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z A ma gyar tej ter me lés sú lyos hely ze té ben
a Tej Ter mék ta nács meg áll apí tá sa sze rint
ak kor áll na be je len tôs ja vu lás, ha a fo -
gyasz tói tej (ult ra hô ke zelt UHT tej, friss
tej) áfá ját 5 szá za lék ra csök ken te nék. Ezt
tar tal maz ta az a szak mai ja vas lat cso mag,
ame lyet már az el múlt év no vem be ré ben
át ad tak a kor mány nak. A tej áfá já nak

csök ken té sé vel az áfa csa lá sok mér té ke is vissza szo rul na, mi -
vel azt leg in kább UHT tej jel kö ve tik el, en nek ér té ke el ér he ti
a 6-7 mil li árd fo rin tot. 

z A fo gyasz tói tej áfá já nak csök ken té se a költ ség ve tés szá má -
ra 12 mil li árd fo rint ki esést okoz na. Ha a tör vény te le nül ér ke -
zô 200 mil lió li ter te jet a ma gyar ipar ál lí ta ná elô, ak kor a
költ ség ve té si ki esést ki e gyen lí te nék az adók. Ezt a lo gi kus nak
tû nô ér ve lést a ha ta lom ré szé rôl nem kér dôje lez ték meg.
Dön töt tek. A dön tés nem vet te fi gye lem be a Tej Ter mék ta -
nács ja vas la tát, nem csök ken tik az UHT tej áfá ját, mely az
áfa csa lás ré vén a ba jok for rá sa. Mint min den dön tés ez is fe -
lül ír ha tó, meg le het azt vál toz tat ni. 

z Nincs idô vár ni, cse le ked ni kell. Fo lya ma to san csök ken a tej
át vé te li ára, a na gyobb gaz da sá gok nak 60, a kis ter me lôk nek
még enn él is ala cso nyabb, akár 50 fo rin tos árat kí nál nak a
fel dol go zók. Két éve még 120, né hány he te 70 és 80 fo rint
kö zött moz gott a tej fel vá sár lá si ára, mos tan ra ez még to vább
csök kent, mi köz ben az ön költ ség el éri a 100 fo rin tot. Így még
a tá mo ga tá sok kal együtt is je len tôs vesz te sé get kény te le nek
el vi sel ni a tej ter me lôk. Mit le het ten ni eb ben a hely zet ben? 

z Szak mai ja vas la tok kal le het bom báz ni to vább ra is a dön tés -
ho zó kat és rá kell ôket kény sze rí te ni ar ra, hogy meg hall ják
azo kat. A tej ter me lôk már túl van nak az ala po zá son. Áp ri lis -
ban há rom tün te tést szer vez tek, egy re ha té ko nyab ban tud nak
bán ni ez zel az esz köz zel. Van elôt tük pél da, hisz ta valy
Brüsszel ben a te je sek az egész vá ros for gal mát trak to rok kal
és füst bom bák kal bé ní tot ták meg. Mi ért ne len né nek ké pe -
sek ma gyar tár sa ik is er re. 

z A leg utób bi tün te té sen, mely Bu da ör sön a TES CO-nál volt a
szó no kok ki lá tás ba he lyez ték, hogy kö ve te lé se ik ér vé nye sí té -
sé ben nem is mer nek meg al ku vást, meg men tik a ma gyar tej -
ter me lést. Ki lá tás ba he lyez ték, hogy a kö vet ke zô hely szín a
Kos suth tér le het. Ott na gyot tud szól ni az el ke se re dett em -
ber tö meg meg a te hén bô gés. Az igaz ság ba ve tett hit, gyô ze -
lem re van ítél ve, men jünk ki a Kos suth tér re.
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lsô al ka lom mal már ci us 18-án az olyan nagy ke res ke dô
cé gek te lep he lyei elôtt volt a til ta ko zás, ame lyek a gya -
nú san ol csó tej ter mé kek be ho za ta lá ban je les ked nek.

A Tej Ter mék ta nács és Szak ma kö zi Szer ve zet az el múlt há rom
év ben több ször is fel je len tést tett el le nük, ami nek vi szont nem
lett ered mé nye. A ha tó sá gok te he tet len sé gét meg elég el ve
most a tej ter me lôk azért tün tet tek, hogy szûn jön meg az a tisz -
tes ség te len pi a ci gya kor lat, amely a ma gyar gaz dák tönk re té te -
lé hez ve zet. Ná dud va ron a Sajt kal már Kft.-nél és a ba la ton fü -
re di szék he lyû Fo od&Drinks (FD) Kft. te lep he lyé nél több száz fô
rész vé te lé vel ke rült sor a til ta ko zás ra. 

z Má so dik al ka lom mal áp ri lis 4-én, Bu da pes ten nagy „te hén -
me ne te lés” szer ve zô dött a sú lyos tej pi a ci vál ság ki a la ku lá sá -
ban sze re pet ját szó élel mi szer ha mi sí tó és adó csa ló im port ôrök
el len. Az Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség szék há zá nál kér -
vényt ad tak át az OKSZ fô tit ká rá nak, majd a te he nek kel együtt
vo nul tak a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal (Né bih)
épü le té hez. Itt is át ad tak egy kér vényt és egy „I lo ve Né bih”
fe li ra tú táb lát a Né bih el nö ké nek. Ez után to vább me ne tel tek a
Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal (NAV) szék há zá hoz, ahol szin tén
kér vényt ad tak át. A tej ter me lô gaz dák azt kér ték a ha tó sá gok -
tól, hogy lép je nek fel ha té ko nyan a tej pi a ci ÁFA-csa lók kal és
élel mi szer ha mi sí tók kal szem ben, a ke res ke dôk pe dig csak tisz -
tes sé ges gaz da sá gi sze rep lôk tôl vá sá rol ja nak tej ter mé ke ket.

z Áp ri lis 28-án haj na li 4 óra kor a bu da ör si Tes co-par ko ló ban
elô re be nem je len tett tün te tés re ke rült sor. Az uni ós ta gor szá -
gok kö zött Ma gyar or szág a 26. he lyen áll a mos ta ni fel vá sár lá -
si árak kal (69 Ft/kg). Az ala csony árak ban köz re ját szik az is,
hogy az üz let lán cok nyo mott ára kon hoz nak be és ér té ke sí te -
nek kül föl di tej ter mé ke ket. Ezt te szi a Tes co is, amely az UHT-
te jek leg na gyobb for gal ma zó ja. Ko ráb ban azt ígér te, hogy mó -
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do sít ér té ke sí té si ma ga tar tá sán, de ígé re tét nem vál tot ta va ló -
ra. Tör té nik min dez olyan kö rül mé nyek kö zött, ami kor a Tes co
is tag ja a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács in téz -
mény nek. A töb bi üz let lánc – az Au chan, a Penny, a Co op, a
Re ál és a CBA – is tag ja a szer ve zet nek, és még is a ter me lôi
til ta ko zá sok el len ére is for gal maz nak im port ból szár ma zó, ol csó
tej ter mé ke ket. A de monst rá ci ót je len tôs lét szá mú gaz da és a
szim pa ti zán sok te kin té lyes tö me ge tet te hang sú lyos sá. A tün -
te tés jól szer ve zett, erôt su gár zó volt. Kö zel száz mar hát szál lí -
tot tak az áru ház be já ra ta elé. A tün te tés ve ze tôi tu dat ták, hogy
a ké ré sek idô sza ka le járt, most a kö ve te lé sek idô sza ka jött el.
A ma gyar vi dék, a ma gyar tej ter me lô él és él ni akar. Ad dig fog
foly ni a harc a tisz tes ség te len ke res ke dôk kel szem ben, amíg az
áru há zak pol ca i ról el nem tû nik az ol csó, el len ôri zet len, nyo -
mott áron kí nált tej. Kö ve te lés hang zott el ar ra vo nat ko zó an is,
hogy a Né bih a ké tes ere de tû im port vizs gá la ti ide jé nek el hú -
zá sá val (mint azt a nyu ga ti or szá gok ban te szik) le he tet le nít se el
a tisz tes ség te len ke res ke dô ket. Ki lá tás ba he lyez ték: ha kö ve te -
lé se ik nem tel je sül nek, ak kor le zár ják az M1-es és M7-es be -
ve ze tô sza ka szát, meg bé nít ják a fô vá ros for gal mát. Ad dig foly -
tat ják a kö ve te lé se ket, amíg cél ju kat el nem érik. Vég sô eset -
ben el ke se re dé sük ben fel hagy nak a ter me lés sel, a te he ne ket
pe dig sza bad já ra en ge dik a Kos suth té ren.
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Hegedûs Imre a tiltakozás vezetôje 
újságírók gyûrûjében

Tehén menetelés
Látványos a tehenes 
demonstráció

Tiltakozók a követeléseket 
tartalmazó feliratokkal

A kormány március elején történt 11 milliárdos 
rendkívüli tejágazati támogatásról szóló döntése 
nem nyugtatta meg a tejtermelôket. Semmi jel 
nem mutat arra, hogy az alacsony tejfelvásárlási 
árak növekedése elindult volna. Ez a magyarázata
annak, hogy az elmúlt egy hónapban három 
alkalommal is tüntettek a gazdák. 

E
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vá ros ban má so dik leg több dol -
go zót a Nya kas Farm csa lá di
gaz da ság fog lal koz tat ja. Nya kas

And rás tá mo gat ja a vá ro si sport egye sü -
le te ket (lab da rú gás, ké zi lab da, ping pong
stb.), ha gyo mánnyá emel te az Ara tó Ün -
ne pet, amely a vá ros és a szom szé dos
te le pü lé sek fô lát vá nyos sá gá vá nôt te ki
ma gát.

z A Nya kas Far mot a Haj dú ná nást Pol gár -
ral össze kö tô út mel lett, a Ke le ti-fô csa tor -
na híd ja után ta lál juk meg. A farm ra ve ze -
tô be to nút so rom pó val van zár va, és por -
ta szol gá lat el le nôr zi a bel épés jo gos sá gát.
Az utat ápolt fák és bok rok öve zik, ren de -
zett kör nye ze tet ta lá lunk min den fe lé. Be -
jár va a te le pet min den is tál ló, ta kar mány-
és si ló tá ro ló, gép mû hely, iro da és szo ci ál -
is épü let a rend és tisz ta ság po zi tív be nyo -
má sát nyújt ja. Jó ér zés ilyen te le pet lát ni,
amely min den rez dü lé sé ben a gaz da gon -
dos sá gát, oda fi gye lé sét di csé ri. „Ami lyen
a gaz da, olyan a por ta” tart ja a mon dás.
Nya kas And rás szû kebb és tá gabb kör nye -
ze té ben meg be csü lés nek ör vend, tisz te lik
mun ka sze re te té ért, nyílt sá gá ért és em -
ber sé gé ért.

El sô ként azt kér de zem tô le:
z Min dig a me zô gaz da ság ké pez te ér -
dek lô dé sé nek a tár gyát?

z Ide va ló si va gyok. Ki de rí tet tem, hogy
haj dú ôse im ne me si ok le vél lel ren del kez -
tek és mind egyi kük nek volt föld je, és tar -
tot tak ál la to kat. Szü le im is Haj dú ná ná -

Minta értékû a Nyakas Farm
tehenészete Hajdúnánáson

A

son gaz dál kod tak, így már gye rek ként
meg is mer ked tem en nek a mun ká nak a
szép sé ge i vel, ne héz sé ge i vel. Az ál ta lá -
nos is ko la után Deb re cen ben, a Ba lás -
házy Já nos Nö vény ter mesz tô és Ál lat-
te nyész tô Szak kö zép is ko lá ban sze rez tem
érett sé git és szak ké pe sí tést, majd ké -
sôbb a tech ni ku si ké pe sí tést is itt kap -
tam meg. Ezt kö ve tô en a he lyi me zô gaz -
da sá gi üzem ben és szü le im ma gán gaz -
da sá gá ban dol goz tam. 

z Mi kor kezd te el az ön ál ló gaz dál ko -
dást? Mi lyen em lé kei van nak er rôl az
idô szak ról?

z Az ön ál ló gaz dál ko dá so mat 35 év vel
ez elôtt kezd tem, ak kor, 1981-ben rit ka -
ság szám ba ment, sok buk ta tó val járt az

ef faj ta te vé keny ség. Elôt te kö zel 10 évig
dol goz tam a he lyi Mi csu rin ter mel ôsz ö-
vet ke zet ben ba rom fi ág azat ve ze tô ként.
Én min dig sze re tek két lá bon áll ni a föl -
dön: egyik lá bam min dig a nö vény ter -
mesz tés, a má sik pe dig az ál lat tar tás kell
le gyen. Ez zel a szem lé let tel in dí tot tam
hát a vál lal ko zá so mat is.

Mi vel a tsz-ben is a ba rom fi volt a pro -
fi lom, így el ôször csir ke ne ve lés sel kezd -
tem el fog lal koz ni. A nyolc va nas évek vé -
ge fe lé a ba rom fi te nyész tés egén sö tét
fel hôk kezd tek el tor nyo sul ni, meg je len -
tek az ügyes ke dôk, akik ar ra spe ci a li zá -
lód tak, hogy be csap ják a ter me lô ket. Is -
mert pél da ként  a Haj dú bét je len sé get
szo kás itt em le get ni.

Jobb nak lát tam hát a két lá bú ak ról a
négy lá bú ak ra vál ta ni, így mar ha ke res ke -
dés sel kezd tem el fog lal koz ni. Úgy let tek
el ôször te he ne im, hogy szé nát ad tam el
az egyik gaz dál ko dó nak, aki nem tud ta azt
pénz ben ki fi zet ni, ezért fe la ján lot ta a le he -
tô sé get, hogy cse ré be mar hát ad ne kem,
én meg el fo gad tam az aján la tát. 

Az tán jött az el fu se rált rend szer vál tás.
Az el adó so dott té e szek hogy pénz hez jus -
sa nak, fel szá mol ták a je len tôs lét szá mú
szar vas mar ha ál lo má nyu kat, én pe dig meg-
vá sá rol tam, majd ér té ke sí tet tem azo kat.

z Úgy gon do lom, hogy egy gaz da em -
ber nek nem iga zán ke nye re a ke res -
ke dés. Tör vény sze rû volt, hogy a tej -
ter me lés lesz ál mai ne to vább ja?

z A csil la gok ál lá sa úgy hoz ta, hogy kár -
pót lás ként vissza kap tam szü le im 22
hek tá ros föld te rü le tét. Na gyon meg ren -
dí tô él mény volt ez szá mom ra. Ek kor már

Ifj. Nyakas András – A 2000-es
darabszámra hajtunk

Hajdúnánás város 17.000 fôs lakosával az Alföld északi
peremén, a Keleti-fôcsatorna mellett, az M3-as autópálya
közelségében található. A város története szerint az itteni
lakosok hajdú ôsei Bocskai István erdélyi fejedelem
seregében harcolva gyôzelmet arattak a Habsburgok elleni
függetlenségi háború idején. A háborút követô békekötés
után, 1605-ben a fejedelem a fegyveres szolgálatért cserébe
földet és munkát adott nekik, jelentôs részüket letelepítette 
a hajdúvárosokba, így Hajdúnánásra is. A város lakosai
megszenvedték a következô évszázadokban a török és
Habsburg elnyomást. A két világégést követôen a békés
fejlôdés idôszakát a rendszerváltással járó látványos 
gazdasági visszaesés fûszerezte.

Â

Nyakas András – A városban 
a második legtöbb dolgozót 
a Nyakas Farm családi gazdaság
foglalkoztatja
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tud tam, hogy be le tu dok vág ni a na -
gyobb lét szá mú mar ha tar tá sá ba. Las -
san le járt a ke res ke dés idô sza ka, mert
az el adás ra fel kí nált te he nek el fogy tak.
El kez dô dött hát a nagy me ne te lés. Je -
len le gi köz pon tunk he lyén 1996-ban 35
hols te in-fríz vem hes üszô vel tej ter me lô
gaz da let tem.

Az évek so rán egy re nôtt a te hén lét -
szám, mi pe dig fo lya ma to san fej lesz tet -
tünk. Má ra öt te lep he lyen össze sen
4300 szar vas mar hát tar tunk, eb bôl
1600 a fe jôs te hén.  Köz pon ti te lep he -
lyün kön az új épí té sû és fe lú jí tott, áta la -
kí tott épü le tek ben pi he nô bok szos, ete -
tô te res, ven ti lá to ros te hén kom fort áll a
ren del ke zé sük re.

Me gé pí tet tük a bor jú ne ve lôt, a gép -
mû helyt, a fe dett gép tá ro lót, a fe dett ta -
kar mány tá ro ló kat, a si ló tá ro ló kat, az iro -
dát és a szo ci ál is épü le te ket. Je len tôs lé -
pés volt gaz dál ko dá sunk tör té ne té ben a
negy ve nál lá sos, szá mí tó gép-ve zér lé sû
FULL WO OD tech no ló gi á val fel sze relt ka -
russzel fe jô ház és a har min cö te zer li te res
hû tô-tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zô tej tá -
ro ló lét re ho zá sa. A szer vest rá gya-tá ro ló
épí té sé vel pe dig meg ol dó dott a trá gya el -
he lye zé si gon dunk is. 

z Te le pünk rôl na pon ta két ka mi on te jet
in dí tunk út ra Ro má ni á ba az Al ba-Lact
tej fel dol go zó nak, aki a ha zai pi a ci ár nál
töb bet tud ér te fi zet ni. Az Ál lat te nyész té -
si Tel je sít mény vizs gá ló Kft. ki mu ta tá sa
alap ján feb ru ár hó nap ban az 1000 el le -
nôr zött te hén nél töb bet tar tó te nyé sze -
tek is tál ló át lag sze rin ti rang so rá ban or -
szá gos vi szony lat ban a 3. he lyen va -
gyunk, a me gyei rang sort pe dig mi ve zet -

jük. A leg utol só be fe jés al kal má val 37,2
kg/te hén volt a fe jé si át la gunk, 3,6% tej -
zsír és 3,2% tej fe hér je elô ál lí tá sa mel -
lett. A te he ne ket na pon ta két szer fej jük,
a fe jés hez 7 óra idô tar tam ra van szük sé -
ge a két fe jô nek és az egy fel haj tó nak. 

A tej ter me lés in du lá sa kor még há rom -
fôs dol go zói lét szám je len leg már 100 fô
fel ett van. Kö zü lük 20 fô a nö vény ter -
mesz tés ben, 50 fô az ál lat te nyész tés -
ben, a töb bi ek az ad mi niszt rá ci ó ban és
a sa ját épí tô i pa ri bri gá dunk ban dol go zik.
Az al kal ma zot tak kö zött van or vos és öt
ag rár mér nök, szá mo san több fé le szak -
má kat mû vel nek. Min den dol go zónk ha -
za vi het na pon ta 2 li ter te jet, ün ne pi al -
kal mak ra bor ja kat vá gunk le, ked vez mé -
nyes áron adunk ré szük re ta kar mányt,
és még le het ne so rol ni a bé ren kí vü li
jut ta tá sok so rát. Leg fon to sabb fe la da -
tom nak azt tar tom, hogy a dol go zói lét -
szá mot meg tud jam tar ta ni, ké se de lem
nél kül min den ki nek a mun ká ját jól meg
tud jam fi zet ni.

z Nagy le het a nyo más a nö vény ter -
mesz té si ág aza ton, mert nem mind -
egy, hogy a tej ter me lés ön költ sé gé -
nek fe lét ki te vô ta kar mányt mi lyen
ha té kony ság gal ál lít ják elô. Mi ként
tud nak meg fe lel ni en nek az el vá rás -
nak? – kér de zem if jabb Nya kas And -
rást, aki a nö vény ter mesz tés te en -
dô it han gol ja össze a csa lá di gaz da -
ság ban.

z Kö zel 800 hek tá ron ter me lünk ku ko ri -
cát, me lyet si ló ként és rop pan tott ku ko -
ri ca ként ete tünk meg. A rop pan tott ku -
ko ri ca na gyon jó ha tás sal van a tej ter -

me lés re. Az idei év ben több si ló ku ko ri ca
faj tát ál lí tunk be kí sér le ti jel leg gel, így vá -
laszt juk majd ki a leg na gyobb ho za mot
el ért faj tát, ame lyet ké sôbb majd ter -
mesz te ni fo gunk. A lu cer na ter mô te rü le -
te 150 hek tár me lyet sze názs nak hasz -
ná lunk fel, szé nát a kör nye zô gaz dák tól
vá sá ro lunk. Ter mesz tünk még nap ra for -
gót és bú zát is 200, il let ve 250 hek tár
nagy sá gú te rü le ten.

z Az idei év ben sze ret nénk a sze názs
ré sza rá nyát nö vel ni a ku ko ri ca szi lázzsal
szem ben, ezért 50 hek tár rozs és 50
hek tár olasz per je is sze re pel a ter mesz -
tett nö vé nyek kö zött.

z A be ta ka rí tás he lyes idôpont já nak
meg vá lasz tá sá val a ta kar mány fe hér je és
egyéb bel tar ta mi ér té ke it ké pe sek va -
gyunk op ti ma li zál ni. Eh hez az ilyen nagy -
sá gú te rü le tek ese té ben jól szer ve zett,
össze han golt mun ka szük sé ges, nem
be szél ve ar ról, hogy az idô já rás ad ta fel -
té te lek hez is iga zod ni kell.

z A re cep tú ra az UBM Kft. prog ram ján
ala pul, na pi két al ka lom mal TMR ete tést
vég zünk nagy részt mo no di é tás ku ko ri ca
szi lázs ra épü lô ada gok kal. Ar ra tö rek -
szünk, hogy a tö meg ta kar mány ará nya
52-55%-ot ér jen el az ab rak kal szem -
ben. A re cep tek ben a lu cer na sze názs, a
lu cer na és a ré ti szé na sze re pel még. Az
ab rak ku ko ri cát, bú zát, ext ra hált rep cét
és szó ját tar tal maz. Ez utób bi az UBM
Kft. kü lön le ges el já rás sal ke zelt full-fat
szó já ja, amely ha zai gyár tá sú GMO-men -
tes szó ja bab ból ké szül. Hoz zá tar to zik
még a TMR-hez a szer ves kö té sû mik ro -
e le me ket tar tal ma zó pre mix, il let ve a
me lasz.

z El lés kor min den te hén a Hols te in Ge -
ne ti ka Kft. YMCP dren chét kap ja, amely
25 li ter lan gyos víz be ke ver ve se gít az el -
lé si bé nu lás el ke rü lé sé ben és az anyag -
cse re be teg sé gek meg elô zé sé ben.

z Köz pon ti te le pün kön a ta kar má nyo zást
az ön já ró RMH Mi xel lent 30 ta kar mány -
ke ve rô-ki osz tó ko csi val old juk meg, ami
1800 te hén és vem hes üszô ete té sét je -
len ti na pon ta két szer. Az ön já ró ta kar -
mány ke ve rô si ló ma ró ja ki fo gás ta lan si ló -
fa lat hagy, így mi ni má lis az oxi dá ci ó ból
adó dó vesz te ség. Né hány ki lo gram mos
pon tos ság gal meg va ló sít ha tók ve le a re -
cep tú rák, és a TMR ho mo ge ni tá sa is tö -
ké le tes. Ál lan dó össze té tel és ál lan dó
rost hosszú ság va ló sít ha tó meg ve le.

Nagy belmagasságú, gerincszellôzôvel, tetôvilágítóval ellátott, saját
kivitelezésû istálló
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z A több te nyé szet bôl össze ra kott és így
be hur colt kó ro ko zó, a Pa ra tu ber ku ló zis
okoz gon dot. A po zi tív egye de ket la bor -
vizs gá lat tal szûr jük ki, majd se lej tez zük.
A fer tô zé si lán cot a bor jak nál azál tal sza -
kít juk meg, hogy azon nal el vá laszt juk
ôket az any já tól.

z Mycop laz más tôgy gyul la dás ütöt te fel a
fe jét a ta va lyi év ben, mely nek kö vet kez -
té ben rö vid idô alatt 150 egye det kel lett
se lej tez ni. Az eset után szi go rí tot tuk a fe -
jô há zi hi gi é ni át. A tô gye ket a fe jés vé gén
az ECO LAB jó dos utó-fü rösz tô jé vel zár juk
le. A jó dos ké szít mény jól lát ha tó an film -
ré te get ké pez a tôgy bim bón, meg vé di a
bim bó csa tor nát a kó ro ko zók be ju tá sá tól.
A kö vet ke zô fe jés kor az elô fü rösz tôs ken -
dô vel szed jük le ezt a film ré te get. Min -
den te hén után ke hely-utó mo sást al kal -
ma zunk a fer tô zés meg aka dá lyo zá sá ra.

A ha té kony in téz ke dé sek ered mé nye ként
a szo ma ti kus sejt szám most 230.000
kö rül van.

z Ko ráb ban a Mor tel la ro-fé le csü lök be -
teg ség is oko zott prob lé mát. En nek fel -
szá mo lá sá ra az ECO LAB Ko wex cso por -
tos láb vég ke ze lô rend sze rét hasz nál tuk
ered mé nye sen. Láb fü rösz tô me den cé ket
ala kí tot tunk ki a fe jô ház ba hal adás út -
von alán, így a szer hosszú ide ig, a fe jés
vé gé ig raj ta ma rad a csül kön, és ki tud ja
fej te ni ha tá sát. He ten te két al ka lom mal
kap ják ezt a láb ke ze lést a te he nek, és
he ti egy al ka lom mal más fer tôt le ní tô
szert hasz ná lunk a re zisz ten cia meg elô -
zé sé re. A Mor tel la ro el len ha von ta két
al ka lom mal sa vas fer tôt le ní tô vel szór juk
fel az al mot, a pi he nô bo xo kat és köz le -
ke dô uta kat. He ti egy al ka lom mal pe dig
lú gos kém ha tá sú port szó runk ki az is tál -
lók ban és az ita tók kör nyé kén. A fer tôt le -
ní tés ered mé nye ként a sán ta te he nek
szá ma je len tô sen csök kent, sôt a szo -
ma ti kus sejt szám csök ken té sé ben is
sze re pet ját szott.

z A csa lá di vál lal ko zás ban mi lyen
mun ka me gosz tás ala kult ki? Ho gyan
vál to zik a sze re posz tás? – kér de zem
a csa lád fôt.

z A sze re posz tás te rén fon tos, hogy fo -
lya ma tos át me net tel a ge ne rá ci ó vál tást
is le kell ve zé nyel ni. A fe le sé gem, Éva
hosszú éve ken át so kat dol go zott ve lem
együtt a gaz da ság ban azért, hogy a
mai kor sze rû üzem ki a la kul jon. Most
övé a fô sze rep a nyu godt csa lá di hát tér
biz to sí tá sá ban. Mind két fi únk, And rás
és Ta más is ag rár mér nök, szá muk ra Â

Önjáró RMH Mixellent 30. Takarmánykeverô-kiosztó kocsi

Angol Fullwood technológiával felszerelt, körforgós rendszerû 
40 férôhelyes fejôház

z Az ál ta lá nos vé le ke dés sze rint a
hols te in-fríz erôs sé ge a nagy mennyi -
sé gû tej, de gyen ge pont ja a rö vid
élet tar tam. A gaz da ság ban mi lyen te -
nyész té si el ve ket al kal maz nak?

z A te nyész té si cél a hasz nos élet tar tam
nö ve lé se úgy, hogy a tej bel tar tal ma is
ja vul jon. En nek ér de ké ben a pá ro sí tás
cél ja a na gyobb tech no ló gia tû ré sû,
jobb tô gye gész sé gü gyi jel lem zôk kel és
na gyobb fer ti li tá si mu ta tó val ren del ke zô
utó dok lét re ho zá sa. Az egye di pá ro sí tá -
si ter vet Sz-Con sult Kft.-tôl Szô nyi Vik -
tor ké szí ti el.

z Az ál lo mány sza po ro dás bi o ló gi ai hely ze -
te ki mon dot tan jó, a két el lés kö zöt ti idô
413 nap. Az ivar zás meg fi gye lé sé re ed dig
a Full wo od moz gá sér zé ke lô rend szert
hasz nál tuk, most té rünk át egy kor sze rûbb
tech no ló gi á ra, az iz ra e li gyárt má nyú ENGS
be ren de zés re. A rend szert ki e gé szít ve mû -
kö dik a dol go zók ál tal ész lelt ivar zás ra uta -
ló je lek fel fe dé se és je len té se.

z Sa já tos vizs gá la ti és ke ze lé si me to di -
kát ala kí tot tunk ki az el lés tôl az új ra -
vem he sí té sig. En nek ké zen fog ha tó
ered mé nye az, hogy te he ne ink nagy ré -
sze 52 nap pal az el lés után ivar zik, és
vem he sít he tô. Az el sô ra kás ered mé -
nye ként az ál la tok több mint egy har ma -
da vem he sül. A nem vem he sül tek hor -
mon ke ze lést kap nak, és he ti gya ko ri -
ság gal vizs gál juk ôket. Az üszôk 14 hó -
na pos kor ban a 400 kg-os súly el éré se
után ke rül nek ter mé ke nyí tés re.

z Mi jel lem zi az ál lo mány ál lat egész -
ség ügyi hely ze tét?
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szak mai ki hí vás a gaz da ság ered mé nyes
üze mel te té se. Fo lya ma to san egy re na -
gyobb részt vál lal va ve szik át a te en dô -
ket. And rás, aki ko ráb ban disz kosz ve tô
at lé ta ként vá lo ga tott ke ret tag is volt,
már kö zel 10 éve vesz részt a nö vény -
ter mesz tés fel ügye le té vel a ve ze tés ben.
Ta más az idén vé gez az egye te men, és
az ál lat te nyész té sért lesz fe le lôs. A lá -
nyunk még kö zép is ko lás, ne ki most a fô
fel ada ta a ta nu lás. Az len ne az op ti má -
lis, ha olyan kép zett sé get sze rez ne
majd, amellyel se gí te ni tud ja a gaz dál -
ko dá sun kat.

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek van -
nak a Nya kas Farm ter ve zô asz ta lán?

z Egy gaz da ság olyan ver ti kum, ame lyet
fo lya ma to san fej lesz te ni kell, és a kor
szín von alá nak meg fe le lô tech no ló gi át
kell hasz nál ni. Sze ret nénk nö vel ni az ön -
tö zött te rü le tün ket. Je len leg 250 hek tá -
ron foly ta tunk ön tö zé ses gaz dál ko dást,
idén a pá lyá za ti for rá sok se gít sé gé vel
350 hek tár ral nö vel jük a te rü le tet.  A bú -
za el adá sá ból és a bi kák ér té ke sí té sé bôl
ter vez zük biz to sí ta ni a pá lyá zat hoz az ön -

részt, mert hi telt nem ve szünk fel. A me -
zô gaz da sá gi vál lal ko zás nál nagy a hi tel -
fel vé tel koc ká za ta. Ma ra dunk elô de ink
böl cses sé gé nél, amely sze rint a leg na -
gyobb bûnt egy gaz da ak kor kö ve ti el, ha
a bank tól hi telt vesz fel.

z Most kö zel 1600 fe jôs te he nünk van,
de nem ál lunk itt meg, a 2000-es da rab -
szám ra haj tunk. Vál toz tat ni fo gunk az ál -
lo mány össze té te lén. Ed dig a bi ká kat
nagy súly ra (650 kg-ra) hiz lal tuk fel, úgy
ér té ke sí tet tük, de nem volt annyi ra nye -
rô ez a mód szer. Ez után nem hiz la lunk,
ha nem már né hány he tes kor ban ér té ke -
sí tünk. To vább erô sít jük a tej ter me lést.

A vem hes üszô ket, ame lyek lét szá ma
most kö zel 500 db, mind be el let jük.

z Er re az ál lat lét szám ra a nö vény ter -
mesz té si hát tér biz to sít va van. A bé relt
te rü le tek kel együtt 1650 hek tá ron gaz -
dál ko dunk, eb bôl 800 hek tár a csa lád
tu laj do ná ban van. A te hén lét szám bô ví -
té sé hez szük sé ges el he lye zé si fel té te le -
ket pe dig meg te remt jük. Még az idén
sze ret nénk pá lyá za ti igény be vé tel lel 2 db
500 fé rô he lyes is tál lót épí te ni, ez zel a
te je lô ál lo mányt mind a köz pon ti te le -
pün kön tud juk majd el he lyez ni. A fe jôs
te he nek szá má nak nö ve lé se mi att új
kör for gó tí pu sú fe jô ház épí té se is szük sé -
ges sé vá lik. Az összes be ru há zást sa ját
ki vi te le zés ben old juk meg.

z Nya kas And rás mun kás sá gát 1999-
ben a Föld mû ve lô dé sü gyi Mi nisz té ri um
„Arany ko szo rús Gaz da” ki tün te tés sel,
2009-ben a Haj dú-Bi har me gyei Ön kor -
mány zat Arany Sán dor-díj jal, 2012-ben
pe dig Haj dú ná nás Vá ros Kép vi se lô tes tü -
le te Csi ha Gyô zô-díj jal ju tal maz ta. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Claas Jaguár silózó
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z 1848-ban Kos suth to bor zó kö rút já nak
el sô ál lo má sa Ceg léd volt, ahol fel állt a
ceg lé di pi ac tér al kal mi emel vé nyé re, és
gyúj tó ha tá sú be szé dé ben harc ba hív ta a
ceg lé di e ket. En nek ha tá sá ra több mint
ké tez ren áll tak be hon véd nek, s har col tak
a sza bad ság harc csa tá i ban. Ez a tör té nel -
mi ese mény olyan mély nyo mot ha gyott a
vá ros la kók tu da tá ban, hogy a kos sut hi
ha gyo mány má ig él a vá ros ban.

Ceg léd kül te rü le tén, a Pes ti út mel lett
ta lál juk a Dok ri mo Kft. te he né sze tét.
Meg té vesz tés re ad okot, hogy a te lep be -
já ra tá hoz ve ze tô út men tén ju hok, sza ma -
rak és lo vak le gel nek. Tisz tul a kép, ami -
kor to vább ha lad va fel tûn nek az is tál lók,
ben ne a hols te in-fríz te he nek kel.

z A te lep ve ze tô je, Var ga Zol tán fo gad
ben nün ket. Kí ván csi an vá rom, hogy fel -
fed je a cég ne vé nek (Dok ri mo) je len té sét.
Ki de rül, hogy az a tu laj do nos há rom lá -
nyá nak (Dó ra, Krisz ti na, Mó ni ka) ke reszt -
ne ve i re utal, azok ból kép zett mo za ik szó.

z A Ka pos vá ron vég zett ál lat te nyész tô
üzem mér nö köt ar ra ké rem, árul ja el
ne künk, hogy a te le pen a kö zel múlt -
ban mi lyen ered mé nyek szü let tek. Mi
oko zott szá má ra si ker él ményt?

z Fe jé si át la gunk 30,9 kg/te hén, ez a mu -
ta tó az elô zô év fe jé si át la gá hoz ké pest
2,3 kg/te hén nel több. A 371 db-os te hén -
lét szám ból a fejt te he nek szá ma most
319 egyed kö rül van, na pon ta 9400,

Növekvô fejési átlag a 
ceglédi Dokrimó Kft.-nél

9600 kg te jet ter me lünk. A tej mennyi ség
nö ve lé se an nak kö szön he tô, hogy a szám-
ará nyá ban több el lés nél mu tat ko zik a cél -
pá ro sí tás sal el ért ked ve zô örök lés ta ni ha -
tás, most az el sô bor jas te he nek kö zött
nem rit ka a 40 kg-ot adó egyed. A cél pá -
ro sí tást a Mas ter rind Kft. Mun ka tár sa,
Pett ner Krisz ti án ve zér li, aki szé les rá lá tás -
sal bír a ha zai for gal ma zás ban el ér he tô
te nyész bi ka kí ná lat ra, és a te lep cél ki tû zé -
se i nek meg fe le lô en a leg jobb ár-ér ték ará -
nyú bi ká kat vá laszt ja. Már ötö dik éve
sze xált sper mát hasz ná lunk az üszôk nél.
Az el sô két ter mé ke nyí tés sze xált sper má -
val tör té nik, de ha nem vem he sül, ak kor
ha gyo má nyos sper má val ter mé ke nyí tünk
még to váb bi két al ka lom mal. Ha ek kor
sincs ered mény, ak kor se lej te zünk. Ta valy
a ter mé ke nyí té si in dex az üszôk nél 1,65
volt, a te he nek nél pe dig 3,55. A ha gyo -
má nyos sper má val tör té nô ter mé ke nyí -

tés hez ké pest így át la go san 10-15%-kal
több nô i va rú egye dünk kép zô dik, így
éven te 25-30 db vem hes üszôt tu dunk
ér té ke sí te ni. Zárt lak tá ci ós ter me lé sünk a
2015-ös év ben 8572 kg, az át la gos lak -
tá ci ós szám 2,3. A bi ka bor jú kat 2 hó na -
pos kor ban ér té ke sít jük.

z A si ker él mény mel lett van olyan
tör té net is, ami nek nem örül? 

z Na gyon ne héz meg fe le lô mun ka erôt ta -
lál ni te hén tar tó te le pünk re. Tar tok tô le,
hogy né hány év múl va még rosszabb lesz
a hely zet. Leg utóbb is négy hó nap kel lett
ah hoz, hogy in nét 60 km tá vol ság ra ta lál -
jak egy el le tôst. Szo mo rú do log nak tar -
tom, hogy vi dé ken a mun ka le he tô ség hi -
á nyá ra pa nasz ko dó em be rek annyi ra el -
ké nyel me sed tek, hogy nem akar nak az ál -
lat te nyész tés te rü le tén mun kát vál lal ni.
Nem két sé ges, hogy ne héz mun ká ról van
szó (osz tott mû szak, mun ka a hét vé gén
és ün nep na po kon stb.), és a tej ter me lés
jö ve del me zô sé ge sem tesz le he tô vé
csúcs fi ze té se ket. Na pon ta két szer fe jünk.
Mû sza kon ként 2 em ber fej (össze sen há -
rom fe jô sünk van, kö zü lük ket ten nôk).
Két trak to ros osz tott mû szak ban dol go zik,

Pályázati segítséggel átalakított, korszerûsített istállók

Varga Zoltán, a telep vezetôje

Ceglédet az Alföld kapujaként szokták emlegetni. A közel 
40 000 lakosával a harmadik legnépesebb városa Pest
megyének. Ceglédnek igen gazdag és mozgalmas történelmi
múltjából két esemény kívánkozik kiemelésre Mátyás király
halála után a jobbágyok – megelégelve a földesurak és a 
papság elnyomását – Dózsa György parasztvezér vezetésével
a török helyett kizsákmányolóik ellen indítottak háborút.
Cegléd akkor az óbudai klarissza apácák tulajdonában volt.
A város lakói az elviselhetetlenné vált terhek miatt megölték
Sebestyén diákot, az apácák tiszttartóját. Az ellentétek lecsil-
lapítására Mészáros Lôrinc papot küldték Ceglédre, aki 
végül is nem lett az apácák szolgája, hanem a nép mellé állt.
Amikor Dózsa csatára hívó szózata elhangzott a ceglédi 
piacon, Lôrinc plébános vezetésével közel kétezer jobbágy
ment el Dózsa seregébe harcolni a szabadságért. 

Â
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el vég zik a ta kar má nyo zás mel lett a trá -
gya ki to lást és az al mo zást is. Az ab rak ta -
kar mány ke ve ré se a mag tá ros fel ada ta.
Egy fô az el le tô ben, egy fô a nö ven dé kek -
kel dol go zik. Van még egy al kal ma zot tunk,
aki nyá ron a le gel te tést vég zi, ilyen kor
meg az is tál ló ren dért fe lel, töb bek kö zött
gon dos ko dik az ete tô úton lé vô ta kar mány
iga zí tá sá ról, az ivar zók meg fi gye lé sé rôl, és
jel zi az eset le ges be teg ál la tot.

z Szó ba hoz ta a ta kar má nyo zást. Kí -
ván csi va gyok, al kal maz nak-e olyan
meg ol dást, mellyel más te le pe ken
nem ta lál ko zunk. 

z A nö vény ter mesz té si ág aza tunk az ál -
lat te nyész tés ta kar má nyi gé nyét van hi -
vat va biz to sí ta ni. A kö zel 400 hek tár mû -
velt te rü le ten ter me lünk sze mes ku ko ri -
cát az ab rak ta kar mány hoz, si ló ku ko ri cát
és lu cer nát a tö meg ta kar mány hoz. Az
eset le ges több let-sze mes ku ko ri ca ér té -
ke sí tés re ke rül.

z Va ló szí nû ki ló gunk a sor ból az zal a ta -
kar má nyo zá si gya kor lat tal, hogy szó ját
nem hasz ná lunk. A szük sé ges fe hér je be -
vi telt ext ra hált nap ra for gó és rep ce da rá -
val biz to sít juk. A mos ta ni tej mennyi ség
nö ve ke dé sé hez hoz zá já rul az is, hogy fó li a-
töm lô ben tar tó sí tott rop pan tott ku ko ri cát
is ete tünk az ál la tok kal. A szá ra zon ál ló és
nö ven dék ál lo mány ré szé re kon zerv ipa ri
mel lék ter mé ket a ku ko ri ca csu hét hasz -
nál juk si ló nak. A si lót tö mö rí tés után rozs-
zsal vet jük be, amely nek a gyö kér ze te há -
ló sze rû fe dést biz to sít, és el ve ze ti a csa -
pa dék vi zet. Van 200 hek tár nagy sá gú le -
ge lônk, ame lyet nem le het ka szál ni, itt a
szá ra zon ál ló kat és vem hes üszô ket le gel -
tet jük. Ez a te rü let rö vid ide ig hasz nál ha -
tó, mert a nyá ri idô szak ban a ke vés csa -
pa dék és a ma gas hô mér sék let mi att ha -
mar ki ég a fû. A le gel te tés csak ki e gé szí -
tés nek jó, mert nem biz to sít (fô leg a ter -

mé ke nyí tés re ke rü lô üszôk nek) meg fe le lô
mennyi sé gû táp anyag-be vi telt, ki kell egé -
szí te ni a ta kar má nyo zá su kat ab rak kal.
Ku ko ri ca si ló mel lett a lu cer na szi lázs
ké pe zi a tö meg ta kar má nyo zás alap ját.
Ab rak ta kar mány ként ku ko ri ca da rát, ext ra -
hált nap ra for gót és rep ce da rát hasz ná -
lunk, ame lyet az Ag ro-Fe ed Kft. te je lô-
kon cent rá tu má val egé szí tünk ki. A ta kar -
mány ki osz tá sa trak tor von tat ta ete tô ko -
csi val tör té nik, amely nek ké pes sé ge ele -
gen dô egy 350-es te he né sze ti te lep re.

z Úgy lát tam, a fe jô há zuk De La val tí -
pu sú.

z Jól lát ta, a fe jô há zunk De La val tí pu sú,
2x8-s hal szál kás rend sze rû, a Ta u ri na Ag -
rár Kft. te le pí tet te és szer vi ze li. Jól mû kö -
dô, meg bíz ha tó rend szer rôl van szó. A Na -
szály tej Kft. ve szi át a te jet fel dol go zás ra,
most 68 Ft-os áron. A tej zsír tar tal ma a
leg utób bi mé rés nél a ko ráb bak hoz ké pest
ala cso nyabb, 3,4-3,5%-os, míg a fe hér je -
tar tal ma 3,2-3,3% volt. En nek az a ma -
gya rá za ta, hogy az utób bi he tek ma gas el -
lésszá ma mi att sok az el sô bor jas friss fe jôs
ál lo má nyunk, amely nek a te jé ben ez a két
mu ta tó a do log ter mé sze té nél fog va ala -
cso nyabb. 

z Az ivar zás meg fi gye lés is De La val már ká -
jú. Az ALP RO te le pi rá nyí tá si rend szer több
te hé na dat kom bi ná lá sá val ké pes meg áll -
apí ta ni az op ti má lis ter mé ke nyí té si idôt.
A rend szer már 15 éve mû kö dik meg bíz -
ha tó an. A gyár tó ál tal biz to sí tott 10 éves
idô tar ta mot – amely az ak ti vi tás jel zôk
áram for rá sát biz to sí tó ak ku mu lá to rok ra
vo nat ko zik – már jócs kán meg ha lad tuk,
így egy re több mond ja fel a szol gá la tot.
Idô sze rû vé vá lik ezek pót lá sa. Ad dig is a
dol go zók ál ta li ivar zó jel zés se gí ti a rend -
szert. Meg kell mond jam, hogy a jel zé sek
pon to sak. Fô leg a nôi dol go zó ink je les -
ked nek az ivar zó te he nek jel zé sé ben, ami -

ben anya gi lag is ér de kel tek. Nyil ván va ló,
hogy csak azo kat a jel zé se ket fo gad juk el,
ame lye ket az ál lat or vos ter mé ke nyí tés re
al kal mas nak ítél meg.

z A te he nek el he lye zé si fel té te lei, az
is tál lók meg fe lel nek a kor sze rû ál lat -
tar tás kö ve tel mé nye i nek? 

z Pá lyá za ti be ru há zás ból let tek át ala kít va
azok az épül tek, ame lyek most a te he nek
el he lye zé sé re szol gál nak. A nyá ri nagy
me leg el le ni vé de ke zés hez az ol dal fa la kat
ki bon tot tuk, és a mé lyal mos pa do zat pi -
he nô bo xos ra lett át ala kít va. A fe jô ház és a
trá gya tá ro ló, va la mint az erô gé pek szin tén
pá lyá za ti pén zek se gít sé gé vel újult meg.
Sa ját ter ve zé sû, ön erôs épít ke zés ként va -
ló sul tak meg a nö ven dék mar hák el he lye -
zé sé re szol gá ló is tál lók. A láb vég be teg sé -
gek a mé lyal mos rend szer rôl a pi he nô bo -
xos el he lye zés re va ló át té rés után na -
gyobb szám ban for dul nak elô. A te hén lá -
bá nak ana tó mi á ja nem a ke mény be to -
non va ló já rás ra te szi ôt al kal mas sá. Már -
pe dig a te hén, ha nem, vagy ne he zen tud
mo zog ni, ak kor ke ve seb bet eszik, csök -
ken a ter me lé se, és elôbb-utóbb se lej te -
zés re ke rül. Sok érv szól a pi he nô box mel -
lett, amely na gyobb te hén kom for tot biz to -
sít, mint a mé lyal mos el he lye zés, de hát -
rá nya, hogy a be ton pa do zat tönk re te szi a
lá ba kat. Ezt a ne ga tív ha tást a ha von ta al -
kal ma zott láb fü rösz tés sel és az évi két sze -
ri csü lö ká po lás sal pró bál juk meg elôz ni.

Sze ret nénk pá lyáz ni két új te hén is tál ló,
egy fe dett szé na tá ro ló a te le pi utak és
épü le tek kö zöt ti te rü le tek be to no zá sá ra
és Ste in mann bor jú ket re cek meg épí té sé -
re il let ve be szer zé sé re.

z Mi jel lem zi a tôgy be teg sé gek gya -
ko ri sá gát? 

z Ná lunk nem okoz ko moly aka dályt, urai
va gyunk a hely zet nek, ami ab ból is ki tû -
nik, hogy be fe jés kor a szo ma ti kus sejt -
szám ér ték 200-210 ezer kö rül van. Az
elô for du ló meg be te ge dé se ket gyógy sze -
rek kel ke zel jük, idôn ként vált va azo kat,
hogy re zisz ten cia ne ala kul jon ki. Se lej te -
zés re tôgy gyul la dás okán ak kor ke rül sor,
ha egy masszív, több szö ri ke ze lés el len ére
sem gyó gyu ló mas ti tis rôl van szó. 

z Mely ese tek ben ke rül még sor se -
lej te zés re? 

z A leg több ször a se lej te zés oka va la mely
moz gásszer vi meg be te ge dés re ve zet he tô
vissza. Ezek egy részt a láb vég be teg sé gek,

Saját tervezéssel, saját kivitelezéssel épített istállók
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más részt a fel fek vé sek és a szét csú szás.
Ez utób bit az okoz za, hogy a trá gya ki to lá -
sok mi att a ro vát kolt pa do zat fe lü le te si -
má vá vá lik, és a raj ta lé vô trá gyá tól ned ves
fe lü let csú szós sá vál to zik, ame lyen az ál lat
lá bai könnyen szét csúsz nak. Ez el len úgy
le het vé de kez ni, ha a bor dá zott fe lü le tet
be ton ma rás mód sze ré vel vissza ál lít juk.

z To váb bi se lej te zés re ad hat okot a sza po -
ro dás bi o ló gi ai ál la pot. A te le pi el lá tó ál lat -
or vos, dr. Kon rád Alf réd vég zi a ter mé ke nyí -
té se ket és a vem hes sé gi vizs gá la to kat.
Min den te hén nek van egy ke ze lé si lap ja,
azon van nak ve zet ve a ke ze lés ada tai.
A ter mé ke nyí té se ket a 60. lak tá ci ós nap tól
kezd jük. Amennyi ben 3 ter mé ke nyí tés
ered mény te len, ak kor hor mo ná lis ke ze lés
kö vet ke zik. Ezek re kü lön bö zô pro to kol lok
áll nak ren del ke zés re. Az ál lat or vos dönt,
hogy a te hén sza po ro dás bi o ló gi ai ál la po tá -
nak meg fe le lô en me lyi ket al kal maz za. Azt
ta pasz tal juk, hogy a tej ho zam nö ve ke dé sé -
hez csök ke nô vem he sü lé si ha té kony ság
tár sul. Me leg nyá ri idô szak ban a vem he sü -
lés hor mo nos ke ze lés mel lett sem mû kö -
dik. Az el sô vem hes sé gi vizs gá lat 30 na pos
kor ban ult ra han gos vizs gá lat tal tör té nik. Ezt
kö ve tô en 60 na pos kor ban, majd szá raz ra
ál lí tás el lôtt vég zünk el le nôr zô vizs gá la tot.

z Bor jú ne ve lés te rén mi re he lye zik a
fô hang súlyt?

z El lés után a bor jú 24 óra idô tar ta mig az
any já val ma rad. A fris sen el lett te he nek a
fe jô ház ban utol só cso port ként ke rül nek fe -
jés re, és ezt a te jet a bi ka bor jak kap ják
meg, míg az üszôk tej por ból ké szült fo lya -
dé kon ne ve lôd nek. A 20. nap tól kezd ve lu -
cer na szé nát és ab ra kot is kap nak, majd
80 na pos kor ban vá laszt juk le ôket. A ta -
va szi és a nyá ri idô szak ban bor jú has me nés
for dul hat elô, en nek ke ze lé sé re a Vi ta po ol
hu min sav ala pú szusz pen zi ó ját hasz nál juk.
A bor jú el hul lá sok túl nyo mó több sé ge em -
be ri mu lasz tás ra ve zet he tô vissza, ál ta lá -
ban hi gi é nés hi á nyos sá gok ra.

z A jö vô évi költ ség ve tés már úgy
szá mol, hogy a nyers tej nek 5%-os
lesz az áfa kul csa. Ho gyan ér té ke li
ezt az in for má ci ót?

z Amennyi ben ez gá tat fog szab ni az áfa-
csa lás sal üz le tek be ke rü lô, döm pin gá ras
UHT-s tej tér hó dí tá sá nak, ak kor ez si ker.
Én tar tok at tól, hogy a csök ken tett áfa el -
len ére is ala cso nyabb áron fog a nyu gat-
eu ró pai tej és tej ter mék meg je len ni az áru -
há zak pol ca in, mint a ha zai. A kvó ta fel sza -

ba dí tá sa, az orosz em bar gó és a be szû -
kü lô ázsi ai pi ac mi att ke let ke zô tej fel es leg
utat tör ma gá nak. Ha mi drá gáb ban ál lí -
tunk elô, mint a nagy nyu gat-eu ró pai tej -
ter me lô or szá gok, il let ve ha ôk ked ve zôbb
köz gaz da sá gi fel té te lek mel lett (elô nyös tá -
mo ga tá si kü lönb ség gel) ter mel nek, ak kor
az árak ban meg ma rad a ver seny hát rá -
nyunk. Ná lunk rö vid múlt ja van a ma gán tu -
laj do non ala pu ló ter me lés nek. Más a ver -
seny hely ze te egy olyan ter me lô nek, aki
több nem ze dé ken ke resz tül bir to kol egy te -
rü le tet, és fog lal ko zik tej ter me lés sel. Mi
most va gyunk azon a pon ton, hogy igyek -
szünk fel zár kóz ni a nyu ga ti ter me lé si költ -
ség szint re. En nek a ver seny hát rány nak a
le küz dé sé hez idô re van szük ség.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

A tömörített silót rozs 
vetésével járják le
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köz le ke dés szem pont já ból min dig
meg ha tá ro zó volt az elô nyös föld -
raj zi fek vé se. Ezért vál ha tott az

1900-as évek ele jé re Dél-Du nán túl va sú ti
köz pont já vá. Az ad dig me zô gaz da sá gi jel le -
gû te le pü lés né hány év ti zed alatt a kör nyék
köz le ke dé si, ipa ri és ke res ke del mi köz -
pont ja lett. A meg je le nô va sút amel lett
hogy be kap csol ta az or szág vér ke rin gé sé be
Dom bó várt, meg könnyí tet te a me zô gaz da -
sá gi ter mé kek pi ac ra ju tá sát és be in dí tot ta
az ipa ri ter me lést. Kö vet ke zô na gyobb vál -
to zást a te le pü lés éle té ben az 1970-es
évek hoz ták. Ek kor, a vá ro si cím el nye ré sé -
vel (1970) pár hu za mo san több ipa ri és vá -
ros fej lesz té si prog ram zaj lott, mi nek ke re -
té ben több fô vá ro si vál la lat te le pí tett – az -
óta fel szá molt – ré szegy sé get Dom bó vár ra
és át fo gó la ká sé pí té si prog ram in dult.
Szin tén eb ben az idô szak ban épült ki a leg -
fôbb ide gen for gal mi von ze re jét je len tô Gu -
na ra si Gyógy- és Strand für dô. Kö zép is ko lá -
já ban ta nult Illyés Gyu la köl tô (ma az ô ne -
vét vi se li) és Bu zánszky Je nô lab da rú gó az
Arany csa pat tag ja.

A vá ros egyik leg na gyobb lét szá mú
(350 fô) dol go zót fog lal koz ta tó, acél szer -

Capella sajtok a minôség
jegyében Dombóvárról

A ke ze te ket gyár tó cé gé nek a Ru tin Kft-nek
a tu laj do no sa Papp Zol tán fe le sé gé vel és
fi á val 2015-ben kez dett el fog lal koz ni a
vá ros ha tá rá ban lé vô te le pen kecs ke te -
nyész tés sel és sajt ké szí tés sel. A Ca pel la
(la ti nul kis gi da) már ka ne vû saj tot a tu -
laj do nos fe le sé ge ké szí ti, a fia, Ger gely
pe dig szer ve zi a csa lá di vál lal ko zás dol -
ga it. Ben nün ket is ô fo ga dott. 

z El sô ként azt kér dez tem tô le, hogy
mi mo ti vál ta a csa lá dot, hogy kecs -
ke te nyész tés sel és sajt ké szí tés sel
fog lal koz za nak.

z Mind hár man az acél szer ke ze tek ter ve -
zé sé vel, gyár tá sá val és sze re lé sé vel fog -
la ko zó Kft. te vé keny sé gé hez kö tô dünk.
Édes apá mé az ügy ve ze tés, édes anyám a
pén zü gyön dol go zik, én pe dig he gesz tô-
mér nök va gyok.

Ez elôtt 10 év vel kezd tünk el fog lal koz -
ni hobby ként ló tar tás sal a vá ros kül sô te -
rü le tén lé vô te le pen, ahol az is tál ló és lo -
var da is van. En nek a te vé keny ség nek az
erôs sé ge fo ko za to san év rôl év re csök -
kent, lo va ink szá ma a ki öre ge dés mi att

ki sebb lett, nem volt ki hasz nál va az is tál -
ló. Gon dol kod tunk azon, ho gyan le het ne
ész sze rûb ben hasz no sí ta ni a meg lé vô te -
le pet. Egy ba rá ti be szél ge tés so rán azt
ja va sol ták ne künk, hogy hasz no sít suk az
is tál lót kecs ke tar tás sal. Édes anyám fel -
ka rol ta a ja vas la tot, mi vel ak kor tájt új
hobby já nak, a sajt ké szí tés nek hó dolt,
vá sá rolt tej bôl a csa lád szük ség le té re
saj to kat kez dett el ké szí te ni. 

Csa lá di meg egye zés jött lét re a kecs -
ke tar tásra kap cso la tos ja vas la tot il le tô -
en. Rá jöt tünk ar ra, hogy enn él nagy sze -
rûbb meg ol dás nem is le het. Édes anyám
gya ko rol ni tud ja sajt ké szí tô tu do má nyát
az ál ta lunk ter melt tej bôl. El kez dô dött a
nagy sza bá sú terv meg va ló sí tá sa. Tud ni
kell azt, hogy csa lá dunk nak van egy jel -
lem zô je egy „be üté se”, ami annyit tesz,
hogy nem sze ret jük az át la go sat, a kö -
zép sze rût, az ép pen hogy jót. Mi min dig
ar ra tö rek szünk, hogy va la mi kü lön le ge -
set, va la mi iga zán jót, a leg ma ga sabb

A sajtok logóval ellátott címkével, vákuumos 
csomagolásban kerülnek forgalomba

Camembert sajtoknál papír csomagolás 
van használva

Papp Gergely hegesztômérnök
tevékenységét jól össze tudja
egyeztetni a kecsketenyésztéssel

Dombóvár Dél-Dunántúl közepén, Tolna, Baranya és Somogy
megye találkozásánál, Tolna megye délnyugati csücskében
helyezkedik el, déli határai mentén folyik a Kapos folyó. 
A város Tolna megyében, a megyeszékhely után a megye
második legnépesebb települése, lakosainak száma közelíti
19 ezer fôt. A település kistérségi központ, Budapest felôl
megközelíteni az M7-es autópályáról Siófoknál letérve a 65-ös
útra, majd Tamásinál a 61-es úton keresztül a leggyorsabb.



www.tejgazdasagiszemle.hu 11

szin tût hoz zuk lét re. Eb ben az eset ben is
ez a tö rek vés jel le mez te cse lek vé sün ket.

z Hon nét me rí tet tek pél dát a mi nô sé -
gi kecs ke tej ter me lés hez? 

z A pél dát és a kecs ké ket is Auszt ri á ból
hoz tuk be. Mi nô sé gi sajt ké szí té sé hez, jó
mi nô sé gû te jet adó ál lo mányt Ti rol tar to -
mány ban ta lál tunk. On nét hoz tunk 2015
már ci u sá ban 20 db faj ta tisz ta, törzs -
köny ve zett al pe si anya kecs két. Tár sí tot -
tunk hoz zá egy törzs köny ve zett al pe si ba -
kot, amely ma gyar te nyész té sû ugyan,
de ment sé gé re szol gál, hogy oszt rák fel -
me nôk kel ren del ke zik. Így mind járt a
kecs kék kel va ló fog lal ko zás ele jén törzs -
te nyé szet let tünk. Sze ret nénk a te nyész -
tés te rü le tén is jó – he lyes bí tek: a leg -
jobb ered ményt el ér ni, ami más kecs ke -
tar tás sal fog lal ko zók szá má ra is pél da ér -
té kû le het. A sza po ru lat egé szét a Juh- és
Kecs ke te nyész tô Szö vet ség törzs köny ve -
zé si is mér vei sze rint mi nô sí te ni sze ret -
nénk. Az ál lo mány gya ra pí tá sá hoz a nô-
i va rú egye de ket mind meg hagy juk, a ba -
ko kat pe dig más te nyé sze tek szá má ra,
mint törzs te nyész ál la tot ér té ke sít jük.

z Meg le pô, hogy gé pész mér nök lé té re
ott hon van az ál lat tar tás te rü le tén is. 

z Igyek szem mi nél több olyan is me re tet,
ké pes sé get el sa já tí ta ni, amely a kecs kék
te nyész té sé hez és a tej ter me lé sé hez
szük sé ges. Ha kell, ak kor fe jek, ha kell,
ak kor kör mö lök. Az ér té ke sí tést édes -
apám és én szer ve zem. El vé gez tem
az arany ka lá szos gaz da tan fo lya mot, és
ered mé nyes vizs gát tet tem. Mond ták is -
me rô se im, hogy a tan fo lyam ko moly ta -
lan do log, nem is kell vizs gáz ni, csak
fi zet ni, és már ad ják is a pap írt. Meg le -
pôd ve ta pasz tal tam, hogy a köz hi e de -

lem mel el len tét ben jó szín vo na lú volt
kép zés, és a vizs gáz ta tást is ko mo lyan
vet ték, olyannyi ra, hogy volt a tan fo lya -
mon olyan, aki elég te lent ka pott, és is -
mé telt vizs gá ra kö te lez ték.

z Ta kar má nyo zás te rén mi lyen ta -
pasz ta la ta ik szü let tek? Mennyi te jet
ad nak a kecs kék?

z A tej mennyi ség és -mi nô ség nagy mér -
ték ben függ a tar tá si kö rül mé nyek tôl. Mi
a kecs ké ket in ten zív is tál ló zott tar tá si kö -
rül mé nyek kö zött tart juk, biz to sít va szá -
muk ra a nyu godt tej ter me lés hez szük sé -
ges, ké nyel mes pi he né si fel té te le ket. Ez
a tar tá si mód töb be ke rül, mint ha le gel -
tet nénk az ál la to kat, de ezen a mó don
le het biz to sí ta ni azt, hogy azo nos mi nô -
sé gû és fo lya ma to san nagy mennyi sé gû
te jet ter mel je nek.

Ezek az ál la tok na gyon igé nye sek a ta -
kar mányt il le tô en. Mi kor hoz zánk ke rül -
tek, lo va ink kal ete tett jó mi nô sé gû szé -
nát ad tunk ne kik, ame lyet azon ban ôk
nem fo gad tak el. Több gaz dá tól hoz tunk
a szé ná ból min tát, azok kö zül vá lasz tot -
ták ki a szá muk ra el fo gad ha tót. Tud juk
azt, hogy pré mi um mi nô sé gû ter mé ket

csak ki vá ló alap anyag ból le het ké szí te ni,
ezért ki emelt fi gyel met for dí tunk a be -
szer zett ta kar mány mi nô sé gé re. Jó mi -
nô sé gû lu cer na szé nát és pel let for má já -
ban ab ra kot kap nak. Saj tá ros gé pi fe jô -
gép pel na pon ta két szer fe jünk, és rö vid
idô alatt kel lô hô mér sék let re hût jük a te -
jet. Az át la go san fejt tej mennyi sé ge 4,3-
4,5 li ter/kecs ke. Meg ha tá ro zott idô kö -
zön ként rész le tes la bor vizs gá lat nak vet -
jük alá a te jet, így meg is mer jük an nak
bel tar tal mi ér té ke it. Az így ka pott vissza -
jel zés se gít sé gé vel tud juk el len ôriz ni,
hogy kecs ké ink ta kar má nya meg fe le lô
mennyi sé gû és mi nô sé gû táp lá lé kot tar -
tal maz-e.

A gi dá kat 10 nap után vá laszt juk le, és
táp lá lá suk a to váb bi ak ban tej por ral,
majd szé ná val és ab rak kal foly ta tó dik. 

Hogy ol dot ták meg a tej fel dol go zá -
sát? Hol ké szül nek a saj tok? 

z A kecs kék meg ér ke zé sé vel együtt ere -
de ti cso ma go lás ban a tej is meg ér ke zett,
gon dos kod ni kel lett an nak fel dol go zá sá ról.
Lét re hoz tunk egy ar ra al kal mas hely iség -
ben a sajt mû helyt, be sze rez tük a tej hû-
tôt, a sajt ká dat, a só zó ká dat, a vá kuum-

Az alpesi anyakecskék

Â
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fó li á zót, ké szí tet tünk hû tött ér le lô kam -
rát. A sajt ké szí té se édes anyám pri vi lé gi -
u ma, aki fo lya ma to san gya ra pít ja el mé -
le ti is me re te it, és egy re na gyobb ru tin nal
vég zi a tej fel dol go zá sát. 

Mik a kez de ti ta pasz ta lok és ered mé -
nyek? Mi lyen cé lo kat sze ret né nek
meg va ló sí ta ni? 

z A kecs ke tar tást és sajt ké szí tést csa lá di
vál lal ko zás ban mind hár man vé gez zük. Ki -
nek-ki nek, ahogy a le he tô sé ge ide je meg -
en ge di, oly mér ték ben ve szi ki a ré szét a
mun ká ból. Az el múlt év lé nye gé ben ar ra
volt szán va, hogy be le ta nul junk a kecs ke -
tar tás ba, és fel ké szül jünk a na gyobb, a
hobby szin tet meg ha la dó mennyi sé gû sajt
ké szí té sé be. Az idén ja nu ár ban meg szü le -
tet tek az el sô gö dö lyék (je len leg 36-an
van nak), ame lye ket szep tem ber ben pá roz -
ta tunk, el lé sük a jö vô év ja nu ár já ban lesz.
Sze ret nénk a kö vet ke zô 2 év so rán 300
anya kecs két ter me lés be ál lí ta ni, és en nek
ered mé nye ként 30 ton na saj tot ké szí te ni
éven te. Az is tál lót úgy ter vez zük át ala kí ta -
ni, hogy köz vet le nül mel let te le gyen egy 24
ál lá sos fe jô ház, és csat la koz zon hoz zá a

sajt üzem. En nek meg va ló sí tá sá hoz vár juk
a pá lyá za ti le he tô sé gek meg je le né sét.

z Mi lyen saj to kat ké szí te nek, és hol
ér té ke sí tik azo kat? 

z Fél ke mény, lágy, ér lelt és ke mény saj -
to kat ké szí tünk. A fél ke mény saj to kat a
pi a ci igé nyek nek meg fe le lô en kü lön bö zô
fû sze re zés sel íze sít jük. Ké szí tünk rúzsf ló -
rás, il let ve ca mem bert saj to kat is. Sze -
ret nénk a ké sôb bi ek ben az ér lelt ke mény
saj tok ké szí té sé re he lyez ni a hang súlyt.
A sajt ja in kat 4500-8500 Ft/kg áron ér té -
ke sít jük. Je len leg 300 kg saj tot ké szí tünk

A gödölyék között

ha von ta, er re elég sé ges a mos ta ni fel -
dol go zó ké pes sé ge. A saj tot kis meny-
ny iség ben, de ma gas mi nô ség ben ké -
szít jük, és az ínyen csé ge ket áru sí tó cse -
me ge (de li ká tesz) üz le tek nek, il let ve bo -
rá sza tok nak ad juk át, ki sebb menny iség -
ben pi a con vagy vá sár ban ér té ke sít jük.
Ott va gyunk több bu da pes ti de li ká tesz
bolt ban, ér té ke sí tünk a Hold ut cai pi a -
con, Ka pos vá ron és itt hely ben, Dom bó -
vá ron is. Le he tô sé get ke re sünk a kül föl -
di ér té ke sí tés re is. Sajt ja ink lo gó val el lá -
tott cím ké vel, vá ku u mos cso ma go lás ban
ke rül nek for ga lom ba. Nagy hang súlyt
fek te tünk a cso ma go lás ra, azt a ma gas
mi nô ség egyik fok mé rô jé nek te kint jük.
Rú zsos saj tunk nál a vá ku u mo zá son túl
pap ír cso ma go lást is hasz ná lunk. A ca -
mem bert saj to kat, ahogy nyu ga ton is
szok ták, háncs do boz ba cso ma gol juk
majd. Ta valy már ci us ba kezd tük el a gaz -
dál ko dást, és szep tem ber ben már ön ál ló
stand dal ott vol tunk az OMÉK-on, ok tó -
ber ben pe dig a sajt must rán a fél ke mény
kecs ke saj tunk bron zér mes el is me rést
ka pott.
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Új tanulmány: CHY-MAX M csökkenti a keserû ízt 
az alacsony zsírtartalmú sajtokban 
Az ala csony zsír tar tal mú saj tok ban elô for dul hat kel le met len íz ki a la ku lá sa, de az
új ta nul mány sze rint a Chr Han sen díj nyer tes sajt ol tó en zim je meg ol dást kí nál. 
Mi vel az ala csony zsír tar ta lom to vább ra is fon tos irány az új tej ipa ri ter mé kek
fej lesz té sé ben, a fô ki hí vás az ala csony zsír tar tal mú saj tok gyár tói szá má ra a
fo gyasz tói el fog adás. Mi köz ben al kal maz ko dik az ipar a fo gyasz tók egész sé ges
élel mi sze rek irán ti igé nyé hez, ala csony zsír tar tal mú saj tok nál pél dá ul ke se rû íz
ala kul hat ki, amely sú lyos hát rány. 
Az Aust ra li an Jo ur nal of Da iry Tech no logy fo lyó i rat ban pub li kált ta nul mány
bi zo nyít ja, hogy a Chr. Han sen díj nyer tes CHY-MAX M sajt ol tó ja ké pes je len -
tô sen csök ken te ni a ke se rû sé get és ja vít ja az ala csony zsír tar tal mú Ched dar
sajt tex tú rá ját. 

A ke se rû íz ront ja az ér zék szer vi mi nô sé get 

A Wis con sin-Ma di son Egye tem ku ta tói ki mu tat ták, hogy a Ched dar sajt tel jes
íz pro fil ja CHY-MAX M-mel vagy bor jú ki mo zin nal gyárt va ál ta lá ban ha son ló,
a ke se rû ség ki vé te lé vel. 
A CHY-MAX M fel hasz ná lá sa ese tén a ke se rû íz mér té ké re adott pont szá mok
lé nye ge sen ala csony ab bak voltak. A csök kent ke se rû sé get a ku ta tók a ha gyo -
má nyos bor jú gyo mor ol tó hasz ná la tá val össze ha son lít va a ki sebb mennyi sé gû
hid ro fób pep tid kép zô dés nek tu laj do ní tot ták. 

A ke mény ség is ja vult 

A ta nul mány to váb bá be mu tat ja, hogy a CHY-MAX M-mel ké szült sajt nem mu -
tat je len tôs kü lönb sé get a víz, zsír, fe hér je és só tar ta lom ban, ami kor össze ha -

son lít juk az ala csony zsír tar tal mú bor jú gyo mor ol tó val ké szült Ched dar
sajt tal. Ugyan ak kor a ke mény ség je len tô sen ja vult az ér le lés min den
stá di u má ban. 
A na gyobb ke mény ség és a jobb ál lo mány a sajt ké szí tôk nek jobb sta bi-
li tást je lent az el tart ha tó sá gi idô alatt, jobb a sze le tel he tô ség és a sajt-
sze le tek ke vés bé ta pad nak össze. 

Leg kor sze rûbb ol tó en zim 

„Nagy öröm mel ér te sül tem, hogy a tu do má nyos és egye te mi ku ta tói kö zös -
ség meg erô sí tet te a CHY-MAX M szá mos elô nyét. Ez a ta nul mány is be mu -
tat ja, hogy ez a leg kor sze rûbb ol tó en zim és a meg fe le lô ter mék, kü lö nö sen
a jö vô be ni egész sé ge sebb saj tok elô ál lí tá sa te kin te té ben. 
Az el is me rés bá to rít min ket az ala csony zsír- és só tar tal mú saj tok elô ál lí tá -
sa ér de ké ben tör té nô fej lesz té si mun kánk ban” – mond ta el Da vid Stroo,
a Chr Han sen En zi me kért és Teszt kit te kért fe le lôs mar ke tin gi gaz ga tó ja. 

El nyer te az év Tej ipa ri In no vá ci ó ja dí jat 

2009-ben a CHY-MAX M nyer te el az Év Tej ipa ri In no vá ci ó ja dí jat, el is-
mer ve a ma gas in no vá ci ós és je len tôs költ ség csök ken té si je len tô sé gét
(ala cso nyabb dó zis, ma ga sabb sajt ki ter me lés), va la mint azt, hogy hasz -
ná la tá val ja vul a sajt gyár tá si fo lya ma tok irá nyít ha tó sá ga, kel le me sebb az
íz és nö ve ked het a sza va tos sá gi idô is. 

A dí jat a Fo od Ing re di ents Eu ro pe Ex cel len ce ado má nyoz ta.
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ikor a to ro nyó ra
el ver te a tí zet,
ékes szó val kö -

szön töt te az egy be gyûl te ket
a Sza bad ság té ren Tol di
Ba lázs, a vá ros pol gár mes -
te re és Dan kó Bé la ho na -
tya. Ko vács Lász ló, a KKA -
SE Sajt ké szí tôk Egye sü le té -
nek el nö ke ar ról szólt, hogy
az idei év tôl itt ke rül meg -
ren de zés re a Ta va szi Sajt -
must ra. Da vi do vics Lász ló,
a Beth len Gá bor Szak kép zô
Is ko la igaz ga tó ja, a sajt ver -
seny nek he lyet adó ház i-
gaz da is üd vö zöl te a sajt ké -
szí tô ket. A kö szön tôk so ra után Ro mán Ist ván he lyet tes
ál lam tit kár (FM) nyi tot ta meg a ren dez vényt.

Amíg a ver seny re le a dott sajt min ták nak az ér té ke lé se dr. Ku -
ko vics Sán dor zsû ri el nök irá nyí tá sá val folyt, ad dig a fô zô ver se -
nyen részt ve vô csa pa tok saj tos-tú rós éte lek ké szí té sé ben mér -
ték össze tu dá su kat.

A té ren a kul tu rált mó don fe lá lí tott nagy szá mú el áru sí tó he -
lye ken kí nál ták kós to lás ra és vá sár lás ra a saj to kat. Fo lya ma to -
san, egész nap nagy szá mú ven dég volt kí ván csi a saj tok ra.
Ké szí tô ik na gyobb ré sze a kör nyék bôl ér ke zett, de volt köz tük
na gyobb tá vol ság ról ér ke zô is.

Mint min den saj tos ren dez vé nyen, most is ott volt Etyek rôl He -
ge dûs Im re sajt ké szí tô és csa pa ta. Lát hat tuk, mi ként vil lan meg a
ta va szi nap su ga ra a 300 li te res ré züst jén. Bôr kö té nyé be be öl töz -
ve, a völgy vi dék orosz lán ja ként egész nap fá rad ha tat la nul ad ta át

Tavaszi Sajtmustra 
Gyomaendrôdön 
2016. április 30-án

M

Hegedûs Imre sajtkészítés közben Munkában a zsûri Nagy kínálat a Büki Sajt standján

Román István helyettes
államtitkár a polgármester
Toldi Balázs és Davidovics
László a Bethlen Gábor a
Szakképzô Iskola igazgató-
jának társaságában

A tavaszi hangulatba felöltözött fák, a 
friss fû üde zöldje és a simogató napsütés 
várta, hogy április utolsó napján 
a XVIII. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajt- 
és Túrófesztivál elkezdôdjön. 

a nagy szá mú ér dek lô dô nek a sajt ké szí tés tu do má nyát. Be pil lan -
tást nyer het tek az ér dek lô dôk a sajt ké szí tés egyes fáz isa i ba: kul -
tú rá zás, he ví tés, ol tás, saj tal va dék-fel vá gás, sajt-for má zás stb.
Meg tud hat tuk, hogy mi re va ló a sajt hár fa vagy mi is az a ki mo zin.

Ki le he tett pró bál ni a vaj köp ülést a ha gyo má nyos fa vaj kö pü -
lô vel, és meg is le he tett kós tol ni, mennyi vel fi no mabb a há zi
ké szí té sû, sa ját ma gunk ál tal kö pült vaj, mint a nö vény olaj ból
ké szült mar ga rin.

A szín pad ról a han go sí tás jó vol tá ból ret te ne tes hang erô vel böm -
bölt egész nap a szó ra koz ta tó ze ne; a prog ra mot a len gyel és er -
dé lyi test vér vá ro sok tánc egy üt te se i nek fel lé pé se szí ne sí tet te.

Mi re a to ro nyó ra né gyet ütött, a sza ka va tott zsû ri ki hir det te
az ered ményt, mely sze rint: a sajt ver seny re 33 db ter mék min -
ta ér ke zett (eb bôl 3 db nem volt bí rál ha tó). A bí rál ha tók kö zül
a leg ala cso nyabb el ért pont szám 59 pont volt, míg a leg ma ga -
sabb 100 pon tot 3 db ter mék min ta ér te el.

z Arany érem mel dí ja zott saj tok:
Gom bos Ár pád (os to ros, te hén tej bôl ké szült sajt) 97 pont
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft. (ér lelt fél ke mény kecs ke sajt) 98 pont
Haj dú Tí mea (pa re nyi ca, te hén tej bôl ké szült sajt) 99 pont
Lip cse i né Var ga Eri ka (kecs ke jog húrt) 100 pont
Etyek tej – He ge dûs Im re

(He ge dûs sajt, te hén tej bôl ké szült) 100 pont
Ag ria Kéz mû ves Sajt mû hely 

(eg ri tu fa hegy ben ér lelt sajt te hén tej bôl) 100 pont 

z Ezüs té rem mel dí ja zott saj tok
Lip cse i né Var ga Eri ka (füs tölt fû sze res or dá val 
töl tött sajt te kercs kecs ke tej bôl) 91 pont
Ba bó ca Kecs ke sajt (cit rom fü ves or da, 
kör te-fü ge ágyon) 92 pont
Gom bos Ár pád (pe re ces te hén tej bôl ké szült sajt ja) 94 pont

z Bron zérm mel dí ja zott saj tok
Etyek tej – He ge dûs Dó ra (rac let te sajt te hén tej bôl) 85 pont
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft. (ér lelt fél ke mény te hén sajt) 85 pont
Bük ki Sajt (lágy bi valy sajt) 86 pont
Kiss Ház isajt Ma nu fak tú ra – Kiss Ko los

(La dá nyi Bü dös ke te hén tej bôl) 86 pont
Nagy Lász ló (ke mény kecs ke sajt) 86 pont
Po zsa Pan ni (Pan ni sajt te hén tej bôl) 86 pont
Ko lozsy né Gá bor Zsu zsan na (pa re nyi ca te hén tej bôl) 89 pont

z Kö zön ség sza va za tok alap ján 
a Ta va szi Sajt must ra leg jobb sajt ja: 
Ti sza je nô Ön kor mány zat fok hagy más te hén sajt ja lett
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nyo mon kö vet he tô sé get biz to sí ta ni
kell a ter me lés, fel dol go zás és for -
gal ma zás min den sza ka szá ban.

Az élel mi szer- és ta kar má nyi pa ri vál lal ko -
zók nak az egyet elô re egyet hát ra elv alap ján
azo no sí ta ni kell azo kat a sze mé lye ket il let ve
vál lal ko zá so kat, akik kel a te vé keny sé gük so -
rán kap cso lat ba ke rül nek.

Nyil ván kell egy rész rôl tar ta ni uk a „be szál -
lí tó i kat, az az azo kat, akik tôl az élel mi szert,
ta kar mányt, az élel mi szer ter me lés re szánt
ál la tot, va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar -
mány ba be ke rü lô vagy vél he tô en be ke rü lô
egyéb anya got kap ják.

Nap ra kész in for má ci ó val kell ren del kez ni -
ük ar ra, hogy az ál ta luk meg ter melt, elô ál lí -
tott ta kar mányt, élel mi szert, egyéb anya go -
kat ki nek ér té ke sí tet ték.

En nek ér de ké ben a vál lal ko zók nak ren del -
kez ni ük kell olyan rend sze rek kel és el já rá -
sok kal, ame lyek le he tô vé te szik, hogy eze ket
az in for má ci ó kat a ha tó ság nak ké rés re el
tud ják jut tat ni.

A for ga lom ba ho zott, il let ve va ló szí nû leg
for ga lom ba ho za tal ra ke rü lô élel mi sze re ket
vagy ta kar má nyo kat el kell lát ni olyan cím kék -
kel vagy azo no sí tó esz kö zök kel, ame lyek le he -
tô vé te szik a ter mé kek nyo mon kö ve té sét.

Té te la zo no sí tó je lö lés
A ter mé kek nyo mon kö vet he tô sé gé nek egyik
leg fon to sabb ele me a té te la zo no sí tó je lö lés,
amely nek fel ada ta, hogy biz to sít sa ter mék
nyo mon kö vet he tô sé gét. Ez a je lö lés nem a
fo gyasz tó nak szó ló tá jé koz ta tás, ha nem élel -
mi sze rel le nôr zô ha tó sá gok szá má ra fon tos
in for má ció.

Élel mi szer biz ton sá gi szem pont ból azok az
élel mi sze rek te kint he tô ek egy té tel nek, ame -
lye ket azo nos kö rül mé nyek kö zött ter mel tek
meg, ál lí tot tak elô vagy cso ma gol tak.

Min den eset ben az élel mi szer ter me lô je,
elô ál lí tó ja, cso ma go ló ja ha tá roz za meg,
hogy mi mi nô sül egy té tel nek. Ô a fe le lôs a
té te la zo no sí tó je lö lés fel tün te té sé ért. A té te -
la zo no sí tó je lö lés elôtt „L” be tût kell fel tün -
tet ni, ki vé ve, ha az adott je lö lés vi lá go san
meg kü lön böz tet he tô az élel mi szer egyéb je -
lö lé se i tôl. Az elô re cso ma golt élel mi sze rek -
nél a cso ma go lá son vagy az élel mi szer hez

Nyomonkövetési kötelezettség az élelmiszerláncban

rög zí tett cím kén kell a té te la zo no sí tó je lö lést
fel tün tet ni.

A nem elô re cso ma golt élel mi sze rek nél a
cso ma go lá son vagy tá ro ló e dé nyen, vagy a kí -
sé rô ok má nyon kell jól lát ha tó an, tisz tán ol -
vas ha tó an, ki tö röl he tet le nül fel tün tet ni.

Nem kell té te la zo no sí tó je lö lést 
al kal maz ni 
• olyan me zô gaz da sá gi ter mé kek re, ame lye -

ket ter me lôi szer ve ze tek nek szál lí ta nak,
vagy to vább fel dol go zás ra hasz nál ják; 

• nem elô re cso ma golt élel mi sze rek ese tén; 
• amennyi ben a cso ma go lás vagy tá ro ló e -

dény leg na gyobb ol da lá nak a fe lü le te ki -
sebb 10 cm2-nél; 

• amennyi ben az élel mi szer mi nô ség meg ôr -
zé si vagy fo gyaszt ha tó sá gi ide jé nek le já ra -
ti dá tu ma tar tal maz za leg alább a hó na pot
és a na pot.

Nem ze ti Élel mi szer 
Nyo mon kö ve té si Plat form

A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té -
ri um és a GS1 Ma gyar or -

szág kö zött 2015 ok tó be ré ben meg kö tött
együtt mû kö dé si meg áll apo dás ke re té ben me -
ga la kult és a 2016. ja nu ár 20-án le zaj lott nyi -
tó kon fe ren ci á val meg kezd te te vé keny sé gét a
Nem ze ti Élel mi szer Nyo mon kö ve té si Plat form. 
A Plat form cél ja, hogy se gít sé get nyújt son a
ha zai élel mi sze ri pa ri vál lal ko zá sok nak a nyo -
mon kö ve té si rend sze re ik, üz le ti kom mu ni ká ci -
ó juk és fo gyasz tói mar ke ting esz köz tá ruk nem -
zet kö zi szint re tör té nô eme lé sé ben. Az együtt -
mû kö dés ke re té ben nem zet kö zi azo no sí tá si,
kom mu ni ká ci ós és nyo mon kö ve té si szab vá -
nyok és azok ra épü lô, kor sze rû, in ter net-ala pú
és mo bil tech no ló gi át al kal ma zó meg ol dá sok
be mu ta tá sa tör té nik szé les kör ben.

A Plat form te vé keny sé ge
A Plat form 2 év re jött lét re (2017 ok tó be ré -
ig), és öt mun ka cso port ban vég zi te vé keny -
sé gét. A Plat form és mun ka cso port jai, il let ve
az azok ál tal szer ve zett ren dez vé nyek nyi tot -
tak, de re giszt rá ci ó hoz kö töt tek. A mun ka -
cso por tok hoz a www.nenyp.hu hon la pon
tör té nô re giszt rá ci ó val le het csat la koz ni.

A mun ka cso por tok konk rét fel ada tai, ame -
lyek mind egyi ké hez szé les kö rû kom mu ni-
ká ci ót tár sí ta nak:

• A ter mék cso port ra ér vé nyes jog sza bá lyi és
üz le ti kö ve tel mé nyek össze gyûj té se és tu -
dás tár lét re ho zá sa

• A ter mék cso port ra ér vé nyes ti pi zált el lá tá -
si lánc sze rep lô i nek és fo lya ma ta i nak
meg ha tá ro zá sa, a kö ve tel mé nyek sze rep -
lôk re le bon tott do ku men tá lá sa

• Ki vá lasz tott konk rét el lá tá si lán con nyo -
mon kö ve té si au dit vég re haj tá sa, ta pasz ta -
la tok ér té ke lé se és do ku men tá lá sa

• A ter mék cso port ra az el vá rá sok nak meg fe -
le lô és al kal maz ha tó nyo mon kö ve té si esz -
kö zök meg ha tá ro zá sa

• A ter mék cso port ra ér vé nyes, ha zai pi ac ra
sza bott nyo mon kö ve té si út mu ta tó össze -
ál lí tá sa

• Nyo mon kö ve té si kép zé si anya gok össze ál -
lí tá sa és a kép zé si rend szer ki dol go zá sa

• A ki je lölt esz kö zök mi nô sí té si rend sze ré -
nek ki dol go zá sa

• Ki vá lasz tott konk rét nyo mon kö ve té si meg -
ol dás be ve ze té sé nek tá mo ga tá sa, le kö ve -
té se és a ta pasz ta la tok me gosz tá sa

• El ér he tô, a meg va ló sí tást se gí tô tá mo ga tá si
le he tô sé gek fel mé ré se és kom mu ni ká ci ó ja

• A lét re ho zott adat bá zi sok, tu dás tá rak,
kép zé si és mi nô sí té si rend sze rek fenn tar -
tá si fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sa.

Na gyon fon tos, hogy az egy-egy ter mék pá lyá -
hoz kap csol ha tó, az át fo gó kom mu ni ká ci ó ban
meg ha tá ro zó sze re pet be töl tô szer ve ze tek és
az ipar ági je len tô sé gük bôl, vagy kap cso lat -
rend sze rük bôl adó dó an ki emel ke dô vál lal ko -
zá sok részt ve gye nek a mun ka cso por tok te vé -
keny sé gé ben, hi szen az a cél, hogy olyan
meg ol dá sok ke rül je nek ki a la kí tás ra, ame lye -
ket mind az üz le ti, mind a ha tó sá gi sze rep lôk
be épít het nek va lós mû kö dé sük be. 

A mun ka cso por tok ülé se i vel kap cso la tos in -
for má ci ók a www.nenyp.hu hon la pon fo lya -
ma to san fris sí tés re ke rül nek.

2 SZE GEDY NÉ FRICZ ÁG NES
fô osz tály ve ze tô-he lyet tes

Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um
Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály

Az élelmiszerjog fontos eleme a nyomonkövethetôség. Ez azt jelenti,
hogy a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biz-
tosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre
szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülô
egyéb anyagok útjának nyomonkövethetôségét. A vállalkozóknak ren-
delkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetôvé
teszik a nyomonkövethetôséghez szükséges információkat.

A
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A tisz tí tá sá hoz és 
fer tôt le ní té sé hez hasz nált 
esz kö zök és be ren de zé sek

z A tej ter me lô gaz da sá gok ban a szét sze rel he -

tô fe jô ké szü lé ke ket az er re a cél ra ki a la kí tott
és be ren de zett hely iség ben tisz tít suk és fer -
tôt le nít sük. Itt ele gen dô menny iség ben áll jon
ren del ke zés re hi deg-me leg víz, több re ke szes
mo so ga tó me den ce és a szük sé ges egyéb
esz kö zök, be ren de zé si tár gyak. A hely iség ben
a vá ku um ve ze ték le gyen ki épít ve több csap -
pal el lá tott csat la ko zó á gak kal. Szük sé ges egy
asz tal a gé pek és a ké szü lé kek szét- és össze -
sze re lé sé hez. A he lyi ség nek al kal mas nak kell
len nie a gé pek, az al kat ré szek, a tisz tí tó- és a
fer tôt le ní tô sze rek stb. tá ro lá sá ra is. 

Ké zi tisz tí tás ese tén – mint azt már ko -
ráb ban em lí tet tük – a lú gos tisz tí tó sze rek
szennyol dó, emul ge á ló és zsí rol dó ha tá sa
sok kal job ban ér vé nye sül, ha a fe lü le tük re ta -
padt szennyezôanya go kat me cha ni kai úton
fel la zít juk. Er re a cél ra el sô sor ban kü lön fé le
ke fé ket hasz nál ha tunk.

Fon tos, hogy a fe jô ké szü lé kek tisz tí tá sá -
hoz hasz ná la tos ke fék alak ja, nagy sá ga, mi -
nô sé ge a tisz tí tan dó ve ze ték sza ka szok hoz
il lô le gyen. A ke fék sör té je – akár ter mé sze -
tes, akár műanyag szá lak ból áll – olyan le -
gyen, hogy a me leg, lú gos ol dat ban is meg -
tart sa ru gal mas sá gát. A túl ke mény, mû -
anyag-szá las ke fé ket ne hasz nál juk, mert
azok fel sért he tik a pu hább gu mi töm lôk fe lü -
le tét. A drót nye lû ke fék le vá gott vé gét gon -
do san le kell göm bö lyí te ni, ne hogy az éles
sar kú drót vé gek a gu mi csö vek bel se jé ben
ká ro so dá so kat okoz za nak. 

A tisz tí tás hoz nye les ke fé ket hasz nál junk,
hogy ez zel el ke rül jük a dol go zók lú gos ol dat ba
tör té nô be nyú lá sát. A fe jô ké szü lé kek tisz tí tá -
sá hoz ne hasz nál junk mo so ga tó ru hát, to váb -
bá fém bôl ké szült esz kö zö ket, kô port (pl.
VIM-et) és más, a fe lü le te ket kar co ló, ron gá -
ló tisz tí tó a nya got. A hasz nált ke fé ket gon do -
san ki mos va, a mo so ga tó me den cék fö löt ti
polc ra té ve kell tá rol ni. 

A tisztítás és a fertôtlenítés 
gyakorlata a tejgazdaságban

A me cha ni zált tisz tí tás esz kö ze i rôl: a saj tá -

ros fe jô ké szü lé kek leg egy sze rûb ben az ún.
át ára mol ta tá sos mód szer rel, a tisz tí tó ol dat
át szí va tá sá val, kör for gá sos rend sze rû mo só -
ké szü lék se gít sé gé vel tiszt ha tók. Ma már az
er re a cél ra ki fej lesz tett, kü lön bö zô öb lí tô ké -
szü lé kek vi szony lag ol csó áron be sze rez he tôk.
Ezek szak sze rû hasz ná la tá val szét sze re lés
nél kül is biz to sít ha tó a mik ro bi o ló gi ai ér tel mé -
ben tisz ta fe jô ke hely kész let, a tej töm lôk kel
és a kol lek to rok kal együtt. A kor sze rû mo só -
ké szü lé kek vá ku um mal mû köd tet he tôk. 

A fe jô be ren de zé sek 
tisz tí tá sá nak és 

fer tôt le ní té sé nek gya kor la ta

z Az is tál ló ban vagy fe jô ház ban fel sze relt tej -
ve ze té kes be ren de zé sek tisz tí tá sa mû sza kon -
kén ti és he ti tisz tí tás ból áll. A leg több gyár tó
vagy for gal ma zó cég a be ren de zés tisz tí tá sát
és fer tôt le ní té sét is ma gá ba fog la ló ke ze lé si

uta sí tást bo csát az be ren de zé se ket hasz ná lók
ré szé re. Amennyi ben nem, ak kor az ott dol go -
zó szak em be rek re vár ez a fel adat.

A kü lön bö zô tí pu sú tej ve ze té kes fe jô be ren -
de zé sek na pi tisz tí tá sá ban kö zös, hogy a fe jés
be fe je zé se után a te jet a ve ze ték bôl el kell tá -
vo lí ta ni. Er re a hen ger ala kú, mû anyag szi va -
csok át szí va tá sa a le gal kal ma sabb. Hely te len
az a gya kor lat, ami kor fo lyó víz be ve ze té sé vel
„nyo mat ják ki” a ve ze ték ben re kedt te jet. Ez
az el já rás gyak ran ma gá ban hor doz hat ja a
vi ze zé ses tej ha mi sí tás ve szé lyét. (Pl. bi zo nyos
mennyi sé get hoz zá ke ver nek az ér té ke sí te ni
kí vánt tej hez).  Cél sze rû az er re a cél ra be é pí -
tett tej csa pon ke resz tül le en ged ni a te jet. 

A ki ü rí tett és a mo sás ra kap csolt ve ze ték -
rend szert kez det ben lan gyos, majd egy re me -
le gebb víz zel öb lít jük min dad dig, míg a ki fo lyó
víz tej nyo mo kat már nem tar tal maz. Ez után a
tisz tí tó sze res vagy a kom bi nált tisz tí tó- és fer -
tôt le ní tô sze res ol da tot ára mol tat juk át a tej -
ve ze té ken, ál ta lá ban 20-30 per cig. A fe jô ké -
szü lé ke ket vagy a kör ve ze ték ele jén pár hu za -
mo san kap csol juk a csat la ko zó ve ze ték re,

vagy kü lön kö rá ra mol ta tás sal tisz tít juk. A tisz -
tí tást a köz be esô öb lí tés, majd a fer tôt le ní tô -
ol dat cir ku lál ta tá sa kö ve ti, és a fo lya mat az
utó öb lí tés sel fe je zô dik be.

Két fe jés kö zött a klór tar tal mú tisz tí tó- vagy
fer tôt le ní tô ol da tot nem cél sze rû a ve ze ték ben
hagy ni, mert egyes al ko tó ré szei le ra kód hat -
nak a ve ze ték ben, az akt ív klór tar tal mú sze rek
kor ro dál hat ják az ér zé keny anya go kat, ezen
kí vül pe dig a fe jés elôt ti ki öb lí tés eset le ges hi -
á nyos sá gai mi att fer tôt le ní tô szer-ma ra dé kok
ke rül het nek a tej be.

A kom bi nált ha tá sú (ún. egy fáz isú) tisz tí tó-
és fer tôt le ní tô sze rek hasz ná la ta tej ve ze té-
kes fe jô be ren de zé sek hez kü lö nö sen elô nyös.
A hosszú, sok egy más hoz csat la ko zó da rab -
ból, ív ala kú ré szek bôl, fel- és lesz ál ló sza ka -
szok ból fel épü lô tej ve ze ték-rend szer ben – fô -
leg az áram lást las sí tó sza ka szok ban – le ra kó -
dá sok kép zô dé sé vel kell szá mol nunk. Ezért
elô nyös, ha a lú gos és a sa vas tisz tí tó- és fer -
tôt le ní tô sze rek át ára mol ta tá sa nap sza kon -
ként vál to gat va kö ve ti egy mást. 

Az üveg bôl ké szült és az ún. hol lan di-csa -

va ros, gu mi tol da tok kal össze sze relt tej ve ze té -
kek hez – az erô sen hab zó anya gok ki vé te lé vel
– a kö zölt bár me lyik tisz tí tó- és fer tôt le ní tô -
szer hasz nál ha tó. A mû anyag ból ké szült tej ve -
ze té kek a vegy sze rek re ugyan csak ér zé ke -
nyek, de az ol da tok hô fo ka nem le het me le -
gebb 60 °C-nál. A fe jô há zi be ren de zé sek
cir ku lá ci ós tisz tí tá sa kor ar ra is ügyel nünk kell,
hogy a pár hu za mo san kap csolt fe jô ké szü lé -
ke ken, va la mint a tej mé rô üveg hen ge re ken át
egyen le te sen ára mol jék a tisz tí tó ol dat. Ügyel -
ni kell ar ra is, hogy a tej le vá lasz tó tól leg tá-
vo labb esô ké szü lé kek se ma rad ja nak ki az
áram lás ból. Egyes tej ve ze té kes, il let ve fe jô -
ter mi fe jô be ren de zé sek tisz tí tá sá ra a ren del -
ke zés re ál ló, kü lön bö zô ön mû kö dô mo só be -
ren de zé sek al kal ma zá sá val cél sze rû a tech -
no ló gi át ki ala kí ta ni. 

A fe jés meg kez dé se elôtt a tej jel érint ke zô
fe lü le te ket aján la tos egy hi deg vi zes per ecet -
sa vas ké szít ménnyel átöb lí te ni, és a szá rí tó
be ren de zést is üze mel tet ni. 

Az is tál ló ban vagy fe jô ház ban üze me lô gé -
pek és be ren de zé sek tisz tí tá si és fer tôt le ní té -

si uta sí tá sát az üze mi ta pasz ta la tok alap ján
idôn ként fe lül kell vizs gál ni. El sô sor ban a tej -
jel érint ke zô fe lü le tek nek azon sza ka sza it kell
fel de rí te ni, ame lye ken a tej ma ra dé kok le ra -
kód hat nak, a tej bôl, víz bôl szár ma zó sók vál -
nak ki, és ame lyek a tisz tí tás ha tó su ga rá ból

Mint azt az elôzô részben leírtuk, a tisztítás alapvetô feladata a
makroszkóposan látható szennyezôdés eltávolítása, a fertôtlenítésé
pedig a jelenlevô mikroorganizmusok gyérítése, illetve azok 
elölése. Ennek során olyan felületet kapunk, amely mentes 
a maradványoktól, szennyezôdésektôl, és a tejjel, tejszínnel, illetve 
tejtermékekkel érintkezve azokat már nem szennyezik.

III. rész
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eset leg ki es nek. Ezek az utó fer tô zô dés ál lan -
dó for rá sá vá vál hat nak. A nap ja ink ban for ga -
lom ban le vô be ren de zé sek gyár tá sa kor, sze -
re lé se kor a tisz tít ha tó ság igé nyei ál ta lá ban
tel je sül nek, de a gya kor la ti ta pasz ta la tok
gyak ran azt mu tat ják, hogy a zárt rend sze rû
tech no ló gi ai be ren de zé sek ben el sô sor ban a
nagy ke reszt met sze tû sza ka szok ne he zen
tisz tít ha tók. 

Egyes meg fi gye lé sek sze rint az al só tej ve -
ze té kes fe jô ter mi be ren de zés ben a tej ve ze -
ték ne he zen mos ha tó. A 10-12 fe jô ál lás
men tén vé gig fu tó 50 mm át mé rô jû tej ve ze -
té kek ben nem min dig si ke rül kel lô se bes -
ség gel ára mol tat ni a tisz tí tó ol da tot, ami mi -
att a csö vek szennye zet tek ma rad hat nak.
A vas ta gabb, 65 mm át mé rô jû tej ve ze ték
tisz tí tá sá ban ez a prob lé ma sok kal na gyobb.
Cél sze rû ezek mo sá sá hoz egy nagy tel je sít -
mé nyû szi vattyút be épí te ni a rend szer be.
Gyak ran a hi bá kat csak kény sze rû ség bôl
el len sú lyoz hat juk a meg fe le lô al kat ré szek
gya ko ri szét sze dé sé vel és me cha ni kai (ké zi)
tisz tí tá sá val. Alap elv ként kell azon ban el fo -
gad nunk, hogy a kor sze rû fe jô- és tej ke ze lô
be ren de zé sek min den tej jel érint ke zô fe lü le -
te me cha ni zált (cir ku lá ci ós, per me te zé ses,
szó rá sos, fecs ken de zé ses) el já rás sal le gyen
tisz tán és csí ra sze gény ál la pot ban tart ha tó. 

A fe jô ké szü lé ke ket és egyéb tej gaz da sá gi
esz kö zö ket hô ha tá sá nak ki té ve (áram ló gôz -
zel, gô zsu gár ral, for ró víz zel, for ró le ve gô vel)
is fer tôt le nít het jük.

z A hô vel tör té nô fer tôt le ní tés – ha he lye sen,
és szak sze rû en vég zik – gyak ran, bár me lyik
vegy sze res fer tôt le ní té si el já rás nál ha té ko -
nyabb. Azok ban a tej ter me lô gaz da sá gok ban,
ahol gôz- vagy ele gen dô for ró víz-ter me lô be ren -
de zés van, a fe jô ké szü lé kek fer tôt le ní té sé re a
for ró vi zes, fô ként a sa vas és for ró vi zes ke ze -
lés ajánl ha tó. A fém al kat ré szek ned ves és szá -
raz gôz zel is ste ri lez he tôk. A gu mik ru gal mas sá -
gát azon ban a gya ko ri, tar tós, ma gas hô mér -
sék let, élet tar ta mu kat pe dig fô leg a szá raz me -
leg je len tô sen meg rö vi dí ti. Ezért rend sze re sen
csak bi zo nyos ese tek ben al kal maz zák. (Pl. fer -
tô zô be teg sé gek ese tén, rend sze re sen ma gas
csí ra szá mú te jek ter me lé se kor stb.)

z A for ró vi zes fer tôt le ní tés, a szûr ôru hák, a
tôgy tör lôk vagy a fe jô ké szü lé kek bi zo nyos hô -
ál ló gu mi al kat ré sze i nek ki fô zé se bár me lyik
sze ré nyen fel sze relt tej ter me lô gaz da ság ban
is el vé gez he tô. Ez a fer tôt le ní té si mód szer a
tex til-anya gú tár gyak szak sze rû ke ze lé sé hez
el en ged he tet le nül szük sé ges. A for ró víz meg -
fe le lô bak té ri u mö lô ha tá sá ra csak ak kor szá -
mít ha tunk, ha az leg alább 92-95 °C-os, és
ezen a hô fo kon leg alább 5-10 per cig érint ke -
zett a fer tôt le ní ten dô tár gyak kal.  

For ró vi zes csí rát la ní tás kor ügyel nünk kell
ar ra, hogy az esz kö zök ben – fô leg pe dig a
csö vek ben – benn re kedt „el zsá ko ló dott” le ve -
gô ne aka dá lyoz za a víz érint ke zé sét a tár gyak
fe lü le té vel. 

Az üze mel te tôk nek a rész le tes tisz tí tá si, fer -
tôt le ní té si tech no ló gi át a be ren de zés sel

együtt meg kell kap nia a gyár tó tól vagy a for -

gal ma zó tól. Saj nos ez a kí vá na lom gyak ran
nem tel je sül, és a te he né szet szak em be re i re
vagy a ter me lé si szak ta ná csa dók ra vár a fel -
adat, hogy a va ló ban ha tá sos tisz tí tá si és fer -
tôt le ní té si tech no ló gi át ki dol goz zák.

A tej fel dol go zó üze mek ben a tisz tí tá si és
fer tôt le ní té si tech no ló gia ki dol go zá sa az üze -
mi hi gi é ni kus vagy a tej fel dol go zás sal fog lal -
ko zó szak em be rek fel ada ta. 

A me cha ni zált tisz tí tás nem fel tét le nül je -
len ti azt, hogy ab ban va la mi lyen au to ma ti kus
mû kö dé sû ké szü lé ket is mû köd tet ni kell. Min -
den be ren de zés „ké zi ve zér lés sel” is ép pen
olyan ha tá so san tisz tít ha tó, mint tisz tí tó-au to -
ma ták igény be vé te lé vel. A tisz tí tó-au to ma ták
va ló já ban a tech no ló gi ai fe gye lem bi zo nyos
hi á nyos sá ga it el len sú lyoz zák, ér dem le ges
mun ka erô-meg ta ka rí tást azon ban nem igen
vár ha tunk tô lük. 

z A tisz tí tá si tech no ló gia ki a la kí tá sa kor a
tisz tí tá si au to ma ti kák meg fe le lô mû kö dé sét
mind a tej ter me lô, mind a tej fel dol go zó üze -
mek ben rend sze re sen el len ôriz ni kell. A tisz -
tí tás és fer tôt le ní té si mun ka ha té kony sá gát

is rend sze re sen el len ôriz ni kell. Er re a cél ra
a le gal kal ma sabb mód szer a rend sze res
mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok (ún. fáz is vizs gá la -
tok) vég zé se. A gya kor lat szá má ra ren del ke -
zés re áll nak az ún. egy szer hasz ná la tos esz -
kö zök, ame lyek se gít sé gé vel ol csón és gyor -
san vi szony lag ke vés sza kér tel met igény lô
mó don akár több mik ro ba cso port is cél irá -
nyo san vizs gál ha tó (pl. össz csí ra szám, co li -
form-csí rák, kó ro ko zók stb.).

Az al kal ma zott vegy szer kon cent rá ci ó ja, hô -
mér sék le te, a tisz tí tá si idô tar tam stb. meg ál-
l apí tá sa a tej ter me lô, il let ve a tej fel dol go zó

üzem szak em be re i nek a fel ada ta. A rend sze -
res mik ro bi o ló gi ai fáz is vizs gá la tok kal nyo mon
kö ve tett ha té kony sá gi vizs gá la tok ké pe zik az
alap ját a meg fe le lô en mû kö dô, il let ve al kal -
ma zott tisz tí tá si és fer tôt le ní té si tech no ló gia
ki a la kí tá sá nak.

Az er re a cél ra vég zett mik ro bi o ló gi ai vizs -
gá la tok tör tén het nek meg ha tá ro zott idô tar ta -
mon ként (pél dá ul órán ként) vett nyers tej,
vagy a tisz tí tás ha té kony sá gá nak el le nôr zé sé -
re az utó öb lí tô víz bôl szár ma zó min ták vizs gá -
la tá val. Cél sze rû a két fé le min ta vé telt össze -
kap csol ni és a vizs gá la to kat ne gyed éven ként

meg is mé tel ni. A min ta vé te lek he lyét, szá mát,
idô pont ját stb. az üzem szak em be re i nek

kell meg áll apí ta ni uk, a he lyi sa já tos sá gok
messze me nô fi gye lem be vé te lé vel. 

A na gyobb tej fel dol go zó üze mek ben ez na -

pi fel adat kell, hogy le gyen (pl. mik ro bi o ló gi ai
la bo ra tó ri um ki a la kí tá sa).

A tej ter me lô és fel dol go zó üze mek ben jól
al kal maz ha tó, az ún. gyors ATP vizs gá la ti
mód szer, amely nek se gít sé gé vel né hány perc
alatt ér zé kel he tô ered ményt ka punk. A vizs -
gá lat lé nye ge azon alap szik, hogy az élô sej -
tek ada no zin-tri fosz fá tot (A. T. P.) ter mel nek,
amely a sej tek anyag cse ré jé nek ter mé ke.
Meg fe le lô en zim hoz zá adá sa kor fény re ak ció
ját szó dik le, ame lyet lu mi no-mé ter se gít sé gé -
vel mér ni tu dunk. Tisz tí tás és fer tôt le ní té si
mun ka után vett utó öb lí tô víz ben va ló je len lé -
te ese tén a mun kát cél sze rû meg is mé tel ni.

A vizs gá la ti ered mé nyek elem zé se után a
tisz tí tá si és fer tôt le ní té si uta sí tást, il let ve
tech no ló gi át az el éren dô cél nak meg fe le lô en,
ha szük sé ges, át kell dol goz ni. (Pél dá ul: el sô
osz tá lyú, ext ra vagy szu per ext ra tej ter me lé -
sé nek biz to sí tá sa, idôn ként vég zett sajt gyár -
tás, stb.). A gya kor lat szá má ra ma már egy -
sze rû en ki vi te lez he tô, gyors, ol csó, és pon tos
mik ro bi o ló gi ai tesz tek is ren del ke zés re áll nak.

A min ta vé te le zé sek elôtt cél sze rû meg áll -
apí ta ni az úgy ne ve zett „kri ti kus pon to kat”,

ahon nan a fáz is vizs gá la tok cél já ra a min tá kat
ven ni kell. Ezek ki je lö lé se a tej fel dol go zó üze -

mek ben nél kü löz he tet le nek, még pe dig a
HACCP rend szer biz ton sá gos üze mel te té se
szem pont já ból. Ezek re a he lyek re – ha mód
és le he tô ség van – cél sze rû gôz zel vagy egyéb
mó don ste ri lez he tô min ta vé te li csa po kat fel -
sze rel ni és a min tá kat – a ki fo lyó tej jel vagy
tej ter mék kel tör té nô hû tés után – eze ken ke -
resz tül át fo lyat va ven ni. Min ta vé te le zés elôtt
ezek „ste ri li zá lá sa” (pl. le lán go lá sa), vi szont
nél kü löz he tet len. A min ta vé te le zés so rán az
ér vény ben le vô, a tej re és tej ter mé kek re vo -
nat ko zó „Min ta vé te li Szab vány” elô írá sa it is
fi gye lem be kell ven ni.

A ko ráb bi évek ben vég zett vizs gá la ta ink
sze rint a több órán át vég zett fe jé sek so rán –
fô leg a nyá ri hó na pok ban – a fe jés ne gye dik,
ötö dig, órá já tól kezd ve ál ta lá ban nagy mér vû
csí ra szám-nö ve ke dés sel le het szá mol nunk.
Ezért cél sze rû a mun ka fo lya ma to kat úgy szer -
vez ni, hogy ilyen kor a fe jést meg sza kít juk, és
egy tisz tí tá si és fer tôt le ní té si fáz ist be ik ta tunk. 

Ta pasz ta la ta ink sze rint a tej ter me lô üze -
mek ben is cél sze rû éven ként két-há rom al ka -
lom mal vizs gál ni a gya kor la ti ste ri li tás meg kö -
ze lí té sé nek meg lé tét. Gya kor la ti ste ri li tá son
azt ért jük, hogy a tisz tí tott fe lü let rôl el tá vo zó
utó öb lí tô víz összes-csí ra szá ma annyi, vagy
eggyel ke ve sebb, mint az utó öb lí tés kor fel -
hasz nált kút- vagy csap víz összes-csí ra szá ma,
és egész ség re ár tal mas mik ro bá kat nem tar -
tal maz. Â
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A tej fel dol go zó üze mek ben a tisz ti tás-fer -
tôt le ní tés utá ni gya kor la ti ste ri li tás meg lé te
alap fel té tel a kész ter mé kek meg fe le lô mik ro -
bi o ló gi ai mi nô sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból.

Az üze mi tisz tí tá si és fer tôt le ní té si uta sí tás -
ban kü lön meg kell ha tá roz ni a na pon ta, il let -
ve a he ten ként ké zi úton vég zen dô tisz tí tá si
mû ve le te ket is. Köz is mert, hogy a be ren de zé -
sek egyes al kat ré sze i nek csat la ko zá sa i nál a
csa pok, a csô cson kok, a szel epek mel lett
vagy a kis sé egye net len né vált gu mi fe lü le te -
ken a tisz tí tó- és fer tôt le ní tô sze res ol dat ból
szer vet len sók, eset leg tej ma rad vá nyok ra -
kód hat nak le, ame lyek a bak té ri u mok meg te -
le pe dé si és sza po ro dá si gó ca i vá vál hat nak.
Eze ket rend sze re sen szét kell sze rel ni, és ké -
zi úton el kell ta ka rí ta ni.

A fe jô be ren de zés 
idô sza kos tisz tí tá sa

z A he ten kén ti tisz tí tás fel ada ta a rej tett szen-
nye zô dé sek el tá vo lí tá sa, to váb bá a fe jô ké szü -
lék al kat ré sze i nek el len ôr zé se, a hi bás vagy pi -
hen te tést igény lô ré szek ki cse ré lé se. A he ti
tisz tí tás és el len ôr zés mun ká já ban a na pi tisz -
tí tást vég zô dol go zón kí vül a gaz da ság fe jô gép-
kar ban tar tó sze re lô jé nek is részt kell ven nie.

A fe jô kely hek szét sze re lé se kor ügyel jünk
ar ra, hogy az egyes al kat ré szek ne sé rül je nek
meg. A fe jô gu mi kat, tej töm lô ket és egyéb tej -
jel érint ke zô gu mi al kat ré sze ket lú gos ol dat -
ban, ke fé vel ala po san tisz tít suk meg. Köz ben
el len ôriz zük, nin cse nek-e raj tuk re pe dé sek, a
fe jô gu mik nem de for má lód tak-e stb. A gu mi
„öre ge dé sét” fô ként a zsí rok és az oxi dá ló sze -
rek okoz zák. A gu mi fe lü le té re ke rült és bom -
lás nak in dult tej zsír, to váb bá a tôgy bim bók
faggyú mi ri gye i nek vá la dé ka és a tôgy ke nô -
csök zsír ne mû anya gai gyor san a gu mi ba szí -
vód nak. Az el ha nya golt fe jô gu mik ere de ti tö -
me gük fe lét ki te vô mennyi sé gû tej zsírt is ma -
guk ba szív hat nak. Ilyen ál la pot ban duz zad tak,
gyak ran kel le met len sza gú ak, zsí ros ta pin tá -
sú ak, és a fe lü le tük kis sé sí kos sá vá lik. 

z Az „öre ge dett” gu mik fe lü le te meg re pe de -
zik, és a bak té ri u mok szá má ra ki tû nô bú vó he -
lyet, sza po ro dá si gó cot nyújt. Az ap ró ré sek be
ju tott csí rák a fer tôt le ní tô sze rek tôl jó részt vé -

det tek, fe jés köz ben pe dig a lük te tô moz gás
ha tá sá ra az áram ló tej be ke rül nek. Az ilyen
re pe de zett, po ró zus fe lü le tû gu mi kat igen ne -
héz csí rát la ní ta ni, he lye sebb, ha azo kat ki cse -
rél jük. A tej jel érint ke zô gu mik öre ge dé se úgy
kés lel tet he tô, hogy a he ti tisz tí tás al kal má val
le sze relt gu mi kat a lú gos ol dat ban nye les ke -
fé vel ala po san meg tisz tít juk, majd né hány na -
pig 2-3%-os tö mény sé gû, de akt ív klórt nem
tar tal ma zó tisz tí tó lú gos ol dat ban áz tat juk, öb -
lí té sük és meg szá ra dá suk után pe dig tá ro ló

szek rény be he lyez zük. A fe jô ké szü lék át lát szó
al kat ré sze in a tisz tí tó- és fer tôt le ní tô ol dat só -
tar tal má nak ki vá lá sa kö vet kez té ben gyak ran
szür kés fe hér be vo nat kép zô dik. En nek el tá vo -
lí tá sá ra 0,5-0,8%-os sa vas kém ha tá sú ol da -
tot hasz nál junk. 

A he ti tisz tí tás al kal má val a kol lek tort is szét
kell sze rel ni, csô csonk ja it meg kell tisz tí ta ni,
és a szál lí tó le ve gô fu ra tá nak át jár ha tó sá gát is
el len ôriz ni kell. 

A pul zá to ro kat – így a pne u ma ti kus üze me -
lé sû be ren de zé se ket, to váb bá a vil la mos pul -
zá to ro kat egya ránt – szak kép zett sze re lôk
tart ják kar ban.

Le me zes hô cse ré lô ké szü lé kek hasz ná la ta
so rán a le me zek re szennye zô dés ra kó dik le.
Ezek több nyi re al bu min, glo bu lin, tej cu kor,
ka ze in, sók és ás vá nyi anya gok. Mi vel a tisz -
tí tás so rán lú gos ol dat tal nem min den szen-
nye zô dés tá vo lít ha tó el, a vissza ma ra dó ré -
sze ket sa vas ol dat tal kell el tá vo lí ta ni. Eze ket a
be ren de zé se ket cél sze rû ne gyed éven ként
szét sze rel ni, ké zi tisz tí tás sal el mos ni, az eset -
le ges le ra kó dá so kat el tá vo lí ta ni és a hi bás
gu mi tö mí té se ket ki cse rél ni.

A tej fel dol go zó üze mek ben a csö ves és le -
me zes hô cse ré lô ket a tej fel dol go zás be fe je zé -
se után cir ku lá ci ós be ren de zés hasz ná la tá val,
el kell mos ni. Er re a cél ra leg több eset ben
nát ron lú got, il let ve sa lét rom-sa vat hasz nál -
nak. A be ren de zést idôn ként szét kell sze rel -
ni, és ké zi úton is ki kell ta ka rí ta ni.

A tej hû tô és tá ro ló tar tá lyo kat egyen ként
kell tisz tí ta ni és fer tôt le ní te ni. A kis ûr tar tal -
mú, nyi tott tar tá lyo kat a ko ráb bi ak ban le írt
tisz tí tá si mû ve le tek al kal ma zá sá val ké zi úton
kell el mos ni.

A nagy nyi tott, il let ve zárt tej tá ro ló tan ko -
kat be é pí tett vagy kéz zel be he lyez he tô és
moz gat ha tó szó ró fe jek se gít sé gé vel tisz tít -
juk. Ez utób bi a kat úgy kell el he lyez ni és mû -
köd tet ni, hogy a tar tály bel se jé ben min den
rész rôl, a ben ne lé vô sze rel vé nyek (ke ve rôk,
el osz tók, hô mé rô, szel lô zô cson kok stb.) fe -
lü le té rôl a tej ma ra dé ko kat el tá vo lít sák, a
le ra kó dá sok kép zô dé sét meg aka dá lyoz zák.
A tá ro ló tar tá lyok tisz tí tá si prog ram ját úgy kell
ki dol goz ni, hogy a tisz tí tás ha tás fo kát el le n-
ôr zô vizs gá la tok ered mé nyei alap ján le hes -
sen a hô mér sék le tet, a mo sá si idô tar ta mot,
a tisz tí tó sze rek kon cent rá ci ó ját be ál lí ta ni.
Egy ben meg kell ha tá roz ni az eset le ge sen
szét sze re lést igény lô és kéz zel vég zen dô tisz -
tí tá sok mû ve le te it is. 

A he lyi sé gek tisz tí tá sa 
és fer tôt le ní té se

z Na pon ta vég zett tisz tí tás kor a ta ka rí tást a
he lyi sé gek, il let ve pa do za tok lom ta la ní tá sá val
(sep rés sel) kezd jük. Min den mû szak után a

ke let ke zett szennye zô dé sek tôl füg get le nül fo -
lya ma to san fel mos suk a pa do za tot, amely re
a be ren de zé sek tisz tí tá sa so rán fel hasz nált és
fel fo gott tisz tí tó fo lya dé kot is fel le het hasz -
nál ni. A pa do zat eset le ges re dô ze tét és hé za -
go lá sát ala po san ki sú rol juk, pl. nye les sú ro ló -
ke fe se gít sé gé vel. Fel mo sás után a mo só szer
ma rad vá nya it ví zsu gár ral el tá vo lít juk. Ez után
pl. 2-5%-os nát ri um-hi pok lo rit vagy klór mész
ol da tá val fer tôt le ní tünk. A bû zel zá ró ak na -
szem kör nyé ké re tö mény por ala kú klór -
me szet szó runk be. A fer tôt le ní tô ol da tot kb.
15-20 per ces be ha tás után ví zsu ga ras öb lí -
tés sel tá vo lít juk el a pa do zat fe lü le té rôl. 

A tisz tí tást – el sô sor ban a tej fel dol go zó üze -
mek ben – pa do zat tisz tí tó gé pek kel, a fa lak,
csem pék mo sá sát pe dig moz gat ha tó és vál -
ta ko zó nyo más sal mû köd tet he tô kü lön bö zô
szó ró fe jek al kal ma zá sá val üze me lô, er re a
cél ra ki fej lesz tett be ren de zé sek kel is vé gez -
het jük. A he lyi sé gek rend ben tar tá sá hoz hoz -
zá tar to zik azok rend sze res szel lôz te té se is.

He ten kén ti tisz tí tás: a nyí lá szá ró szer ke ze -
te ket és a fal bur ko la to kat ál ta lá ban fo lya -
ma to san tisz tít juk és fer tôt le nít jük olyan mó -
don, hogy min den he lyi ség he ten te leg alább
egy szer sor ra ke rül jön. A mo sás ra és fer tôt -
le ní tés re hasz nált ol da tok tö mény sé ge, il let -
ve mû ve le tei az ál ta lá nos rész ben le ír tak
sze rint tör té nik.

Idô sza kos mun ka a ro va rok (le gyek) el le ni
vé de ke zés. E fel adat so rán meg kell aka dá -
lyoz ni, hogy a ro va rok, rág csá lók az üzem be
be jut has sa nak. Szú nyog há ló kat, légy csap -
dá kat kell fel sze rel ni, és a szenny ví zak nák
nyí lá sa it le fed ni. Meg kell ke res ni a rág csá -
lók bú vó he lye it, a bú vó nyí lá so kat be kell
töm ni. A rend sze res fé reg- és ro va rir tás ról
fel tét len gon dos kod ni kell. 

Szük ség sze rint rend sze re sen el kell vé gez -
ni az épü le tek fal-fe lü le te i nek ún. „pe nész ta -
szí tó” vegy sze rek kel tör té nô me sze lé sét.

A kör nye zet tisz tí tá sa

z A kör nye zet tisz tí tá sát ál ta lá ban a mun ka -
kez dés elôtt vagy után vé gez zük. En nek so -
rán kell el vé gez ni az utak szük sé ges por ta-
la ní tá sát, té len a hó el ta ka rí tá sát. A ke let -
ke zett sze me tet na pon ta össze gyûjt jük,
sze mét tá ro ló hely re visszük, és on nan rend -
sze re sen el kell szál lí ta ni. A sze mét tá ro lók
zár tak le gye nek. A bur kolt ud va ri fe lü le te ket
a szük ség nek meg fe le lô en, de he ten te leg -
alább egy al ka lom mal fel kell mos ni. A sze -
mét tá ro ló he lye ket és tá ro ló kat rend sze re -
sen tisz tí ta ni és fer tôt le ní te ni kell. Idô sza kos
fel adat az ud var ál ta lá nos lom ta la ní tá sa és
a zöld fe lü let gon do zá sa.

2 DR.  ME RÉ NYI IM RE
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ang sú lyoz ta: az egy em be röl tô nyi múlt nak a leg fon to -
sabb ta nul sá ga az, hogy a gaz da sá gok ré szé rôl min dig
bi za lom mal vol tak a cég iránt, mun ka kap cso la tu kat a

köl csö nös se gí tô kész ség jel le mez te. En nek kö szön he tô, hogy a
rend szer vál to zás vi szon tag sá gos idô sza kát is át tud ták vé szel ni,
majd a fo lya ma tos fej lesz té sek nek kö szön he tô en mind a mai
na pig ver seny ké pes szol gál ta tást tud tak nyúj ta ni.

z A Ta u ri na Ag rár Kft. szak em ber gár dá ja jól össze szo kott kö zös -
sé get al kot, mun ká ju kat nagy szak mai ta pasz ta lat jel lem zi,
amely fo lya ma to san az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sét cé loz -
za. El sô sor ban a szar vas mar ha te le pek fe jô gé pek kel, tej hû tô gé -
pek kel tör té nô el lá tá sát vég zik a ter ve zés tôl a te le pí té sen ke -
resz tül a szer vi ze lé sig. A vi lág ve ze tô fe jô gép gyár tó já nak, a svéd
De La val cég nek a ki zá ró la gos kép vi se le tét lát ják el Jász-Nagy -
kun-Szol nok, Haj dú-Bi har, He ves és Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé ben. Ha son ló fel adat kör rel mû köd tet nek kép vi se le tet Er -
dély ben is. A fe jô gép és a tej hû tô szer vi ze lé se mel lett mû kö dik
a szak ta ná csa dói és ke res ke dôi há ló za tuk is. For gal maz nak
mo só sze re ket, tisz tí tó és ál la tá po lá si esz kö zö ket, tôgy fer tôt le -
ní tô sze re ket. Fel hasz ná lói szak ta ná csa dás sal is szol gál nak
a ho zam fo ko zók, prob lé ma meg ol dó ta kar mány-ki e gé szí tôk és
si ló tar tó sí tók fel hasz ná lá sá hoz.

z A De La val kép vi se le té ben a Ta u ri na-Ag rár Kft. fon tos nak tart -
ja a kor rekt  együtt mû kö dést, a né hány ál la tot tar tó gaz dák kal
és a több száz fé rô he lyes te le pek kép vi se lô i vel egya ránt. Szá -
mos te le pi re konst ruk ci ót va ló sí tot tak meg. A te le pi kor sze rû sí -
tés sel kap cso la tos be ru há zá so kat a ter ve zés tôl a ki vi te le zé sig
vál lal ják, majd azt kö ve tô en fo lya ma tos ügye le ti rend szer mû -
köd te té sé vel biz to sít ják a be ren de zé sek üzem biz ton sá gát,
ve vô szol gá la tát.

z A tö rök szent mik ló si te lep he lyen 600 m2-es, fém ipa ri ter mé -
kek gyár tá sá ra sza ko so dott üze met mû köd tet nek. El sô sor ban
az ál lat tar tó te le pe ken hasz ná la tos, szén acél és rozs da men tes
anyag ból ké szült esz kö zö ket gyárt ják. A tö rök szent mik ló si üze -
mük ben ké szül az or szág ban fel hasz ná lás ra ke rü lô tô zi hor -
gany zott fe jô há zi ál lásszer ke ze tek két har ma da. A sa ját fej lesz -
té sû szar vas mar ha-le kö tô szer ke ze tük, fût he tô öni ta tó juk és a
pi he nô bok sza ik az or szág szá mos tej ter me lô gaz da sá gá ban
meg ta lál ha tók. Gyár ta nak még kü lön fé le ter mény szál lí tó csi gá -
kat, szál lí tó sza la go kat és mag tár fel töl tô rend sze re ket is.

z A part ner ta lál ko zó to váb bi ré szé ben tar tal mas szak mai elô -
adá sok hang zot tak el az ág azat idô sze rû kér dé se i rôl, ame lye -
ket – ké pek köz re adá sá val – az aláb bi ak ban mu ta tunk be.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Negyven éve szolgálja a tejtermelô gazdaságokat
a törökszentmiklósi Taurina-Agrár Kft.

1. A partnertalálkozó résztvevôi tartalmas szakmai 
elôadásokat hallgathattak a nehéz helyzetben lévô ágazat
aktuális kérdéseirôl

2. Mrena Sándor a Taurina-Agrár Kft. ügyvezetô igazgatója

3. Gergely Edit a DeLaaval Kft. ügyvezetô igazgatója
ismertette a DeLaval több mint 130 éves történetét, 
bemutatta a legújabb fejlesztéseket, és méltatta a Taurina-
Agrár Kft-vel elért közös sikereket.

4. Dr. Rózsa László, az Organit Kft. szakmai igazgatója 
tartott elôadást az állategészségügyi szemléletû takarmány-
ozásról és az így elérhetô költségtakarékosságról

5. Vári Attilának, a MOSZ szaktanácsadójának elôadása az
állattenyésztési ágazat fejlesztési lehetôségeire világított rá,
a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 közötti idôszakában,
a rendelkezésre álló támogatási feltételek ismeretében.

6. Dr. Kovács Péter, a SZIE Állatorvos-tudományi kar
tanársegédje elôadásában bemutatta a fejôgépek mûködése
és a tôgygyulladás összefüggéseit. Érdekes  és tanulságos
példákkal mutatott rá a rendszeres karbantartás és 
vevôszolgálat fontosságára, valamint annak költség-
csökkentô hatására.

7. Tóth Tamás, a DeLaval Kft. termékfelelôse elôadásában
ismertette a DeLaval InService program szerint elvégzendô
szakszerû, megelôzô karbantartás módját és fontosságát. 
Az eddigi tapasztalatok szerint az InService program 
igénybevevôinek nem költséget jelentett a karbantartásra
kifizetett pénz, hanem annak többszörösét jelentô 
megtakarítást.

Az 1976-ban alapított, 1991-ben társasággá 
alakult Taurina Agrár Kft. dupla jubileuma 
alkalmából partnertalálkozót szervezett 
Alcsiszigeten, március 23-án. Mrena Sándor, 
a cég  ügyvezetô igazgatója köszöntötte 
a meghívottakat, majd röviden összefoglalta 
a negyven év történetét.
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Fehéroroszország (Belarusz
Köztársaság) tejgazdasága

ál lam kö zös ség bôl va ló ki vá lás a fe hér -
orosz gaz da ság je len tôs meggyen gü lé sé -
vel járt együtt, mi vel az ás vány kincs le lô -
he lyek és az ener gia for rá sok nagy ré sze
az or szág ha tá ra in kí vül ma radt, sôt a
me zô gaz da ság adott sá gai is meg le he tô -
sen ked ve zôt le nek. A hí res cser noz jom
ta la jok pe dig – ame lyek szin te trá gyá zás
nél kül is ont ják az ér té kes és egy re na -
gyobb ke res let nek ör ven dô ga bo nát –
több nyi re Oro szor szág hoz és Uk raj ná hoz
ke rül tek. Az észa kon agya gos, a kö zép sô
or szág rész ben ho mo kos, a dé len pe dig
ho mo kos és tô ze ges ta la jok ter mé keny -
sé gé nek biz to sí tá sá hoz nagy ará nyú me -
sze zés re, mût rá gyá zás ra és jó ta laj meg -
mun ká lás ra len ne szük ség.

z A be la rusz me zô gaz da ság ra az ál lat tar -
tás túl sú lya jel lem zô. Ezen be lül ki emel -
ke dik a fô ként fe ke te-fe hér faj tá jú szar -
vas mar ha tar tá sa. A szov jet idôk ben je -
len tôs juh te nyész tés (1941-ben 2,5 mil -
lió; 1980-ban 500 ezer) szin te tel je sen
meg szûnt; 2000-ben 92 ezer egyed volt
az ál lo mány, amely nek 90 %-át ma -
gán gaz dál ko dók tar tot ták, ha son ló an a
cse kély (58 ezer) kecs ke ál lo mány hoz.

z Bú za ter mesz tés re al kal mas ta la jú te rü -
let gya kor la ti lag alig van. A fô ga bo na nö -
vé nyük az ár pa és a rozs (egyen ként
800-900 ezer ha). Fô leg dé len sok a
mo csár, amely nek csak egy ré szét ala kí -
tot tak át mû ve lés re al kal mas sá víz le ve -
ze tés sel. A cser no bi li ka taszt ró fa is erô -
sen vissza ve tet te a me zô gaz da sá gi ter -
me lést, mi vel ép pen az or szág leg-
jobb ter mô ké pes sé gû te rü le te it súj tot ta.
A me zô gaz da ság és az ál lat tar tás szem -
pont já ból nagy je len tô ség gel bír a leg -
nyu ga tab bi be la rusz kör zet, a Kam ja nye -
ci já rás, amely nek gaz da sá ga me zô gaz -
da sá gi és élel mi sze ri pa ri jel le gû, el sô sor -
ban tej ter me lô szar vas mar ha tar tás ra
sza ko sod va, de fon tos ág a hús ter me lés,
a cu kor ré pa- és a bur go nya ter mesz tés
is. Ide össz pon to sul a sajt gyár tás te kin -
té lyes ré sze is (éven te mint egy 4 ezer
ton na), ame lyet a vi szo ka jei sajt üzem és
a bresz ti tej kom bi nát ki he lye zett kam ja -
nye ci üze me kép vi sel.

z Az or szág ban meg ter melt tej egy re na -
gyobb há nya da ke rül fel dol go zás ra. Az
ipa ri lag fel dol go zott tej rész ará nya a
Milk net hír por tál orosz nyel vû vál to za tá -
nak ez év feb ru ár 4-i szá má ban meg je -
lent ér té ke lés sze rint 2015-ben már
meg ha lad ta a 6 mil lió ton nát, az az a tel -
jes mennyi ség 93 szá za lé kát, a ma ra dék
mennyi ség el sô sor ban a la kos ság tej- és
tej ter mék el lá tá sá ra, na pi fo gyasz tás ra
ke rült. Ugya ne zen ér té ke lés sze rint
2015-ben a meg ter melt mennyi ség 33
szá za lé ká ból va jat (ke re ken 120.000

Az Észak-Kelet Európában fekvô Fehéroroszország 
(amelynek nevére a magyar diplomáciában a Belarusz 
megjelölést használják) területe 208 ezer négyzetkilométer,
azaz több mint kétszer nagyobb Magyarországnál, de 
csupán 10,3 millióan lakják. Fôvárosa, Minszk 1200 kilomé-
terre fekszik Budapesttôl, az idôeltolódás plusz egy óra.

Â

e hér orosz or szág tej ter me lé sé -
rôl min de zi dá ig ke vés in for má ció
ju tott el Ma gyar or szág ra. Pe dig ér -

de mes len ne job ban oda fi gyel ni er re a
ha zánk kal nagy já ból azo nos lé lek szá mú
és a tej gaz da ság te rü le tén lát vá nyos
ered mé nye ket fel mu ta tó or szág ra, ahol
azon ban ter me lés-fi nan szí ro zá si és te jér -
té ke sí té si gon dok is je lent kez nek. Az
egy ko ri szov jet tag köz tár sas ág az utób bi
há rom év át la gá ban el ért 6,5 mil lió ton -
nás ki bo csá tá sá val a vi lág tej ter me lé sé -
bôl nem egé szen 2 szá za lék kal, ex port já -
ból 4,2-4,5 szá za lék kal, vaj ex port já ból
vi szont több mint 8 szá za lék kal ré sze se -
dik. Vaj ex port ja 2015-ben a Da ily News
hír por tál orosz nyel vû vál to za tá nak ez év
feb ru ár 4-ei hír adá sa sze rint 56.204
ton nát tett ki, ez zel, az USA-t is meg elôz -
ve, a vi lá gon a har ma dik he lyen áll
Új-Zé land (438.770 ton na) és az EU
(174.026 ton na) után. Az egy la kos ra ju -
tó tej ki bo csá tást te kint ve pe dig (Új-Zé -
land, Dá nia és Lit vá nia után) a ne gye dik
he lyet fog lal ja el a vi lág ban. Ha zánk ban
ez utób bi mu ta tó a fe hér orosz or szá gi nak
ke ve sebb mint egy har ma dát te szi ki.

z A be la rusz tej szek tor je len le gi hely ze te
a szov jet örök ség, va la mint a füg get len -
ség el nye ré se utá ni gaz da sá gi kény szer
ered mé nye ként ala kult ki. A szov jet terv -
gaz da ság az egész Unió te jel lá tá sá ban
je len tôs sze re pet osz tott le Fe hér orosz or -
szág ra, amely en nek ré vén, az ön ál ló su -
lás után több mint 5 mil lió szar vas mar -
hát, ezen be lül 2,1 mil lió fe jôs te he net
örö költ. Ezek bôl má ra össze sen 4,3 mil -
lió szar vas mar ha és mint egy 1,6 mil lió
te hén ma radt. Az or szág ban tar tott
szar vas mar ha faj ták ról nin cse nek meg -
bíz ha tó ada ta ink, annyit biz to san le het
tud ni, hogy az ál lo mány nagy ré szét a
he lyi leg ki ke resz te zett fe ke te-tar ka faj ták
te szik ki. Azt is meg kell je gyez ni, hogy az

F
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ton nát), 30 szá za lé ká ból saj tot
(kö zel 170.000 ton nát) 18-20
szá za lé ká ból pe dig tej port ál lí -
tot tak elô. Az utób bi egy év alatt
a fe hér orosz sajt ki bo csá tás 23,
a vaj ter me lés 16, a so vány-tej -
por ki bo csá tás több mint 60
szá za lék kal (120.000 ton ná ra)
nôtt. A tej por csak nem tel jes
egé szé ben ex port ra ke rül, te kin -
tet tel an nak kor lát lan el tart ha -
tó sá gá ra és az egyéb tej ter mé -
kek kel szem be ni sok kal egy sze -
rûbb szál lít ha tó sá gá ra.

z Fen ti ek alap ján az ál lat tar tás és ezen
be lül a tej hasz nú szar vas mar ha-tar tás
fon tos sá ga Fe hér orosz or szág ban je len tô -
sen meg nôtt, és az a nem zet gaz da ság
meg ha tá ro zó szek to rá vá lé pett elô. Me -
zô gaz da sá gi adott sá gai gya kor la ti lag er re
kény sze rí tik az or szá got. Bô ven jut hely a
ta kar mány ter mesz tés re, mi vel a gyen ge
ta la jo kon mû kö dô fe hér orosz ga bo na ter -
mesz tés tu laj don kép pen nem fog lal ja el
a föl de ket más kul tú rák tól, sôt az or szág
bel sô szük ség le tét sem min den év ben
ké pes elô ál lí ta ni, ex port ra pe dig nem is
gon dol hat. Ugyan ak kor az or szág me zô -
gaz da sá gi lag hasz no sí tott te rü le té nek
mint egy 35 szá za lé kát ré tek és le ge lôk
te szik ki (a több mint 30 szá za lék nyi er -
dô sült ség mel lett). A be la rusz gaz da ság
irá nyí tói he lye sen is mer ték fel az ál lat tar -
tás ban lé vô le he tô sé ge ket, és a me zô -
gaz da sá gi fej lesz té sek te kin té lyes ré szét
ab ba cso por to sí tot ták át. Je len leg a tej -
ter me lés ál lít ja elô az or szág tel jes me zô -
gaz da sá gi ter me lé si ér té ké nek 25 szá za -
lé kát, és fog lal koz tat ja a me zô gaz da ság -
ból élôk 30-35 szá za lé kát, és ve szi fel az
or szág ban fel hasz nált ta kar mány mennyi -
ség 38 szá za lé kát. An gol nyel vû hír por tá -
lok azért is lát nak biz tos jö vôt a fe hér -
orosz tej szek tor ban, mert ab ban ál la mi
ve ze tôk, il let ve hoz zá juk kö zel ál ló üz le ti
kö rök is sa ját tô ke be fek te tés sel vesz nek
részt. (Vö.: Be la rus Di gest, 2015. szep -
tem ber 23.). Ilyen sze mély nek te kint he -
tô Ja u hen Bas kin, az or szág leg na gyobb
szar vas mar ha te le pé nek, va la mint Ale -
xan der Ma senszky, egy má sik nagy tej -
ter me lô üzem nek a tu laj do no sa.

z Fe hér orosz or szág ban je len leg 1300
nagy üze mi tej ter me lô gaz da ság mû kö -
dik, ame lyek ben az egy te hén re ju tó
éves tej ho zam 4.000 és 7.000 kg kö zött
mo zog, a te je lô ál lo mány 8-10%-át ma -
gá ban fog la ló egyé ni kis üze mek ben vi -
szont az át la gos tej ho zam 2.500 kg alatt

ma rad. Az Eko no mi ka orosz nyel vû hír -
por tál ez év ja nu ár 21-i szá má ban meg -
je lent köz le mény sze rint Le o nyid Za jac,
me zô gaz da sá gi és élel me zé sü gyi mi nisz -
ter ez év ja nu ár já ban be je len tet te, hogy
a kor mány 2020-ig 9.2 mil lió ton ná ra
akar ja emel ni az or szág éves tej ki bo csá -
tá sát. En nek ér de ké ben a szá las ta kar -
mány-ter mô te rü le tek és az ab rak ta kar -
mány im port szá mot te vô nö ve lé sét a te -
je lô ál lo mány ge ne ti kai tel je sí tô ké pes sé -
gé nek és ál lat egész ség ügyi el lá tá sá nak
ja ví tá sát, va la mint a tar tá si fel té te lek to -
váb bi kor sze rû sí té sét ter ve zik. 

z 2015-ig az or szág ban meg ter melt tej
mint egy 55 szá za lé ka – több nyi re fel -
dol go zott for má ban – ex port ra ke rült.
A szek tor óri á si sú lyát jel zi, hogy a tej ter -
mé kek ex port ér té ke az utób bi két év ben
meg ha lad ta az egy mil li árd dol lárt, és
mint egy 68 szá za lék kal ré sze se dett a
tel jes fe hér orosz me zô gaz da sá gi ex port -
ból. A kor mány zat azt is he lye sen is mer -
te fel, hogy a tej ter mé kek nem zet kö zi pi -
a ca in csak ak kor le het nek ver seny ké pe -
sek, ha vi lág szín vo na lon ál ló tar tá si kö -
rül mé nye ket, szu per mo dern fe jô- és tej -
fel dol go zó be ren de zé se ket al kal maz nak,
ame lyek nek nagy ré szét egyel ôre csak
kül föld rôl tud ják be sze rez ni. Ezért a kor -
mány 2011-ben 9.500 mil li árd ru be les
(1 fe hér orosz ru bel ~ 0,0132 Ft) költ -
sé ge lô i rány zat tal egy nagy sza bá sú fej -
lesz té si ter vet hir de tett meg, amely nek
ke re té ben ed dig (bár a meg va ló sí tás for -
rás hi ány mi att a ter ve zett nél las sab ban
ha lad) mint egy 500 kor sze rû tej ter me lô
üzem, ezen be lül 170 min ta gaz da ság
fel épí té sét, il let ve kor sze rû sí té sét vé gez -
ték el. Ki fe je zet ten az épí té si és fe lú jí-
tá si mun kák ki vi te le zé sé re 200 spe-
ci á- lis épí tô-sze re lô bri gá dot hoz tak lét -
re. A 170 min ta gaz da ság ban az egy te-
hén re ju tó éves tej ho zam meg ha lad ja a
7.000 kg-ot.

z Az or szág tej ter mék-ex port já -
nak két ko moly prob lé má val kell
meg küz de nie. Az ex port kö zel
90%-a ugyan is Orosz or szág ba
irá nyul, ami vesz élyes le het egy
orosz im port kor lá to zás ese tén,
er re már (hi gi é ni ai okok ra és az
eu ró pai tej ter mé kek re ex port já -
nak gya nú já ra, il let ve ki vé dé sé re
hi vat koz va) volt pél da. Ma ga
Orosz or szág WTO csat la ko zá sa
is hát rá nyo san érin tet te a fe-
hé ro ro szo kat, mert az oro szok
nem ad hat tak szá muk ra na gyobb
ked vez ményt, mint bár mely más

be szál lí tó szá má ra. Ezért a be la rusz tej -
szek tor egyik fô tö rek vé se új pi a cok ke re -
sé se. Ré gebb óta je len tôs ke res ke del mi
part ner, il let ve vá sár ló Ka zahsz tán, bi zo -
nyos mennyi sé ge ket már szál lí tot tak
Iz ra el be, arab or szá gok ba és Kí ná ba is.
A tej por gyár tás gyors fel fu tá sa is a ten -
ge ren tú li ex port le he tô sé gek nek tud ha tó
be. A sú lyos te jel lá tá si gon dok kal küz dô
Ve ne zu e la a leg utób bi 5-6 év ben mint -
egy 50.000 ton na be la rusz tej port vá sá -
rolt, több nyi re vi ta mi nok kal dú sít va.
Más részt gon dot je lent a vi szony lag szûk
ter mék vá lasz ték, mi vel a vaj- és sajt gyár -
tás ma gas ará nya mi att ke vés alap anyag
ma rad a ma ga sabb egy sé gá rú ter mé kek -
re, de hi á nyoz nak eh hez a kor sze rû gyár -
tó be ren de zé sek is.

z Ma gyar szem pont ból két ok mi att ér de -
mes a fe hér orosz tej gaz da ság ra job ban
oda fi gyel ni. Az or szág egyel ôre a tej ter mé -
kek vi lág pi a cán ko moly ri vá li sunk, de
elôbb-utóbb a part ne rünk le het. Az orosz
em bar gó ugyan is a je len le gi for má ban alig -
ha tart ha tó fenn hosszú ide ig, és ha a ha -
tal mas orosz pi a con bár mi lyen kis ka pu nyí -
lik, ak kor a be ju tás hoz nagy se gít sé get
nyújt hat a fe hér orosz köz ve tí tés. Más részt
Fe hér orosz or szág nak ége tô szük sé ge van
te je lô ál lo má nyá nak ge ne ti kai fris sí té sé re,
va la mint a ta kar má nyel lá tás ja ví tá sá ra, a
tej ter me lés ha té kony sá gá nak, az az más
ex port ôrök kel szem be ni ver seny ké pes sé -
gé nek ja ví tá sá hoz. Ezért a kö ze li jö vô ben
ko moly esély van a ma gyar te nyész ál lat ex -
port új ra in dí tá sá ra, amely né hány év vel ez -
elôtt egy ví rus fer tô zés mi att sza kadt meg.

z Az aláb bi ké pek a be la rusz sajt gyár tás
fej lett sé gét mu tat ják, amely már kék pe -
né szes saj tot is ké pes elô ál lí ta ni. Más
kér dés, hogy med dig hasz nál hat ja a
Rock fort el ne ve zést.

2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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ta nács ko zást a vá ros ve ze tôi ré -
szé rôl Be ne dek Ár pád Csa ba al -
pol gár mes ter kö szön töt te. 

z Tánc zos Bar na sze ná tor, a Ro mán
Par la ment RMDSZ sze ná tu si frak ci ó ve -
ze tô je is üd vö zöl te a részt ve vô ket. Mon -
dan dó já ban ki emel te, hogy a gaz dák és
a fo gyasz tók köz ti kap cso lat ban, amely
egy igen hosszú ér té ke sí té si lánc, a
tej hi gi é nia azért fon tos kér dés, mert
a ter me lô már nem tud fe le lôs sé get
vál lal ni a meg ter melt te jért, hi szen
meg sza kadt a kap cso la ta a fo gyasz tó -
val, ezért ezt a rend szert mû köd tet ni
kell, egy ek ko ra pi a con nem le het más képp cse le ked ni.

z A ma gyar or szá gi részt ve vôk ne vé ben Ja kab Ist ván, a MA GOSZ
el nö ke, az or szággyü lés al el nö ke a tej vizs gá la ti kon fe ren ci án ki -
fej tet te, hogy az eu ró pai uni ós tejk vó ta rend szer meg szû né se
idéz te elô az ág aza ti vál sá got, ami nem csak az it te ni, ha nem
a nyu gat-eu ró pai tej ter me lô gaz dá kat is sú lyo san érin ti. Eb ben
a hely zet ben a ma gyar kor mány igyek szik tá mo gat ni a ma gyar -
or szá gi gaz dá kat, hogy át tud ják vé szel ni a mos ta ni idô sza kot.

z A két na pos ren dez vény re a he lyi elô adók mel lett Ma gyar or -
szág ról és Auszt ri á ból is ér kez tek szak em be rek, akik a te je lô

Galacticus 2. tejhigiéniai, tejminôségügyi és
tejvizsgálati tanácskozás Székelyudvarhelyen

A

ál la tok tar tá sa és a kör nye zet vé de lem, a he lyi ven dég lá tás és
tej ter me lés, a tej és a tej ter mé kek sze re pe, va la mint a vi dék -
fej lesz tés té ma kö rök ben tar tot tak elô adá so kat. Az elô adók kö -
zött ott volt az eu ró pai hír név vel ren del ke zô, a bé csi Ál lat or vo si
Egye tem Ge ne ti kai In té ze té ben te vé keny ke dô Gottf ri ed Brem
pro fesszor is, aki bi zo nyos rá kos meg be te ge dé sek tej ter mé kek -
kel va ló gyó gyí tá sát ku tat ja.

z A ren dez vény re meg hí vást ka pott a Tej gaz da sá gi Szem le is,
így a ta nács ko zás részt ve vôi el sô kéz bôl kap tak tá jé koz ta tást
ar ról, hogy a szak lap mi ként fog lal ko zik az ág azat sok szí nû
te vé keny sé gé nek be mu ta tá sá val. 

z A ren dez vény re meg hív ták a Har gi ta me gyé ben te vé keny ke dô
86 szar vas mar ha-te nyész tô egye sü le tet és a tej fel dol go zó üze -
mek kép vi se lô it is. A ta nács ko zás ré sze ként bi valy-, juh- és
te hén tej bôl ké szült ter mé kek ki ál lí tá sá ra, kós to lá sá ra és díj a-
zá sá ra is sor ke rült.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

A konferencia szünetében az erdélyi sajtkészítôk 
mutatták be termékeiket

Prof. DR. HC. Gottfried Brem a bécsi Állatorvosi 
Egyetem Genetikai Intézetébôl a tej összetételének
molekár genetikai megváltoztatásának
lehetôségeirôl tartott elôadást Prof. emeritus 
Dr. Seregi János szakmai tolmácsolásával

Az öt évvel ezelôtti, Farkaslakán megtartott elsô ilyen jellegû találkozó folytatásaként 
került sor a tanácskozás megtartására április 8-9-én, Székelyudvarhelyen. A rendezvény 
fô szervezôi: az Udvarhelyszéki Mezôgazdászok Egyesülete, a Gyulafehérvári 
Caritas-Vidékfejlesztés és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata voltak.

Jakab István MAGOSZ elnök, az
Országgyûlés alelnöke köszönti 
a konferenciát

Dr. Ferenczy Ferenc 
nyugállományú fôállatorvos 
a konferencia menedzsere
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kép zés fo lya mán le he tô ség
adó dott ar ra, hogy Ko vács Lász -
ló nak a Sajt ké szí tôk Egye sü le -

té nek el nö ké nek se gít sé gé vel a sajt mes -
ter be mu tat koz zon la punk nak.
Ar ra kér tem, mond ja el ne künk:

z Ho gyan in dult el ezen a pá lyán, és
mi ként vált a sajt ké szí tô szak ma
mes ter évé?

z Én egy pa raszt csa lád ban nôt tem fel,
szü le im nek gaz da sá gá ban dol goz tam
egé szen 18 éves ko ro mig. A sajt ké szí -
tés sel kap cso la tos ér dek lô dés már gyer -
mek ko rom ban ki a la kult ben nem, ez mo -
ti vált ar ra, hogy el men jek dol goz ni egy
tej fel dol go zó gaz da ság ba. Ott te hén és
kecs ke tej bôl ké szí tet tünk saj to kat. Ked -
vem re va ló volt a fel adat, ezt ész re vet te
az üzem ve ze tô je is és azt ja va sol ta,
hogy ké pez zem ma ga mat, ta nul jam meg
ezt a mes ter sé get ma ga sabb szin ten.
Meg fo gad tam a ta ná csát és el kezd tem
ta nul ni a szak mát a Ju ra me gyé ben Po -
ligny vá ro sá ban (Genf tôl 100 km-re ta -
lál ha tó) szak irá nyú kép zést adó is ko lá -
ban. Két évig tar tott a kép zés, utá na
még egy évig ta nul tam az ok ta tás tech -
ni ká ját. Ezt kö ve tô en vissza ke rül tem a
kép zést adó is ko lám ba és ott a sajt ké szí -
tést ok tat tam.

Francia sajtmester Etyeken

z A sajt ké szí tés el mé le ti és gya kor la ti ok -
ta tá sá val kö zel negy ven évig fog lal koz -
tam. Az is ko lai kép zé sen túl a Fran cia -
or szág ban nagy szám ban mû kö dô sajt -
ké szí tô mû he lyek ben is ok tat tam, ahol
min den faj ta tej ter mék így pél dá ul a friss
saj tok, jog hur tok, ca mem bert tí pu sú saj -
tok vagy akár az ér lelt saj tok ké szí té sét
ta ní tot tam. Ezek be a sajt ké szí tô mû he -
lyek be az is ko la kép zé si mód sze rét is -
mer tet tem meg, mely nek ered mé nye -
ként a részt ve vôk a szak ma el sa já tí tá sát
in téz mé nyünk be foly tat ták. A ha zai részt -
ve vôk mel lett az is ko la mint egy 60 or -
szág ból fo gad ja kép zés re a ta nu ló kat.
En nek ered mé nye ként a nyug dí ja zá so -
mig el töl tött 40 év alatt szer te á ga zó
nem zet kö zi kap cso la tok ra is szert tet -
tem. A ná lunk ta nult kül föl di sajt ké szí tôk
kö zül töb bek kel a kap cso lat mind a mai
na pig meg ma radt, nyo mon kö ve tem és
se gí tem szak mai fej lô dé sü ket.

z Hogy ke rült kap cso lat ba a ma gyar
sajt ké szí tôk kel?

z Na gyon egy sze rû en nek a tör té ne te.
He ge dûs Im re meg ke re sett egy po ligny
cé get, mely sajt kul tú rák és sajt ké szí tés -

hez szük sé ges esz kö zök for gal ma zá sát
vég zi és kér te, hogy ajánl ja nak ne ki sajt -
ké szí tés ok ta tá sá val fog lal ko zó szak em -
bert. Így ke rül tem én kép be és most
ezért tu dok itt len ni és szak mai kép zést
tar ta ni a tan fo lyam részt ve vô i nek.

z Mi ó ta tart ez a kap cso lat?

z Az elô zô év ben ke rült sor a kap cso lat
fel vé te lé re, mely nek már kéz zel fog ha tó
ered mé nyei van nak. Ta valy ok tó ber ben
vol tam itt el ôször és ta ná cso kat ad tam
He ge dûs Im ré nek ab ban, hogy sajt ja i nak
ké szí té se kor a tech no ló gi ai aka dá lyok
ke ze lé sé vel a sajt mi nô sé ge a kí vánt mó -
don vál toz zon.

z Mi lyen be nyo má so kat szer zett a ma -
gyar or szá gi sajt ké szí tés rôl és ho gyan
ter ve zi a to váb bi együtt mû kö dést?

z Nincs át fo gó is me re tem a ma gyar saj -
to kat il le tô en, ed dig még csak He ge dûs
Im re sajt ja it volt mó dom ban meg is mer ni.
A ma gyar vá sár lók is, mint szer te a vi lá -
gon az em be rek új íz él mé nyek re vágy -
nak, sze ret nék, ha szé le sebb len ne a kí -
ná lat. Ezért el ha tá roz tuk, hogy a mos ta -
ni itt lé tem alatt „össze ra kunk” egy új saj -
tot az új ma gyar te hén saj tot. Má jus ban
is mét itt le szek és ér té kel ni fog juk majd
az új sajt ké szí té sé nek ta pasz ta la ta it.
Részt ve szek majd az ôszi sajt must rán,
ott a kós to lá sok ré vén át fo góbb ké pet
ka pok a ma gyar saj tok ról. Foly tat juk má -
jus ban a most el kez dett tan fo lya mot, sor
ke rül majd is mét nyolc fô sajt ké szí té si is -
me re te i nek bô ví té sé re.

z Ja va sol ni sze ret ném az Egye sü let nek,
hogy egy a sajt ké szí tés tech no ló gi á já ban
nagy ta pasz ta lat ra szert tett mun ka tár sa -
mat is von juk be a kö vet ke zô tan fo lya -
mo kon tar tott ok ta tás ba.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Készül a sajt

Konzultáció közben

Kovács László, a KKASE Sajtkészítô
Egyesület elnöke Lionel Guerin 
francia sajtmester társaságában

Hegedûs Imre a Bicskei Zrt. igazgatójának kezdeményezé-
sére a KKASE-Sajtkészítôk Egyesületének szervezésében 
4 napos sajtkészítô képzés került megszervezésre az 
etyeki sajtút állomáson. A képzés a gyakorlott sajtkészítôk
szakmai továbbképzését szolgálta. Az április 5-én 
kezdôdött tanfolyam elsô napján az elméleti ismeretek, majd
pedig a gyakorlati képzésen a Morbier, a Comté és 
a Mont d’Or típusú sajtok készítésének oktatása zajlott.
A haladó sajtkészítô képzés oktatója Lionel Guerin, 
francia sajtmester volt.

A
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A TÚ RÓ ESZ KI MÓ TÓL 
A TÚ RÓ RU DI IG

z Az 1999-es év ben el ké szült Ma gyar élel -
mi szer könyv Tej és tej ter mé kek cí mû vo -
nat ko zó fe je ze te a desszert jel le gû sajt -
ké szít mé nyek kö ré be so rol ja. Eze ket a
ter mé ke ket – ön ál ló fo gyasz tá son kí vül –
az ét ke zés utá ni édes sé gek (desszer tek)
he lyett ja va sol ják fo gyasz ta ni. Az elô írá -
sok sze rint a ter mék nek leg alább 50%-
ban tej ere de tû anya got kell tar tal maz nia
(pl. tú ró, vaj, tej szín, tej por stb.).  A ter -
mék desszert jel le gét az íze sí tô anyag ré -
teg zett vagy be vo nat ként tör té nô al kal -
ma zá sa (pl. cso ko lá dé be vo nat stb.) ad -
ja. Az egész tech no ló gi ai fo lya mat meg -
fe le lô hû tés al kal ma zá sá val tör té nik.

A be vo na tos tú ró desszer te ket a tej
ere de tû ter mék rész össze ke ve ré se után
for máz zák, majd cso ko lá dé anyag gal be -
von ják. A gyü mölcs-ké szít mé nyek kel íze -
sí tett ter mé kek ese té ben az íze sí tô anya -
gok be vi te le ugyan csak a for má zás kor
tör té nik. A ter mé kek je lö lé se kor utal ni
kell az íze sí tô anyag ra is (pl. sár ga ba rac -
kos vagy mo gyo rós stb.). A meg fe le lô mi -
nô ség biz to sí tá sa, il let ve me gó vá sa ér -
de ké ben a gyár tást és a kész ter mé kek
tá ro lá sát fo lya ma to san 10 °C alat ti hô -
mér sék le ten kell vé gez ni.

A GYÁR TÁS KEZ DE TÉ NEK, 
ÉS JE LEN LE GI HELY ZE TÉ NEK

RÖ VID ÁT TE KIN TÉ SE

z A tej ipa ri vál la la to kat össze fo gó Tej ipa -
ri Tröszt ve ze tôi 1965-ben, egy moszk vai
ta nul má nyú ton vet tek részt, ahol meg is -
mer ked tek egy Tú ró esz ki mó ne vû édes -
ség gel. A ter mék meg tet szett a ve ze tôk -
nek, és öt let szü le tett ar ra, hogy Ma gyar -
or szá gon is gyár ta ni kel le ne egy ha son ló
tí pu sú, de a ha zai ízek nek és igé nyek nek
meg fe le lô ter mé ket. Az orosz ter mék vaj -

A Túró Rudi reneszánsza

masszá ba ke vert, erô sen cuk ro zott, híg
tú ró fel hasz ná lá sá val ké szült, cso ko lá dé
be vo na tú desszert volt. A gyár tás so rán a
va jas tú rós alap masszát le fa gyasz tot ták,
és cso ko lá dé val be von ták. A ha zai vál to -
zat majd nem tel jes egé szé ben csak tú rót
tar tal ma zó alap masszá ra épült, amely -
nek kí sér le ti gyár tá sát a Bu da pes ti Tej -
ipa ri Vál la lat szak em be re i re bíz ták. Rö vi -
de sen ki a la kult egy új gyár tó vo nal is,
ame lyen már nagy rész ben gé pe sí tett
for má ban ál lí tot ták elô a ter mé ket. A be -
ren de zés bôl tá vo zó szik kasz tott ter mé -
ket, az ún. „tú ró kí gyó kat” szem mér ték re
da ra bol ták, kb. 2 cm-es nagy sá gú ra.
A rész be ni gé pe sí tés kö vet kez té ben a
ter mé kek mik ro bi o ló gi ai mi nô sé ge nagy -
mér ték ben ja vult, ezért már egy he tes fo -
gyaszt ha tó sá gi idô vel for gal maz ták. Má-
ra tel je sen ön mû kö dô be ren de zé sen
tör té nik a gyár tás és cso ma go lás, az
egész tech no ló gi ai fo lya mat zárt rend -
szer ben, hû tött kö rül mé nyek kö zött
megy vég be. Ma már 30 nap le já ra ti idô -

vel for gal maz zák, az elô írt hô mér sék le tû,
hû tô lánc be tar tá sa ese tén. Ha zánk ban
évi 450 mil lió  Tú ró Ru dit gyár ta nak,
vagy is az or szág min den la ko sá ra 45 da -
rab tej desszert fo gyasz tá sa jut.

A tör té net hez az is hoz zá tar to zik, hogy
ti zen két évi pró ba gyár tás után kap ta
meg a vég le ges gyár tá si en ged élyt a ter -
mék, és ezt kö ve tô en in dul ha tott meg a
fo lya ma tos, nagy üze mi gyár tás a Má té -
szal kai Te jü zem ben. Eb ben az idô ben
há rom mû szak ban tör tént a gyár tás, és

A cso ko lá dé be vo na tos tú ró desszer tet több mint öt ven éve
kezd ték el gyár ta ni, egy Sza bolcs me gyei te jü zem ben. 
Má ra már a leg hí re sebb ma gyar tej ter mé kek kö zé emel ke dett.
Az itt hon és kül föl dön egya ránt szin te pár ját rit kí tó, 
ver seny társ nél kü li tú ró desszert, amely a nagy fe hér je
tar tal má val és a tej bi o ak tív anya ga i nak gaz dag tár há zá val

tû nik ki az édes ízû élel mi sze rek kö zül. Az egész sé ges 
és kor sze rû táp lál ko zás is mér ve it messze me nô en tel je sí ti
mind a gyer me kek, mind a fel nôt tek kö ré ben.

Â

Gyerekek kedvence, 
felnôttek öröme…

A Túró Rudi gyártósor egy része. A formázásból kijövô túró rudacskák
útja a mártógépekbe.
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mû sza kon ként 25 em ber sze le tel te a
„tú ró kí gyó kat” két de kás da ra bok ra.
Köz ben a fo gyasz tá si igé nyek annyi ra
meg nö ve ked tek, hogy a Du nán túl el lá -
tá sá ra Mar ca li ban is egy új üze met kel -
lett te le pí te ni. Eb ben a kor sze rû üzem -
ben már le he tô ség nyí lott a kü lön bö zô
gyü mölcs ké szít mé nyek kel íze sí tett vál -
to za tok gyár tá sá ra is. A ki lenc ve nes
évek kö ze pé tôl le zaj lott pri va ti zá ció so -
rán a má té szal kai üzem a Fri es land, a
mar ca li pe dig a Da non cég tu laj do ná ba
ke rült. A kor sze rû mû sza ki fej lesz tés
ered mé nye ként a ter mé kek élel mi szer-
biz ton sá gi gyár tá si kö rül mé nyei óri á si
mér ték ben ja vul tak. En nek ered mé nye -
ként a Fri es land cég a ha zai ter me lés -
nek már mint egy két har ma dát, a Da non
pe dig a töb bi ré szét ad ja.

Az új tu laj do no sok nagy len dü let tel
fog tak hoz zá az üze mek kor sze rû sí té sé -
hez, pél dá ul a má té szal kai üzem me gú jí -
tá sa há rom évig tar tott. Meg újult az épü -
let, a gyár tás tech no ló gia; tel jes egé szé -
ben a Tú ró Ru di gyár tá sá ra ren dez ked tek
be, élen a „pöttyös” Ru di val. 2008-ban
a Zal ka-tej tôl is át vet ték az ott gyár tott
ter mé kek elô ál lí tá sát.

Ha son ló fej lô dé sen ment át a Da non
a mar ca li gyá rá ban is, a tech no ló gia
kor sze rû sí té sé vel. Emel lett szá mos új
ter mé ket is ki bo csá tot tak, mint pél dá ul
a Mi ni Tú ró Ru dit, két fé le íze sí tés ben a
Szu per Ru dit stb. Köz ben a cso ma go lás
is fej lô dött, meg je lent a pi a con a hét
da ra bot tar tal ma zó ter mék csa lád is.
A mar ca li gyár ban 1997-ben na pon ta
négy száz-ezer 30-36 g-os ter mék ke rült
le a gyár tó sor ról, hat fé le íze sí tés ben.
Ma már a li cenc jo gon a két nagy kül föl -
di cég osz to zik.

Meg le pe té sül szol gált a 2010-es év -
ben az a hi va ta los tá jé koz ta tás, hogy a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal en ged élyez te
a SO LE MI ZO Zrt. ré szé re a Da non Kft.
Tú ró Ru di üz let ágá nak meg vá sár lá sát.
A szer zô dés ki ter jedt a mar ca li gyár ál tal
hasz nált véd je gyek re is. A Szu per Ru di
ter mé kek a Da non Kft. tu laj do ná ban
ma rad tak, füg get len for gal ma zás sal.
Köz ben a ter mék ka te gó ri án be lül több
ún. sa ját már kás ter mék is meg je lent a
pi a con, ame lyek ko moly ver seny tár sak -
nak bi zo nyul tak. Ezek kö zül töb bet bér -
gyár tás ke re té ben ál lí ta nak elô. Olyan
gyár tók is meg je len tek a pi a con, ame -
lyek ed dig nem gyár tot ták a ter mé ke ket
(pl. Bics ke, Vác, Ka pu vár, Sü kösd stb.).
En nek oka ar ra ve zet he tô vissza, hogy a
ter mé kek vi szony lag könnyen elô ál lít ha -
tók, a gyár tó sor mint egy hat hó nap alatt
ki épít he tô, 300-500 mil lió fo rint ból.

A TER MÉK MEG JE LE NÉ SE 
KÜL FÖL DÖN 

MÉG VÁ RAT MA GÁ RA

z Ha zánk ban a Tú ró Ru di nép sze rû sé ge
vi tat ha tat lan, az éves mint egy 450 mil -
li ós for gal ma zá sá val. A ha zai si ke re ken
fel buz dul va meg kí sé rel te a két nagy ha -
zai gyár tónk, hogy meg hó dít sák a vi lá got,
de több évi pró bál ko zás után sem be -
szél he tünk ko mo lyabb át tö rés rôl. 2005
ja nu ár já ban több eu ró pai or szág ban be -
in dult a hun ga ri cum nak szá mí tó ter mék
for gal ma zá sa. A Fri es land ugyan szép
ered mé nye ket ért el a Pöttyös már ká val
Ro má ni á ban, a Da non pe dig Len gyel -
or szág ban. A mennyi ség azon ban meg
sem kö ze lí tet te a ha za it. A Fri es land kis
lé pé sek kel to vább kí ván ha lad ni a vi seg -
rá di or szá gok ban, va la mint a Be ne lux ál -
la mok ban, mi vel eze ken a te rü le te ken
ki vá ló üz le ti po zí ci ók kal ren del ke zik.

A TER MÉ KEK KI TÜN TE TÉ SE,
HA ZAI TESZ TE LÉ SE

z Bár hi va ta lo san a Tú ró Ru di ne vet csak
egy ter mék csa lád hasz nál hat ja, a vá lasz -
ték azon ban a pi a con az ún. „cso ko lá -
dés” be vo na tos tú ró ból ké szül tek kel bô -
vült. A kü lön bö zô ér zék szer vi és egyéb bí -
rá la tok kap csán nyil ván va ló vá vált, il let ve
a ter mé kek fe li ra tá ból is ki de rült, hogy
ezek a ter mé kek nem cso ko lá dé val, ha -
nem ka kaó masszá val ké szül tek. Sôt, a
tú ró he lyett gyak ran más ha son ló alap -
anya gok ból is ké szül tek ter mé kek. Egy
ko ráb ban el vég zett tesz te lés bôl pe dig a
kö vet ke zôk re de rült fény.

A Pi ac ku ta tó In té zet mi nô sí té se sze rint
– amely 41 már ká ra ter jedt ki – a
„Pöttyös” Tú ró Ru di ka pott arany ér mes
mi nô sí tést. En nek a ter mék nek a nép -
sze rû sé ge kö zel öt ven éve tart. Össze té -
te le: zsír sze gény te hén tú ró; 40%-os ka -
kaó be vo nat; 33%-os vaj stb. Az ál la ga
ki vá ló, az íze har mo ni kus. Je len leg a
Fri es land-Cam pi na Hun ga ria Zrt. gyárt ja. 

A Bics kei Te jért Kft. ét cso ko lá dé val
íze sí tett ter mé ke, a Tú ró Ju ci arany ér -
mes. A Tú ró Gyu ri ezüs tér met szer zett a
Ti rol ban meg ren de zett, XI. nem zet kö zi
sajt fesz ti vá lon. 

Az egyéb, a ha zai pi a con ta lál ha tó
desszert jel le gû ter mé kek: a Na túr
Ru di, a lak tóz men tes Ru di, a Pöttyös,
a Koc kás, a Spar Ru di, a Tes co Va lue
Me ga Ru di, a Cser pes Ru di, a Tes co
Fit ness Tú ró Desszert stb. Ez utób bi
össze te vôi: fél zsí ros te hén tú ró 33%,
ka kaó étel be vo nó anyag min. 30%, zsír -

A védôgázas alufóliába csomagolt
Túró Rudit az üzletbe kerülés elôtt
külön ellenôrzik és válogatják
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Tisz telt Szer kesz tô ség!
Tisz telt Dr. Lend vai Bé la!
Ked ves Bé la bá csi!
Nagy meg le pe tés sel ol vas tam a III. év fo lyam már ci u si szá -
má ban meg je lent cik ket a gö rög or szá gi lá to ga tá sunk ról.

Szá mom ra is ér de kes volt a mint egy 21 éve tör tént ta -
pasz ta lat cse re ta nul sá ga it új ra át él ni, hi szen ilyen táv lat ból
már a lá tot tak le ül eped tek, re á li san lát juk a tör té né se ket.

A gö rög tej gaz da ság fej lett sé ge lenyûgö zött ben nün ket, de
úgy gon do lom, hogy az el múlt év ti ze dek ben a ma gyar tej -
ipar is ug rásszerûen fejlôdött.

A lap ról: Rend kí vül esz té ti kus és igé nyes meg je le nésû,
öröm mel ve szi kéz be az ol va só. Gra tu lá lok min da zok nak,
akik meg ter vez ték és meg va ló sí tot ták.

Hasz nos nak tar tom a to váb bi ak ban is, hogy egy-egy or -
szág tej gaz da sá ga be mu ta tás ra ke rül jön, egy részt a ta nul -
sá gok mi att, más részt sa ját tej gaz da sá gun kat össze tud juk
ha son lí ta ni más or szá go ké val, és el tud juk he lyez ni az
eu ró pai te ji pa rok so rá ban. 
To vább ra is vá rom a lap újabb szá ma i nak meg je le né sét!

DR. BAR TA IST VÁN
Mil kim pex Kft.

Ügy ve zetô igaz ga tó

sze gény ka kaó por, so vány tej por, aro -
ma, tea vaj, tar tó sí tó sze rek és szí ne zé -
kek. Íze sí té sül ese ten ként di ót és föl di
mo gyo rót is tar tal maz. 

A Rolly hû tött desszert; ka ka ós étel be -
vo nat ba márt va, tej, tej sa vó, tej por, cit -
rom sav, rész ben hid ro gé ne zett nö vé nyi
zsír (pál ma mag-olaj), emul ge á ló sze rek
(szó ja-le ti cin), sû rí tô anyag (mó do sí tott
ke mé nyí tô), sa va nyú sá got sza bá lyo zó
anyag (cit rom sav), tar tó sí tó szer (ká li um-
szor bát) össze te vô ket tar tal maz. A gyár -
tá sa Sü kös dön tör té nik.

A fel so rolt nagy vá lasz ték mel lett azon -
ban a ha gyo má nyos ter mé kek meg ôriz -
ték ré gi ér té ke i ket. For gal muk in kább nö -
ve ke dett, mint csök kent, a ver seny tár -
sak nak a pi a con va ló meg je le né se el len -
ére is.

Min de zek is me re té ben nem cso da,
hogy a „tú ró ru dak” több sé ge a gye re kek
ked ven ce, fel nôt tek örö me, és az egyik
leg nép sze rûbb tú rós-cso kis fi nom ság,
im már fél év szá za da. Bíz zunk ab ban,
hogy a sok fé le fesz ti vál mel lett egy or -
szá gos Tú ró Ru di fesz ti vál ra is sor ke rül -
het. Ezen a nagy sza bá sú ese mé nyen
or szág-vi lág elôtt meg mu tat koz hat na az
egyik hun ga ri cu munk, mint az egyik leg -

ked vel tebb tej desszert, de a sok fél „Ru -
dit” elô ál lí tó cé gek is a vá sár ló kö zön ség
elé is lép het né nek a ter mé ke ik kel.

TÚ RÓ RU DI SZTO RI: BUJ KA
BAR BA RA MEG A TÚ RÓ RU DI

z Ki ne hal lott vol na Buj ka Bar ba rá ról, a
nôi ví zi lab da-vá lo ga tott meg al ku vást
nem tû rô, ma xi ma lis ta cen te ré rôl, aki
19 gól lal vet te ki ré szét ja nu ár ban az

Eb-arany érem bôl? Mi vel ô a lab da rú gás
szur ko ló ja, el mond ta, hogy nem ti tok,
ne ki is él mény volt néz ni a Nor vé gia el le -
ni lab da rú gó mér kô zé se ket. Az EB-n pe -
dig Iz land és Auszt ria ver he tô nek tû nik a
cso port ban. A por tu gá lok el len már ke -
ve sebb esélyt lát a si ker re. Hát rány le -
het, hogy a me zôny ben ta lán mi le szünk
a leg ru tin ta la nab bak, de ezt csa pa tegy -
ség gel le het ki e gyen lí te ni, ahogy ezt Nor -
vé gia el len is lát hat tuk. 

– A nyol cad dön tô bôl már nem hin ném,
hogy to vább me gyünk, per sze ne le gyen
iga zam, kis sze ren csé vel akár még ez a
bra vúr is si ke rül het – mond ja Bar ba ra. –
Ne kem egyéb ként nem csak a ma gya rok
mi att kell majd iz gul nom. A 2010-es és
a 2014-es VB-n is 50 Tú ró Ru di ban fo -
gad tam egy csa pat tár sam mal a vég sô
gyôz tes re, így lesz ez most az EB-n is.
Mind két szer a né me tek re tet tem, úgy -
hogy két éve nagy volt az öröm. De most
tak ti kát vál tok, nem ér zem olyan erôs nek
Jo a chim Löw egy üt te sét. Az egyel ôre
ma rad jon az én tit kom, hogy ezút tal kit
ked ve lek, de azért is ma rad a tét: 50
Tú ró Ru di, leg fel jebb 100. 

2 DR. LEND VAY BÉ LA

Bujka Barbara EB-aranyérmes
vízilabdázó





A Bizerba Mérleg Hungária, mint profi élelmiszeripari mérlegek és
címkézô berendezések forgalmazója kifejlesztett az élelmiszeripar 
számára egy súlyellenôrzési rendszert. Így már nem csak mérleges
részmegoldásokat kínálunk, hanem komplett eszközökkel együttmûködô
szoftveres alkalmazást, amely a termékek gazdaságos gyártását támogatja. 

CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô
a minôségbiztosítás és termelés részére
Az élelmiszeriparban a (Checkweigher) futószalagos súlyellenôrzô
mérleg optimalizálja az elôrecsomagolt, egalizált élelmiszerek tömegét. 
A CWxmaxx a különféle áruk súlyosztályok szerinti osztályozásával, 
szabályozhatja a félkész termék feldolgozását. A Bizerba berendezés 
modulrendszerû felépítésével rugalmasan illeszthetô a különféle gyártó-
sorokhoz, a szabályozási jelkimenetekkel a töltés mennyiség kontrollálására 
is alkalmas. A készülék érintôképernyôs színes kijelzôjén több fontos 
mutató egyidejû megjelenítése gyors adatkiérté-kelést tesz lehetôvé. 
A súlyadatok sokrétû statisztikai feldolgozását és grafikai ábrázolását 
a _statistics.BRAIN szoftver teszi lehetôvé.

A _statistics. BRAIN szoftver 
a gyártási folyamatszabályozásra
A munkafolyamatok ellenôrzését a csomagolt-egalizált termékek 
elôállításánál az EK irányelvek, ill. a 25/2000 GM-FVM rendelet kötelezôvé
teszi. A Bizerba kifejezetten az egalizált termékek súlykontrolljához 
fejlesztette ki a folyamatszabályzó _statistics.BRAIN szoftvert,
amely gondoskodik az áruátvételtôl a termékkibocsátásig a töltômennyi-
ségek és folyamatok ellenôrzésérôl. A számítógépre csatlakoztatott 
mérleges munkaállomásokkal a program, megvalósítja a termékek, 
gépek, mûszakok határérték-szabvány szerinti ellenôrzését, és az adatok
kiértékelését, dokumentálását. 

Egyszerûen kézben tartható a termelési 
folyamat szoftveres támogatással!

Az élelmiszeripari elôállí-
tók _statistics.BRAIN –
szoftverrel optimalizál-
hatják, rugalmasabbá tehe-
tik a termék elôállítást.
Mivel az informatikai rend-
szer által biztosított támo-
gatás lévén, kevesebb
élômunkára lesz szük-
ség; ezáltal pontosabb és
hibamentes lesz a termék-

elôállítás. A termelési adatok azonnali kiértékelésével gyorsabban
és hatékonyabban tud beavatkozni a termelési folyamatokba.
A 100%-os ill. mintavételes termékellenôrzéssel csökken 
a drága túltöltések, selejt, a hibajavító utómunka mennyisége, amely
elôsegíti a szállítási határidôk betartását. 

A _statistics. BRAIN szoftverrel a töltômennyiség folyamatos ellenôr-
zése során elkerülhetô a termék alul- és felültöltöttsége.
A mérési eredmények folyamatos kiértékelésével csökkenteni tudja a
túltöltési veszteségeket. Így megtakarítja a túltöltési költségeket,
csökkenek az állásidôk az üzemben, növekszik a bevétel és javul
a vevôk elégedettsége is.

Kun László
Értékesítési tanácsadó

Telefon: 20/444-1789
E-mail: laszlo.kun@bizerba.hu

BIZERBA fejlesztések az élelmiszer elôállítóknak
CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô mérleg és statistics.BRAIN szoftver
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