lenôrzô Rend szer (EKÁ ER)
cél ja az áruk út já nak tel jes nyo mon kö ve té sé nek
meg te rem té se.
• 2015. ja nu ár 1-jé tôl az élô és vá gott szar vas -
mar ha áfa-kul csa 5%-ra csök kent.
• A tisz tes ség te len for gal ma zói ma ga tar tás ti lal -
má ról szó ló tör vény ben to vább ra is sze re pel a
diszk ri mi na tív ár kép zés ti lal ma, amely nek cél ja,
hogy a ha zai elô ál lí tá sú és az im port ter mé kek
ese té ben a ke res ke dôk azo nos ár kép zé si mód -
szert al kal maz za nak, azo nos ver seny fel té te le ket
biz to sít va ez zel a ha zai fel dol go zók nak.
A szak tár ca, va la mint a tej és tej ter mék ág azat
sze rep lôi kö zöt ti kap cso lat alap vetô vál to zá son
ment át az el múlt 5 év ben. Ezt bi zo nyít ja a Stra -
té gi ai Part ner sé gi Meg áll apo dás, a szak ma kö zi
szer ve ze ti el is me rés, vagy a szo ros szak mai
együtt mû kö dés. A ked ve zô pi a ci kö rül mé nyek -
nek, a szo ro sabb együtt mû kö dés nek, va la mint a
nö vek vô tá mo ga tá sok nak kö szön he tô en az ág a-
zat meg erô söd ve, szer ve zet ten néz a kvó ta rend -
szer meg szû né sét kö ve tô ki hí vá sok elé.

2 DR. FELD MAN ZSOLT
FM ag rár gaz da sá gért fe le lôs he lyet tes ál lam tit kár

A Nemzetközi tejnap

Az eredményekrôl, a célkitûzésekrôl és a tejfogyasztás népszerûsítésérôl
Minisztériumi hozzászólás dr. Lendvay Béla „Hogyan szereztek híveket a tejfogyasztásnak Amerikában” címû publikációjához

„Tej na pok nak” ne ve zi az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok föld mû ve lé sü gyi mi nisz té ri u ma azt a ne ve lô
pro pa gan dát, me lyet az ál la mi in téz mé nyek kel,
egész ség ügyi ha tó sá gok kal, jó té kony sá gi szer ve -
ze tek kel, stb. ka rölt ve vé gez nek or szág szer te.
A fô hang súlyt a ta nu lók ra, il let ve az is ko lá ban
va ló mû kö dés re he lye zik.

Pon tok ba fog lal ha tó az a te vé keny ség, me lyet a
tej na po kon Ame ri ká ban ki fej te nek, töb bek közt
eze ket:
1. Az is ko lá ban rö vid 10-15 per ces is mer te tôt

tar ta nak ar ról, hogy a tej táp lá ló, meg kell be -
csül ni.

2. A gyer me kek kel dol go za to kat irat nak a tej rôl,
és rajz pá lyá za to kat ír nak ki.

3. A tej ha tá sát a gyer me kek súly gya ra po dá sá ra
de monst rál ják.

4. Ne gyed li ter tej bôl és sü te mény bôl „tí zó ra it”
ad nak gyer me kek nek in gyen, vagy cse kély
összeg el le né ben.

5. Te jes éte le ket mu tat nak be, és kós tol tat nak.
6. Az is ko lá ban rö pi ra to kat, em lék la po kat osz ta -

nak szét, ame lyek a mar ke ting te vé keny sé get
is szol gál ják.

A „Tej na pi” mar ke ting ar ra épül, hogy a gyer me -
kek há rom pi a ci szeg men set kép vi sel nek. Egy -
részt ön ál ló an is köl te nek pénzt más részt ôk a jö -
vô fo gyasz tói, és a leg fon to sabb, hogy je len tô sen
be fo lyá sol ják szü le ik vá sár lói vi sel ke dé sét.

An nak a gyár tó nak, ame lyik fel akar ja hív ni a gye -
re kek fi gyel mét egy új ter mék re, ügyel nie kell ar -
ra, hogy a pi a con öt le tes cso ma go lás sal je len jen
meg, a meg je le nést iz gal mas rek lám kí sér je és a
cso ma go lás fel tû nô szí nek ben pom páz zon.  

A Nem zet kö zi Tej szö vet ség 1957 óta min den év
má jus utol só kedd jén tar tot ta a Nem zet kö zi Tej -
na pot, 2001-tôl pe dig, a FAO kez de mé nye zé sé re
jú ni us 1. lett a Tej Vi lág nap ja. Eb bôl az al ka lom -
ból na gyobb pub li ci tást kap a tej fo gyasz tás fon -
tos sá ga is.

2 DR. LEND VAY BÉ LA
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Dr. Lendvay Béla, lapunk alapítója a közelgô Nemzetközi 
tejnap alkalmából emlékezik vissza arra, hogyan szereztek
híveket a tejfogyasztásnak ezen a napon Amerikában. 

A Nemzetközi tejnap alkalmából dr. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért
felelôs helyettes államtitkár lapunk számára tájékoztatást adott 
a tej és tejtermék népszerûsítésével, valamint az ágazat kormányzati 
támogatásával kapcsolatban, melyet a következôkben közlünk.
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Magyar tulajdonba
került Debrecenben
a tejfeldolgozó üzem

z üzem meg vá sár lá sá ról és a két cég kö zöt ti együtt mû kö dés -
rôl szó ló szer zô dést ün nep élyes kö rül mé nyek kö zött az el -
adó fél ré szé rôl Dr. Sza ut ner Pé ter ve zér igaz ga tó, a vá sár -

ló fél ré szé rôl pe dig Mély ku ti Ti bor ügy ve ze tô igaz ga tó ír ta alá. Az
ün nep sé gen az Al föl di Tej Kft tu laj do no sai mel lett részt vett Glatt -
fel der Bé la gaz da ság sza bá lyo zá sért fe le lôs ál lam tit kár, Feld man
Zsolt, föld mû ve lé sü gyi he lyet tes ál lam tit kár, Ja kab Ist ván a Ma -
gosz el nö ke, az Or szág gyû lés al el nö ke, va la mint Dr. Papp Lász ló,
Deb re cen vá ros pol gár mes te re. Az alá írá si ce re mó ni án a kor -
mány zat ré szé rôl meg je lent ven dé gek el is me rô en szól tak a mind -
két fél szá má ra elô nyös meg áll apo dás lét re jöt té rôl, majd be mu -
tat ták a tej fel dol go zó üze met. Meg me ne kült, mi több szár nya kat
ka pott a nagy tra dí ci ók kal ren del ke zô tej fel dol go zó üzem, ahol
Ma gyar or szág leg nép sze rûbb már ká ja a Pöttyös is ké szül. Az el -
múlt idô szak ban Deb re cen élel mi szer fel dol go zó ipa ra je len tôs
vesz te sé ge ket szen ve dett el. Kez dô dött a do hány gyár be zá rá sá -
val, foly ta tó dott az el hí re sült, sok gaz dát tönk re te vô a Haj dú-Bét
csôd jé vel, majd pe dig a hús fel dol go zó üzem fe jez te be mû kö dé -
sét a szlo vák be fek te tôk se gít sé gé vel. 

Egyes saj tó hí rek már ar ról szól tak, hogy a kö vet ke zô ál do zat a
tej fel dol go zó üzem lesz, mely nek tu laj do no sa a hol land Fri es land -
Cam pi na. A vi lág leg na gyobb, szö vet ke ze ti ala pon lét re jött tej ipa -
ri vál la la ta, amely vi lág szer te több mint 80 gyár ral ren del ke zik
„gyár tás ra ci o na li zá lás” cí men vá lik meg most az üzem tôl. Erô it és
esz kö ze it a Má té szal kai üze mé re össz pon to sít ja. Itt 650 mil li ós
költ sé gû fej lesz tés va ló sí tott meg az el múlt évek ben a tú ró desz-
szert gyár tá sá ra kon cent rál va és 50 em ber rel nö vel te a fog lal koz -
ta tot tak lét szá mát. A Fri es land ez zel, és a deb re ce ni gyár ból ki ke -
rü lô ter mé kek ke res ke del mi for ga lom ba ho zá sá val biz to sí ta ni
tud ja a ma gyar pi a con va ló erôs je len lé tét a jö vô ben is. 

Ör ven de tes, hogy két vál la lat kö zött a tu laj do nos vál tás nem vál -
sá got, nem üzem be zá rást, nem mun ka he lyek meg szün te té sét
hoz ta ma gá val, ha nem en nek pon to san az el len ke zô je tör tént.
A két cég tu laj do nos vál tá sá nak ered mé nye – a vá ros pol gár mes -
te ré nek köz re mû kö dé sé vel –, fel len dü lést, fej lô dést fog ered mé -
nyez ni. A tu laj do nos vál tá sok az el múlt idô szak ban ál ta lá ban úgy
tör tén tek, hogy a ma gyar vál la la tot kül föl di vet te meg. Ami kor ez
vissza fe le tör tént, ak kor jel lem zô en az ál lam vá sá rol ta meg a ko -
ráb ban pri va ti zált, kül föl di tu laj don ban lé vô vál la la tot. 

Most ki vé te le sen egy olyan tu laj do nos vál tás ra ke rült sor, ahol
egy kül föl di tu laj don ba lé vô mul ti na ci o ná lis cég tôl a ter me lô ket tö -
mö rí tô ma gyar vál lal ko zás ve szi vissza az üze met. Az Al föl di Tej Kft.
Deb re cen bôl in dult el 12 év vel ez elôtt 23 tej ter me lô gaz da ság
össze fo gá sá val (ma a ta gok szá ma 100 fö lött van) or szá gos hó dí -
tó út já ra. A tej ter me lô gaz dák össze fo gá sá nak kéz zel fog ha tó
ered mé nye, hogy meg erô söd tek, már ren del kez nek olyan tô ke -
erô vel, ami vel az in teg rá ci ós fo lya ma tot a ki éle zett tej pi a ci ver -
seny ben to vább tud ják foly tat ni.  

Az Al föl di Tej Kft. most vissza tért oda, ahon nan el in dult, és se -
gí tô ke zét nyújt ja a vá ros nak. A deb re ce ni fel dol go zó üzem meg -
vá sár lá sá val az Al föl di Tej Kft. na pon ta 250 ezer li ter rel több te jet
tud fel dol goz ni. Tag ja i nak szá ma 12 gaz da ság gal bô vült, ezek kö -
zött kis ter me lô is van. A ter mék fej lesz tés me ga la ku lá sa óta fo lya -
ma tos az Al föl di Tej nél. Ezt a fo lya ma tot erô sí ti a mos ta ni szer zô -
dés kö tés. A deb re ce ni tej üzem jó ál la pot ban van, mo dern nek és
költ ség ha té kony nak szá mít. A ter vek kö zött az is sze re pel, hogy
leg ké sôbb 2 év múl va már saj tot is fog nak gyár ta ni és a 100 fôs
fog lal koz ta tott lét szá mot en nek dup lá já ra, 200 fô re nö ve lik. 

Az Al föl di Tej Kft. szá má ra elô nyös, hogy a cég deb re ce ni üze -
met vá sá rolt, mert ez zel je len tôs lo gisz ti kai költ sé get ta ka rít hat
meg, fel dol go zó üze me ed dig csak Szé kes fe hér vá ron volt, ugyan -
ak kor a ter me lôi hát te rét in kább az or szág ke le ti, dé li tá ja in mû -
kö dô te he né sze tek al kot ták. 

Az Al föl di Tej Kft. tér nye ré se a tej fel dol go zá sá nak pi a cán jól be le -
il lik a kor mány fej lesz té si kon cep ci ó já ba, mely sze rint a ma gyar
ipar GDP-ter me lés bôl va ló ré sze se dé se a mos ta ni 22 szá za lék ról
2020-ig 30 szá za lék ra nö vek szik majd. Eb ben vár ha tó an ko moly
sze re pe lesz az élel mi szer fel dol go zó ipar fej lesz té sé nek, ben ne a tej
fel dol go zás nak. A fej lesz tés azért fon tos, mert ez eset ben a ma gyar
ter me lé sû alap anya got, a te jet dol goz zák fel, mely a tej ter me lô gaz -
da sá gok szá má ra ér té ke sí té si biz ton sá got je lent. 

Az áp ri lis el se jé vel meg szûnt az 1984 óta fenn ál ló uni ós tej sza bá -
lyo zá si kvó ta rend szer nem ér te vá rat la nul a tej ter me lô gaz dá kat.
Az el múlt évek ben tör tént je len tôs fej lesz té sek ered mé nye ként ké pe -
sek ver seny ké pes áron ter mel ni. Most a ver seny át te vô dik a tej fel -
dol go zá sá ra. Az zal, hogy az Al föl di Tej meg vá sá rol ta a deb re ce ni üze -
met, na pi tej fel dol go zó ka pa ci tá sa meg ha lad ja a 800 ezer li tert.
Ez ma gyar vi szony lat ban meg le he tô sen nagy nak szá mít. A ter me lôi
tu laj don ban lé vô, ed dig is nagy nak szá mí tó Al föl di Tej a vá sár lás sal
im már a leg na gyobb ha zai sze rep lôk kö zé so rol ha tó, fel dol go zá si ka -
pa ci tá sa így már So le-Mi zo vo lu me né hez kö ze lít.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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Rá ba por dá nyi Me zô gaz da sá gi Zrt.
az itt mû kö dô volt szö vet ke zet bôl
ala kult át rész vény tár sa ság gá

2001-ben. Így a rész vé nye ket is a szö vet -
ke zet hez kö tô dô kis tu laj don résszel ren -
del ke zô ma gán sze mé lyek bir to kol ják, úgy,
hogy a gaz da ság ban dol go zó ké a tu laj don
na gyobb há nya da. A tu laj do no si össze té -
tel nem be fo lyá sol ja a gaz da ság mû kö dé -
sét, a me nedzs ment a tu laj do no si ér dek -
nek meg fe le lô en dol go zik.

A pri va ti zá ció után a föld te rü let je len tô -
sen le csök kent, így most 1350 hek tá runk
van. A ko ráb bi idô szak ban is az ál lat tar tás
volt a fô pro fil, mi foly tat juk ezt a ha gyo -
mányt. Két fô te vé keny sé günk, két „lá -
bunk” van, ezek a te je lô szar vas mar ha és
a hí zó ser tés tar tá sa. Cé günk elôd jé nél, a
szö vet ke zet nél is a 70-es évek vé gé tôl fo -
lya ma tos fej lesz té sek vol tak. En nek kö -
szön he tô en a hí zó ser tés ág aza tunk nap ja -
ink ra el ér te 500 ko cás te lep mé re tet,
éven te 13 ezer hí zót ér té ke sí tünk. 

Az a kö rül mény, hogy két ál lat fajt tar -
tunk, az tu da tos váll alás ered mé nye,
mert fel is mer tük, hogy ha egy adott év -
ben nem jó idôk jár nak a tej ág azat ra, ak -
kor ott van a ser tés ág azat, va la mint a

ke res ke del mi te vé keny sé günk. Ezek be -
vé te le te szi le he tô vé, hogy ered mé nye -
sen gaz dál kod has sunk.

A te je lô szar vas mar hák nál a 80-as
évek ele jén volt nagy fej lesz tés, ami kor a
kö tött tar tást fel vál tot ta a sza bad tar tá -
sos, mé lyal mos tech no ló gia. Ek kor épült
az el sô fe jô há zunk is. 

Nö vény ter mesz té si ág aza tunk a tö -
meg ta kar má nyok elô ál lí tá sá val szol gál ja
ki a két ál lat tar tó ág aza tot. A cég nek sa -
ját ta kar mány ke ve rô je van, amely gyógy -
szer be ke ve ré sé re is al kal mas, ez le he tô -
vé te szi, hogy nem kell kész tá pot vá sá -
rol ni, csak a meg fe le lô pre mi xet kell be -
sze rez ni.

A ren del ke zés re ál ló föl de ken alap ve -
tô en az ál lat tar tó ág aza tok szá má ra
szük sé ges tö meg ta kar má nyo kat ter -
meszt jük, nap ra for gót és rep cét mind -
össze 180-250 hek tá ros te rü le ten ter -
mel he tünk, ezt is a ve tés for gó és he lyes
gaz dál ko dá si gya kor lat be tar tá sa mi att.
Az ab rak ta kar má nyok alap anya ga it a
kör nyék be li ki sebb gaz da sá gok kal ter -
mel tet jük és tô lük vá sá rol juk meg. In teg -
rá to ri és egy ben ke res ke del mi te vé keny -
sé get vég zünk. Mi szol gál tat juk az in put

anya got. Ve tô mag gal, mût rá gyá val és
nö vény vé dô sze rek kel lát juk el ôket és a
meg ter melt ga bo nát fel vá sá rol juk, a
szük ség le tünk fel et ti részt to vább ér té ke -
sít jük. Ez a ke res ke del mi te vé keny ség
ké pe zi gaz da sá gunk har ma dik „lá bát”. 

A két ál lat te nyész té si ág azat ár be vé te -
li ará nya kö zel azo nos. Nagy já ból a fel vá -
sár lá si árak ala ku lá sá tól füg gô en egyen -
ként 30-40 szá za lé kát ad ják be vé tel nek,
me lyet har ma dik „lá bunk”, a szol gál ta tá -
sok és a ke res ke del mi te vé keny sé günk
jól ki e gé szít.

z Ered mé nyes gaz dál ko dá suk le he tô -
vé tet te a fej lesz té se ket. Mi lyen be -
ru há zá so kat va ló sul tak meg az utób -
bi idô ben? Ho gyan ala kult a te je lô
szar vas mar ha-ág azat fej lesz té se?

z Ah hoz hogy jó ered mé nye ket le hes sen
el ér ni az ál lat te nyész té si ág azat ban, há -
rom do log szük sé ges:

– jó ge ne ti ka
– jó tech no ló gia
– jó ma na ge ment
Ezek mind egyi ke 30 szá za lék, a ma ra -

dék 10 szá za lé kot sze ren cse fak tor nak
szok ták mon da ni. Én azt mon dom, hogy
a ge ne ti ka és a tech no ló gia fon tos do -
log, ezért so kat köl tünk a fej lesz té sé re,
de nem biz tos, hogy 30 szá za lé kos rész -
arányt kép vi sel. A sza kér te lem rész ará -
nya a si ke res gaz dál ko dás ban jó val na -
gyobb, mint 30 szá za lék. Ná lunk eb bôl
nincs hi ány, ered mé nyes sé günk nagy -
részt an nak kö szön he tô, hogy fel ké szült
szak em be re ink van nak. Az el múlt hét év -
ben je len tôs, mint egy 2 mil li ár dos be ru -
há zást va ló sí tot tunk meg. Ezek pá lyá za ti
pén zek fel hasz ná lá sá val tör tén tek, mely -
hez az ered mé nyes gaz dál ko dás foly tán
az ön erôt biz to sí ta ni tud tuk.

A be ru há zá sok so ra a már ko ráb ban
em lí tett ta kar mány ke ve rô meg épí té sé vel
kez dô dött még 2005-ben. Utá na jöt tek
az ÁTK-s be ru há zá sok, ame lyek ke re tén
be lül me gú jí tot tuk a trá gya ke ze lé si rend -
sze rün ket, fe lú jí tot tuk a si ló tá ro lón kat.
Az ál lat jó lé ti pá lyá za ti fej lesz té sek nek kö -
szön he tô en ki a la kí tot tuk a fe dett ete tô -
te ret, kor sze rû sí tet tük is tál ló in kat, köz te
az el le tô is tál lót is.

z Leg újabb be ru há zás a fe jô ház

z Ta valy ad tuk át a leg újabb be ru há zá -
sun kat, a fe jô há zat. Ez egy a Da iry Ser-
vi ce Kft. ál tal for gal ma zott, ame ri kai
Bo u Ma tic tí pu sú fe jô ház, 2x18 ál lá sos
pa ra lel el ren de zé sû fe jô ál lá sok kal. A te -
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lep mé re te i hez néz tük a le he tô le gop ti -
má li sabb meg ol dást. Meg épí té sé nél azt
a szem pon tot vet tük fi gye lem be, hogy
old ja meg költ ség ha té ko nyan az 500 da -
ra bos ál lo mány fe jé sét, úgy, hogy a lét -
szá mot szük ség ese tén még 50 da rab bal
le hes sen bô ví te ni.

Nem ti tok, hogy azért vá lasz tot tuk ezt
a tí pust, mert gyor sabb fe jést tesz le he -
tô vé, mint a hal szál kás el ren de zé sû,
mely ko ráb ban ná lunk volt. 

Má sik fon tos érv a dön tés nél az volt,
hogy míg a ko ráb bi fe jô ház ban há rom em -
ber re volt szük ség a fe jés nél, ad dig az új
fe jô há zunk ese té ben a fe jô ak ná ban ele -
gen dô két fe jôt al kal maz ni, te hát csök -
kent az egy mû szak ban szük sé ges lét -
szám. A mun ka idô meg ta ka rí tás tet te le -
he tô vé, hogy tel je sen ön ál ló idô ben, az ál -
la tok nak op ti má li sabb idô be osz tás sal har -
ma dik fe jést is be tud junk il lesz te ni azo -
nos lét szá mú fe jô al kal ma zá sa mel lett.  

Az összes szar vas mar ha lét szá munk
1300-1400 kö zött vál ta ko zik, eb bôl a
te hén lét szám 530-550 kö zött van. Meg -
ol dás ra vá ró fel ada tunk, mely egy be esik
az új tá mo ga tá si rend szer cél ki tû zé sé vel
is, hogy nö vel jük a fe jôs te he nek lét szá -
mát a mos ta ni 450-rôl 500 da rab ra. Jó
úton ha la dunk a lét szám nö ve lés te rén.
Ezt úgy ér jük el, hogy szex szálts per mát
hasz ná lunk in sze mi ná lás kor, mely nek
ered mé nye kép pen több az üszô bor jú a
sza po ru lat ban. Ez azért fon tos, mert saj -
nos nagy a se lej te zés ará nya és az így ki -
e sett ál lo mányt is pó tol ni kell. Most ér -
tük el azt, hogy van annyi sza po ru la tunk,
mely bôl már ér té ke sí te ni is tu dunk vem -
hes üszô ket.

En nek ered mé nye ként ki sebb lét szá -
mú a bi ka bor jak szá ma, ke ve sebb ke rül
hiz la lás ra, mint ko ráb ban. Mi vel hely szû -
ké ben is va gyunk, ezért a bi ka bor jak egy
ré szét te jes bor jú ként ér té ke sít jük, ki -
sebb há nya da pe dig hiz lal va Auszt ri á ba
ke rül, köz vet len vá gó hí di ér té ke sí tés re.

z Mi lyen szá lak kal kö tô dik Rá ba por -
dány hoz? Ko ráb ban egy he lyi új ság -
nak úgy nyi lat ko zott, hogy a Zrt.-
nél vi lág szín vo na lú ter me lés fo lyik.
Nincs eb ben a ki je len tés ben egy kis
túl zás?

z Én szem élye sen kö tô döm Rá ba por -
dány hoz, egy ide ig itt is lak tam, mi vel ko -
ráb ban az én édes apám volt itt a gaz da -
ság ve ze tô je. Úgy in dul tam az élet nek,
hogy a me zô gaz da ság ban dol go zom
majd, ezért ta nul tam az ag rár-fel sô ok ta -
tás ban. Az tán úgy ala kult, hogy pénz ügyi
te rü le ten dol goz tam, a CIB Bank lí zing
cso port já nál a me zô gaz da sá gi esz köz fi -
nan szí ro zást ve zet tem. Öt év vel ez elôtt
jöt tem vissza Rá ba por dány ba és let tem
a cég ve ze tô je. 

Az jó do log, ha az em ber szé le sebb ho -
ri zon ton lát ja az össze füg gé se ket, így
nem ha szon ta lan, hogy pénz ügyi szem lé -
let tel tu dom ve zet ni a me nedzs men tet.
Eh hez ter mé sze te sen az is kell, hogy jó
szak em be rek le gye nek a mun ka tár sa im.

Az utol só po li hisz tor már ré gen meg halt,
de nem azért mert a Jó is ten rö vid idôt
szánt ne ki, ha nem azért, mert a tu do -
mány fej lô dé se annyi ra fel gyor sult, hogy
a me zô gaz da sá gon be lül is csak rész te -
rü le tek nek le het nek ko moly spe ci a lis tái.
A ver seny ké pes ség hez spe ci á lis tu dás ra,
ta nu lás ra és in no va tív gon dol ko dás ra
van szük ség.

Az ered mé nyes ség nél a gaz da ság mé -
re te csak rész ben szá mít. A gaz dál ko dás
ha té kony sá gát az mu tat ja meg, hogy
a ren del ke zés re ál ló ter me lô esz kö zök-
kel mi lyen ered mé nye ket tu dunk el ér ni.
A cél a vi lág leg jobb 25 szá za lé ká ba tar -
toz ni a na tu rá lis mu ta tók te kin te té ben.

Eb bôl a szem pont ból nincs je len tô sé ge
an nak, hogy az adott gaz da ság mi lyen
ág azat ban te vé keny ke dik, mit ter mel.
Le het az a tej ter me lés, hí zó ser tés elô ál -
lí tás, ku ko ri ca ter mesz tés, vagy bár mi
más, ez min den te rü let re igaz. Te hát, ha
jók a na tu rá lis mu ta tók, ak kor az én el -
ve im sze rint az ára kat mi ha tá roz zuk
meg. Nem az, hogy egy ág azat ban mek -
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ko ra az ál lat ál lo mány, ha nem az, hogy az
adott da rab szá mú ál lo mánnyal mi lyen
na tu rá lis mu ta tó kat tud el ér ni.

Ná lunk a do log úgy mû kö dik, hogy az
ág aza tok nál lé vô szak em be rek te szik a
dol gu kat és ha té kony ter me lést pro du -
kál nak, utá na az én dol gom az, hogy a
ter mé kek nek meg fe le lô pi a cot ta lál jak.

z Az ener ge ti kai fej lesz té sé ben van
a jö vô

z Ab ban az eset ben, ha jók a na tu rá lis
mu ta tók, meg mö göt te a pénz ügyi mu ta -
tók is meg fe le lô ek, ak kor ná lunk is le het
vi lág szín vo na lú ter me lés rôl be szél ni,
nem csak a dá nok nál, vagy a hol lan dok -
nál. Én úgy gon do lom, hogy az or szág -
ban na gyon sok gaz da ság tud vi lág szín -
vo na lon gaz dál kod ni. Eb be a ka te gó ri á ba
a Rá ba por dá nyi Zrt. is be le tar to zik a ser -
tés ág azat te rü le tén el ért ter me lé si
ered mé nyé vel, me lyet a pénz ügyi mu ta -
tó ink egy ér tel mû en iga zol nak.

A tej ág aza tunk a mos ta ni ir ra ci o ná lis
te já rak mi att, il let ve a je len le gi 2,1 zárt
át lag lak tá ci ós mu ta tó val egyel ôre nem
al kal mas ar ra, hogy a vi lág él vo na lá ba le -
hes sen. En nek el éré sé hez há rom, vagy
afö löt ti mu ta tót kell el ér ni az át lag lak tá ció
te kin te té ben. Az ered mé nyes ség hez nem
elég fo lya ma to san ext ra mi nô sé gû te jet
ter mel ni ma gas 10-11 ezer li te res tel je sít -
ménnyel. Az ág azat ban ed dig meg va ló sí -
tott be ru há zá sok meg ala poz zák to váb bi
fej lô dé sün ket, de nem elég sé ge sek. Tar -
tá si tech no ló gi ánk még min dig mé lyal -
mos, az ilyen kö rül mé nyek kö zött tar tott
ál lat nem tud olyan ter me lé si és hasz nos

élet tel je sít ményt nyúj ta ni, mint a pi he nô -
bok szos kö rül mé nyek kö zött tar tott tár sa.
A fe dett ete tô tér ki a la kí tá sá val si ke rült
költ sé get meg ta ka rí ta ni, de to váb bi be ru -
há zás ra van még szük ség ah hoz, hogy
ered mé nyes sé gi mu ta tó ink ja vul ja nak.

Ami ben fan tá zi át lá tok még, az nem
más, mint az ener ge ti kai fej lesz tés. Nem
a trá gya hasz no sí tá son ala pu ló bi o gáz
üzem épí té sé re gon do lok, mert az na gyon
költ sé ges.  Más részt a nagy mennyi sé gû
hul la dék-hôt, ami az áram ter me lés so rán
ke let kez ne, azt a mi ese tünk ben nem tud -
nánk hasz no sí ta ni. A nap ener gia hasz no -
sí tá sá ban na gyobb fan tá zi át lá tok. Ez
nagy ság ren dek kel ki sebb össze gû be ru -
há zást igé nyel ne. Tá mo ga tás ese tén, 10
éven be lü li meg té rü lés sel szá mol va jó be -
fek te tés le het ne, mellyel ener gia füg gô sé -
gün ket tud nánk csök ken te ni. Er re a cél ra
a gaz da sá gi épü le tek te tô fe lü le tét tud -
nánk hasz no sí ta ni.

z A meg ter melt te jet ho gyan tud ják
ér té ke sí te ni? Mi lyen ki u tat lát a mos -
ta ni hely zet bôl? Med dig ma rad hat -
nak az ala csony fel vá sár lá si árak?

z A meg ter melt te jet a MI ZO-nál ér té ke -
sít jük, a ve lük ki a la kult kor rekt kap cso lat
az zal ke cseg tet ben nün ket, hogy ér té ke -
sí té si prob lé má ink nem lesz nek. Az éves
szer zô dés ben fel té te le ket ha tá ro zunk
meg, mely nek ré vén ki a la kul az el szá mo -
lá si ár. A ta va lyi év ben 110 fo rint volt a
li te ren kén ti át la gos el adá si ár.

A tej fel vá sár lá si árá nak drasz ti kus
csök ke né se mi att ki a la kult hely zet ben mi
is a túl élés re ját szunk, egyel ôre nincs

na pi ren den to váb bi fej lesz tés az ág azat -
ban. Nem re á lis el vá rás az, hogy az idén
a tej ter me lé sünk po zi tív ered ményt tud -
jon fel mu tat ni, an nak is örül ni kell, ha
nem ter me lô dik je len tôs rá fi ze tés. A ma -
gyar or szá gi fel vá sár lá si árak nagy va ló szí -
nû ség gel ilyen ala csony szin ten ma rad -
nak egész év ben. En nek az is az oka,
hogy nem meg fe le lô szer ke ze tû és ha té -
kony sá gú a fel dol go zó i pa runk, így a ter -
me lôk je len tôs menny iség ben nyers te jet
ex port ra ér té ke sí tet tek.

z El hú zó dó vál ság ra szá mít ha tunk

z Nagy bûnt kö vet tek el azok, kik nek le -
he tô sé gük lett vol na az el múlt 25 év ben
a fel dol go zó i part fej lesz te ni, még sem
tet ték meg.

Amennyi ben be in dul majd a fej lesz tés a
fel dol go zó i par ban, az nem fog rö vid tá von,
fô leg nem az idei év ben po zi tív vál to zást
elô i déz ni. Ezért mon dom azt, hogy az idén
sem mi jó ra nem le het szá mí ta ni. Nagy va -
ló szí nû ség gel ez a vál ság el hú zó dó lesz.
A kvó ta rend szer meg szû né sé vel, most le -
ke rült a vé dô bu rok az or szá gok ról. 

A te jet im por tá lók a hoz zá juk leg kö ze -
leb bi he lyek rôl szer zik be a szük sé ges
tej mennyi sé get, ezért ná lunk a nyers tej-
ex port ra sza ko so dott cé gek nek ér té ke sí -
té si prob lé má juk ke let ke zett. A te jet bel -
föl dön sze ret nék el ad ni, ez zel nö vel ve a
kí ná la tot, mely a fel vá sár lá si árak csök -
ke né sé hez ve zet. Meg ol dód na az ala -
csony fel vá sár lá si ár prob lé má ja ab ban
az eset ben, ha a tej ter me lô gaz da sá gok
egy ré sze fel hagy na a ter me lés sel. Így
el tûn ne az a fö lös le ges tej mennyi ség,
ami mi att most a re la tív túl kí ná lat kö vet -
kez té ben nyo mot tak az árak. Én er re rö -
vid tá von nem szá mí tok, mert a tej ter -
me lô gaz dák ma kacs em be rek, ra gasz -
kod nak ah hoz, hogy to vább ra is te jet
ter mel je nek. Emel lett nincs más le he tô -
sé gük, mint a ter me lést nö vel ni, mi vel
az el múlt idô szak be ru há zá sa i nak amor -
ti zá ci ós költ sé ge csak vo lu men nö ve lés -
sel csök kent he tô faj la go san 1 li ter tej re
ve tít ve.

Nem tar tom ki tö ré si pont nak, ha egy
ter me lô fel dol goz za a meg ter melt tej egy
ré szét.  A tej vagy a hús fel dol go zá sa és
ér té ke sí té se egész em bert kí ván, egé -
szen más vi lág, én nem tud nám ezt csi -
nál ni. A kéz mû ves ter mé kek drá gáb bak,
mint az ipa ri lag elô ál lí tot tak és a drá -
gább ter mék re kor lá to zott a fi ze tô ké pes
ke res let. Így lá tom a GMO-men tes tej
ér té ke sí té sé ben is a kor lá to kat. Nem
be szél ve ar ról, ha alá ír ják az USA-val a
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sza bad ke res ke del mi egyez ményt, a fil lé -
re kért kap ha tó ame ri kai saj tot fog ják
ven ni az em be rek ak kor is, ha az gén ke -
zelt ta kar mány alap anya gok kal elô ál lí -
tott tej bôl ké szült.

z Ho gyan íté li meg a nem rég nap vi lá -
got lá tott el kép ze lést, mely sze rint a
GMO-men tes tej ter me lés re kell át -
tér ni a gaz da sá gok nak?

z Min dig is ké nyes kér dés volt a GMO-
men tes ség. Ter mé sze te sen mi is hasz -
ná lunk szó ját a te he nek ab rak ta kar má -
nyá ba, ez min den te he né szet ben ter mé -
sze tes. Az hang zik ki csit utó pisz ti kus nak,
hogy a szó ja tel jes mér ték ben meg ke rül -
he tô le gyen. Meg va ló sít ha tó ság szem -
pont já ból egy részt az ami no sav össze té -
te le, más részt gaz da sá gos sá gi szem -
pont ból is két sé ge im van nak. Le het mér -
sé kel ni a szó ja fel hasz ná lá sát, de tel jes
mér ték ben le mon da ni ró la nem le het.
Volt olyan évünk, ami kor na gyon ma gas
volt a szó ja da ra ára, he lyet te nap ra for gó
és rep ce da rát, és ma gyar ter mesz té sû
full fat szó ját is hasz nál tunk a szó ja da ra
mel lett. A mos ta ni gya kor lat sze rint tel jes

mér ték ben nem le het a szó ját más ab -
rak ta kar mánnyal ki vál ta ni. 

Mi túl va gyunk azon a mo no di é tás, se -
ma ti kus, egy ol da lú ta kar má nyo zá si szem -
lé le ten, mely alap ve tô en a si ló ku ko ri cá ra
és az ab rak ta kar mány ra épít. Meg nö vel -
tük a ta kar mány ban a sze ná zsok, a rozs
és a lu cer na sze názs ará nyát. Egye tér tünk
az ÁTK sza kér tô jé vel Dr. Orosz Szil vi á val
ab ban, hogy a lu cer na fe hér je tar tal mát
job ban le het hasz no sí ta ni, ha szé na he -
lyett sze názst ké szí tünk be lô le. Az a cé -
lunk, hogy meg emel jük a tö meg ta kar má -
nyok fe hér je há nya dát, így ab rak ta kar -
mány ból ki sebb mennyi ség re lesz szük -
ség, ez zel a meg ol dás sal ki le het vál ta ni a
szó ja egy ré szét. A do log je len leg úgy áll,
hogy az egy re drá gább ten ge ren túl ról
szár ma zó szó ja még min dig ol csóbb, mint
a ren del ke zés re ál ló, bár mely más fe hér -
je ta kar mány.

Ál ta lunk is is mert a Sze ge di Ga bo na -
ku ta tó ban ki fej lesz tett Ba hia fel tá rás nél -
kü li hasz no sí tást le he tô vé té vô szó ja,
mely hasz nál ha tó lesz majd öko ló gi ai
má sod ve tés ben. A zöl dí té si prog ram mi -
att most a kör nyék be li kis ter me lôk is
nagy ér dek lô dést mu tat nak irán ta. Kor lá -

to zott menny iség ben fel ka rol tuk a ter -
mel te té sét és az idei év ben ki sze ret nénk
pró bál ni a re cep tek ben. A GMO-men tes
tej ter me lé si el kép ze lés élet re va ló sá gát
sze rin tem az fog ja el dön te ni, hogy lesz-e
az így meg ter melt tej re fi ze tô ké pes ke -
res let.

z A kör nyé ken élô em be rek nek mi lyen
mun ka le he tô sé get tud biz to sí ta ni?

z Az ál lan dó jel le gû fog lal koz ta tás ra 91
em ber nek tu dunk mun kát ad ni. A fog lal -
koz ta tot tak át lag élet ko ra 46 év. A nyá ri
idô szak ban di á ko kat is al kal ma zunk, akik a
ter mé nyát vé tel ben és a be ta ka rí tá si mun -
ká ban se géd kez nek. A csor nai me zô gaz da -
sá gi gé pé sze ti szak is ko lá val van kép zô he lyi
meg ál la po dá sunk, a gya kor la ti is me re te ket
ná lunk sa já tít ják el a kép zô sök. 

Fon tos do log nak tar tom azt is, hogy jó
a gaz da sá gunk mun ka erô in ten zi tá sa.
Ná lunk egy em bert 13 hek tár szán tó te -
rü let tud el tar ta ni. Nem tu dok ró la, hogy
sok gaz da ság len ne, mely ilyen mun ka -
erô in ten zi tást fel tud na mu tat ni.
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Mentsük meg a kárpáti borzderest!

za lai domb ság egyik rej tett völ -
gyé ben gaz dál ko dik Vö rös Jó zsef
és csa lád ja, a 130 fôs mé nes

(gid rán, hu cul) mel lett bé ké sen le gel a –
már ki ha lás szé lén ál ló – 13 te hén bôl, 9
bor jú ból és 1 bi ká ból ál ló kár pá ti borz de -
res csor da. A te nyész tés sel já ró fel ada to -
kat el lá tó csa lád fô mel lett a na pi te en -
dô ket – fe jés, sajt ké szí tés, ér té ke sí tés –
a fe le sé ge, Ka ta asszony vég zi.

z A kár pá ti borz de res, ez a kis tes tû, sze -
líd, igény te len szar vas mar ha ide á lis a
csa lá di gaz da sá gok ba. Egész év ben a le -
ge lôn tart ha tó, gyen ge mi nô sé gû ta kar -
mánnyal is be éri. Hosszú élet tar tal mú,
18-20 évig is ad hat te jet. A ter me lés
mennyi sé ge az in ten zív faj ták tól el ma -

rad, de jó mi nô sé gû te jet ad, amely ki vá -
ló an al kal mas ér lelt saj tok ké szí té sé hez.

z A kár pá ti borz de res sze gé nyes kö rül -
mé nyek mel lett is ké pes csa lá do kat el -
tar ta ni, így az ál lat lét szám je len tôs nö ve -
ke dé se biz to sít hat ná a családi gazdasá-
gokban a megélhetést.

z A borz de re se im olya nok, mint a kecs -
kék. Min den fé le fü vet meg esz nek, ami tôl
sok el le na nyag ke rül a te jük be, ezért jót
tesz az al ler gi ás be te gek nek. Lát tam ôket
pél dá ul par lag fü vet is en ni, zöld di ót és
arany vesszôt is – di csé ri ál la ta it Ka ta ass-
zony. Fér je, Jó zsef sze rint a te jet el tud ják
ad ni a fa lu ban, a saj tot pe dig a lo vak iránt
ér dek lô dô vá sár lók ve szik meg.

z Mi vel egy re töb ben tud ják, hogy csa lá di
gaz da sá guk borz de re sek be ho za ta lá val is
fog lal ko zik, több ször nem csak ma guk nak
vesz nek ál la tot, ha nem vá sá rol nak má sok
ré szé re is. „Ál ta lá ban a Má ra ma ro si- vagy
a Fo ga ra si-ha va sok ba me gyünk fel meg -
néz ni egy-egy ál lat vá sárt, mert nem egy -
sze rû tisz ta vé rû kár pá ti borz de rest ta lál ni
– mond ta Jó zsef. Vé le mé nye sze rint egy re
töb ben a vá ros ból jön nek ide, te le ped nek
le, és ke re sik az ol csóbb meg él he tést,
mert a borz de rest a sze gény em ber mar -
há já nak is ne ve zik. 

z A Gre en pe a ce Ma gyar or szág köz le ményt
adott ki a kár pá ti borz de res rôl, amely ben
töb bek kö zött ar ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy az egy re in ten zí veb bé vá ló ipar sze rû
me zô gaz da ság gyor san sem mi sí ti meg sa -
ját bel sô erô for rá sa it is. Ez a je len ség töb -
bek kö zött a kü lön bö zô táj faj ták el tû né sé -
ben ér he tô jól tet ten. A ki sebb tel je sít mé -
nyû, ám kör nye ze tük kel össz hang ban ter -
mel ni ké pes faj ták sor ra szo rul nak ki a ter -
me lés bôl. Ezek egyi ke a kár pá ti borz de res
szar vas mar ha, mely nek meg men té sé re ta -
lán most kí nál ko zik az utol só le he tô ség.

Országos turnét szervezett 
a Greenpeace Magyarország,

hogy az ökológiai gazdálkodást
népszerûsítse. Nyolcadik
állomásán Gyûrûsre, erre 

a 100 lakosú, Zala megyei kis
településre érkeztünk. 
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z A kár pá ti borz de res a XIX. szá zad kö ze -
pén-vé gén ala kult ki, a Kár pá tal ján, il let ve
Er dély észak ke le ti ré szén tar tott ôsi faj -
ták (mo kány, ris ka, bu sa) és a sváj ci borz -
de res szar vas mar hák ke resz te zé sé bôl.
1897-tôl kez dô dô en egé szen az el sô vi -
lág há bo rú ig a kár pá tal jai szar vas mar ha ál -
lo mány ter me lé keny sé gé nek ja ví tá sá ra
to váb bi borz de res te nyész ál la to kat hoz tak
be, mely nek kö vet kez té ben meg nö ve ke -
dett az ál la tok test mé re te és meg erô sö -
dött te je lô jel le gük. Az el sô vi lág há bo rút
kö ve tô en meg hú zott új hat árok mi att a
borz de res ál lo mány dön tô há nya da a kör -
nye zô or szá gok hoz ke rült, Ma gyar or szá -
gon csak 1,7%-ot tett ki rész ará nyuk. 

z A kár pá ti borz de res sor sát Ma gyar or -
szá gon a ház tá ji te hén tar tás vissza szo ru -
lá sa pe csé tel te meg, s mi vel a nagy üze -
mi tar tás tech no ló gi á ba nem le he tett be -
il lesz te ni, az 1980-as évek re – há rom
év ti zed re – el tûnt ha zánk ból.

z A kár pá ti borz de res faj tá nak je len leg hi -
va ta los te nyész tô szer ve ze te sem ha zánk -
ban, sem a kör nye zô or szá gok ban nincs.
Ma gyar or szá gon ci vil kez de mé nye zés re
2009-ben je lent meg új ra a faj ta a Po lyán
Egye sü let köz re mû kö dé sé vel. Az egye sü -

let tag jai Kár pá tal ján és Er dély ben ta lál tak
rá is mét a ha zánk ból már el tûnt, ám szü -
lô föld jü kön ko ráb ban ked velt szar vas mar -
ha faj tá ra. Nap ja ink ban Zemp lén tôl a Du -
nán tú lig mint egy 150-200 kár pá ti borz de -
res ta lál ha tó kü lön bö zô gaz dál ko dók nál.

z A ci vil kez de mé nye zés re in dult faj ta -
men tô prog ram je len leg már a Deb re -
ce ni Egye tem mel össze fo gás ban zaj lik.
A szak em be rek ku ta tá so kat is vé gez nek.

Fel mé rik az ál lo mány kül le mi és ter me lé -
si jel lem zô it, il let ve ge ne ti kai vizs gá la tok -
hoz gyûj te nek min tá kat.

z Mint meg tud tuk, ál la mi tá mo ga tás né -
hány éve jár a kár pá ti borz de res re, az
anya te he nek után évi 219 eu rót kap nak a
gaz dák. Ab ban re mény ke dünk mi is, mint
az ott élôk is, hogy ezt a hasz nos ál la tot
nem hagy ják ki hal ni. 

2 FÖL DES IST VÁN

www.tejgazdasagiszemle.hu 9

Fo
tó

: 
G

re
en

p
ea

ce

meg áll apo dást Kuj bus Ti bor, a Re ál Hun gá ria Élel mi -
szer Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó ja, és Mély ku ti Ti bor, a Ter -
mék ta nács el nö ke ír ta alá.

z Mély ku ti Ti bor bí zik ab ban, hogy az újabb pi a ci sze rep lô be -
vo ná sá val, a kon zul tá ci ós le he tô sé gek ki szé le sí té sé vel a ter -
mék pá lyán fel me rü lô prob lé mák könnyeb ben, gyors ab ban és
ha té ko nyab ban lesz nek meg old ha tók. Az el nök hoz zá tet te,
hogy a ma gyar tej-ter mék pá lya EU-csat la ko zás utá ni le épü lé si
trend je és mos ta ni ál la po ta alap ján a vár ha tó éle sebb ver seny
újabb ki hí vás elé ál lít ja a ma gyar tej ág aza tot. Ugyan ak kor a ké -
tes ere de tû tej ter mé kek pi a ci rész ará nyá nak vissza szo rí tá sa, a
tej szek tor kö zös sé gi mar ke ting alap já nak bô ví té se és a fel dol -

Megállapodást kötött a Reál Hungária
Élelmiszer Kft. és a Tej Terméktanács

go zók szá má ra el ér he tô pá lyá za ti for rá sok bô vü lé se ad hat egy
olyan lö kést a ha zai tej ág azat nak, mely egyen sú lyoz ni tud ja
a kvó ta ki ve ze tés nek is kö szön he tô en ki a la ku ló ked ve zôt len tej -
pi a ci vi szo nyo kat.

z Kuj bus Ti bor, a Re ál Hun gá ria Élel mi szer Kft. ügy ve ze tô igaz -
ga tó ja el mond ta, hogy a Re ál cég cso port egy 15 éve mû kö dô,
100%-os ma gyar tu laj don ban le vô fran chi se vál lal ko zás, amely
el sô sor ban kis és köz epes mé re tû üz le te ket fog össze. Az ala -
pí tá sa óta tö rek szik ar ra, hogy a ha zai ter me lôk kel együtt pró -
bál ja a ha zai fo gyasz tók igé nye it ki elé gí te ni. 

z A Re ál cso port is je len tôs sa ját már ka port fó li ó val ren del ke -
zik (több mint 700 fé le ter mék), me lye ket jó ne vû, is mert, Ma -
gyar or szá gon mû kö dô ter me lô cé gek ál lí ta nak elô. Ter mé sze te -
sen ez ki fe je zet ten igaz a tej ter mék ka te gó ri á ra is. A tár sas ág
ér de kelt ab ban, hogy a jó mi nô sé gû tej ter mé kek el len ôriz he tô
és sza bály kö ve tô mó don jus sa nak el, le he tô leg min den ma gyar
fo gyasz tó asz ta lá ra. A Re ál tag jai el kö te le zet tek ab ban, hogy
e cél ér de ké ben a ha zai tej ág azat sze rep lô i vel, így kü lö nö sen a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok kal szo ros és tisz tes sé ges együtt mû -
kö dést tart son fenn. Az ügy ve ze tô igaz ga tó úr ki fe jez te re mé -
nyét, hogy a pi ac ki fe hé re dé se és tisz tu lá sa már rö vid tá von
ked ve zô ha tá so kat gya ko rol az ág azat ra.

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. – a 2015.
március 19-i terméktanácsi taggá válását
követôen – a közelmúltban együttmûködési
megállapodást kötött a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanáccsal. Az áruházlánc
a hatodik a kereskedelmi szereplôk közül,
akivel a szakmai szervezet írásban is 
megerôsíti együttmûködési szándékát.

A



a gya ral más tör té ne te az Ár pád
ko rig nyú lik vissza. Az „AL MÁS”
– ne vet fel te he tô en az ak kor itt

meg ta lál ha tó al ma fák után kap ta. Al ma -
ter mesz tés mind vé gig je len volt a te le pü -
lés tör té ne té ben, je len leg is fo lyik a kör -
nyé ken al ma ter mesz tés. Az al ma így vált
a te le pü lés szim bó lu má vá, olyannyi ra,
hogy meg ta lál ha tó az a fa lu cí me ré ben
is. A fa lu ban nagy ha gyo má nya volt az ál -
lat tar tás nak. Ma nap ság ez már nincs így,
raj tunk kí vül, egy gaz da tart ál la tot (ju -
hot). Ma gya ral má son mint egy 1600-an
lak nak, fo lya ma tos a fej lô dés, van óvo -
da, is ko la és fog or vo si, or vo si ren de lô is.
Né meth Sán dor né tag ja a fa lu kép vi se lô
tes tü le té nek is, az ügy ren di bi zott ság el -
nö ke. Mennyi re igaz a mon dás, mely
sze rint az al ma nem esik messze a fá já -
tól. Ezt csak azért te szem hoz zá, mert
Né meth Sán dor né, Ilon ka az zal zár ja is -
mer te tô jét, hogy fa lu nak test vér te le pü lé -
se is van. Hát per sze hogy al más az is,
még pe dig az er dé lyi Ho mo ró dal más.

z Mond ja el ne künk, ho gyan ala kult
ki kö tô dé se a gaz da ság hoz?

z Itt szü let tem, itt kezd tem el dol goz ni
1962-ben az ak ko ri ter me lô szö vet ke zet -
ben. Pénz tá ros volt az el sô be osz tá som,

Tejfeldolgozó épült
Magyaralmáson

majd üzem gaz dász és azt kö ve tô en fô -
köny ve lô let tem. A szö vet ke zet bôl ala kult
meg 2000-ben a rész vény tár sa ság. A tsz
meg szû né se után a gaz da ság te rü le te
egy ben ma radt, en nek meg fe le lô en ala -
kult ki a tu laj do no si szer ke ze te. A volt
szö vet ke ze ti ta gok, il let ve azok le szár ma -
zot tai, mint egy há rom szá zan van nak, ôk
bir to kol ják a mû velt te rü let fe lét. A tu laj -
do no sok szá ma fo lya ma to san nö vek szik,
mert a kis rész vé nye sek nem ad ják el tu -
laj don ré szü ket, így az örök lés út ján to -
vább ap ró zó dik. Má sik fe lét pe dig bér li a
rész vény tár sa ság. A bér le ti szer zô dé sek
2016-ban jár nak le, va ló szí nû, hogy nem
si ke rül majd az összes bé relt te rü le tet
meg tar ta ni, mert a kör nyé ken gaz dál ko -
dók is sze ret nék nö vel ni a mû velt te rü le -
tü ket. A tu laj do no so kon mú lik majd,
hogy ki vel köt nek szer zô dést. Ar ra szá mí -
tunk, hogy vár ha tó an csök ken majd a
Zrt. ál tal bé relt föld te rü let nagy sá ga. Ko -
ráb ban a fér jem volt ve ze tô je a gaz da -
ság nak. Már a jo ge lôd szö vet ke zet is ô

ve zet te, össze sen 37 évig töl töt te be ezt
a posz tot. Saj nos két év vel ez elôtt el ha -
lá lo zott, ezt kö ve tô en ke rül tem én a cég
ve ze té sé nek élé re. 

z Mi lyen nagy sá gú te rü le tet mû vel -
nek? Ho gyan ala kul a gaz da ság egyes
ág aza ta i nak jö ve de lem ter me lé se? 

z Szán tó te rü le tünk nagy sá ga 1830 hek -
tár és van 200 hek tár nagy sá gú le ge lônk
is, en nek a fe le az, mely al kal mas in ten -
zív le gel te tés re. A gaz da ság jö ve de lem -
ter me lô ké pes sé gé ben a nö vény ter -
mesz tés játssza a fô sze re pet, be vé te lünk
öt ven szá za lé kát ad ja. A te rü let 20 szá -
za lé ka ele gen dô ar ra, hogy a tej ter me lô
ág azat ré szé re a szük sé ges ta kar mány -
nö vé nye ket meg ter mel jük. A föld te rü le -
tünk na gyob bik ré szén ha szon nö vé nye -
ket ter me lünk, így bú zát (most pró bál ko -
zunk a du rum bú zá val) ku ko ri cát, rep cét,
nap ra for gót. Az ál lat te nyész té si ág aza -
tunk, mely a te je lô szar vas mar ha tar tá -
sát és a tej ter me lést je len ti, ad ja ár be vé -
te lünk nek a 30-40 szá za lé kát.

A be vé tel töb bi ré sze a szol gál ta tá sok -
ból szár ma zik.  Ezek a gé pek kel vég zett
bér mun kák a ter mé nyek bér tá ro lá sá ból
és a ka vics bá nya bér be a dá sá ból és a ke -
res ke del mi te vé keny sé günk bôl a mût rá -
gya és ve tô mag el adás ból szár ma zó be -
vé te lek. Re mé nye ink sze rint eb ben az
év ben egy re nö vek vôbb mér ték ben a fel -
dol go zott tej ér té ke sí té sé bôl szár ma zó
be vé tel is szá mot te vô lesz. 

z A te je lô szar vas mar ha tar tás nak mi -
lyen ha gyo má nyai van nak? Hogy ala -
kul az ál lat lét szám, mi lyen sa já tos -
sá gai van nak az ál lat tar tás nak és a
ta kar má nyo zás nak? Ezt a kér dést
már az ál lat te nyész té si ág azat ve ze -
tô jé nek, Nagy At ti lá nak te szem fel.

z Min dig is sok ál la tot tar tot tak ezen a vi -
dé ken, köz tük te he net is. Nap ja ink ra a
hely zet ala po san meg vál to zott. A fa lu ban
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A tejfeldolgozó üzem

Németh Sándorné cégvezetô

Nagy Attila állattenyésztési 
ágazatvezetô bemutatja 
a feldolgozó üzemet

A Székesfehérvárt és Gyôrt összekötô 81-es fôúton,
Székesfehérvár és Mór közötti völgykatlanban találjuk
Magyaralmást, mely a Bakony és a Vértes között hosszan
elnyúló Móri-árok keleti kapuját képezi. 
A falun áthaladva fejlôdô település képe vetül elénk, tiszta 
és rendezett portákat látunk.
A Magyaralmási Agrár Zrt. központjában, mely a falu
határától egy kôhajtásnyira van, Németh Sándorné cégvezetô 
és Nagy Attila állattenyésztési ágazatvezetô fogad bennünket.
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már csak egyet len ház van, ahol te he net
tar ta nak. A szar vas mar ha lét szám 850-
900 kö zött vál to zik, eb bôl a fe jôs lét -
szám 280-300 egyed. A nö ven dé kek
szá ma 550 da rab kö rül van. Az ál la tok
szá má ra a hely ben meg ter melt tö meg ta -
kar mány ké pe zi a TMR alap ját. A si ló ku -
ko ri ca mel lett egy re na gyobb sze re pet
kap a lu cer na és a ta kar mány fû fé lék
rész ará nya. Ki e gé szí tés ként szesz ipa ri és
cu kor gyár tás so rán ke let ke zô me la szos
mel lék ter mé ke ket hasz ná lunk. Nap ra for -
gó, szó ja és rep ce da ra az, amit ab rak -
ként ete tünk. A nö ven dék mar há in kat le -
gel tet jük. Az el sô ka szá lás tól az ôszi fa -
gyok be áll tá ig a le ge lôn van nak.

Min den is tál ló mé lyal mos rend szer rel
mû kö dik. Egyel ôre ma rad a mé lyal mos
tar tá si rend szer, ez zel is meg tu dunk fe -
lel ni a mi nô sé gi tej ter me lés kö rül mé nye -
i nek. Az al kal ma zott tar tá si rend szer
szer ves ré sze az is tál lók mel let ti le ge lô,
mely ha gyo má nyos ka rám rend szer rel, il -
let ve vil lany pász tor ral van véd ve. Az ál la -
tok a jó idô be áll tá val az ôszi fa gyok be -
kö szön té ig itt sza bad le ve gôn tud nak tar -
tóz kod ni, ked vük re tud nak mo zog ni és
pi hen ni.  

Az utób bi idô ben je len tô sen tud tuk ja -
ví ta ni az ál lo mány egész ség ügyi stá tu -
szát. En nek ered mé nye ként te le pünk
hár mas-men tes.

A mé lyal mos tar tás nál fon tos do log a
láb vég be teg sé gek meg elô zé se. Az évi
két al ka lom mal tör té nô szak sze rû kör -
mö lés so kat ja vít eb ben. Nagy fi gyel met
for dí tunk a tôgy gyul la dá sos be teg sé gek
meg elô zé sé re is. En nek ered mé nye ként
a szo ma ti kus sejt szám mennyi sé get az
el várt ha tár ér ték alatt tud juk tar ta ni.
A bor jú has me nés kö vet kez té ben 5-8 szá-
za lé kos az el hul lás. Ezen a té ren a ket re -
ces el he lye zés re va ló át té rés tôl – me lyet
a kö zel jö vô ben ter ve zünk meg va ló sí ta ni
– vár juk a ked ve zôbb mu ta tó el éré sét.

Sza po ro dás bi o ló gia prog ra mun kat ko -
ráb ban a Ka pos vá ri Egye tem mel kö zö sen
vé gez tük, most is az ot ta ni szak em ber
fel ügye le té vel tör té nik ez. Az üszô sza po -
ru la tot a se lej te zés pót lá sá ra és az ál lo -
mány lét szá má nak nö ve lé sé re hasz nál -
juk. Amennyi ben lesz rá le he tô ség ex -
port ra is sze ret nénk ér té ke sí te ni.

z Mi lyen fej lesz té si prog ra mot va ló sí -
tot tak meg az el múlt évek ben. Ho -
gyan ju tot tak ar ra az el ha tá ro zás ra,
hogy tej fel dol go zó üze met épít se -
nek? Kér de zem vá lasz ra vár va a cég -
ve ze tô asszonyt és az ál lat te nyész té -
si ág azat ve ze tôt.

z Gaz da sá gunk me ga la ku lá sa óta fo lya -
ma to san fej leszt, be ru ház, kor sze rû sí ti a
ter me lést.  Az ÁTK-s be ru há zá sok nál fon -
tos sá gi sor ren det ala kí tot tunk ki a fej lesz -
té se ket il le tô en. En nek so rá ban leg fon to -
sabb volt a szer ves trá gya tá ro ló és a hígt -
rá gya tá ro ló meg épí té se a nö vény ter -
mesz tô ág azat gé pe i nek kor sze rû, nagy
tel je sít mé nyû trak to rok ra va ló le cse ré lé se,
kom báj nok cse ré je, nagy tel je sít mé nyû
per me te zô gép (70 mil lió fo rint) be szer zé -
se a ta kar mány szá rí tó kor sze rû sí té se szé -
na tá ro ló meg épí té se a dol go zók szá má ra
kor sze rû szo ci ál is épü let ki a la kí tá sa.

A tej fel dol go zó meg épí té sé hez hosszú,
rö gös út ve ze tett. A Par ma lat csôd je
után nagy súllyal ne he ze dett ránk az ér -
té ke sí tés gond ja, en nek meg ol dá sá ra
jött lét re a sa ját moz gó bol tos ér té ke sí té -
sünk. Kez dés ként egy moz gó bol tot ál lí -
tot tunk rend szer be, ma már ott tar tunk,
hogy a ter melt tej egy har ma dát a két
moz gó bol ton ke resz tül ér té ke sít jük. Ez
na gyon jó ered mény nek szá mít, te kin tet -
tel ar ra, hogy az egyik ér té ke sí tô au tó
még csak a ta va lyi év tôl kezd ve mû kö dik. 

A ter melt tej na gyob bik há nya dát most
az Al föl di Tej Kft. vá sá rol ja meg tô lünk.

En nek elôz mé nye az, hogy a Par ma lat
be dô lé se után egy ide ig már volt kap cso -
la tunk az Al föl di Tej jel ak kor kár men tés
cí mén na gyon nyo mott áron tör tént a fel -
vá sár lás, ezért fe lej tôs lett ez a kap cso -
lat. Ezt kö ve tô en a te jet ter me lôk ál tal
ala pí tott Fe hér vár Tej Kft.-n ke resz tül egy
szlo vák ke res ke dô nek ad tuk el, mely jó
árat fi ze tett ér te és vit te to vább Olasz or -
szág ba. Ez az ér té ke sí té si csa tor na a ta -
va lyi év ben meg szûnt. Pont a leg jobb kor
jött az Al föl di Tej aján la ta, mely nek ér tel -
mé ben ta gok le het tünk fel vá sár lá si szer -
zô dést kö töt tünk ve lük.

A moz gó bol tos te jér té ke sí tés ge ne rál ta
a fel dol go zó meg épí té sét. A vá sár lók a te -
jen kí vül más tej ter mé ket is sze ret tek vol -
na vá sá rol ni, ke res ték a tej fölt, tú rót, saj -
tot. Ez a szük ség sze rû ség ve ze tett ben -
nün ket ar ra, hogy ké szít sünk fel dol go zott
ter mé ket, amit az tán a tej jel együtt tu -
dunk ér té ke sí te ni. Nem volt ez könnyû
dön tés, két évig ér lel tük a gon do la tot.

Az utol só csepp te jet a po hár ba a kvó -
ta ki ve ze tés utá ni hely zet bi zony ta lan sá ga
ad ta, mert nem le he tett tud ni, ho gyan
ala kul majd a tej fel vá sár lá si ára. A mos -
ta ni ala csony tej fel vá sár lá si ár nem lesz
tar tós – jegy zi meg a fô ál lat te nyész tô –
min den elem zés ar ra utal, hogy az év má -
so dik fe lé ben már nö ve ke dés vár ha tó.

A tej fel dol go zó be ru há zás több mint 200
mil lió fo rint ba ke rült, pá lyá zat ból a tá mo -
ga tás 72 mil lió fo rint, a töb bit kel lett ön -
rész ként biz to sí ta ni. Na pon ta át la go san
8000 li ter te jet fe jünk, en nek még csak kis
ré szét, mint egy 10 szá za lé kát dol goz zuk
fel. Fo lya ma to san nö vel jük a fel dol go zott
tej mennyi sé gét, az üzem ka pa ci tá sa
4000 li ter tej mennyi ség fel dol go zá sát te szi
le he tô vé. A ter mék pa let ta re cep tú rá ját ta -
pasz talt szak em ber, Bog nár Gá bor ál lí tot ta
össze, en nek kö szön he tô en a vá sár lók kö -
ré ben rö vid idô alatt ked velt ter mék ké vál -
tak az itt ké szült por té kák.

www.tejgazdasagiszemle.hu 11

Az istálló melletti legelôn jól érzik magukat az állatok

Â

Egyelôre marad a mélyalmos tartási rendszer



z Mi jel lem zi a kéz mû ves ter mék gyár -
tá su kat? Mi lyen ter mé ket ké szí te nek?

z A 4000 li ter/nap ka pa ci tá sú üzem az
összes alap ter mék gyár tá sá ra al kal mas.
Így kü lön bö zô saj tok, tú ró és tú ró ké szít -
mé nyek, vaj, tej, va la mint a friss fo gyasz -
tá sú ha bart fer men tált tej ter mé kek kö zül
tej föl, ke fir és kü lön bö zô jog hur tok ké szí -
té sé re is. A ter mé kek elô ál lí tá sát je len leg
hár man vég zik, mun ká ju kat kül sôs szak -
em ber se gí ti. Ar ra tö rek szünk, hogy mo -
dern tech ni kai és tech no ló gi ai hát tér rel
dol goz va, a ha gyo má nyos ké szí té si el já -
rá sok lé nye gét meg tart va ké szít sük a ki -
tû nô há zi ké szí té sû ter mé kek ízét, ál la -
gát, meg je le né sét idé zô tej ter mé ke in ket. 
Ter mé ke ink a kéz mû ves ka te gó ri á ba so -
rol ha tók. Egy ré szük meg kü lön böz te tô
mi nô sé gi je lö lés sel el lá tott tej ter mék,
egy má sik ré szük pe dig meg kü lön böz te tô
mi nô sé gû je lö lés sel el lá tott kéz mû ves
tej ter mék. Büsz kék va gyunk a sa ját re -
cep tú ránk alap ján ké szí tett kéz mû ves Al -
má si saj tunk ra és a zsír sze gény Al má si
saj tunk ra is. Ter mé ke ink jel lem zô en na -
gyon sok ké zi mun ká val ké szül nek úgy,
hogy a gép pel vég zett mun ka fo lya ma tok
is a dol go zók ál tal irá nyí tot tak.

Ter mé ke in ket sa ját alap anyag ból, ada -
lé ka nya gok nél kül gyárt juk. A ha bart ter -
mé ke ink sû rû, kré mes jel le gét pél dá ul
az zal tud juk biz to sí ta ni, hogy a gyár tás -
hoz olyan spe ci á lis hût he tô, fût he tô és
kü lön le ges ke ve rô, ha ba ró szer ke zet tel
el lá tott sa va nyí tó tar tá lyo kat hasz ná lunk,
ami lyen ke vés ma gyar or szá gi fel dol go zó
üzem ben van. Dol go zó ink a gyár tá si pa -
ra mé te re ket a kí vánt al va dék tu laj don sá -
gok el éré se ér de ké ben ma nu á li san, az
al va dék min den ko ri vi sel ke dé sé nek
meg fe le lô en nagy sza kér te lem mel ma -
nu á li san sza bá lyoz zák. 

A ter mé ke ink ki sze re lé se, cso ma go lá -
sa kéz zel vagy egy sze rû gé pek kel, a po -
ha ras ter mé kek ese té ben au to ma ta töl -

tô gép pel tör té nik. Az összes for ga lom ba
ho zott ter mé künk ar ról is mer he tô fel,
hogy a cso ma go lá son meg ta lál ha tó az
„Al má si ter mék” fe li rat és az al ma szim -
bó lu mot is tar tal ma zó cég lo gónk.

A je len leg gyár tott ter mé ke ink a tej
friss ízét me gôr zô kí mé le te sen pasz tô rö -
zött pa lac kos tej, a friss és ér lelt go mo -
lya sajt na túr, med ve hagy más, fok hagy -
más, ma gya ros és fûst ízû vál to za ta, a
kel vi rág ál lo má nyú tú ró és a kö rö zött tú -
ró, a vaj, a ke fir, a 25 szá za lék zsír tar tal -
mú ha bart tej föl, a na túr és a sa ját re -
cep tú ra alap ján ké szült lek várt tar tal ma -
zó kü lön bö zô íze sí té sû ré te ges jog hu rok,
va la mint a zsí ros és zsír sze gény Al má si
sajt. Ter mé sze tes, hogy a szi go rú hi gi é ni -
ai és szak ha tó sá gi elô írá sok be tar tá sá val
biz ton sá gos ter mé ke ket tu dunk el jut tat ni
a fo gyasz tók hoz. Az üzem tel jes tech no -
ló gi á já hoz a gé pe ket és be ren de zé se ket
a Milk Cen ter Kft. szál lí tot ta és sze rel te
be. Az épü le tet a Tre-Men Kft. ki vi te lez te.
Mind két cég ki tû nô mun kát vég zett.  

z Mi lyen ta pasz ta la ta ik van nak a fel -
dol go zott tej ér té ke sí té sé nek? Iga zo -
ló dott-e dön té sük he lyes sé ge a be ru -
há zást il le tô en?

z Még nin cse nek ada ta ink a fel dol go zott
ter mé kek nye re sé ges sé ge te kin te té ben,
mert a fel dol go zó épí té sé nél szük ség volt
já ru lé kos be ru há zás ra is, más részt az
üzem be ál lí tás sal egy idô ben fel me rü lô
egyéb költ sé gek és be lé pett az amor ti zá ci -
ós költ ség is, eb bôl adó dó an a ta va lyi el sô
évünk nem ho zott net tó nye re sé get - ér té -
kel a cég ve ze tô asszony. An nak el len ére,
hogy még nincs ko moly be vé te li ered mé -
nye a fel dol go zó üzem nek, azt mon dom,
hogy min den kép pen meg ér te, mert nö ve -
ke dett az ér té ke sí té si biz ton sá gunk. Et tôl

az év tôl azt vá rom, hogy na gyobb be vé tel
fog re a li zá lód ni, mint a fel dol go zás nél kü li
tej ér té ke sí té sé nek ese té ben. Nem aka -
runk az or szá gos áru ház lán cok ba be ke rül -
ni. A kör nyék pi a ca in kell, hogy is mer tek
le gyünk. Ar ra tö rek szünk, hogy sok he lyi
kis ke res ke dés ben le gyen kap ha tó a kéz -
mû ves ter mék csa lá dunk. Jó do log, hogy
be szál lí tunk szo ci ál is ott hon ba, ven dég lá tó
egy sé gek be, ezál tal is nö vek szik ter mé ke -
ink is mert sé ge. Örü lünk an nak, hogy egy re
töb ben ke res nek meg min ket, hogy ve -
gyünk részt a kör nyék be li és me gyei fesz ti -
vá lo kon, ren dez vé nye ken. 

Az ág azat ve ze tô fon tos nak tart ja meg -
je gyez ni, hogy nem volt könnyû az in du -
lás.  Az el sô év az zal telt el, hogy ki ala -
kít sák a ter mék kört, lét re hoz zák az ér té -
ke sí té si cso por tot, el szá mo lá si és szám -
lá zá si rend szert stb. Min de zek mel lett le
kel lett gyôz ni a fon tos ko dó, sa ját ma ga
fon tos sá gát bi zo nyí ta ni igyek vô bü rok rá -
cia aka dá lya it. 

z A gaz da ság ban van-e elég szak em -
ber? Is me re tes, hogy Szé kes fe hér vár
kö zel sé ge mi att nincs szá mot te vô
mun ka nél kü li ség. Mi vel tud ják meg -
tar ta ni a dol go zó i kat? 

z Gaz da sá gunk ban 65 em bert al kal ma -
zunk fo lya ma to san, egész éven át. Jó fi ze -
tést tu dunk szá muk ra biz to sí ta ni, mely ki -
e gé szül a ca fe té ria-rend szer rel, sôt Iga lon
a me leg vi zes ké nes csa lá di as für dô he -
lyen meg ma radt az „át kos ból”az üdü lônk
is.  Két té li e sí tett fa há zunk van, egy szer re
két csa lád nak tu dunk pi he né si le he tô sé -
get biz to sí ta ni. Min den bi zonnyal en nek is
kö szön he tô, hogy Szé kes fe hér vár kö ze lé -
ben, ahol jól fi ze tô mun ka he lyek csá bít ják
a mun kát ke re sô ket, nincs mun ka erô
gon dunk. Jó ér zés sel tölt el ben nün ket,
hogy akár a rész vé nye sek, úgy a dol go zók
is ra gasz kod nak a gaz da ság hoz.

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ik
van nak a jö ven dô idô szak ra vo nat ko -
zó an?

z Ta valy ár be vé te lük 1,3 mil li árd fo rint
volt, an nak 10 szá za lé kát for dí tot tuk be -
ru há zás ra, fej lesz tés re. Leg alább ilyen
nagy ság rend ben foly tat juk to vább a fej -
lesz té se ket.

Bor jú ne ve lést kell kor sze rû sí te ni, át
kell tér ni ná lunk is a ket re ces rend szer re.
Az ivar zás meg fi gye lô rend szer be ve ze té -
sét is meg kell ol da nunk. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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z is ko la, aho gyan az élel mi sze ri par is, az óta áta la kult, meg -
vál toz tak a kö rül mé nyei. Egy do log nem vál to zott. Ma is a
szak ma sze re te te és a ma gas hoz zá a dott ér té ket kép vi -

se lô, mi nô sé gi élel mi szer-elô ál lí tás van a kö zép pont ban.

z A Ber csé nyi sok, az óta már si ke res, be fu tott élel mi sze ri pa ri
ter me lô cég tu laj do no sa i nak, ve ze tô i nek egy ko ri is ko lá ja, és
sok je len le gi szak ta ná ra is Ber csé nyis pa do kat kop ta tott kö zép -
is ko lás ként. 

z A kez de tek tôl fog va szak mi nisz té ri u mi fenn tar tá sú in téz -
mény a gö döl lôi egye tem szak ta ná ri kép zé sé nek egyik bá zis
gya kor ló is ko lá ja. Így az itt dol go zó ve ze tô tan árok, men tor ta -
ná rok nem csak szak ma i lag, de pe da gó gi a i lag is el kö te le zet -
tek, se gí tik az új ta ná ri ge ne rá ció kép zé sét.

TER ME LÉ SI IN TEG RÁ CIÓ

z 2008 óta a Ber csé nyi lett a Kö zép-ma gyar or szá gi Ag rárszak -
kép zô Köz pont szék hely in téz mé nye és így má sik há rom szak mi -
nisz té ri u mi is ko lá val együtt, in teg rá ci ó ban mû kö dik. Az is ko la -
köz pont nak ez zel 1500 ta nu ló ja és 160 ta ná ra lett és fe lö le li a
tel jes ag rár ver ti ku mot az alap anyag ter me lés tôl az élel mi szer
elô ál lí tá sig.

Az FM Közép-magyarországi Agrárszakképzô
Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzô Iskola bemutatása

A tejipari szakképzés újjáéledése Budapesten – Innováció és hagyományok

z Ké zen fek vô volt te hát az in téz mény új, 2012-ben ki ne ve -
zett ve ze tô sé ge szá má ra az, hogy ki hasz nál va az egyes tag -
in téz mé nyek sa ját gya kor la ti bá zi sán tör té nô ter me lé si po -
ten ci ált, fel épít sen egy ho ri zon tá lis és ver ti ká lis ter mék lán -
cot, és en nek egyik vég pont já ba a Ber csé nyi élel mi sze ri pa ri
tan mû he lyei ke rül je nek.

z A vá ci Tán csics vagy, ahogy is me rik Vá ci me zô tan gaz da sá gá -
ban négy szá za lé kos át la gos zsír tar tal mú te jet ál lí ta nak elô
Hols te in-fríz, Ma gyar tar ka és Jer sey te he nek, amely nek egy ré -
sze 2014 ôsze óta a Ber csé nyi újon nan fe lé lesz tett tej ipa ri gya -
kor la ti bá zi sá ra ke rül.

AZ ÉLEL MI SZE RI PA RI 
SZAK MUN KÁS KÉP ZÉS KI HÍ VÁ SAI 

z 2013 szep tem be ré ben el in dult az új OKJ sze rin ti el sô élel -
mi sze ri pa ri szak mun kás osz tály kép zé se. Ez az új szak ma
zöld ség- és gyü mölcs fel dol go zást, tej ipa ri kép zést, sajt- és
tej ter mék gyár tást, sör gyár tást, pá lin ka fô zést, üdí tô i tal-gyár -
tást fog lal ma gá ban és olyan szak em be re ket ké pez, akik
meg áll ják a he lyü ket a kis üze mek ben több élel mi sze ri pa ri te -
rü le ten is. A kép zés elin du lá sá val új ra elô tér be ke rült te hát a
sajt- és tej ter mék gyár tás, amely ko ráb ban el tûnt a ha zai szak -
kép zé si pa let tá ról. Nagy fel adat, ko moly szer ve zés, utá na já -
rás és anya gi rá for dí tás volt szük sé ges ah hoz, hogy gya kor la -
ti lag a sem mi bôl fel épít sen az is ko la egy tan mû helyt és új ra
fe lé lessze a te jes ha gyo má nyo kat.

z A 2013 szep tem be ré ben in dult el sô élel mi sze ri pa ri szak mun -
kás osz tály most ké szül a 10. év fo lyam (2. kép zé si év) be fe je -
zé sé re és jö vô re szak mai vizs gát tesz nek. A kép zé si prog ram
sze rint eb ben a ta név ben töl töt ték a tel jes évet a te jes tan mû -
hely ben, és így a tan év vé gé hez kö ze led ve el mond hat juk, az
is ko la si ker rel vizs gá zott.

A „TEJ KONY HA”

z A tan mû helyt egy nagy alap te rü le tû tan te rem bôl ala kí tot ták
ki. A „tej kony ha”, ahogy hív ják rozs da men tes asz ta lok kal,
pad ló össze fo lyó val, meg fe le lô épü let gé pé sze ti fel sze re lés sel,
bur kolt fal fe lü let tel, hût ôszek ré nyek kel, tej hû tô tart állyal, gáz -
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Az FM KASZK székhelyintézményének fôbejárata 
a Maglódi úton

A bu da pes ti Ber csé nyi Mik lós Élel mi sze ri pa ri Szak kép zô Is ko la 50 éve az élel mi sze ri pa ri
szak kép zés egyik ha zai köz pont ja. Kô bá nyai épü le te gyüt te se, tan mû he lyei és la bo ra tó ri u mi
egy sé gei a kô bá nyai sör gyár, nö vény olaj gyár, kon zerv gyár köz vet len kö ze lé ben épül tek fel. 
Az is ko la lét re ho zá sa kor az ve zé rel te az ala pí tó Me zô gaz da sá gi Mi nisz té ri u mot, hogy 
ma gas szín vo na lú, a kor élel mi sze ri pa ri tech no ló gi ai kö ve tel mé nye i nek meg fe le lô kö zép fo kú
ok ta tá si in téz ményt hoz za nak lét re, amely ki szol gál ja a fô vá ros és kör nyé ke nagy üze mi 
élel mi sze r-i pa ri üze me it jól kép zett szak em be rek kel kö zép fo kon és tech ni ku si szin ten is.

A



tûz hellyel, gázzsá mollyal fel sze relt, de az egyik sa rok a hely szí -
ni la bor vizs gá la tok el vég zé sé re is al kal mas, ott eh hez is meg ta -
lál ha tó min den szük sé ges esz köz.

z A tan év vé gén to váb bi fej lesz té se ket ter vez nek, ame lyek a je -
len leg csak „bel sô” ter me lés re dol go zó tej kony hát al kal mas sá
te szik olyan ter mé kek elô ál lí tás ra is, ame lyek a vá sár lók szá -
má ra is el ér he tô ek lesz nek az is ko la tan bolt ja i ban.

z A tej kony ha min den má so dik hé ten fo gad ja a ta nu ló kat, akik
ek kor hét fô tôl-pén te kig saj tot és más tej ter mé ke ket gyár ta nak.
Nagy si ke re volt a csa pat tej fö lé nek, tú ró já nak, jog hurt já nak és
sajt ja i nak is. A ta nu lók el sa já tít ják a be ér ke zô nyers tej ke ze lé -
sé nek, fel dol go zá sá nak min den lé pé sét. Az idei ta név ben sok
fáz ist „há zi meg ol dá sok kal” tud tak be mu tat ni, így pasz tô röz ni
kor sze rû be ren de zés hí ján, ha gyo má nyos mó don, fa zék ban, lá -
bas ban va ló me le gí tés sel is meg ta nul tak a ta nu lók. Sze ren csé -
re az is ko la jó kap cso la to kat ápol az Ál lat or vo si Egye tem mel,
amely nek tej fel dol go zó la bor já ban a di á kok meg ta nul hat ták a
nagy ka pa ci tá sú, leg mo der nebb esz kö zök hasz ná la tát is.

z Az is ko la ve ze té se a tej ipa ri szak kép zés fe lé lesz té sét nagy ki -
hí vás nak te kin ti, amely az in téz mény jö vô je és az élel mi sze ri pa -
ri ág azat vál to zá sai mi att is nagy je len tô sé gû. A Ber csé nyi fi lo -
zó fi á ja az, hogy az is ko la a ta nu ló kért van, és úgy kell vál toz nia,
ala kul nia, hogy fo lya ma to san ké pes le gyen meg fe lel ni a ben -
nün ket kö rül ve vô tár sa da lom vál to zó igé nye i nek. Eh hez na gyon
jó alap a Ber csé nyi szak mai ta ná ri kö zös sé ge, akik kö zül töb -
ben is el is mert tej ipa ri szak em be rek és az el mé le ti és gya kor -
la ti kép zés ben is ta pasz ta la tot és szak tu dást kép vi sel nek.

A JÖ VÔ

z A tej ipa ri szak kép zés új ra épí té se, fe lé lesz té se a jog sza bá lyi
el vá rá so kon túl is szük sé ges lé pés volt, amely az is ko la szak -
mai kon cep ci ó já nak ré sze. Ren ge teg meg ke re sést kap az is ko -
la kis sajt ké szí tô vál lal ko zá sok tól, tej fel dol go zó kis- és kö zép -
vál la la tok tól, hogy a hosszú ide je el ér he tet len tej ipa ri szak kép -
zést te gye el ér he tô vé fel nôtt kép zés ben is, tan fo lya mo kon, an -
nak ér de ké ben, hogy a vál lal ko zá sok olyan szak em be rek kel
dol goz hat nak, akik nem csak a gya kor lat ban is me rik a fo gá so -

kat, de ren del kez nek a tej jel va ló bá nás mód el mé le ti alap ja i val
is. Olyan kép zés re van szük ség, amely a ter me lô szek tor ral
együtt mû köd ve, in no vá ci ó ra, ön ál ló mun ka vég zés re kész, szak -
má ju kat sze re tô szak em be re ket bo csát ki. En nek meg fe le lô en
a 2015/2016-os tan év tôl az is ko la rend sze rû kép zé sen túl
rend sze res fel nôtt kép zé sek in dí tá sát is ter ve zi az in téz mény.

2 DR. VÁ RI ANI KÓ 
Szak mai fô igaz ga tó-he lyet tes, va ri.ani ko@kaszk.hu
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A tanulók a képzés során nem
csak a termékelôállítás mûveleteit,
hanem az ezt alátámasztó és
kiegészítô laborvizsgálatokat is
megtanulják. A minôség és a
hatékonyság a teljes képzési folya-
matban fontos szerepet játszik.

A tanulók számára az igazi 
gyakorlat az, amikor saját maguk
tapasztalhatják meg testközelbôl 
a termék elôállítás folyamatát.

A tanulók által elkészített 
sajtokat és egyéb termékeket a
gyakorlatok végén minôsítik,  
majd „kóstolják”.



rke zé sünk kor a be já rat nál két
pu li várt, ké rô te kin tet tel néz tek
ránk, bi zal ma san hoz zánk si mul -

tak. Kis vár tat va meg ér ke zett a ház asz-
szo nya, ki el ma gya ráz ta a pu lik vi sel ke -
dé sé nek okát. Ki de rült, hogy a bir tok ra
lá to ga tó törzs vá sár lók fi nom fa la tok kal,
még cso ko lá dé val is ké nyez te tik a ku tyá -
kat. Ezt a mó dit már meg szok ták a de rék
négy lá bú ak, jo go san kö ve tel ték hát jus -
su kat tô lünk is. Az eset bôl okul va, már
most meg ígé rem, leg kö ze leb bi lá to ga tá -
som kor nem fo gok üres kéz zel ér kez ni és
nem oko zok csa ló dást a nagy sze rû ház -
ôr zô pá ros nak.

z Or bán Fe renc csa lá di gaz dál ko dót,
ház igaz dán kat ar ról kér de zem, hogy
a te he nek tar tá sa mel lett mi ó ta fog -
lal ko zik kecs kék kel? 

z Már 15 éve an nak, hogy kap tam egy
kecs két. Ak kor min den fé le ál la tot tar tot -
tam,úgy gon dol tam, hogy a kecs ké vel
szí ne sebb lesz az ál lat se reg le tem. Nem -
so ká ra ki de rült, hogy vem hes, de nem -
csak szimp lán volt az, mert nem is egy,
ha nem két kis gi dá ja lett. Ak kor már ott
vol tam 3 kecs ké vel, rá adá sul mind há -

A kecske olyan, 
mint egy jó szeretô

rom nô i va rú volt. Ak kor ezek hez már kel -
lett egy bak is. A bak ál dá sos te vé keny -
sé ge ré vén gya ra po dás nak in dult az ál lo -
má nyom, min de köz ben én egy re job ban
meg ked vel tem eze ket az ál la to kat. 

z A kör nyé ken az em be rek „Kecs kés
Fe ri nek” be cé zik. Ez ar ra utal, hogy kü -
lön le ges a kö tô dé se ezek hez a kis ké -
rô dzôk höz. Mi ért sze re ti a kecs ké ket?

z A kecs ke olyan, mint egy fe le ség, vagy
még in kább, mint egy jó sze re tô. Dé del -
get ni, ba bus gat ni kell. Úgy vé lem a kecs-
ké nek lel ke van, in tel li gens ál lat. Nem
ha rag szom ér te, hogy el ne vez tek és így
hív nak. Ne kem ez tet szik.

Van egy 15 éves kecs kém is, te jet már
nem ad, de tar tom to vább ra is. A kecs -
kék 8-10 évig adnak te jet, de 20 évig is
el él nek. Az idô sebb kecs kék hez ter mé -
sze tes mó don erô sebb a kö tô dé sem.
Azok nak ne vet is ad tam. Úgy lá tom és
ér zem, hogy ôk is kö tôd nek hoz zám, te -
hát köl csö nös ez az ér zés. Az ál lat tar tás
alap ja az ál la tok sze re te tén nyug szik. En -
gem nem a pénz mo ti vál, nem az ad erôt
na pi ten ni va lóm vég zé sé hez. Az ál la tok

sze re te te az egy meg fog ha tat lan, szó ban
ki fe jez he tet len ér zés, ami az em ber lel -
kü le té nek az alap ját ké pe zi.

Így tu dom meg ha tá roz ni vi szo nyu lá so -
mat a kecs ké hez. Né ha egyet-egyet ér -
té ke sí tés re le vá gok ugyan a ke vés te jet
ter me lôk kö zül, de én nem tud nám meg -
en ni a hú sát. A saj tot azt meg eszem, de
a hú sát azt nem.

z Hogy tud ja azt meg ol da ni, hogy fo -
lya ma to san le gyen tej a sajt ké szítés -
hez? Mi lyen faj tát tart?

z A kecs ke lét szám már túl ha lad ta a 200
egyed szá mot. A te je lô lét szám, me lyet
most fe jek az ál lo mány 1/3-t te szi ki.
A má sik 1/3-a most pi hen, jú ni us ba fog
el le ni. Az el le tés idô pont já nak el to lá sá val
tu dom biz to sí ta ni, hogy egész éven át fo -
lya ma to san tud jak te jet ter mel ni.

A kecs kék faj tá ja ma gyar te je lô. Ezt a
faj tát a gö döl lôi egye te men, dr. Mol nár
Jó zsef te nyész tet te ki. Szem élyes is mert -
ség ré vén ne kem si ke rült tô le ba kot vá sá -
rol ni, ez zel tud tam meg ala poz ni évek kel
ez elôtt az ál lo má nyo mat. Már tíz éve tar -
tom ezt a faj tát. A tej mennyi ség nö ve lé se
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„Kecskés Feri” bemutatja 
a gazdaságát

Magyar tejelô fajtájú kecskék

Budapest XVII. kerületével Rákosmentével, közismertebb 
nevén Rákosborzasztóval közvetlenül határos Pécel. 
Ennek a kisvárosnak a szélén találjuk Orbán Ferencék
családi gazdaságát, mely lakóházukkal közös telken van.
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cél já ból most Al pe si faj tá val tör té nik a ke -
resz te zés. Négy al pe si ba kot tar tok. Negy -
ven te je lô kecs ke jut egy bak ra. En nek a
faj tá nak az a nagy elô nye, hogy nagy az
el len ál ló ké pes sé gük. Az el he lye zé si és
ta kar má nyo zá si fel té te lek kel szem ben
igény te le nek. Té len is nagy részt a sza bad -
ban tar tóz kod nak, jól bír ják a nagy hi de -
get. Az el múlt tíz év ben nem volt el hul lás,
be teg ség nem for dult elô.

z Hogy old ja meg a kecs kék ta kar má -
nyo zá sát?

z A tö meg ta kar má nyuk ré ti szé ná ból, lu -
cer na szé ná ból, ár va ke lé sen ka szált szé -
ná ból és ár pa szal má ból ké szült ke ve rék -
bôl áll. Az ár va ke lé sen ka szált szé ná ban
par lag fû is ta lál ha tó, mely nek ha tá sá ra a
kecs kék te je a szé na nát há ban szen ve dô
al ler gi á sok ra jó ha tás sal van. Van nak
olyan vá sár lók, akik ki mon dot tan azért
ve szik a te jet, hogy ez zel csök kent sék az
al ler gi ás tü ne te ket. A szé na ke ve rék ete -
té se ki e gé szül ke vés ab rak ta kar mánnyal.
Az ab rak ta kar mány bú za, ku ko ri ca, tri ti -
ká lé, ár pa, me lyet sa ját ma gam da rá lok
le és ke ve rem össze. 

Fo lya ma to san egész éven át ezt a ke -
ve ré ket kap ják, ezál tal a tej íz vi lá ga,
össze té te le ál lan dó ma rad. Az el múlt tíz
év ben ezt a gya kor la tot foly tat tam a ta -
kar má nyo zás te rü le tén, ez be vált. 

A gi dák 2-3 hó na pig az anya tej mel lé
kecs ke tá pot kap nak, ezál tal több ma rad
fe jés re.

A kecs kék tar tá sá ra szol gá ló ka rám
úgy van el ké szít ve, hogy azok ré se in a gi -
dák sza ba don mo zog hat nak ki be, így
hoz zá jut nak a ka rá mon kí vül  el he lye zett
a táp hoz is.

z Mennyi te jet ad egy kecs ke és hogy
tör té nik an nak a fe jé se?

z Na pi két szer tör té nik a fe jé sük. Na pon -
ta egy kecs ke át lag ban 1,5 li ter te jet ad.
Tíz hó na pon ke resz tül le het ôket fo lya -
ma to san fej ni. Ele gen dô szá muk ra a 2
hó na pos pi he nés el lés elôtt. A fejt tej
zsír tar tal ma kö zel 4%-os, ez na gyon jól
hasz nál ha tó a sajt ké szí tés hez.

Nyak be fo gós fe jô ál lás ban egy szer re
két kecs ke ke rül fe jés re. A fe jô saj tár ból
a tej a hû tô tar tály ba ke rül, itt 4 fok ra le -
hût ve tá roljuk a fel dol go zá sig.

z Be szél jünk most a te he nek rôl is.
Mi lyen faj tát tar ta nak?

z A Ma gyar Tar ká ra ala po zott te hén lét -
szám  már el éri az 50 egye det. Köz tük
ta lál ha tók hols te in – friz, jer sey, és li mu -
zin ke resz te zé sek. Ez utób bi egy ér tel mû -
en húshasz nú. 

Ezek a ke resz te zé sek azt a célt szol gál -
ják, hogy a te je lô te he nek szá mát nö vel -
ni, il let ve szük ség sze rint pó tol ni tud jam.
A hús hasz nú ak nál pe dig a vá gó híd ak tu -
á lis igé nyét így ki tu dom elé gí te ni. A vá -
gó hi dak alap anyag igé nye min dig vál to -
zik. Van, ami kor  ma gyar tar ka faj tá jú ra,
van ami kor ki mon dot tan hús, te hát a li -
mu zin faj tá jú ra, de van ami kor az ol -
csóbb hols tei friz  faj tá jú hí zó bi ká ra van
ke res let. Min den sza po ru lat fel ne ve lô dik
a gaz da ság ban és úgy ér té ke sí tem.  

A te he nek ta kar má nyo zá sa is szé na ke -
ve ré ken ala pul, me lyet ab rak ta kar -
mánnyal egé szí tek ki, ily mó don a te hén -
tej ese té ben is tu dom biz to sí ta ni egész
év fo lya mán az azo nos mi nô sé get. A fe -
jés mo bil fe jô gép pel tör té nik. A tej ez -
után fel dol go zá sig hû tô tar tály ba ke rül. 

z Mi lyen saj tot ké szí te nek? Mi lyen
egye di je gye ket hor da nak ma gu kon
az itt ké szült kéz mû ves saj tok? 

z Te hén és kecs ke tej bôl, he ti 2-3 al ka -
lom mal ké szül sajt. Ez olyan szer tar tás,
me lyet fe le sé gem mel együtt csi ná lok.
Egy-egy al ka lom mal 300 li ter kecs ke il let -
ve te hén te jet tu dunk fel dol goz ni. Egy sze rû
kis sajt kony hánk van, ben ne két fô zô üst.
Ezek nem szab vány saj tüs tök, én ala kí tat -
tam át eze ket er re a cél ra. Ere de ti leg dup -
la fa lú, gôz zel mû kö dô fô zô üs tök vol tak.
Most a dup la fa lá ban a meg fe le lô hô mér -
sék le tû víz cir ku lál. A te jet 60-63 fok ra
me le gí tem fel, ezt a hô fo kot 30 per cig tar -
tom fenn,utá na vissza hû töm hi deg víz zel
30-33 fok ra. Ek kor kap ja meg az ol tó a -
nya got, mely a Tej gaz da sá gi Ku ta tó In té -
zet bôl szer zek be.

Csak ter mé sze tes anya go kat és fö lö -
zés nél kü li, tel jes te jet hasz ná lunk. A te -
hén tej nél a zsír tar ta lom leg alább 3,5%-
os, a kecs ke tej nél ez az ér ték kö ze lít a
4%-hoz, te hát  jó zsí ro sak a sajt ja ink.
Mind két faj ta tej bôl fél ke mény saj tot ké -
szí tünk. Éré si ide jük 2-3 hét, ma xi mum
egy hó nap. To vább nem tud nak ér ni,
mert elv iszik a vá sár lók. A saj to kat na -
túr,íze sí tett és füs tölt vál to zat ban ké szít -
jük. Ezek kö zül a vá sár lók in kább a na túrt
ked ve lik,de leg in kább ked velt a gyúrt sajt
a pa re nyi ca, me lyet füs tölt vál to zat ban
ké szí tünk.

Ve vôi igé nyek nek meg fe le lô en ké szül -
nek az íze sí té sek. Ké szí tet tünk már Füs -
tölt ba co nos, Aszalt szil vás, Füs tölt má -
kos íze sí té sût is. A tel jes ská la az íze sí -
tet tek vo nat ko zá sá ban mint egy 20-ra te -
he tô, ezek kö zöl leg alább 12  az, ahol az
íze sí tés mel lé a füs tö lés is tár sul. Kecs -
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A tehén állománynál a magyar-
tarka fajta a meghatározó

Bendegúz az egyik kedvenc
Â

Legkedveltebb termék a füstölt
parenyica



ke tej bôl a füs tölt sajt vá lasz té kunk, me -
lyet leggyak rab ban ké szí tünk, a kö vet ke -
zô: Na túr, Snid lin ges, Di ós, Szí nes bor -
sos, Fok hagy más, Chi lis, Szá rí tott pa ra -
di cso mos ba zsa li kom mal, Oli vás ka kukk -
fû vel. Füs tö lés nél kül ké szült sajt ja ink:
Pri ta min pap ri kás, Med ve hagy más, Les -
tyá nos, Kap ros, Var gá nya, Na túr, Gom -
bás, Li la hagy más.

Te hén tej bôl ké szü lô sajt ja ink: Na túr,
Füs tölt na túr, és Pa re nyi ca. 

A füs tö lést azt sa ját ma gam vég zem.
Ez ter mé sze tes füs tö lés, leg in kább tölgy
és bükk fa fû rész port hasz ná lok er re a
cél ra. A saj tok Fanny már ka név alatt ke -
rül nek for ga lom ba. A köz vet len he lyi ér -
té ke sí té sen túl me nô en 4-5 vi szontel adó
se gít sé gé vel  jut nak el a fo gyasz tó hoz. 

Te hén és kecs ke te jet is le het ná lunk
vá sá rol ni, eze ket nem pa lac koz zuk, ki -
mér ve tud juk ad ni a kí vánt mennyi sé get.

z Mennyi re elé ge dett gaz dál ko dá sá -
nak ered mé nyé vel, mi lyen ter ve ket
dé del get ma gá ban?

z Er re a kér dés re a vá lasz ál ta lá ban az
szo kott len ni, ha még egy szer kezd het -
ném, ak kor is ezt csi nál nám. Így va gyok

ez zel én is. Annyi ban csi nál nám más -
ként, hogy sok kal ha tá ro zot tab ban és
na gyobb ener gi á val ten ném a dol go mat.
Most vissza gon dol va kár ér te, hogy hogy
az el sô 5 év ben csak hobby szin ten
kecs kéz tem… Nem bán tam meg ér de -
mes kecs ké vel fog lal koz ni. Azt mon dom
a fi a ta lok nak, kik jö vô jü ket a kecs ké vel
va ló fog lal ko zás sal kép ze lik el, hogy ne
fel tét len a pénzt lás sák eb ben a do log -
ban. Lát ni kell en nek a szép sé gét. Szá -
mom ra a leg na gyobb el is me rést és si -
ker él ményt je len ti, mi kor kis gyer me kes
anyu kák a gye re kek kel együtt ide jön nek
és meg elé ge dés sel tá voz nak utána.

Most van ter ve zés alatt a sa vó ból ké -
szü lô or da ké szí té se. Már ren del ke zés re
áll a gôz zel mû kö dô fô zô üst. Az er dé lyi -
ek tôl ta nul tam az or dá nak a ké szí té sét.
A sa vót fel kell fôz ni, ak kor a te te jén ki -
csa pó dik a fe hér je. Azt le kell csö pög tet -
ni, 12 óra alatt ez meg tör té nik. En nek
ered mé nye ként ka punk egy tú ró ki né ze -
tû anya got, mely sok kal in kább kré me -
sebb jel le gû mint a tú ró. Kí sér le te im jól
si ke rül tek, nem so ká ra ezt is ké szí te ni
tu dom ér té ke sí tés re. Az or dá nak meg -
van az az elô nye, hogy a tejér zé keny
em be rek is fo gyaszt hat ják, mert nem

tar tal maz ka ze int. A meg ma radt mel lék -
ter mék sem vész kár ba, víz zel hí gí tot tan
a nö ven dék bor jak kal és kecs kék kel ita -
tom meg. 

Jó len ne, ha meg ol dód na a mun ka erô
prob lé mám. Nem ti tok, hogy a net tó
120 ezer fo rin tos fi ze té sért sem ta lá lok
meg fe le lô al kal ma zot tat.

Az ed dig ren del ke zés re ál ló föld te rü let
30 hek tár volt, amin gaz dál kod tam. Az
idei év tôl si ke rült 10 hek tár ral nö vel ni azt.
A ren del ke zés re ál ló te rü let ele gen dô ah -
hoz, hogy a szük sé ges tö meg ta kar mányt
sa ját erô bôl biz to sí ta ni tud jam. A szük sé -
ges ab rak ta kar mány fe lét tu dom így meg -
ter mel ni, a töb bit azt vá sá rol ni kell. Szá -
mí tá sa im sze rint az ál lat lét szám okán
150 hek tár ra len nék jo go sult. Op ti mis ta
va gyok ab ban a te kin tet ben, hogy a kör -
nyé ken lé vô ál la mi tu laj do nú föld bôl ka -
pok le he tô sé get a bér lés re. Eb ben na -
gyon bi za ko dom… Éven te nö vek vô ár be -
vé telt tu dok el ér ni a kis csa lá di gaz da ság -
gal, ezt a fo lya ma tot sze ret ném foly tat ni.
Az ál lo mány lét szá mát már nem sze ret -
ném nö vel ni. A ter me lés kor sze rû sí té sét
sze ret ném meg va ló sí ta ni. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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z el múlt év ti ze dek ben, a bi o tech -
no ló gia óri á si fej lô dé sen ment
ke resz tül. A to váb bi fej lô dés le -

he tô sé gei szin te kor lát la nok nak tûn nek.
De ez zel egy idô ben, szám ta lan elô re
nem lát ha tó prob lé ma is fel me rül. A je -
len ben, a hely te le nül meg vá lasz tott
élel mi szer biz ton sá gi in téz ke dé sek ha tá -
sai, a kö ze li, vagy a tá vo li jö vô ben, jó vá -
te he tet len mó don, eset leg csak ge ne -
rá ci ók múl va je lent kez het nek a fo gyasz -
tók nál. Te kin tet tel ar ra, hogy az ál lat te -

nyész tés ben, ezen be lül a ké rô dzô ál la -

tok ese té ben is ko moly bi o tech no ló gi ai
ku ta tó, il let ve gya kor la ti mun kák foly -
nak, ezért ter mé sze te sen a tel jes ség re
tá vol ról sem tö re ked ve, né hány gon do -
la tot sze ret nénk fel vet ni, ame lyek el sô -
sor ban, élel mi szer biz ton sá gi szem pont -
ból tart hat nak szá mot.

z A bi o tech no ló gi ai mód sze rek al kal ma -
zá sa kor el sô he lyen a kló no zás sze re -
pel. A klón, egy sejt, il let ve egy élô lény
ge ne ti ka i lag azo nos má so la ta. Vagyis ez
a mód szer alap ve tô en egy rep ro duk ci ós
tech no ló gi á nak te kint he tô, amely so rán
egy sejt bôl ki nyert ge ne ti kai örö kí tô
anyag (DNS) fel hasz ná lá sá val, ere de ti
egyed del azo nos új egye det ál lí ta nak elô.
Pl. ilye nek a ter mé szet ben az egy pe té jû
ik rek, vagy a meg ter mé ke nyí tett pe te sej -
tek osz tó dá sa so rán vég zett, kü lön bö zô
emb rió-ma ni pu lá ci ók út ján lét re ho zott
utó dok (pl. un. zi gó ta (emb rió) fe le zés
stb.). Az el já rás so rán, az ere de ti ge ne ti -
kai anyag ban vál toz ta tás nem kö vet ke zik
be (vagy is nem jut tat nak be ide gen
gént, vagy gé ne ket, a sejt be). Eze ket a
kor sze rû sza po ro dás-bi o ló gi ai és bi o -
tech no ló gi ai is me re tek al kal ma zá sá val,
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emb rió-át ül te tés sel be ül te te tik az úgy ne -
ve zett daj ka anya ál la tok ba, ame lyek ez -
után az emb ri ó kat ki hord ják. Az ilyen
egye de ket nem te kin tik GM (ge ne ti ka i lag
mó do sí tott) ál la tok nak. Ezek nek a mód -
sze rek nek a gya kor la ti al kal ma zá sa az ál -
lat te nyész tés te rü le tén rend kí vül nagy je -
len tô ség gel bír nak. Pl. nagy tej ter me lé sû
te he nek, vagy ki vá ló hús for má kat mu ta -
tó bi ka egye dek gyors és vi szony lag ol csó
el sza po rí tá sa, stb.

z A kló no zás egy má sik mód sze re so rán,
a kló noz ni kí vánt élô lény fel nôtt tes ti
sejt jé bôl (pl. tôgy hám sejt jé bôl) ki nyert
sejt mag ját be jut tat ják egy olyan meg

nem ter mé ke nyí tett pe te sejt be, amely -
nek sejt mag ját ko ráb ban már el tá vo lí tot -
ták. Ezt kö ve tô en eny he elekt ro mos sti -
mu lá lás sal osz tó dás ra bír ják, és az így
lét re jött emb rió klónt be ül te tik egy anya -
ál lat ba, amely nek a mé hé ben ki fej lô dik
az egyed. A meg szü le tô élô lény min den
sejt mag DNS-e (örö kí tô anya ga), azo nos
az ere de ti tes ti sejt do nor já é val. Ilyen
mód szer al kal ma zá sá val szü le tett meg
pl. a Dolly kló no zás sal elô ál lí tott bir ka. 

z Egy har ma dik mód szer sze rint, gén -

tech no ló gi á val (pl. gén be ül te tés sel)
kom bi nált kló no kat, vagy is GM ál la to -
kat hoz nak lét re az or vos tu do mány, a
ge ne ti ka, a gyógy szer ku ta tás, az ál lat -
te nyész tés szá má ra, va la mint kü lön bö -
zô tech ni kai anya gok elô ál lí tá sá ra.
Ezek nek az egye dek nek a lét re ho zá sá -
nak óri á si sze re pe le het az egyes bi o ló -
gi ai fo lya ma tok meg is me ré sé ben, il let -
ve meg ér té sé ben, a kü lön le ges egye di
sa ját sá gok kal ren del ke zô ál la tok elô ál lí -
tá sá ban és meg tar tá sá ban, a vesz élyez -

te tett ál lat fa jok és faj ták meg men té sé -
ben, a gyó gyá sza ti alap anya gok elô ál lí -
tá sá ban stb. To váb bá, a ki vá ló tu laj don -
sá gok kal ren del ke zô (pl. nagy tej ho za -
mú, ki vá ló ta kar mány-hasz no sí tá sú,
jobb gyap jú mi nô sé gû, ki vá ló nö ve ke dé -
sû erély jel ren del ke zô ál lat fa jok, és faj -
tá jú stb.) egye dek lét re ho zá sá ban, és
el sza po rí tá sá ban. Az úgy ne ve zett tech -

ni kai anya gok elô ál lí tá sá nak egyik pél -
dá ja, ami kor egyes pók fa jok ba gén be vi -
tel lel olyan „há ló” elô ál lí tá sá ra kész te tik
ôket, ame lyek bôl a leg ki vá lóbb mi nô sé -
gû go lyó ál ló mel lé nyek ké szít he tôk.

z Azon ban meg kell je gyez nünk, hogy
azok nál a kló nok nál, ahol a ge ne ti kai ál -
lo mány ugyan azo nos, a meg je le né sü ket

(fe no ti pu su kat) azon ban nem csak ez
ha tá roz za meg, ha nem a kör nye ze ti té -

nye zôk is be fo lyá sol ják. Vagy is az egye -
dek nem lesz nek tel je sen azo no sak.
A mód sze rek al kal ma zá sa so rán az is ki -
de rült, hogy a sejt te nyész tés so rán, ge -
no tí pu sos (örök le tes) el té rést okoz hat -
nak az idôn ként je lent ke zô ge ne ti kai mó -
do su lá sok is. (pl. a pe te sejt ere de tû
mi to kond ri á lis DNS je len lé te stb.) 

z A kló no zás és a gén tech no ló gi á val
kom bi nált mód sze rek al kal ma zá sa so rán
ma még szá mos tech ni kai és bi o ló gi ai

akad állyal szem be sül nek a szak em be -
rek. Alap ve tô prob lé ma ként je lent ke zik
az ala csony  ha té kony ság, a ma gas költ -
sé gek, a nagy mag za ti, il let ve új szü lött
el hul lá sok, és bi zo nyos fej lô dé si rend el -
len es sé gek kel szü le tett egye dek meg je -
le né se, stb. De fel me rül nek ál lat jó lé ti, és
ál lat egész ség ügyi, eti kai és élel mi szer -
biz ton sá gi prob lé mák is. A ha tó sá gi el -
len ôr zést, és a nyo mon kö ve he tô sé get

pe dig ne he zí ti, hogy gyak ran nin cse nek
sem mi lyen ki mu tat ha tó kü lönb sé gek, a
kló nok, és a ha gyo má nyos te nyész tés sel
lét re jött ál la tok kö zött.

z Kü lön prob lé ma ként je lent ke zik a bi zo -
nyos meg ha tá ro zott cél lal, bi o tech no ló -
gi a i lag ke zelt, és le vá gott ál la tok hú sa,
il let ve a ter melt ter mé ke ik, (pl. tej) élel -

mi szer ként tör té nô fel hasz ná lá sa. A köz,-

Az ENSZ elôrejelzése szerint, a föld lakossága 2050-ig 
elérheti a 9,3 milliárd fôt. A fenntartható fejlôdés, illetve az
emberiség jövôbeni élelmiszerrel történô ellátása érdekében 
a biológia, a mezôgazdaság, és az ipari termelés növelésének
új útjait keresik. Ennek egyik megoldása lehet, az új 
biotechnológiai módszerek kidolgozása, illetve alkalmazása
a mezôgazdaságban. Ennek érdekébe világszerte óriási
kutató munkába kezdtek a különbözô kutatóintézetek.
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és jár vá nyügy fej lô dé sé vel, vissza szo rul -
tak azok a ví ru sos, bak té ri u mos és élôs -
kö dôs (pa ra zi tás) em be ri fer tô zô dé sek,
ame lyek az ál la ti ere de tû élel mi sze rek kel
ter jed nek. He lyet tük elô tér be ke rül tek
azok a le het sé ges ve szé lyek, ame lyek a
bi o tech no ló gi a i lag mó do sí tott élel mi sze -
rek ré vén fe nye get he tik az em be ri sé get.
Az éle le mül fo gyaszt ha tó ál la tok (szar -
vas mar ha, juh, kecs ke, nyúl, ba rom fi,
hal, kagy ló) igen ked velt al anyai a bi o -
tech no ló gi ai be a vat ko zá sok nak. Mint lát -
tuk, míg a sejt mag át ül te tés nem okoz
vál to zást az örö kí tô anyag ban, ad dig a
gén ke ze lés, mó do sít hat ja a DNS-t (az
örö kí tô anya got). En nek az ered mé nye -
ként vál toz hat az ál lat hús- a tej-, vagy a
to jás nak az össze té te le.

z Más ese tek ben, olyan anya gok elô ál lí -
tá sá ra kész te tik a szer ve ze tet, ame lye ket
gyógy szer-, vak ci na-, stb. gyár tás hoz, il -
let ve ipa ri ter mé kek alap anya gá ul hasz -
nál nak fel. A ve szély ab ban rej lik, ha
ezek az ál la tok, il let ve ter mé ke ik, (pl. tej)
em be ri fo gyasz tás ra ke rül ve, meg je len -
het nek a szer ve zet ben. Mi vel ha tá suk
ma még is me ret len, emi att eset leg be -
lát ha tat lan kö vet kez mé nye ket okoz hat na
a fo gyasz tók örök le tes anya gá ban, vagy
az egész sé gi ál la po tá ban. (pl. bi zo nyos
al ler gi ás be teg sé gek ki a la ku lá sá ban, kü -
lön bö zô im mun rend sze ri be teg sé gek
meg je le né sé ben, egyes fer tô zô be teg sé -
gek kel szem be ni vé dett ség meg szû né sé -
ben, stb.) Ezért, a pél dá ul a szö vet, vagy
szer vá tül te tés cél já ra lét re ho zott ál la tok
szö ve te ik, és szer ve ik el tá vo lí tá sa után
sem hasz nál ha tók fel élel mi szer, il let ve
ta kar mány gyár tá sa cél já ra. Az vi szont
fel ada ta le het az élel mi szer ként va ló for -
gal ma zás nak, ha az át ül te tett gén, vagy
gén cso port nak az a cél ja, hogy ja vul jon a
hús mi nô sé ge, vagy a tej össze té te le stb.
De olyan bi o tech ni kai be a vat ko zás is el -
kép zel he tô, amely nek ered mé nye ként,
meg szûn tet he tô ek a tej ben lé vô al ler gi -
zá ló fe hér jék, vagy hogy mi ni má lis meny-
nyi sé gû le gyen a tej cu kor tar ta lom, a to -
jás ban csök ken jen LDL ko lesz te rin tar ta -
lom, vagy a HDL-é nö ve ked jék, stb. 

z Pél da ként szok ták fel hoz ni, ami kor
több fé le ál lat faj ba is be ül tet tek olyan gé -
ne ket, ame lyek kó ro ko zók el len vé dô a -

nya gok szin té zi sét te szik le he tô vé. Pél -
dá ul a li zosz ta fin ne vû bak té ri um-el len es
fe hér jé nek nagy hasz nát ve szik a te he -
nek, mert óv ja ôket, Staphy lo coc cus

au re us bak té ri um okoz ta tôgy gyul la dá -
sok tól. De ez a fe hér je a te jen, és a tej -

ter mé ke ken ke resz tül be ke rül az em ber
táp csa tor ná já ba, és ott olyan mik ro bá kat
is el pusz tít hat, ame lyek hasz no sak, vagy
né kü löz he tet le nek az em be ri szer ve zet
szá má ra. Ezen túl me nô en a tej fel dol go -
zás so rán, bi zo nyos tej sav bak té ri u mok
sza po ro dá sát is gá tol hat ja, ami vel ko -
moly tech no ló gi ai za va ro kat, és ká ro kat
okoz hat. Ve sze del me sebb az  az eset,
ami kor a nem kel lô ada gú vé dô fe hér je
je len lé te ese tén, az em lí tett kó ro ko zó el -

le nál ló vá vá lik, és is mét be teg sé get
okoz. Emi att nagy kö rül te kin tés sel kell
el jár ni ezen a te rü le ten fo lyó ku ta tó
mun kák nál, il let ve a ku ta tá si ered mé -
nyek fel hasz ná lá sá nál. 

z Az ál latk ló no zás sal kap cso lat ban, a
ren del ke zé sé re ál ló sza kér tôi vé le mé -
nyek egyez te té se után, az Eu ró pai Élel -
mi szer Biz ton sá gi Hi va tal (EF SA),
2010-ben, az aláb bi ál lás fog la lást, il let -
ve koc ká zat be csé lést tett köz zé:

– A tes ti sejt át ül te tés sel lét re ho zott ál -
la ti kló nok ese té ben na gyobb az el hul -
lá si arány, va la mint a fej lô dé si rend el -
len es sé gek kel szü le tett ál la tok szá ma,
mint a ha gyo má nyos mód sze rek kel
te nyész tett ál la tok nál.

– Élel mi szer biz ton ság szem pont já ból
ma nincs ar ra uta ló jel, hogy kü lönb -
ség len ne a tes ti sejt át ül te tés sel lét -

re ho zott kló nok, és azok utó da ik nak
hú sa, és tej össze té te le a ha gyo má -
nyo san te nyész tett ál la tok ból szár ma -
zó ké tól.

– Még ke vés in for má ció áll ren del ke zés -
re a szar vas mar hán és ser té sen kí vül,
egyéb ál lat fa jok kló no zá sá ról, ezért je -
len leg a koc ká zat becs lést csak az em -
lí tett a két faj ra le he tett el vé gez ni. 

– A kü lön bö zô nem élel mi szer elô ál lí tás
cél já ból lét re ho zott ge ne ti ka i lag mó -
do sí tott ál la tok hú sát, vagy ter melt
ter mé ke i ket, (pl. te jet), il let ve a be lô -
lük elô ál lí tott ter mé ke ket nem sza bad

em be ri fo gyasz tás ra, vagy ta kar má -
nyo zás (ta kar mány elô ál lí tás) cél já ra
fel hasz nál ni. 

– Élel mi szer biz ton sá gi szem pon to kat fi -
gye lem be vé ve to váb bi vizs gá la tok

szük sé ge sek a gén ke zelt ál la tok élel -
mi szer ként tör té nô fel hasz ná lá sá ra.

– Ma még több gaz da sá gi ha szon ál lat faj
ese té ben a kló no zás koc ká zat becs lé sé -
re nem áll ele gen dô adat. (kecs ke, juh,
ba rom fi, nyúl, ló, bi valy, hal, kagy ló)

z Az EF SA be szá mo ló ja sze rint a kló no zás
ha té kony sá ga ma, a szar vas mar hák ese -
té ben, mintegy 10%, a ser té sek nél 6%,
míg a ter mé sze tes úton te nyész tet te ké nél
az el lé si arány 40-55%-ra te he tô.
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Lactalis eddig nem volt jelen a magyar tejfeldolgozásban, mivel itt csak
kereskedelmi céget mûködtetett. Az akvizíció része lehet a csoport

folyamatos terjeszkedô politikájának, de a Kuntej megvételével most olyan
céghez jutottak, amely a hazai tejpiacon is kisebb méretûnek számít.

z Belépett a magyar tejiparba a francia Laktalis, miután a csoportot tulajdon-
ló, belgiumi központú BSA International SA megvásárolta a tiszafüredi Kuntej
Zrt.-t. A tulajdonosváltás már március elején megtörtént, de a tranzakcióról
nem nyilatkoznak a felek. A mintegy 5,5 milliárd forint éves árbevételû, eddig
magyar családi kézben lévô Kuntejet a tulajdonosok azután értékesítették,
hogy Kovács István tulajdonos-vezérigazgató nyugdíjba vonult. (Agrárszektor)

Eladták a Kuntej Zrt-t, 
a vevô a BSA 

International SA
Megvásárolta a tiszafüredi Kuntej Zrt.-t a belgiumi 

székhelyû BSA International SA, amely mögött a 
világ legnagyobb tejtermékgyártó vállalata, a francia

Lactalis Csoport áll.
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Az állattenyésztô irodalmár

z Most pe dig, mi re la punk meg je le nik, már „pi a con” lesz
a Nem bo ci cí mû köny ve, amely rôl úgy nyi lat ko zott, hogy:
„az a szar vas mar ha te lep min den nap jai. Va lós és fik tív
sze mé lyek me sé lik el az ol va sók nak, hogy mi bôl áll a
mun ká juk, mi rôl be szél nek egy más sal, mi re vágy nak, kit
kül de né nek el me le gebb ég haj lat ra. Trá gya- és élet szag:
100%”. A ki adó ja azt ír ta: A NEM BO CI! öt ven rusz ti kus
tör té net bôl össze ál ló te he nész re gény, egy könyv, amely a
né pi írók leg ne me sebb ha gyo má nya i ra épít, a
mai ma gyar pró za le gü débb nyel vét hasz nál ja,
és az üz let em be rek leg ak tu á li sabb prob lé má i -
ra ref lek tál, plusz még vic ces is. Mi lyen fo gad -
ta tás ra szá mít a köny vé vel?

z Ezt nem le het elô re ki szá mí ta ni. Ter mé sze te sen
nem tu dok, és nem is kell min den ol va sói ré teg nek
meg fe lel ni, annyi tud ha tó, hogy ez a vi dék-te he-
né szet-me zô gaz da ság té ma nem min den kit hoz
láz ba. De hát ha még is be le la poz nak olya nok is,
akik tôl tá vol áll a köny vem ben be mu ta tott vi lág.
És eset leg szó ra koz ta tó nak ta lál ják majd. Az ed di gi
vissza jel zé sek jók. Fo lya ma to san köz lök rö vid rész -
le te ket a könyv fa ce bo o kos ol da lán. A kö tet anya -
gá ból már je lent meg né hány iro dal mi lap ban pár
fe je zet. Ott is sze ret ték, úgy vet tem ész re. És van

ér dek lô dés, a kö tet egy ide je elô ren del he tô a Lí ra ol da lán, már -
is van nak vá sár lók. Mi re ez az in ter jú meg je le nik, már min den
na gyobb köny ves bolt pol cán ott a lesz a NEM BO CI!  

z Blog ját na gyon ha mar meg ta lál tam az in ter ne ten, el is -
me ré sem ér te, de hogy hol, és ho gyan dol go zik, ar ról
nagy ne he zen fe dez tem fel né hány ada tot. A Lak tá ri us
Kft. Szar va son a volt ál la mi gaz da ság ká kai ke rü le té nek
te rü le tén 700 szar vas mar há val és mint egy 500 ha bé relt
tö meg ta kar mány-ter mô te rü let tel gaz dál ko dik 1993. feb -
ru ár 1-tôl. Szin te csak ennyit. Tud na mun ká já ról bô veb -
ben mon da ni va la mit? Annyit már tu dok, hogy édes ap ja
ha lá la óta szin te „kény szer bôl vi szi” a gaz da sá got. 

z Ezt a kény szert el uta sí tom. Las san 11 éve dol go zom a te le -
pen. A te le pet nem ki zá ró lag én vi szem, édes apám volt fel es -
tár sa, a te lep ál lat or vo sa na gyobb rész há nyad dal ren del ke zik.
A te le pen dol go zik még az ô fia, és a hú gom is, mint ve ze tôk.
Meg oszt juk a mun kát. De ha le het ne vá lasz ta ni, fes tô mû vész
len nék, és a kedv te lés bôl ké szí tett ké pe i met szá zez re kért, mil -
lió kért árul nám. És ezt per sze csak fé lig ko mo lyan mon dom. De
nem le het vá lasz ta ni. „Csak egy út van elôt tem, me lyi ket vá -
lasszam?” – éne kel te Nagy Fe ró a nyolc va nas évek ben. Ez rám
is igaz. Apám ezt vá lasz tot ta, eb ben hitt, ezt ad ta át ne künk,
amennyi re si ke rült át ad nia. Mun ka van, mu száj csi nál ni. Mu -
száj mû köd tet ni a te le pet, csak úgy éri meg, csak ak kor van
be vé tel, ha gyûr jük az ipart. Meg el eve, mi lyen más le he tô ség
van a túl élés re a Vi har sa rok ban? Itt kô ke mé nyen me zô gaz da -
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A 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja
könyvét a szerzô, Hartay Csaba. Fotó: Bódi Ágnes

Fotó: Athenaeum kiadó – Bach Máté

Hartay Csabát elsôsorban íróemberként ismerik. Több verseskötete jelent már meg, Vihar-
sarki kattintós címmel sikeres blogot mûködtet, nevét elsôre nem társítják más munkával.
Elsô verse az ELTE lapjában jelent meg 1997-ben, a Sárkányfûben, és azóta folyamatosan 
publikál. Elég nagy visszhangot váltott ki életrajz-ihletésû prózai mûve, a „Lerepül a hülye
fejetek”, melyben saját múltjáról, és a barátaival átélt kalandokról írt. Kevesen tudják róla 
– verseit olvasva –, hogy állattenyésztô. Szarvason, a Kákai területen dolgozik több mint 
húsz munkatársával együtt a Laktárius Kft-ben, amelynek fô területe az állattenyésztés.
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„Ho gyan nem is vol tam én iga zá ból pros ti” cí mû
ce le bi ro má nyok ra gon do lok, ha nem va ló di szé p-
i ro da lom ra. Ha ötö söm len ne a lot tón, ak kor is
foly tat nám a mun kát. Mit csi nál jak amúgy? Kezd -
jek el reg gel nyolc kor sö röz ni? Vagy mit? Jó, per -
sze, uta zá sok. És utá na? Igen, ha nincs él mény,
hát tér, ak kor nincs élet tör té net sem, ta pasz ta lat,
meg fi gye lés hí ján le het íro gat ni, de ha mar ki fá rad
a do log. Egy ál ta lán nem bá nom, hogy nem szok -
vá nyos írói mun kám van, az az nem va gyok lap -
szer kesz tô vagy könyv tá ros. Én úgy ír tam meg
egy vi dé ki te he né szet min den nap ja it, hogy nem
könyv tá rak ban ol vas tam utá na a hely szín nek, ha -
nem itt élek, eb ben a mi li ô ben. Bel sô szem ként
pre zen tá lom az is tál ló- és élet sza got. 

z Tíz éve dol go zik a te le pen. Meg ráz za még
egy bo ci ha lá la? El for dul, ami kor vá gó híd ra

kell vin ni egy ál la tot, aki vel együtt él te min den nap ja it,
néz te a fej lô dé sét?

z Ennyi ál lat nál ez nem iga zán van meg. Ha len ne 50, vagy
mond juk 100 szar vas mar hánk, ak kor más len ne. Egy kö zel
900-as ál lo mány nál ezt nem iga zán le het kö vet ni. Szok ták is
kér dez ni is me rô sök, hogy van-e ked venc te he nem. Ta lán ha ál -
lat gon do zó ként dol goz nék, ak kor ezt más ho gyan lát nám, de mi
mun ka adók va gyunk, meg van nak er re a meg fe le lô em be rek,
akik eh hez ér te nek. Az el le tô sök, a bor já szok, üszô gon do zók,
ta lán ôket kel le ne ilyes mi rôl meg kér dez ni. Ez zel nem azt aka -
rom mon da ni, hogy tá vol tar tom ma ga mat az ál lo mány tól, de
nincs is ar ra idôm, hogy na pon ta vé gig si mo gas sam ôket, aho -
gyan ezt so kan kép ze lik, szak mán kí vü li ek. Ter mé sze te sen nem
örü lök, ha egy te hén el hul lik, de nincs sokk ha tás sem. Saj ná -
lom az ál la tot, de tu dom he lyén ke zel ni a dol got, azt hi szem.
Egy né hány na pos vagy he tes bor jú, ha el pusz tul, az per sze
min dig ér zé ke nyeb ben érin ti az em bert. 

z Szak mai kér dé sek ben mennyi re van ott hon? Tud ró la,
hogy el tör lik a tej-kvó tát? Van er re va la mi ter ve, el ad ják-
e a te jet, vagy fel dol goz zák? És ha igen, hol és mit… 

z Író nak te he nész va gyok, te he nész nek író, de azért ra gadt rám
va la mi az ál lat te nyész tés bôl. Ter mé sze te sen tá jé ko zó dom ezek -
rôl a dol gok ról, tit kár nô hí ján én in té zem a mil lió pap ír mun kát,
eb bôl az egyik a tej ha vi je len té se. Min den ma rad a ré gi ben, a
fel vá sár lónk to vább ra is meg ve szi a te jet, és el is szál lít ja tô -
lünk. Re mél jük, a fel vá sár lói ára kat már nem tud ják to vább
csök ken te ni, mert bô tíz év alatt, ami ó ta itt dol go zom, nem vál -
to zott a nyers tej ára je len tô sen, de a gáz olaj és más ener gi a á -
rak azért gon do san kö vet ték az inf lá ci ót. Plusz öt fo rint az ár ra,
mí nusz hét. Plusz tíz fo rint az ár ra, mí nusz ti zen ket tô be lô le. Így
megy ez, aki ben ne van, az tud ja, mi rôl be szé lek. És a tej nem
gu mi lab da, hogy oké, ak kor ad dig rak tá ro zunk be lô le, amíg
nem lesz na gyobb a ke res let. A te jet két nap nál to vább nem le -
het tá rol ni. Patt hely zet. Ennyit adunk ér te, ha nem jó, öntsd ki.
De nem va gyunk ennyi re pesszi mis ták. Egyel ôre megy a cég,
és bi za ko dó ak va gyunk. 

Sok si kert kí vá nunk ál lat te nyész té si és írói mun ká já ban is.

2 BÓ DI ÁG NES
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ság van. Nem hem zseg nek a nagy sze rû, álom mun ka le he tô sé -
gek. Fél mil lás net tó bér, és dél elôtt tíz re be kell jár ni ká véz gat -
ni, meg ne tez get ni egy csil lo gó üveg pa lo tá ba. Itt ilyen nincs, itt
haj na li ke lés van. És igen, van nak ne héz sé gek, né ha unal mas,
te her ez az egész, de van nak szép sé gei is en nek a mun ká nak.
Ha úgy vesszük, min den hét köz nap kény szer, min den ki a pén -
te ket vár ja. De aki ál lat te nyész tés sel fog lal ko zik, az tud ja, a
pén tek is ugya no lyan nap a mun ka te kin te té ben, mint akár me -
lyik má sik. Sôt a va sár nap is, és min den ün nep nap. A te le pet
egyik kor mány sem tud ja be zár ni va sár nap ra. A mun ka konk ré -
tan pe dig „csak” annyi, hogy ve zet jük a te le pet: anyag be szer -
zés, mun ka be osz tás, fel ügye let, el len ôr zés, ren ge teg pap ír -
mun ka, adat szol gál ta tás, szám lák ren de zé se, le ve le zés és fo -
lya ma tos ké szen lé ti ál la pot. Kí vül rôl mi lát szik? „Ó, hagy jad
már, a fô nök az csak gub baszt az iro dá ban a szá mí tó gép elôtt,
az is mun ka?” – er rôl is írok a kö tet ben. „Él jél itt, fi am!” –
mond ta min dig az apám. Igen, ezt csak úgy le het, ha na pi szin -
ten je len van az em ber. En nek el len ére azt mon dom, hogy
pi hen ni is kell. Apám ott szúr ta el, hogy nem ma radt ide je a pi -
he nés re. Ko rai ha lá lá ban a stressz is sze re pet ját szott. Má rai
Sán dor ír ja a Fü ves köny vé ben, hogy az or vo sok fel ír hat nak
gyógy sze re ket, ajánl hat nak gyógy mó do kat, de ha az élet mód -
ján nem vál toz tat a be teg, ak kor nincs me nek vés. Az ön pusz tí -
tó élet mó dot nem le het pi ru lák kal gyó gyí ta ni. A mun ko ho liz mus
lé te zô do log. Kö zel rôl lát tam. Be kell osz ta ni, meg kell osz ta ni
a ve ze tôi mun kát. Er re va gyunk most né gyen. És kell a ki kap -
cso ló dás, nem sza bad hagy ni, hogy az em ber a sa ját cé ge rab -
szol gá já vá vál jon. Kell hob bi is. Ne kem az írás az. Írás nél kül
nem tu dom el kép zel ni az éle te met. És a köny vem anya gá hoz
csak ala pot szol gál ta tott a sa ját te le pünk, ezek a mo no ló gok,
pár be szé dek, élet hely ze tek bár me lyik mai ma gyar ál lat tar tó te -
le pen meg tör tén het nek, el han goz hat nak. 

z Ha biz tos meg él he té se len ne az iro da lom ból – ami ma -
nap ság elég le he tet len nek tû nik is mer ve az írók anya gi
hely ze tét –, ott hagy ná a bo ci kat, és a mun ka tár sa kat, és
föl ten né a lá bát bár ho vá, és ver se ket ír na nap hosszat?
Bár az is tud va lé vô, hogy az ih let hez nem a biz tos meg él -
he tés és a sem mit te vés szük sé ges.

z Nem, ez nincs terv be vé ve. Ma Ma gyar or szá gon nincs öt ven
em ber, de ta lán még har minc sem, aki meg él pusz tán ab ból,
hogy köny ve ket ír. Itt most nem a sza kács köny vek re, meg a
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ár a te hén lét szám a tel jes ál lo mány ból a ma gyar or szá -
gi nál jó val ki sebb arány ban ré sze se dik, az or szág ban
tar tott 530 ezer te hén éves ter me lé se az utób bi évek -

ben 3,0-3,2 mil lió ton na kö zött mo zog, a 2014-15. évi sze zon
el sô 9 hó nap já ban – az Ag rar markt Aust ria feb ru á ri je len té se –
sze rint 2,28 mil lió ton na volt, ami 4,1 szá za lé kos nö ve ke dést
je lent az elô zô sze zon ha son ló idô sza ká hoz ké pest. 

z Az oszt rák tej ter me lés alap ját az or szág ked ve zô tar tá si fel té -
te lei, pon to sab ban ég haj la ti- és dom bor za ti vi szo nyai ké pe zik.
Az or szág te rü le té nek mint egy két har mad ré szét ki te vô he gyes
vi dé kek ugyan is sok kal ked ve zôb bek az ál lat tar tás, mint a nö -
vény ter mesz tés szem pont já ból, sôt je len tôs ré szük nö vény ter -
mesz tés re alig hasz no sít ha tó. A hegy vi dé ken be lül kü lön le ges
sze re pet ját sza nak az al pe si le ge lôk, ma gas he gyi ré tek, ame -
lyek re a nyá ri hó na pok ban éven te 50-55 ezer fe jôs te he net haj -
ta nak ki. Ezek az ál la tok - a mint egy négy szer ak ko ra juh- és
kecs ke ál lo mánnyal együtt – a le gel te té si hó na pok ban gya kor -
la ti lag in gyen ta kar mány hoz jut nak a mint egy 450.000 hek tárt
ki te vô ma gas he gyi le ge lô kön. Az éven te meg ter melt, kü lön le -
ges mi nô sé gû és fel ár ral ér té ke sít he tô al pe si te hén tej mennyi -
sé ge pe dig el éri a 200.000 ton nát, az az a tel jes ter me lés mint -
egy 7 szá za lé kát. Mind emel lett a leg több te jet nem a leg in kább
he gyes vi dé ke ken, ha nem Fel sô-Auszt ri á ban, Stá je ror szág ban
és Al só-Auszt ri á ban ter me lik, ez a há rom tar to mány ad ja az or -
szág tel jes ter me lé sé nek több mint 65 szá za lé kát. 

z Az oszt rák tej pi ac má sik kü lön le ges sé ge az úgy ne ve zett szé -
na tej. Ezt a mi nô sí tést csak olyan tej kap hat ja meg, ame lyet ki -
zá ró lag friss vagy szá raz szé ná val, il let ve ab rak ta kar mánnyal
(az az szi lázs nél kül) ete tett te he nek tôl fej nek. A nor mál tej hez
vi szo nyít va az oszt rák pi ac a szé na te jért li te ren ként 4-5 eu ró -

cent fel árat fi zet, ezért an nak for gal ma nyu ga ti szom szé dunk -
nál fo lya ma to san nö vek szik. Még ma ga sabb fel ár ér he tô el a
szé na tej bôl ké szült ter mé kek kel, me lyek nek több mint fe le kül -
föl dön ta lál ve vô re. 2014-ben a bi o tej (szé na tej és al pe si tej)
több mint 16 szá za lék kal ré sze se dett a tel jes ter me lés bôl.

z Auszt ria EU csat la ko zá sa – az ex port pi a cok ki szé le se dé se ré vén
– ko moly len dü le tet adott a tej ter me lés nek, amely ezál tal az
utób bi 25 év ben több mint 30 szá za lék kal bô vült. En nek nyo -
mán, va la mint a ma gas te hén ál lo mány ból adó dó an az or szág
tej ter me lé se bô ven fe de zi a la kos ság igé nye it, sôt az éven te elô -
ál lí tott tej ter mé kek nek kö zel fe le (48,5 szá za lé ka) ex port ra ke rül.
Az oszt rák tej ter mék ex port ér té ke – 2000. évi 250 mil lió eu rós
ér ték tôl fo lya ma tos nö ve ke dést mu tat va – 2013-ban meg ha lad -
ta az 1,1 mil li árd eu rót. Ez a gyors fel fu tás fô leg az oszt rák tej -
ter mé kek nem zet kö zi leg el is mert ki vá ló mi nô sé gé nek, va la mint
az uni ós és top-up tá mo ga tá sok nak tud ha tó be, ame lyek egy üt -
tes össze ge a 2007 – 13. évi idô szak ban 270 mil lió eu rót tett ki.
2013-ban az oszt rá kok – vá lasz ték bô ví tés cél já ból – 663 mil lió
eu ró ér ték ben hoz tak be tej ter mé ke ket kül föld rôl, az az a tej szek -
tor kül ke res ke del mi mér le ge 465 mil lió eu rós po zi tív szal dót mu -
ta tott. Az ex port leg na gyobb ré szét menny iség ben és ér ték ben a
saj tok te szik ki, ame lyek bôl az oszt rá kok több mint 400 fé lét
gyár ta nak. A leg na gyobb fel ve vô és egy ben be szál lí tói pi a co kat
ha gyo má nyo san a két szom szé dos or szág, Né met or szág és
Olasz or szág ké pe zi, ame lyek együtt az oszt rák tej ex port több mint
65 szá za lé kát ve szik fel. Az utób bi hó na pok ban azon ban je len tôs
elô re tö rés ta pasz tal ha tó a Kí ná ba és a kö zel-ke le ti or szá gok ba
irá nyu ló oszt rák tej ex port ban is. 

z Fen ti ek alap ján, az oszt rák tej gaz da ság fej lô dé se ki fe je zet ten az
ex port le he tô sé gek tôl és az ex por tá rak ala ku lá sá tól függ. Eb bôl
adó dó an a múlt év ben be ve ze tett orosz em bar gó az oszt rák tej -
szek tort is na gyon ér zé ke nyen érin tet te, hi szen az EU ta gor szá -
gok 2013-ban még 250.000 ton na saj tot és 35.000 ton na va -
jat szál lí tot tak Orosz or szág ba, és ez a ha tal mas mennyi ség most
az ex port ôr or szá gok nál ma rad va ko moly za va ro kat okoz azok pi -
a ca in. Az orosz em bar gó nak – a vi lág pi a ci árak vissza esé se mel -
lett – nagy sze re pe volt ab ban, hogy a tej fel vá sár lá si árak 2014
fo lya mán az eu ró pai or szá gok ban Hel mut Pets char, az Oszt rák
Tej fel dol go zók Szö vet sé gé nek (VÖM) el nö ke feb ru ár vé gi nyi lat ko -
za tá ban hang sú lyoz ta, hogy a pi a ci egyen súly hely re ál lí tá sa csak
az EU kö zös fel lé pé se ré vén le het sé ges.

z Ér de kes mó don, az oszt rák tej ter me lés nagy ré sze a 15-20
te he nes csa lá di gaz da sá gok ból szár ma zik, bár a leg utób bi 10
év ben a te hén tar tó gaz da sá gok szá ma mint egy 40-45 szá za -
lék kal csök kent, még min dig 35-40 ezer ilyen gaz da ság mû kö -
dik az or szág ban. Gya kor la ti lag min den tej ter me lô va la me lyik
tej szö vet ke zet hez tar to zik, amely szö vet ke ze tek a meg ter melt
tej tel jes egé szé nek át vé te lé rôl, fel dol go zá sá ról és a ter mé kek
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Ausztria európai viszonylatban hagyományosan jelentôs tejtermelô és tejtermék 
exportáló ország. Szarvasmarha állománya 2010-ben meghaladta a 2 millió egyedet, 

2014-ben pedig 1,945 millió fôt számlált, ami a magyarországi 
állománysûrûségnek 1.000 lakosra számítva több mint háromszorosát, 100 hektár 

mezôgazdasági területre több mint a négyszeresét teszi ki.
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Adatok a borjak egyik leggyakoribb
betegségéhez: a „hasmenéshez”

A KI ESÉ SEK MEL LETT 
GON DOT JE LEN TE NEK 
MÉG A KÖ VET KE ZÔK:

• nô a di ag nosz ti kai- és gyógy szer költ ség,
• emel ke dik a má sod la gos fer tô zé sek

szá ma,
• ne héz a gyógy ke ze lés és las sú a gyó -

gyu lás,
• a gyó gyu lás után le las sul a fej lô dés,

csök ken a fej lô dé si erély.

A BOR JÚ HAS ME NÉS 
FÔBB HI GI É NI AI OKAI

1. Elég te len föcs tej-el lá tott ság. A föcs -
tej nagy mennyi sé gû anyai an ti tes te -
ket tar tal maz (ezek vak ci na ként fog -
ha tók fel).

2. A föcs te jet mi nél na gyobb menny iség -
ben kap ja meg a bor jú. Az el lés utá ni 4
órán be lül el kell fo gyasz tat ni a föcs te -
jet, mi vel a bél csa tor na ilyen kor még át -
jár ha tó az anyai el le na nya gok szá má ra.

ér té ke sí té sé rôl gon dos kod nak, sôt rend -
sze re sen szak ta ná csok kal lát ják el a gaz -
dá kat. Mi vel a Dán tej szö vet ke ze ti min ta
sze rint a ter me lôk nem csak tag jai, ha -
nem társ tu laj do no sai is a szö vet ke ze tek -
nek, a ma ga sabb  át vé te li ár, vagy nye -
re ség vissza osz tás ré vén, a tej ter mé ke -
ken re a li zált ha szon ból is ré sze sed nek,
így a ha szon igaz sá go sab ban osz lik meg
a pi ac va la mennyi sze rep lô je kö zött.
A tej szö vet ke ze ti Ra if fe i sen-mo dell a
gaz dál ko dók kis tér sé gi szo li da ri tá sá nak in téz mény rend sze rét
je le ní ti meg: szak mai szö vet ke ze tek (tej szö vet ke zet, szán tó föl di
gaz dál ko dást ki szol gá ló szö vet ke ze tek, bor ter me lôk szö vet ke -
ze tei stb.) al kot ta há ló za tok kö ze pén ál ló hi tel szö vet ke zet. Be -
tét gyûj tô és min den hi tel tí pus sal ki szol gá ló.

z A szar vas mar ha ma gas ál lo mány sû rû sé gé bôl és a te hén tar tók
nagy szá má ból adó dó an, a tej ter me lés tár sa dal mi meg be csü lé -
se Auszt ri á ban igen ma gas, hi szen a tej szek tor a ki szol gá ló ág a-
za tok kal (fel dol go zók, szál lí tók, for gal ma zók, ta kar má nyel lá tók,
ál la tor vo sok, stb.) több szá ze zer em ber fog lal koz ta tá sát és meg -
él he té sét biz to sít ja. A tár sa dal mi meg be csü lést jel zi, hogy tar to -
má nyon ként és or szá gos szin ten éven ként tej ki rály nôt vá lasz ta -

nak, rep re zen ta tív kül se jû fi a tal höl gyek
sze mé lyé ben. A pá lyá zók nak va la mi lyen
for má ban kap cso lat ban kell áll ni uk a tej -
ter me lés sel (sa ját csa lá di gaz da ság, szak -
irá nyú vég zett ség vagy a for gal ma zás ban
va ló al kal ma zás). A tej ki rály nôk be ik ta tá -
sa (ko ro ná zá sa) min dig ün nep élyes kül sô -
sé gek kö zött tör té nik, az egész tár sa da -
lom elôtt ki hang sú lyoz va, hogy a tej a
la kos ság élel mi szer el lá tá sá ban és az or -
szág jö ve de lem ter me lé sé ben kü lön le ge -

sen fon tos sze re pet tölt be, ame lyért cse ré be az is tál ló sza gát és
szennyét el vi sel ni nem nagy ál do zat, és nem szé gyell ni va ló.

z A tejk vó ta rend szer ki fu tá sa után az oszt rák tej ter me lôk az éves
ki bo csá tás nak csak egy mér sé kelt (leg fel jebb 10-15 %-os) bô ví -
té sét ter ve zik. And rä Rupp rech ter, me zô gaz da sá gi mi nisz ter a tej -
ter me lés ez év már ci us kö ze pén meg hir de tett, hat pon tos fej lesz -
té si prog ram já ban a hát rá nyos hely ze tû te rü le tek fo ko zott tá mo -
ga tá sát, a ter mék mi nô ség szi go rú el len ôr zé sét, a pá lya kez dô
gaz dák és fel dol go zók uni ós tá mo ga tá sát és az ex port le he tô sé -
gek jobb ki hasz ná lá sát ne vez te a leg fon to sabb cé lok nak.
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3. A ké rô dzôk nem jut nak anyai an ti tes -
tek hez a pla cen tán ke resz tül.

4. Elég te len, hi á nyos össze té te lû ta kar -
má nyo zás, fô leg a vem hes ség 8-9
hó nap já ban.

5. Túl hi deg tej; nem jön lét re a „nye lô -
csô vá lyú ref lex”, a tej nem az ol tó -

gyo mor ba jut, ezért nem jól emész tô -
dik. Pe dig a tej nagy mennyi sé gû fe -
hér jé ket, ener gi át, ás vá nyi anya go -
kat, nyo me le me ket és vi ta mi no kat
tar tal maz. A bor jak emészt ôrend sze -
ré nek en zim jei tö ké le te sen meg fe lel -
nek a tej emész té sé re.

6. Rossz hi gi é ni ai kö rül mé nyek és me -
nedzs ment, hu za tos, vagy pá rás, il let -
ve hi deg is tál ló.

A BOR JÚ HAS ME NÉS 
FÔBB KÓ RO KO ZÓI

• Ví ru sok – fô leg ro ta- és ko ro na ví ru sok
• Bak té ri u mok
• Egy sej tû pa ra zi ták – fô leg krip tos po ri -

di ó zis, kok ci di ó zis.

A BE TEG SÉG KÓR FEJ LÔ DÉ SE

• A bor jak ál ta lá ban az el lés utá ni 2-3 hé -
ten fer tô zôd het nek szá jon át (1 g bél sár
akár tíz mil li árd ví rust is tar tal maz hat!) 
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Fi a tal ko rú bor jak nál a lé gú ti meg be te ge dé sek mel lett a has me né ses meg be te ge dé sek 
okoz zák a leg több gon dot. Éle tük el sô két hó nap já ban a bor jak 30 szá za lé ka 

szen ved has me nés ben, de bi zo nyos ese tek ben az ál la tok 90 szá za lé ka is meg be te ged het. 
Ha zánk ban a has me nés okoz ta bor jú vesz te ség kb. 10-15 szá za lék le het.

Â



• A ro ta- és ko ro na ví ru sok tönk re te szik a
bél boly ho kat, ezál tal csök kent ve a bél -
boly hok táp agyag-fel szí vó ké pes sé gét.
Ez vi zet von el és kis zár adás jön lét re.

• Az E-co li a bél bak té ri u mok csa lád já ba
tar to zik, több száz sze ro tí pu sa van. Az
en te ro to xi kus E-Co li to xint ter mel.

• Krip tos po ri di ó zis. Egy sej tû pa ra zi ta,
pro to zoa fô leg ott be te gít, ahol rossz hi -
gi é ni ás kö rül mé nyek van nak. Nem gaz -
da-spe ci fi kus, más fi a tal ál la tok (ma -
lac, csi kó, bá rány) is fer tô zôd het nek.

• Zo o no zis ve szé lye is fenn áll hat! A Krip -
tos po ri di ó zis át vi he tô ál lat ról em ber re is.

• A has me né ses ese tek 75-90%-a az
E-co li-nak, a ro ta ví ru sok nak, a ko ro na -
ví ru sok nak és a krip tos po ri di á nak tu -
laj do nít ha tó.

• A has me nés azon na li ke ze lést igé nyel;
ál lo mány szin tû has me nés ese tén ér -
de mes a bél sár min ta gyûj té se.

A BE TEG SÉG 
KÖ VET KEZ MÉ NYEI

z A be teg ség alatt a leg na gyobb prob lé -
mát a kö vet kez mé nyek okoz zák, ame lyek
a kö vet ke zôk le het nek:
1. de hid ra tá ció (túl zott víz vesz te ség, ki-

s zár adás);
2. elekt ro lit vesz te ség (elekt ro lit: ás vá nyi

anya gok ani on ja i nak és ka ti on ja i nak
vi zes ol da ta, a fo lya dék ház tar tás
alap ja);

3. anyag for gal mi aci dó zis (vagy me ta bo -
li kus aci dó zis: sav-bá zis egyen súly za -
var, ami kor a test fo lya dé kok túl sá go -
san el sa va sod nak, amit a test túl zott
sav ter me lé se okoz hat, il let ve ha a ve -
se nem ké pes elég sa vat el tá vo lí ta ni
a test bôl); 

4. ener gia hi ány.

A LEG FON TO SABB 
KE ZE LÉ SI SZEM PON TOK

z Az elekt ro li tok pót lá sá ra az aláb bi io nos
töl té sû anya gok hasz nál ha tók:
• po zi tív töl té sû elekt ro li tok (ka ti o nok): -

nát ri um (Na+), mag né zi um (Mg2+),

ká li um (K+). A nát ri um se gít a glü kóz
szál lí tá sá ban (kony ha só).

• ne ga tív töl té sû elekt ro li tok (ani o nok):
hid ro gén-kar bo nát (HCO3

-), klo rid (Cl-).

z A leg fon to sabb ke ze lé si mód a hid ro -
gén-kar bo nát (vagy bi kar bó na) ada go lá -
sa, amely sav sem le ge sí tô ként mû kö dik a
vér ben és így meg aka dá lyoz za az aci dó -
zis ki a la ku lá sát.
Fon tos az össz pon to sí tás a be teg ség tü -
ne te i re. A cél a kó ro ko zók el pusz tí tá sa.
Szük sé ges a ki ü rült elekt ro li tok pót lá sa,
az anyag for gal mi aci dó zis meg aka dá lyo -
zá sa.
Jó ha tá sa van az anya ál la tok vak ci ná zá -
sá nak. A kli ni ka i lag mér sé kelt has me né -
sek nél az an ti bi o ti kum-hasz ná lat nem
szük sé ges és nem éssze rû.
Ki sebb ál lo má nyok nál cél sze rû le het az
anya (he pa rin nal al va dá sá ban gá tolt) vér
in fú zi ó ja a bor jú ha sü re gé be. (300-700
ml/al ka lom). Ja va sol ha tó itt a meg elô -
zés re a hosszabb ~7-21 na pos tel jes tej
szop ta tá sa is na pi 3-4 al ka lom mal.

A BOR JÚ HAS ME NÉS 
KO RAI FEL IS ME RÉ SE

z Fon to sak a he lyi tü ne tek: A has me nést
oko zó fer tô zô dés leg több ször már az el -
lés kor és az el lés utá ni el sô na pok ban
szá jon át tör té nik a bél sár ral szennye zett
kör nye zet bôl. Az el sô kli ni kai tü net az ét -
vágy csök ke né se, me lyet híg vagy víz sze -

rû bél sá rü rí tés kö vet. Meg vál to zik te hát a
bél sár mi nô sé ge (szín, szag, ál lag,
emész tet len ta kar mány ré szek); az ürí tés
mód ja, gya ko ri sá ga, fáj dal mas sá ga,
ered mény te len sé ge. A bor jak ét vágy ta la -
nok, bá gyad tak, a sze mek be es tek, szô -
rük bor zolt, bô rük ru gal mat lan. A has fáj -
dal mas, a bor jú ér zé keny min den kül sô
in ger re (érin tés, za jok, fény). Gyak ran
ürít gör csö sen bél sa rat, amely le het vé -
res is. Az erôl kö dés idôn ként ered mény -
te len, gyak ran tá voz nak bél gá zok, a vég -
bél idôn ként ki for dul. Rosszab bo dás ko -
rán reg gel mu tat ko zik, az ál lat ki fe je zet -
ten a me leg he lye ket ke re si, szí ve sen
fek szik az ol da lán.

z Fon tos tám pont le het az anya ál lat táp -
lá lá si ál la po tá nak is me re te a vem hes -
ség utol só és az el lést kö ve tô idô szak -
ban. Ez dön tô en hat a bor jak el len ál ló
ké pes sé gé re.

A BOR JÚ HAS ME NÉS 
MEG ELÔ ZÉ SE

z A bor jak szer ve ze té ben még nin cse nek
kó ro ko zók el le ni an ti tes tek. Eze ket az új -
szü lött tel jes egé szé ben a föcs tej bôl ve szi
fel. Föcs tej nek csak az el lés utá ni el sô fe -
jés kor nyert te jet ne vez zük. A föcs tej
passzív im mu ni zá lást je lent. A sa ját, akt ív
im mun vé de ke zés csak 3-5 he tes kor ban
ala kul ki. A föcs tej össze té te lé ben je len tô -
sen kü lön bö zik a te hén tej tôl, a ma gas im -
mung lo bu lin szint és a kb. öt ször na gyobb
fe hér je tar ta lom jel lem zi. Szin te ki zá ró lag
csak az el lést kö ve tô el sô 24 órá ban a
föcs tej jel fel vett an ti tes tek biz to sít ják a
passzív vé dô ha tást. Ezért a föcs tej ita tá sa
eb ben az idô szak ban a leg fon to sabb az
im mun rend szer szá má ra. A gya ko ri ita tást
ala po san meg kell szer vez ni. A föcs tej jel
fel vett an ti tes tek a vé kony bél nyál ka hár -
tyá ján ke resz tül a vér áram ba ke rül nek, és
vé dô fel ada to kat lát nak el a szer ve zet ben.
A föcs tej mennyi sé ge és mi nô sé ge függ
az anya ál lat el lés re va ló fel ké szí té sé tôl.
Ki sebb, csa lá di gaz da sá gok ban szó ba
jö het a fel es le ges mennyi sé gû, friss föcs -
tej le fa gyasz tá sa, tá ro lá sa és egyes föcs -
tej hi á nyos ese tek ben, meg fe le lô hô mér -
sék le ten az ez zel a tá rolt föcs tej jel va ló
ita tá sos ki e gé szí té se is. 

2 SE RE GI JÁ NOS, 
Ka pos vá ri Egye tem

2 KO VÁCS ÁG NES, 
SZIE Ál lat or vos-tu do má nyi Kar, 

Élel mi szer-hi gi é nia Tan szék
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Ôszi keverékek májusi betakarítása
Az ôszi ke ve ré kek (pél dá ul ôszi ár pa és bor só
vagy ôszi ár pa és bük köny) al kal ma zá sa egy re
gya ko ribb, a nagy ter més mennyi ség és a ki e gyen lí -
tett fe hér je/ener gia arány mi att. A ke ve rék a nö ven -
dék üszô nek ki vá ló ta kar mány! To váb bá a lu cer na szi -
lázs és a si ló ku ko ri ca-szi lázs tar ta lé kol ha tó a ter me -
lô ál lo mány nak. A je len tôs rost tar tal mú, de jól
emészt he tô (a ka lá szos ka lász há nyá sá ban és a pil -
lan gós ko ra vi rág zá sá ban be ta ka rí tott) ta kar mány ke -
ve rék-szi lá zsok nagy menny iség ben etet ve nö ve lik az
üszôk mar ma gas sá gát és ki fej lett ko ri test ka pa ci tá -
sát, ami ked ve zô ha tás sal van a ké sôb bi szá raz -
anyag-fel vé tel re és a tej ter me lés re. Fi a ta labb ál la -
pot ban (ka lász há nyás elôtt) be ta ka rít va a ke ve ré ket,
a szá ra zo nál lók és a kis te jû ek (10-15 kg/nap/te hén),
de akár a fog adó és a nagy te jû cso por tok is kap hat -
ják ki sebb menny iség ben (5 kg/nap/te hén). 

Mi az ide á lis be ta ka rí tá si idô pont az ár pás-bor -
sós ke ve rék szi lá zsok ese té ben? A be ta ka rí tás idô pont ja meg -
ha tá roz za a ho za mot és a táp lá ló a nyag-emészt he tô sé get. De
ezen a té ren a ha zai szak ma még me gosz tott. A má jus 15-e után
be ta ka rí tan dó kul tú ra ne he zen il leszt he tô be a ve tés for gó ba és
kér dé ses a ko rai be ta ka rí tás ból szár ma zó ho zam-hát rány és a
táp lá ló ér ték be li elôny kö zöt ti arány. Ezt még vizs gál ni kell.
A Wis con sin Egye tem szak ta ná csa dó ja (Dan Un der san der, 2003)

azt ja va sol ja, hogy at tól te gyük füg gô vé a ke ve rék be ta ka rí tá sá nak
idô pont ját, hogy mi lyen ter me lé si cso port tal akar juk majd etet ni a
szi lázst. A szer zô az ár pás-bor sós ke ve rék be ta ka rí tá sát a ga bo na
fe no ló gi ai fáz isá hoz kö töt te:

1. a ka lász még has ban van, né hány
ka lász lát ha tó csak a táb lán a ke ve -
rék ben (a bor só még nem vi rág zik) –
te je lô te he nek nek ja va sol ja az ilyen ki vá -
ló emészt he tô sé gû, de gyen gébb ho za -
mot adó szi lázs-alap anya got. Ke mé nyí tô -
tar tal ma ke ve sebb, mint 2%, de ener gi a -
tar tal ma je len tôs.
2. te je sé rés vé gén, ko ra vi a szé rés -
ben az ár pa (a bor só érett vi rág zás -
ban, hü vely kez de mé nyek kel) – üszôk -

nek, szá ra zo nál lók nak, hús mar há nak ja va sol ja a nagy hek tá ron -
kén ti szá raz anyag- és ener gi a ho za mot biz to sí tó, költ ség ha té kony
alap anya got. Ke mé nyí tô tar tal ma 10% fel et ti, de ener gi a tar tal ma
ki sebb, mint ka lász há nyás ban be ta ka rít va. 

Egy má sik ku ta tó cso port
sze rint (Johns ton és mtsai,
1999) a ga bo na fé lék ka lá -
szo lás elôt ti ál la pot ban a
ku ko ri ca szi lázs hoz ha son -
ló ener gi a tar tal mat tud nak
nyúj ta ni! Ami kor a te je sé rés
ál la po tá ba ke rül a ga bo na,
már 10%-kal gyen gébb az
ener gi a tar tal ma, mint a ku -
ko ri ca szi lá zsé. A leg ked ve zôbb emészt he tô ség és ener gi a tar ta lom
ak kor ér he tô el, ami kor a ka lász még has ban van, de a ma xi má lis
ener gi a ho za mot (MJ/ha!) a ko ra vi a szé rés ál la po tá ban ad ja (a ho -
zam nö ve ke dés mi att). Az ár pa ter més mennyi sé ge ugyan is +90-
110%-kal nô, at tól szá mít va, hogy a ka lá szo lás meg kez dô dik a vi -
a szé rés ele jé ig. Köz ben a nyers fe hér je-tar ta lom 40-50%-kal csök -
ken, az ADF és NDF-tar ta lom pe dig 15-25%-kal nô (1. táb lá zat).
A bor só (a csí ra szám tól füg gô en) 2-4% fe hér je tar tal mat hoz zá ad a
ke ve rék hez. Az emészt he tô ség rom lá sa mel lett meg kez dô dik a ke -
mé nyí tô ga bo na sze mek be tör té nô be épü lé se. A ho zam te hát a
vi a szé rés ele jén a leg na gyobb, míg a mi nô ség ko rai ka lász -
há nyás ban a leg ked ve zôbb.

Az ár pás bor só és a bú zás bor só „öre ge dé si mo dell je”, az az a ke -
ve rék ho za má nak, nyers fe hér je- és ke mé nyí tô tar tal má nak vál to zá -
sa a 1-3. áb rán lát ha tó ha zai mé ré si ered mé nyek sze rint.
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1. táb lá zat Ga bo na- és ke ve rék szi lá zsok táp lá ló a nyag-tar tal má nak vál to zá sa
(2 év át la ga, Johns ton és mtsai, 1999 Ka na da)

A ka lász has ban Ki ka lá szol va Te je sé rés ben Vi a szé rés ben
A bor só rész ará nyá nak vál to zá sa a ke ve rék ben*

Ár pa + bor só 24% 28% 38% 42%
Nyers fe hér je (% sza.)

Ár pa 16,6 13,3 10 6,9
Ár pa + bor só 18,6! 15,9 14,0 11,3

ADF (% sza.)
Ár pa 35,5 39,8 40,1 45,8
Ár pa + bor só 36,4 38,9 38,7 42,5

NDF (% sza.)
Ár pa 56,1 61,0 58,8 68,8
Ár pa + bor só 53,3 57,5 54,3 60,3

*a bor só gaz dag fosz for ban, ezért rész ará nyá nak nö ve ke dé sé vel ér de mes ás vá nyi anya go kat mé ret ni a ke ve rék szi lázs ból

1. ábra Egyes borsós keverékek 
szárazanyag-hozamának változása

(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)

2. ábra Egyes borsós keverékek 
nyersfehérjetartalmának változása zölden
(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)

3. ábra Egyes borsós keverékek 
keményítôtartalmának változása zölden

(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)

Â
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A két me ne tes be ta ka rí tás (ka szá lás és az ezt kö ve tô fonnyasz -
tás) az egyet len mód ja a be ta ka rí tás nak, mi vel a szá raz anyag-tar -
ta lom 15-20% a lá bon ál ló ke ve rék ben. Eb ben az eset ben a fi a ta -
labb fe no fá zis ban tör té nô ka szá lás elônyt je lent, a rend ke ze lés
ne héz sé gei és a ta laj szennye zô dés azon ban hát rányt. A tá masz tó -
nö vény szár szer ke ze te mi att ja va solt a szecs ká zás és a fó li a töm lô -
be vagy fal kö zi si ló ba tör té nô be tá ro lás. Egye di cso ma go lá sú bá la -
szi lázs is ké szít he tô, de eb ben az eset ben nagy fi gyel met kell for dí -
ta ni a tá masz tó nö vény fe no fá zi sá ra (a nem ap rí tott vagy hosszú
sze let mé re tû szal ma szár ne he zen tö mö rö dik). 

A ke ve rék fonnyasz tá sa fel tét le nül kí vá -
na tos si ló zás elôtt! Ki ka lá szo lás kor a
ned ves ség tar ta lom el ér he ti a 88%-ot is
a ke ve rék ben! To váb bá a bor só 5-10%-
kal na gyobb ned ves ség tar tal mú, mint
a ka lá szos, ami leg alább 1 nap pal
meg nyújt ja a fonnya dás idô tar ta mát.
Az érés sel a ned ves ség tar ta lom ter mé -
sze te sen csök ken, de a bor só mi att
még ké sôbb is szük sé ges a fonnyasz -
tás. A vas tag és dús ke ve ré ket ne héz

ka szál ni. A föl dön fek vô, gyak ran be fül ledt szár tisz tán tör té nô le ka -
szá lá sa szin te le he tet len. Ezért a ka szák nak mû sza ki lag jó ál la pot -
ban kell len ni ük, a se bes sé get és a for du lat szá mot pe dig a ho zam -
hoz kell iga zí ta ni. Nagy ho zam ese té ben a ko rai be ta ka rí tás sal meg -
elôz het jük a meg dô lést és a be ta ka rí tás ne héz sé ge it. Szá raz idô -
szak ban a ga bo na a do mi náns a ke ve rék ben, mert a ka lá szo -
sok job ban to le rál ják a ke vés csa pa dé kot, mint a bor só vagy
a bük köny. Míg ned ves idô já rá si kö rül mé nyek kö zött a bor só
és a bük köny rész ará nya nô meg a ka lá szos sal szem ben.

Ek kor kü lö nö sen ne héz kes a
be ta ka rí tás és a fonnyasz -
tás. A ke ve ré kek er je dé se
fonnyasz tást kö ve tô en ál ta -
lá ban ked ve zô, ha kis föld -
szennye zô dés sel ér ke zik a
te lep re és a si ló zás tech no -
ló gi á ja meg fe le lô (Kung és

mtsai, 1990). A nagy ned -
ves ség tar ta lom azon ban
haj la mo sít a vaj sa vas er je -
dés re! Az egy me net ben,
fonnyasz tás nél kül, (spe ci -
á lis ga bo na a dap terr rel sze -
relt) jár va szecs ká zó val tör -
té nô be ta ka rí tás („láb ról”
le szed ve) koc ká za tos mód -
ja a be ta ka rí tás nak eb ben
a fe no fá zis ban. Ezen tech -
no ló gia mel lett ké sôb bi fe -
no fá zi sú be ta ka rí tás ja va -

solt, a mi ni mum 30% szá raz anyag-tar ta lom el éré se ér de ké ben
(a csur ga lék lé-kép zô dés és ece te se dés, vaj sa vas er je dés meg elô -
zé se cél já ból). A nö vény ál lo mány öre ge dé se azon ban az emészt he -
tô ség je len tôs (!) csök ke né sét von ja ma ga után!

2 DR. OROSZ SZIL VIA, Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft.

2 DR. HOFF MANN RI CHÁRD, Ka pos vá ri Egye tem

2 MOL NÁR JÓ ZSEF, Haj dú bö ször mé nyi Mg. Zrt.

MA GYAR ARANY 
ÉR DEM KE RESZT

z A Ma gyar Arany Ér dem ke reszt ki tün te tést
ve het te át Mély ku ti Ti bor, az Al föl di Tej Ér -
té ke sí tô, és Be szer zô Kft. ügy ve ze tô igaz -
ga tó ja, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet, és Ter -
mék ta nács el nö ke a ha zai tej ág azat fej -
lesz té sét, a tej és tej ter mé kek fo gyasz tá -
sá nak nép sze rû sí té sét szol gá ló ki emel ke -
dô mun ká ja, a tej pi ac sze rep lôi kö zöt ti
össz hang meg te rem té sét szol gá ló te vé -
keny sé ge el is me ré se ként.

A tejgazdaság kitüntetettjei március 15-e alkalmából

Mély ku ti Ti bor ti zen egy év vel ez elôtt 23
fô vel tej ipa ri vál lal ko zás ba kez dett. Ma ez
a vál lal ko zás 160 tag gal éven te 383 mil lió
li ter éves ter me lé si kvó tá val az or szág ter -
me lé sé nek 25%-át szer ve zi 17 me gyé ben.

Az Al föl di Tej Ér té ke sí tô és Be szer zô Kft.
pi ac ve ze tô tej ipa ri vál lal ko zás sá nôt te ki
ma gát. Mun ká já ban nem csak a ki vá ló ha -
zai tej ter mé kek nép sze rû sí té se sze re pel,
ha nem a ma gyar tej irán ti pi a ci lob bi, mint
el kö te le zett ség és a ma gyar tej és tej ter -
mé kek fo gyasz tá sá ra va ló buz dí tás is ki -
emelt te vé keny sé ge kö ré be tar to zik.

A Tej Szak ma kö zi és Ter mék ta nács el nö -
ke ként mun kás sá ga ki ter jed ar ra, hogy
szél sô sé ges pi a ci hely ze tek, ér dek konf lik -
tu sok meg elôz he tôk, de leg alább ke zel he -
tôk le gye nek. El tö kél ten küzd azért, hogy a
tej ter mék pá lyán a ter me lôk, a fel dol go zók,
ke res ke dôk és fo gyasz tók kö zöt ti – a kö zös
ér de kek men tén lét re jö vô kon szen zus –
meg te remt he tô le gyen.

Mély ku ti Ti bor mély el kö te le zett ség gel
dol go zik azon, hogy a tej és tej ter mé kek
ha zai fo gyasz tá sa ne csak nö ve ked jék, ha -
nem a ma gyar tej ág azat tár sa dal mi meg -
íté lé se is lát vá nyo san ja vul jon.

UJ HE LYI IM RE DÍJ

z Uj he lyi Im re Dí jat ve he tett át And rássy
Ist ván, a Bics ke Me zô gaz da sá gi Zrt. nyu gal -
ma zott ál lat te nyész té si igaz ga tó ja a ma gyar
Hols te in-friz te nyész tés ér de ké ben vég zett
ér dem le ges mun ká já ért, a ha zai és nem zet -
kö zi ki ál lí tá so kon el ért ered mé nyé ért.

ÉLET FA EM LÉKP LA KETT 
GYÉ MÁNT FO KO ZA TA

z Meg ha tó ese mé nye volt a ki tün te té si ün -
nep ség nek, ami kor dr. Pa ta ki Er vin nek, a
Szent Ist ván Egye tem nyu gal ma zott egye -
te mi ta ná rá nak a ma gyar ag rár-fel sô ok ta -
tás ban, több év ti ze den át foly ta tott ki emel -
ke dô ok ta tó te vé keny sé ge, ma gas szín vo -
na lú jegy ze tei, és áb rá zo lá si mun kás sá ga
el is me ré se ként az Élet fa Em lékp la kett
Gyé mánt fo ko za ta ki tün te tést ad ta át a mi -
nisz ter. Dr. Pa ta ki Er vin 2015. már ci us 11-
én ün ne pel te 100. szü le tés nap ját.

2 DR. LEND VAY BÉ LA 

Nemzeti ünnepünk alkalmából ez évben is kitüntetéssel
ismerte el a Földmûvelésügyi Minisztérium a mezôgazdasági
és élelmiszeripar és az erdészet területén kiemelkedô 
munkát végzô szakemberek tevékenységét. A kitüntetéseket
dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter adta át.

Keverék kétmenetes betakarítása
járvaszecskázóval (Agro Cow Kft.)



n A munkafolyamatok ellenôrzését a csomagolt-egalizált 
termékek elôállításánál a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM
együttes rendelete az elôrecsomagolt 
termékek névleges mennyiségére vonatkozó 
szabályok megállapításáról és azok 
ellenôrzési módszereirôl kötelezôvé teszi.
Bizerba kifejlesztett a fenti rendelet gyakorlatban lévô 
alkalmazására egy komplex mérleggel együtt mûködô
szoftveres megoldást, amely az egalizált termékek tömegét
tartja a határértékek között. 

n Számítógépre csatlakoztatott Bizerba statikus 
mérleges munkaállomásokkal megvalósítható a termékek,
gépek, mûszakok határérték-szabvány szerinti ellenôrzése,
és az adatok kiértékelése, dokumentálása. A minta-
vételes mérésekhez a legalkalmasabb mérleg kialakítás 
választható meg, amely gyorsan, könnyen kezelhetô 
a feldolgozó üzemben dolgozók számára. 

n A _statistics .BRAIN szoftverrel a töltômennyiség
folyamatos ellenôrzése során elkerülhetô a termék alul- és
felültöltöttsége. A szoftverrel a mérési eredmények folyama-
tos kiértékelése, ábrázolása és kontrollálása csökkenti a
túltöltési veszteségeket. Segítségével pénzt, idôt és energiát
takarít meg az üzem, javul a vevôi elégedettség, csökken 
a termelés állásideje és növekszik a bevétel. A hatósági
ellenôrzések és vevôi auditok sem fognak minket meglepe-
tésként érni, mert a termék jellemzôinket gyorsan be tudjuk
mutatni. Az adatok azonnali kiértékelése lehetôvé teszi a
gyors és hatékony beavatkozást a termelési folyamatokba.

n A folyamatos ipari termelésnél a Bizerba 
futószalagos súlyellenôrzô mérleg 100%-ban
optimalizálja az elôrecsomagolt, egalizált termékek
tömegét és a gyártási költségét. A súlyellenôrzés
grafikus megjelenítése a futószalagos tömeg ellenôrzô
kijelzôjén a folyamatba való azonnali beavatkozást teszi
lehetôvé. Modulrendszerû felépítésével – könnyen 
változtatható szállítási magassága és iránya, gyors 
szalagcsere lehetôséggel – rugalmasan illeszthetô a
különféle gyártósorokba. A minôségbiztosítás számára
az integrált nyomtatójával biztosítja a súlyellenôrzésrôl 
a dokumentálást. 

Késztermék 
tömegellenôrzése
Bizerba mérleggel 
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