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z A tej vál ság nem egye di ma gyar prob lé ma,
ha nem az egész Eu ró pai Uni ó ban lé te zô je -
len ség. Az uni ó ban mint egy 750.000 tej ter -
me lô ke rült ab ba a hely zet be, hogy a ne kik fi -
ze tett ala csony ter me lôi ár a leg több or szág -
ban még a ter me lés költ sé ge i ket sem fe de zi. 
A ki a la kult vál sá gos hely zet mi att szep tem ber
7-én Brüsszel ben, az ag rár mi nisz te rek rend -
kí vü li ta nács ko zá sá ra ke rült sor, me lyen

Ma gyar or szá got Nagy Ist ván, a szak tár ca par la men ti ál lam tit ká ra
kép vi sel te. Ezt egyéb ként több tárgy alás is kö ve ti, mi re lát ha tó
lesz a vég sô meg ol dás. 

A ta nács ko zás idô pont já hoz idô zí tet ték az ala csony te já rak mi -
at ti til ta ko zást, me lyen több mint tí ze zer ter me lô je lent meg. A jól
szer ve zett de monst rá ci ón a bel ga gaz dák mel lett né met, fran cia,
bol gár és ma gyar tej ter me lôk is részt vet tek. A leg alább 200 trak -
tort fel vo nul ta tó, tü ze ket gyúj tó és pe tár dá kat rob bant ga tó te je sek
meg bé ní tot ták Brüsszel köz le ke dé sét. 

A nyo más gya kor lás ered mé nye ként az uni ós szak mi nisz te rek öt -
száz mil lió eu rós, azon nal fel hasz nál ha tó, vál ság men tô in téz ke dés -
cso mag ja vas la tát fo gad ták el az uni ós tej pi a ci vál ság meg fé ke zé -
sé nek ér de ké ben. 

A fél mil li ár dot ab ból az összeg bôl akar ják ki u tal ni, amit még a
kvó ta rend szer ha tá lya alatt, a kvó tá kat túl lé pôk fi zet tek be bün te -
tés ként. Az Eu ró pai Bi zott ság hon lap ján köz re a dott in for má ci ók
sze rint a tag ál la mok a jö vô évi köz vet len tá mo ga tá sok het ven szá -
za lé kát ok tó ber 16-tól elô leg for má já ban ki fi zet he tik a tej ter me -
lôk nek. Emel lett a ter me lôk to váb bi ki emelt tá mo ga tást kap nak
majd. A pi ac sta bi li zá lá sá nak ér de ké ben egy új ma gán tá ro lá si me -
tó dust dol goz nak ki, az új pi a cok el éré sé hez pe dig ex port- és mar -
ke ting tá mo ga tást ad az unió.

Mi re elég az öt száz mil lió eu ró? Ar ra biz tos nem, hogy meg old ja
a vál sá got. Ho gyan ju tot tunk ide, mi ért ren delt el Orosz or szág
em bar gót az élel mi sze ri pa ri ter mé kek re? Az uk raj nai vál ság az,
mely be in dí tot ta a lánc re ak ci ót. Az  unió  or szá gai ál tal el ren delt
szank ci ók ra a má sik fél em bar gó val vá la szolt.

A ki a la kult szi tu á ci ó ban az egyik leg na gyobb prob lé mát az em -
bar gó je len ti, mely nek ha tá sá ra a ke let-uk raj nai vál ság mi att az
Eu ró pai Unió tej ter me lô gaz da sá ga it hát rá nyo san érin tô hely zet
állt elô. A Moszk va ál tal élet be lép te tett, im port ti la lom mi att az
uni ós fel dol go zó i par ko moly ki esést szen ve dett el, az árak pe dig
olyan ala csony szint re ke rül tek, ami már a ter me lôk és fel dol go -
zók költ sé ge it sem ké pes fe dez ni.

A len gye lek, a hol lan dok és a dá nok ko ráb ban sok saj tot és va -
jat ad tak el az oro szok nak, az em bar gó óta vi szont ezek a ter mé -
kek pi a cot ke res nek, na gyon nyo mott áron meg je len nek ná lunk is
az áru há zak pol ca in, ki szo rít va ez zel a ha zai ter mé keket.

z Mi le het a ki út a mos ta ni vál sá gos hely zet bôl? A ter me lôk tal -
pon ma ra dá sá hoz a kor mány az idei év ben 50 mil li árd fo rint tá -
mo ga tást nyújt. A nem rég be in dí tott tej mar ke ting prog ra me red -
mé nye ként vár ha tó an majd nö vek szik a ha zai tej fo gyasz tás. Né mi
se gít sé get je lent het a mos ta ni UNI ÓS „ta lált” pénz is. Ezek mind
eny hí te ni tud ják a tej ter me lôk anya gi gond ja it. 

Át tö rést azon ban csak a ma ga sabb hoz zá a dott ér ték kel ren del -
ke zô tej ter mé kek menny isé gé nek nö ve lé sé vel, a fel dol go zó ü ze -
mek fej lesz té sé vel van esé lyünk meg ol da ni. A ha zai fo gyasz tók és
a nem zet kö zi pi ac igé nye it a kor sze rû tech no ló gi á val fel sze relt,
ver seny ké pes áron elô ál lí tott nagy üze mi és kéz mû ves tej ter mé -
kek kel  tud juk ki elé gí te ni.
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ki a la kult tej pi a ci hely zet rôl és
az azon na li szük sé ges lé pé -
sek rôl ta nács koz tak au gusz tus

kö ze pén a ha zai nyers tej ter me lé sé -
ben leg in kább érin tett szak mai szer -
vez tek, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és
Ter mék ta nács, a Ma gyar Ál lat te nyész -
tôk Szö vet sé ge, a Hols te in-fríz Te -
nyész tôk Egye sü le te, a Ma gyar tar ka
Te nyész tôk Egye sü le te és a Kon cent -
rált Te jû Faj tá kat Te nyész tôk Egye sü -
le te kö zö sen át te kin tet ték és ér té kel -
ték a ki a la kult tej pi a ci hely ze tet. 

z Egye tér tet tek ab ban, hogy a je len -
leg ki a la kult ked ve zôt len tej pi a ci hely -
ze tet az áp ri lis tól meg szûnt eu ró pai
uni ós tej kvó ta rend szer, az orosz em -
bar gó, túl ter me lés bôl adó dó kí ná la ti
pi ac és a tej ti zen nyolc szá za lé kos áfa
kul csá ból le ve zet he tô, éven te több
tíz mil li ár dos ha zai áfa csa lás okoz za. 

z Köz le mény ben fo gal maz ták meg,
hogy a tej szek tor jö vô je nem ki zá ró lag
a te he né sze tek és a tej fel dol go zók
ügye, ha nem fog lal koz ta tá si, nép -
egész ség ügyi, és nem utol só sor ban
gaz da sá gi kér dés is. A pi a cu kat, te je lô
te hén ál lo má nyu kat, be ru há zá su kat, a
mun ká ju kat el vesz tô ha zai tej ter me -
lôk, tej fel dol go zók va ló di és ha té kony
lé pé se ket vár nak el a ha tó sá gok tól, a
kor mány zat tól és Brüsszel tôl.

z Egy sé ges ál lás pont ala kult ki ab -
ban is, hogy azon na li kor mány za ti
dön té sek, il let ve fe le lô sebb, a ke let-
eu ró pai tej ter me lôk prob lé má it is ke -
ze lô brüssze li dön té sek szük sé ge -
sek. El len ke zô eset ben a ha zai tej -
ter me lôk nem fog ják to vább bír ni a
nyo mást: a te je lô te hén ál lo mány lét -
szá má nak csök ke né sé vel, a be ru há -
zá sok las su lá sá val, il let ve tej ter me -
lôi tün te té sek kel néz he tünk szem be. 

Kísértet járja be Európát, 
a tejpiaci válság kísértete...

A A MI NISZ TÉ RI UM VÁ LA SZA 
A SZAK MAI SZER VE ZE TEK NEK

z Az aláb bi ak ban kö zöl jük az FM vá la szá -
nak egy ré szét a szak mai szer ve ze tek
12 pon tos ja vas la tá ra, a pon to kat kü lön
je löl tük:

z A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um (FM)
tisz tá ban van a tej pi a con ta pasz tal ha tó
ne héz sé gek kel. Az uni ós vál ság ke ze lé si
in téz ke dé sek egyel ôre ha tás ta la nok, ami
azt jel zi, hogy a je len le gi prob lé mát nem
le het re gi o ná lis szin ten meg ol da ni.

az el le nôr zô ha tó sá gok nak so ron kí -
vül kom mu ni kál nia kell a tej ág aza ti
áfa csa lá sok kap csán az ed dig el vég -
zett és fo lya mat ban lé vô vizs gá la to -
kat és azok vár ha tó ered mé nye it:

z A Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi
Hi va tal (NÉ BIH) és a társ ha tó sá gok
2014-ben vég zett vizs gá la ta so rán
össze sen több mint 288 000 li ter te jet
és tej ter mé ket fog lal tak le, va la mint fel -
szá mol tak egy il le gá lis tej pa lac ko zó
üze met. A 2015. má jus 6-19. kö zött le -
foly ta tott leg utób bi ki emelt el len ôr zés
so rán or szág szer te 218 for gal ma zó he -
lyen, mint egy 300 té telt, el sô sor ban
ala csony áron ér té ke sí tett im port te jet
és fél ke mény saj to kat vizs gál tak. Az el -
len ôr zé sek el ren de lé se, il let ve az ered -
mé nyek kom mu ni ká ci ó ja a TTT mel lett
mind az FM, mind pe dig a NÉ BIH hon -
lap ján meg je lent, a mé di á ban ol vas ha -
tó volt. A Nem ze ti Adó és Vám hi va tal az
el múlt há rom év ben a tej ág azat ban le -
foly ta tott csak nem két száz adó el len ôr -
zés so rán meg kö ze lí tô leg 5,5 mil li árd
fo rint adó kü lön bö ze tet tárt fel, és ezek -
rôl az ered mé nyek rôl az adó ha tó sá gi
nyo mo zás ér de ke i nek fi gye lem be vé te -
lé vel fo lya ma to san tá jé koz tat ja a köz vé -
le ményt.

a fo gyasz tói fo lya dék tej (UHT, ESL,
fél tar tós és friss; 3 li te res tér fo ga tig
és ki sze re lés tí pu sá tól füg get le nül)
ke rül jön az 5 szá za lé kos ÁFA kör be
2016-tól:

z A Kor mány dön té se ér tel mé ben,
2016. ja nu ár 1-jé tôl a ser tés tô ke hú sok
áfa-kul csa csök ken 27 szá za lék ról 5 szá -
za lék ra. Több ter mék kör egy ide jû be vo -
ná sá ra a költ ség ve té si egyen súly fon tos -
sá ga mi att je len leg nincs le he tô ség.

a tej ter me lôi tá mo ga tá sok mi e lôbb és
ma ra dék ta la nul ke rül je nek ki fi ze tés re:

z A kü lön bö zô jog cí mek ki fi ze té se a rá juk
vo nat ko zó eu ró pai uni ós és ha zai sza bá -
lyok sze rint tör té nik, idei év ben min den
ko ráb bi nál na gyobb és eu ró pai szin ten is
ki ug ró mér té kû pénz ügyi for rás sal se gít -
ve a tej ág aza tot.

z A tej át me ne ti nem ze ti tá mo ga tás (tej
ÁNT) jog cí men 2015-ben, a 2014. évi
jog alap sze rint faj la go san 7,10 Ft/kg,
össze sen 13,46 Mrd Ft ki fi ze té sé re ke rül -
het sor, amely bôl 2015. jú li us 20-ig
13,235 Mrd Ft ki fi ze té se tör tént meg. Az
év má so dik fe lé ben elô leg cí mén faj la go -
san mint egy 3,50 Ft/kg, össze sen 7 Mrd
Ft kö rü li ki fi ze tést ter ve zünk. Elô le get azok
kap hat nak, akik ok tó ber 16-át kö ve tô en
SAPS elô leg ki fi ze tés ben ré sze sül nek. En -
nek meg fe le lô en a tej ÁNT elô leg ki fi ze té -
se 2015. ok tó ber 16-a után kez dôd het.

z A ter me lés hez kö tött konst ruk ció ke re -
té ben kö zel 69 mil lió EUR, kö zel 21 Mrd
Ft tá mo ga tás ki fi ze té sé re nyí lik le he tô -
ség. A ko ráb bi évek gya kor la tá hoz ha -
son ló an a tej ág azat sze rep lôi is szá mít -
hat nak ar ra, hogy a köz vet len tá mo ga tá -
sok ból 2015. ok tó ber 16-át kö ve tô en
elô leg ki fi ze tés re ke rül sor. Ezen fe lül
azon ter me lôk ese té ben, akik nél a prob -
lé ma men tes jo go sult ság-meg áll apí tás
er re le he tô sé get ad, a vég ki fi ze tés re is
sor fog ke rül ni 2015 vé gé ig.

al ku po zí ci ó ik ja ví tá sa ér de ké ben a
ter me lôi cso por tok és szer ve zô dé sek
meg erô sí té se és tá mo ga tá sa vál jon
pri o ri tás sá:

Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet
egyre fokozódik. Csapásokat adunk és csapásokat kapunk.
Az élet nem habos torta, Pelikán. A tanú címı filmbôl ide 
citált képpel lehetne jellemezni a tejpiacon kialakult helyzetet.
Most szeptember elején még nem látható, hogy mitôl és 
mikorra fog konszolidálódni a helyzet.
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z Az Eu ró pai Unió to vább ra is tá mo gat ja
a ter me lôi szer ve zô dé sek lét re jöt tét, és
ez zel a gaz dál ko dók, ter me lôk al ku po zí -
ci ó já nak erô sí té sét. Az Eu ró pai Bi zott ság
2015. au gusz tus 10-én jó vá hagy ta Ma -
gyar or szág 2020-ig szó ló vi dék fej lesz té si
prog ram ját. En nek meg fe le lô en is mét le -
he tô ség nyí lik a ter me lôi cso por tok uni ós
for rás ból tör té nô tá mo ga tá sá ra, a meg -
ha tá ro zott sza bá lyok sze rint.

élel mi sze ri pa ri ha té kony ság nö ve lô
és in no vá ci ós be ru há zá si tá mo ga tá si
prog ra mok azon na li elin dí tá sa:

z Az Eu ró pai Bi zott ság 2015. au gusz tus
10-én jó vá hagy ta Ma gyar or szág 2020-ig
szó ló vi dék fej lesz té si prog ram ját. En nek
meg fe le lô en a kö zel jö vô ben ki írás ra ke -
rül het nek az élel mi sze ri par fej lesz té sét
cél zó pá lyá za tok is.

z A Ma gyar or szá gon meg ter melt tej leg -
na gyobb ré szét olyan fel dol go zók vá sá -
rol ják fel, ame lyek a nagy vál la la ti ka te -
gó ri á ba es nek. Ezek fej lesz té si, be ru há -
zá si tá mo ga tá sa a je len le gi uni ós költ -
ség ve té si cik lus ban ér vé nyes sza bá lyok

ér tel mé ben a Vi dék fej lesz té si Prog ram -
ból és a Gaz da ság fej lesz té si és In no vá -
ci ós Prog ram ból nem tá mo gat ha tó.
E nagy vál la la tok fej lesz té se az eu ró pai
uni ós ál la mi tá mo ga tá sok ra és az adott
költ ség ve té si elô irány za tok ra vo nat ko zó
vo nat ko zó sza bá lyok fi gye lem be vé te lé -
vel a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té -
ri um ál tal ke zelt be ru há zás ösz tön zé si
cé le lô i rány zat vagy a Nem zet gaz da sá gi
Mi nisz té ri um ál tal ke zelt nem zet gaz da sá -
gi tá mo ga tás elô irány zat ter hé re va ló sít -
ha tó meg.

kez dôd jön kor mány za ti szak mai kon -
zul tá ció a ha zai nyers tej 80-90 szá za -
lé kát elô ál lí tó tár sas tej ter me lô vál lal -
ko zá sok jö vô jé vel kap cso la to san:

z To vább ra is ki emelt fi gyel met for dí tunk
ar ra, hogy a ha zai bol tok pol ca i ra mi nél
na gyobb arány ban bel föl di alap anya gok -
ból elô ál lí tott, jó mi nô sé gû ma gyar áru
ke rül jön.

mar ke ting pá lyá za tok azon na li ki-
írá sa a fo gyasz tók meggyô zé se ér de -
ké ben:

z A TTT kez de mé nye zé sé re 420 mil lió Ft
költ ség ve té si ke ret ke rült el kü lö ní tés re
kö zös sé gi tej mar ke ting fel ada tok vég re -
haj tá sá ra. 

szak ma kö zi szer ve ze ti együtt mû kö -
dés to váb bi el mé lyí té se, to váb bi
egyez te té sek a ha zai kis ke res ke del -
mi lán cok kal:

z Az FM-mel va ló ki e gyen sú lyo zott
együtt mû kö dés ré vén a szak ma kö zi szer -
ve ze ti te vé keny ség ben rej lô le he tô sé gek
ki hasz ná lá sá ban a TTT ko moly mun kát
vég zett ed dig. El sô ként ka pott eu ró pai
uni ós jog alap ján nem ze ti el is me rést és
el sôk kö zött si ke rült más ág aza ti sze rep -
lôk re mi nisz té ri u mi jog al ko tás ré vén sza -
bá lyo kat ki ter jesz te ni. 

a szer zô dé ses kap cso la tok meg erô -
sí té se, és töb bek kö zött a ke res ke -
de lem re tör té nô ki ter jesz té se:

z A ter me lô és a nyers tej el sô fel vá sár ló -
ja kö zött már ko ráb ban elô írt kö te le zô
szer zô dés sel az ág azat egé szé ben nem
ol dó dott meg a prob lé ma, hi szen a fel - Â
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dol go zás és a kis- és nagy ke res ke de lem
sze rep lô it az nem érin tet te. Ez a prob lé -
ma a vo nat ko zó uni ós jog sza bály ki a la kí -
tá sa kor is fel me rült, azon ban nem si ke -
rült uni ós szin tû meg ol dást ta lál ni rá. 

a köz ét kez te tést bo nyo lí tó sze rep lôk
a ma gyar tej és tej ter mé ke ket pre fe -
rál ják (a ha zai tej fel dol go zók tól vá -
sár ló köz ét kez te tést el lá tó/szál lí tó
cé gek te vé ke nyé gé hez fi ze té si ga -
ran ci át vál lal ja nak ál la mi ban kok):

z A köz ét kez te tés re vo nat ko zó jog sza -
bály ban a kö zös pi ac ra vo nat ko zó eu ró -
pai uni ós alap el vek ér tel mé ben a ter mék
szár ma zá sa sze rint nem le het kü lönb sé -
get ten ni. A köz ét kez te tés ben sze re pet
vál la ló pi a ci cé ge ket így nem le het er re
kény sze rí te ni. 

EU szin tû, azon na li in ter ven ci ós be-
a vat ko zás, az in ter ven ci ós ár eme lé se
a je len le gi ön költ sé gi ár hoz iga zít va:

z Ma gyar or szág – ahogy szá mos más
tag ál lam is –, hosszú ide je szor gal maz za
az év ti ze dek óta vál to zat lan in ter ven ci ós
árak kor rek ci ó ját, és a va lós ter me lé si
költ sé gek hez tör té nô iga zí tá sát. Egyéb
ja vas la tok mel lett ez is sze re pelt a 2015.
au gusz tus 3-án nyolc tag ál lam ál tal
kö zö sen jegy zett le vél ben, ame lyet az
Eu ró pai Bi zott ság me zô gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si biz to sá hoz, Phil Ho gan úr
ré szé re kül dött. A Cseh or szág ál tal
ko or di nált le vél hez Bel gi um, Bul gá ria,
Len gyel or szág, Ro má nia, Szlo vá kia,
Szlo vé nia és Ma gyar or szág csat la ko zott.
Ezt meg elô zô en, 2015. má jus 20-án
Dr. Fa ze kas Sán dor mi nisz ter úr is le vél -
ben for dult Ho gan úr hoz, amely ben cél -
zott se gít sé get kért a ma gyar tej ter me lôk
szá má ra.

a kor mány dön té se alap ján tör té nô
tej por és vaj fel vá sár lás azon na li
elin dí tá sa:

z A tej por kész le tek fel vá sár lá sá ra irá nyu -
ló, ág azat tól ér ke zô ja vas la tot a Kor mány
több al ka lom mal tár gyal ta és egye tér tett
a pi a ci nyo más áru ki vo nás sal tör té nô
eny hí té sé nek cél já val. Ugyan ak kor a
fel vá sár lá si konst ruk ció rész le te i nek ki -
dol go zá sa so rán meg áll apí tás ra ke rült,
hogy a meg va ló sí tás ere de ti leg el kép zelt
for má ja ha zai és uni ós jo gi aka dá lyok ba
üt kö zik. 

2 BÓDI ÁGNES

A ma gyar tej és tej ter mé kek fo gyasz tá sá nak ösz tön zé sé re 2015. jú li u sá -
ban kam pányt in dí tott a Ma gyar Tu riz mus Zrt. A kam pány cél ja a tu da -
tos vá sár lás fon tos sá gá nak hang sú lyo zá sa, a fo gyasz tá sé lén kí tés és a
he lyi ér té kek vé del me. A pro mó ci ós kam pány ban a Ma gyar Tu riz mus Zrt.
Ag rár mar ke ting Ve zér igaz ga tó sá ga kós tol ta tást és ter mék be mu ta tót
szer ve zett több kis ke res ke del mi áru ház lánc össze sen 36 üz le té ben, szo -
ros együtt mû kö dés ben a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta náccsal. 

a punk Harcz Zol tán tól, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács ügy ve ze -
tô igaz ga tó já tól kért in for má ci ót a kam pány ról, me lyet az aláb bi ak ban köz lünk.

„A Tej Ter mék ta nács szak mai tá mo ga tá sá val jú li us 13. és au gusz tus 13. kö zött
meg va ló sí tott in ten zív fo gyasz tá sösz tön zô kam pány fel ada ta a ha zai fo gyasz tók
egész sé ges táp lál ko zás ra, cél tu da tos vá sár lás ra ösz tön zé se volt. A fô hang súly a
Tej Ter mék ta nács ál tal be jegy zett tej-szív lo gó és az ová lis alak ban ta lál ha tó or -
szág jel zô kód meg is mer te té sén volt. 

A kam pány ban egye bek mel lett óri ásp la -
ká tok, on li ne és nyom ta tás ban meg je le nô
hir de té sek, rek láms po tok ál tal ösz tö nöz ték
a fo gyasz tó kat a ma gyar tej ter mé kek vá -
sár lá sá ra, to váb bá ki zá ró lag Tej Ter mék ta -
nács-tag kis ke res ke del mi áru ház lán cok
össze sen 36 bolt já ban kós tol ta tá sok ra és
ter mék be mu ta tók ra ke rült sor. A Ma gyar
Tu riz mus Zrt. kam pá nya jól il lesz ke dik kö -
zös sé gi mar ke ting te vé keny sé günk be,
öröm mel vet tünk részt a szer ve zés ben és biz to sí tot tuk a szak mai hát te ret. 

A kam pány ép pen hogy csak le zá rult, ko rai len ne va ló sá gos ered mé nyek rôl
be szél ni. Ezek a fo gyasz tá sösz tön zô, „tu dat for má ló” kam pá nyok hosszabb tá von
fej tik csak ki ha tá su kat, ezért is rend kí vül fon tos a foly to nos ság. 

Fon tos ered mény, hogy a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um egy át cso por to sí tás sal
420 mil lió fo rint kü lön for rást biz to sít kö zös sé gi tej mar ke ting cé lok ra. Ezen össze -
get az MT Zrt. a Tej Ter mék ta nács szak mai „irá nyí tá sa” mel lett hasz nál hat ja fel, ki -
zá ró lag kö zös sé gi tej mar ke ting prog ram fi nan szí ro zá sá ra. Örö münk re szol gál, hogy
mi nisz ter úr a kö zel múlt ban alá ír ta a for rás ról és a fel ada tok ról szó ló szer zô dést. 

A fo gyasz tók kal va ló köz vet len kap cso lat fel vé tel re nyí lik le he tô sé günk az OMÉK-
on is. A szep tem ber 23-27. kö zött meg ren de zen dô ki ál lí tá son je len le gi ter ve ink
sze rint a Tej Ter mék ta nács ön ál ló stan don vár ja az ér dek lô dô ket.

Fon tos tud ni, hogy feb ru ár 15-tôl azok nak a tej pi a ci sze rep lôk nek is kö te le zô
pénz ügyi hoz zá já ru lást fi zet ni ük a Tej Ter mék ta nács kö zös sé gi mar ke ting alap já -
ba, akik nem tag jai a szer ve zet nek. A dön tés lé nye ge, hogy ezen túl azok nak is
hoz zá kell já rul ni uk a kö zös sé gi mar ke ting hez, akik ed dig csak ha szon él ve zôi vol -
tak az in téz ke dé sek nek, de „kül sô pi a ci sze rep lô ként” nem fi zet tek. A kasszá ba

több olyan nagy mul ti cég nek is be
kell száll nia, amely a kö zös sé günk tôl
mos ta ná ig tá vol ma radt. Szá mí tá sok
sze rint a dön tés sel rö vid idôn be lül
akár éven te 100 mil lió fo rint ra duz -
zad hat a ter mék ta ná csi éves mar ke -
tin ga lap, amely bôl egy re több fo gyasz -
tá sösz tön zô ak ci ót fi nan szí roz ha tunk”
– nyi lat koz ta Harz Zol tán la punk fô -
szer kesz tô jé nek.

2 BÓDI ÁGNES

Az intenzív fogyasztás-
ösztönzô kampányról    

L

A fotók egy – Tej Terméktanács tag – 
kiskereskedelmi lánc boltjában készültek

Fotó: Tej Terméktanács
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z A La jos ko má ro mi Tej ter me lô Kft. te he né -
sze té nek köz pont já ban a „Törzs köny ve zett
hols te in-fríz ál lo mány, mi nô sí tett te nyész -
ál lat elô ál lí tó üzem” – véd jegy táb la és Szi -
li Jó zsef ügy ve ze tô igaz ga tó fo gad ben nün -
ket. Ar ra kér tem, hogy mu tas sa be ne künk
a gaz da sá got és ben ne sa ját sze re pét.

z Alap kép zett sé gem mû sza ki irá nyult sá gú.
Mint so kan má sok, én is ide je ko rán pá lya el -
ha gyó let tem. Te he né sze ti pá lya fu tá som 1987-
ben in dult, mi kor meg bíz tak mû szak ve ze tô nek.
Az ak ko ri ve ze tôm ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a te he nek
kap csán szük sé ges is me re te ket nem lesz ne héz meg sze rez ni,
na gyobb ki hí vás lesz majd az em be rek kel meg fe le lô mó don
bán ni. Vé gig jár tam a sza már lét rát. Vol tam te lep ve ze tô, ág azat -
ve ze tô most meg ügy ve ze tô va gyok. Meg is mer tem a ten ni va ló -
kat, ben ne a fi zi kai mun kát is. Az el múlt 30 év ben fo lya ma to -
san ké pez tem ma gam. Az it te ni tej ter me lô te he né szet elôd je a
va la ha szebb na po kat lá tott, ko moly ál lat te nyész tô és nö vény -
ter mesz tô tra dí ci ók kal ren del ke zô La jos ko má ro mi Gyô ze lem
Tsz. volt. 2004-tôl Ras kó György egy ko ri ál lam tit ká ré volt,
tô le vá sá rol ta meg a mos ta ni tu laj do nos, az Üveg-Ás vány Kft.
A Ge csén lé vô Bo vin tej Kft. is hoz zánk tar to zik, ott szin tén tej -
ter me lés fo lyik. 

A La jos ko má ro mi te he né szet ben 1380 a szar vas mar ha van,
eb bôl 640 te je lô te hén a töb bi üszô, il let ve híz la lás ba fo gott bi -
ka. A Bo vin tej Kft.nél 1180 az egyed szám, eb bôl 570 a te je lô
te he nek szá ma. Mind két tej ter me lô gaz da ság ban én lá tom el
az ügy ve ze tôi fel ada to kat. A két cég nél össze sen 58 em ber nek
biz to sí tunk mun ka le he tô sé get. A tu laj do nos cég az épí tô i par -
ban hasz ná la tos alap anya gok bá nyá sza tá val és az ab ból ké szí -
tett ter mé ke ket gyár tá sá val fog lal ko zik. A do lo mit ból, me lyet
tu laj do nos cé günk bá nyász, lisz tet ké szí tünk. Víz zel és szal má -
val össze ke ver ve ez ké pe zi a pi he nô bo xok pa do za tát. A massza
öt ré teg be van fel hord va és dön göl ve, mely elô nyö sen hat a
szo ma ti kus sejt szám csök ken té sé re. 

z A kvó ta ki ve ze tést kö ve tô en sok kal ala cso nyabb a tej
fel vá sár lá si ára. Ez mi lyen ha tást gya ko rolt gaz da sá guk -
ra, mit tud nak ten ni, hogy tal pon ma rad ja nak? 

z Egy cég gaz da sá gos te vé keny sé gé hez két dol got kell meg vizs -
gál ni. Az egyik a tej fel vá sár lá si ára. Ez a té nye zô adott, azt a
ter me lô nem tud ja meg vál toz tat ni. Je len leg mint egy 20 fo rint
vesz te sé get je lent min den egyes li ter tej ter me lé se! A kvó ta ki -

Lajoskomáromban tejfeldolgozó és
vágópont építését tervezik, ha…

ve ze tést meg elô zô évek ben el fo gad ha tó volt a
tej át vé te li ára, ezért a nyu ga ti nagy tej ter me lô
or szá gok ban je len tôs mennyi sé gû több let te jet
ter mel tek. Át lép ték a kvó tá ban me gen ge dett
ha tárt is, hogy ki hasz nál ják a tej ma gas árá nak
ked ve zô ha tá sát. 

A ma gas te jár az idei év vel meg szûnt, mert a
pi a cok az is mert okok mi att be szû kül tek, a fel -
hal mo zó dott fel es leg pe dig ala csony áron el -
árasz tot ta az im port pi a co kat, így töb bek kö zött
az olasz pi a cot is, aho vá gaz da sá gunk ból 10
évig ér té ke sí tet tük a te jet. Mi vel a nyu ga ti or -

szá gok ala cso nyabb áron tud ták kí nál ni a te jet, mi a ma ga sabb
ára ink kal ki szo rul tunk az olasz pi ac ról. Az im port le he tô ség
meg szû né se után az Al föl di Tej Kft. a vá sá ro lónk. Na gyon jól jött
szá munk ra a le he tô ség, hogy hosszú tá von biz ton ság gal tud juk
ér té ke sí te ni a te jet és rá adá sul tu laj do nos tár sak le he tünk egy
kö zös ér dek men tén szer ve zett, tej fel dol go zó val ren del ke zô
cég cso port ban. 

A má sik té nye zô a tej elô ál lí tá sá nak költ sé ge. A ter me lô ol-
d alá ról néz ve ezen a te rü le ten van moz gás tér, eb bôl az kö vet -
ke zik, hogy meg kell vizs gál ni a költ ség ha té kony ság old alát.
Ol csób bá kell ten ni a ter me lést. Az ol csób bá té telt két mó don
le het el ér ni. Egy részt a ta kar má nyo zás ré vén, más részt pe dig a
tar tás kö rül mé nyek okán. Az ol csóbb árat azért tud ják pro du kál -
ni a nyu ga ti or szá gok, mert ked ve zôbb az ég haj lat, mint ná lunk
a ta kar mány nö vé nyek ter mesz té sé re. 

Úgy gon do lom, hogy a ta kar má nyo zás ban for du ló pont elôtt
ál lunk. Át kell ér té kel ni a si ló ku ko ri ca sze re pét. Az egy ki ló si ló -

Szili József ügyvezetô

Tábla jelzi a tenyészállat elôállítást

Lajoskomárom Fejér megye délnyugati részén fekvô község, 200 éves település, 
a Batthyányi család azzal a szándékkal hozta létre, hogy hatalmas földterületeit 
gazdaságosabban meg tudja mûveltetni jobbágyaival. Ezért herceg Batthyányi 
Lajos egy országos körlevelet tett közzé, jófajta kedvezményeket ígérve az ide 
letelepülni szándékozóknak. A földesurat szolgáló betelepülôk 1802-ben kezdték 
benépesíteni a kijelölt területeket és a község a Lajoskomárom nevet kapta. 

Â
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ku ko ri ca ára 15 fo rint ra jön ki, mely igen sok nak mond ha tó. Ez -
zel szem ben, ha né zünk egy mel lék ter mé ket, mond juk a ma -
gas ke mé nyí tô tar tal mú ku ko ri ca tör kölyt, an nak a ke mé nyí tô
tar tal má ra vissza szá molt ára har ma da a si ló ku ko ri cá é nak. En-
n él a vál to zat nál fel sza ba dul a ku ko ri ca ve tés te rü le te, ide fe -
hér je hor do zó ta kar mány nö vényt tu dunk vet ni. Fe hér je hor do zót
kell tö meg ta kar mány nak be ál lí ta ni és ez zel a na gyon drá ga im -
port fe hér je hor do zót, a szó ját is ki le het vál ta ni. A mi hely ze tün -
ket ne he zí ti, hogy a 145 hek tár bé relt föld te rü le ten a tö meg-
ta kar mány szük ség let 1/3 ré szét tud juk meg ter mel ni. Szük -
sé günk len ne még 200 hek tár föld te rü let re, mi vel vá sár lá si
kény szer ben va gyunk, nö vek szik a tej ter me lés költ sé ge. 

HOSSZÚ TÁ VÚ, KI SZÁ MÍT HA TÓ 
AG RÁRST RA TÉ GIA KELL

z Mi éves üz le ti ter ve ket ké szí tünk. Eb ben elô re egy év re le köt -
jük az ab rak ta kar mány mennyi sé ge ket és ára it. Ez zel függ
össze az a fel ve té sem, hogy kí vá na tos len ne egy hosszú tá vú,
ki szá mít ha tó ag rárst ra té gia. A mos ta ni hely ze tet az jel lem zi,
hogy éven te vál toz nak a gaz dál ko dás sza bá lyai. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött öt év re elô re egy gaz dál ko dó nem tud ter vez ni, el -
len tét ben a fej lett nyu ga ti or szá gok kal. Saj ná la tos mó don a ter -
me lés költ sé gét az is nö ve li, hogy a gaz dál ko dá sunk ra je len tôs
imp ro duk tív, köz vet len és köz ve tett költ sé gek ra kod nak. Em lít -
het ném a szám ta lan kö te le zô, vagy aján lott és el ke rül he tet len
tag dí jat, a Ter mék ta ná csi, TESZ ÖV, a Ka ma rai, az tán jog sza -
bály ban rög zí tett mun ka vé del mi tûz vé del mi, Élel mi szer Biz ton -
sá gi Fel ügye le ti, az üzem-egész ség ügyi és faj ta ol tal mi dí ja kat
stb. Éves vi szony lat ban ezek a költ sé gek 15 mil li ós össze get
tesz nek ki. A kö zel múlt ban mó dom volt be te kin te ni több Ang li -
á ban lé vô tej ter me lô gaz da ság éle té be. En nek alap ján tu dom
azt ki je len te ni, hogy mi olyan költ sé ge ket fi ze tünk, me lyet Ang -
li á ban nem is is mer nek! Meggyô zô dé sem, hogy a gaz dál ko dás -
ra ra kó dott költ sé gek túl zó ak. Az ál la mi bü rok rá cia nyo masz tó
mó don rá te lep szik a gaz da ság ra. Lép ten nyo mon el len ôriz nek
és bün tet nek. Az a be nyo má sa az em ber nek, hogy azért te szik
ezt, hogy sa ját fon tos sá gu kat bi zo nyít sák. 

z Meg áll apít hat juk, hogy rend sze rünk, mely ben a ter me lést vé -
gez zük bü rok ra ti kus és drá ga. Sa ját ta pasz ta lat ból mon dom,
hogy az elô zô rend szer ben ezek az ad mi niszt ra tív jel le gû költ sé -
gek nem vol tak ilyen nagy ság ren dû ek. A rend szer vál tás óta év -

rôl év re nö vek szik ezek nek a költ sé gek nek a nagy sá ga, ezál tal a
vál lal ko zá sok tönk re té te le. Az ál la mi ap pa rá tu sok, a kor mány hi -
va tal szak ha tó sá ga i nak mû kö dé se las sú, bo nyo lult és költ sé ges.

z Be ve ze tô jé ben em lí tet te, hogy te he nésszé vá lá sa kor
azt mond ta egy ko ri ve ze tô je, hogy az em be rek kel va ló
fog lal ko zás ne héz do log. Ennyi év ta pasz ta la ta után hogy
lát ja ezt most?

z Nem könnyû fel adat ve ze tô nek len ni, a mun ka min den fel té -
te lét biz to sí ta nia kell. Az elô zô rend szer ben könnyebb volt en -
nek az el vá rás nak ele get ten ni, mert a szö vet ke zet szo ci ál is há -
ló ként is mû kö dött. Az ak ko ri ve ze tôk szív ügyük nek érez ték,
hogy az adott te le pü lé sen min den ki nek le gyen mun ká ja. A mai
vi lág ban a gaz dál ko dó nál az a leg fon to sabb szem pont, hogy
mi nél ha té ko nyabb le gyen a ter me lés. A tej ter me lés te rü le tén
az elô re lé pés hez a ge ne ti kát, a tar tá si kö rül mé nye ket és a ta -
kar má nyo zá si, tech no ló gi ai és tech ni kai fej lesz tést szok ták pél -
dá nak fel hoz ni. És azt is hoz zá te szik, hogy az ered mény majd
jön ma gá tól. Ez nem így van. 

z Az em be ri té nye zô az utób bi idô ben el lett ha nya gol va. Nem -
rég egy szû kebb szak mai kö zös ség jó vol tá ból meg is mer ked tem
Lin dell úr ral, ki egy ame ri kai szak te kin tély, ve ze tô kép zô me ne -
dzser. Te vé keny sé gét sa ját 40 éves ta pasz ta la tá ra és John C.
Max well az „Ara nyat érô ve ze tôi is me re tek” mû vé re ala poz za.
Meg kér dez te tô lünk, hogy mennyi ná lunk az el lés és vem he sü -
lés kö zött el telt idô. Ez az idô tar tam ál ta lá ban 140-145 nap. Ez
Ame ri ká ban mind össze 120 nap. Ki szá mol ta, hogy ez a 20 nap
kü lönb ség 67 ezer dol lár vesz te sé get je lent éven te egy 500 te -
he net szám lá ló gaz da ság ban. Azért hoz tam ezt a pél dát, mert
ez ti pi ku san olyan te rü let, ame lyen fô leg az em be ri té nye zô ré -
vén le het vál toz tat ni. Ter mé sze te sen ezen kí vül még szám ta lan
em ber füg gô ki tö ré si pon tot le het fel tár ni. 

z A dol go zót rá kell éb resz te ni ar ra, hogy mi lyen fon tos az ô
mun ká ja,érez nie kell, hogy nem csak az anya gi el is me rés szá -
mít, ha nem az el vég zett mun ka meg be csü lé se is. A ve ze tô
nagy rá ha tást tud ten ni már az zal is, ha a jól el vég zett mun kát
meg kö szö ni. Az a lé nyeg, hogy az em be rek jó kedv vel, vi dá -
man vé gez zék fel ada tu kat. Már hal lot tam olyan pél dát is,
hogy a dol go zó annyi ra ma gá é nak ér zi a si kert, hogy fel te szi a
fa ce bo ok ra a fe jést. 

Csendélet a borjúnevelôben

Régi építésû istállókban mélyalmos tartás
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z A ve ze tôi is me re tek át ér té kelt hasz no sí tá sát is le het úgy te -
kin te ni, mint a hu mán erô for rás ba in vesz tált be ru há zást. Min -
den bi zonnyal a meg té rü lé se nem ma rad el. A be fek te tés nek
az is a ho za dé ka le het, hogy csök ken a fluk tu á ció. Er re fo gunk
gyúr ni a jö vô ben és biz tos va gyok ben ne, hogy a csa pat jobb
ered mé nye ket ér el. Min den hé ten ér te kez le tet tar tunk, ahol
meg be szél jük a prob lé má kat és kö zö sen dön tünk. Egy gaz da -
ság tel je sít mé nyét 80 szá za lék ban az em be ri té nye zôk ha tá roz -
zák meg. 

z Az em be ri té nye zô vel ki emelt mó don kell fog lal koz ni. Az élet
bár mely te rü le tén mû kö dô ter me lé si szisz té má ban meg ha tá ro -
zó je len tô sé ge van az em be ri erô for rás nak. John C. Max well ta -
ní tá sa it ad ap tá lom majd a két te lep re. El ôször az kell, hogy kel -
lô kép pen el sa já tít sam az is me re te ket, ké sôbb majd me e tin get
fo gok szer vez ni a ve ze tôk szá má ra. El ôször ma ga mat aka -
rom át vi lá gít tat ni, ami ab ból áll, hogy lesz ve lem egy „ár nyék
pszi cho ló gus” kö vet en gem há rom na pig min den ho vá, fi gye li a
te vé keny sé ge met. Nem szól sem mit, csak fi gyel en gem. Há -
rom nap után pe dig ki ér té ke li a te vé keny sé ge met, ho gyan dön -
töt tem, ki vel hogy be szél tem, mi lyen gyor san dön töt tem, mi -
lyen hang ne met vá lasz tot tam, mi lyen ér zé keny sé get ta nú sí tot -
tam, ho gyan re a gál tam az em be rek ál tal fel ve tett ja vas la tok ra
stb. Itt köl csö nös meg fe le lés rôl van szó. El ôször ne künk ve ze -
tôk nek kell meg fe lel ni a dol go zók el vá rá sa i nak, hogy az tán ôk
is meg tud ja nak fe lel ni szá munk ra, de fô leg a te he nek szá má -
ra. Ez nem csak mo rá li san, de gaz da sá gi lag is egy ki tö ré si pont
to váb bi fej lô dé sünk ér de ké ben.

z Mi lyen fej lesz té se ket ter vez nek gaz da sá guk ban?

z A fej lesz té sek függ vé nye az, hogy si ke rül-e a tö meg ta kar mány
meg ter me lé sé hez szük sé ges bé relt föld te rü let hez jut ni. A meg lé -
vô 145 hek tár mel lé 200 hek tár föld te rü let re len ne szük ség. En -
nek hi á nyá ban nem tud juk a ter ve zett fej lesz té se ket meg va ló sí -
ta ni és a La jos ko má ro mi Tej ter me lô te he né szet és az ott dol go -
zók sor sa bi zony ta lan ná vá lik. Az is tál ló kor sze rû sí tés, az új fe jô -
ház ter vei már el ké szül tek. A tej fel dol go zó fél kész ál la pot ban van,
na pi 30 ezer li ter tej fel dol go zá sá ra lesz al kal mas. Mi nô sé gi saj -
to kat és fer men tált ter mé ke ket sze ret nénk gyár ta ni. Kész van a
vá gó pont ter ve is. A bi kák és a se lej te zett te he nek hasz no sí tá sá -
ban je len tôs vál to zást hoz majd a vá gó pont meg épí té se és a
hús nak a he lyi, il let ve több nagy vá ros ban tör té nô ér té ke sí té se. 

z Idén az Év te nyész tô je lett, ta valy pe dig Mes ter te nyész -
tô dí jat ka pott. Mi lyen te nyész té si cé lo kat sze ret né nek
meg va ló sí ta ni?

z Az idén és 2014-ben is si ke rült az or szág má so dik leg szebb
Hols te in fríz te he né nek já ró he lye zést el hoz ni az Al föl di Ál lat te -
nyész té si Na po kon. Eze ken kí vül 2000 óta szám ta lan dí jat
nyer tünk ál la ta ink kal or szá gos meg mé ret te té se ken. To vább ra is
nagy hang súlyt fek te tünk a ge ne ti ka se gít sé gé vel a te nyész té si
cé lok meg va ló sí tá sá ra. A te he ne ket és a te nyész tés be vett
üszô ket ki ma gas ló tel je sít mé nyû csúcs bi kák kal pá ro sít juk, hogy
ered mé nye in ket nö vel ni tud juk. Lak tá ci ós ter me lé sünk most
9900 li ter, ez a tel je sít mény most or szá gos szin ten az erôs kö -
zép me zôny höz va ló tar to zás hoz ele gen dô. Eb ben az év be mind -
két te he né sze tünk nél el ér jük a 10.000 li ter fö löt ti szin tet.

z A ma gyar te jet nép sze rû sí tô kam pány ról mi a vé le mé nye?

z Nagy szük ség van rá, hogy a jó mi nô sé gû ma gyar tej re fel hív -
ják a vá sár lók fi gyel mét. Ez zel pár hu za mo san az is kí vá na tos
len ne, hogy az ol csó kül föl di UHT-s te jek le ke rül je nek az üz le -
tek pol ca i ról. Tá mo gat juk a kez de mé nye zést, min den bi zonnyal
meg lesz en nek a kí vá na tos ha tá sa. Igény ese tén, ha szük sé ges
a kam pány ba mi is részt ve szünk, min den se gít sé get me g-
a dunk. Mind gaz da sá gi, mind kö zös er köl csi ér de künk, hogy a
ma gyar fo gyasz tók meg bíz ha tó, ki vá ló mi nô sé gû te jet és tej ter -
mé ket fo gyassza nak el ér he tô áron.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

A feldolgozó üzem félkész állapotban
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I NO-FO OD Kft. mi nô ség po li ti ká já -
nak kö szön he tô, hogy ter mé ke ik
kö zül ki vá ló véd je gyet ka pott a

Pré mi um Hun ga ri cum Egye sü let, a Kár -
pát Me den ce Spe ci a li tá sa i nak Ér dek vé -
dô Szer ve ze té tôl a Szeg zar di na, va la mint
To ka jis sajt juk. Ugyan ak kor a Ki vá ló Ma -
gyar Élel mi szer véd jeggyel is büsz kél ked -
het az elôbb em lí tett Szeg zar di na, és
Vi no fo ro sajt juk is.

z Úgy ér te sül tünk, hogy új ter mék kel
ruk kol nak elô. Be mu tat ná az új ter -
mé ket? – kér tük Szom mer Gá bortól,
a FI NO-FO OD Kft. Ke res ke del mi és
be szer zé si igaz ga tó já tól.

z Egy, a ma gyar pi a con ha gyo má nyos
ter mék rôl van szó, hi szen az új ter mé -
künk a tú ró. Ami új don ság, a friss íz, a
gyár tás tech no ló gia és a zárt cso ma go-
lá si tech no ló gi á nak kö szön he tô en a meg-
szo kott nál hosszabb sza va tos sá gi idô. 

z Alap anya guk több mint fe le So -
mogy me gyé bôl, sa ját tu laj do nú
te he né sze ti te le pe ik rôl szár ma zik.
A Dél-du nán tú li ré gi ó ból egé szí tik ki
a hi ány zó mennyi sé get, elô tér be he -
lyez ve a kö ze li tej ter me lô ket. Hány
te he nük van, és mek ko ra te rü le ten
gaz dál kod nak?

Új termékkel rukkolt 
elô a FINO-FOOD Kft.

z Je len leg 2700 te je lô te hén és 3000
sza po ru la tuk van a cég cso port hoz tar to -
zó te he né sze te ink ben. Kö rül be lül 1400
hek tá ron gaz dál ko dunk ma gunk. A ta kar -
mány töb bi ré szét igyek szünk a szom szé -
dos gaz da sá gok tól meg ven ni, a szé nát
pél dá ul tel jes egé szé ben a szom szé dos
gaz da sá gok tól sze rez zük be.

z A mi nô sé gi élel mi szer elô ál lí tá sá -
ban alap ve tô do log nak tart ják a mi -
nô ség biz to sí tá si rend sze rek mû köd -
te té sét, ezért ve zet ték be az élel mi -
szer gyár tás te rü le tén a leg ma ga sabb
szin tû mi nô ség irá nyí tá si rend szert,
az IFS-t (In ter na ti o nal Fo od Stan -
dard). A pá lyá za ti tá mo ga tá sok se gít -
sé gé vel vég re haj tott tech no ló gi ai fej -
lesz té sek, mo dern fel dol go zó gé pek
be szer zé se szin tén a mi nô sé gi ter -
mé kek elô ál lí tá sát szol gál ják. Mon -
da na va la mit a fej lesz té se ik rôl és to -
váb bi ter ve ik rôl?

z A 2014-es év a sa va nyí tott ter mék -
gyár tó üze münk fej lesz té sé rôl szólt. Fej -
lesz tet tük le ve gô rend sze rün ket, de a
cso ma go ló a nyag és a sze mé lyi hi gi é ni át
is ja ví tó épü let át ala kí tá so kat is vég re -
haj tot tunk, ter mé sze te sen nem csak pá -
lyá za ti tá mo ga tás sal. Új cso ma go ló gép -
sort üze mel tünk be, mely jö vô ben ter -
mék fej lesz té si le he tô sé get je lent szá -

munk ra az em lí tett üzem egy ség ben. El -
sô sor ban kül föl di pi a co kon is élet ké pes
hosszú sza va tos sá gi ide jû ter mé kek fej -
lesz té sén dol go zunk je len leg.

z Tej üze mük ben kor sze rû szenny víz -
ke ze lô rend szer mû kö dik, a gyár tás
so rán ke let ke zett mel lék ter mé ket
sem en ge dik a le fo lyó ba: az ér té kes
sa vó ból a nem rég üzem be he lye zett
sa vó szû rô be ren de zés sel ér té kes
anya go kat nyer nek ki. Al kal maz nak-e
kü lön em bert ar ra, hogy a kör nye zet -
vé de lem re fi gyel jen? 

z Kül sô vál lal ko zó se gít a jog sza bá lyi elô -
írá sok be tar tá sá ban il let ve az ezt meg ha -
la dó kör nye zet vé del mi te vé keny sé ge ink -
ben. A hul la dék sze lek tív gyûj té se és új -
ra hasz no sí tá sa rész le ge sen me gol dott,
en nek tel jes kö rû meg va ló sí tá sá hoz vár -
nánk az ipa ri mû anyag cso ma go ló a nyag-
hul la dék fel vá sár lás ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zá sok mó do sí tá sát. 

z Több mint négy éve tar tó kor mány -
za ti erô fe szí té sek nek kö szön he tô en
Ma gyar or szá gon az el sôk kö zött ala -
kult meg egy GMO men tes egye sü let,
a GMO men tes Ma gya ror szá gért
Egye sü let. Na gyon fon tos, hogy több
ter mé kük GMO men tes, és ter mé ke -
ik glu tén men te sek – ho gyan tud ják
ezt tel je sí te ni? 

z Tö rek szünk a GMO men tes ség re,
igyek szünk a sa ját te he né sze te ink ben a
szó ja be szer zé sün ket kont rol lál ni, de
még nem tud juk 100 szá za lék ban biz to -
sí ta ni, hogy ki zá ró lag GMO men tes le -
gyen. A ma gyar tej gaz da ság kö zös cél ki -
tû zé se, hogy 100 szá za lék ban GMO
men te sít sék a ta kar má nyo zás hoz fel -
hasz nált szó ját. Az egyéb ta kar má nya ink
ter mé sze te sen GMO men te sek és szá -
munk ra nagy fo kú biz ton sá got je lent,
hogy cég cso por ton be lül mi ma gunk ga -
ran tál juk a sa ját te he né sze tek ben fel -
hasz nált ha zai ter mesz té sû ta kar má nyok
GMO men tes sé gét. Az egyéb nem tej

A stratégiai megállapodás aláírása

Tejfeldolgozásuk több mint 120 éves gyártási hagyományokra
tekint vissza, hiszen az alapító, Strausz Antal, 1889-ben
kezdte meg sajt és vaj gyártását a régi tamási telephelyen.
Ezt a hagyományt szeretnék tovább örökíteni Kaposváron is,
megôrizve az évszámot új hivatalos logójukban. Ezzel
szeretnék bizonyítani, hogy bár modern technikával, de a
régi, hagyományosan jó minôségû, kizárólag tejbôl, mester-
séges adalékanyagoktól mentesen készítik termékeiket. 

F
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alap anya ga ink be szál lí tó i tól pe dig meg -
kér jük eze ket a ta nú sít vá nyo kat. Az üzem-
ben nem hasz ná lunk glu tén tar tal mú
ada lé ko kat öm lesz tett ter mé ke ink ben
sem, így ga ran tál ha tó a glu tén men tes -
ség min den ter mé künk nél.

z Mi lyen mér ték ben érin ti Önö ket a
tejk vó ta el tör lé se? Az or szá gos tej -
fel dol go zá si ka pa ci tás ból mek ko ra
sze le tet ha sí ta nak ki?

z Tej fo lya dék ala pon ve tít ve a Ma gyar or -
szá gon meg ter melt tej 5 szá za lé kát vá -
sá rol juk fel. Ter mé sze te sen, mint min -
den kit az ág azat ban, min ket is ne ga tí van
érint a tejk vó ta el tör lé se, de hosszú  tá -
von en nek el len ére op ti mis ták va gyunk.

z A ré gi ó ban po zi tív hí rük van ar ról,
ahogy a mun ka tár sa ik ról gon dos kod -
nak. A mun ka vég zés hez szük sé ges is -
me re te ket a cég ál tal tá mo ga tott tan -
fo lya mo kon, tré nin ge ken sa já tít ják el.
Egy öt let ösz tön zô rend szert is be ve -
zet tek, a hasz nos, ha té kony sá got nö -
ve lô öt le te kért a dol go zók ju tal mat
kap nak. Csa pa té pí tô tré nin ge ket is
tar ta nak, és kö zös ki rán du lá so kat is
szer vez nek. Be vá lik ez a mun ká sok -
nál? Job ban do goz nak? Jobb a han gu -
la tuk? Csa lá di a sabb a lég kör?

Igen. Hi szünk ben ne és köz vet len be osz -
tot ta i mon, csa pa to mon is érez he tô a po -
zi tív irá nyú vál to zás. Azt gon do lom, hogy
a kulcsmun ka kö rök ben a fluk tu á ció jó
mér ôszám. Büsz kén mond ha tom, hogy a
fi a tal, pá lya kez dô, dip lo más kol lé gá in kat
is si ke rült hosszú tá von meg tar ta nunk és
ez bi zo nyo san kö szön he tô a csa lá di as
lég kör nek és biz ton ság nak, mely re a cég
mû köd te tés énél tö rek szünk.

z Meg nyi tot ták a „Gaszt ro nó mi ai örö -
mök so mo gyi tár há zát” amely nek
alap öt le tét a Kü lön le ges asz ta li örö -
mök So mogy ban ren dez vény so ro zat
ih let te. Mit sze ret né nek ez zel el ér ni?
Van-e si ke re?

z Ami kor a ka pos vá ri üze münk meg -
épült, sze ret tük vol na fel vál lal ni a ré gi ó -
ban a sajt kul tú ra fej lesz té sét. Sze ret -
nénk, ha nem csak a szend vics, a piz za,
spa get ti alap anya ga ként gon dol ná nak
a so mo gyi ak a sajt ra. A Gaszt ro té ka ezt
a célt is szol gál ja. Úgy érez tük, hogy
az em lí tett ren dez vény so ro zat kap csán a
so mo gyi em be rek ben meg is van a nyi -
tott ság a kü lön le ge sebb sajt ja ink ra és
örül nek egy ilyen hely nek. A ren dez vény -
ház si ke re sen mû kö dik, de mint min den -
ben, itt is sze ret nénk to vább fej lôd ni, hi -
szen ez tart élet ben ben nün ket. Idén egy
fô ál lá sú al kal ma zot tal bô vül a lét szám a
to váb bi nö ve ke dés ér de ké ben. 

z So kat tesz nek szû kebb ha zá ju kért,
So mo gyor szá gért. A Me gyei Könyv tár
kap ja meg a fel es le ges sé vált me zô -
gaz da sá gi, il let ve ke res ke del mi szak -
la po kat és a vá ros mû kö dé sét is se -
gí tik. Hoz zá já rul nak a vá ros ün ne pi
dísz ki vi lá gí tá sá hoz, óvo dák jó té kony -
sá gi bál ja it tá mo gat ják, Ka pos vár ta -
ka rí tá sá ban is be se gí te nek, ver se -
nye ket is tá mo gat nak. „Meg há lál ja”
ezt a vá ros?

z A ka pos vá ri vá ros ve ze tés szá má ra va -
ló ban fon tos az élel mi szeripar fej lô dé se,
fej lesz té se. Az egye tem mel együtt mû -
köd ve va ló ban jó pro jek te ket ké szí te nek,
ame lyek mind elôbb re vi szik a több,
ki sebb-na gyobb ka pos vá ri élel mi szer-
fel dol go zó üze met. Rend sze re sen van le -
he tô sé günk a he lyi ipar ági sze rep lôk kel
kon zul tál ni, egy más tól ta nul ni a vá ros ve -
ze tés ál tal szer ve zett prog ra mo kon.

z Mi a vé le mé nye a mi nisz té ri um
ál tal in dí tott ma gyar tej- és tej ter -
mé kek 420 mil lió fo rin tos ke ret tel
me gin dí tott mar ke ting  kam pá nyá ról?
Hogy van meg elé ged ve a Tej ter mék -
ta nács mû kö dé sé vel? Mit te het né -
nek job ban?

z A kez de mé nye zés a mar ke ting kam -
pány ról min den képp po zi tív, de pon tos
ér té ke lést csak a rész le tes kam pány terv
ki dol go zá sát kö ve tô en tu dunk mon da ni.
A ter mék ta ná csok közt ta lán az egyik
leg szer ve zet teb ben a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács mû kö dik,
ami sok rész si kert ért el az el múlt évek -
ben. A leg na gyobb ki hí vást azon ban nem
tud ta tel je sí te ni, hogy a ma gyar ter mé -
kek pol ci ará nya je len tô sen bô vül jön
min den tej ter mék ka te gó ri á ban. Ez lesz
a kö vet ke zô évek ben is a Ter mék ta nács
leg na gyobb ki hí vá sa.

2 BÓ DI ÁG NES

Csapatépítô tréningen

Cégcsoportunkhoz tartozik 
a Bos-Fruch Agrárszövetkezet.
Képünkön Bakos Gábor 
állattenyésztési igazgató

Tej Világnapi rendezvényünk
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ál lal ko zá sunk lét re jöt té hez visz-
sza kell nyúl ni a rend szer vál tás -
hoz. So kat vár tunk a rend szer -

vál tás tól, ab ban re mény ked tünk, hogy
po zi tív ha tá sú vál to zá sok lesz nek majd.
Nagy volt a csa ló dás, mi kor ki de rült,
hogy az An tall kor mány pri va ti zá ci ós po -
li ti ká ja nem a ma gyar em be rek ér de ke it
kép vi se li, ha nem te ret en ged a kül föl di
tô ke tér nye ré sé nek. Mi itt hely ben úgy
gon dol tuk, hogy meg kell ôriz ni a szö vet -
ke ze ti idô ben el ért ered mé nye ket és re -
for mok ré vén to vább fej lesz te ni azt. Saj -
nos nem ez tör tént, meg szûnt a szö vet -
ke zet, mi is kény szer pá lyá ra ke rül tünk.
El ôször azt ter vez tük, hogy fu va ro zás sal
fog lal ko zunk. Ezt az el kép ze lést fe lül ír ta
egy má sik. 

z Négy ba rá tom mal össze fog va meg vá -
sá rol tuk a tsz. te he né sze ti te le pét.
Nem so ká ra ki de rült, hogy ba rá ta im nak
nem pá lya az ál lat te nyész tés, így egye -
dül ma rad tam. Mi kor ez a hely zet elô -
állt, fe le sé gem mel úgy dön töt tünk, hogy
meg ala kít juk csa lá di cé gün ket a Milk-
Tim Kft. Ek kor 1993-at írunk. Van egy
kö zös cé günk, de nincs az ál lat tar tás hoz
kel lô is me re tünk. Ko ráb ban nem ez zel
fog lal koz tunk. Én gép ko csi ve ze tô ként
dol goz tam, fe lé sé gem köny ve lô volt a
tsz-ben. Hoz zá lát tunk hát a szük sé ges
is me re tek meg szer zé sé hez, ta nul má -
nyoz tuk a szak köny ve ket. Ké sôbb pe dig
lá nyunk tól is sok se gít sé get kap tunk,
ki az ag rár tu do má nyi egye te men meg -
szer zett tu dá sá nak át adá sá val se gí tett
ne künk.

Timáron mertek 
nagyot álmodni

z Az tán las san min den a he lyé re ke rült.
Vál lal ko zá sunk ban én vit tem a szak mai
te vé keny sé get, fe le sé gem, Ida asszony
meg a „pénz ügy mi nisz te ri” te en dô ket.
Gaz dál ko dá sunk kez de tén a te je lô ál lo -
mány 60 egyed volt, ez a lét szám most
el éri a 150 -et, és a tel jes szar vas mar ha
lét szá munk 340. Lé pés rôl, lé pés re ha -
lad va úr rá let tünk a ne héz sé ge ken, fo -
lya ma to san ta nul tunk és fej lesz tet tünk,
mely nek jó vol tá ból jöt tek az ered mé -
nyek. Most a te le pi át la ga már 31,5 li ter.
Az ÁTK. Kft ál tal vég zett el len ôr zé si ada -
tok alap ján a ter melt tej mennyi sé gi és
mi nô sé gi mu ta tói te kin te té ben a me gyei
rang sor ban az elô ke lô ha to dik he lyen
va gyunk. 

z Kez det tôl fog va ar ra tö re ked tünk, hogy
mind a négy gyer me künk az ag rá ri um te -
rü le tén ma rad jon. Va la mennyi en me zô -
gaz da sá gi szak kép zett sé get sze rez tek,
kö zü lük ket ten a csa lá di vál lal ko zá sunk -
ban dol goz nak. Raj tuk kí vül még 16 fô -
nek biz to sí tunk mun ka le he tô sé get. 

z Mi lyen fej lesz té se ket va ló sí tot tak
meg a csa lá di gaz da sá guk ban?

z Te vé keny sé gün ket 23 éve alatt fo lya -
ma to san fej lesz tet tük. Min den pá lyá za ti
le he tô sé get ki hasz nál tunk és a jö vô ben
is ezt tesszük. Azt val lom, hogy nem kell
at tól fél ni, ha az ön erô biz to sí tá sá hoz
ban ki hi telt kell fel ven ni, mert a be ru há -
zás ho za dé ká ból a hi telt ki le het fi zet ni.
Az el sô fej lesz té sek a kö tött tar tá sú is -
tál ló mé lyal mos sá tör té nô át épí té sét és
a fe jô ház meg va ló sí tá sát je len tet ték. Ez
nagy lé pés volt a ko ráb bi idô szak hoz ké -
pest, de nem elég sé ges a ha té kony tej -
ter me lés meg va ló sí tá sá hoz. Az ATK-s pá -
lyá zat meg nye ré sé vel tud tunk az tán a
kor szín von alá nak meg fe le lô, hô szi ge telt,
pi he nô bo xos, pá rá sí tó be ren de zés sel és
trá gya le hú zó szán nal fel sze relt is tál ló és
2x6-s De La val hal szál kás rend sze rû fe jô -
ház, va la mint a hígt rá gya tá ro zó épí té sé -
be be le vág ni. 

z A 320 mil lió fo rin tos pá lyá za ti be ru há -
zás ön ré szé nek biz to sí tá sá hoz nem volt
ele gen dô pén zünk, ban ki hi tel re volt
szük ség. A hi tel vál ság idô sza kát él tük
2008-ban, mi kor igen csak meg ko pott a
bi za lom a bank és az ügy fe lek kö zött.
A ban kos ügy in té zô nem akar ta meg ér te -
ni, hogy a ter ve zett 30 szá za lé kos tej ter -
me lé si nö ve ke dés nagy ré sze a be ru há zás
jó vol tá ból va ló sul majd meg, nem kell ah -
hoz több ta kar mányt fel hasz nál ni. Vé gül
egy éves egyez te tés ered mé nye ként si ke -
rült hi tel hez jut ni és en nek se gít sé gé vel
meg va ló sí ta ni a fej lesz té se ket.

z A tar tás tech no ló gia kor sze rû sí té se
mel lett mely te rü let az, mely nek a fej -
lesz té sé re nagy hang súlyt for dí tot tak?

z Nagy gon dot for dí tunk az ál lat tar tás
kor sze rû vé té te le mel lett a ge ne ti kai mu -
ta tók és a ta kar má nyo zás ja ví tá sá ra. En -
nek a há rom fô te rü let nek a cél ke reszt -
ben tar tá sá val el ér tük, hogy a ko ráb bi
lak tá ci ós ter me lé sünk mely 5500 li ter
volt, most ez a mu ta tó kö ze lí ti a 9500
li tert. A tej zsír tar tal ma 4 szá za lé kos,
fe hér je tar tal ma pe dig 3,2 szá za lék.

z A ge ne ti kai mu ta tók ja ví tá sá ra 2006 óta
az egye di bí rá lat és cél pá ro sí tás esz kö zét
hasz nál juk. Eb ben az Sz-Con sult Kft.-tôl
Szô nyi Vik tor szak em ber van se gít sé günk -
re, ki a fris sen el lett te he ne ket el bí rál ja és
a te hén elôny te len tu laj don sá ga i nak ja ví -
tá sá ra olyan bi kát tár sít, mely nek ré vén
ja vul nak az utó dok tu laj don sá gai.

Varga Zoltán a vállalkozás 
vezetôje feleségével

Timár községet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találjuk. 
A kanyargós Tisza bal partján terül el. A Nyírség peremén, 
a Hegyalja közelében. Nyíregyháza, a megyeszékhely, 
innen 35 kilométerre van. A település neve az egykor itt 
élt emberek tímár foglalkozásából ered, lakóinak száma
1.500 körül van.  Közvetlenül a falu mellett, az egykori tsz.
majorban találjuk a Milk-Tim Kft. korszerû tejtermelô
tehenészetét, mely családi gazdaságként mûködik. 
A családfô, Varga Zoltán, a vállalkozás vezetôje fogad 
bennünket, arra kérem, mutassa be a gazdaságukat.

V
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z A sa ját föld te rü let 60 hek tár szán tó,
30 hek tár sa ját le ge lô és a nem ze ti park -
ból meg ma radt 30 hek tár le ge lô ar ra
ele gen dô, hogy a si ló ku ko ri cát és a lu -
cer nát meg ter mel jük. Ez a te rü let, fô leg
ha az ál lo mány lét szá mát nö vel ni sze ret -
ném, nem ele gen dô. A te he nek ab rak ta -
kar má nyát a kör nye zô gaz dák tól vá sá ro -
lom. A ta kar má nyo zá si kon cep ci ónk ban
több vál toz ta tás is tör tént. Az el sô ilyen
vál tás az volt, hogy ko ráb ban nem kap -
tak a te he nek si ló ku ko ri cát, he lyet te ki -
zá ró lag a kon zerv üzem bôl szál lí tott cse -
me ge ku ko ri ca-csu hé volt a tö meg ta kar -
mány alap ja. Most is hasz nál juk ezt az
ipa ri mel lék ter mé ket ki e gé szí tés ként a
si ló ku ko ri ca mel lett. Az tán rá jöt tünk ar ra,
hogy az op ti má lis nál na gyobb mennyi sé -
gû rost ete té se elôny te len a te he nek ta -
kar má nyo zá sá ban. Ezért úgy dön töt tünk,
hogy fel ére csök kent jük a si ló ku ko ri ca
mennyi sé gét és he lyet te lu cer na és ve -
tett fû (olasz per je) sze názst adunk. Az
ab rak ta kar mányt mi ál lít juk össze sa ját
da rá lónk és ke ve rônk van, tá pot nem vá -
sá ro lunk. Szó ját ma gyar ter mesz té sût
ete tünk, mely ga ran tál tan nem gén ke -
zelt. Mi vel elég nagy menny iség ben ete -
tünk er jesz tett ta kar mányt mely sa vas
kém ha tá sú, en nek el len sú lyo zá sá ra a
köz is mer ten lú gos kém ha tá sú szó da bi -
kar bó nát hasz nál juk. A re cep tú rát a deb -

re ce ni Co op-No-Rin Kft szak em be re, Kó -
sa Le ven te ál lít ja össze a te lep ve ze tô vel
együtt mû kö dés ben. Az új be ta ka rí tá sú
ta kar má nyo kat la bor ban meg vizs gál tat -
juk és an nak tar tal mi össze té te lé hez iga -
zít juk a re cep tú rát.

z Idô köz ben be kap cso ló dott a be -
szél ge tés be Tóth Gá bor te lep ve ze tô.
A fi a tal szak em ber el mond ta, hogy
Nyí regy há zán sze rez te meg is me re -
te it, har ma dik éve dol go zik itt. A te -
lep ve ze tôi ten ni va lók mel lett az in -
sze mi ná to ri te vé keny sé get is el lát ja.
Ar ra ké rem, ossza meg ve lünk ta -
pasz ta la ta it.

z A csü lök kör mö zést éven te egy al ka -
lom mal, szak em be rek kel vé gez tet jük. Az
ô vissza jel zé sük re ha gyat koz va mon dom,
hogy nem ta lál tak még olyan te le pet,
mint a mi énk, ahol ilyen jó a csü lök szi -
lárd sá ga. A szó da bi kar bó na hasz ná la tá -
val me lyet a TMR-be ke ve rünk be, fent
le het tar ta ni az op ti má lis PH ér té ket,
meg elôz he tô a sa va so dás. Ez zel ma gya -
ráz ha tó, hogy te le pün kön nincs ben dô
aci dó zis, mely po ten ci á lis ve szély for rást
je lent a sán ta ság ki a la ku lá sá ra. A pi he -
nô bo xos el he lye zés jó vol tá ból tôgy be teg -
sé gek elô for du lá sa nem gya ko ri a szo -
ma ti kus sejt szám mennyi ség fo lya ma to -
san a me gen ge dett ha tár ér ték alatt van.
A Bos-Plus Kft. meg fi gye lô rend sze rét
hasz nál juk te le pün kön. Tu do má som sze -
rint ez most a leg fej let tebb tech no ló gia.
Elô nye, hogy a lé pésszám lá ló ada tai
nagy tá vol ság ból is le ol vas ha tók. A le ol -
va sott ada to kat a prog ram au to ma ti ku -
san ki ér té ke li, és ja vas la tot tesz az op ti -
má lis ter mé ke nyí té si idô pont ra. A te le -
pen 80% kö rül van a ter mé ke nyí tés ha -
tás fo ka. A ma gas tej ho za mú te he nek nél
ál ta lá ban rosszabb ez az arány. Ál ta lá nos
ta pasz ta la tunk, hogy mi nél na gyobb tej -

ho za mú a te hén, an nál na gyobb oda fi -
gye lést, jobb ki szol gá lást igé nyel. 

z A jó mi nô sé gû tej hogy ta lál gaz -
dá ra, van nak-e ér té ke sí té si prob lé -
má ik? 

z Az ext ra mi nô sé gû te jet a Fri es land
Cam pi na vá sá rol ja meg és dol goz za fel a
má té szal kai gyá rá ban. A hek ti ku san vál -
to zó tej fel vá sár lá si ára és a több lá bon
ál lás igé nye ar ra ösz tön zött ben nün ket,
hogy ki pró bál juk a köz vet len ér té ke sí tést.
Ta valy vet tünk egy te jér té ke sí tô au tót és
el kezd tük a szom szé dos fal vak ba a te jet
li te ren ként 180 fo rin tos áron ér té ke sí te -
ni. Meg le pô mó don olyan jó volt a fo gad -
ta tás, hogy nem gyôz tük egy au tó val ki -
szol gál ni a vá sár lói igé nye ket, ezért be ál -
lí tot tunk egy má sik au tót is. Ki de rült,
hogy az em be rek sze re tik a jó mi nô sé gû
há zi te jet. A moz gó bolt ból ér té ke sí tés re
ke rü lô tej 4 szá za lé kos zsír tar tal mú és
3,8 szá za lé kos fe hér jét tar tal maz. Azt ta -
pasz tal juk, hogy el sô sor ban a fal vak ban
van igény er re a szol gál ta tás ra, itt még
em lé kez nek a ré gen volt há zi tej ízé re.
A vá ros la kók nál már meg ko pott ez az
em lék kép, ôk meg elé ged nek a szu per -
mar ke tek ben kap ha tó UHT-s tej jel is.

z A to váb bi fej lesz té sek ér de ké ben
mi lyen me rész ál mo kat dé del get nek?
Az ed dig lá tott és ha lot tak alap ján
biz tos ra ve szem, hogy a kö vet ke zô
évek ben is „tö vig nyom ják a gázt”.

z Az üszô sza po ru lat már las san el éri azt
a szin tet, hogy egy má sik is tál lót kell épí -
te ni. Már terv be vet tük meg épí té sét, me -
lyet majd fej ôro bot tal ter ve zünk fel sze rel -
ni. Amennyi ben nem tud juk meg ol da ni
az ál lat lét szám utá ni föld te rü let biz to sí tá -
sát – a nem ze ti park nál a 20 év után le -
já ró bér le ti szer zô dést nem hosszab bí tot -

A 2x6-s DeLaval rendszerû fejôház Tóth Gábor telepvezetô mutatja be az istállót

Új korszerû istálló
Â
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ták meg – úgy er rôl a fej lesz tés rôl va ló -
szí nû le kell mon da ni. Eb ben az est ben
az üszô sza po ru lat ér té ke sí tés re ke rül.

z A fel dol go zás te kin te té ben is ter ve zünk
lép ni. A ter vek már el ké szül tek a fel dol -
go zó meg épí té sé re. Tú rót, tej fölt, va jat
és rö vid ér le lé si ide jû saj tot fo gunk majd
ké szí te ni. A ter vek sze rint az ál lo mány
nö ve lé se ré vén a tej ter me lés mennyi sé -
ge is nö ve ked ni fog. Eb bôl na pi 2000 li -
tert dol go zunk majd fel, köz vet le nül ér té -
ke sí tünk 1500 li tert, a ma ra dé kot pe dig
át ad juk a fel vá sár ló nak.

z Az is ko la tej prog ram hoz is sze ret nénk
csat la koz ni. Azt ta pasz tal juk, hogy olyan
cé gek is be szál lí ta nak a prog ram ke re -
tén be lül, akik nem fog lal koz nak ter me -
lés sel, csak fel vá sá rol ják a te jet. Ezt
hely te len gya kor lat nak tar tom. Az len ne
a nor má lis, ha a te le pü lé se ken az is ko -
lák a hely bé li gaz dák tól vá sá rol nák meg
a te jet.

z Mi a vé le mé nye a tej pi a con ki a la -
kult hely zet rôl? Az ag rár po li ti ka most
az ál lat tar tást se gí ti, mennyi re elé -
ge dett ez zel?

z Köz is mert, hogy a tej fel vá sár lá si ára
most olyan ala csony, hogy nem fe de zi
an nak elô ál lí tá si költ sé gét. Mi a Fri es -
land fe lé ér té ke sí tett te jért li te ren ként
77 Ft-t ka punk. Van ígé ret az ál lam ré -
szé rôl az új rend sze rû tá mo ga tás ra, an -
nak ki fi ze té sé nek idô pont ja még nem is -
mert. At tól tar tok, ha nem ér ke zik idô ben
a se gít ség, el in dul hat a tej ter me lôk kö ré -
ben egy csôd hul lám. 

z A Bod rogzug ban lé vô nem ze ti park ka -
szá ló ját 20 éve bé rel tük, on nan ta ka rí tot -
tuk be a fû szé nát 300 hek tár ról. Az idei év -
re már nem újí tot ták meg a szer zô dést,
nem is ad ták oda más nak, sa ját ma guk
akar ják azt a jö vô ben hasz no sí ta ni. Az idén
még hall ga tó la go san biz to sí tot ták a ka szá -
lá si le he tô sé get, mi ugya núgy mû vel jük,
mint a ko ráb bi évek ben, csak a föld te rü let
után já ró tá mo ga tást már nem kap juk
meg. A prog ram, mely sze rint az ál lat tar tó
gaz dá kat föld höz kell jut tat ni, itt nem ér vé -
nye sült, an nak el len ke zô je tör tént. Saj ná -
la tos az, hogy nincs stra té gia az ag rá ri um -
ban. A sza bá lyo zók gyak ran vál toz nak és
nem a szak ma po li ti ka je gyé ben szü let nek.
Ilyen fel té te lek kö zött a gaz dál ko dó nak ne -
héz hosszú táv ra ter vez ni. 

z A Tej Ter mék ta nács tól mi lyen se gít -
sé get kap nak mun ká juk vég zé sé hez? 

z Jó do log lát ni és tud ni, hogy a Ter mék -
ta nács ke mé nyen ki áll a tej ter me lôk ér de -
kei mel lett. Az elô zô idô szak hoz ké pest
fej lô dés van ezen a té ren. Úgy gon do lom,
hogy a kis csa lá di gaz da sá gok ér de ke i vel
nem kel lô mér ték ben fog lal ko zik. Ez meg -
nyil vá nul ab ban is, hogy a ve ze tô ség tag -
jai kö zött nem ta lál ha tó azok kép vi se lô je.
Pe dig fon tos len ne, mert egy csa lá di gaz -
da ság nak más jel le gû prob lé má ja van,
mint egy nagy gaz da ság nak. Má sik ész re -
vé te lem az, hogy a re gi o ná lis gyû lé se ken
és egyéb fó ru mo kon el hang zott ja vas la ta -
ink ra, ész re vé te le ink re nincs vissza jel zés,
nem tud juk mit hasz no sí tot tak ab ból. 

z Nem ért he tô, hogy a tejk vó ta ala pú tá -
mo ga tást azok a gaz da sá gok is kap ják
2020-ig, akik ré gen meg szün tet ték a tej -
ter me lést és most hús mar ha te nyész tés sel
fog lal koz nak. Ugyan ak kor, aki most kezd el
fog lal koz ni tej ter me lés sel, az meg nem ré -
sze sül eb bôl a tá mo ga tás ból. A Ter mék ta -
nács ál tal nem rég elin dí tott mar ke ting
kam pány ról még nem tu dunk.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Nemzetközi sajtverseny 
a Borfesztiválon

Sze ga Fo ods Kft. szer ve zé sé ben az idén har ma dik
al ka lom mal ren de zik meg Bu da pes ten a nem ze tek

sajt ver se nyét. Ti zen hét or szág egy-egy sajt ja vesz részt
a ver se nyen.

Meg is mer he tô lesz az Egye sült Ál la mok ból ér ke zett sajt,
de kós tol ha tók lesz nek Auszt ria, Bel gi um, Cseh or szág,
Dá nia, az Egye sült Ki rály ság, Észt or szág, Fran cia or szág,
Gö rög or szág, Hol lan dia, Ír or szág, Né met or szág, Olasz or -
szág, Por tu gá lia, Spa nyo lor szág és Svájc sajt jai is.

Ma gyar or szá got Ma gya ral má si Ag rár Zrt. tej üze mé bôl
szár ma zó, Pa ter ne vû, ha gyo má nyos ér le lé sû, te hén tej bôl
ké szült, apát sá gi kéz mû ves sajt kép vi se li.

A kö zön ség a bor fesz ti vá lon kós tol hat ja meg és ad hat -
ja le sza va za tát, de le het sza vaz ni a ver seny hon lap ján is.

Ame lyik a leg több sza va za tot kap ja, el nye ri a „Ma gyar -
or szág Ked venc Sajt ja” cí met.

A

2 L.B.
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Az Agrometal brand

KOR SZE RÛ SÍ TÉS 
ÉS TECH NI KAI-TECH NO LÓ GI AI KNOW-HOW

z Vi lág szín vo na lú pasz tô re in ket több vi lág cég nek is gyárt juk,
szál lít juk. Magyarországon és Oroszországban 6 üzemben
termel legújabb fejlesztésû 10-30.000 l/ó kapacitású folya-
matos rikottagyártó gépsorunk, ami vel au to ma ti kus üzem -
ben 3-3,5 % ri kot ta tú rót ál lí tanak elô.

AG RO ME TAL STE RIL 
TÚ RÓ GYÁR TÓ-TÚ RÓ HÛ TÔ REND SZER

z Tú ró gyár tás nál meg va ló sí tot tuk a fo lya ma tos al va dék-
szû rést és a tú ró ste ril kö rül mé nyek kö zöt ti alagúthû té sét.
En nek ered mé nye ként a tú rót 3-5 °C hô mér sék le ten cso ma -
gol -hat juk. Min de zek ered mé nye ként gyár tó ink el ér ték a
sza va tos sá gi idô 30-50 %-os hosszab bo dá sát.

Fo tó in kon a moszk vai (Dub na) 100.000 li te res tej üzem Ag ro me tal tú ró gyár tó és 1.000 kg/ó tel je sít ményı tú ró hû tô ala gút ja lát ha tó.

Vízszintes és függôleges túró- és sajtkád Túróhûtô alagút, 1000 kg/óra

4x5000 literes joghurtkádak 10.000 l/óra kapacitású tejpasztôr 10 perces hôntartóval

Az Agrometal cégcsoport 25 éves fennállása során közel 
270 tejüzemet épített és üzemelt be a világ 12 országában. 
Az új tejüzemek mellett az általunk vagy más gyártók 
által épített tejüzemek folyamatos korszerûsítése, 
termelésének bôvítése is egyik kiemelt célunk.
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mi csa lá dunk is tej ter -
me lô te he né sze tet tart
fönt és gaz dál ko dik,

ezért is ér de kelt, hogy Eu ró pa
fej let tebb fe lén mit csi nál nak
más ként, mi vel érik el a ha té ko -
nyabb gaz dál ko dást.

z Az ot ta ni kül föl di tar tóz ko dá -
som alatt az in ter net se gít sé -
gé vel ta lál tam rá a Tej gaz da sá -
gi Szem le on li ne vál to za tá ra, mely bôl
hasz nos in for má ci ó kat kap tam a tej ter -
me lés ak tu á lis kér dé se i rôl. Úgy gon dol -
tam, hogy a Dá ni á ban szer zett ta pasz ta -
la to kat meg osz tom a lap ol va só i val, hogy
le gyen rá lá tá suk mennyi ben má sok ott a
fel té te lek, mi lyen sa já tos sá gok jel lem zik
a gaz dál ko dást. 

z A tej ter me lô csa lá di vál lal ko zás, ahol
gya kor nok vol tam Dá nia észa ki ré szén
Aal borg vá ros tól 20 km-re Stov ring ban
ta lál ha tó. Egy 60 év kö rü li há zas pár
és két fel nôtt fi uk la kik a ta nyán, mely
a te he né sze ti te lep kö ze lé ben van és
négy al kal ma zott se gít sé gé vel vi szi a
gaz dál ko dást. A föld te rü let nagy sá ga
400 hek tár volt, ezen ter mel ték meg
a te he nek szá má ra a tö meg ta kar mányt,
a si ló ku ko ri cát, a lu cer nát és az ab rak -
ta kar mány alap já ul szol gá ló ta kar mány

Olvasói levél a dániai tejtermelésrôl

bú zát. A vem hes üszô ket a
le gel te té si idô szak ban a le -
ge lôn tar tot ták, így old va
meg ta kar má nyo zá su kat. A
csa lá di gaz dál ko dás nak er -
re fe lé nagy ha gyo má nyai
van nak. Az ô ese tük ben is
apá ról fi ú ra száll ez a te vé -
keny ség. Egé szen pon to san
ná luk már ez a ha to dik ge -
ne rá ció. A bir tok itt nem

örök lô dik, most van fo lya mat ban, hogy
az idô sebb fiú vá sá rol ja meg a bir to kot
a szü lôk tôl. A vá sár lás a föld pi a ci ér té -
kén tör té nik, ha ke vés az össze gyûj tött
pénz, a bir tok ér té ké nek het ven szá za -
lé ká ig köl csönt ve het fel a hi tel in té zet -
tôl. A te he né sze ti te le pen ke let ke zô be -
vé telt a tu laj do nos csak a te lep fej lesz -
té sé re hasz nál ja, egyé ni cél ra azt nem
le het hasz nál ni. A csa lá di vál lal ko zás
tag jai is mun ka bért kap nak a sa ját ma -
guk ál tal vitt vál lal ko zás ból.

z Dá ni á ban föl det csak ma gán sze mély
bir to kol hat. Itt az le het farm tu laj do nos,
aki a ta nyá ján la kik, le tet te a meg fe le lô
vizs gá kat, ame lyek nem csak me zô gaz da -
sá gi, ha nem üzem ve ze té si, szá mí tó gé -
pes és egyéb is me re tek bôl is áll nak.
A ta nyá tól leg fel jebb 15 km tá vol ság ra
fek vô föld te rü let ke rül het tu laj don ba. 

z A tej ter me lô gaz da ság ban egy ré geb bi
és egy újabb épí té sû te lep volt, ahol 300
Hols te in-fríz te hén és sza po ru la ta volt.
A fe jô há zuk 2x16 ál lá sos De La val tí pu sú
volt, na pi két szer fej tek. Volt egy nagy ter -
me lé sû cso port is, ezek nél há rom al ka -
lom mal fej tek. A te he nek el he lye zé se
250 fé rô he lyes pi he nô bo xos is tál ló ban
tör tént, a bo xok ban alom ként ho mo kot
hasz nál tak, amit 3-4 he ten te új ra töl töt -
tek. A hígt rá gyát au to ma ta trá gya le hú zó
to váb bí tot ta a tá ro ló ba.

z A tej fel vá sár lá si ára fo rint ra át szá mít -
va 85 fo rin tos át vé te li ár ra jön ki, ez ott
sem fe de zi az ön költ sé get. Az ál lam tól
ka pott tá mo ga tás sem old ja meg a prob -
lé mát. A hely ze ten úgy kí ván nak vál toz -
tat ni, hogy nö ve lik az ál lo mány lét szá -
mát. Dup lá já ra ter ve zik fej lesz te ni, vagy -
is 600 egyed és an nak a sza po ru la tá nak
az el éré sét ter ve zik. Úgy gon dol kod nak,
hogy az ala csony fel vá sár lá si ár prob lé -
má já ra a na gyobb mennyi sé gû tej ter me -
lé se a meg ol dás, mert így csök kent he tô
az 1 li ter tej re esô ön költ ség.

z A bor jak ne ve lé se kez det ben el kü lö -
nül ten bor jú ket re cek ben tör té nik, majd
egy re na gyobb lét szá mú cso por to kat
ala kí ta nak ki az ál lo mány ból. Az el lést
kö ve tô en 1 óra el tel té vel az elô zô el lés -
bôl szár ma zó 40 fok ra fel me le gí tett 4
li ter föcs tej jel itat ják meg a bor ja kat,
eh hez a mû ve let hez szon dát hasz nál -
nak. A to váb bi ak ban a bor jak már nem
kap nak föcs te jet, ha nem egy elekt ro -
mos ön já ró „milk ta xi”-val össze gyûj -
tött, em be ri fo gyasz tás ra nem al kal mas
tej jel táp lál ják ôket.

z Dá ni á ban az Ar la Fo ods bir to kol ja a tej -
fel dol go zó pi ac 90 szá za lé kát, és a vi lág -
rang lis ta 7. he lyén áll je len leg. A gaz da -

Szakál Tamás

Háttérben az elletô, elôtte 
a napos borjak elhelyezésére
szolgáló ketrecek

A 250 férôhelyes könnyû szerkezetes istálló

Szakál Tamás vagyok, 2015-ben végeztem a Corvinus Egyetem
Élelmiszermérnök karán. A diploma megszerzése után éltem
a kínálkozó lehetôséggel, jelentkeztem egy pályázatra,
melynek az volt a lényege, hogy gyakorlati munkára kerestek
jelentkezôt Dániába egy családi tejtermelô tehenészetbe.

A
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ság ban ter melt te jet a gaz dák tu laj do ná -
ban lé vô fel dol go zó szö vet ke zet ve szi át
és dol goz za fel a leg mo der nebb tech no -
ló gi á val. Tu do má som sze rint a vi lá gon
több mint 100 or szág ba jut nak el a gyár
ter mé kei.

Milk taxi

Gyorskieresztô kapu

Â

Már kus Gyu lá né Cser ma jor ban ta nul ta a sajt ké szí tés mes -
ter sé gét. La punk hoz írt le vé lé ben meg ír ta ta pasz ta la ta it
és ja vas la ta it, amit azért is köz re a dunk, mert ahogy ô ír ja:
„Az zal a re ménnyel te szem ezt, hogy a prob lé ma fel ve tést olya nok
is ol vas sák, akik nek sza kér tel me és cse lek vé si le he tô sé ge is van
ah hoz, hogy a fel ve tett prob lé ma meg ol dást nyer jen. Nagy re mé -
nye ket fû zök ah hoz, hogy Ko vács Lász ló a Kéz mû ves Sajt ké szí tôk
Egye sü le té nek El nö ke se gít sé günk re lesz.”

z A tech ni ku si ok le ve lem kéz hez vé te le után az egye te men sem
kap tam olyan mély re le ül epe dô is me re te ket, mint azok tól a
ta ná ra im tól, akik a Tej ipa ri Tech ni kum ban ta ní tot tak. 

z En nek az is ko lá nak igen jól fel sze relt tan mû he lye, ké mi ai és
mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u ma és év ti ze dek alatt ki épült jó kap -
cso lat rend sze re volt a ha zai tej fel dol go zó üze mek kel. Er re az
ok ta tá si in téz mény re évek kel ez elôtt la kat ke rült és nem vet te
át a he lyét más. Ver bál isan van tö rek vés újabb tej ter mék gyár -
tók kép zé sé re al kal mas gya kor la ti hely szín ki ala kí tá sá ra, de
anya gi for rás hi á nyá ban az rend kí vül sze rény. Nem az el kép ze -
lé sem mel van a baj, hogy mer re kel le ne in dul ni, ha nem az
anya gi szû kös ség gel. Ar ra a kér dé sem re, hogy mi lett azok kal
az év ti ze de kig ok ta tá si célt szol gá ló be ren de zé sek kel, esz kö -
zök kel, ame lyek be ru há zá sa a kez det kez de tén is ok ta tá si cél -
lal tör tént és a cser ma jo ri tej ipa ri sza kok ta tást szol gál ta, sen ki -
tôl sem kap tam vá laszt.

z Nyug dí jas ként a Mag isz ter Me ne dzser Kft. szer ve zé sé ben ta -
ní tom a sajt ké szí tést. A vég zett ség iga zo lá sát szol gá ló bi zo nyít -
vány kéz hez vé te le után sem sza kad meg a kap cso la tom a hall -
ga tók kal, fo lya ma to san tá jé koz tat nak, min tát kül de nek a ter -
mé ke ik bôl és ese ten ként ta ná csot is kér nek. 

z Az a ta pasz ta la tom, hogy na gyobb ha -
té kony ság gal mû kö dik ott egy csa lá di
gaz da ság, mint ná lunk. A ha té kony ság
fok mé rô je, hogy ke ve sebb élô mun ka rá -
for dí tás sal dol goz nak. Az al kal ma zot tak -
nak he ti 40 órát kel lett dol goz ni, míg a
csa lád ta gok enn él jó val töb bet dol goz -
tak, hogy ne kell jen újabb al kal ma zot tat
fel ven ni.

z A mi csa lá di gaz da sá gunk ban a ta va lyi
lak tá ci ós át lag 8.800 li ter volt, míg az át -
la gos lak tá ci ók szá ma 2,7. Az el múlt
évek ben pró bál tunk a sza po ro dás-bi o ló -
gi á ra na gyobb hang súlyt fek tet ni, ezért
cél pá ro sí tást hasz ná lunk, mely ben Szô -
nyi Vik tor van se gít sé günk re. Ta valy szep -
tem ber ben ül tet tük be az el sô emb ri ó -
kat, me lye ket Fran cia or szág ból és Ame -
ri ká ból im por tál tunk. Tá vo lab bi cé lunk,
hogy majd mi is ex por tá lunk emb ri ó kat. 

z Dá ni á ban a lak tá ci ós át lag 10.000 li -
ter volt, még a lak tá ci ók szá ma el ér te a
3,6-3,7-et. A tej zsír 4,5 a fe hér je 3,7 ér -
té ket mu ta tott, ami a jó ta kar mány nak
és 100 Hols te in te hén re be ál lí tott 5 jer -
sey te hén nek volt kö szön he tô!  A sza po -
rí tó anya gok 90 szá za lé kát vi king ge ne -
tisc-tôl vá sá rol ták és csak 10 szá za lék
im port bi kát hasz nál tak. 

z Hall ga tó im több sé gé nek ôs ter me lôi iga zol vá nya van. Kis -
ter me lôk, akik nem kí ván nak, vagy nincs le he tô sé gük fel dol -
go zó üze met épí te ni. Több sé gük pi a co kon ér té ke sí ti ter mé -
ke it, fô ál lá sú kis ter me lôk. Az ál ta luk meg ter melt tej bôl ad dig
dol goz nak, amíg be nem kö vet ke zik az ál la tok szá ra zon ál lá -
sa. Ilyen kor ke let kez nek a prob lé mák, ugyan is eb ben az idô -
szak ban nincs a kis ter me lô nek sa ját ma ga ál tal meg ter melt
alap anya ga. Ez az idô szak olyan hosszú, hogy a fô ál lá sú kis -
ter me lô bôl mun ka nél kü li és az új ra te je lés kor pi ac vesz tett
kis ter me lô lesz.

Az  52/2010-es ren de let lé nye ge (ki vo nat)

1. § (1) E ren de le tet azon te vé keny sé gek re kell al kal maz ni,

amely nek so rán a kis ter me lô kis mennyi sé gû, ál ta la meg -
ter melt alap ter mék kel vagy ál ta la be ta ka rí tott, össze gyûj -

tött va don ter mô alap ter mék kel köz vet le nül a vég sô fo gyasz -

tót, il let ve a ré gi ón be lü li vagy a gaz da ság he lyé tôl lég vo nal -

ban szá mít va Ma gyar or szág te rü le tén leg fel jebb 40 km tá -

vol sá gon be lü li kis ke res ke del mi vagy ven dég lá tó, il let ve köz -

ét kez te té si lé te sít ményt (a to váb bi ak ban együtt: ven dég lá tó

lé te sít mény) lát ja el.

z A kis ter me lô ál la ti ere de tû alap-, fel dol go zat lan és fel -
dol go zott ter mé ket csak ha tó sá gi ál lat or vo si bi zo nyít vány
bir to ká ban hoz hat for ga lom ba.

z Te hát a kis ter me lô csak a bi zo nyít vány nak a bir to ká ban ér té -
ke sít he ti a ter mé ke it. Ha a kis ter me lô vá sá rol ja a te jet, az ál -
lat or vos nem ad ilyen bi zo nyít ványt még ak kor sem, ha az iga -
zolt hely rôl szár ma zik. S mi több, ha ki de rül, meg is bün te ti és
szank ci o nál ja az 52/2010. ren de let be nem tar tá sa mi att. 

Két olvasói levél a sajtkészítô 
kistermelôk tevékenységének segítésére
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z Kö vet ke zés kép pen a kis ter me lô nem dol goz hat a te je -
lé si idô szak be fe je zô dé se után?

z A ren de let nem kö ve te li meg azt sem, hogy az ôs ter me -
lô va la mi mi ni má lis szak is me ret tel ren del kez zen, ha az
ál ta la gyár tott ter mé ket köz fo gyasz tás ra fel ajánl ja. Ez a
gya kor lat ban ko moly hi ány ként mu tat ko zik. 

z Már kus Gyu lá nét az zal ke res te fel volt hall ga tó ja, Gom bos Ár -
pád sajt ké szí tô, hogy le gyen se gít sé gé re sajt ké szí tés sel kap -
cso la tos gond jai meg ol dá sá ban és ô egy ol va sói le vél ben ír ta
meg prob lé má ját, amit itt köz lünk. 

Gom bos Ár pád le ve le és ja vas la tai

z Kö zel 50 éves mis kol ci, két dip lo más mér nök em ber va gyok.
26 éve az or szág kü lön bö zô la bo ra tó ri u mai nagy ér té kû anyag -
vizs gá ló be ren de zé se i nek ja ví tá sá val fog lal ko zom vál lal ko zó -
ként. 2010-ben a Kecs ke mé ti Fô is ko la Ker té sze ti Fô is ko lai Ka -
rán OKJ-s Arany ka lá szos bi zo nyít ványt sze rez tem. Las san ha to -
dik éve, hogy csa lá dom mal önel lá tók let tünk. Mis kolc pe re mén
lé vô kis csa lá di gaz da sá gunk ban, mint ôs ter me lô fog lal ko zom
kecs ke, ba rom fi, il let ve ser tés tar tás sal. Az OKJ-s sajt ké szí tô
tan fo lya mot je les ered ménnyel vé gez tem el.

z A tej mennyi sé gé tôl, mi nô sé gé tôl, il let ve vá sár ló im igé nye i tôl
füg gô en ké szí tek lágy-, fél ke mény, ké regf ló rá val il let ve anél kül
ér lelt, va la mint gyúrt saj to kat, füs tölt és na túr ki vi tel ben. Épí -
tet tem egy sajt mû helyt, fel sze rel tem a leg szük sé ge sebb be ren -
de zé sek kel, esz kö zök kel és mû sze rek kel. A ne héz sé get iga zá -
ból az alap anyag meg ter me lé se, a pe ri o di ku san csök ke nô,
vagy ép pen a ki szá mít ha tat lan tej ho zam, majd a te je lé si idô -
szak meg szû né se je len ti. A tejke res ke de lem bôl tör té nô be-
szer zé sét, le gyen szó kecs ke vagy te hén tej rôl, az ér vény ben
lé vô ren del ke zé sek kis ter me lôi szin ten nem te szik le he tô vé.

z Hi vat koz va az 52/2010 (IV.30.) FVM ren de let a kis ter me lôi
élel mi szer-ter me lés, -elô ál lí tás, és -ér té ke sí tés fel té te le i rôl
szó ló jog sza bály ban fog lal tak ra, a kis ter me lô, kis mennyi sé gû,
ál ta la meg ter melt alap ter mé ket, il let ve ezen alap ter mék bôl
elô ál lí tott élel mi szert ér té ke sít het. Je len eset ben a meg ter melt
tej rôl, mint alap ter mék rôl és sajt ról, mint elô ál lí tott ter mék rôl
be szé lünk. Té ves fel té te le zés, hogy aki meg ter me li a te jet
az mind járt saj tot is tud ké szí te ni! A sajt ké szí tés egy kü lön
szak ma, a hi gi é ni á tól kezd ve a mik ro bi o ló gi ai, ké mi ai is me re te -
ken át kü lön bö zô mû ve le ti és tech no ló gi ai jár tas sá got igény lô
te vé keny ség. Em lí tett ren de let sze rint, aki iga zol tan ren del ke zik
ezen is me re tek kel, ô sem ké szít het saj tot, mint kis ter me lô, ha -
csak nin cse nek sa ját ál la tai, ami ket meg fej het. De ha van nak
is, és ép pen a több hó na pon át hú zó dó lak tá ci ós szü net tart
(szá ra zon ál lás), a sajt ké szí tô kis ter me lô nem tud saj tot ké szí -
te ni, mert nincs mi bôl, nincs sa ját alap anya ga. Pl. kecs kék
ese té ben ez az idô szak akár fél év is le het. 

z Egyik is me rô söm, aki hoz zám ha son ló te vé keny sé get foly -
tat fô ál lás ban, és szá má ra a kis ter me lôi sajt ké szí tés a meg -
él he tést je len ti, az esz kö ze it a mun ka nél kü li ek vál lal ko zó vá
vá lá sát tá mo ga tó pá lyá zat út ján sze rez te be. Ha az ál la tai
nem te jel nek, ott áll nak a be ren de zé sei és esz kö zei ki hasz -
ná lat la nul, vesz élyez tet ve ez zel a meg él he té sét, ô pe dig
újabb se gély re kény sze rül. Min dez azért van, mert nem vá -

sá rol hat alap anya got, nem vá sá rol hat tej ter me lô gaz da ság -
ból te jet. Ki nek jó ez?

z Az alap anyag elô ál lí tá sát és a fel dol go zást meg en ge dô -
en kü lön kel le ne ke zel ni! 

z Mi ért nem ké szít het a kis ter me lô vá sá rolt tej bôl kéz mû ves
ter mé ket, ha az iga zolt hely rôl szár ma zik? Nem be szél ve ar ról,
hogy az a tej eset leg sok kal jobb mi nô sé gû, mint amit a kis ter -
me lô a sa ját gaz da sá gá ban a ha tó sá gi ál lat or vos ál tal ugyan jó -
vá ha gyot tan, de jó val sze ré nyebb kö rül mé nyek kö zött ál lít elô,
mint egy pro fi te he né szet. Sok kal több jó mi nô sé gû kéz mû ves
ma gyar ter mék ke rül het ne pi ac ra, mint je len eset ben, ha ezt az
elô írást el tö röl nék vagy eny hí te nék. Sok kal in kább ki szo rul ná -
nak ez zel a si lány, sze rény szak tu dás sal ké szült tej ter mé kek,
nem be szél ve az ol csó im port ter mé kek rôl.

z A vá sá ro kon és a pi a co kon meg je le nô hi bás ter mé kek csak a
hoz zá ér tô nek tûn nek fel. Me lyik koc ká za to sabb élel mi szer biz -
ton sá gi lag? A sza kér te lem nél kül, de sa ját alap anyag ból elô ál -
lí tott ter mé kek (mert a ren de let ezt ír ja elô) vagy a ki fo gás ta lan
mi nô sé gû, vá sá rolt alap ter mék bôl szak sze rû en elô ál lí tott kéz -
mû ves ter mék? Azt hi szem ez nem kér dés. A fa fa ra gót sem
kény sze rí tik ar ra, hogy csak sa ját fá ból dol goz zon. 

z Még mi e lôtt va la ki azt gon dol ná, hogy nyi tott ka pu kat dön ge -
tek, mert hogy van le he tô ség vá sá rolt tej fel dol go zá sá ra vál lal -
ko zás for má já ban, tisz tá ban kell len nie az zal, hogy egy vál lal ko -
zás lét re ho zá sá nak és fenn tar tá sá nak mek ko ra a költ sé ge.
Nem be szél ve az üzem mel szem ben tá masz tott he lyen ként in -
do ko lat lan elô írá sok ról, bü rok rá ci á ról és en ged élye zé si el já rás -
ról, me lyek nek egy kis ter me lô alig ha tud meg fe lel ni. Ez zel me -
gint csak el le he tet le nít ve a sajt gyár tó kis ter me lôt, meg foszt va
a le he tô ség tôl, hogy mi nô sé gi és ke re sett ter mé ket ál lít son elô.
Nem gyá rat sze ret ne az il le tô in dí ta ni, ha nem egy kéz mû ves
sajt gyár tó mû helyt, ahol ô egye dül, vagy csa lád tag ja i val együtt
dol goz hat.

Ja vas lat: 
Te gye le he tô vé a tör vény ho zó, hogy ké szít hes sen vá sá rolt tej -
bôl is saj tot, il let ve egyéb (meg ha tá ro zott) tej ter mé ket az az
iga zolt szak tu dás sal ren del ke zô ma gán sze mély, aki mint kis -
ter me lô, a rá vo nat ko zó kor lá tok kal (40km-es kör zet, 40kg/hét
ter mék mennyi ség) vé gez né ezt a te vé keny sé get oly mó don,
hogy me gil les se ôt az ôs ter me lôk re vo nat ko zó ked vez mé nyes
adó zás, vagy
Te gye le he tô vé, hogy leg alább a lak tá ci ós szü net alatt ké szít -
hes sen vá sá rolt tej bôl saj tot a nyo mon kö vet he tô ség biz to sí tá -
sa mel lett.

Je len le gi hely zet: 
Az egyik vég let, ami kor az ôs ter me lô szak tu dás nél kül ké szít het
tej ter mé ket, kö tet len fel dol go zá si fel té te lek mel lett. 
A má sik vég let pe dig az, hogy üze met kell lé te sí te nie ere jét fe -
lül mú ló be ru há zá sok kal, inf rast ruk tú rá val, ha ép pen dol goz ni
akar. 
Ide je, hogy a köz tes ál la pot ra is szü les sen meg ol dás; ami kor
va la ki túl nôt te ma gát mint ôs ter me lô, de ren del ke zik a mi nô sé -
gi és biz ton sá gos ter mék elô ál lí tá sá hoz szük sé ges szak tu dás sal
és esz kö zök kel, azon ban ter me lé sé vel nem kí ván ja vagy nem is
tud ja el ér ni még a kis üzem re jel lem zô mé re te ket sem.
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3 Az új fejlesztésû GLPmaxx típusú kézi címkézôvel
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idôveszteség, nagy kihasználtság.
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munkaerô megtakarítás, hatékony termelés, 100 %-os 
csomagolt termék tömegellenôrzés.

3 A címkézô berendezések központi kezeléséhez és 
a mérések rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató 
szoftverek.

3 Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség 
a fix súlyos termékeknél, kevesebb reklamáció, 
növekedô bevétel.

3 Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba
Karbantartás egy kézben a teljes megoldás.

3 Minôségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam,
kiszámítható bevétel a vállalkozások 
számára.
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p pen ezen ki emelt sze rep mi att
fon tos, hogy a fo gyasz tók hoz, il -
let ve a tej ipa ri to vább fel dol go zás -

ra ke rü lô tej meg fe le lô mi nô sé gû le gyen,
mind táp lál ko zás tu do má nyi, mind pe dig
élel mi szer-hi gi é ni ai szem pont ból. Mind -
két as pek tus leg fon to sabb pa ra mé te re i -
nek vizs gá la tát jog sza bá lyok ír ják elô, az
ág aza ti szab vá nyok pe dig gyak ran el vár -
ják a rész le te sebb adat rög zí tést is.

z Te je lô ál lo mány ban fel lé pô meg be te ge -
dés (pél dá ul tôgy gyul la dás) ese tén meg -
fe le lô gyógy sze res ke ze lés le het szük sé -
ges, hogy a ko moly gaz da sá gi vesz te -
ség gel fe nye ge tô hely ze tet el le hes sen
ke rül ni. A me leg vé rû ál la tok bak te ri -
á lis ere de tû be teg sé ge i nek ke ze lé sé hez
hasz ná la tos an ti bi o ti ku mok sok ban ha -
son la to sak a hu mán gyó gyá szat ban al -
kal ma zott gyógy sze rek hez: ro kon ve gyü le -

Állatgyógyászatban használt anti-
biotikumok hôstabilitása tehéntejben

tek, vagy akár ké mi a i lag tel je sen azo nos
ha tó a nya gok is elô for dul hat nak kö zöt -
tük. Ezen ve gyü le te ket a kí vánt an ti mik -
ro bi á lis ha tás el éré sé hez olyan te rá pi ás
kon cent rá ci ók ban kell al kal maz ni, amely-
nél az már nem csak a vér ben és a te-
je lô te hén szö ve te i ben, de a te jé ben is
meg je le nik. Ép pen ezért na gyon fon tos,
hogy az an ti bi o ti ku mos ke ze lés alatt ál ló
ál lat te je ne ke rül hes sen em be ri fo gyasz -
tás ra, el ke rü len dô az in do ko lat lan an ti bi -
o ti kum be vi telt a fo gyasz tók szer ve ze té -
be, ami nek ká ros ha tá sai jól is mer tek és
gyak ran tár gyal tak (ér zé ke nyí tés, hu mán
bélf ló ra ká ro sí tá sa, al ler gi zá ló ha tás, re -
zisz tens bak té ri um tör zsek ki a la ku lá sa).
A tej test ide gen ké mi ai anya gok kal va ló
szennye zett sé gé re több Eu ró pai Uni ós
jog for rás vo nat ko zik, az an ti bi o ti ku mok a
gyógy szer ma ra dé kok kér dés kö rét tár gya -
ló 37/2010/EU ren de let ha tá lya alá tar -

toz nak. A jog sza bály jól kö rül írt mó don
ren del ke zik az egyes ál lat gyó gyá sza ti ha -
tó a nya gok ma xi má lis meg en ged he tô
szint jé rôl a kü lön bö zô ál la ti ere de tû élel -
mi sze rek ben (ma xi mum re si due li mit =
MRL). En nek el éré sé hez szük sé ges a
meg fe le lô élel me zés-egész ség ügyi vá ra -
ko zá si idô, ami ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
mé nyen ként el té rô le het.

z Az élel mi szer-alap anya gok fel dol go zá sa
so rán – tör tén jék az akár ipa ri szin ten,
akár a ház tar tás ban – sok eset ben bár -
mi fé le hô ke ze lés meg kez dé se elôtt meg -
fon to lan dó, hogy az mennyi és mi lyen
ha tást gya ko rol az adott élel mi szer-alap -
anyag bel tar tal mi ér té ke i re? A hô ke ze lés
po zi tív ha tá sa az élel mi szer-hi gi é nia és
az el tart ha tó ság szem pont já ból Lo u is
Pas te ur mun kás sá ga óta tu do má nyo san
is iga zolt, de elô for dul, hogy a kí vá na tos
ha tás mi att komp ro misszu mo kat kell
ten ni pél dá ul a vi ta min-tar ta lom te rén.
A C-vi ta min ról (asz kor bin sav) meg le he tô -
sen köz tu dott, hogy már vi szony lag ala -
csony hô ha tás ra is el bom lik, de bi zo nyos
mér té kû hô bom lást szin te va la mennyi vi -
ta min el szen ved het. Ezen té nyek nyo -
mán sok szor le het ta lál koz ni az zal az ál -
ta lá no sí tó el kép ze lés sel, hogy ha az em -
be ri fo gyasz tás szem pont já ból hasz nos
anya gok ily ér zé ke nyek le het nek a hô ke -
ze lés re, ak kor vi szont ez a fo lya mat akár
hasz nos is le het a szá munk ra ká ros
anya gok el tá vo lí tá sá ra. És míg a mik ro bi -
á lis szennye zett ség meg szün te té sé re a
hô ke ze lés va ló ban ki vá ló an al kal mas,
ad dig a min den fé le ké mi ai szennye zett -
ség csök ken té sét vár ni tô le té ves ál ta lá -
no sí tás.

z A bé ta-lak tá mok ké mi ai cso port já ba
tar to zó ve gyü le tek (pe ni cil lin és szár ma -
zé kai, va la mint a ce fa losp ri nok, mint pél -
dá ul a ce fo pe ra zon) hôs ta bi li tá sa an nak
el len ére ko moly el té ré se ket mu tat, hogy
ké mi ai szem pont ból a ve gyü let alap vá za
azo nos. Az iro dal mi ada tok ab ban egye -
zést mu tat nak, hogy a pe ni cil li nek 70-80
°C hô mér sék le tig nem mu tat nak je len tô -
sebb ará nyú hô bom lást még egy órá nál
hosszabb hô ke ze lés ha tá sá ra sem. 90 °C
fel et ti hô mér sék let ese tén az am pi cil lin
már ko moly mér té kû bom lást mu ta tott,
a pe ni cil lin, amo xi cil lin és a clo xa cil lin//Kép forrása: http://www.agweb.com/assets/1/19/

mastitis_DTmay11.jpg?70494//

A tej különleges helyet foglal el az emberi táplálkozásban,
mind közvetlenül, mind a belôle készülô tejtermékek révén.
Hazánkban a tej- és tejtermékfogyasztás a teljes élelmiszer-
fogyasztás körülbelül negyedét teszi ki. Az egészséges
táplálkozásnak elengedhetetlen része a megfelelô mennyiségû
és beltartalmi értékû tej- és tejtermékek fogyasztása.
Kisgyermekkortól az idôskorig valamennyi életszakaszban
komoly élettani haszon társul ezen élelmiszerek
fogyasztásához, elmaradásuk a napi étkezésekbôl hosszú
távon komoly egészségügyi gondokat eredményezhet.

É
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köz epe set. A ce fa los po ri nok 80 °C-ig ko -
moly mér ték ben hôs ta bil nak mu tat koz -
tak tej ben, csak mi ni má lis mér té kû bom -
lás volt ta pasz tal ha tó. Ezen hô mér sék let
fö lött a ce fo pe ra zon ko moly mér té kû, a
ce fu ro xim ezt meg kö ze lí tô nagy ság ren -
dû, a ce fa pi rin köz epes mér té kû hô bom -
lást mu ta tott. Más ce fa los po ri nok vi -
szont 80°C fö löt ti hô mér sék le ten se mu -
tat tak ko moly mér té kû hô bom lást, még
egy órá nál to vább tar tó hô ke ze lés ha -
tá sá ra sem. A ku ta tás összeg zé sé ben
meg áll apít ják, hogy a ce fa los po ri nok
összes sé gé ben rö vi debb fe le zé si idô vel
és ala cso nyabb hôs ta bi li tás sal jel le mez -
he tôk, mint a pe ni cil li nek. A tej ipa ri fo -
lya ma tok so rán hasz ná la tos hô mér sék le -
tek és tar tóz ko dá si idôk nem okoz nak
ko mo lyabb mér té kû bom lást egyik ve -
gyü let-cso port ha tó a nya gai kö zött sem. 

z Az ál lat gyó gyá szat ban hasz ná la tos an -
ti bi o ti ku mok egy má sik nagy cso port ját
ké pe zik a szul fo na mi dok. Ezen ve gyü let -
cso port tag jai ki fe je zet ten ma gas hôs ta -
bi li tást mu tat tak a pasz tô rö zés (72 °C-
15 sec) és az UHT ste ri li zá lás (140 °C-4
sec) kö rül mé nyei kö zött. A 30 per cen át
tar tó, 63 °C-on vég zett pasz tô rö zés is
mind össze 1,7-6,0%-os bom lást ered -
mé nye zett a vizs gált ha tó a nya gok nál.
A 20 per cig tar tó 120 °C-on vég zett ste -
ri li zá lás vi szont már ér zé kel he tô mér té kû
hô bom lást vál tott ki a ve gyü let cso port
tag ja i nál is, a vi szony lag ala csony szin tû -
tôl (6,5%-os vesz te ség: szul fa di me to xin)
az egé szen ko mo lyig (85,1%-os vesz te -
ség: szul fa me ta zin). Ez a ku ta tás egy ér -
tel mû en az zal a kö vet kez te tés sel zá rult,
hogy a szul fo na mi dok igen ko moly hô-
s ta bi li tás sal ren del kez nek, el len áll nak a
leg több, a tej ipa ri el já rá sok so rán hasz -
ná la tos hô ha tás nak.

Az am fe ni ko lok cso port já ba tar to zó ha -
tó a nya gok (flor fe ni kol, ti am fe ni kol, kló -
ram fe ni kol) hôs ta bi li tá sa szin tén je len tôs
el té ré se ket mu ta tott a kí sér le tek so rán,
ugyan ak kor még a ko mo lyabb mér té kû
hô bom lás után is olyan ele gyek ma rad -
tak vissza, ame lyek je len tôs mik ro bi á lis
gát ló ha tást mu tat tak – az az, ezen ve -
gyü le tek hô bom lás ter mé kei is ren del -
kez nek mik ro ba ö lô ha tás sal, emi att az
élel mi sze rek be ke rü lé sük ha tá ro zot tan
ke rü len dô.

z A nem zet kö zi sza ki ro da lom ban fel lel -
he tô re le váns szak anya gok össze ve té sé -
vel az a kép ala kul ki, hogy az ami nog li -
ko zi dok, a ki no lo nok, az am fe ni ko lok, a
klin da mi cin, a no vo bi o cin, a tri me top rim,

a van co mi cin, az oxa cil lin és a szul fa me -
ti a zin ma gas hôs ta bi li tá sú ha tó a nyag nak
mi nô sít he tô. Szá mos bé ta-lak tám (pe ni -
cil lin-G, am pi cil lin, amo xi cil lin), a nit ro fu -
ran to in, a po li mi xin B és a ri fam pi cin
rész le ge sen hôs ta bi lak, míg a tet ra cik li -
nek és az erit ro mi cin ala csony hôs ta bi li -
tást mu tat tak. Ugyan ak kor nem hagy hat -
juk fi gyel men kí vül azt a tényt sem, hogy
az an ti mik ro bi á lis ha tó a nya got tar tal ma -
zó, hô ke ze lé sen áte sett te jek szá mos
eset ben mu tat tak még utó lag is mik ro ba-
gát ló ha tást, az az ezek nek az em be ri
szer ve zet be ke rü lé se ugya núgy ke rü len -
dô, mint az ere de ti ha tó a nya gé.

z Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy az
ál lat gyó gyá sza ti an ti bi o ti ku mok hô ke ze -
lés so rán ta nú sí tott vi sel ke dé se je len tôs
mér ték ben el tér het. Míg sok eset ben
egy ál ta lán nem, vagy csak cse kély mér -
ték ben fog bom lást mu tat ni a ha tó -
a nyag, ad dig más ese tek ben a tej ipa ri
el já rá sok so rán al kal ma zott hô mér sék let
és tar tóz ko dá si idô is már je len tôs hô -
bom lást vált hat ki. 

z Mi vel egy részt na gyon ne héz ka te go ri -
zál ni, hogy mi alap ján is vár ha tó hô bom -
ló nak egy-egy ve gyü let – hi szen még az
azo nos ké mi ai cso port ba tar to zó anya -
gok is je len tôs el té rést mu tat hat nak –
más részt az an ti bi o ti ku mok hô bom lás
ter mé kei is ren del kez het nek azok kal az
ér zé ke nyí tô és al ler gi zá ló ha tá sok kal,
ami mi att az ere de ti ve gyü let em be ri
szer ve zet be ke rü lé se – kel lô or vo si in dok
nél kül – ke rü len dô, ezért az tû nik a he -
lyes meg kö ze lí tés nek, ha alap ve tô en el -

ha nya gol juk a hô ke ze lés ha tá sát a tej -
ben ta lál ha tó an ti bi o ti ku mok mennyi sé -
gét il le tô en. A jog sza bály ban elô írt ha tár -
ér té kek és élel me zés-egész ség ügyi vá ra -
ko zá si idôk pon tos és fe gyel me zett be -
tar tá sa az, ami az el vár ha tó élel mi szer-
biz ton sá got sza va tol ni tud ja. Az et tôl el -
té rô meg ol dá sok és meg kö ze lí té sek
vesz élye sek le het nek mind a fo gyasz tók -
ra, mind pe dig a ter me lôk re néz ve.
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Az 1. táb lá zatban lát ha tó ak a 2014. évi be -
ta ka rí tá sú si ló ku ko ri ca or szá gos ada tai. 
1. táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko-
ri ca szi lá zsok ho za ma (AKI adat bá zi sa alap ján:
2014. no vem ber 24.)

Ter mô te rü let Be ta ka rí tott Ho zam
ku ko ri ca

ha ton na/év ton na/ha
2014. no vem ber 24-ig 77.403 2.549.311 32,9

2014-ben a 2013. év ada ta i hoz ké pest 10%-kal több ke mé nyí tô
és 0,3 MJ/kg sza. ér ték kel több ener gia (NEl) jel le mez te a ku ko -
ri ca szi lá zso kat. 

• 2014.: szá raz anyag 357 g/kg, ke mé nyí tô 360 g/kg sza., net tó
ener gia 6,56 MJ/kg sza. 

Ez a ha zai ta kar má nya da gok ban a ke mé nyí tô fel vé tel ben akár 0,7-
0,8 kg/nap/te hén több le tet is je lent he tett a nagy te jû cso port ban,
ami 1 kg szá rí tott ku ko ri ca ke mé nyí tô tar tal má val egyen ér té kû. Meg
kell azon ban em lí te ni, hogy a ked ve zô idô já rás nem fel tét le nül je -
lent tö ké le tes alap anya got. Az új ku ko ri ca szi lá zsok ese té ben szem -
be sül tünk az zal, hogy ezen ki vá ló ke mé nyí tô tar tal mú szi lá zsok nak
meg le he tô sen sze rény a rost tar tal ma és a ben dô ben le bont ha tó
rost ja az elô zô évek hez ké pest:

• 2014. nyers rost 168g/kg sza., NDF 356g/kg sza., le bont ha tó
NDF 180 g/kg sza.

Ez a ha zai ta kar má nya da gok ban akár 0,5 kg/nap/te hén csök ke nést
is je lent he tett az NDF-fel vé tel ben a nagy te jû cso port ban. A ben dô -
ben le bom ló rost mennyi sé ge pe dig köz vet len ha tás sal van a
ben dô ál la pot ra és a tej zsír-kép zô dés re.

A 2. táb lá zat ada tai sze rint a szá raz anyag-tar ta lom át la ga a ke mé -
nyí tô emészt he tô sé ge és az er je dés biz ton sá ga szem pont já ból ked -
ve zô volt. A nyers rost-tar ta lom ala cso nyabb volt a Ma gyar Ta kar -
mány kó dex ben sze rep lô át lag hoz ké pest.

2. táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok nyers táp -
lá ló a nyag-tar tal ma (ÁT Kft. NIR adat bá zi sa alap ján: 2014. au gusz -
tus 15.-2015. má jus 21., 526 min ta alap ján)

Szá raz- Nyers- Nyers- Nyers- Nyers- Össz - Ke mé - By-pass NFC
anyag fe hér je zsír rost ha mu cu kor nyí tô ke mé nyí tô
g/kg g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza.

Át lag 357 73 32 168! 38 17 360! 98 500
Szó rás 52 8 3 22 6 6 55 20 48
Mi ni mum 226 52 17 121 15 12 150 31 327
Ma xi mum 544 118 48 244 68 74 499 165 604
Min ta szám 526 526 526 526 526 273 526 504 523

A 3. táb lá zat ada tai sze rint az NDF és az ADF-tar ta lom sok kal ala -
cso nyabb volt a Ma gyar Ta kar mány kó dex ben sze rep lô át lag hoz
ké pest. Meg kell áll apí ta ni, hogy a 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko-
ri ca szi lá zsok gyen ge rost for rás nak mi nô sít he tô ek a (meg fe le lô fe -
no ló gi ai fáz is ban be ta ka rí tott) ga bo na-, fû- és ke ve rék szi lá zsok hoz
vi szo nyít va (NDF 300-400 g/kg sza.).

Jön az új kukoricaszezon!
De milyen volt a tavalyi kukoricaszilázs?

3. táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok ros tössze té -
te le és a rost ben dô be li le bont ha tó sá ga (ÁT Kft. NIR adat bá zi sa alap -
ján: 2014. au gusz tus 15.-2015. má jus 21., 526 min ta alap ján)

NDF ADF ADL NDF Le bont ha tó 
le bont ha tó ság NDF

g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. % g/kg sza.
Át lag 356! 198! 17 50 180!
Szó rás 42 25 2 4 31
Mi ni mum 260 140 9 38 114
Ma xi mum 515 284 24 65 313
Min ta szám 526 516 516 516 516

A 4. táb lá zat ada tai sze rint a 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsa -
ink szer ves anyag emészt he tô sé ge és ener gi a tar tal ma ked ve zô volt.

4. táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok emészt he -
tô sé ge és ener gi a tar tal ma (ÁT Kft. NIR adat bá zi sa alap ján: 2014.
au gusz tus 15.- 2015. má jus 21., 526 min ta alap ján)

OMd* DOM* FOM* NEl 
% g/kg sza. g/kg sza. MJ/kg sza

Át lag 75 725 497 6,56
Szó rás 1,7 19 24 0,19
Mi ni mum 67 627 404 5,85
Ma xi mum 80 773 579 6,88
Min ta szám 526 526 526 518

*OMd szer ves anya gok emészt he tô sé ge, DOM emészt he tô szer ves anya gok, FOM
fer men tál ha tó szer ves anya gok

Az 5. táb lá zat ada tai sze rint a szem rop pan tott ság át la ga kb. 4%-ot
ja vult a 2013-évi ered mény hez ké pest (2013: 53%) a mért min ták -
ban. A min ta szám azon ban to vább ra is kor lá to zott volt (181 mé rés az
526 min tá ból). A mért át lag ér ték nem ide á lis (op ti mum. 70% fel ett),
de az USA ér té ke lé si rend szer sze rint még el fo gad ha tó. Ked ve zô
ten den cia, hogy a 30-40% szá raz anyag-tar to mány ba tar to zó min ták
kö zül 17 min ta már el ér te a 70%-os, ide á lis CSPS ér té ket! 

Összes sé gé ben a ke mé nyí tô át la gos emészt he tô sé ge nem volt ked -
ve zô, így át la go san 56 g ke mé nyí tôt és 0,55 MJ ener gi át (NEl) ve -
szí tet tünk el 1 kg szá raz anyag ra vo nat koz tat va. Ha zai kö rül mé nyek
kö zött ez 400 g/nap/te hén ke mé nyí tô és 3,85 MJ/nap/te hén ener -
gia vesz te ség meg kö ze lí tô en. Az az 1 kg/nap/te hén tej a po ten ci á lis
vesz te ség. A kom pen zá ci ó hoz mi ni mum 0,6 kg/nap/te hén szá rí tott
ku ko ri ca kel le ne (ha az emészt he tô sé get nem vesszük fi gye lem be).
Nö vény ter mesz té si szem pont ból 500 te je lô te hén re és egy év re
ve tít ve a vesz te ség: 73 ton na ke mé nyí tô, kb. 100 ton na sze mes

Összességében megállapítható, hogy a 2014-ben 
a betakarított kukoricaszilázsaink tápláló-
anyag-tartalma kedvezôen alakult a tejtermelés
szempontjából, a betakarítási technológia 
(szemroppantás) azonban még tovább finomítható
a költséghatékony termelés érdekében.

A 2014-ben betakarított kukoricaszilázsok értékelése 
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014. augusztus 15.-2015. május 21., 526 minta alapján)
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ren dez vé nyen a sajt ké szí tés sze rep lôi job ban meg is mer -
he tik egy mást és egy más ter mé ke it, hoz zá já rul hat nak a
he lyi kez de mé nye zé sek si ke ré hez. A sajt mes te rek szak -

ma isá gát erô sí ti össze fo gá suk ál tal, hogy egy igé nyes, jól meg-
szer ve zett be mu tat ko zás le he tô sé gé vel köz vet len kap cso la tot te -
remt se nek a fo gyasz tók kal és be mu tat has sák mi nô sé gi kéz mû ves
tej ter mé ke i ket. Ez a ga ran cia ar ra, hogy az oda lá to ga tók va ló di
ku li ná ris él mé nyek kel tér het nek ha za.

Az ese mény vi dé ki hely szí nen, idén is a nagy egy há zi Hang is tál ló
Sajt meg ál ló ban, az egy ko ri Batth yány gró fok bir to kán, öt száz négy -
zet mé ter alap te rü le tû, több mint száz éves, gyö nyö rû en fe lú jí tott,
ma már ren dez vény hely szín ként funk ci o ná ló is tál ló é pü let ben ke rül
meg ren de zés re. A hely színt üze mel te tô Hang is tál ló Nonp ro fit
Kft.-nek is el sôd le ges cél ja a fa lu kö zös ség épí té se, a he lyi spe ci a li tá -
sok meg is mer te té se, a ma gyar kul tú ra ha gyo má nya i nak meg ôr zé se.
El kö te lez ték ma gu kat ar ra, hogy a Ma gyar Saj tút Há ló zat hoz csat la -
koz va, a Völgy Vi dék Saj tút egy sajt meg ál ló já nak ad nak he lyet.

Az elô zô évek nagy si ke re i re ala poz va a III. Ma gyar Sajt must ra is
két na pos prog ram so ro zat ból áll össze 2015. ok tó ber 2-án és 3-án.

2015. ok tó ber 2-án, pén te ken sajt ver senyt és szak mai kon fe -
ren ci át tar tunk, amely re sze re tet tel vár juk a sajt ké szí tô ket és a ver -
seny zô saj to kat! A fel kért, füg get len zsû ri a szak mai nap fo lya mán,
a nem zet kö zi sajt ver se nyek meg ha tá ro zott szem pont rend sze re
alap ján bí rál ja a ter mé ke ket. A sajt ké szí tô mes te rek a szak mai kon -
fe ren cia ke re té ben ki vá ló szak em be rek elô adá sa it hall gat hat ják a
sajt be teg sé gek rôl, a fo gyasz tói szo ká sok ról, a jö vô be ni pá lyá za ti le -
he tô sé gek rôl és a Ma gyar Saj tút Há ló zat ki a la kí tá sá nak hely ze té rôl.

2015. ok tó ber 3-án, szom ba ton sajt vá sárt, sajt ün ne pet tar tunk,
amely re sze re tet tel vár juk a sajt ké szí tô ket áru sí ta ni, va la mint a
nagy kö zön sé get, hogy fan tasz ti kus saj tos él mé nyek ben le gyen ré -
szük sajt ké szí té si be mu ta tók kal, vaj köp ülés sel, sajt-ka val kád dal,
szín vo na las ze nei prog ra mok kal!

A ta va lyi év hez ha son ló an a III. Ma gyar Sajt must rán az oda lá to -
ga tók nem csak vá sá rol hat nak a saj tok ból, ha nem mi nô sít he tik is
azo kat, sza vaz hat nak a Must ra leg jobb sajt já ra, emel lett a gye re -
kek nek ki a la kí tunk egy al ko tó sar kot, a fel nôt tek ki pró bál hat ják vaj -
köp ülést, meg néz he tik a sajt ké szí tést. Idén el ôször saj tos-étel fô -
zô ver senyt is hir de tünk, mely re 4 fôs csa pa tok je lent ke zé sét vár juk. 

Prog ram so ro za tunk zá rá sa ként, az ered mény hir de tés kor be mu -
tat juk a Ma gyar Sajt must ra leg jobb sajt ja it, ki oszt juk az arany, ezüst
és bron zér me ket; va la mint át ad juk a kü lön dí jat és kö zön ség dí jat. 

Ren dez vé nyünk esszen ci á ját az ad ja, mi kor a gaszt ro nó mia ta lál -
ko zik a ze né vel, ez te szi tel jes sé az em be ri ér zé ke lést a nap fo lya -
mán – íz, il lat, lát vány, ta pin tás, hal lás – komp lex él mé nyét nyújt va
az oda lá to ga tók nak. A dal la mo kat Szo ko lay Don gó Ba lázs, egy
fan tasz ti kus né pi fu ru lyás, du da és tá ro ga tó mû vész, va la mint
Rib li Ilo na, csel ló mû vész szol gál tat ja majd.

Bô vebb in for má ci ó kat a ren dez vénnyel kap cso lat ban az aláb bi
el ér he tô sé ge ken kér het.

www.kka o sze.hu  •  tit kar.kka se@gma il.com

ku ko ri ca, ami 16 ha ter mô te rü let nek fe lel meg. Ennyi ke rül je len -
leg át la go san a trá gyá ra egy 500 te je lô te he net tar tó gaz da ság ban
(20 kg/nap/te hén át la gos szi lá zse te tés mel lett).

5.táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok szem rop -
pan tott sá ga és kor ri gált ke mé nyí tô e mészt he tô sé ge va la mint ener -
gi a tar tal ma (ÁT Kft. NIR adat bá zi sa alap ján: 2014. au gusz tus 15.-
2015. má jus 21., 526 min ta alap ján)

CSPS Ke mé nyí tô Emészt he tô NEl 
emészt he tô ség ke mé nyí tô (kor ri gált)

% % g/kg sza. MJ/kg sza
Át lag 57 84 307 6,01
Szó rás 12 10 47 0,35
Mi ni mum 21 43 163 4,39
Ma xi mum 75 102 403 6,63
Min ta szám 181 181 181 181

Az 1. áb rán a min ták el osz lá sa lát ha tó a kü lön bö zô CSPS% ka te gó -
ri ák ban. Lát ha tó, hogy a min ták 26%-a nem ér ti el az 50%-ot, te hát
nem el fo gad ha tó ered mény. A min ták 61%-a ta lál ha tó az 50-70%
tar to mány ban, ami el fo gad ha tó, de nem op ti má lis. A min ták 13,3%-
a volt ked ve zô szem rop pan tott sá gú (70% fel ett). Az USA-ban 2010-
2011-ben 1131 min tá ból (CVAS la bo ra tó ri um ada tai) 7% ér te le a
70%-ot, te hát eb ben a te kin tet ben a ha zai ered mé nyek job bak. Nap -
ja ink ban azon ban már az USA ered mé nyei sok kal ked ve zôb bek. 

1. áb ra A szem rop pan tot ság el osz lá sa a 2014. évi be ta ka rí -
tá sú ku ko ri ca szi lá zsok ban

A 6. táb lá zat ban a ku ko ri ca szi lá zsok er je dé se lát ha tó. A kém ha tás és
az am mó ni a tar ta lom át la gá ban meg fe le lô volt. A tej sav-tar ta lom azon -
ban sze rény nek mi nô sít he tô, pe dig a 35,6%-os át la gos szá raz anyag-
tar ta lom in ten zív tej sa vas er je dést ten ne le he tô vé. Az ecet sav-tar ta lom
vi szont ked ve zô en ala kult, ala csony át lag ér ték kel. En nek meg fe le lô en
a tej sav:ecet sav arány or szá gos át lag ér té ke ki vá ló volt.

6.táb lá zat A 2014. évi be ta ka rí tá sú ku ko ri ca szi lá zsok emészt he tô -
sé ge és ener gi a tar tal ma (ÁT Kft. NIR adat bá zi sa alap ján: 2014.
au gusz tus 15.- 2015. má jus 21., 526 min ta alap ján)

pH NH3-N (összN%) Tej sav Ecet sav T/E
% g/kg sza. g/kg sza.

Át lag 4,0 9,7 49 10 5,4*
Szó rás 0,2 2,4 11 4 1,8
Mi ni mum 3,5 3,0 6 2 1,4
Ma xi mum 5,9 17,0 86 23 13,7
Min ta szám 516 516 513 513 511

*az ér ték nem az át lag ér té kek há nya do sa, ha nem az összes mért há nya dos át la ga

Si ke res új si ló ku ko ri ca-sze zont kí vá nunk a ter me lôk nek!

2 DR. OROSZ SZIL VIA

CSPS% tar to má nyok
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III. Magyar Sajtmustra 
2015. október 2-3.
a KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete, a Bicskei MG 
Zrt. és a Hangistálló Sajtmegálló szervezésében
a Nemzeti Agrár Kamara Fejér Megyei
Igazgatóságának kiemelt támogatásával

A szervezôk, felkarolva a magyar sajtkészítô mes-
tereket, mûhelyeket, egy olyan program lehetôséget
kívánnak nyújtani a III. Magyar Sajtmustra meg-
rendezésével mind a termelôk mind pedig a lakosság
számára, amely közelebb hozza az embereket a
gasztronómiához, a magyar sajtkultúrához.

A
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gy ma gya ráz za sajt jai fan tá zi a ne vé -
nek tör té ne tét Vas tag Gusz táv, aki a
Ta ta és Ko má rom kö zött ta lál ha tó

Na szály köz ség bé li csa lá di gaz da sá gá -
ban fe le sé gé vel Haj ni val, és két gyer me -
ké vel Ad ri án nal és Csen gé vel al kot ja ter -
mé ke it. Ko ráb ban vá ro si éle tet él tek, ka -
rosszé ri a la ka tos-mes ter ként az au tós vi -
lág hoz va ló tar to zás és men ta li tás a „két
ka nál lal en ni az éle tet” idô szak volt,
mely nek egy bal eset ve tett vé get. 

– Van eb ben va la mi sors sze rû, kap tam
egy fi gyel mez te tést az élet tôl, hogy ami
volt, an nak le gyen vé ge – mond ja. 

z Le szá za lé kol ták, nem tud ta foly tat ni ta -
nult szak má ját, vál ta ni kel lett. El köl töz -
tek a vá ros ból és egy gaz dál ko dás ra al -
kal mas kör nye zet ben lé vô pa raszt ház
meg vá sár lá sá val kezd tek új fe je ze tet éle -
tük ben 2004-ben. 

z A csa lád fô nek meg nyug vást és a sza -
bad ság éle tér zé sé nek ki tel je se dé sét,
gyer mek ko ri él mé nye i nek fe li dé zé sét je -
len tet te az új élet mód ra va ló át té rés.
Fel esé gé nek vol tak ugyan fenn tar tá sai az
új mó di kap csán, de a csa lá di össze tar -
to zás, a kö zös cé lok el éré sé nek aka rá sa

Guszta Sajtok Naszályból – Gusztitól

fe lül ír ta eze ket. El ôször nyúl és ba rom fi
tar tá sá val fog lal koz tak, majd aján dék ba
kap tak egy kecs két, me lyet na gyon meg -
ked vel tek. Egy kecs ke, nem kecs ke –
mon do gat ták, és tet tek azért, hogy gyor -
san gya ra po dás nak in dul jon az ál lo mány.
A nö ve ke dés ré vén a tej is egy re több
lett. El ha tá roz ták, hogy saj tot fog nak ké -
szí te ni. 

z Sok pász tort, és ju hászt ke res tek meg
szer te az or szág ban, vá sá rol tak tô lük saj -
tot és meg kér dez ték, fel je gyez ték, ho -
gyan ké szül nek azok. A ka pott is me re tek
bir to ká ban el in dult út já ra a kí sér le te zés
és a fej lô dés. Mert jó ta nács ként az is el -
hang zott, úgy le het iga zán meg ta nul ni a
sajt ké szí tést, ha mi nél töb bet gya ko rol -
juk azt. Az ered mény nem so ká vá ra tott
ma gá ra. Az el múlt 10 éves ta nu lás nak a
ho za dé ka az, hogy egy re jobb mi nô ség -
ben ké szül nek a saj tok és ez a te vé keny -
ség ké pes el tar ta ni a négy fôs csa lá dot.
Most ott tar ta nak, hogy a két ma gyar tar -
ka te hé nen kí vül kö zel 40 kecs ké jük van,
faj tá ju kat te kint ve szá nen tá li, al pe si, búr
és ma gyar par la gi. A tej ter me lés re kon -
cent rál nak, meg fe lez ve a te je lô ál lo -
mányt, hogy fo lya ma to san le gyen tej, de
igye kez nek ki elé gí te ni a kecs ke hús ra
vo nat ko zó igényt is. A ju hok szá ma is
ha son ló, van köz tük ci gá ja, hor to bá gyi
rac ka és me ri nó is. 

z Az idén nem si ke rült a te je lô ál lo mányt
meg fe lez ni, mert a kos ügye sebb nek bi -
zo nyult – mond ja ka já nul a foly ton mo -

soly gó, po zi tív éle tér zést su gár zó Gusz ti.
„Mi ért ne vet min dig ez a gye rek?” kér -
dez ték az em be rek sok szor a szü le it.
Er re az volt a la ko ni kus vá lasz: ”hát
azért, mert ne vet ve ké szült”.

z A kör nye zô gaz dák tól 17 hek tár olyan
te rü le tet bé rel nek, me lyet ôk azért nem
tud nak hasz no sí ta ni, mert trak tor ral nem
mû vel he tôk. A te rü let nek csak kis ré sze,
egy har mad az, me lyet egy sze ri ka szá lás -
sal le het hasz no sí ta ni, a te rü let töb bi
ré sze a le gel te te tés re ad le he tô sé get.

A szá las ta kar mány na gyob bik ré szét és
az ab rak ta kar mányt is vá sár lás sal tud ják
biz to sí ta ni. Az ab rak ta kar mány ku ko ri cá -
ból, tri ti ká lé ból, nap ra for gó ból, ár pá ból,
zab ból áll, me lyet a gaz da da rál és ál lít
össze. A Bá bol na Ta kar mány Kft. ál tal
for gal ma zott bú za, rep ce, bor só és ár pa
zöld csí rát is hasz nál nak a té li idô szak ban
a ta kar má nyo zás ra, mely nek na gyon jó
ha tá sa van a tej ho zam nö ve lé sé re. Elé -
ge dett a ve gyes faj ta össze té te lû kecs -

A család kedvence

Elkél a segítség....

Guszta sajtok

Vonulás a legelôrôl

– Hú, de guszta sajtok! –  vásárlóink elsô ránézésre általában
így kiáltottak fel, mikor elsô, már piacképes kézmûves 
sajtjainkat meglátták. Ezért vettük fel a Guszta Sajt nevet. 

Í
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kék tej ter me lé sé vel, na pi át lag ban két li -
tert ad nak. A ju hok fe jé si át la ga ki sebb,
ott na pi 1,5 át lag jön ki. Ké zi fe jést al kal -
maz nak, mely bôl a gaz dán kí vül ki ve szi
ré szét a csa lád nagy fia Ad ri án is, de
a négy éves Csen ge is sa ját ma ga fe ji
ked venc kecs ké jét. Fe jés kor nagy a so r-
ál lás az ál la tok nál, mert ek kor kap ják
el len té te le zés gya nánt ab rakadag ju kat.
A nyers tej ér té ke sí té sük nem szá mot te -
vô, an nak nagy ré szét fel dol goz zák. A fel -
dol go zás ál ta lá ban a kis hû tô ka pa ci tás
mi att na pon ta tör té nik. Min den mû ve le ti
fáz ist fe jés tôl a kész ter mé kig ha gyo má -
nyo san kéz zel csi nál nak. Ezért is egye di
for má jú ak ter mé ke ik. 

z Kí ná la tuk leg na gyobb ré sze nyers élô
pasz tö ri zá lat lan tej bôl ké szül. Ha gyo má -
nyos sa va nyú tej bôl, ter mé sze tes és
új sze rû ol tó a nya gok kal is dol goz nak.
A kecs ke tej bôl ké szü lô Gusz ta Sajt már -
ká juk ve gyes fû sze re zé sû, a hagy mák,
pap ri ka, a bor sok mi att nem ze ti szí ne ink -
ben tud ja ma gát kí nál ni. 

z Az or da alap anyag ból pap ri ká val, hagy -
má val, bors sal íze sí tett kö rö zött az egyik
leg nép sze rûbb ter mé kük. Saj tok kö zül a
hagy más, li la hagy más és a di ós a leg ke -
len dôbb a vá sár lók kö ré ben.

z Ké szül itt na túr, íze sí tett és füs tölt,
friss, lágy, fél ke mény, ke mény vág ha tó,
re szel he tô és ér lelt sajt, na túr, és füs tölt

or da, na túr és há zi ké szí té sû lek vár ral
íze sí tett jog hurt is. A ter mé kek egy ré szét
ház tól, de je len tô sebb ré szét a ko má ro -
mi és ta tai pi a con ér té ke sí tik.

z Be szál lí ta nak ét ter mek be is, és na gyon
sok meg hí vást kap nak a kö zel ben tar tott
fesz ti vá lok ra, ren dez vé nyek re. Most pró -
bál nak ki egy in ter ne tes web áru sí tá si
le he tô sé get. Is tál ló és szé na tá ro lót épí -
té sét ter ve zik, nö ve lik majd az ál lat lét -

szá mot is, ha si ke rül a bé relt föld te rü le -
tü ket na gyob bí ta ni.

z Ren ge teg te en dô van még a ter mé kek
fej lesz té sé ben. Szük sé günk van hasz nos
ta ná csok ra, jó tan árok ra. Kiss Fe ri, a kö -
rös la dá nyi sajt ké szí tô a pél da ké pem,
sze ret nék tô le mi nél töb bet ta nul ni –
mond ja Vas tag Gusz táv kéz mû ves sajt -
ké szí tô.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Guszti és a „nehéztüzérség”

Â

z el sô vi lág há bo rú elôtt a több nyi re csa lá di gaz da sá gok ban
elô ál lí tott és há zi lag fel dol go zott te hén tej, il let ve fô leg a
juh tej alap ve tô sze re pet ját szott a fel vi dé ki la kos ság

élel mi szer el lá tá sá ban és jö ve de lem ter me lé sé ben. Egy-egy te -
he net, il let ve né hány ju hot vagy kecs két több nyi re még a nem
me zô gaz da ság gal fog lal ko zó fa lu si (bá nyász, kis ipa ros, ér tel mi -
sé gi) csa lá dok is tar tot tak. 

z Csehsz lo vá kia ré sze ként, il let ve ön ál ló ál lam ala ku lat ként Szlo -
vá kia tej bôl gya kor la ti lag tel jes mér ték ben önel lá tó vá vált, mi köz -
ben a ter me lés ben elô tér be ke rül tek a nagy üze mi gaz da sá gok, a
jó adott sá gú nem hegy vi dé ki te rü le te ken. Az utób bi évek ben
azon ban a szlo vá ki ai tej ter me lés olyan vissza esé se fi gyel he tô
meg, hogy egyes he lyi elem zôk már an nak tel jes meg szû né sé rôl

cik kez nek. A fe jôs te he nek lét szá ma az or szág ban a 2008. évi
175.500 egyed rôl 2015-ig 135.700 egyed re csök kent, és ez -
alatt több mint 200 nagy üzem (az összes nagy üze mek kö zel egy -
ne gye de) ha gyott fel a ter me lés sel. A ki esést az át la gos tej ho zam
eny he emel ke dé se (je len leg egy te hén re szá mít va évi 6505 kg)
csak na gyon kis mér ték ben tud ta el len sú lyoz ni. A fen ti lét szá mon
fe lül az egy-két te he nes kis gaz dák to váb bi, mint egy 56.000 te -
he net tar ta nak, ame lyek az áru tej ter me lés ben egy ál ta lán nem
vesz nek részt, ki zá ró lag a csa lá di fo gyasz tást szol gál ják, így ezek
ter me lé se az or szá gos sta tisz ti kák ban nem je le nik meg. Az egy
fô re ju tó fo gyasz tás (nyers tej egye nér ték ben) 160 kg kö rül mo -
zog az or szág ban, ami eu ró pai össze ha son lí tás ban gyen ge köz e-
pes nek te kint he tô, és meg le he tô sen messze el ma rad az EU
ré gi tag or szá ga i nak 270 kg-os át la gá tól.

A mai Szlovákia területén a tejtermelésnek és feldolgozásnak több évszázados hagyományai
vannak. Elég egy pillantást vetni az ország térképére ahhoz, hogy lássuk, miszerint ez 
a (hegyekkel, hegyi legelôkkel tûzdelt) terület jóval kedvezôbb adottságokkal rendelkezik 
az állattartás, mint a növénytermesztés szempontjából.

SZLOVÁKIA TEJGAZDASÁGA

A
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z A Szlo vák Tej ter me lôk Szö vet sé gé nek el nö ke, Pás to rek Ár pád
ez év au gusz tu sá ban új ság írók nak nyi lat koz va ki je len tet te, hogy
a leg utób bi hé té ves idô szak ban az or szág ter me lôi több mint
300 mil lió eu rót ve szí tet tek a tej üz le ten. Sze rin te a gaz dák nak
ez év el sô fe lé ben fi ze tett 0,28 eu rós – az el múlt évi hez ké pest
több mint 19 szá za lék kal le csök kent – ki lón kén ti át la gár az ön -
költ sé get már nem fe de zi, mi vel – ál la mi tá mo ga tás nél kül –
40 cent/kg ár alatt gya kor la ti lag sen ki sem ké pes te jet ter mel -
ni. Van nak azon ban olyan ter me lôk is az or szág ban, akik a
nyers te jet 23-24 cen tes áron kény te le nek ér té ke sí te ni, ami az
ön költ ség nek mind össze 60-65 szá za lé kát fe de zi. A Pol no'In fo
szlo vák nyel vû hír por tá lon 2015. au gusz tus 10-én olyan tu dó -
sí tás je lent meg, hogy a fel vá sár lá si ár már át la go san 27 cent -
re csök kent, így a szlo vá ki ai ter me lôk ki lón ként 13 cen tet ve -
szí te nek a meg ter melt te jen. 

z Szlo vá kia tej ter me lé sé nek és tej fel vá sár lá si ára i nak ala ku -
lá sát a leg utób bi két év vo nat ko zá sá ban az aláb bi áb ra
szem lél te ti.

z Szlo vák elem zôk sze rint a fent vá zolt je len ség el sôd le ges oka
az ol csó im port be áram lá sa, ki sebb rész ben pe dig az orosz
pi ac be zá ró dá sa, va la mint a szlo vák tej ter me lôk ma ga sabb tar -
tá si költ sé gei. A ma ga san do tált és szin te év szá za dok óta ki -
a la kult te hén tar tá si, fel vá sár lá si és fel dol go zá si struk tú rá val
ren del ke zô né met vagy hol land ter me lôk kel a szlo vá kok nem
tud nak ver se nyez ni az ön költ ség ben, (sôt még a len gye lek kel
sem), a mul ti na ci o ná lis áru há zi lán cok pe dig a nyers te jet több -
nyi re nem a szlo vá kok tól vá sá rol ják. A la kos ság pe dig – az ál -
ta lá nos vá sár ló e rô ala csony szint je mi att – az ol csóbb tej ter mé -
ke ket kény te len vá lasz ta ni. A szlo vák tej fel dol go zók nagy ré szé -
nek is job ban meg éri ol csó kül föl di alap anya got vá sá rol ni, ami
a bel sô fel vá sár lá si ára kat még in kább le fe lé nyom ja. Ezért az
or szág ter me lôi szer ve ze tei és ér dek kép vi se le tei, tün te té se ket
szer vez ve, az ál la mi tá mo ga tá sok fo ko zá sát és az ol csó (fô leg
Né met or szág ból jö vô) im port kor lá to zá sát kö ve te lik, mi vel az
im port mi nô sé gét is erô sen ki fo gá sol ha tó nak tart ják. Szep tem -
ber 7-re egy össze han golt nagy tün te tést szer vez nek az EU
Szlo vá ki ai Kép vi se le té nek épü le te elé.

z Az el múlt év vé gé re egy olyan hely zet ala kult ki, hogy Szlo vá -
kia nagy já ból ugyan annyi te jet és tej ter mé ket (nyers tej egye n-
ér ték ben 850 ezer ton nát) ho zott be kül föld rôl mint amennyit
sa ját ter me lôi elô ál lí tot tak. Há rom év vel ko ráb ban még az im -
port 500 ezer ton nás, a bel sô ter me lés pe dig 900 ezer ton nás
szin ten moz gott, az az csak nem két szer annyi volt a bel sô ter me -

lés mint a be ho za tal. Ez az el to ló dás azt je len ti, hogy a szlo vá -
ki ai bol tok ban áru sí tott tej ter mé kek nek je len leg leg fel jebb 50
szá za lé ka szár ma zik bel sô ter me lés bôl. Ha vi szont a szlo vák
ex por tot is fi gye lem be vesszük, ak kor ez az arány még jó val ala -
cso nyabb. A szlo vák kor mány ko moly erô fe szí té se ket tesz a tej -
ter me lôk meg men té se, il let ve hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben.
En nek ke re té ben az egy fe jôs te hén után fi ze tett tá mo ga tást
eb ben az év ben csak nem öt szö rö sé re, a ko ráb bi 81 eu ró ról
379 eu ró ra emel ték. A szlo vá ki ai ter me lôk azon ban ez zel
együtt is egy re ke vés bé tud nak ver se nyez ni a nyu ga ti ak kal, kü -
lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a tej fel vá sár lá si árak az EU va la -
mennyi or szá gá ban to vább ra is csök ke nô ten den ci át mu tat nak,
így a ré gi ta gor szá gok a ko ráb bi nál még ol csób ban tud ják kí nál -
ni ter mé ke i ket. Ezért a ter me lôi szer ve ze tek fon to sabb nak tar -
ta nák az uni ós tá mo ga tás pol ti kai össze han go lá sát, hogy min -
den or szág azo nos fel té te lek kel lép hes sen be egy más pi a cá ra,
mi köz ben a szlo vák tej ter né kek szá má ra új pi a cok ke re sé sét ja -
va sol ják. A Správy Prav da au gusz tus 17-i szá má ban Mi ros lav
Se bek, a Szlo vák Bi o ló gi ai Szol gá lat ve zér igaz ga tó ja úgy nyi lat -
ko zott, hogy Szlo vá ki á nak jó esé lye len ne tej ter mé ke i vel a kí nai
pi ac ra ki lép ni. A Sme Eko no mi ka pe dig au gusz tus 18-án azt
kö zöl te, hogy Lu bo mir Jah ná tek, me zô gaz da sá gi mi nisz ter
Brüsszel ben a tejk vó ták ide ig le nes vissza ál lí tá sát fog ja kez de -
mé nyez ni.

z Bár Szlo vá kia a ré szé re meg áll apí tott kvó tát ko ráb ban is leg -
fel jebb 75-80 szá za lék ban tud ta ki hasz nál ni, az im port nyo más
a kvó ta rend szer el tör lé sé vel to vább fo ko zó dik, mi vel az EU
szint jén egy re na gyobb túl ter me lés van ki a la ku ló ban.

z Ugyan ak kor, a fen ti ek kel lát szó lag tel jes el len tét ben áll az a
tény, hogy a ma gyar pi ac ra fo lya ma to san je len tôs mennyi sé gû
szlo vá ki ai UHT tej ér ke zik be, és azt a ma gyar szu per mar ke tek -
ben a ha zai ár alatt kí nál ják. Ez – a szlo vák ki sze re lés és cso -
ma go lás ala cso nyabb költ sé gei mel lett – egy ér tel mû en el he lye -
zé si prob lé mák kal ma gya ráz ha tó, és a szlo vák ter me lés to -
váb bi vissza szo rí tá sát ve tí ti elô re. (Amint fen tebb em lí tet tük a
nagy áru há zi lán cok nem haj lan dók, a fel dol go zók nak pe dig
nem éri meg szlo vák tej bôl na gyobb mennyi sé get fel vá sá rol ni.) 

z Még na gyobb mér té kû csök ke nés kö vet ke zett be Szlo vá kia
juh ál lo má nyá ban és juh tej ter me lé sé ben. Öt ven év vel ez elôtt
az or szág le ge lô in 1,2 mil lió (kü lön bö zô hasz no sí tá sú) ju hot
tar tot tak, má ra vi szont ez a lét szám 400.000 fô re apadt. Juh -
tej bôl 2014-ben mind össze 11.300 ton nát ál lí tot tak elô, ami
a 40 év vel ko ráb bi mennyi ség nek ke ve sebb mint egy har ma da,
és en nek mint egy 55-60 szá za lé ka (fel dol go zott for má ban, fô -
leg brin za ként) ex port ra ke rül. A vissza esés oka el sô sor ban az
hogy a tej hasz nú ju hok tar tá sa (kü lö nö sen a fe jés, il let ve a tej -
ke ze lés és fel dol go zás) na gyon mun ka i gé nyes, a fô ál lá sú ju há -
szat hoz pe dig nagy lét szá mú ál lo mány és vi szony lag nagy ki ter -
je dé sû, jó mi nô sé gû le ge lô szük sé ges.

z Össze gez ve: ne héz hely zet ben van a szlo vák tej gaz da ság,
ke re sik a ki u tat az ön költ ség csök ken tés sel, ál la mi tá mo ga tás
nö ve lé sé vel és pi ac ke re sés sel a har ma dik or szá gok irá nyá ba,
va la mint az EU tag ság ból ere dô kí vá nal ma ik kal, így az ér dek -
kép vi se le ti tün te tés sel és a kvó ta rend szer eset le ges vissza ál lí -
tá sá nak öt le té vel. 

2 DR. TÓTH END RE és KIM MEL IST VÁN
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3. Kés sel nem dol go zó kör mö zô: A kör -
mö zô szak em ber a mun ka meg -
könnyí té se vé gett csak gé pi haj tá sú
kör mö zô tár csát hasz nál ez zel túl zot -
tan, le vé ko nyít ja a tal pi fe lü le tet.
Nem hasz nál kör mö zô kést és en nek
a kö vet kez mé nye, hogy a mo dell je -
len tôs ré sze ott ma rad a kör mö zés
be fe je zé se után a csü lök tal pi fe lü le -
tén és ez a sza ru ál lo mány, vas ta gít ja
tal pat. Így haj la mo sít a talp fek ély re.
Na gyon sú lyos hi ba, hi szen, csu pán a
kés sza ka sze rû hasz ná la tá val ezt el
tud nánk ke rül ni. Íves pen gé jû kör mö -
zô kés sel, fi nom moz du la tok kal el le -
het tá vo lí ta ni az ívelt te rü le te ken a
sza rut.

4. A sa rok ván kost érin tet le nül ha gyó

kör mö zô: A sa rok ván kos te rü le tét le
kell tisz tí ta ni. A sa rok ván ko si sza ru
na gyon sok szor ter helt szám ta lan kó -
ro ko zó val és ezért sza ka do zott szer ke -
ze tû. A meg nö ve ke dett sza ru fe lü let

ba ráz dált, re pe de zett. A re pe dé sek
mé lyén fer tô zô, va la mint fa kul ta tív
kó ro ko zó bak té ri u mok búj hat nak meg
tö me ge sen. Ez zel fenn ma rad a fer tô -
zé si lánc az ál la tok kö zött. Ér de mes
meg fon tol ni a sa rok ván ko si, sza kadt
sza ru el tá vo lí tá sá nak je len tô sé gét
mi vel a láb vég für de tés ered mé nye
(il let ve ered mény te len sé ge) nagy részt
össze füg gés be hoz ha tó az igé nye sen
el vég zett tisz ta mun ká val.

5. Pa pu csos csül kök elô for du lá sa évi

két sze ri mun ka után is. Ér de mes fel -
hív nom az ol va só fi gyel mét még egy
sa ját sá gos kör mö zé si hi bá ra, amely a
ké nye lem bôl és a szak mai igény te len -
ség bôl ered. Az ál la to kat meg te kint ve
több ször meg fi gyel he tô az a „ge ne ti -
kai”-nak mon dott hi ba, hogy a te he -
nek sar ka ala csony, az az a sa rok szög
se kély és a csü lök hosszú, az az a
csü lök elô re te kin tô hegy fa li ré sze
hosszabb. A te nyész tôk egy ré sze haj -

la mos eb bôl ar ra kö vet kez tet ni, hogy
ge ne ti kai hát te re van a je len ség nek.
A láb szer ke zet hi bá já nak te kin ti, a le -
írt kép pel ren del ke zô ál la to kat. A hi ba
nem ge ne ti kai ere de tû ak kor, ha
meg fe le lô en el vég zett kör mö zés sel
kor ri gál ha tó. A hi ba csü lök kör mö zô
szak em ber ere de tû. A „pa pu csos”
csü lök ki a la ku lá sá nak hát te re egy -
részt, ana tó mi ai, más részt a nem
meg fe le lô csü lök hossz ra ve zet he tô
vissza. A csü lök hegy fa li és el ül sô tal -
pi te rü le té nek a sza ru kép zé se kü lön -
bö zik a há tul só tal pi sza ru és a sa rok -
ván ko si sza ru kép zé sé tôl. A hegy fa li,
el ül sô tal pi sza ru ke mény szí vós
ne he zen vág ha tó és ter mé sze te sen
ne he zeb ben ko pó sza ru ál lo má nyú.
A talp há tul só sza ru ál lo má nya és a
sa rok ván ko si sza ru la zább ál lo má nyú
könnyeb ben ko pó sza ru. 

(Foly ta tás a kö vet ke zô szám ban.)

2 DR. LE HOCZKY JÁ NOS
Cím ze tes egye te mi do cens

A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett 
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról
Júliusi lapszámunkban megjelent cikk második része.
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z Tud juk, hogy hosszú évek mun ká ja van az al el nök ké vá -
lasz tá sa mö gött, mit je lent most ez az Ön szá má ra? – kér -
dez tük Dr. Ku ko vics Sán dort.

z Ez a meg tisz tel te tés még több mun kát je lent, bár ez ne kem
nem is me ret len do log. De szí ve sen vál la lom, mert a kö vet ke zô
két év ben több esé lyem lesz az ág azat kép vi se le té re és hely ze -
té nek ja ví tá sá ra, va la mint a ha zai ág azat si ke res kép vi se le té re.
Va ló ban több év mun ká ja van mö göt tem, a CO PA „Juh és Kecs -
ke hús” Mun ka cso port já hoz már csak nem 12 éve csat la koz -
tam, 2004-tôl pe dig ha zán kat kép vi se lem az EU Juh hús és
Kecs ke hús Elô re jel zô Mun ka bi zott sá gá ban, va la mint az EU Juh -
hús és Kecs ke hús Ta ná csa dó Mun ka bi zott ság ban, mely ben az
EU juh-és kecs ke szek to rát a CO PA-CO GE CA ke re té ben 8-an
kép vi sel jük.

z Éven te hány szor és hol ülé sez nek ezek a mun ka cso por -
tok? Ön re mi lyen fel adat há rul?

z Éven te két szer, ta vasszal és ôs szel tart ják mind há rom mun -
ka bi zott ság ülé se it. Ilyen kor az ág azat hely ze tét (a lét szám és
ter me lé si ada to kat, az im port-ex port ala ku lá sát, az árak vál to -
zá sát) tár gyal juk és fog lal ko zunk a há rom meg ha tá ro zó ter mék
(hús, gyap jú, tej) hely ze té vel is. 

z Az EU Juh hús és Kecs ke hús Elô re jel zô Mun ka bi zott sá gá ban
fél éven te tel jes elem zést ké szí tünk a ha zai juh és kecs ke ág a-
zat hely ze té rôl (lét szám, ter me lés, pi ac, stb.) a KSH és az AKI
mun ka tár sa i val va ló együtt mû kö dés ben, fel hasz nál va a Juh
Ter mék ta nács és a Ma gyar Juh- és Kecs ke te nyész tôk Szö vet -
sé ge ada ta it is. 

Magyar siker az 
Európai Farmerek 
Szövetségében

z Ön 2004-ben el vég zett egy EU szin tû ág aza ti elem zést
a farm ala pú (di rekt egye di tá mo ga tást nem /vagy csak
rész ben/) tar tal ma zó tá mo ga tá si rend szer rôl, amit 2005-
tôl ve zet tek be, alap ve tô en az EU-15 tag ál la mok ban. Ele -
mez te az egyed ala pú tá mo ga tás rész ben vagy egé szen
va ló el tör lé sé nek vár ha tó ha tá sa it. En nek ered mé nye -
ként áll apí tot ta meg, hogy 14-18 szá za lé kos ál lo mány és
üzem szám csök ke nés re le het szá mí ta ni e tá mo ga tá si
rend szer be ve ze té sé nek kö szön he tô en. El hit ték-e ek kor
az Ön elô re jel zé se it?

z Az EU Juh hús és Kecs ke hús Ta ná csa dó Mun ka bi zott sá gá nak
ülé sén be mu ta tott elem zé sem re ak kor a Bi zott ság kép vi se lô je
hi tet len ked ve re a gált. Utó lag iga zat ad tak ne kem, de csak pár
év el tel té vel, 2008-ban, a be kö vet ke zett ered mé nyek tük ré -
ben. Ak kor kez dô dött el a mos ta ni EU gaz da sá gi pe ri ó dus ban
is mét be ve ze ten dô egyed ala pú di rekt tá mo ga tás ki dol go zá sá -
nak elô ké szí té se. 

z Az ág azat ban be kö vet ke zett ked ve zôt len fo lya ma tok
elem zé sé re az EU Par la ment Me zô gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Bi zott sá ga 2008-ban egy kü lön mun ka cso por tot
ho zott lét re, amely ben több ál lam kép vi se lô je mel lett
Ön is részt vett. Vé gül „A juh és kecs ke ág azat je le ne és
jö vô je” cím mel el ké szült anya got az EU Par la ment 2008.
jú li us 19-én ha tá ro zat ként fo gad ta el. 

z Több ál ta lam ki dol go zott ja vas lat is be le ke rült eb be az anyag -
ba, ame lyek kö zül csak egyet eme lek ki. Ja vas la tot tet tem az
EU társ fi nan szí ro zá sá nak 50-rôl leg alább 70 szá za lék ra va ló
eme lé sé re ág aza ti ter mé kek pro mó ci ó já ban, amely vé gül az
idén kap ja meg vég le ges EU ren de le ti for má ját, és 2016-ban
vá lik al kal maz ha tó vá. 

z A meg vá lasz tott el nök sé get be mu tat ko zó lá to ga tá son fo gad -
ták az EU Me zô gaz da sá gi biz to si ka bi net ben. Be szá mol na-e
er rôl a lá to ga tás ról?

z A be mu tat ko zó lá to ga tá son a CO PA-CO GE CA fô tit ká ra, az e te -
rü le tért fe le lôs mun ka tár sa, va la mint a Juh hús és Kecs ke hús
Mun ka cso port já nak két el nök he lyet te se vett részt. Az ág azat
hely ze té nek elem zé se mel lett kü lön hang súlyt ka pott a nagy ra -
ga do zók okoz ta ká rok ke ze lé se; az ág azat ban dol go zók fi a ta lí tá -
sá nak szük sé ges sé ge; a szek tor gaz da sá gi hely ze te elem zé sé nek
igé nye; az EF SA ál tal kez de mé nye zett juh ál lat jó lé ti ri zi kó fak to rok
és az azok ra ala po zott sza bá lyo zás be ve ze té se, va la mint – elô ter -

Dr. Ku ko vics Sán dor a Juh Ter mék ta nács
ügy ve ze tô igaz ga tó ja, a Ma gyar Juh-és 
Kecs ke tej gaz da sá gi Köz hasz nú Egye sü let 
el nö ke, la punk egyik szer zô je. Nem csak 
ha zánk ban ér té ke lik mun ká sá gát, en nek 
bi zo nyí té ka, hogy az Eu ró pai Far me rek 
Szö vet sé ge (CO PA) „Juh és Kecs ke hús” 
mun ka cso port ja két éves idô tar tam ra 
alel nö ké nek vá lasz tot ta. 
A CO PA „Juh és Kecs ke hús” mun ka cso port-
 já nak el nö ke az an gol Char les Ser com be 
(Nem ze ti Far mer Szö vet ség, Hús mar ha 
és Juh Ter me lôk Ta ná csa), má sik al el nö ke 
a fran cia Mi che le Bo u do in (Fran cia
Juh far me rek Szö vet sé ge.)
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jesz té sem ben – a két le ge lôt hasz no sí tó ál lat faj (juh és hús -
mar ha) azo nos meg íté lé sé nek szük sé ges sé ge.

z Ja vas la ta i kat el fo gad ták, és be je len tet ték, hogy a
ka bi net igényt tart a Juh hús és Kecs ke hús Mun ka cso -
port ja el nök sé gé vel va ló kon zul tá ci ó ra. Lesz-e en nek
be fo lyá sa a juh tej-ter me lés re? 

z Na gyon re mé lem, hogy igen! Az EU Tej cso mag ja ha zánk ban
ed dig csak a te hén tej re vo nat ko zott, jól le het, a fen ti bi zott sá -
gok ban „el kö ve tett” ja vas la ta ink ered mé nye kép pen 2013-
óta ez a tej cso mag a te hén tej mel lett a juh tej re és a kecs ke -
tej re (sôt a bi valy- és a kan ca tej re) is ki ter jed. Et tôl kezd ve
igyek szünk meggyôz ni az il le té ke se ket ar ról, hogy e cso mag
ha zánk ban is fog lal ja ma gá ba a juh- és kecs ke te jet, és a tej
ál lat jó lé ti tá mo ga tás va la mi lyen for má ban a juh- és a kecs -
ke tej ese té ben is igény be ve he tô vé vál jon. Er re ki vá ló pél da
volt – az ál ta lunk ki dol go zott és ja vas la tunk ra 1997 és 2003
vé ge kö zött mû köd te tett – az el sô osz tá lyú mi nô sé gû juh tej
és kecs ke tej ter me lé sé nek tá mo ga tá sa. Va la mi ha son lót sze -
ret nénk el ér ni a mos ta ni ja vas la tunk kal, amely ben 0,2 €/li ter,
il let ve 0,15 €/li ter len ne az el sô osz tá lyú mi nô sé gû juh – il let -
ve a kecs ke tej mi nô sé gi tá mo ga tá sa. (A mi nô ség ja ví tá sa és
az ág azat meg ôr zé se az EU je len leg ha tály ban lé vô prog ram -
já nak egyik meg ha tá ro zó ele me. Ezért is szor gal maz zuk ezt a
tá mo ga tás-for mát.) Emel lett, ez új já épí te né a juh tej ág aza -
tot, ki hoz ná a szür ke – fe ke te gaz da ság ból a kecs ke tej ág aza -
tot, több let-fog lal koz ta tást és jobb meg él he tést je len te ne
egyes vi dé ki kör ze tek ben. Stra té gi ai cél az el sô osz tá lyú mi -
nô sé gû juh- és kecs ke tej ter me lés 2003-as szint re va ló
vissza eme lé se. Ez a je len le gi 730 ezer li te res juh tej menny i-
sé gé nek meg dup lá zá sát, az alig 600 ezer li te res fe hér gaz da -
ság ban lé vô kecs ke tej menny isé gé nek meg négy sze re zé sét
je len te né a 2020-ig tar tó cik lus vé gé ig.

z Mi a vé le mé nye a mi nisz té ri um nak a ma gyar tej- és
tej ter mé kek 420 mil lió fo rin tos ke ret tel me gin dí tott
mar ke ting kam pá nyá ról? 

z Min den olyan kam pány nak, amely a ha zai ter mé kek fo -
gyasz tá sá ra sar kall ja a fo gyasz tó kat ele mi je len tô sé ge van.
Az zal kel le ne be kap cso lód ni a kam pány ban, hogy a ha zai
tej össze té te le (ami no sav- és zsír sav össze té te le, vi ta min-
és ás vá nyi anyag tar tal ma) ked ve zôbb a ha zai fo gyasz tók
szá má ra, mint az im port ból szár ma zó tej és tej ter mék ha -
son ló jel lem zôi.  

z Hogy áll nak az zal a stra té gi ai anyag gal, ame lyet
szep tem ber kö ze pén kell be mu tat ni a föld mû ve lé sü gyi
mi nisz ter nek? 

z Az el múlt hó na pok ban si ke rült az ág aza tot (juh- és kecs -
ke) érin tô ter me lé si, lét szám, pi a ci, va la mint szer ve ze ti kér -
dé se ket meg be szél ni, egyez tet ni, il let ve meg ha tá roz ni a le -
he tô sé ge in ket, és a szük ség le te in ket. En nek alap ján el ké -
szül az ág aza ti fe jé lesz té si stra té gia szö ve ge, ame lyet
au gusz tus kö ze pén még egy kör ben egyez te tünk a mun ka -
cso port tag ja i val, és szep tem ber ben már ké szen áll ar ra,
hogy át ad juk a mi nisz ter úr nak.

2 BÓ DI ÁG NES

Idôben szólunk!
Ismét eljött az idô a gazdaságok 
vízvételi eszközeinek felülvizsgálatára

A meleg napok hamarosan szép emlékké
fakulnak, így itt az ideje felkészülni a hide-
gebbekre, a mezôgazdasági telepek vízhasz-
nálati gyakorlatának a átgondolására, és 
a hideg szezonban is optimális eredményeket
biztosító eszközök telepítésére.

r de mes meg vizs gál ni a víz hasz ná la ti esz köz park áll apo tát
és vár ha tó idô tál ló sá gát. Idô tál ló ság alatt azon ban ér de -
mes nem csak az élet tar ta mot, ha nem az idô já rás vál to -

zá sa i nak va ló el le nál lást is meg vizs gál ni. A hô mér sék le tin ga do -
zás olyan té nye zô, ami je len tô sen si et te ti esz kö ze ink el hasz ná ló -
dá sát. Ér de mes még a té li hi de gek be áll ta elôtt fe lül vizs gál -
ni a víz hasz ná lat le he tô leg tel jes esz köz park ját, hogy kel lô
biz ton ság gal dol goz has son a hi deg sze zon ban is.

Az év sza kok so rán vál to zó hô mér sék le ti szél sô sé gek igen csak
igény be ve szik az esz kö zö ket al ko tó anya go kat. A gaz dál ko dás
a tel jes év so rán ak kor le het iga zán ha té kony, ha a hasz ná la ti
esz kö zök egy for mán jól tel je sí te nek mind a nyá ri me leg ben,
mind a té li hi deg ben, és te szik ezt sok-sok évig meg bíz ha tó an.
E meg fon to lás ból ajánl juk idén is a gaz dál ko dók fi gyel mé be a
kö vet ke zô meg ol dá so kat:

Min den ter me lô szá má ra nagy se gít ség az olyan víz vé te li
le he tô ség, ami akár a leg na gyobb hi deg ben is biz to san mû kö -
dik – és nem fagy el. Er re a fel adat ra nyújt egy sze rû és meg -
bíz ha tó meg ol dást az ame ri kai fagy biz tos Wo od ford IO WA
kül té ri csap. A fû tést nem igény lô esz köz se gít sé gé vel, egy
moz du lat tal jut hat fo lyó víz hez akár tél víz ide jén is. Az élet tar ta -
ma év ti ze dek ben mér he tô és hosszú évek múl va sem kell ki ás -
ni az eset le ges kar ban tar tás hoz vagy al kat rész cse ré hez sem.
Nem mel lé ke sen spe ci á lis zár szer ke ze té nek kö szön he tô en
meg bíz ha tó an áll ja a ho mo kos vagy le ra kó dás kép zô víz hasz ná -
la tá val já ró szél sô sé ges igény be vé telt is!

A ter me lôk szá má ra jó hír, hogy a ta kar mány ér té ke sü lé sét,
és ezen ke resz tül a ho za mot alap ve tô en meg ha tá ro zó ivó ví zel -
lá tás té len is ma gas szin ten biz to sít ha tó. A MI RA CO fagy -
men tes ita tók nem csak hosszú élet tar ta mú ak és egy sze rû en
kar ban tart ha tók, de mind hi deg ben, mind me leg ben egy for -
mán jó szol gá la tot tesz nek. A fû tést nem igény lô lab dás és
fû tött nyílt vi zû MI RA CO ita tók uto lér he tet len biz ton sá got je len -
te nek a gaz dál ko dók nak.

A ter mé kek rôl bô veb ben a www.hun zag.hu hon la pon tá jé -
ko zód hat.
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kor sze rû ál lat tar tás el vá laszt ha -
tat lan ré sze a kor sze rû hígt rá -
gya ke ze lés. A kor sze rû hígt rá gya -

ke ze lés sel szem ben tá masz tott fôbb
el vá rá sok az aláb bi ak:

• Biz to sí ta ni kell leg alább 6 ha vi híg-
t rá gya mennyi ség tá ro lá sát.

• Biz to sí ta ni kell a hígt rá gya meg fe le -
lô moz gá sát az egész trá gya rend -
sze ren (trá gya la gú nák, gra vi tá ci ós
és nyo mott csô sza ka szok, ak nák,
trá gya tá ro lók, ki jut ta tás).

• Vé de ni kell az egész trá gya rend szert
a sû rû fáz is fel hal mo zó dá sá tól.

• Pon to san mé re te zett mû tár gya kat
kell épí te ni (la gú nák, ak nák, tá ro lók).

• Pon to san mé re te zett be ren de zé se -
ket kell be épí te ni (szi vattyúk, ho mo -
ge ni zá ló ke ve rôk, sze pa rá to rok, ki -
jut ta tó esz kö zök).

• A leg jobb gaz da sá gos ság-ha té kony sá -
gi ár-ér ték arányt kell meg va ló sí ta ni.

Fen ti cé lo kat ala pos tech no ló gi ai ter ve -
zés sel, gon dos gé pi-esz köz vá lasz tás sal
le het el ér ni. Eh hez vi szont rész le te i ben
fel kell mér ni a te lep mû sza ki adott sá -
ga it, tar tás tech no ló gi á ját.

TER VE ZÉS

z A te nyész tô az aláb bi di lem má val ta lál -
ja szem ben ma gát: ha csök ken ti a trá -
gyá hoz (vi ze let+bél sár) adott víz mennyi -
sé gét, ak kor ke ve sebb hígt rá gyá ja lesz,
de an nak sû rû sé ge nô, moz gá si ké pes -
sé ge rom lik, gya ko rib bá vál nak a du gu lá -
sok. A ke ve sebb hígt rá gya ki sebb tá ro ló -
te ret igé nyel ugyan, de na gyobb ka pa ci -
tá sú gé pek re, gyak ran trá gya bon tó ol tó -
a nya gok fo lya ma tos hasz ná la tá ra lesz
szük sé ge. Ha vi szont több vi zet hasz nál,
ak kor na gyobb mû tár gya kat kell épí te nie
és nô az üze mel te té si költ sé ge is. Min -
den ál lat tar tó te lep más, ezért az op ti -

A má lis meg ol dást is te le pen ként kell ki -
dol goz ni. Er re szol gál a tech no ló gi ai ter -
ve zés, amely min dig meg elô zi az épí té -
sze ti ter ve zést.

HÍGT RÁ GYA MOZ GA TÁ SA

z Az ólak ál ta lá ban gra vi tá ci ó san ürül -
nek, de a gyûj tô ak nák tól kez dô dô en a
trá gya moz ga tá sa gé pi esz kö zök kel tör té -
nik. Ezek a gé pek (ho mo ge ni zá ló ke ve -
rôk, trá gya szi vattyúk, sze pa rá to rok) a
hígt rá gya rend sze ren a „szív” sze re pét
töl tik be, üzem biz tos mû kö dé sük sors -
dön tô. Ta lán itt a leg fon to sabb a kö rül te -
kin tô ter ve zés, olyan meg bíz ha tó gép tí -
pu sok ki vá lasz tá sa, ahol a szak mai tá -
mo ga tás, a gyors ren del ke zés re ál lás és
a biz tos szer viz hát tér meg lé te ev iden cia.

A HÍGT RÁ GYA TÁ RO LÁ SA

z A hígt rá gya tá ro lá sá nak leg gaz da sá go -
sabb és leg biz ton sá go sabb mód ja a HDPE
fó li á val szi ge telt föld med rek ben tör té nô tá -
ro lás. Alap ve tô fon tos sá gú az op ti má lis
me der ge o met ria és me der kap cso lat meg -
ter ve zé se, ami le he tô vé te szi, hogy a tá ro -
ló tér me cha ni kai (ho mo ge ni zá ló ke ve rôk)
és bi o ló gi ai (trá gya bon tó ol tó a nya gok)
iszap vé del mét a leg gaz da sá go sab ban le -
hes sen meg va ló sí ta ni. A kü lön bö zô szi ge -
te lô le me zek kö zött je len tôs mi nô sé gi el té -
ré sek van nak, de a la i kus ne he zen tud
kü lönb sé get ten ni köz tük, ezért fon tos a

biz tos re fe ren ci ák kal bí ró gyárt má nyok be -
épí té se. A leg jobb szi ge te lô fó li ák UV és
me cha ni kai el len ál ló ké pes sé ge ki vá ló,
vár ha tó élet tar ta muk 50 év fö lött van.

A HÍGT RÁ GYA KI JUT TA TÁ SA

z A hígt rá gya ki jut ta tá sa tör tén het ön tö -
zô be ren de zés sel (vil lany-, dí zel-, trak tor -
haj tá sú ön tö zô szi vattyú + fix vagy gyors -
kap cso lá sú csô ve ze ték + ön tö zô dob +
te rí tô kon zol), vagy tar tály ko csi val (egy-,

két-, há rom ten ge lyes ön fel szí vó tar tály -
ko csi + ki jut ta tó ad ap ter). Ar ra kell tö re -
ked ni, hogy mi nél na gyobb há nya dot a
te lep hez kö ze li te rü le te ken le hes sen ön -
töz ni és csak a fenn ma ra dó rész le gyen
ki szál lít va ten ge lyen, mert en nek a faj la -
gos költ sé ge ma ga sabb.

z Re mé lem, si ke rült rá vi lá gí ta nom né hány
hasz nos do log ra, ami alap fel té te le a kor -
sze rû és jól mû kö dô trá gya rend szer nek.
Tel jes kö rû ter ve zés ben és ki vi te le zés ben
ál lunk ren del ke zé sük re.
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