




z Szak mai ber kek ben már le rá gott csont nak
szá mít a tejk vó ta meg szû né sé nek em le ge té -
se. Rég óta is mert, hogy meg fog ják szün tet -
ni a tejk vó tát, így tu da to san ké szül tek er re a

tej pi ac sze rep lôi. Si ke rült-e meg fe le lô mó don fel ké szül ni a kvó ta -
rend szer meg szû né se utá ni hely zet re? 

z Sok po zi tív do log tör tént. A kor mány za ti tá mo ga tá sok nak kö szön -
he tô en (ÁTK-s pá lyá za tok) az ág azat je len tôs for rá sok hoz ju tott, me -
lyek a tej ter me lés ha té ko nyá gát vol tak hi vat va job bí ta ni. Mind egyik
lap szá munk te le van olyan hí ra dá sok kal, mely ör ven de tes mó don,
fe jô ház és is tál ló kor sze rû sí té sek rôl, fej lesz té sek rôl szól nak.

z En nek alap ján nincs fél ni va lónk. Ver seny ké pes sé günk a fej lett
nyu ga ti or szá gok hoz ké pest so kat ja vult. Ez a ja vu lás nem je len ti
azt, hogy uto lér tük vol na ôket. Be lát ha tó idôn be lül er re nem ke -
rül sor. Nem tud juk olyan ol csó áron elô ál lí ta ni a te jet és tej ter mé -
ke ket, mint fej lett nyu ga ti ri vá li sa ink. En nek nem egy ér tel mû en a
tech no ló gi ai fej lett ség ben mu tat ko zó kü lönb ség az oka. A nagy
ha gyo má nyok kal ren del ke zô tej ter me lô or szá gok ban a tö meg ta -
kar má nyok elô ál lí tá sá nak költ sé ge föld raj zi el he lyez ke dé sük okán
jó val ked ve zôbb, mint ná lunk.

z Ak kor ho gyan to vább? 

z Az min den kép pen jó hír, hogy az ag rár tár ca dup lá já ra ter ve zi
emel ni az ág azat nak szánt pénz be li tá mo ga tás mér té két 2015-
ben. A ter me lôi kö zös sé gi össze fo gás nak kö szön he tô en csök ken te -
ni le het a füg gô sé get a ke res ke dôk tôl. Az össze fo gás ered mé nye -
ként je len tôs az a ter me lé si mennyi ség, me lyet kö zö sen dol goz nak
fel és ér té ke sí te nek. A leg ki szol gál ta tot tabb hely zet ben azok van -
nak, kik csak a nyers tej ér té ke sí tés ben gon dol kod nak és el sem
tud ják kép zel ni azt, hogy azon vál toz tas sa nak. Ôk azok, akik az ag -
rár tár ca ve ze tô i nek bölcs dön té sé ben bíz va a tá mo ga tás nö ve lé sé -
ben és a tej ma ga san tar tott fel vá sár lá si árá ban re mény ked nek.

z Ez zel szem ben po zi tív je len ség nek is ta núi le he tünk, mi kor egy -
re több olyan hírt tu dunk köz re ad ni új sá gunk ol da la in, hogy szá -
mos ter me lô már meg tet te az el sô lé pé se ket az ön ál ló su lás irá -
nyá ba. Ar ról van szó, hogy a ter melt tej egy ré szét sa ját ma guk
dol goz zák fel, a bát rab bak az ér té ke sí tést is ma guk old ják meg. Ez
per sze több mun kát, oda fi gye lést igé nyel. Meg éri ez a sok ve szô -
dés ez a sok több let mun ka váll alá sa? Min den bi zonnyal igen, hisz
az ön ál ló ság meg te rem té se, a füg gô sé gi vi szony csök ken té se
min den pénzt meg ér.  

z Ez zel per sze ko ránt sem tel jes a kvó ta meg szû né se utá ni há zi fel -
adat meg ol dá sa. Úgy tû nik, van má sik meg ol dá si le he tô ség is.
Nem ré gi ben föl röp pent a hír, hogy meg szü le tett a „cso da fegy ve -
rünk.” A GMO-men tes tej ter me lés. En nek el sô lé pé se ként a ha zai
ta kar má nyo zás egyik fô alap anya gát ké pe zô – több sé gé ben gén -
mó do sí tott el já rás sal ter mesz tett – im port szó ja ki vál tá sa már is
bor zol ja nem ke vés nagy ter me lô ide ge it. Alig he ver ték ki a te rü le -
ta la pú tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá nak okán ka pott sok kot, most
jön egy újabb ki hí vás.

z Ere de ti öt let nek tû nik, hogy GMO – men tes sé günk ré vén,
ko moly pi a ci elô nyök re te he tünk szert az Uni ó ban. Köz hely, de
na gyot nem té ved he tek, mi kor azt mon dom: az ör dög a rész le tek -
ben rej lik…

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Interjú Gyôrffy Balázzsal, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnökével 2

Tangazdaság a Rangut-majorban 4

Bemutatkozik a Martontej 7

Agrometal 9

Ukrajna tejgazdasága 10

A jánoshalmi Szakképzô Iskola felveszi 
a versenyt a termelô üzemekkel is 12

Táji örökségünk megôrzése szürke gulyával 14

Állat itatás – pénznyelô vagy pénzverô? 15

Költséghatékony tejtermelés 2015 16

Próbaüzem a Hidasháti Zrt. biogáz üzemében 17

Korszerû trágyakezelés 20

A tôgy fertôtlenítése 22

A juh- és kecsketej termelés jelenlegi helyzete 24

Genetikailag módosított növények 
termesztésének hazai tilalma 26

Sajtos receptek 28

Nagy a várakozás 
a változások elôtt!

TARTALOM

2015. MÁRCIUS 1

2013-ban újra alapította:
dr. Lendvay Béla, Aranytollas újságíró

MEGJELENIK MINDEN PÁRATLAN HÓNAPBAN

Fôszerkesztô: Bódi Ágnes 

bodinform@gmail.com

Fotók: Beregszászi Nikolett

Kiadja: Beregszászi Editorial Kft.

Vezetô: Beregszászi Miklós

1142 Budapest, Dorozsmai u. 211-213.

Tel./fax: +36-1-220-3760

Mobil: +36-70-519-4434,

tejgazdaságiszemle@gmail.com

Nyomdai elôkészítés: Princz Mihály

Nyomdai munkák: Skorpio Print

A szerkesztésben szakemberek vesznek részt.

NEM MEGRENDELT KÉZIRATOT ÉS FOTÓT

NEM ÕRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

ISSN 2064-5074



z Az utób bi 2-3 esz ten dô ben szép ered mé nye ket pro du -
kált az ag rá ri um. Ho gyan se gí tet te és se gí ti ezt az ör ven -
de tes fo lya ma tot a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra? Mit
kell az alatt ér te ni, hogy szol gál ta tó ka ma ra ként sze ret -
né nek mû köd ni?

z Kö zel két év vel ez elôtt, 2013. már ci us 28-án jött lét re az
or szá gos szin ten egy sé ge sen szer ve zett, kö te le zô tag ság hoz
kö tött köz tes tü let, a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra (NAK).
A vál to zás alap ve tô oka pon to san az volt, hogy min den ko ráb bi
erô fe szí tés el len ére a ma gyar me zô gaz da ság ki bo csá tá sa, jö ve -
del me zô sé ge, ver seny ké pes sé ge egy fo lya ma to san csök ke nô ívû
gör be ké pét mu tat ta. Ha nem fél né nek so kan a szó tól, ak kor azt
mon da nám, hogy egy faj ta rend szer vál to zás ra volt szük ség. A ko -
ráb bi, fi no man szól va is mo za i kos rend szer he lyé re az össze fo -
gást, mint új ener gi á kat fel tá ró és di na mi zá ló ve zér lô el vet emel -
tük a kö zép pont ba. Az volt a cél, hogy az ag rá ri um ban dol go zók
egyen lô esé lyek kel és le he tô sé gek kel jus sa nak in for má ci ó hoz,
tá mo ga tás hoz és se gít ség hez, hogy et tôl fog va va ló ban csak a
te het ség és a szor ga lom le gyen a si ker ko vá csa. Az ag rá ri um
sze rep lô i nek csak a ter me lés sel kell jen fog lal koz ni uk, utá na pe -
dig az ér té ke sí tés re kon cent rál has sa nak!

z Hogy eze ket a cé lo kat ho gyan le het el ér ni? Egy részt, ami kor
a gaz da ság po li ti kai dön té se ket meg hoz zák, ak kor ott kell len -
nünk: fel ké szül ten, szak mai ér ve ket fel so ra koz tat va kell részt
ven nünk a mun ká ban. Má sik ol dal ról pe dig a szó min den ér tel -
mé ben szol gál tat nunk kell, an nak ér de ké ben, hogy tag ja ink
több pénz hez, pi a choz, tu dás hoz, szak mai és jo gi tá mo ga tás -
hoz jus sa nak! Nem for dul hat elô pél dá ul, hogy egy gaz dál ko dó
azért nem nyújt be pá lyá za tot, mert nem jut el hoz zá a meg fe -
le lô in for má ció, il let ve nem tud ja, ki tôl kér jen ta ná csot. 

z Úgy gon do lom, hogy kezd be ér ni a kö zel két éves erô fe szí té -
sünk gyü möl cse: az or szág bár mely szeg le té ben élô ta gunk
igény be ve he ti a se gít sé gün ket. Lét re hoz tuk a tá jé koz ta tást, a
szak ta ná csa dást, il let ve a gaz dál ko dók fel ké szült sé gé nek ja ví -
tá sát szol gá ló egyéb te vé keny sé ge ket és szol gál ta tá so kat
össze fo gó NEG TáR-t, a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra Egy sé -
ges Gaz da tá mo ga tó Rend sze rét. Az el sô vo nal a fron ton az
egész or szá got le fe dô fa lu gaz dász-há ló za tunk. Hogy csak egy
ada tot mond jak: ta valy az egy sé ges ké rel mek két har ma dát az
ô se gít sé gük kel nyúj tot ták be a gaz dál ko dók. Jól mû kö dô szol -
gál ta tá sunk az in gye nes jog se gély szol gá lat is. Ha vi la punk, a
NAK lap, elekt ro ni kus hír le ve le ink, il let ve a Ka ma ra kü lön bö zô
te ma ti kus hon lap jai a gyors és ha té kony in for má ci ó á ram lást
szol gál ják. A ka ma rai kár tyá val el ér he tô ked vez mé nyes szol gál -
ta tá sok kö re is fo lya ma to san bô vül. 

z De hogy csak meg em lít sem a leg utób bi „pro jekt je in ket”: a
társ szer vek kel együtt mû kö dés ben meg je len tet tük a zöl dí tés re,
a köl csö nös meg fe lel te tés re és a nit rát-ér zé keny te rü le tek re
vo nat ko zó jog sza bá lyok elô írá sa it rész le te sen és kö zért he tô en

Interjú Gyôrffy Balázzsal, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnökével

Szolgáltató Kamara, Együttmûködô Agrárium 

be mu ta tó ké zi köny ve ket, és nép sze rû a né hány he te mû kö dô
EKÁ ER kal ku lá to runk is. Nem is so ro lom to vább, hi szen a tag -
ság több sé ge pon to san tud ja, hogy nincs olyan, a me zô gaz da -
ság gal, élel mi sze ri par ral és vi dék fej lesz tés sel kap cso la tos
prob lé ma, ami ben a NAK ne tud na meg fe le lô mó don se gít sé -
get nyúj ta ni. Aki meg nem is me ri a le he tô sé ge ket, azo kat ar ra
biz ta tom, hogy ér dek lôd jön, ke res sen ben nün ket!

z Ami pe dig az ér de kek ér vé nye sí té sét il le ti: a Ka ma ra a dön -
tés ho za ta li mun ká ban je len van és hal lat ja a sza vát. Hogy itt is
csak egyet em lít sek: ki vé te les le he tô ség pél dá ul, hogy a je len -
le gi uni ós cik lus ra va ló fel ké szü lés ben a NAK már te vé ke nyen
részt tu dott ven ni. A kor mány zat tá mo gat ta azt a Ka ma ra ál tal
meg fo gal ma zott ja vas la tot, hogy a Vi dék fej lesz té si Prog ram cél -
ja i nak meg ha tá ro zá sa kor az ál lat te nyész tés re, az élel mi sze r-
i par ra és a ker té szet re fek tes sünk hang súlyt. 

z De hogy a kér dé sét ne hagy jam vá lasz nél kül: igen úgy gon -
do lom, és ezt ne ve gye el bi za ko dott ság nak, hogy az ag rá ri um
el múlt idô szak ban el ért ered mé nye i hez a Nem ze ti Ag rár gaz da -
sá gi Ka ma ra mun ká ja is hoz zá já rult. Egy re ke ve seb ben gon dol -
ják azt, hogy a me zô gaz da ság si ke re vagy si ker te len sé ge az
idô já rás szesz élyé nek vagy a jó uram-bá tyám kap cso la tok nak a
függ vé nye. He lyet tük a tu dás, az in for má ció és az együtt mû kö -
dés az új hí vó sza vak.

z Mi köz ben egy más után épül nek az eu ró pai szín vo na lú
te he né sze ti te le pek a ma mut gaz da sá gok ban, ad dig a
kis- és kö zép gaz da sá gok ne he zen jut nak az öt rôl a hat ra.
Ke vés a pá lyá za ti for rás, az ön erô, az elô nyös hi tel.
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Ho gyan pró bál ezen a hely ze ten vál toz tat ni a ka ma ra?
Mi lyen se gít ség re szá mít hat nak a tej ter me lô gaz da sá gok
a fa lu gaz dász és a szak ta ná csa dó szol gá lat tól?

z A kér dé sé be szôtt vé le ménnyel ma gam is ta lál ko zom, de
ahány pi a ci sze rep lô, annyi fé le meg kö ze lí tés lé te zik. Ko ránt -
sem va gyok biz tos ab ban, hogy az Ön ál tal ma mut gaz da sá gok -
nak ne ve zett vál lal ko zá sok úgy érez nék, hogy éle tük, hogy stíl -
sze rû le gyek, fe né kig tej fel. Az vi szont biz tos, hogy a kis- és kö-
z epes gaz da sá gok fej lesz té se a kö vet ke zô tá mo ga tá si cik lus
egyik ki emelt fel ada ta, és nem csak a sza vak szint jén. Ha át te -
kint jük a mos ta ni EU-s költ ség ve té si cik lus ra vo nat ko zó uni ós
és nem ze ti tá mo ga tá sok rend sze rét, ak kor vi lá gos sá vá lik ez a
szán dék. Le zá rult a ré gi, és kez dô dik egy új ag rár fi nan szí ro zá si
rend szer, mó do sul a tá mo ga tot tak kö re, ide gen ki fe je zés sel él -
ve, má sok lesz nek a „pri o ri tá sok”. A kö vet ke zô hat év ben ki csi -
vel több, mint 13 mil li árd eu rós uni ós for rás szol gál a ma gyar
ag rá ri um fej lesz té sé re, ez éven te, mai ár fo lya mon szá mol va,
653 mil li árd fo rin tot je lent. Óri á si összeg és óri á si ki hí vás a ha -
zai dön tés ho zók szá má ra, hogy min den fil lér je cél ba ta lál jon.
Ez nem csök ken ti ugyan ak kor az ag rár tár sa da lom fe le lôs sé gét
ab ban, hogy el sa já tít sa mind azt a tu dást, amely a bol do gu lás -
hoz szük sé ges. An nak ér de ké ben, hogy a me zô gaz da ság nö ve -
ke dé si pá lyán ma rad has son, min den sze rep lô össze fo gá sa
szük sé ges. A prog ra mok ki mun ká lá sá ban a Ka ma ra ál lás pont -
ja és ér vei is jócs kán sze re pet kap tak, de leg in kább ab ban van
fel ada tunk, hogy se gít sük a pi a con azo kat, akik nek szük sé gük
van er re. A NAK fa lu gaz dá szai és szak ta ná csa dói lesz nek az
egyik leg fel ké szül teb bek ezek ben a kér dé sek ben. Fo lya ma tos
kép zé se ken vet tek és vesz nek részt, tu dá suk kal, meg ol dá si ja -
vas la ta ik kal min den tag ren del ke zé sé re áll nak.

z Ami pe dig a tô ke-el lá tott ság old alát il le ti, szá mos pénz in té -
zet tel kö töt tünk együtt mû kö dé si meg áll apo dást, pon to san an -
nak ér de ké ben, hogy a ter mék lán cok ki sebb sze rep lôi is „lab -
dá ba rúg has sa nak”. Úgy lát juk, hogy a ban kok is a meg bíz ha -
tó, ki sebb ügy fe lek irá nyá ban mu tat nak ér dek lô dést, ezek nél a
part ne rek nél lát ják a bô vü lés le he tô sé gét, hi szen a nagy vál la -
la tok ese té ben el ér ték már a leg több po ten ci á lis ügy fe let. 

z A kö zel jö vô ben az Eu ró pai Unó ban meg szû nik a tejk vó -
ta, min den tag or szág annyi te jet és tej ter mé ket ál lít elô,
amennyit ér té ke sí te ni ké pes. Elôny, vagy hát rány ez a
ma gyar tej ter me lôk szá má ra? Össze ha son lít va a ma gyar
tej ter me lés szín von alát, ver seny ké pes sé gét és pi a ci po -
zí ci ó it a leg fej let teb bek kel és a szom szé dos or szá gok kal,
hol ál lunk, mit kell ten nünk azért, hogy a ma i nál na gyobb
arány ban jus son el a fo gyasz tók hoz a ma gyar tej?

z A Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra me ga la ku lá sa óta azon
dol go zik stra té gi ai part ne ré vel, a Tej Ter mék ta náccsal, hogy a
tejk vó ta után is „le gyen élet”. Ez a mun ka az ág azat ban már
évek óta fo lyik, azon ban a ter mék pá lya sze rep lôi fel ké szült ség
szem pont já ból kü lön böz nek egy más tól. A tej ter me lôk az el múlt
évek ben mil li ár do kat fek tet tek be a tech no ló gi ai fej lesz té sek -
be, így má ra el ér tük, hogy ter me lé si pa ra mé te rek te rén jó val
elô rébb já runk, mint a kör nye zô or szá gok. Az el múlt öt év ben
meg újult a tech no ló gi ai hát tér, az in ten zív tej ter me lés kon cent -
rált üze mek ben fo lyik, a tej ter me lés ge ne ti kai hát te re ki vá ló.
Amíg a tej ter me lés ese tén vi szony lag erô sek az ala pok a vál to -
zás el vi se lé sé hez, ad dig a fel dol go zók nál már sok kal ked ve zôt -

le nebb a hely zet. A fel dol go zó i par tech no ló gi ai le ma ra dá sa mi -
att to vább ra is nagy az igény az élel mi sze ri pa ri cé gek kor sze rû -
sí té sét cél zó pá lyá za ti for rá sok ra. Az át me net re tör té nô fel ké -
szü lés ben a leg na gyobb le ma ra dá sunk a ke res ke de lem te rén
van. A pi ac ra ju tá si fel té te lek nem biz to sí ta nak ked ve zô kör nye -
ze tet az ág azat szá má ra az át me net hez, és je len tôs az el ma ra -
dá sunk a mar ke ting te rén is.

z A ka ma ra ál lás pont ja sze rint a leg fon to sabb a vá sár lói bi za -
lom meg ôr zé se, a ter mék mi nô sé gé nek ga ran tá lá sát szol gá ló
alap el vek be tar tá sa. Ezt pe dig csak a ter mék nyo mon kö vet he -
tô sé gén ke resz tül tud juk biz to sí ta ni. 

z A köz tes tü let szak mai osz tá lyai ja va sol ják azt is, hogy szi go -
rúbb tör vé nyi sza bá lyo zás sal kel le ne biz to sí ta ni a nem köz vet -
le nül a fel dol go zó tól tör té nô vá sár lást. Ugyan ak kor fon tos nak
tart juk, hogy a tisz tes sé ges pi a ci sze rep lôk ki kö zö sít sék ma guk
kö zül azo kat, akik tisz tes ség te len mó don, jog sza bály vagy eti -
kai nor ma meg sér té sé vel pi a ci za vart kel te nek és kárt okoz nak
má sok nak. Eh hez fog se gít sé get nyúj ta ni, re mé nye ink sze rint,
a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra és a Tej Ter mék ta nács ál tal
kö zö sen ki dol go zás ra ke rü lô Tej Ter mék pá lya Eti kai Kó dex is.
A Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra to vább ra is tá mo gat ja az
ág azat áfa csök ken tés re tett ja vas la tát. Ez nem csak az áfa csa -
lás vissza szo rí tá sá ra tett lé pés len ne, de a ver seny ké pes sé get
is ja ví ta ná a tej ág azat ban. Kö zös ér de künk, hogy a ma gyar
tej ter me lôk a kvó ta rend szer jö vô évi el tör lé sét kö ve tô en is
ver seny ké pe sek tud ja nak ma rad ni. 

2 BÓ DI ÁG NES

2015. MÁRCIUS 3



z Hon nan kap ta a ne vét a ma jor, és
mû kö dé sé ben mi lyen sze re pet ját -
szik a tan gaz da ság jel leg? – kér de -
zem Há mo ri Ró ber tet. 

z A Ran gut-ma jor szó a „ran gos út” ki fe -
je zés bôl szár ma zik. A há bo rú elôtt a kör -
nyé ken az Er dôdy gró fok bir to kai vol tak
sok kis ma jor ral, ezek út jai Vas me gye

Tangazdaság a Rangut-majorban

leg ré geb bi ál lat tar tó te le pé hez, a Ran gut-
ma jor hoz ve ze tô út hoz csat la koz tak.
A 70-es évek ele jén a kör nye zô ki sebb
ál la mi gaz da sá gok össze vo ná sá val ala -
kult meg a Szom bat he lyi Ál la mi Tan gaz -
da ság, és kez dô dött el a te je lô te he-
né szet meg ala po zá sa. A tan gaz da ság a
Mo son ma gya ró vá ri és Keszt he lyi Ag rár -
tu do má nyi egye tem hall ga tó i nak szol gált
a gya kor la ti kép zés bá zi sá ul.

z Az egye tem is ták mel lett a volt kô sze gi és
a vé pi me zô gaz da sá gi szak kép zô is ko lák
hall ga tói is itt tet tek szert gya kor la ti is me -
re tek re. A tan gaz da sá gi mun ka a ko ráb bi -
ak hoz ké pest sze ré nyebb mér ték ben, de
nap ja ink ra is meg ma radt. Je len leg az Ál lat -
or vos tu do mány Egye tem hall ga tói évi két
al ka lom mal hat he tes idô tar tam ban itt mé -
lyí tik el ta kar má nyo zá si és sza po ro dás bi o -
ló gi ai gya kor la ti is me re te i ket.

z Gaz da sá guk a Me zort cég cso port -
hoz tar to zik. Mi lyen elô nyök fa kad -
nak eb bôl? A cég jö ve de lem ter me lô
ké pes sé gé ben mi lyen arányt kép vi -
sel a te je lô te he né szet? A tej fel vá -

sár lá si árá nak drasz ti kus csök ke né -
sé bôl adó dó be vé tel ki esé sét ho gyan
pó tol ják?

z A Me zort cso port hoz va ló tar to zá sunk -
nak az a gaz da sá gi hasz na, hogy a nagy
vo lu me nû kö zös be szer zés ben, és ér té -
ke sí tés ben az egy sé ges fel lé pés ered mé -
nye ként elô nyö sebb po zí ci ók hoz tu dunk
jut ni. Gaz da sá gunk nak 2400 hek tár bé -
relt föld te rü le te van. Ez elég ar ra, hogy
az 1500 te je lô te hén és sza po ru la ta szá -
má ra szük sé ges ta kar mány nö vé nye ket
meg ter mel jük. Az ár be vé tel 80-82 szá -
za lé kát a tej ter me lés ad ja, mind össze
18-20 szá za lék ke let ke zik a nö vény ter -
mesz té si ág azat áru nö vény ter me lé sé -
bôl. A tej ter me lés re ala po zott gaz dál ko -
dá sunk ered mé nyes volt az elô zô évek -
ben. Az idei év ben a tej át vé te li árá nak a
drasz ti kus csök ke né se mel lett a te rü let
ala pú tá mo ga tá sok szá munk ra elôny te -
len vál to zá sa is sújt ben nün ket. Az Eu ró -
pai Unió Orosz or szág gal szem ben be-
ve ze tett em bar gó já nak kö vet kez té ben
ve szí tet tük el szlo vén ex port-pi a cun kat.
A cég aho vá ed dig szál lí tot tuk a te jet az
jobb aján la tot ka pott egy, az em bar gó
mi att ér té ke sí té si gond dal küsz kö dô nyu -
ga ti ter me lô tôl. Így most a ko ráb bi 8-10
fo rin tos li te ren kén ti nye re ség he lyett
most ha son ló nagy ság ren dû adós sá got
va gyunk kény te le nek el köny vel ni. Eb ben
a hely zet ben an nak is örül he tünk, hogy
nyo mott áron ugyan, de ér té ke sí te ni tu -
dunk a MI ZÓ és az Óvár tej fe lé. Va la -
mennyit ja vít a hely ze ten az ál lat lét szám -
ra ve tí tett tá mo ga tás, de ez zel együtt is
bo rí té kol ni le het, hogy rá fi ze té ses lesz az
évünk. En nek el len ére bi za ko dó ak va -
gyunk, hogy túl él jük ezt az idô sza kot. 

z A te jár csök ke né sé bôl ke let ke zett be -
vé tel ki e sést az ipa ri nö vé nyek na gyobb
menny iség ben tör té nô ter me lé sé vel és
ra ci o ná lis költ ség gaz dál ko dás sal igyek -
szünk mér sé kel ni.
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Hámori Róbert vezérigazgató

Az új 350 férôhelyes istállók

A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. tejelô szarvasmarha-tartó
telepe a Rangut-majorban van, amely Táplánszentkereszt
határában található. Itt van a cég központi irodája is. 
A gazdaság vezérigazgatója Hámori Róbert. Hatodik éve 
tölti be ezt a posztot. Korábban is ennél a gazdaságnál 
dolgozott fôállattenyésztôként. Fontosnak tartja, hogy
közvetlen kapcsolata legyen a termeléssel, azért van itt 
a tehénistállók szomszédságába az irodája. 



z Az el múlt évek ben mi lyen kon cep ció
men tén ter vez ték meg be ru há zá sa i -
kat? Az ál lat tar tás kö rül mé nye i nek ja -
ví tá sa után mi lye nek a ta pasz ta la ta ik?

z A tar tás tech no ló gi ák kor sze rû sí té se
azért fon tos, mert a ma gyar hols te in-fríz
te nyé sze tek ge ne ti ká ja 12.000 kg fö löt ti
lak tá ci ós ter me lé si po ten ci ált biz to sít.
Ez a po ten ci ál ki ak ná zat lan ma rad, a
ter me lést nagy mér ték ben vissza fog ja, ha
nem meg fe le lô ek a tar tá si kö rül mé nyek. 
A tar tá si kö rül mé nyek kor sze rû sí té sé vel
te hát ki sebb költ ség gel, na gyobb menny-
i sé gû és jobb mi nô sé gû te jet tu dunk ter -
mel ni, ki tud juk hasz nál ni az ál la tok ban
rej lô ge ne ti kai le he tô sé ge ket.

z Je len leg két te lep he lyün kön össze sen
1500 te je lô szar vas mar hánk van, hoz zá
szá mít va ezek sza po ru la tát és a szá ra zon
ál ló egye de ket is, a tel jes szar vas mar-
ha lét szá munk 3000 da rab ra te he tô.
A Ran gut-ma jo ri te lep tej ter me lé si ka pa -
ci tá sa az or szág tíz leg jobb ja kö zött van,
te he nen ként éven te csak nem 10 ezer ki -
lo gramm tej ho zam mal. A na pi át la go san
le fejt tej mennyi sé ge 21 ezer li ter.

z Az el múlt 5 év ben ki ma gas ló mér té kû,
mint egy 2.5 mil li árd fo rin tos fej lesz tést
haj tot tunk vég re az ÁTK-s pá lyá za ti for rá -
sok fel hasz ná lá sá val. Mind két ál lat tar tó
te le pün ket kor sze rû sí tet tük. De La val 50
ál lá sos kör for gó rend sze rû fe jô há zat épí -
tet tünk, mely nek ka pa ci tá sa biz to sít ja a
gyor sabb fe jést, ezál tal a te he nek nek ke -
ve sebb idôt kell vá ra ko zás sal el töl te ni,
töb bet tud nak pi hen ni. A fe jô ház szá mí -
tó gé pes rend sze re mé ri és tá rol ja a le fejt
tej menny isé gé re és mi nô sé gé re vo nat -

ko zó ada to kat. A te he ne ket Alp ro ivar -
zást meg fi gye lô rend szer rel sze rel tük fel,
mely egyé ni moz gá sak ti vi tást mér, en nek
se gít sé gé vel ki vá laszt ha tó az op ti má lis
meg ter mé ke nyí tés idô pont ja. Az au to -
ma ta ki vá lasz tó ka pu is jól se gí ti a ke ze -
lés re ki je lölt ál lat azo no sí tá sát.

z Az is tál lók kor sze rû sí té sé vel az volt a
cél, hogy a ré gi mé lyal mos tech no ló gi át
pi he nô bok szos ra cse rél jük. En nek ér de -
ké ben új 300 fé rô he lyes pi he nô bok szos
is tál ló kat épí tet tünk és fe lú jí tot tuk a ré gi
500 fé rô he lyes fa szer ke ze tes épü le te ket.
Az új is tál lók ban az ál la tok tar tá si kö rül -
mé nye i nek ja ví tá sát a pi he nô bok szon kí -
vül a meg fe le lô hô mér sék let és fény vi szo -
nyok biz to sí tá sá val és az ál lat hi gi é ni ás
kö rül mé nyek (au to ma ta trá gya le hú zó
szán) ja ví tá sá val tud juk meg va ló sí ta ni.

z A mé lyal mos rend szer rôl a pi he nô bok -
szos ra va ló át té rés azt a ta pasz ta la tot
hoz ta, hogy az idô sebb ál la tok ke vés bé
tud nak al kal maz kod ni a meg vál to zott
tar tá si kö rül mé nyek hez. Több egyed kép -
te len volt er re, így ezek saj nos ki es tek a
ter me lés bôl. A tel jes al kal maz ko dás hoz
jó eset ben fél év, de a meg nyug ta tó mó -
don tör té nô be szok ta tás hoz enn él több
idô re is szük ség van. A fej lesz tés nek már
van nak kéz zel fog ha tó ered mé nyei. A szo -
ma ti kus sejt szám mennyi ség je len tô sen
csök kent.

z Meg fi gyel tük azt is a má sik te le pün -
kön, hogy ami kor egy ré gi, na gyon el -
hasz ná ló dott pi he nô bok szos, igen rossz
tar tá si kö rül mé nyek kö zül ke rül tek át az
ál la tok ma ga sabb kom for tot biz to sí tó is -
tál lók ba, ak kor rö vid idô el tel te után a
tej mennyi ség ha vi át la gos, más fél li te res
nö ve ke dé se volt ta pasz tal ha tó. Eb ben az
est ben az idô sebb te he nek is na gyobb
fo kú al kal maz ko dó ké pes sé get mu tat tak.

z Kor sze rû sí tet tük az üszô ne ve lô is tál ló -
kat is. Épí tet tünk to váb bá 2000 ton na
be fo ga dá sá ra al kal mas si ló tá ro lót is
mind két te le pün kön. A trá gya ke ze lés ben
is elôbb re lép tünk, zárt rend sze rû hígt rá -
gya tá ro lót ala kí tot tunk ki. Rész ben már
me gol dot tuk a hígt rá gya  csô ve ze té kes
lo cso ló rend sze ren ke resz tül tör té nô ki -
jut ta tá sát a föl dek re.

z To váb bi be ru há zás ban még nem gon -
dol ko dunk, mert a mos ta ni ak ered mé -
nye kép pen már meg je lent az amor ti zá ci -
ós költ ség, mely meg nö ve li a ter me lés
ön költ sé gét.
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Az 50 állásos körforgó

Fejés közben...
Â



z Ho gyan ter ve zik csök ken te ni pi a ci
ki tett sé gü ket? Van-e elég szak em be -
rük, mun ka tár suk? Tud va le vô, hogy
mi lyen ne héz meg bíz ha tó, so ká ig egy
mun ka he lyen ma ra dó mun ka tár sat
ta lál ni.

z Táv la ti cél ként a ter mék pálya to vább-
vi te le, te hát a tej egy ré szé nek sa ját-
erôs fel dol go zá sa nem je lent meg ol dást.
Az len ne az op ti má lis, ha lét re jön ne a
nagy mennyi sé gû te jet ter me lô gaz da sá -

gok in teg rá ci ó ja és az össze fo gás ered -
mé nye ként, mint ér té ke sí té si kö zös ség
tud ná nak épí te ni fel dol go zót. A meg ol -
dást eb be az irány ba kell ke res ni, hogy
füg get le ned ni tud junk a fel vá sár lók tól,
csök ken jen a pi a ci ki tett sé günk. Itt a ha -
tár kö zel sé gé ben az oszt rá kok nál a na -
gyobb ke re se ti le he tô ség csá bí tá sá ban
egy re na gyobb gond a meg fe le lô mun ka -
erô biz to sí tá sa. Itt is nagy a fluk tu á ció. Az
éj sza kai és hét vé gi mo no ton mun ka vég -
zést nem szí ve sen vál lal ják az em be rek.

z Gon dol kod nak-e a GMO-men tes tej -
ter me lés re va ló át té rés re? Hasz nál -
nak-e most szó ját a ta kar má nyo zás -
ban, ha igen, ak kor mi vel ter ve zik azt
ki vál ta ni?

z Mi is hasz ná lunk a ta kar má nyo zás -
ban im por tált szó ját, hisz ez nincs tilt -
va. Ne héz el len áll ni a kí sér tés nek, ha
van ol csóbb ab rak ta kar mány a pi a con
és an nak hasz ná la tá val költ ség ha té ko -
nyab bá le het ten ni a ter me lést. Ma xi -
má li san egye tér tek az el kép ze lés sel,
tá mo ga tom azt a cél ki tû zést, hogy le -
gyen GMO-men tes a tej. Már fel ké szül -
tünk a GMO-men tes ta kar má nyo zás ra.
A szó ját rész ben az ext ra hált nap ra for -
gó és rep ce da rá val igyek szünk majd ki -
vál ta ni. Más részt szó ja ba bot is fo gunk
ter mel ni. A Sze ge di Ga bo na ku ta tó ál-
tal ne me sí tett Ba hia név re ke resz telt
szó ja bab ala csony trip szin-in hi bi tor tar -
tal mú, te hát fel tá rás nél kül hasz nál ha -
tó ta kar má nyo zás ra. Vár ha tó an ol csó
fe hér je for rás lesz, és zsír tar tal ma pó -
tol ni tud ja majd az im por tált nö vé nyi
zsí ro kat is. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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kez de mé nye zés min den kép pen
di csé re tes és má sok nak is pél dát
mu ta tó. Az aláb bi ri por tunk azért

is ér de kes, mert eb ben az eset ben a fel -
dol go zó üze met az a ma gyar Ag ro me tál
Kft. ké szí tet te, mely a komp lett tej üze mek,
va la mint tej üze mi fel dol go zó von alak és
be ren de zé sek nagy múl tú, Eu ró pa szer te
is mert gyár tó ja. A ha zai fej lesz tés sel és
gyár tás sal ren del ke zô ki vi te le zô már szá -
mos or szág ban je len tôs be ru há zást va ló sí -
tott meg, itt az ide je, hogy az or szá gon be -
lül is egy re töb ben meg is mer jék kre a tív al -
ko tó te vé keny sé gü ket. 

z A fô vá ros tól, va la mint Szé kes fe hér vár tól
és Du na új vá ros tól is nagy já ból 40 ki lo mé -
te res tá vol ság ra, Mar ton vá sár mel lett Lász -
ló pusz tán ta lál juk a Prog rag-Ag rár cent rum
Kft. gaz da sá gá nak te je lô szar vas mar ha te -
le pét. A te le pen a fe jô ház mel lé épí tet ték
fel a Mar ton tej fel dol go zó üze met.

z A te lep a há bo rú elôtt gróf Dré her An tal
bir to ká nak ré szét ké pez te. Az ak ko ri „Ma -
gyar Tar ka” te nyész ál lo mány ala poz ta meg
a te lep hír ne vét. A te lep jel ké pé nek szá mít
an nak a hí res Agusz ta ne vû te hén nek a
bronz szob ra, me lyet An tal Ká roly a ma gyar
em lék mû szob rá szat je les kép vi se lô je (köz is -
mert al ko tá sai a Nép sta di on szo bor park ban
a Bir kó zók, Gel lért és Ju li a nus ba rát szob ra
a Hil ton Szál ló nál) ké szí tett 1975-ben.
Agusz ta a tej ter me lés ben nyúj tott élet tel je -
sít mé nyé vel messze meg elôz te ko rá nak
ered mé nye it, 1 év alatt 12.707 li ter te jet
adott, ben ne 768 kg tej zsírt. Enn él több va -
jat még a vi lá gon nem ter melt te hén. 

Bemutatkozik a Martontej

z A cég ügy ve ze tô igaz ga tó ja Bo dó
Ágos ton, aki ko ráb ban más te rü le ten
dol go zott, nagy báty ja (a cég tu laj do no -
sa) fel ké ré sé re fo gad ta el ezt a posz -
tot. Át ké pez ve ma gát gyer mek ko ri ál -
ma vált most va ló ra – szom széd juk egy
Tsz el nök volt, aki nek rá ha tá sá ból gyö -
ke ret eresz tett lel ké ben a gaz da ság
irá nyí tá sá hoz, az ál lat tar tás hoz va ló
von zó dás. Ar ra ké rem, mu tas sa be rö -
vi den a gaz da sá got, ben ne hang sú lyo -
san a te he né sze ti te le pet.

z Te rü le tünk, ame lyen gaz dál ko dunk 960
hek tár nagy sá gú bé relt te rü let. A te he nek
ta kar má nyo zá sá hoz szük sé ges nö vé nye -
ket, mint a si ló ku ko ri ca, lu cer na, rozs, ku -
ko ri ca, tri ti ká lé sa ját föld je in ken ter meszt -
jük meg. Ki lenc száz öt ven te je lô te he nünk
van, és hoz zá a 950 sza po ru la ta. Az összes
lét szám 1600-1800 kö zött vál to zik. A bi -
ka bor jú kat né hány he tes kor ban ér té ke sít -
jük. Az üszôk itt ma rad nak, ne ve lés be von -
juk ôket, mert a te je lô te hén lét szá mot
1200 db-ra sze ret nénk meg nö vel ni.

z A te le pen az ál la tok el he lye zé se rész -
ben a Dré her gróf ura dal mi ide jé bôl szár -
ma zó épü le tek ben, más részt a ké sôbb

épült szer fás is tál lók ban és a ta valy el ké -
szült 250 te hén be fo ga dá sá ra al kal mas
kor sze rû is tál ló é pü let ben van meg old va.
A tar tás tech no ló gia mind egyik eset ben
kö tet len, nö vek vô al mos. Az is tál lók ból
éven te két szer visszük ki a trá gyát és de -
po nál juk. On nan ké sôbb egy ré sze a föl -
dek re ke rül, má sik ré szét el ad juk, vagy
szal má ra cse rél jük. A hígt rá gya el ve ze tô
rend szer a fe jô ház ban ke let ke zett trá gyát
és csa pa dék vi zet gyûj ti össze és ve ze ti el
a tá ro ló me den cé be. A ta kar mány ki osz -
tás kül sô ete tô pá lyás meg ol dá sú, a ré gi
is tál lók ban pe dig vá lyú rend sze rû.

z Ön já ró ete tô gé pet sze rez tünk be, na -
gyon jó be vált a TMR tech no ló gi án ala pu -
ló ho mo gén ke ve rék ete tés. A tej fel dol go -
zó ban ke let ke zô sa vót a ta kar mány hoz
ada gol juk. A ta kar má nyo zás ban nem
hasz ná lunk szó ját és sem mi fé le ho zam fo -
ko zót, ki zá ró lag GMO men te sen ta kar má -
nyo zás ra tö rek szünk. A Vi ta fort ál lít ja
össze a ta kar má nyo zá si re cep te ket, az ô
pre mix-eit hasz nál juk. Ter vez zük még,
hogy a le ge lôt is igény be vesszük. A nö -
ven dék mar há kat és a szá ra zon ál ló te-
he ne in ket le gel tet ni fog juk. A ter me lés fo -
lya ma tos sá gát meg fe le lô mé re tû ab rak,

Auguszta a rekorder

Bodó Ágoston ügyvezetô

Örvendetes, hogy az utóbbi idôben egyre több olyan 
tejtermelô gazdaságot tudunk bemutatni, ahol a tej árának
csökkenését a feldolgozótól és a felvásárlótól való egyoldalú
függést azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy a pályázati
lehetôségeket kihasználva saját feldolgozót építenek 
és elkezdik a megtermelt tej egy részének a feldolgozását.

A



8 2015. MÁRCIUS

tö meg ta kar mány, és alom, va la mint szer -
vest rá gya-tá ro lók biz to sít ják.

z Mi lyen jel le gû fej lesz té sek tör tén -
tek az el múlt esz ten dôk ben? Mi re
he lye zik a hang súlyt az ál lat tar tás -
ban?

z A fej lesz té sek iga zá ból az el múlt évek -
ben az ÁTK-s pá lyá za tok nak kö szön he tô -
en in dul tak be, en nek ke re té ben meg -
épült a 2-szer 28 ál lá sos fe jô há zunk és
a 250 te hén be fo ga dá sá ra al kal mas is -
tál lónk. Az ÉLIP pá lyá zat (Me zô gaz da sá gi
ter mé kek ér ték nö ve lé se) ad ta le he tô sé -
get ki hasz nál va pe dig me gé pí tet tük a tej -
fel dol go zó üze mün ket. Ezek nek a be ru -
há zá sok nak az ér té ke el ér te az 1,2 mil li -
árd fo rin tot. Ki je lent het jük, hogy fej lesz -
té se ink ered mé nye meg ala poz za a to -
váb bi jól át gon dolt, op ti má lis nö ve ke dé -
sün ket.

z Büsz kék va gyunk ar ra, hogy Hols te in-
fríz-faj tá jú te he ne ink egész ség ügyi stá -
tu sza hosszú évek óta „ötös men tes”.
Ez alap ján az ál lo mány, az IBR, BVD,
TBC, LE U KÓ ZIS, BRU CEL LÓ ZIS be teg -
sé gek tôl men tes. Ez zel az ered ménnyel
ke vés gaz da ság büsz kél ked het az or -

szág ban. Fon tos nak tart juk, hogy meg -
ôriz zük ezt a vív má nyun kat, ezért ide gen
ál la tot nem en ge dünk be a te le pünk re.
A gaz da ság jól el lá tott fô is ko lai és egye -
te mi vég zett ség gel bí ró szak em be rek -
kel, ál la tor vo sunk és sza po ro dás bi o ló -
gu sunk is van.

z Hí re van, hogy a gaz da sá guk ban
nem „zsák má nyol ják” ki a te he ne ket.
Mi lyen el vá rá sok men tén tör té nik a
tej ter me lé se?

z Nem egy „le fe jô”, ma xi má li san gé-
pe sí tett gaz da ság ban gon dol ko dunk,
amely min den más szem pon tot a nye -
re ség mö gé ál lít. Ar ra tö rek szünk, hogy
ne le gyen ki zsi ge rel ve az ál lat, ezért a
te he ne ket csak két szer fej jük. Az a ve -
zér el vünk, hogy ter mel jen a te hén ke ve -
seb bet, de több ide ig ma rad jon a ter -
me lés ben. Ná lunk most a lak tá ci ós
mu ta tó 3.24, ez zel or szá gos vi szony lat -
ban a 11. he lyen va gyunk. Nem tö rek -
szünk nagy mennyi sé gû tej ter me lé sé -
re. A 28 li te res át lag meg fe le lô szá -
munk ra. A ter melt tej mi nô sé gé ben kell
a leg jobb nak len ni. Az ext ra mi nô sé gû
te jet és az ab ból ké szült ter mé ke ket
nagy ra ér té ke li a fo gyasz tó.

z Az elô zô év ben kezd tük el a tej fel -
dol go zá sát. A na pon ta két sze ri fe jés sel
nyert 22 ezer li ter tej bôl az ér té ke sí -
té si igé nyek nek meg fe le lô en egy re
na gyobb mennyi sé get dol go zunk fel.
Most a pi ac bô ví té sé vel fog lal ko zunk.
A fel dol go zott tej mennyi sé get nö vel ni
sze ret nénk. A napi 5000 li te res men-
nyi sé get cé loz tuk meg. Ter mé ke ink
ada lék és tar tó sí tó szer men tes tech no -
ló gi á val ké szül nek. Por té kán kat köz in -
téz mé nyek be: óvo dá ba, böl csô dék be,
idô sek ott ho ná ba és né hány bu da pes -
ti kis bolt ba, pék ség be szál lít juk. A tej
na gyob bik há nya dát a szek szár di Tol -
na tej Zrt. fe lé ér té ke sít jük.

z A tej fel dol go zó ból ki ke rü lô ké szít -
mé nye ket Mar ton tej már ka név alatt
hoz zák for ga lom ba. A fel dol go zó ve ze -
tô jét Csu tak Lo vász Il di kót kér de zem,
hogy hol ka pott kép zést és mi lyen ter -
mé kek ké szül nek az üzem ben?

z Cser ma jor ban kap tam kép zést, ott vé -
gez tem el az 1 éves is ko lát. Az üzem
be in du lá sa óta va gyok itt. A mel let tünk
lé vô fe jô ház ból lég ve ze té ken ér ke zik a 4
fo kos tej az 5000 li te res tar tály ba, me -
lyet az nap fel is dol go zunk. Sa va nyí tott
ter mé kek kö zül tej fölt, jog hur tot, eb bôl
na túrt és íze sí tet tet, va la mint ke firt ké szí -
tünk. A te jet zacs kós il let ve kü lön bö zô
mé re tû pa lac kos for má ban ké szít jük. Tú -
ró és vaj is több fé le ki sze re lés ben, töb -
bek kö zött nagy sú lyú gaszt ro cso ma go -
lás ban hagy ja el az üze met. Trap pis ta
sajt ból a 3-4 he tes, fó li á ban ér lelt 1-1,5
kg-os vál to za tot ké szí tünk. A fel dol go zás -
kor, min den mun ka fo lya mat elôtt kéz mo -
sás és fer tôt le ní tés van elô ír va, va la mint
gu mi kesz tyû hasz ná la ta.

z Is mét az ügy ve ze tôt kér de zem,
hogy mi lyen szem pon tok alap ján szü -
le tett meg a dön té sük, hogy a fel dol -
go zó meg épí té sé vel az Ag ro me tál
Kft-t bíz zák meg? 

z Az Ag ro me tál Kft-re több ok ból esett
a vá lasz tá sunk. Egy részt jó szom szé di
vi szony ban va gyunk egy más sal, hisz a
gyár tó csar no kuk itt van Rác ke resz tú ron.
Más részt, ha mó dunk ba áll igyek szünk
ma gyar vál lal ko zá sok kal együtt mû köd ni,
se gít ve ez zel egy más erô sö dé sét. Har -
mad részt jó hí rük van az or szág ban és
nem utol só sor ban ked ve zô áron mi nô sé -
gi szak sze rû mun kát vé gez nek.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Jobb oldalt a fejôház, mellette a tejfeldolgozó

Napjaink egyik legkorszerûbb feldolgozója
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e ga la ku lá sunk tól cél ki tû zé sünk
volt a ha zai fej lesz tés és gyár -
tás meg ala po zott fel épí té se, a

ma gyar or szá gi és ex port igé nyek ma gas
szín vo na lú ki elé gí té se.

z A ha zai tej ter me lôk ki szol gál ta tott hely -
ze te új fej lesz té si célt fo gal ma zott meg
az Ag ro me tal csa pa ta szá má ra: ho gyan
le het kor sze rû gyár tás tech no ló gi á kat kis -
üze mi kö rül mé nyek kö zött meg va ló sí ta ni
és gaz da sá go san mû köd tet ni.

z Eh hez a fel adat hoz ki vá ló part ner re ta -
lál tunk a Prog rag-Ag rár cent rum Kft. ve ze -
tô i ben, akik kel együtt mû köd ve si ke re sen
meg va ló sí tot tunk ha zánk egyik leg kor sze -
rûbb tej fel dol go zó üze mét. Az üzem 5000
li ter tej fel dol go zá sá ra épült és 12-14 fé -
le tej ter mék elô ál lí tá sá ra al kal mas. A be -
ren de zé sek szá mí tó gé pes adat gyûj tô rend-
sze re, ami ér zé ke lô i vel és egye di in tel-
li gens esz kö ze i vel hisz te ri kus for má ban a
fon to sabb tech no ló gi ai egy sé gek rôl ada to -
kat gyûjt, tá rol. A le men tett fáj lok for má já -
ban meg fe lel nek mind a ha tó ság, mind a
fo lya ma tos tech no ló gi ai nyo mon kö ve tés
ál tal meg kö ve telt adat szol gál ta tás nak.

z A szá mí tó gé pes fel ügye le ti rend szer
adat gyûj tés re szol gál, de a szá mí tó gép re
te le pí tett Sca da rend szer fel hasz ná lá sá val

AGROMETAL

az egyes gé pek, üzem ré szek meg ha tá ro zó
ada ta i ról is – így a leg fon to sabb két be -
ren de zés rôl, a CIP- és pasz tôr-egy sé gek-
rôl is – fo lya ma to san hô mér sék let-, nyo -
más-, mennyi ség- és tar tály-fel ügye le ti
ada to kat szol gál tat, je le nít meg, fi gyel -
mez te tô, jel zô in for má ci ó kat nyújt.

z Azok nak a tej ter me lôk nek, akik a tej -
fel dol go zás és ér té ke sí tés fel váll alá sa
mel lett dön te nek, az aláb bi kér dé sek ben
kell dön te ni ük:

• Mek ko ra tej fel dol go zó meg va ló sí tá -
sát ter ve zik?

• Ren del kez nek-e hosszú tá von biz to -
sít ha tó, meg fe le lô mi nô sé gû alap -
anyag gal?

• Ma gas tech no ló gi ai igé nyek kel meg -
va ló sít ha tó vagy egy sze rûbb, na pi
friss ter mé kek gyár tá sát ter ve zik?

• A ki vá lasz tott üzem mé ret, a szük -
sé ges be ru há zá si igé nyek, ha tó sá gi
elô írá sok be tar tá sá val gaz da sá go -
san mû köd tet he tô-e?

• Az üzem ar cu la tá nak ki épí té sé re
szak em be re ket akar nak-e be von ni?

• Na gyobb üzem ese té ben szá mol ni
kell a be ren de zés ma ga sabb költ -
sé ge i vel (ezek Uni ós for rá sok ból tá -
mo gat ha tó ak), il let ve a for gó esz -
köz-, mar ke ting- és diszt ri bú ci ós
költ sé gek kel.

z Amennyi ben a fel so rolt kér dé sek ben
dön tés, váll alás tör tént, a ki vi te le zô ki vá -
lasz tá sa a fô fel adat. En nek so rán cél sze -
rû meggyô zôd ni, hogy a ki vi te le zô ren del -
ke zik-e meg fe le lô re fe ren ci ák kal, több
éves szak mai múlt tal, ha zai szak em be rek -
kel, árai és al kat rész-árai hosszú tá von
tart ha tó ak-e és nem utol só sor ban a be-
ü ze me lés és ga ran ci a el lá tás biz to sí tott-e
meg fe le lô szak em be rek kel.

z Re á lis pi ac ku ta tás és költ sé ge lem zés
után a be ru há zás gyors meg va ló sí tá sa és
az ér té ke sí tés ki épí té se a cél, hogy a si -
ke res be ü ze me lés után azon nal meg in -
dul has son a ter me lés.

Az Agrometal márkanevet az elmúlt 25 év során 
a minôség és megbízhatóság jellemezte. 
Kamcsatkától Németországig több mint 380 üzemet 
építettünk a kis-, közép- és nagyüzem kategóriákban.
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szov jet idôk ben a kor mány er re a „ha tár vi dék re” te le -
pí tet te a nagy orosz te rü le tek la kos sá gá nak élel me zé -
sé ben alap ve tô sze re pet ját szó szar vas mar ha ál lo -

mány je len tôs ré szét. A mos ta ni há bo rú vi szont rá nyom ja bé -
lye gét az egész uk rán gaz da ság ra. Az uk rán sta tisz ti kai hi va tal
leg fris sebb ada tai sze rint 2014-ben 24,9 szá za lé kos volt az
inf lá ció az or szág ban, amely nek mér té két az uk rán jegy bank el -
nö ke er re az év re 17-18 szá za lék ra be csü li. 

AZ UK RÁN TEJ TER ME LÉS 
MÚLT JA ÉS JE LE NE LE GI HELY ZE TE

z Uk raj na szar vas mar ha ál lo má nya a Szov jet unió fel bom lá sát
kö ve tô évek ben nagy já ból az egy ha to dá ra csök kent, és né mi
fel töl tô dés után 2014 ele jén – az 1990. évi 23,7 mil li ó val
szem ben – 4,9 mil lió, ezen be lül a fe jôs te hén lét szám 2,45
mil lió egye det szám lált. Az or szág éves tej ki bo csá tá sa enn él jó -
val ki sebb mér ték ben, 23 év alatt 24,5 mil lió ton ná ról 11,2
mil lió ton ná ra apadt, ami egy ér tel mû en az át la gos tej ho zam
emel ke dé sét mu tat ja, amely a leg utób bi 6-7 év alatt egy te -
hén re és a nagy üze mek re szá mít va 3.300 kg-ról 4.800 kg-ra
szö kött fel. Ez az emel ke dés el sô sor ban a te hén ál lo mány – töb -
bek kö zött te nyész ál lat im port út ján tör tént – ge ne ti kai fel ja ví -
tá sá nak az ered mé nye. 

z A te hén lét szám és a ki bo csá tás csök ke né se egy részt az or szág,
il let ve volt or szág rész önál ló vá vá lá sá nak ter mé sze tes kö vet kez -
mé nye, mi vel a köz pon to sí tott szov jet terv gaz da ság je len tôs
egyéb (fô leg orosz) te rü le tek te jel lá tá sát is Uk raj ná ra osz tot ta ki.
A he lyi la kos ság igé nye it fe le ak ko ra mennyi ség gel is ki le he tett
vol na elé gí te ni. Ugyan ak kor ez a vál to zás jól tük rö zi  azt a meg -
boly ga tott gaz da sá gi egyen súlyt is, ame lyet a szov jet utód ál la -
mok nak – ön hi bá ju kon kí vül – rész ben má ig sem si ke rült ki he ver -
ni ük. Konk ré tan, az orosz ré gi ók el lá tá sát szol gá ló friss tej -
mennyi ség nagy ré szé nek Uk raj ná ban ma ra dá sa köz vet le nül
a rend szer vál tás után meg old ha tat lan fel adat elé ál lí tot ta – az
ak kor egyéb ként is elég te len ka pa ci tá sú és ela vult be ren de zé -
sek kel mû kö dô – a tej fel dol go zó üze me ket. Emel lett az ön ál ló
Uk raj na a nö vény ter mesz tés ben kény te len volt a na gyobb jö ve -
del met biz to sí tó és ex port ra jól el ad ha tó nö vé nyek ter mesz té sét
fo koz ni, emi att az or szág ban több hely ütt ko moly ta kar mány-
hi ány lé pett fel. A ta va lyi ter més még fe dez te a te hén ál lo mány
ta kar má nyel lá tá sát, ez azon ban a há bo rú nyo mán el ma radt és
el ha nya golt ve té sek mi att egy re na gyobb gon dot je lent.

Ukrajna 
tejgazdasága

z Az uk rán kor mány 2011-ben el kez dett tá mo ga tá si prog ram já -
nak ered mé nye ként azon ban ma már több, vi lág szín vo na lú tej -
ter me lô gaz da ság és fel dol go zó üzem is mû kö dik az or szág ban,
ahol a kis ter me lôk  ré sze se dé se 2-3 év vel ez elôtt még 70 szá za -
lék volt. A je len le gi pénz ügyi hely zet vi szont nem en ge di meg,
hogy az ál lam tá mo ga tást fi zes sen a ter me lôk nek a tej ter me lés
ha té kony sá gá nak to váb bi ja ví tá sa ér de ké ben, sôt az ér té ke lé si
le he tô sé gek be szû kü lé se mi att ez nem is lát szik cél sze rû nek.

z Uk raj na tej ter me lés nek je len leg az a leg na gyobb prob lé má ja,
hogy a tel jes évi ki bo csá tás mint egy 60-65 szá za lé kát a kol ho zok -
ból ki szo rult kis ter me lôk ad ják, akik szak is me re tek hi á nyá ban és a
he lyen ként aka do zó ta kar má nyel lá tás mi att nem tud nak meg fe le -
lô mi nô sé get biz to sí ta ni. Az ilyen, kis üze mek ben elô ál lí tott te jet az
uk rán ha tó sá gok nem en ge dik be jut ni az ipa ri fel dol go zó üze mek
csa tor ná i ba. A kis ter me lôi tej túl nyo mó része la kos sá gi pi a co kon
ke rül ér té ke sí tés re, friss vagy há zi lag fel dol go zott for má ban. Ez a
te vé keny ség – akár mi lyen gyen ge mi nô sé gû ter mé ke ket pro du kál
is – dön tô fon tos sá gú a fa lu si la kos ság fog lal koz ta tá sa szem pont -
já ból, mi vel – a kis üze mi hús ter me lés sel együtt – mint egy 9 mil lió
fô szá má ra biz to sít mun ka le he tô sé get. Eze ket az em be re ket rend -
kí vül ér zé ke nyen érin ti az az elô ké szí tés alatt ál ló új ren del ke zés,
amely sze rint – a WTO elô írá sa i ra hi vat koz va – a he lyi pi a co kon is
csak olyan tej ter mé kek ér té ke sí té sé re lesz le he tô ség, ame lyek
elô ál lí tá sa em be ri kéz érin té se nél kül tör tént. Kü lön bö zô, orosz
nyel vû hír for rá sok sze rint a ter me lôi szer ve ze tek til ta koz nak e ren -
del ke zés be ve ze té se el len, az uk rán ha tó sá gok vi szont an nak
be ve ze té sét ez év vé gé ig el ke rül he tet len nek lát ják, mi vel az en -
ged élye zett ké té ves mo ra tó ri um ha na ro san le jár. 

z Az orosz nyel vû hír ma ga zi nok ada tai sze rint a fel vá sár lók ja -
nu ár vé gén az el sô osz tá lyú te jért 4,40-4,60 griv nya, a (kis ter -
me lôi) má sod osz tá lyú ért pe dig 3,40 griv nya össze get fi zet tek a
ter me lôk nek ki lón ként (1 uk rán griv nya 16,57 Ft). A griv nya
erôs inf lá ci ó já val ver senyt emel ke dô ár azon ban a tar tá si költ -
sé gek nö ve ke dé se kö vet kez té ben így is las san alat ta ma rad az
ön költ ség nek, és olyan ala csony, hogy sok kis gaz dát a ter me -
lés sel va ló fel ha gyás ra kény sze rít. Va szi lij Vin tovn jak, az In fo-
Ag ro igaz ga tó ja ja nu ár 19-én a La ti fun dist orosz nyel vû  hír por -
tá lon azt ír ta, hogy ilyen árak mel lett ter me lôi be ru há zá sok ra
egy ál ta lán nem le het szá mí ta ni, ezért a 2015. év pró ba év lesz
a kis ter me lôk tal pon ma ra dá sa szem pont já ból.

z Ugyan csak fon tos prob lé ma az új ex port le he tô sé gek ke re sé se,
mi vel a leg na gyobb fel ve vô pi a cuk, Orosz or szág gya kor la ti lag tel je -
sen be zá rult elôt tük. Az Uk rAg ro Kon szalt elem zô cég leg utób bi
ada tai sze rint Uk raj na 2014-ben 11,23 mil lió ton na te jet ál lí tott
elô, ami 0,7 szá za lék kal több az egy év vel ko ráb bi nál. Ez a meny-
nyi ség még min dig jó val meg ha lad ja a 45 mil li ós uk rán la kos ság
szük ség le tét, en nek meg fe le lô en 2014-ben a tel jes ki bo csá tás -
nak mint egy 35 szá za lé ka ex port ra ke rült, és pe dig 80 szá za lék ban
Orosz or szág ba. A „Me ta No vosz tyi” orosz nyel vû hír por tál de cem -
be ri ér té ke lé se sze rint, a fo ko za to san ki ter jesz tett orosz em bar gó,
a „tej há bo rú” ha tá sá ra az uk rán ex port kö zel egy har ma dá ra csök -
kent, ami 140 mil lió dol lár be vé tel ki esést je lent, a kö ze li jö vô ben
pe dig to váb bi vissza esés vár ha tó. A 2014. évi tej ter mék ex port be -
vé te lük az  utób bi 10 év leg ala cso nyabb szint jét je len ti. 

z Az EU el vi le he tô sé get biz to sí tott a ta gor szá gok ba irá nyu ló uk rán
tej ter mék-ex port en ged élye zé sé re, ami a Kö zös sé gen be lül nö vek -
vô ter mék fel es leg re és fô leg az uk rán tej ter mé kek ár szín von alá ra
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A történelem furcsa dolgokat produkál. 
Az orosz birodalom egyik bölcsôje, a Kijevi
Rusz most háborúzik Oroszországgal, 
amellyel az évszázadok során gyakorlatilag
nem voltak konfliktusai, sôt saját lakói 
is mindig annak részeként tekintették, az
Ukrajna név határvidéket jelent.
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va ló te kin tet tel ma gyar szem pont ból is ko moly ve szélyt je lent het.
Egyel ôre azon ban leg fel jebb mi ni má lis mennyi sé gû ilyen ter mék
fe lel meg az uni ós mi nô sé gi kö ve tel mé nyek nek. Az Uk rán Tej fel -
dol go zó Vál la la tok Szö vet sé gé nek el nö ke, Va gyim Csa ga rovsz kij
ja nu ár vé gén egy or szá gos tej ter me lé si kon fe ren ci án meg je gyez te,
hogy „az uk rán te jet sen ki sem vár ja az EU-ban”. Vla gyisz la va Ru -
tic ka ja, az Ag rár po li ti kai Mi nisz té ri um eu ró pai in teg rá ci ó ért fe le lôs
ál lam tit ká ra pe dig be je len tet te, hogy az uk rán tej min ták uni ós be -
vizs gá lá sa ez év áp ri lis-má ju sá ban fe je zô dik be, ezt kö ve tô en ke -
rül het sor a szál lí tás ra. A nem zet kö zi pi a con el fo ga dott ka te gó ri á -
ba egyel ôre csak az uk rán tej por tar to zik, ame lyért – az In fag ro de -
cem ber vé gi tu dó sí tá sa sze rint – a nyu gat-eu ró pai ke res ke dôk
2.000-2.200 dol lárt kí nál tak, mi köz ben ugya ne zért a ter mé kért a
FÁK or szá gok vá sár lói 2.500 dol lárt fi zet tek ton nán ként.

z Sú lyos bít ja az uk rá nok hely ze tét, hogy az oro szok ép pen a leg-
d rá gább ter mé kek nél, a saj tok nál csök ken tet ték a leg na gyobb
mér ték ben vá sár lá sa i kat. Ér de kes mó don azon ban az Orosz or -
szág ba irá nyu ló uk rán vaj ex port 2014-ben je len tô sen nö ve ke dett
az elô zô évi hez ké pest. Ja nu ár kö ze pé tôl ér de kes hí rek je len tek
meg kü lön bö zô orosz nyel vû hír por tá lo kon, mi sze rint az orosz el lá -
tó ha tó sá gok vár ha tó an is mét Uk raj ná ból szál lít ják a krí mi la kos -
ság el lá tá sá hoz szük sé ges te jet és tej ter mé ke ket. Ezt meg elô zô en
az oro szok a prob lé mát több száz ki lo mé ter re lé vô kör ze tek bôl ha -
jó val pró bál ták meg ol da ni, ami egy ál ta lán nem vált be, kü lö nö sen
a friss tej ter mé kek nél. A Krím azon ban a ko ráb bi orosz im port nak
csak egy tö re dé két ké pes fel ven ni, és iga zá ból nem is je lent
ex por tot (az az nem csök ken ti a fel es le get), mert ko ráb ban is Uk -
raj ná ból lát ták el a kör ze tet. 

z Az egy fô re ju tó tej fo gyasz tás Uk raj ná ban a 2005 és 2010 kö -
zöt ti át la gos 225 kg-ról (tej egyen ér ték re szá mít va) 206 kg-ra
csök kent, a la kos sá gi kö zép ré te gek jö ve del me i nek emel ke dé sé -
vel azon ban nö vek szik a jog hur tok, jég kré mek és kü lön le ges mi -
nô sé gû saj tok fo gyasz tá sa. Ugyan ak kor Uk raj na im por tál is bi zo -
nyos tej ter mé ke ket, el sô sor ban saj to kat és jog hur to kat, ame lyek
tej-egyen ér ték re át szá mít va 2014-ben mint egy 520 ezer ton nát
tet tek ki. Ezen túl me nô en több mul ti na ci o ná lis tej fel dol go zó cég
is je len van az or szág ban (Da no ne, Pep si Co. Lac ta lis), ame lyek
rész ben sa ját te hén ál lo mánnyal ren del kez nek. Egyes uk rán tej -
fel dol go zók vi szont kü lön bö zô tej ter mé kek elô ál lí tá sá ban egy re
na gyobb mér ték ben al kal maz nak pál ma o la jat, amely nek hoz zá -
adá sát sok szor nem tün te tik fel a ter mék cím ké jén. Uk raj na pál -
ma o laj im port ja az utób bi két év ben több mint 30 szá za lék kal
nö ve ke dett. Mi vel a pál ma o laj ára és táp ér té ke ala cso nyabb a
ter mé sze tes tej zsí ré nál, az össze té tel el tit ko lá sa ha mi sí tás nak
te kin ten dô. Az orosz élel mi szer vizs gá la ti szer vek ki mu tat ták,
hogy az el múlt év ben 14 fé le, Uk raj ná ból im por tált sajt nö vé nyi
ola jat tar tal ma zott, ezért azok im port já nak be til tá sá ban ez is
köz re ját szott (leg alább is jó ürü gyül szol gált ar ra), jó val ne he zebb
azon ban el len ôriz ni az or szá gon be lü li ha mi sí tó kat. A La ti fun dist
orosz nyel vû hír por tál 2015. feb ru ár 4-i hír adá sá ban kö zölt leg -
utób bi vizs gá lat sze rint az uk rán tej ter mé kek nek mint egy 16 szá -
za lé kát ha mi sít ják.

z Össze gez ve, Uk raj na tej gaz da sá ga a ma gas kis ter me lôi arány
mi att még – a há bo rú be fe je zé se után is – fej lesz tést igé nyel a na gy-
ü ze me sí tés és a te je lô faj ta vál tás irá nyá ba. A ta kar mány ter mô
te rü let adott, a tech no ló gi ai kor sze rû sí tést az ál lam is se gít he ti.  

2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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rend szer vál tás kor a me zô gaz da -
sá gi gé pé szek kép zé se mel lett
új szak mák ok ta tá sa is el in dult.

A pri va ti zá ci ón áte sett me zô gaz da sá gi
üze mek bôl ala kult vál lal ko zá sok már
nem szí ve sen vál lal ták az is ko la ta nu ló i -
nak gya kor la ti kép zé sét, így az új szak -
mák – a gaz da, a me zô gaz da sá gi gaz da -
asszony – fel té tel rend sze rét ma gunk nak
kel lett meg te rem te ni. El kez dô dött a tan -
gaz da ság ki épí té se. Ek kor épült fel az ál -
lat tar tó te lep és ek kor kap tuk va gyon ke -
ze lés be azt a 110 hek tá ros te rü le tet,
ami az ál lat ál lo mány ta kar má nyel lá tá sát
biz to sí ta ni tud ta. 

A jánoshalmi Szakképzô Iskola felveszi
a versenyt a termelô üzemekkel is

Ál lat te nyész té sünk a kez de ti idô szak -
ban be mu ta tó jel le gû sok fé le ség gel volt
jel le mez he tô. Négy ló, hat te hén, tíz
ko ca és sza po ru la ta, 600 to jó tyúk, tíz
anya nyúl és sza po ru la ta tar tá sá val fog -
lal koz tunk. A te lep je len le gi inf rast ruk tú -
rá ja 30 ko ca tar tá sá ra és sza po ru la tá nak
hiz la lá sá ra, il let ve 40 fe jôs te hén és sza -
po ru la tá nak tar tá sá ra, va la mint egy ôs -
ho nos ci gá ja törzs te nyé szet szá má ra lett
át ala kít va, mi u tán egy re in kább a gaz da -
sá gos sá gi szem pont vált dön tô vé.

A te je lô szar vas mar ha ág azat tel je sít -
mé nye tu da tos te nyész tô mun ka ered mé -
nye kép pen or szá go san is ki emel ke dik. Ez
azt je len ti, hogy az el múlt évek ben – az
50 fejt te hén alat ti ka te gó ri á ban – ál ta lá -
ban a má so dik, de egy al ka lom mal az el -
sô he lyen sze re pel tünk. A ter me lô vál lal -
ko zá sok kö zött ez nem kis ered mény nek
szá mít. Te vé keny sé günk el is me ré se ként
két sze res Bronz ko szo rús Tan gaz da ság
(2001. 2003.) majd Arany ko szo rús Tan -
gaz da ság (2006.) cí met nyer tünk el,
ame lyet a Föld mû ve lé sü gyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um ado má nyo zott.

Emel lett el nyer tük a Be mu ta tó Üzem
2003. cí met, amely a tej hasz nú szar vas -
mar hák tar tás tech no ló gi á já nak a ré gi ó -
ban tör té nô meg is mer te té sét és el ter -
jesz té sét cé loz ta.

Az is ko la több év ti ze des kap cso la tot
tart az auszt ri ai Grab ner hof te le pü lés is -
ko lá já val, akik éven te el lá to gat nak hoz -
zánk, de fo gad tunk már finn, nor vég,
len gyel ven dé ge ket is. A ná lunk vég zett
fi a tal gaz dák jár tak már Finn or szág ban
és Ni gé ri á ban is dol goz tak.

Az is ko lánk bô vü lô be is ko lá zá si kör ze -
tét fi gye lem be vé ve ala kí tot tuk ki a tan -

gaz da sá gi struk tú rát úgy, hogy a nö vény -
ter mesz tés ben, ker té szet ben és az ál lat -
te nyész tés ben olyan nö vé nyek és ál lat fa -
jok le gye nek je len, ame lyek kel vég zett
ta nu ló ink a va lós élet ben is ta lál koz ni
fog nak. Az ok ta tá son túl a tan gaz da ság
ha té kony és gaz da sá gos mû kö dô ké pes -
sé gét is biz to sí ta nunk kell. 1995-tôl az
ok ta tás bá zi sá ul szol gá ló ál lat tar tó te le -
pet fo lya ma to san áta la kí tot tuk, és ma
már csak köz epes nagy sá gú gaz da sá gi
szin ten, ser tés te nyész tés sel, te je lô szar -
vas mar ha tar tás sal és juh te nyész tés sel
fog lal ko zunk. A gya kor la ta ink is ezek nek
az ál la tok nak a tar tá sá hoz kö tôd nek, a
ta nu lók a gya kor la tok ide je alatt is me re -
te ket sze rez nek és be von juk ôket a na pi
fel ada tok vég zé sé be.

A nö vény ter mesz tô-gé pész ta nu ló ink
részt vesz nek a nö vény ter mesz té si mun -
kák ban. Így sza kok ta tói irá nyí tás sal vég -
zik a ta laj elô ké szí té si, a ve té si, a nö vé -
nyá po lá si és be ta ka rí tá si mun ká kat a
sze mes ter mé nyek és a szá las ta kar -
mány nál is. A gaz da ta nu ló ink rend sze re -
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Taskovics Péter fôigazgató

100.000 literes termelést 
elért tehenünk

Aranytörzskönyv Fejôház

Az iskola ebben a tanévben indította a 82. tanévét.
A fennállása alatt a fenntartó – a háborús 
éveket kivéve – mindvégig a Földmûvelésügyi
Minisztérium és annak jogelôdjei voltak. 
Ez látszik is az iskolán, hiszen kizárólag
mezôgazdasági képzésekkel foglalkozott és
foglalkozik ma is. 2008-tól az iskola FM Kelet-
magyarországi Agrár-szakképzô Központ
Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium
néven mûködik és kezdetben hat, jelenleg négy
iskolából álló összevont intézmény székhelye. 
A tagintézmények Szentesen, Mátrafüreden 
és Pétervásárán mûködnek.

A



sen ott van nak az ál lat tar tó te le pen. Õk
is ke ze lik az ötál lá sos Gas co ig ne-Me lot te
fe jô be ren de zé sün ket, amely zárt rend -
szer ben jut tat ja el a te jet az 1600 li te res
tej hû tô be. A meg lé vô te le pi rá nyí tá si
rend szer se gít sé gé vel ér té ke lik az el ért
ered mé nye ket. Be von juk ôket a te le pi
mun ka min den fáz isá ba. Így je len van -
nak az ivar zás jel zô rend szer ered mé nye i -
nek ér té ke lé sé nél, a vem he sí tés nél, az
el le tés nél mind há rom tar tott ál lat faj ese -
té ben. Er re szük ség is van, mert a te le -
pen össze sen öt fô ál lá sú dol go zót fog lal -
koz ta tunk.

Az ál lat te nyész tés ok ta tá sá nak jobb
kö rül mé nye i nek biz to sí tá sá ért az ál lat tar -
tó te le pen tan ter met, és szo ci ál is he lyi -
sé get ala kí tot tunk ki. 
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Etetés

Idilli a kapcsolat
Â

A je len le gi tan gaz da ság el sôd le ges fel -
ada ta az ál lat tar tó te lep ta kar mány szük -
ség le té nek biz to sí tá sa, ezt a hasz nált
140 hek tá ros te rü let biz to sít ja. A be tá -
rolt sze mes ter mény bôl a di ák ja ink ke ve -
rik a kü lön fé le tá po kat a be vált re cep tú -
rák alap ján.

A Hol lan di á ból be ho zott hols te in ál lo -
mány, a tu da tos te nyész tô mun ka ered mé -
nye ként nagy fej lô dé sen ment ke resz tül.
A rend szer vál tás ide jén 7000-7500 kg
tej ter me lé sû egye dek utó dai ma 11000 kg
tej ter me lé sé re ké pe sek, de 2008-ban
11753 kg-ot ér tek el. Nem kí ván juk nö vel -
ni az ál lo mányt, ezért pró bá lunk vem hes
üszô ket is ér té ke sí te ni, de ez az el múlt
évek ben szin te le he tet len né vált a tö rök és
orosz pi a cok be szû kü lé se és a kék nyelv be -
teg ség tér ség ben va ló meg je le né se mi att.
Ná lunk nem vol tak be teg ál la tok, de még
évek kel le nek ah hoz, hogy is mét le he tô vé
vál jon a fel es le ges ál la tok ér té ke sí té se.

Emel lett a ma gán gaz da sá gok fe lé min -
tá nak, re fe ren ci á nak is meg kel lett fe lel ni,
ami kö ve ten dô nek te kint he tô a kor sze rû
gaz dál ko dás ban. Négy év vel ez elôtt kezd -
tük a te le pü lé sen tej ki mé rô au to ma tá ból
áru sí ta ni az ál ta lunk ter melt nyers te jet.
Az óta már min den he lyi gaz da ren del ke zik
sa ját ki mé rô egy ség gel.

Eb ben a ta név ben in dí tot tuk el az ál lat -
egész ség ügyi tech ni kus kép zést. Az a vé -
le mé nyünk, hogy a ren del ke zés re ál ló fel -
té te le ink ki e gé szí té sé vel olyan szak em be -
re ket tu dunk ké pez ni, akik al kal ma sak
lesz nek egy-egy ál lat tar tó te lep na pi ál lat -
egész ség ügyi fel ada ta i nak el lá tá sá ra, se -
gí te ni tud ják majd az ál lat or vos mun ká ját.
Ké pe sek az ál lat jó lé ti és hi gi é ni ai fel ada -
tok, a di ag nosz ti kai mun kák el vég zé sé re,
is me rik a sza po ro dás bi o ló gi át, így az adott



14 2015. MÁRCIUS

Táji örökségünk megôrzése szürke gulyával
A Földmûvelésügyi Minisztérium és a Természetvédôk
Szövetsége a közelmúltban mûhelykonferenciát tartott 
az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásáról, 
és a Magyar Tájdíj pályázat eredményeirôl.

r ven de tes nek tart juk, hogy a Zá mo -
lyi-me den ce a Pro Vértes Ter mé szet -

vé del mi Köz ala pít vány komp lex táj és ter -
mé szet gaz dál ko dás prog ram meg va ló sí tá -
sá ért el nyer te az Eu ró pai Ta nács Táj Dí ját.
Olyan min ta gaz da ság lét re ho zá sát ha tá roz -
ta el, amely nem csak a te rü le tek éssze rû,
öko ló gi ai hasz no sí tá sát biz to sít ja, ha nem
hoz zá já rul a kap cso ló dó né pi élet for mák,
szo ká sok, nép raj zi ér té kek fenn tar tá sá hoz
és új já é lesz té sé hez, va la mint a faj ta ne me -
sí tés szem pont já ból is ér té kes ôsi há zi ál lat
faj ták meg ôr zé sé hez. 

ÖT SZÁZ SZÜR KE MAR HÁT 
TAR TA NAK

z Ered mé nye ik kö zé tar to zik, hogy az
1997-ben vá sá rolt szür kemar ha-gu lya
ál lo mány nap ja ink ban már öt száz egye -
det szám lál. Az állatokat olyan helyen
le-geltetik, amelyet másra nem tudnak
használni, ahol a terület vízborítása miatt
nem kaszálhatnak, és egyben védik a
madárfészkelô zsombékos helyeket is. 

A ter mé szetgaz dál ko dá si prog ram ke re -
té ben évek óta a meg szo kott gya kor lat tól
el té rô ka szá lá si mó dot al kal maz nak. 

ÉPÜ LE TEK FE LÚ JÍ TÁ SA, 
HASZ NO SÍ TÁ SA

z Az egy ko ri gon do zott vi téz föl dön ta nya -
hely volt (Szá za dos ta nya), ké sôbb juh -
ho dály épült, me lyet az 1990-es évek -
ben el bon tot tak. E he lyen épí tet ték új já
a ma gyar szür ke gu lya té li szál lás he lyét,
is tál lót és ka rá mot.

Egy má sik he lyen az 1912-ben épült
cse léd ház he lyén az 1960-as évek ben
még csár da állt. Az el ha gyot tan ál ló épü -
le tet meg vá sá rol ták és a ré gi épí tô a nya -
gok fel hasz ná lá sá val, az ere de ti ar cu lat
meg ôr zé sé vel fe lú jí tot ták. Az épü let új
funk ci ó ja mel lett (ven dég ház) han gu la tá -
val is il lesz ke dik a kör nyé ken fo lyó ter -
mé szet gaz dál ko dás tár gyi em lé ke i hez.

A Köz ala pít vány a ter mé sze ti ér té kek
vé del me mel lett ki emelt je len tô sé get tu -
laj do nít a ha gyo má nyos du nán tú li pusz -

tai élet nép raj zi ér té kei, kul túr tör té ne ti
em lé kei me gôr zé sé nek. En nek szel le mé -
ben ke rül meg ren de zés re a Mi hály-na pi
lo vas és pász tor ta lál ko zó.

A mû hely kon fe ren ci án je len volt és fel -
szó lalt V. Né meth Zsolt a kör nye zetügyért is
fe le lôs ál lam tit kár, Rácz András, a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium környezetügyért
felelôs helyettes államtitkára, az Európai
Tájegyezmény nemzeti koordinációs mun-
kacsoportjának elnöke, és más az ügy ben
fe le lôs ve ze tô.

Dr. Fa ze kas Sán dor mi nisz ter írás ban ar -
ra biz ta tott min den kit, hogy a tá jak vé del -
mé vel, ke ze lé sé vel for mál ják kör nye ze tü -
ket olyan ná, hogy él ményt, meg él he tést és
jó mi nô sé get nyújt son nem ze dé kek so rá -
nak hosszú év szá za do kon át. Biz ta tó so rai
után gra tu lált a Ma gyar Táj díj nyer te sé nek
a Pro Vér tes Ter mé szet vé del mi Köz ala pít -
vány nak a prog ram pél da ér té kû sé gé ért, a
táj jel le gé nek meg ôr zé sé ért, a táj komp le x-
i tá sá nak fi gye lem be vé te lé ért.

2 DR. LEND VAY BÉ LA

Ö

meg is me ri azt az or szá gos szin ten is ki -
emel ke dô fel té tel rend szert, amely ren -
del ke zé sünk re áll. Va ló szí nû leg ez az oka
an nak, hogy egy re több fi a tal vá laszt ja az
in téz mé nyün ket és nin cse nek be is ko lá -
zá si gond ja ink, még is min dent meg te -
szünk an nak ér de ké ben, hogy a jö vô ben
se le gye nek.

Így a be is ko lá zást már na gyon ko rán
kezd jük.  A he lyi óvo dá so kat és is ko lá so -
kat rend sze re sen ki visszük a tan gaz da -
ság ba, ahol já té kos mó don meg is mer -
ked nek az is ko lá val, ál la to kat si mo gat -
hat nak és lát hat ják, hogy hon nan ke rül -
nek az asz ta luk ra az ál la ti és nö vé nyi ter -
mé kek. Ezt a célt szol gál ja az is, hogy
több év ti ze de szer vez zük meg a gé pes
bal la gást vég zôs di ák ja ink nak. Már va ló -
di lát vá nyos ság gá vált a kör nyé ken, és az
el múlt évek ben több ször ál lí tot tunk be
or szá gos re kor dot. Leg utóbb 92 jár mû -
sze rel vénnyel vo nul tak fel di ák ja ink.

A szak kép zés ben je len leg is zaj ló áta la -
ku lás ked ve zô en érin ti a me zô gaz da sá gi
is ko lá kat, mert le he tô sé get kap tak ar ra,
hogy a sa ját tan gaz da sá gunk ban fo gad -
hat ják gya kor lat ra a ta nu ló i kat. Emi att

Cigája tenyészet

vál lal ko zás nál se gít he tik a te nyész tô és
be teg ség meg elô zô mun kát. 

Az is ko la az if jú sá gi ok ta tás mel lett ko -
moly fel nôtt kép zé si te vé keny sé get is
foly tat. Részt vál la lunk a fi a tal gaz da pá -
lyá za tok hoz szük sé ges kép zett sé gek tan -
fo lya mi kép zé sé ben, a nyer tes pá lyá zók
kö te le zô kép zé se i nek szer ve zé sé ben és
a köz mun ká hoz kap cso ló dó kép zé sek -
ben. Ez éves szin ten több ezer em bert je -
lent, aki mind meg for dul az is ko lá ban,

nem kell olyan gya kor la ti he lyet vá lasz ta -
ni uk, ahol az eset le ge sen spe ci a li zá ló dott
vál lal ko zó nem tud ja fel ké szí te ni a vizs gá -
ra, mert a fel té te lei nem áll nak ren del ke -
zés re. Fon tos vál to zás az is, hogy me -
gyén ként né hány olyan is ko la ma rad, ahol
a me zô gaz da sá gi kép zés foly tat ha tó és
még ezek is kü lön irá nyult sá gú ak lesz nek.
Így biz to sít ha tó lesz az is ko lák ma ga sabb
szín vo na lú fel sze relt sé ge, mert nem kell
min den in téz mény ben min den kép zés fel -
té te lét biz to sí ta ni.

Mi ab ban a sze ren csés hely zet ben va -
gyunk, hogy az ál ta lunk ok ta tott di á kok -
nak nem kell is ko lát vál ta ni uk, mert ná -
lunk a gé pész kép zés és az ál lat tar tás sal
kap cso la tos kép zé sek a szak mun kás tól a
tech ni kus szin tig to vább ra is meg ma rad -
nak. Ez az is ko la min dig a mun ká ra ne -
velt, a vi dé ki élet for mát gya ko rol tat tuk és
igye kez tünk meg sze ret tet ni a ná lunk
vég zet tek kel. Ezért bí zunk ab ban, hogy
az is ko lá nak van jö vô je és a kö vet ke zô
év ti ze dek ben is a ma gyar me zô gaz da ság
szak em be re i nek kép zé sé ért dol goz hat.

2 TASKOVICS PÉTER
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gaz dál ko dó ak kor jár a leg job ban, ha ál la tai 
ter me lô ké pes sé gét ké pes mi nél ki sebb idô 
va la mint mun ka rá for dí tá sá val és a le he tô 

leg ki sebb anya gi ál do zat tal a le he tô leg job ban ki ak náz ni. 
Így tud ál la tai se gít sé gé vel a leg több pénz hez jut ni.

z Ál la tai ál lo mány szin ten ak kor tud nak a leg töb bet 
ter mel ni, ha fo lya ma to san bô sé ges ivó víz áll 
ren del ke zé sük re.

z A gaz dál ko dó mun ká já nak ho za ma ak kor a leg -
na gyobb, ha mi nél ke ve sebb mun kát kell a jó mi nô sé gû 
ivó víz fo lya ma tos biz to sí tá sá ra for dí ta nia, az az mi nél 
ha té ko nyabb mó don itat ja ál la ta it.

z Pénz ügyi ol dal ról néz ve a gaz dál ko dás ak kor a 
leg ha té ko nyabb, ha egy tel jes ter me lé si cik lus ra ve tít ve 
(pl. vem he sü lés tôl vem he sü lé sig, el lés tôl el vá lasz tá sig 
vagy a lak tá ció kez de té tôl a kö vet ke zô lak tá ció kez de té ig) 
a le he tô leg ki seb bek az ita tás ra for dí tott vagy ab ból 
szár ma zó ki adá sok.

ÁLLAT ITATÁS – PÉNZNYELÔ 
VAGY PÉNZVERÔ?

Megfelelô itatási gyakorlattal fokozható 
a gazdálkodás hatékonysága

z Nem mind egy te hát, hogy a gaz dál ko dó mi lyen vi zet itat. 
És itt nem elég pusz tán a víz mi nô sé gé re gon dol ni. 
A rossz víz az, ami pénzt vesz ki a gaz da zse bé bôl, míg a jó
víz pénzt rak be le. Az ita tás ha té kony sá gát be fo lyá so ló 
rész le tes szem pon tok ról „Rossz víz vagy jó víz” cím alatt itt
tud hat meg töb bet: www.ita to.hu.

z A ha té kony gaz dál ko dás el en ged he tet len esz kö zei a meg-
bíz ha tó, jó mi nô sé gû ita tók. A mél tán nép sze rû, –35 ºC-ig
akár ener gia nél kül is fagy biz tos MI RA CO ita tók al kal ma zá sa
hoz zá se gí ti a ha té kony ita tás hoz, mert:

• Ál la ti tel je sí tô ké pes ség te kin te té ben se gít sé gük kel 
el ér he ti, hogy ál la tai min den kor szí ve sen, az ete tett ta kar -
mány mennyi sé gé vel ará nyo san fo gyasszák az ivó vi zet.

• Mun ka- és idô rá for dí tás szem pont já ból al kal ma zá-
suk kal csök kent he ti az ita tás hoz kap cso ló dó ja ví tá si és
kar ban tar tá si rá for dí tást.

• Pénz ügyi vo nat ko zá sá ban csök kent he ti az ita tás hoz
kap cso ló dó rá for dí tá so kat.

Írásunkból megtudhatja, 

hogyan javíthatja gazdasága 

teljesítményét pusztán azáltal, hogy

átgondolja az itatás hatékonyságát

meghatározó tényezôket. 

Ismerje fel, hogy jelenlegi itatási

gyakorlata mennyit visz 

és mennyit hozhat a konyhára!

A MI RA CO ita tók 

se gít sé gé vel 

ha té ko nyabb 

a gaz dál ko dás, 

több a ha szon.

Tiszta.  Hûs.  Ivóvíz.  Nyáron is.

Hunzag Kft., tel.: 06 1 213 9787              Télen is fagymentes

A
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tej pi a ci ki lá tá sok nem bíz ta tó ak.
De még idô ben va gyunk... A fe -
hér je a szó szo ros ér tel mé ben

a lá bunk elôtt he ver és ki zá ró lag raj -
tunk mú lik, hogy le ha jo lunk-e ér te!
A szó ja két ség kí vül az egyik le gér té ke sebb
és egy ben a legd rá gább fe hér je hor do zó.
De csak egy kom po nens az adag ban. Mi -
köz ben a lu cer na fe hér jét év ti ze dek óta
pa za rol juk! Nem túl zás ezt ki je len te ni, lát -
ni fog ják ered mény köz lô táb lá za ta ink ban
a ma gyar va ló sá got... Ott spó rol junk, ahol
le het, de ott ne, ahol kárt okoz va be vé tel -
tôl esünk el. A gaz da sá gos és költ ség ha -
té kony tej ter me lés kul csa ezért to vább ra
is a jó mi nô sé gû tö meg ta kar mány. Kü lö -
nö sen igaz ez 2015-re.

z Sok mú lik a ta va szi sze zon ban be ta ka -
rí tott tö meg ta kar má nyok táp lá ló a nyag-
tar tal mán és er je dé sén. Kü lö nös sze re -
pet kap az emész he tô fe hér je és a le -
bont ha tó rost ból szár ma zó ener gia, mert
mind ket tô csök ken ti az 1 kg tej ter me lé -
sé hez szük sé ges ab rak fel hasz ná lá sát,
te hát a költ sé get.

z Nem le het fi gyel men kí vül hagy ni az er -
je dés mi nô sé gét sem, mert az er jesz tett
ta kar mány nak hosszú ide ig kell sta bil nak
len nie és a te hén nek nagy menny iség -
ben kell fo gyasz ta nia ah hoz, hogy a tej -
ter me lés va ló ban költ ség ha té kony le -
gyen. Nem tud cso dát ten ni a fi a ta lon
be ta ka rí tott és ki vá ló emészt he tô sé gû
szi lázs, ha csak 5 kg a na pi adag ja és a
töb bi kom po nens nem áll a hely zet ma -
gas la tán. Kü lö nö sen ak kor nagy a vesz -
te ség, ha a ko rán be ta ka rí tott, nagy ön -
költ sé gû alap anyag ból föl des-vaj sa vas
szi lázs ké szül.

La bo re red mé nye ink azt mu tat ják, hogy
je len tôs tar ta lék van még a ha zai tö meg -
ta kar má nyok ban, akár fe hér je vo nat ko -
zá sá ban, akár az ener gia ol da lon.

Meg kell em lí te ni, hogy 2015-ben in -
dul a „Zöl dí tés” el ne ve zé sû kor mány za ti
prog ram. A ren de let tar tal maz za a zöl dí -
tés alap ve tô sza bály rend sze rét. En nek
ér tel mé ben a me zô gaz da sá gi ter me lôk -
nek há rom zöl dí té si gya kor la tot kell vé -
gez ni ük, ami bôl egy köz vet le nül érin ti a
cikk té má ját: a nö vény ter mesz tés di ver -
zi fi ká lá sa te rü le tén. 

z En ged jék meg, hogy egy szub jek tív, de
na gyon ki fe je zô mon dat tal foly tas suk a
té mát. A si ló ku ko ri ca a tö meg ta kar má -

Költséghatékony tejtermelés 2015
nyok ki rá lya, míg a lu cer na a ki rály nô je.
Nem ér dem te le nül! En nek el len ére a si ló -
ku ko ri cá ra és lu cer ná ra ala po zott tö meg -
ta kar mány-bá zis már a múl té. A két lá bon
ál lás most már nem elég sem a klí ma,
sem a biz ton ság, sem a nagy ter me lé -
sû te hén szem pont já ból. Még is, pa ra -
dox mó don, pont az al ter na tív ta kar má -
nyok kal le het a si ló ku ko ri ca és a lu cer na
ter mô te rü le tét és je len tô sé gét fenn tar ta -
ni! A „sok szí nû ség gel” le het biz to sí ta ni
ugyan is, hogy a leg fôbb és a ta kar má nyo -
zá si szem pont ból leg ha té ko nyabb tö meg -
ta kar má nya in kat min dig a leg fon to sabb
ter me lô cso por tok kal etet hes sük, még -
hoz zá nagy menny iség ben! A ter mé szet
„oko san” me gosz tot ta a fel ada tot a tö -
meg ta kar má nyok kö zött: a si ló ku ko ri ca a
ben dô ben könnyen le bom ló ke mé nyí tô
leg fôbb for rá sa, a lu cer na szol gál tat ja a
leg több fe hér jét, míg a ta va szi be ta ka rí tá -
sú ga bo na- és ke ve rék szi lá zsok ad ják a
ben dô ben jól fer men tál ha tó ros tot, a ta -
kar má nya dag tö meg ta kar mány-há nya dán
be lül. Sze ren csé sek va gyunk, hogy a Kár -
pát-me den cé ben min de zen ta kar má nyok
meg te rem nek és nem kell egy ol da lú an ta -
kar má nyoz nunk.

z Az ôszi ve té sû és ko ra ta va szi be ta ka rí -
tá sú tö meg ta kar má nyok és ta kar mány ke -
ve ré kek nö ve lik a tö meg ta kar mány-ter -
mesz tés és fel hasz ná lás „bi o di ver zi tá sát”,
ami nek szá mos elô nye van. A „sok szí nû -
ség” ré vén se gít het a pe nész gom bák és a
gom ba to xi nok vissza szo rí tá sá ban. Több
faj hasz ná la ta na gyobb ter més biz ton sá got
je lent het. A ke ve ré kek ter mesz té se kor
ked ve zôb ben hasz no sul a ta laj víz- és táp -
lá ló a nyag-kész le te, a pil lan gós-ga bo na
ke ve ré kek a ve ge tá ci ó juk hoz ele gen dô
víz mennyi sé get kü lön bö zô gyö kér mély sé -
gek bôl ké pe sek fel ven ni, a dús nö vény ta -
ka ró mi att gyom men tes kör nye zet ala kul
ki, a pil lan gós nö vé nyek mi att a ta laj az
utód nö vé nyek nek jó táp anya gel lá tást biz -
to sít. Az ôszi ve té sû ga bo na fé lék és ke ve -
ré kek pe dig jól il leszt he tôk a ve tésszer ke -
zet be (ha ide jé ben ve tik és ta ka rít ják be
ôket). A kü lön bö zô ke ve rék szi lá zsok ban a
pil lan gós és a ga bo na kom po nens ener gia
és fe hér je arány te kin te té ben ki e gé szí ti
egy mást, ezért az üszô ne ve lés ki vá ló tö -
meg ta kar má nyai, de a szá ra zo nál lók, a
kis- és köz epes te jû ek is kap hat ják. Aszá -
lyos vagy for ró nyár után ki a la kul hat egy
rend kí vül vesz élyes hely zet, ami kor nem
te rem ele gen dô si ló ku ko ri ca. Ek kor nagy

se gít ség, ha az üszô ket jó mi nô sé gû, rost -
ban gaz dag, fe hér jé ben és ener gi á ban ki -
e gyen lí tett ke ve rék szi lá zsok kal ne vel het -
jük fel. A kül föl di sza ki ro da lom sze rint a
ko rai be ta ka rí tá sú ga bo na- és ke ve rék szi -
lázs még az in ten zí ven ter me lô nagy te jû
te he nek nek is ki vá ló ta kar má nya le het fe -
hér je- és rost for rás ként, a si ló ku ko ri ca- és
a lu cer na szi lázs mel lett. Vé gül itt kell
meg em lí te nünk a „Zöl dí tés” prog ra mot,
mely köz vet le nül érin ti és tá mo gat ja a di -
ver zi fi kált nö vény ter mesz té si rend -
sze rek al kal ma zá sát a na pi gya kor lat ban.

TÖ MEG TA KAR MÁ NYA INK 
MI NÔ SÉ GE 2013-2014. 

(üze mi min ták alap ján)

z Az ôszi ga bo na fé lék ko rai be ta ka rí tá -
sa kor (a ka lász még has ban van, áp ri lis
vé gén) az ala csony ke mé nyí tô tar tal mat
kom pen zál ja a ked ve zô emészt he tô ség
és a ben dô ben jól le bom ló rost ból szár -
ma zó ener gia. Az áp ri lis vé gén be ta ka rí -
tott rozs szi lá zsok lak tá ci ós net tó ener gia
tar tal má nak üze mi át la ga 5,44 MJ/kg
sza. volt 2014-ben, míg a ha gyo má nyo -
san, a rozs ko ra vi a szé ré sé ben tör té nô
be ta ka rí tá sa kor a lak tá ci ós net tó ener gia
tar ta lom 4,59 MJ/kg sza.! A kü lönb ség
10 kg/nap/te hén rozs szi lázs ete té se kor
1 kg tej/nap ener gia ala pon szá mol va.
Amennyi ben a fe hér je tar tal mat vesszük
ala pul, úgy na pi 300 g fe hér jét ve szí tünk
el 10 kg/nap/te hén „öreg” rozs szi lázs
ete té se kor, ami 3-4 kg tej nek fe lel meg.
Az üze mi rozs min ták alap ján meg áll apít -
ha tó, hogy az üze mi nyers fe hér je-át lag
meg le he tô sen sze rény a po ten ci á li san
el ér he tô ered mény hez ké pest. Van ben -

ne tar ta lék.

Ha zai in ten zív fô szi lá zsa ink ese té ben
azt ta pasz tal tuk, hogy az üze mi min ták
nyers fe hér je-tar tal má nak át la ga szin tén
sze rény, el ma rad a po ten ci á lis tól. Van

ben ne tar ta lék. A rost po ten ci á lis ben dô -
be li le bont ha tó sá ga azon ban rend kí vü li,
az összes ta kar mány kö zül az egyik le gér -
té ke sebb rost for rás az olasz per je-szi lázs. 

A lu cer na szi lá zsok át la gos nyers fe -
hér je-tar tal ma az ÁT Kft. ada tai sze rint
2013. már ci us és 2014. de cem ber kö -
zött 190-194 g/kg sza. volt. A mért át -
lag ér ték (528 db min ta, 2013 már ci us-
2014. de cem ber) a köz epes mi nô ség -
nek fe lel meg. A rostala pú, nem zet kö zi
szab vány sze rint a min ták 43%-a gyen ge
mi nô sé gû, 34% éri el a köz epes mi nô sé -
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z a ta pasz ta lat, hogy nem gom ba -
mód nô nek ki a tej ter me lô te he -
né sze tek mel lett a bi o gáz üze -

mek jel leg ze tes zöld szí nû épít mé nyei.
Fel té te lez ni le het, hogy szá mos ne héz -
ség hát rál tat ja az ilyen jel le gû be ru há -
zást. Ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy mi -
lyen fel té te lek szük sé ge sek ah hoz, hogy
egy ilyen be ru há zás ba be le le hes sen
kez de ni. 

Ja nu ár vé gén a Hi das há ti Zrt. Bé kés
vá ros ha tá rá ban lé vô te he né sze ti te le pé -
nek szom széd sá gá ban épült bi o gáz üze -
mé be lá to gat tunk. A lé te sít ményt az el -
múlt év szep tem be ré ben ad ták át, most
gôz erô vel fo lyik a pró ba üzem.

z Végh Lász ló, a Hi das hát Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja vá la szol a kér dé se im re.
Ar ra ké rem, hogy avas son be, mit je -
lent és hon nan ered a cég név adó ja -
ként hasz nált hi das hát ki fe je zés?
Mi ó ta vesz részt a gaz da ság mû kö dé -
si fo lya ma tá ban? 

z Még a fo lyók sza bá lyo zá sát meg elô zô
idô szak ban itt min den ta vasszal el árasz tot -
ta a föl de ket a Kô rö sök vi ze. A víz bôl a ma -
gas ab ban fek vô ré szek, a há tak ma rad tak
ki, me lyek kö zött csó na kok kal, hi dak kal ol -

Próbaüzem a Hidasháti 
Zrt. biogáz üzemében

dot ták meg az össze köt te tést. A Mu rony
te le pü lés alat ti tér ség vi se li a hi das hát ne -
vet. A Hi das há ti Ál la mi Gaz da ság er rôl kap -
ta a ne vét. Az ál la mi gaz da ság meg szû né -
se után meg ma radt cé günk ne vé ben ez a
jel zô. Az elô zô rend szer ben min ta gaz da -
ság nak szá mí tott az itt mû kö dött ál la mi
gaz da ság. A szar vas mar ha ág azat mel lett
több más ág azat tal, még hal te nyész tés sel
is fog lal koz tak. An nak ide jén több új tech -
no ló gi át ho no sí tot tak meg, töb bek kö zött
az ame ri kai ta pasz ta lat ra épí tett hib rid ku -
ko ri ca ve tô ma gü ze met le het pél da ként
em lí te ni. Ez iga zi szak mai mû hely volt,
nagy te rü le ten gaz dál ko dott, sok em bert
fog lal koz ta tott.

z Bé kés csa bán szü let tem. Kö tô dé se met
a kör nyék hez ez ma gya ráz za. Ag rár mér -
nök ként itt a me gyé ben kez dô dött a pá -
lya fu tá som. Tár sa sá gunk 2007-ben vá -
sá rol ta meg az ak kor ko moly anya gi
prob lé mák kal küz dô gaz da sá got. Az óta
va gyok a rész vény tár sa ság ve ze tô je. Az
irá nyí tás át vé te le kor leg fon to sabb fel -
adat a gaz da ság sta bil mû kö dé sé nek a
meg te rem té se volt, a szak mai ve ze tés
egy ré szét le kel lett cse rél ni, a dol go zók
egy ré szét el kel lett bo csáj ta ni. Át kel lett
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Végh László vezérigazgató

A tejtermelô gazdaságok tehenészeti telepein folyó felújítások
és az új állattartó telepek építésénél fontos kérdés, hogy
melyek azok a megoldások, amelyekkel a tejtermelés költségét
leginkább csökkenteni lehet. Az állattartás költségének 
nem elhanyagolható hányadát teszi ki a keletkezô trágya
összegyûjtése, kezelése, hasznosítása. Korszerû, hatékony
megoldásokból nincs is hiány. Ezek közé tartozik 
az a lehetôség, mikor a tehenészeti telepen képzôdött 
marhatrágyát biogáz üzembe alapanyagként hasznosítják.

Â

get és összes sé gé ben 23% ja va solt
ete tés re te je lô te he nek kel. Az ada tok
alap ján lu cer na szé ná ink mi nô sé ge
még et tôl is rosszabb. A nem zet kö zi
szab vány sze rint a min ták 73%-a
gyen ge mi nô sé gû, mind össze 21% éri
el a köz epes mi nô sé get és összes sé -
gé ben 6% ja va solt ete tés re te je lô te -
he nek kel. Te hát a nem zet kö zi szab -
vány sze rint, a ha zai át la gos mi nô sé -
gû lu cer na szé nát ter me lô te he nek kel
nem is len ne sza bad etet ni, leg fel jebb
nö ven dé kek kel! Te hát van tar ta lék a
lu cer na szi lázs/sze názs va la mint szé na
nyers fe hér je-tar tal má ban és táp lá ló -
ér té ké ben!

Az ár pás bor só, bú zás bor só, tri -
ti ká lés bor só, za bos bor só és za -
bos bük köny ke ve rék szi lá zsok, va -
la mint a te je sé rés ben be ta ka rí tott ga -
bo na szi lá zsok táp lá ló ér té ké ben még
van tar ta lék. Az át la gos táp lá ló a nyag-
tar ta lom el sô sor ban az üszô ne ve lés re
ele gen dô. 

z Ezen rö vid át te kin tés után lát ha tó,
hogy a ha zai üze mi gya kor lat je len
pil la nat ban köz epes vagy an nál
gyen gébb mi nô sé gû át la ge red ményt
tu dott fel mu tat ni 2013-2014 fo lya -
mán. Ter mé sze te sen van nak jó pél dák
a ha zai te je lô gaz da sá gok ban. Van
olyan te he né szet, ahol szin te min den
tö meg ta kar mány ki vá ló mi nô sé gû!
Amennyi ben azon ban az át lag ér té ke ket
vesszük ala pul és több tö meg ta kar mány
egy üt tes po ten ci ál ját te kint jük (15
kg/nap egy üt tes menny iség ben egy na -
pi adag ban), úgy ez a mi nô ség meg -
kö ze lí tô en 1-5 kg tej/nap/te hén ter -
me lé sé nek szük ség le té vel egyen ér -
té kû fe hér je a la pon szá mol va. Te hát
a szó ja tel jes ki vál tá sa nem le het sé ges
és nem is aján lott a tö meg ta kar má -
nyok kal, de a fi a ta lon be ta ka rí tott és jól
er jedt tö meg ta kar mány je len tôs költ -
ség csök ken tô té nye zô le het! Ne te kint -
sük azon ban a fe hér jét egye dü li kri ti kus
té nye zô nek, mert a szer ves anyag
emészt he tô ség és az er re épü lô ener gi -
a tar ta lom, to váb bá a meg fe le lô ben dô -
ál la po tot biz to sí tó emészt he tô-struk tu -
rá lis rost is alap pil lér re a te je lô te hén
költ ség ha té kony „mû kö dé sé nek”. 

Jó mun kát, de min de nek elôtt ked -
ve zô idô já rást kí vá nunk Önök nek a
ta va szi be ta ka rí tá si sze zon ra!

2 DR. OROSZ SZIL VIA
Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft. 
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ala kí ta ni a gaz da ság szer ke ze tét. A vesz -
te sé get ter me lô ág aza tok meg szûn tek,
meg hagy tuk a ve tô ma gü ze met, a te he -
né sze tet és a nö vény ter mesz tést. Az ál -
lat te nyész tés te rü le tén az uni ós el vá rá -
sok nak meg fe le lô vál toz ta tá so kat vég re -
haj tot tuk. Új ala pok ra he lyez tük a hib rid -
ku ko ri ca ter mesz tést és ve tô mag elô ál lí -
tást, mely nagy len dü le tet adott gaz da -
sá gunk fej lô dé sé nek. 

z Hogy néz ki a gaz da ság ter me lé si
szer ke ze te, mi lyen faj sú lyos a tej ter -
me lô te he né szet rész ará nya eb ben?

z Tár sa sá gunk köz pont ja Mu rony ban
van, 137 em bert al kal ma zunk. Az ál lan -
dó dol go zók mel lett sze zon ban 40-50
idény mun kást fog lal koz ta tunk a hib rid ku -
ko ri ca elô ál lí tás nál. Dol go zó ink jó ré sze
Bé kés, Tar dos, Mu rony és Bél me gyer te -
le pü lé sek la kó i ból ke rül nek ki.

z A gaz dál ko dá sunk az utób bi évek ben
nye re sé ges, 2007 óta a be vé tel fo lya -
ma to san emel ke dik. A cég szá má ra fon -
tos fel adat a ter me lés fel té te le i nek ja ví -
tá sa, ha té ko nyab bá té te le. En nek ér de -
ké ben rész ben sa ját for rás ból, rész ben
pe dig hi tel bôl az el múlt pár év ben több
na gyobb be ru há zást haj tot tunk vég re,
2008-2009-ben az uni ós elô írá sok nak
meg fe le lô en a szar vas mar ha te le pen
kép zô dô trá gya el he lye zé sé re meg fe le lô
tá ro ló épült, 2011-ben az ál lat te nyész té -
si te le pen új irá nyí tá si rend szert ve zet -
tünk be.

z Gaz da sá gunk 2700 ha. bé relt föld te rü -
le ten gaz dál ko dik. A ta va lyi mér leg ada -
tai alap ján be vé te lünk 2.3 mil li árd fo rint
volt, eb bôl a te je lô szar vas mar ha ág azat
kö zel 1 mil li árd dal ré sze se dik. A föld tör -
vény mó do sí tá sá nak kö szön he tô en ke ve -
sebb föld ala pú tá mo ga tást fo gunk majd
kap ni. Nem ter ve zünk újabb ál -
lat te nyész té si ág aza tot in dí ta ni.
Cé lunk ha té ko nyan mû köd tet ni
a meg lé vô ág aza to kat, meg kell
ol da ni a tech no ló gi ai fej lesz té -
se ket mind két ág azat ban. A nö -
vény ter mesz tés ben új gép be -
szer zé sek vál tak szük sé ges sé, a
te he né szet ben kor sze rû sí te ni
kell a tar tá si kö rül mé nye ket és
a fe jô há zat.

z Je len le gi ki lá tá sa ink nem biz -
ta tó ak. A tej fel vá sár lá si árá nak
és a tej ter mé kek árá nak drasz -
ti kus csök ke né se mel lett a ve -

tô mag pi a con is túl kí ná lat van, ezért itt is
csök ke nô el adá si árak ra és ki sebb be vé -
tel re szá mít ha tunk.

z Mi jel lem zi a te he né sze tü ket? A meg -
ter melt te jet hol ér té ke sí tik? Mi lyen
vál to zá sok vár a tej árát il le tô en?

z Te hén lét szá munk most 1150, mely bôl
950 áll most fe jés alatt és 200 a szá ra -
zon ál ló. A nö ven dék mar ha lét szám
1250. Éven te 1000-1100 bor jú szü le tik.
A bi ká kat 2 he tes ko ruk ban ér té ke sít jük,
az üszô ket a sa ját ál lo mány pót lá sá ra
hasz nál juk. A ta kar má nyo zás ra az ál ta -
lunk meg ter melt ta kar mány nö vé nye ket
hasz nál juk és a Vi ta fort cég ké szí ti a ta -
kar má nyo zá si re cep te ket. Az ál la to kat kö -
tet len tar tá sú is tál lók ban, nö vek vô al mos
tar tás sal he lyez zük el, min den is tál ló hoz
kü lön ka rám rész kap cso ló dik. A fe jôs ál -
lo mány fel haj tó út-rend sze ren ke resz tül
jut el a fe jô há zig, a te he ne ket na pon ta
két szer fej jük. Fe jô há zunk 2010-ben
épült 2-szer 24 ál lá sos Afi kim rend sze rû.
A fej ôrend szer au to ma ta ke hely le ve vô vel,
tej mé rôk kel el lá tott. Szá mí tó gé pes rend -
sze re se gít sé gé vel egye di leg azo no sít ha -
tó ak a fe jô ház ban tar tóz ko dó te he nek,
ame lyek ter me lé si ada ta it szá mí tó gép
rög zí ti. Te hát egy adott egyed re a ter me -
lé si ada tok – pél dá ul tej le adá si se bes ség,
tej kg, zsír, fe hér je, ke tó zis, aci dó zis, ivar -
zás – vissza néz he tô ek. A rend szer lé -
pésszám lá ló val is ren del ke zik. Au to ma ta
ki fo gó ka pu se gít sé gé vel a te he nek egye -
di leg el kü lö nít he tôk, min den te hén sú lyát
fe jés után egye di leg mé ri a gép. Az ál lat -
ál lo mány ada ta it a RIS KA Te le pi rá nyí tá si
Rend szer ben tart juk nyil ván. Az ál lo mány
sza po rí tá sa a ha zai él vo nal ba tar to zó
mes ter sé ges ál lo má sok ál tal for gal ma zott
bi kák kal tör té nik. A te lep bru cel ló zis, le u -
kó zis és IBR men tes. A te hén ál lo mány
2014-es évi stan dard lak tá ci ós ter me lé -

se meg kö ze lí tet te 9000 li ter/te hén tel je -
sít ményt. Or szá gos össze ha son lí tás ban
át la gunk alap ján a kö zép me zôny el sô
har ma dá ba tar to zunk. Nem az a cé lunk,
hogy min de ná ron csúcs tel je sít ményt ér -
jünk el. Fi lo zó fi ánk a sta bil, fo lya ma tos
nö ve ke dés és az op ti má lis ál la pot fenn -
tar tá sa mind egyik ág aza tunk ban. A na pi
tej ter me lést a ko ráb bi évek 16-17 ezer li -
te res menny isé gé rôl 27-30 ezer li ter re
nö vel tük, amely nek mi nô sí té se több éve
ki zá ró lag ext ra. A te le pen 48-an dol goz -
nak, eb bôl 46 fi zi kai dol go zó.

z Ter ve ink kö zött sze re pel az is tál lók fe lú -
jí tá sa, il let ve új is tál ló fel épí té se. Mi
most a be ru há zá si le he tô sé gek kö zül a
bi o gáz-üzem épí té sét vá lasz tot tuk. En -
nek elô nye az, hogy az erô mû rö vi de sen
be vé telt ered mé nyez gaz da sá gunk nak,
így könnyeb ben tu dunk majd a tar tás kö -
rül mé nyek ja ví tá sát cél zó fej lesz tés be
be le vág ni.

z A Ma gyar Sajt Kft. és a Szar va si Moz za -
rel la Kft. vá sá rol ja meg tô lünk a te jet. A
nagy mennyi sé gû és ol csó né met sajt és
egyéb tej ter mé kek tö me ges meg je le né se
a tej fel vá sár lá sá nak zu ha ná sát idéz he tik
elô. A tej csök ke nô fel vá sár lá sá nak ten -
den ci á ja to vább ra is prog nosz ti zál ha tó, a
túl ter me lés, mint je len ség meg szû né se
saj nos nem vár ha tó, mely be erô sen be le -
ját szik az orosz ki vi te li em bar gó is. 

z Meg íté lé se sze rint a bi o gáz üze mek
épí té se meg fe le lô ütem ben fej lô dik
Ma gyar or szá gon? Mi lyen okok las sít -
ják gyor sabb üte mû el ter je dé sét? 

z Glo bá lis szin ten az em be ri ség lét szá -
má nak nö ve ke dé se kény sze rí tô erô vel
hat a gaz da ság fej lô dé sé re. Egy re több
ener gi á ra és élel mi szer re van szük ség. A
tech no ló gi ai fej lô dés trend je Eu ró pá ban

és Ma gyar or szá gon is a kör nye -
zet kí mé lô meg ol dá sok és a ha -
té kony ság nö ve lé sé nek irá nyá ba
ha lad. A me zô gaz da sá gi ter me -
lés ben több táp anyag ra, több
ter mé sze tes anyag ra van szük -
ség és csök ken te ni kell a mût rá -
gya fel hasz ná lá sát. A bi o gáz
üzem mû kö dé se so rán ke let ke -
zô mel lék ter mék fel hasz ná lá sa
se gí ti ezt a fo lya ma tot, rá adá sul
kör nye zet kí mé lô mó don ener gi -
a for rás ként is mû kö dik. Is me -
re te im sze rint az or szág ban 40
bi o gáz üze met épí tet tek és ezek
nagy több sé ge mû kö dik is.
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z A hely zet je len leg az, hogy a bi -
o gáz üze mek épí té se na gyon költ -
sé ges, egy üzem meg épí té se mil -
li ár dos nagy ság ren dû be fek te tést
igé nyel. Tá mo ga tás a pá lyá za ti
pén zek fo lyó sí tá sá ban meg nyil vá -
nul, de ki kell egé szí te ni azt a
szük sé ges ön résszel, hi telt kell
sze rez ni, amely, mint tud juk, nem
a leg könnyebb mu tat vá nyok kö zé
tar to zik.

z Az Önök be ru há zá sa a Bi o gáz
Unió Zrt.-vel kö zös vál lal ko zás -
ra épült. Mi en nek a lé nye ge?

z Ma nap ság nem csak a szak ma is ág ha -
tá roz za meg a fej lesz té si le he tô sé ge ket,
so kat szá mít az is, hogy ép pen mi lyen
pá lyá za ti le he tô ség adó dik. Ese tünk ben
is így tör tént, adó dott pá lyá za ti le he tô ség
bi o gáz üzem épí té sé re, mi pe dig él tünk a
le he tô ség gel.

z Mi vel a be ru há zás hoz ko moly szak mai
tu dás szük sé ges, me lyet a Bi o gáz Unió
bir to kol, ezért lét re hoz tunk egy kö zös cé -
get, mely a ki vi te le zést meg va ló sít ja, ez a
Bi o gáz Bé ta Kft. lett. A Bi o gáz Bé ta Kft.
rész tu laj do no sa i ként ér de kel tek va gyunk
ab ban is, hogy a bi o gáz üzem ha té ko -
nyan mû köd jön és a be vé tel az üz le ti
terv ben meg fe le lô en ala kul jon.

z A be ru há zás meg va ló sí tá sá ra 1,2 mil li -
árd fo rint ra volt szük ség. A Bi o gáz Bé ta a
be ru há zá si prog ram mal si ke re sen pá lyá -
zott a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív
Prog ram (KE OP) ke re té re, és össze sen
633 mil lió fo rint vissza nem té rí ten dô tá -
mo ga tást nyert a bi o gáz üzem épí té sé re.
A kö zös tu laj do nú cé günk ren del ke zik a
pá lyá za ti pén zek kel, így a hi tel vissza fi ze -
tés kö te le zett je is.

z A Hi das hát Zrt.-nek az a fel ada ta, hogy
biz to sít sa fo lya ma to san az alap anya got.
Je len leg a te he né sze ti te le pen ke let ke zô
trá gyá nak mint egy 60 szá za lé ka hasz no -
sul az üzem ben, ké sôbb a ter me lés fel fu -
tá sá val pár hu za mo san nö ve ked ni fog a
mennyi sé ge. Ne künk eb ben az az üz let,
hogy a be ru há zás meg té rü lé sét kö ve tô en
majd kap ni fo gunk a trá gyá ért pénzt rend -
sze re sen, mely fo lya ma to san fe dez ni fog -
ja a te he né sze ti te lep trá gya ke ze lé sé nek
költ sé gét. En nek pe dig az lesz az ered mé -
nye, hogy csök ken a tej ter me lés költ sé ge,
ol csób bá, ver seny ké pe seb bé vá lik az ál ta -
lunk elô ál lí tott tej. Most az adott idô szak -
ban a nö vény ter mesz té si gaz dál ko dók

meg vá sá rol ják és elv iszik a trá gya egy ré -
szét, má sik ré szét mi szór juk ki a föl dek re.
Így a trá gya hasz no sul ugyan, de fo lya ma -
tos be vé te li for rást nem ké pez.   

z Kö rül mé nyes sé te szi a bi o gáz erô mû
üze mel te té sét, hogy az alap anyag -
ként szá mí tás ba jö vô szar vas mar ha
trá gyán kí vül kell hoz zá ba rom fi trá gya
és egyéb nö vé nyi szer ves anyag is.
A Hi das há ti Zrt. ese té ben ezt ho gyan
old ják meg?

z Ná lunk ez nem okoz gon dot, az alap -
anya gok ren del ke zés re áll nak. A te he né -
sze ti te le pen, éves szin ten het ve ne zer
ton na alap anyag ter me lô dik. A cég cso -
por ton be lül van olyan vál lal ko zás, mely
to jó tyúk te le pet üze mel tet, így van tyúkt -
rá gya is. Tej fel dol go zó üze münk is van,
mely nek mel lék ter mé ke a tej sa vó is alap -
anya gul szol gál hat majd a jö vô ben. A nö -
vény ter mesz té si ág aza tunk pe dig tud ja
biz to sí ta ni a szük sé ges si ló mennyi sé get. 

z Mi lyen sa já tos fel ada tot je lent a
bi ogáz üzem bôl ki jö vô mel lék ter mé -
kek ke ze lé se?

z A bi o gáz üzem mel lék ter mé ke ként ke let -
ke zett hígt rá gyá val éven te 600-700 hek tár
ter mô föl det tu dunk el lát ni, ez zel mint egy
2500 ton na mût rá gyát tu dunk ki vál ta ni.
A bi o gáz üzem bôl ki jö vô mel lék ter mé ket
ugya núgy ke zel jük, mint az ál lat tar tó te le -
pen ke let ke zett trá gyát, kü lön le ges ke ze -
lést nem igé nyel. Ezt is idô ben ki kell jut -
tat ni a föl dek re, mely hez meg fe le lô idô já -
rá si fel té te lek kel le nek. Ez a mel lék ter mék
a fer men tá ló dott trá gya (hígt rá gya) a nö vé -
nyek szá má ra köz vet le nül hoz zá fér he tô ál -
la pot ban tar tal maz za a táp anya go kat.

z Mel lék ter mék nek te kint het jük az áram
elô ál lí tá sa so rán ke let ke zô hul la dék hôt,
me lyet prak ti kus ha té ko nyan fel hasz nál -

ni, ez zel is nö vel he tô az üzem jö -
ve de lem ter me lô ké pes sé ge.

z Azt ter vez zük, hogy a fe jô ház -
ban hasz no sít juk a ma ra dék hô
egy ré szét, eh hez to váb bi be ru -
há zás szük sé ges, hô cse ré lô ket
kell rend szer be ál lí ta ni.

z A ma ra dék hô to váb bi hasz no -
sí tá sát pe dig a kö ze li üze mek nek
sze ret nénk el ad ni, ez zel is nö vel -
ve a be vé te lün ket. A pró ba ü zem -
ben most ott tar tunk, hogy a ke -
let ke zô hul la dék hô szük sé ges a

rend szer fel fû té sé hez, hogy az el ér je az
op ti má lis üze mi hô mér sék le tet.

z Med dig fog tar ta ni a pró ba üzem?
Je len leg mi lyen ak tu á lis te en dôk
van nak és mi a táv la ti cél a bi o gáz
üzem mel kap cso lat ban?

z A pró ba üzem bôl most még egy fél év
van hát ra. Már el ju tot tunk oda, hogy van
ki jö vô mel lék ter mék. A bi o gáz üzem bôl
ki jö vô hígt rá gya ke ze lé sé nek dol gá ban
most van nak a ha tó sá gi el já rá sok fo lya -
mat ban. Je len leg gon dot okoz a hígt rá -
gya el he lye zé se, mert a bel víz zel el árasz -
tott te rü let, amely Bé kés me gyé ben
most je len tôs, meg ne he zí ti azt. Egy tá ro -
lót kell épí te ni, ahol majd a hígt rá gya
szak sze rû ke ze lé se me gol dott lesz. Ta -
vasszal a tá ro ló ból a hígt rá gyát az er re
al kal mas gé pek kel jut tat juk ki a föl dek re.
A táv la ti el kép ze lés az, hogy az ön tö zô -
rend szer hez kap csol tan fog majd ez a ki -
jut ta tás meg tör tén ni.

z Ez idô alatt több ha tó sá gi en ged élyez -
te té si el já rást le kell fut tat ni és min ta vé -
te lek kel kell el len ôriz tet ni, hogy az üzem -
bôl ki ke rü lô mel lék ter mé kek össze té te le
meg fe le lô-e. En ged élyez tet ni kell, hogy
az üzem bôl a bé relt ál la mi föl dek re a
hígt rá gya ki jut tat ha tó le gyen.

z Táv la ti ter ve ink kö zött sze re pel, hogy
amennyi ben a tej ter me lés sta bil  jö ve -
del met ered mé nyez, épí tünk egy új 500
fé rô he lyes is tál lót is, ame lyet fel sze re -
lünk trá gya le hú zó szer ke zet tel és meg -
old juk a hígt rá gya gra vi tá ci ós el ven mû -
kö dô szál lí tá sát. Eb ben az eset ben cél -
sze rû lesz az is tál ló kö ze lé ben bi o gáz
üze met épí te ni, így az alap anyag köz vet -
le nül, kü lön szál lí tá si ka pa ci tás igény be -
vé te le nél kül jut na el az üzem be. 
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szar vas mar ha te le pek trá gya -
tech no ló gi á ja te le pen ként je len -
tô sen kü lön böz het. Van nak ha -

gyo má nyos al mo zá sú, al mo zat lan és ve -
gyes tech no ló gi á jú te le pek, ahol egy szer -
re van je len az al mo zá sos és az al mo zás
nél kü li tar tá si mód. In ten zív al mo zás ese -
tén a kép zô dô al most rá gya jól ma ni pu lál -
ha tó anyag, könnyen ra kód ha tó, nem fo -
lyik szét, jól kaz laz ha tó. A ke vés sé in ten zív
vagy alom nél kü li tar tás ese tén azon ban
a trá gya ne he zeb ben ma ni pu lál ha tó, sok -
szor túl sû rû a gra vi tá ci ós és szi vattyús
moz ga tás hoz, de túl híg a ra ko dás hoz,
szál lí tás hoz és tá ro lás hoz. A to váb bi ak ban
ez utób bi ról sze ret nénk szól ni.

TRÁ GYA MOZ GA TÁ SA, 
GYÛJ TÉ SE

z Az is tál ló ból a trá gyát ál ta lá ban gé pi
esz kö zök kel (trá gya ki hú zó, to ló la pos gép)
jut tat ják ki az épü let elôt ti na pi gyûj tô ak -
ná ba, vagy trá gya gyûj tô ke reszt csa tor ná -
ba. A na pi gyûj tô ak nák nin cse nek köz -
vet le nül be köt ve a trá gya rend szer be,
ezért a trá gya csak to váb bi gé pi meg fo -
gás sal, moz ga tás sal ke rül het to vább (pl.
fáz is bon tás ra vagy tá ro lás ra). Sze ren csé -
sebb, ha az ólak elôtt van trá gya gyûj tô
ke reszt csa tor na, ahon nan a trá gya gra vi -
tá ci ó san ürül a trá gya gyûj tô ak nák ba.
Jel lem zô mó don azon ban a trá gya túl sû -
rû a spon tán gra vi tá ci ós ürü lés hez, ezért
hí gí ta ni kell. A hí gí tás hoz el sô sor ban a
te le pen kép zô dô trá gyás vi ze ket le het

KORSZERÛ TRÁGYAKEZELÉS

fel hasz nál ni (pl. fe jô ház vagy a vo nu ló
utak gyûj tött trá gyás vi zei, al most rá gya
csur ga lék, sze pa rált híg fá zis, stb.). Ha
ezek nem áll nak ren del ke zés re, ak kor
tisz ta  víz zel kell a szük sé ges hí gí tást el vé -
gez ni. A trá gyát annyi ra kell hí gí ta ni, hogy
a gra vi tá ci ós ve ze té ken könnyen ürül jön,
il let ve a gyûj tô ak nák ban elég híg le gyen
ah hoz, hogy trá gya ke ve rô be ren de zés sel
jól át le hes sen ho mo ge ni zál ni.

FÁZ IS BON TÁS

z Az ál lat tar tás ban gyak ran al kal ma zott
tech no ló gia a fáz is bon tás, más né ven
sze pa rá lás. Az el já rás a hígt rá gya sû rû és
híg fá zi sá nak szét vá lasz tá sát je len ti. Cél ja:
• a trá gya ma ni pu lá ci ó já nak meg könnyí -

té se (a sû rû fáz is könnyeb ben ra kód ha -
tó, szál lít ha tó, tá rol ha tó, a híg fá zis köny-
nyeb ben tá rol ha tó és szi vattyúz ha tó)

• a szi lárd fá zis tá ro ló ka pa ci tá sá nak op ti -
má lis ki hasz ná lá sa (jobb kaz la zá si ké -
pes ség)

• a híg fá zis-tá ro ló usza dék- és iszap kép -
zô dés el le ni vé del me.

z Szar vas mar ha tar tás nál a fáz is bon tás
fo ko zot tan ja va solt a trá gya ma ga sabb
szá raz anyag tar tal ma, na gyobb rost és
szá las anyag tar tal ma mi att. Az ál lat tar -
tás ban leggyak rab ban hasz nált sze pa rá -
tor tí pu sok:
• csi gás pré sek
• dob szû rôk
• ív szi ták

z Mind há rom tí pus a résszû rés el vén mû-
kö dik, vagy is egy adott rés mé re tû szû rô -
fe lü let vá laszt ja szét a trá gyát. A be-
ren de zé sek kö zöt ti kü lönb ség a szû ré si
ha tás fok ban, a híg- és szi lárd fá zis mi nô -
sé gé ben, és ter mé sze te sen a be ren de -
zés árá ban, üze mel te té si költ ségé ben
mu tat ko zik meg. Az op ti má lis sze pa rá tor
ki vá lasz tá sát min den kép pen ta pasz talt
szak em ber be vo ná sá val vé gez zük el, aki
a he lyi kö rül mé nyek fel mé ré se után ja -
vas la tot tesz a be ren de zés tí pu sá ra, tel -
je sít mé nyé re.

z A sze pa rá tor ra jut ta tott anya got a fel -
adó ak ná ban ho mo ge ni zál ni kell. Ez egy -
részt a ha té kony sze pa rá lás elô fel té te le,
más részt az ak nát óv ni kell a sû rû anyag
fel hal mo zó dá sá tól. Ezért a fel adó ak ná -
ba ho mo ge ni zá ló ke ve rô be ren de zést
kell te le pí te ni. (Gya kor lat ból tud juk, hogy
a „kis pó rolt” ke ve rô ket rö vid idôn be lül
pó tol ni kell a fo lya ma tos üze mel te té si
prob lé mák mi att. És utó lag ez min dig
költ sé ge sebb.) A meg fe le lô ke ve rô be -
ren de zés ki vá lasz tá sá hoz szá mos áram -
lás ta ni szem pon tot kell fi gye lem be ven -
ni, ezért ez még a sze pa rá tor ki vá lasz tá -
sá nál is na gyobb hoz zá ér tést igé nyel.
Fel tét le nül ha gyat koz zunk meg bíz ha tó
szak em ber vé le mé nyé re.
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Csigaprés szeparátor

A korszerû szarvasmarhatartás elválaszthatatlan része 
a korszerû trágyakezelés. Ez egyrészt a környezetvédelem
miatt szükséges, de ugyanolyan fontos az üzemeltetés 
szempontjából is. A rosszul mûködô trágyarendszer ugyanis
rengeteg bosszúságot és többletterhet jelent a tenyésztônek.
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z Ugya nez vo nat ko zik a meg fe le lô fel adó
szi vattyú ki vá lasz tá sá ra. Is mer ni kell a
te lep re jel lem zô trá gya fi zi kai tu laj don sá -
ga it, a hí gí tott trá gya át la gos szá raz -
anyag tar tal mát, a nyo mó ve ze ték hid ra u -
li kai pa ra mé te re it. Ezek alap ján le het ki -
vá lasz ta ni a fel adat ra le gal kal ma sabb
szi vattyút.

z A fáz is bon tás be ren de zé se i nek (ho mo -
ge ni zá ló ke ve rô, fel adó szi vattyú, sze pa -
rá tor) vil la mos ve zér lé sét össze kell han -
gol ni. A har mo ni zált ve zér lés ál ta lá ban
kö zös szek rény bôl tör té nik, fi gye lem be
vé ve az egyes be ren de zé sek in dí tá si/le ál -
lí tá si sor ren di sé gét.

TÁ RO LÁS

z A sze pa rált trá gya híg- és szi lárd fá zi sá -
nak tá ro lá sa kü lön bö zô mû tár gyak ban
tör té nik. A híg fá zis a sze pa rá tor utá ni
gyûj tô ak ná ból szi vattyús át eme lés sel jut
a hígt rá gya tá ro ló me den cé be. A szi lárd -
fá zis az al most rá gya tá ro ló ba ke rül.

Az al most rá gya tá ro ló csur ga lék gyûj tô
ak ná já nak tar tal mát is a hígt rá gya me -
den cé be szi vattyúz zák át, ezért a két
mû tárgy az ese tek több sé gé ben egy -
más kö ze lé ben épül. Mind két tá ro ló
elô írt be fog adó ké pes sé ge 6 hó nap, és
szi vár gás men tes, víz zá ró ki vi tel ben kell
meg épí te ni, leg alább 20 éves élet tar -
tam mal.

KIJUTTATÁS

z A trá gyát me zô gaz da sá gi te rü le te ken
kell el he lyez ni, ta laj erô vissza pót lás ra
hasz no sí ta ni. A hígt rá gya és az al most rá -
gya ki jut ta tá sa kü lön esz köz park kal tör té -
nik. Hígt rá gyát ön tö zô be ren de zés sel (ön -
tö zô szi vattyú, ön tö zô dob) vagy tar tály ko -
csi val le het ki jut tat ni. Al most rá gya ki jut ta -
tá sa trá gya szó ró ko csik kal tör té nik.
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Hígtrágya kijuttatására alkalmas 
öntözôdob

8 m3-es egytengelyes tartálykocsi
egyszerû szántóföldi injektorral

16 m3-es tandemtengelyes tartály-
kocsi csôfüggöny adapterrel

Daraboló trágyaszivattyú

17.000 m3-es szigetelt hígtrágya tároló

12,5 m3-es tandemtengelyes tartálykocsi szántóföldi injektorral



kö vet ke zôk ben ter mé sze te sen
nem tér he tünk ki a tej nye rés-,
il let ve a tôgy egész ség ügyi prob -

lé má i nak meg vi ta tá sá ra, azon ban a fe jés
be fe je zé sét kö ve tô né hány fon tos te en -
dô re hív nák fel a fi gyel met. El sô sor ban
azok nak a tej ter me lôk nek sze ret nénk
se gí te ni, akik né hány te hén, vagy juh-,
il let ve kecs ke tej ter me lé sé vel, vagy fel -
dol go zá sá val is fog lal koz nak. De ta lán a
nagy tej ter me lô gaz da sá gok szak em be-
rei szá má ra is ad hat tám pon tot a mun -
ká juk hoz.

z Köz is mert, hogy a fe jést kö ve tô utó -
mun kák egyik fon tos fáz isa a tôgy fer tôt -
le ní té se. A tôgy ana tó mi ai fel épí té sé bôl
is mer jük, hogy a tej me den ce két rész bôl
áll. A két rész ha tá rán ta lál ha tó az úgy -
ne ve zett Fürs ten berg-fé le vé na gyû rû. Ez,
a ve ge ta tív ideg rend sze ri ha tá sok ra ké -
pes meg aka dá lyoz ni a tej nek, a tôgy bim -
bó ba tör té nô idô elôt ti be ju tá sát (tej -
vissza tar tás). A tôgy bim bó ban ta lál ha tó
a tej me den ce tôgy bim bói ré sze, amely
töl csér sze rû en szû kül ve a bim bó csa tor -
ná ba megy át, és a tôgy bim bó vé gén
nyí lik a kül vi lág ra. A bim bó csa tor nát a
kül vi lág tól an nak zá ró iz ma zár ja le. Fe jés
után ez kb. 20-30 per cen be lül zá ró dik.
A tôgy bim bók fe jés utá ni fer tôt le ní tés nek
(utó fer tôt le ní tés) el sôd le ges cél ja a nyi -
tott bim bó csa tor na „át me ne ti” le zá rá sa,
an nak tö ké le tes zá ró dá sá ig.

z A zá ró i zom nak fon tos sze re pe van ab -
ban is, hogy a fe jés be fe je zé se után zá -
ró dá sá val meg aka dá lyoz za a kül vi lág ból
a kü lön fé le mik ro or ga niz mu sok tôgy be
tör té nô be ju tá sát. Mint lát tuk, en nek tel -
jes be zá ró dá sa a fe jés után mint egy fél
órát vesz igény be. Ez idô alatt meg kell

A tôgy fertôtlenítése

A

aka dá lyoz ni, hogy a tôgy kí vül rôl fer tô -
zôd hes sen. Er re több fé le le he tô ség is
van. Egy részt va la mi lyen for má ban meg
kell elôz ni – bár az ál lat fá radt –, hogy le -
fe küd jön. En nek egyik mód ja, hogy ilyen -
kor ad juk oda az ab ra kot. A má sik fon -
tos, és el nem ha nya gol ha tó mód ja a
tôgy bim bók fer tôt le ní té se.

z Az ál la tok kör nye ze té ben szám ta lan
mik ro or ga niz mus is ta lál ha tó. Ezek nek
egy ré sze kó ro ko zó is le het, fô leg azok,
ame lyek a kü lön bö zô tôgy gyul la dá so kat
is okoz hat ják. Gya kor la ti lag az ál la to kat
kö rül ve vô min den mik ro or ga niz mus – a
meg fe le lô fel té te lek meg lé te ese tén –
elô i déz het tôgy gyul la dást. Ezek le het nek
bak té ri u mos, ví ru sos stb. ere de tû ek, va -
la mint nem fer tô zô, il let ve fer tô zé ses
ere de tû meg be te ge dé se ket oko zók is.
Kü lö nö sen vesz élye sek le het nek ez utób -
bi ak. El sô sor ban ezek el len kell meg fe le -
lô vé del met biz to sí ta nia a tôgy fer tôt le ní -
tô sze rek nek úgy, hogy a tô gyet köz ben

ne ká ro sít sák. A tôgy fer tôt le ní tôk al kal -
ma zá sá nak leg fon to sabb fel ada ta, egy
u.n. film ré teg ki a la kí tá sa, amely meg -
aka dá lyoz za a mik ro bák nak a bim bó csa -
tor ná ba tör té nô be ju tá sát, il let ve eset leg
ezek egy ré szé nek el ölé sét is meg old ja.
A ke ze lés meg tör tén té nek el len ôr zé se
cél já ból, ál ta lá ban egy élel me zés-egész -
ség ügyi szem pont ból is en ged élye zett
szí ne zô anya got (fes té ket) is ke ver nek a
sze rek be.

z Fon tos meg je gyez ni, hogy ezek nek a
sze rek nek a le bon tó dá sa, a kö vet ke zô
fe jé sig meg kell, hogy tör tén jen.

z A tôgy re, il let ve tôgy bim bók ra tör té nô
„fel hor dá sá ra” is több fé le mód szer áll
ren del ke zés re. Ezek rész le te zé sé re nem
té rünk ki, mi vel er re a szert szál lí tó cég
szo kott ja vas la tot ten ni. Ál ta lá ban a két
leggyak rab ban al kal ma zott mód szer, az
u.n. be már tós, il let ve szó rás sal tör té nô
„fel hor dás”. Az el sô mód szer al kal ma zá -
sa kor a tôgy bim bót, két szer-há rom szor
márt suk be a biz tos ha tá sú fer tôt le ní tô
ol dat ba (egy har ma dig, fé lig), köz vet le nül
a ké szü lék le vé te le után. A szó ró pisz to -
lyos fer tôt le ní tést csak ak kor al kal maz -
zuk, ha a ké szü lék mind a négy tôgy bim -
bó alatt kü lön-kü lön is per me tez, és nem
csu pán a bim bók irá nyá ban csak egy szer
„spric cel”. 

z A tô gyá po lás fon tos fel ada ta a tôgy bô -
ré nek re ge ne rá lá sa, il let ve meg fe le lô ál la -
pot ban tör té nô meg ôr zé se. Ezért a tôgy -
fer tôt le ní tôk nagy ré szé be ma már a fe jés
ked ve zôt len ha tá sa i nak ki tett bôr fe lü le tek
ke ze lés re al kal mas anya go kat is be ke ver -
nek. Ez zel meg va ló sít ha tó az ér zé keny
bôr fe lü le tek meg fe le lô ápo lá sa is. 

z Az em lí tett sze rek hasz ná la tá nál, az
ál la tok bô ré nek ér zé keny sé gét is mesz-
sze me nô en fi gye lem be kell ven ni. Mi vel
több fé le össze té te lû szer van for ga lom -
ba, könnyen ki vá laszt hat juk a leg meg -
fe le lôb bet.

z Még egy na gyon fon tos té nye zô re is
fi gyel ni kell. Ugyanis a sze re ket fel hasz-
ná lás elôtt élel mi szer-egész ség ügyi szem-
pont ból, az il le té kes ha tó sá gi szer vek -
kel el len ôriz tet ni, il let ve en ged élyez tet ni
kell. Er rôl az il le té kes szer ve zet, írás -
ban Ha tó sá gi En ged élyt ad ki. En nek
meg lé té rôl, a fel hasz ná lás elôtt meg kell
gyô zôd ni.
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A fejés során az egyik fontos törekvés a gyors, a tôgyet
kímélô, és az állatok teljes kifejését biztosító, higiénikus
technológia alkalmazása. Ennek a célnak megvalósítása
érdekében, az elmúlt évek során a szakemberek számtalan
tenyésztési, fejôgép mûszaki fejlesztési, fejés technológiai
változtatásokat hoztak létre, illetve alakítottak ki. 
Közben a tej nyerésével, a tejleadással kapcsolatosan 
is számtalan élettani és gyakorlati ismeretekre is szert 
tettek a kutatók, amelyet a gyakorlatban a tejtermeléssel
foglalkozó szakemberek is igyekeznek beépíteni 
az alkalmazott tartás-technológiájukba.





z a rend szer az el sô osz tá lyú mi nô sé gû tej ter me lé sét
tá mo gat ja ugyan, de ma gá val hoz za az ág azat tech ni kai
és tech no ló gi ai fej lesz té sét (amely a ha zai hát téripar

fej lô dé sét is se gí ti), va la mint a vi dék fej lesz tést a több let-fog lal -
koz ta tá son ke resz tül ugyan csak tá mo gat ja. 

z A két kis ké rô dzô ág azat lét szám és ter me lé si, va la mint faj ta
ada ta it, il le tô leg az el éren dô le het sé ges célt fi gye lem be vé ve –
a juh tej ese té ben 0,18-0,20 ¤/li ter el sô osz tá lyú mi nô sé gû tej
– a kecs ke tej ese té ben 0,12-0,15 ¤/li ter el sô osz tá lyú mi nô sé -
gû tejtá mo ga tá si szint be ve ze té sét tart juk in do kolt nak. Az er re
vo nat ko zó rész le tes ja vas la tun kat már be nyúj tot tuk az il le té kes
mi nisz té ri u mok nak (2013-ban - 2014-ben és 2015-ben).

z A juh ese té ben en nek be ve ze té sé vel 2018-ra el ér he tô len ne
is mét az évi 1,0 mil lió, 2020-ra pe dig az 1,5-1,8 mil lió li ter el -
sô osz tá lyú mi nô sé gû tej ha zai elô ál lí tá sa. A kecs ke ese té ben
a fen ti idô pon tok ra az 1,5 il le tô leg a 2,5 mil lió li ter is el ér he tô,
bár ezen ál lat faj ese té ben a „fe ke tegaz da ság ban mû kö dik” a
tej ter me lés na gyob bik há nya da, amely nek je len tôs ré szét a fe -
hér gaz da ság ba le het ne vissza hoz ni (an nak gaz da ság ra gya ko -
rolt po zi tív ha tá sa i val együtt).

A LÁT HA TÓ TEJ MENNYI SÉ GE

z A ha zai juh- és kecs ke tej mennyi sé gét ré szint a KSH fel mé -
ré sei alap ján becs lik, ré szint a Ma gyar Juh- és Kecs ke tej gaz da -
sá gi Köz hasz nú Egye sü let sa ját rend sze rén be lül összeg zi és ér -
té ke li. Az 1. és 2. táb lá zat ban be mu ta tot tak az Egye sü let nyil -
ván tar tá sá ban sze rep lô ada tok, de te kin tet tel ar ra, hogy azok
az en ged éllyel mû kö dô el le nôr zött fel dol go zók ada ta i ra épül -
nek, kö ze lebb van nak a va ló ság hoz.  Amíg a juh tej ese té ben e
lát ha tó tej mennyi sé get a va ló ság 10-15 000 li ter rel ha lad hat -
ja meg, a kecs ke tej ese té ben a tény le ge sen meg ter melt meny-
nyi ség 3-5-7 mil lió li ter re te he tô, a meg lé vô fel nôtt nô i va rú
kecs ke lét szá ma függ vé nyé ben.  

z A juh tej ter me lé se (1. táb lá zat) szá mos hul lám he gyet és
hul lám völ gyet ért meg az utób bi év ti ze dek ben, és a je len idô -
szak ban is hul lám völgy ben van, ami az EU tag ság kez de te óta
mé lyül. A mint egy 27 or szág ba ex por tált juh saj tunk nyers tej

A juh- és kecsketej 
termelés jelenlegi helyzete

hát te re le csök kent, a ha zai pi ac vált meg ha tá ro zó fel ve vô vé,
ahol egy re nö vek vô kon ku ren ci át je lent a juh tej ter mék ként
meg je le nô, alap ve tô en te hén tej ala pú ter mé kek meg je le né se
és je len lé te (fô leg Szlo vá ki á ból). Az utób bi évek ben mi ni má lis
mennyi sé gû juh tejter mék ju tott el kül föl di ve vôk höz, bár az el -
múlt két év ben a kö zel-ke le ti pi ac fel éledt, és az ide ki szál lít ha -
tó mennyi ség je len leg szin te kor lát lan nak tû nik.

z A juh tej ha tal mas utat „járt be” az utób bi év ti ze dek ben
(1. táb lá zat). Az 1970-es csúcs után be kö vet ke zett vissza -
esést egy sok kal ki sebb csúcs kö ve tett az 1980-as évek kö ze -
pén. Az 1985-ös hul lám hegy (10,8 mil lió li ter) utá ni vissza esés
1995-re 1,1 mil lió li tert ered mé nye zett. Az el sô osz tá lyú mi nô -
sé gû juh tej ter me lé sé nek tá mo ga tá sa (1997-2003) a ter me -
lés 50 szá za lé kos nö ve ke dé sét ered mé nyez te. Az utób bi év ti -
zed ben a fen ti nö ve ke dést meg ha la dó csök ke nés re ke rült sor. 

z A kecs ke tej ter me lé sé re (2. táb lá zat) „min dig is” meg ha tá ro -
zó há nyad ban a fe ke tegaz da ság ban ke rült sor, és az elô ál lí tott tej
zö mé ben a sa ját fel hasz ná lást szol gál ta. En nek kö vet kez té ben az
elô ál lí tott tej mennyi sé ge ne he zen be csül he tô, a fe hér gaz da ság -
ban nincs elég meg fe le lô mi nô sé gû fel dol goz ha tó tej, s en nek
kö vet kez té ben a le het sé ges pi a cok nem hasz nál ha tók ki. 

z A kecs ke ese té ben sok kal na gyobb a vissza esés, ami nem a ter -
me lés mennyi sé gé ben mu tat ko zik meg iga zán (bár az is na gyot
zu hant), ha nem a fe ke tegaz da ság ba va ló vissza hú zó dás ban. 
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A tejtermelés a vidékfejlesztés és munkaerô
hasznosítás egyik legjobb formája lehetne 
a juh és kecske szektorban. Ahhoz, hogy ezt
a tejszektort visszaépítsük az országban,
olyan, a tej higiéniai minôségére épülô, a
fogyasztó egészségügyi biztonságát növelô
támogatási rendszert ajánlott ismét
bevezetni, amelyhez hasonló már mûködött 
az országban 1999 és 2003 között a juh-, 
és 2000-2003 között a kecske ágazatban. 

E



1. táb lá zat: A Ma gyar or szá gon fel vá sá rolt és fel dol go zott
juh tej mennyi sé ge (mil lió li ter)

Év Mennyi ség Év Mennyi ség
1960 4,8 2002 1,511
1965 12,7 2003 1,383
1970 22,9 2004 1,250
1975 7,7 2005 1,050
1980 4,4 2006 0,950
1985 10,6 2007 0,760
1990 3,9 2008 0,673
1995 1,1 2009 0,688
1996 1,213 2010 0,817
1997 1,305 2011* 0,483
1998 1,338 2012 0,680
1999 1,481 2013 0,706
2000 1,454 2014 0,720
2001 1,324 2015 ?

*egy nagy tej fel dol go zó csô del já rás mi att ki e sett év köz ben
For rás: Ma gyar Juh- és Kecs ke tej gaz da sá gi Köz hasz nú Egye sü let

2. táb lá zat: A fel vá sá rolt és fel dol go zott kecs ke tej meny-
nyi sé ge Ma gyar or szá gon (mil lió li ter)

Évek Mennyi ség Évek Mennyi ség
1960-1999 ? 2008 0,800
2000 0,681 2009 0,760
2001 1,264 2010 0,700
2002 2,104 2011 0,660
2003 2,157 2012 0,600
2004 1,650 2013 0,630
2005 1,100 2014 0,620
2006 0,950 2015 ?
2007 0,850

For rás: Ma gyar Juh- és Kecs ke tej gaz da sá gi Köz hasz nú Egye sü let

A JUH TEJ HÁT TE RE

z A juh ese té ben a tej ter me lés struk tú rá ja lé nye ge sen egy sze -
rûbb, itt is jel lem zô a szét szórt ság, és a szük sé ges nél ki sebb
üze mi mé ret, bár a 100-300 fejt juh az ál ta lá nos, és ke vés
300-500, vagy afe let ti anya ju hot fe jô gaz da ság van az or szág -
ban. A te jet dön tô en két köz epes, és két ki sebb mé re tû / fel -
dol go zá si ka pa ci tá sú üzem dol goz za fel, nagy tej fel dol go zó
nincs az ág azat ban. a tej fel vá sár lá si ára fel dol go zó üzem le he -
tô sé ge i tôl füg gô en 180-200 Ft/li ter volt 2014-ben.

z A hat van év vel ez elôt ti, több mint 60 szá za lé kos juh tej ter me -
lé si hasz no sí tás sal szem ben - bár a fejt ju hok szá ma éven ként
vál to zik ugyan - má ra az összes anya juh 7-8 szá za lé kát fe jik,
ami 56-65 000 egyed nek fe lel meg. A fe jôs juhgaz da sá gok
szá ma, ame lyek fel dol go zó nak ér té ke sí tik a meg ter melt te jet,
65-70-re zsu go ro dott. Ezek mel lett fel lel he tünk 5-10 te nyész -
tôt, akik sa ját ma guk dol goz zák fel a meg ter melt te jet, és ér té -
ke sí tik ter mé ke i ket.  

A KECS KE TEJ HÁT TE RE

z A fejt lét szám ra a kecs kék ese té ben az mond ha tó, hogy el vi -
leg min den éven fe lü li ko rú nô i va rú egye det meg fej nek. Eb bôl
a KSH sze rint 2014-ben 46 000 egyed volt 19 413 kecs ke tar -

tó nál. Az MJKSZ 790 kecs ke tar tó nál 20 711 ilyen egyed rôl
tud. Az elôb bi sze rint a tar tók 91 szá za lé ka ke ve sebb, mint 10
kecs két tart (13 000 ese té ben 1-3 kecs ké rôl van szó),
az utób bi re giszt rá ci ó já ban pe dig ez az arány alig 30 szá za lék.
Az utób bi nyil ván tar tá sa sze rint – faj tá tól és üzem tôl füg gô en –
az egye di tej ho zam 420 és 880 li ter/év/anya kö zött vál to zik. 

z A fe jés még min dig több mint 10 szá za lék ban ké zi, de 70
szá za lék ban kan nás egy sze rû, 20 szá za lék ban pe dig mo dern
fe jô ál lá son tör té nik a kecs kék nél. A tej ter me lô gaz da sá gok
több mint 97 szá za lé ka ke ve sebb, mint 5 000 li ter te jet ál lít elô
éves szin ten a KSH ada tai sze rint.

z A tej fel vá sár lá si ára szé les ke re tek kö zött vál to zik (110-180
Ft/li ter), de enn él ala cso nyabb (10 szá za lék) és ma ga sabb (15
szá za lék) is elô for dul. Az elô ál lí tott kecs ke tej 30 szá za lé ka
sa ját fel hasz ná lást szol gál ja, 35 szá za lé ka ke rül a köz vet len
kör nye zet fo gyasz tó i hoz, és 35 szá za lé kát vá sá rol ják fel fel dol -
go zó üze mek.

z A kecs ke á ga zat ban sincs va ló di nagy tej üzem. A két köz epes
mé re tû (200-250 000 l/év) tej fel dol go zó (meg ha tá ro zó arány -
ban sa ját elô ál lí tá sú te jet dol goz nak fel) mel lett két ki sebb
(50-70 000 /év), és mint egy 10 kis (15-35 000 l/év), en ge-
d éllyel ren del ke zô üzem ben dol goz zák fel a kecs ke te jet. Ezek
mel lett több tíz re te he tô azok nak a kecs ke tar tók nak a szá ma,
akik ma guk dol goz zák fel az ál ta luk elô ál lí tott te jet és vi szik
pi ac ra ter mé ke i ket. 

2 DR. KU KO VICS SÁN DOR
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Genetikailag módosított növények
termesztésének hazai tilalma

z év ja nu ár ele jén lá tott nap vi lá -
got az a hír, mi sze rint az Eu ró pai
Unió par la ment je el fo gad ta azt a

fon tos jog sza bályt, amely gya kor la ti lag
min den tag ál lam szá má ra le he tô vé te -
szi – bi zo nyos in do kok kal –, hogy sa ját
ha tás kö rük ben meg tilt has sák a gén mó -
do sí tott (GMO) or ga niz mu sok köz ter -
mesz té sét. Ezt már ko ráb ban, az Unió
egy má sik szak bi zott sá ga, az EF SA,
vagy is az Eu ró pai Élel mi szer biz ton sá gi
Ha tó ság, ha son ló fel té te lek mel lett jó -
vá hagy ta. Egyéb ként uni ós szin ten to -
vább ra is en ged élye zet tek a GMO-k al -
kal ma zá sa, il let ve az or ga niz mu sok ter -
mesz té se. 

z A gya kor lat ban gyak ran ta lál ko zunk az
an gol mo za ik szó val: a GMO-val (Ge ne ti -
cally Mo di fi ed Or ga ni sim), ami nek je len -
té se: ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve zet,
amely nek ge ne ti kai (örök lô dé si) ál lo má -
nyát, mo le ku lá ris ge ne ti kai esz kö zök kel
hoz ták lét re.

z Gén tech no ló gi án, vagy gén ma ni pu lá -
ci ón azt a mû ve le tet ért jük, amely nek
so rán egy élô lény örök lé si ál lo má nyá ba
be visz nek, vagy el tá vo lí ta nak egy, vagy
több gént az zal a cél lal, hogy az adott
élô lény bi zo nyos tu laj don sá ga it meg vál -
toz tas sák. 

z Az er re a cél ra sza ko so dott „ag rár ké -
mi ai ipar” el sô sor ban olyan szer ve ze tek
lét re ho zá sá val fog lal ko zik, ame lyek el -
len ál lób bak a kör nye ze ti ha tá sok kal, –
pél dá ul be teg sé gek kel, kár te vôk kel, ne -
héz fém-szennye zô dé sek kel stb. – szem -
ben. De olyan új tu laj don sá gok meg je -
le ní té sé re is tö re ked nek, mint a hosz-
szabb tá rol ha tó ság meg vál toz ta tott,
vagy új, íz, szag és aro ma anya gok je -
len lé te, na gyobb ter més ho zam, vas ta -

gabb héj, stb. Ma már elô re ha la dott kí -
sér le tek foly nak olyan nö vé nyek ki fej -
lesz té sé ben, ame lyek va la mi lyen egész -
ség ügyi elô nyök kel is ren del kez nek.
Ezek kö zé tar to zik pél dá ul, ß-ka ro tin nal
dú sí tott sár ga szí nû úgy ne ve zett arany -
rizs (Gol den Ri ce). Azon ban ezek nek a
nö vé nyek nek ter mesz té sét még ma
nem en ged élyez ték.

z A gya kor lat ban ál ta lá ban a törzs fej lô -
dé si szem pont ból egy más tól tá vol ál ló
fa jok ból szár ma zó gé ne ket ül tet nek be.
Pél dá ul az em be ri nö ve ke dést ser ken tô
hor mon nal gyors ab ban és na gyobb ra
nö vô ha la kat le het lét re hoz ni, vagy bi -
zo nyos bak té ri um és ví rus gé nek kel,
gyo mir tó sze rek kel szem ben el len ál ló
ha szon nö vé nye ket, stb. Amint azt már
sok ko ráb bi gya kor la ti pél da is bi zo nyít ja,
hogy egy új, és ide gen faj be vi te le
az öko szisz té má ba fel bo rít hat ja an nak
egyen sú lyát. Gyak ran elô for dul, hogy a
be vitt új gén más gé nek kel is köl csön ha -
tás ba ke rül, és olyan elô nyök höz jut tat ja
az adott fajt, hogy akár né hány ôs ho nos
faj ki pusz tu lá sát is ered mé nyez he ti. Pél -
dá ul a gyo mir tó sze rek kel szem be ni el -
len ál ló ké pes ség re ki fej lesz tett nö vé nyek
ezen a tu laj don sá ga i kat át ad hat ják a
gyo mok nak is, ami nek ered mé nye ként,
úgy ne ve zett gyo mir tó-szert „tû rô” szu -
per gyo mo kat hoz hat nak lét re. 

z A gén ma ni pu lált egye dek meg je le né -
se úgy ne ve zett „ge ne ti kai kör nye zet -
szennye zést” idéz het elô, ami nek az a
kö vet kez mé nye, hogy csök ken a fa jon
be lü li bi o ló gi ai sok fé le ség, ami to vább
sze gé nyí ti a me zô gaz da ság ge ne ti kai
bá zi sát. Köz is mert tény, hogy a hosszú -
tá von fenn tart ha tó gaz dál ko dás csak a
ge ne ti kai sok fé le sé gen ke resz tül va ló -
sul hat meg.

z Ma a me zô gaz da ság ban elô ál lí tott gén -
ma ni pu lált szer ve ze tek je len tôs ré szét
em be ri fo gyasz tás ra szán ják. Ben nük
pél dá ul az eset le ge sen meg je le nô mér -
ge zô, vagy táp lá lék al ler gi át kel tô ha tá -
sok, to váb bá az an ti bi o ti ku mok kal szem -
ben el len ál ló mik ro ba-tör zsek meg je le -
né se va lós ve szély. Ar ról nem is be szél ve,
hogy eset leg több ge ne rá ció után olyan
ge ne ti kai el vál to zá sok is meg je len het nek
az em be ri szer ve zet ben, ami re ma még
nem is gon do lunk. 

z To váb bi va lós ve szély je lent het az ál la -
ti ta kar má nyo zás ra fel hasz nált ge ne ti -
ka i lag mó do sí tott nö vé nyek nek az ál la ti,
il let ve azt el fo gyaszt va, az em be ri szer -
ve zet ben ki vált ha tó ha tá sai. Ezek le-
het nek egész ség ká ro sí tó, de le het nek
eset leg az em be ri ge ne ti kai ál lo mány ba
be kö vet kez he tô nem kí vá na tos vál to zá -
sok elô i dé zé se is… 

z Er re vo nat ko zó fel mé ré sek rôl, vagy ku -
ta tá si ered mé nyek rôl ma még ke ve set
le het ol vas ni a tu do má nyos szak fo lyó i ra -
tok ban.  Eb bôl a szem pont ból kü lö nö sen
vesz élyes le het a tej-, il let ve a tej ter mé -
kek rend sze res fo gyasz tá sa, mi vel nap ról
nap ra ér he tik az em be ri szer ve ze tet az
eset le ges nem kí vá na tos ha tá sok. Fé lô,
hogy ezek az anya gok va ló szí nû leg a nor -
mál tej fel dol go zá si tech no ló gi ák al kal -
ma zá sa so rán, tel jes- vagy rész le ges mó -
don, nem inak ti vá lód nak. 

z Sta tisz ti kai fel mé ré sek sze rint, a ma -
gyar köz vé le mény 85 szá za lé ka el uta sít -
ja a GMO-t. Nem vé let len, hogy a kor -
mány az el múlt évek ben dön tött ar ról,
hogy a le he tô leg ha tá ro zot tab ban fel lép
a gén szennye zett ve tô ma go kat for gal ma -
zó cé gek el len, és to vább ra is biz to sít ja
ha zánk ban a ge ne ti ka i lag mó do sí tott nö -
vé nyek ter mesz té sé nek a ti lal mát.

z Vár ha tó an en nek ered mé nye ként, a
ge ne ti ka i lag mó do sí tott nö vé nyek tôl
men tes ag rár kör nye zet ben elô ál lí tott
élel mi sze rek lesz nek a kö vet ke zô 10-15
év ben ha zánk ex port pi a cá nak meg ha tá -
ro zó ele mei.

2 ME RÉ NYI IM RE

Mint az elmúlt évek híradásaiból értesülhettünk, hazánkban
több ezer hektáron kellett megsemmisíteni a vetett kukoricát.
Ennek oka, hogy a növények egy része, génmanipulált 
vetômagok vetésébôl származtak. Mint az már korábban 
is ismertté vált, Magyarország, a GMO mentességének 
fenntartását, nemzetstratégiai kérdésnek tekinti, és a hazai
alaptörvény is tiltja a felhasználásukat.
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n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje 
Európában. A központi nyomda, amely 
Németország legnagyobb thermo papír 
nyomdája, Bochumban található, 
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék 
elôállítás folyik még Olaszországban, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Államokban üzemelô nyomdákban is.

n A Bizerba gyártás fô különlegessége, hogy 
a nyomda saját öntapadó alapanyaggyártással
rendelkezik. A helyben készített laminátok a különbözô
Bizerba címkenyomtatókhoz (kereskedelmi, ipari,
logisztikai) optimális mûködéséhez lettek kifejlesztve,
mind a nyomathordozó, mind a ragasztó, mind 
pedig a hordozópapír tekintetében. A nyomdai
fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az 
ügyfeleinknél levô Bizerba nyomtatós mérleg 
thermofejei a lehetô leghosszabb 
élettartalmúak legyenek. 
A felhasználóknak ne kelljen idô elôtt 
költségekbe verniük magukat a nem 
megfelelô minôségû címkék okozta 
mechanikai fejkopások, ragasztó-felkenôdések 
miatti rendkívüli javítások elvégzésével.

n A Bizerba a piacon egyedülálló módon 
kínál berendezéseket (címkenyomtatós 
mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét
(fekete-fehér öntapadós thermo, vagy színes 
thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent 
egy helyrôl” koncepcióval probléma esetén 
elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók 
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért 
(a berendezést szállító a címke beszállítót, 
a címke beszállító a szervizt és viszont).

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben 
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy 
termelésük zavartalan és folyamatos legyen, 
mindezt a karbantartási költségek optimális
szinten tartása 
mellett.

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: 06-1-471-4000 • Fax.: 06-1-471-4001 • E-mail: info@bizerba.hu

www.bizerba.hu
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Sajtos receptek

z A ma ka ró nit eny hén só zott, for rás ban lé vô víz ben az elô írás
sze rin ti idô alatt meg fôz zük. Lesz ûr jük, hi deg víz zel le öb lít jük,
le szá ro gat juk, majd 1 evô ka nál olaj jal össze ke ver jük, ne hogy
össze ra gad jon.
z A spe nó tot, mi u tán szá rát le csip ked tük, eny hén só zott, for rás -
ban lé vô víz be rak juk, 2 per cig fôz zük, majd lesz ûr jük, hi deg víz -
zel le öb lít jük, ala po san le csö pög tet jük, az után dur vá ra vág juk.
z Az új hagy mát meg tisz tít juk, zöld jé vel együtt fi nom ra vág juk,
aho gyan a fok hagy mát is. 1 de ka va jat a ma ra dék olaj jal egy
lá bas ban kis sé meg for ró sí tunk, az elô zô e ket üve ges re pi rít juk
raj ta. A spe nó tot rá dob juk, 3-4 per cig együtt pá rol juk, köz ben
meg sóz zuk, meg bor soz zuk, egy ke vés re szelt sze re csen di ó val
fû sze rez zük. A tûz rôl le vé ve a na gyon ap ró ra re szelt par me zánt
is hoz zá ke ver jük. 
z A ma ra dék va jat egy ki sebb lá bas ban föl ol vaszt juk, a lisz tet
rá szór juk, és ke ver get ve meg fut tat juk, de vi gyáz zunk, meg pi rul -
nia egy ki csit sem sza bad. A te jet rá önt jük, ke ver get ve föl for ral -

juk, majd kis láng ra ál lít juk, és to vább ra is ke ver get ve 5 per cig
fôz zük. A kecs ke saj tot be le re szel jük, a cit rom lé vel és a cu kor -
ral kel le me sen pi káns ra íze sít jük, egy ke vés bors sal és re szelt
sze re csen di ó val fû sze rez zük, ha kell, utá na sóz zuk.
z Egy olyan ma gas pe re mû tûz ál ló tá lat, amek ko rá ba hosszá -
ban a fôtt ma ka ro ni ép pen el fér, ki va ja zunk. A ma ka ró nit há -
rom rész re oszt juk, és az egyik har ma dát szép tü rel me sen, a
szá la kat ki e gye ne sít ve a ki kent tál ban egy más mel lé ra kos gat -
juk.  Egy ke vés te jes, saj tos már tás sal meg lo csol juk. A pa raj fe -
lét egyen le te sen rá hal moz zuk, egy ke vés már tást rá si mí tunk.
Új ra tész ta, már tás, spe nót, már tás kö vet ke zik. A ma ra dék egy -
har mad nyi tész ta szép sor ban a te te jé re ke rül, amit a ma ra dék
már tás sal be vo nunk. A te te jét ap ró ra re szelt par me zán nal
meg szór juk.
z Elô me le gí tett sü tô ben, köz epes láng gal (180 ºC; lég ke ve ré -
ses sü tô ben 165 ºC) kb. 30 per cig süt jük. 10 perc nyi pi hen te -
tés után, koc kák ra vág va tá lal juk. 

z A vi zet meg lan gyo sít juk, az élesz tôt be -
le mor zsol juk és 10-15 perc re fél re tesz-
szük, hadd kezd jen el dol goz ni az élesz tô.
A lisz tet egy tál ba szi tál juk, a só val össze -
ke ver jük. A va jat a tej ben föl ol vaszt juk, de
vi gyáz zunk, ne le gyen túl me leg, ép pen
csak lan gyos ma rad jon. A liszt re önt jük a
föl fut ta tott élesz tô vel együtt.  

z Da gasz ta ni kezd jük. Nem
kell at tól me gi jed ni, hogy az ele -

jén ra ga csos, ha jól ki dol goz tuk, szé -
pen el vá lik majd a tál fa lá tól, a vé ge fe lé
a saj tot is be le dol goz zuk. Ez nagy já ból 10
perc, ami után le ta kar juk, és me leg (26-
30 fok) he lyen ke leszt jük 1,5 órán át. 
z Eny hén meg lisz te zett gyú ró lap ra bo rít -
juk, kis sé el so dor juk és 10 rész re vág juk.
A kis da ra bo kat el ôször egy ki csit meg -
göm böly get jük, majd kb. 12 cen ti hosz-
szú sá gú ru dak ká so dor juk. Sü tô pa pír ral
bé lelt tep si re so ra koz tat juk 2-3 cen tis

kö zö ket hagy va. (Ne rak juk tá vo labb egy -
más tól, mert nem baj, ha egy ki csit
össze nô nek, a lé nyeg, hogy nem te rül -
nek el, csak fel fe lé nô het nek.) Tej jel
min det le ken jük, majd a stang lik te te jét
re szelt sajt tal meg szór juk. Egy nagy
edénnyel vagy má sik tep si vel le ta kar juk,
me leg he lyen újabb 30-35 per cig ke -
leszt jük.    
z Vé gül a stang li kat egy ke vés víz zel meg -
per me tez zük, és elô me le gí tett sü tô ben,
köz epes láng gal (180 ºC; lég ke ve ré ses
sü tô ben 165 ºC) 25-30 per cig süt jük.

2 FORRÁS: PRÍMA KONYHA MAGAZIN

35 dkg ma ka ró ni, só, 3 evô ka nál olaj, 1 kg friss spe nót, 
1 cso mó új hagy ma, 2 ge rezd fok hagy ma, 5 dkg vaj, ôrölt fe ke te
bors, re szelt sze re csen dió, 5 dkg re szelt par me zán sajt, 
2 csa pott evô ka nál (4 dkg) fi nom liszt, 6 dl tej, 10 dkg re szel he tô
kecs ke sajt, 2-3 kis ka nál cit rom lé, csi pet nyi cu kor
a for ma ki ke né sé hez: vaj
a te te jé re: 5 dkg re szelt par me zán sajt

SPENÓTOS, DUPLÁN SAJTOS 
RAKOTT MAKARÓNI

SAJTOS STANGLI

HOZ ZÁ VA LÓK:

HOZ ZÁ VA LÓK:
1,5 dl víz, 2 dkg élesztô, 50 dkg finomliszt (még jobb, ha 
a fele kenyérliszt vagy rétesliszt), 1 kiskanál só, 
7 dkg vaj vagy sütômargarin, 1,5 dl tej, 5 dkg reszelt sajt
a nyújtáshoz: finomliszt
a lekenéshez: kb. 1,2 dl tej
a tetejére: 5 dkg reszelt sajt





A ben dô bak té ri u mok to xin bon tó ké pes sé ge mi att a tu do mány ál lá sa 
hosszú idôn ke resz tül az volt, hogy a ké rô dzôk nem annyi ra ér zé ke nyek 
a mi ko to xi nok ra. A ké rô dzôk ugyan bi zo nyos mér ték ben va ló ban le tud ják
bon ta ni a to xi no kat, de a le bon tat la nul to vább ha la dó to xi nok ugya no lyan 
to xi ku sak, mint pél dá ul a ser té sek ese té ben. A kí sér le tek sze rint az 
af la to xin nak ma xi mum 40%-a bon tó dik le a ben dô ben, ugyan ak kor a 
ze a ra le nont a ben dô bak té ri u mok akár 90%-ban ké pe sek le bon ta ni, de a
bon tás ból al fa-ze a ra le nol kép zô dik, amely mi ni mum négy szer to xi ku sabb.

Ugyan ak kor a mai in ten zív faj ták nál az anyag cse re rend kí vül fel gyor sult 
és mi vel a ta kar mány jó val gyors ab ban ha lad át a ben dô ben, a mik ró bák nak
ke ve sebb ide je van a to xi no kat le bon ta ni. Nagy mennyi sé gû táp ete té sé nél
még gyor sabb az át hal adás, így a bon tás nem olyan ha té kony. Rá adá sul 
a túl zott tá pe te tés nél a te he nek aci dó zis kö ze li ál la pot ba ke rül het nek, 
így a to xin bon tás még job ban csök ken, mi vel a bon tást vég zô bak té ri u mok
pH 5,8 alatt el pusz tul nak. 

A friss fe jôs te he nek a le gér zé ke nyeb bek a to xi nok ra, mert az el lés 
után erôs im mun rend szer re len ne szük sé gük és ugyan ak kor még ma gas 
tej ter me lést is vá runk tô lük.

A tri cho te cé nek (DON, T-2 to xin, DAS, NIV) az im mun rend szert 
és a má jat ká ro sít ják, amely be fo lyá sol ja az ál ta lá nos egész sé gi ál la po tot 
és vég sô so ron a tej ter me lés csök ke né sét okoz zák, de nagy sze re pet 
ját sza nak a te he nek sán ta sá gá nak ki a la ku lá sá ban is.

Mikotoxin probléma a tejelô állományokban!

Öszt ro gén-sze rû ha tá sá val a ze a ra le non sza po ro dás bi o ló gi ai za va ro kat 
okoz. A te he nek hor mon ház tar tá sá nak fel bo ru lá sa csen des ivar zás hoz, 
áli var zás hoz ve zet het, sôt ki is ma rad hat az ivar zás. Kö vet kez mé nye 
a rossz ter mé ke nyí té si in dex, va la mint a pe te fé szek cisz ták. 

Az idei ku ko ri cák ban a több ezer ppb DON és fu mo ni zin, va la mint 
a több száz ppb ze a ra le non ki fe je zet ten vesz élyes a te je lô ál lo má nyok ra, 
a to xi nok vég sô ha tá sa pe dig nem csak a fel vett mennyi ség tôl, ha nem 
a tar tá si kö rül mé nyek tôl, a stressz-ál la pot tól, a to xi nok be ha tá si ide jé tôl 
és még sok té nye zô tôl függ.

Az Myco fix® Plus 3.E se gít en nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ban, 
mi vel ha té ko nyan tud ja ke zel ni nem csak a jól köt he tô to xi no kat (af la to xin,
er got al ka lo i dok, och ra to xin), ha nem az idei év ben nagy gaz da sá gi 
vesz te sé get je len tô fu mo ni zi ne ket, ze a ra le nont és tri cho te cé ne ket is. 
Ugyan is a ter mék ben lé vô szi ner gis ta ás vány ke ve rék, sze lek tí ven meg kö ti 
a köt he tô to xi no kat, to váb bá a ter mék ben lé vô két en zim vissza for dít ha-
 tat la nul el bont ja a ze a ra le nont, és a tri cho te cé ne ket (pl. DON) nem to xi kus
szár ma zé kok ká. A ter mék tar tal maz egy máj vé dô nö vé nyi ada lé kot és 
egy im muns ti mu lá ló al ga ki vo na tot is, mi vel ez a két fô tám adá si pont ja 
a leg fôbb mi ko to xi nok nak.

BI O MIN Ma gyar or szág Kft. • 2040 Bu da örs, Bu da pes ti u. 55/a 
Tel.: 00 36 23 703 016 • www.bi o min.hu

Számos tejelô tehenészetben még mindig csak az jelenti a mikotoxinok elleni védekezést, hogy szint alatt tartják 
az aflatoxin M1-et a tejben, mivel ez viszonylag egyszerûen megoldható egy megbízható toxinkötônek a takarmányba
keverésével. Azonban az idei évben nincs aflatoxin-probléma, ám drasztikus tejtermelés csökkenést és súlyos
egészségügyi problémákat (pl. szaporodásbiológiai zavarok, sántaság) okozhatnak a rosszul köthetô mikotoxinokkal
(DON, T-2 toxin, zearalenon, fumonizin, ochratoxin, stb.) terhelt takarmányok (tejelô táp, kukoricaszilázs).


