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z Nyu ga ton a hely zet vál to zat lan. En nek, az
egyik leg si ke re sebb há bo rús re gény nek és az
eb bôl ké szült film nek a cí me fe je zi ki leg in -
kább a tej ág azat front ján ta pasz tal ha tó kül pi -
a ci fo lya ma tok je len le gi hely ze tét. To vább tart
a kí nai gaz da ság nö ve ke dé sé nek las su lá sa,
és Orosz or szág ese té ben fenn ma radt a tej -
ter mé kek re is vo nat ko zó szé les kö rû em bar -
gó. Eb ben a hely zet ben  a nagy tej ter me lô

eu ró pai or szá gok nak nem tud ják nö vel ni ki vi te lü ket, ami nek kö -
vet kez té ben a tej ter mé kek az Eu ró pai Unió pi a cán ma rad nak, és
to vább ra is csök ken tik a fel vá sár lá si ára kat.

z A kül sô pi a ci kö rül mé nyek ben po zi tív vál to zá sa te hát nem vár -
ha tó. A tej és tej ter mé kek vi lág pi a ci ke res le té nek csök ke né se to -
vább foly ta tó dik.

z A kül pi a ci té nye zôk Ma gyar or szá got is sú lyo san érin tik, meg ol -
dást kell ke res ni a hely zet ke ze lé sé re. Most azt ta pasz tal juk, hogy
be in dult egy gé pe zet, fel gyor sul tak az ese mé nyek a tej ág azat
front ján: sor ra szü let nek azok a dön té sek, mely a ne héz hely zet -
ben lé vô tej ter me lôk se gí té sét szol gál ják. Em ber em lé ke zet óta
nem volt ar ra pél da, hogy a ma gyar kor mány ilyen gyak ran és át -
fo gó an fog lal koz zon az ág azat prob lé má i val. A nyers tej árá nak
csök ke né se mi att ne héz hely zet be ke rült ter me lôk kép vi se le tét el -
lá tó Ter mék ta nács te szi a dol gát, fo lya ma to san bom báz za a mi -
nisz té ri u mot, ja vas la to kat ké szít ar ra vo nat ko zó an, hogy az ág azat
a meg vál to zott pi a ci hely zet ben is ered mé nye sen tud jon mû köd -
ni. Mun ká juk nak az a ho za dé ka, hogy a vég re haj tó ha ta lom lé pé -
se ket tesz a tej ter me lés meg men té sé re.

z Feb ru ár ban Lá zár Já nos, a „tej ha tal mú” Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tô mi nisz ter be je len tet te, hogy ár ki e gé szí tés re szá mít hat nak a
tej ter me lôk. Ezen a mó don kom pen zál ja majd az ál lam a vesz te -
sé get el szen ve dô tej ter me lô gaz da sá go kat, amely kár a tej fel vá -
sár lá si árak 20-30 fo rin tos csök ke né se mi att kö vet ke zett be.

z Már ci us ele jén már ar ról ér ke zett hír, hogy kor mány ha tá ro zat
szü le tett: a föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter nek a hó nap vé gé ig át fo gó
tej ág aza ti stra té gi át kell ki dol goz nia. To váb bá uta sít ja a Mi nisz ter -
el nök sé get ve ze tô mi nisz tert, hogy a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
be vo ná sá val dol goz zon ki ak ci ó ter vet már ci us vé gé ig az élel mi -
szer-kis ke res ke de lem ja ví tá sá ra.

z A kor mány ha tá ro zat a kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter nek azt
szab ta fel ada tul, hogy ké szít se nek elô ter jesz tést a tej ipa ri vál lal ko -
zá sok kül pi ac ra igény be ve he tô fel dol go zói ka pa ci tá sá ról és a kül -
föl di tej ipa ri tech no ló gi ák ha zai al kal ma zá sá nak le he tô sé ge i rôl.
A föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter nek fe lül kell vizs gál nia a friss és a tar -
tós tej for gal ma zá si rend sze rét. A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter pe -
dig ar ra ka pott meg bí zást a ha tá ro zat ban, hogy ké szít sen elô ter -
jesz tést a tej ter me lôk lik vi di tá sá nak nö ve lé sét szol gá ló in téz ke dé -
sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges 11,44 mil li árd fo rint több let for -
rás nak a köz pon ti költ ség ve tés Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri u mi fe -
je zet be tör té nô át cso por to sí tá sá ról már ci us 15-éig.

z Az em be ri erô for rá sok mi nisz te rét pe dig a ha tá ro zat ban ar ra
ké ri, hogy ké szít sen elô ter jesz tést a köz ét kez te té si sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról a friss tej fel hasz ná lá sá nak kö te le zô vé té te le ér de ké -
ben ez év áp ri lis 15-ig – ol vas ha tó a kor mány ha tá ro zat ban. 
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fa lu ne ve a leg is mer tebb né ve ti -
mo ló gi ai vizs gá lat sze rint ál lam -
ala pí tó ki rá lyunk any ja, Sa rolt fe -

je de le masszony ne vé bôl szár ma zik. A ma -
gyar tör té ne lem leg vi ha ro sabb két év szá -
za dá ban (XVI-XVII.) Sa rud több ször el nép -
te le ne dett, majd új ra né pe sült. La ko sai
oly kor olyan sze gény ség ben él tek, hogy
a ki ve tett adó ju kat sem tud ták meg fi zet ni.
A tö rök hó dolt ság után az eg ri püs pök ség
sze rez te meg a föl de ket, és azt a jobb á-
gyok kal ro bot ban (in gyen mun ká ban az
egy há zi föl de súr bir to kán vagy ház tar tá sá -
ban) mû vel tet te. A gát lás ta lan mér té kû
ro bot ter hek mi att a fa lu la kos sá gá nak egy
ré sze el köl töz ni kény sze rült.

z Az idôk so rán a dön tô en me zô gaz da ság -
ból élô te le pü lé sen két je len tôs ma nu fak -
tú ra is ki a la kult. Az egyik a tég la é ge tés, a
má sik a tu bák ké szí tés volt. (A tu bák a do -
hány le ve lek fi nom ra ôrölt for má ja, az orr -
ba szip pant ják fel.) A sa ru di tu bák a re -
form kor ra hír ne vet szer zett ma gá nak. 
A Ti sza sza bá lyo zá sát kö ve tô en a te le pü -
lés éle tét érin tô utol só ko moly vál to zás
1978-ban a Ti sza-tó ki a la kí tá sa volt.
A 127 négy zet ki lo mé te res, ere de ti leg
ön té zé si cé lok kal lét re ho zott mes ter sé -
ges víz fe lü let új pers pek tí vát kí nál Sa rud
szá má ra. A víz part hoz kö zel, a sa ru di
öböl ter mé sze ti szép sé ge it ki hasz nál va
egy új üdü lô fa lu jött lét re, amely nap ja -
ink ban is ala kul, for má ló dik. A rend szer -
vál to zást kö ve tô en azon ban egy re ke ve -
sebb a mun ka le he tô ség, az el ván dor lás
és az el öre ge dés a jel lem zô. 

z Sa ru don a Mul ti ton Kft. te he né sze té -
ben He ge dûs Csa ba te lep ve ze tô fo gad
ben nün ket. Rö vid be mu tat ko zá sá ból
meg tu dom, hogy a gyön gyö si Ká roly Ró -
bert Fô is ko lán 1994-ben dip lo má zott ál -
lat te nyész té si ag rár mér nök ként. El ôször
sa ját csa lá di gaz da sá guk ban dol go zott,
majd az egyik volt fô is ko lai cso port tár sá -
val egy ki sebb te he né sze tet mû köd te -
tett. Ezt kö ve tô en Cso ba jon az Iva nics
Far mon volt te lep ve ze tô. 2007-ben azért

Saját fejlesztésû fejôházat adtak át a
Multiton Kft. tejelô tehenészetében

A

ke rült a Mul ti ton Kft.-hez, mert az it te ni
nagy te hén lét szám mal mû kö dô te lep
iga zi szak mai ki hí vást je len tett szá má ra.

z Ké rem, mond ja el ne künk, hogy jött
lét re a cég, mi lyen tu laj do no si hát -
tér rel mû kö dik, és mi ké pe zi te vé -
keny sé gé nek alap ját?

z A mul ti ton (több hang) ki fe je zés a táv -
köz lés re utal. Az el ne ve zés hát te ré ben az
áll, hogy az egyik tu laj do nos, akit Ter hes
Sán dor nak hív nak, mû sza ki szak em ber,
és a táv köz lés te rü le tén dol go zik. Úgy tu -
dom, hogy egy nya ra lás al kal má val járt itt
a Ti sza-tó nál, ak kor is mer ke dett meg a
má sik tu laj do nos sal, Sár kö zi Ta más sal.
A két vál lal ko zó szel le mû em ber lá tott ab -
ban fan tá zi át, hogy me zô gaz da sá gi vál lal -
ko zást üze mel tes sen, ezért él tek a le he tô -
ség gel, és meg vá sá rol ták a he lyi té esz fel -
szá mo lá sa kor el adás ra fel kí nált te le pét. 
A mis kol ci szék he lyû Kft.-nek két fô mû -
kö dé si te rü le te van. Az egyik a Po rosz ló
te lep hellyel mû kö dô nö vény ter mesz té si
ág azat, amely 1000 hek tár kö rü li, túl -
nyo mó részt ma gán sze mé lyek tôl bé relt
te rü le ten gaz dál ko dik. Alap ve tô fel ada ta
a szar vas mar ha ál lo mány ta kar mány-
szük ség le té nek biz to sí tá sa. A ter me lés
ki seb bik há nya dát te szi ki a bú zá nak és
nap ra for gó nak mint áru nö vény nek a ter -
mesz té se. A bú za ter mesz tés sel ke let ke -
zô szal má val biz to sít va van a te he nek
alom szük ség le te is.

A má sik mû kö dé si te rü let a te je lô szar vas -
mar ha tar tás a Sa ru don lé vô te lep pel.
A tel jes szar vas mar ha lét szá munk 1400,
a te he nek szá ma pe dig 640, mely bôl
most 550 egyed ke rül fe jés re. Van még
620 üszônk, me lyek bôl a ki se lej te zett te -
he ne ket pó tol juk, és 120 bi kánk híz la lás -
ban, azo kat fo lya ma to san ér té ke sít jük.

z A kö zel múlt ban mi lyen fej lesz té se -
ket va ló sí tot tak meg a te le pen, és
mi lyen el kép ze lé se ik van nak a jö vôt
il le tô en?

z A te le pen az évek so rán fo lya ma to san
áta la kí tá si mun kák, épít ke zé sek, tech no -
ló gi ai fej lesz té sek tör tén tek. A ré gi tí pu sú
is tál lók fa la it ki vet tük, így a nyá ri hô ség
ke vés bé vi se li meg az ál lo mányt. Épí tet -
tünk két új kor sze rû, nagy bel ma gas sá gú
is tál lót; az egyik pá lyá za ti pénz bôl, a má -
sik ön erôs be ru há zás ként va ló sult meg.
Is tál ló ink mé lyal mos rend sze rû ek, fagy -
men tes ita tók kal, pá rá sí tó ven til lá to rok kal
van nak fel sze rel ve. A nö ven dék bi ka bor jak
ka rám ban van nak el he lyez ve, mely hez
egy-egy ig lu (az esz ki mók hó ból épí tett
me ne dé két utá no zó épít mény) tar to zik.
Fe dett ete tô te re ket ala kí tot tunk ki, ami vel
meg szûnt az ete ten dô ta kar mány idô já -
rás nak va ló ki tett sé ge. A bor jú ne ve lés fel -
té te le it is fej lesz tet tük. Vá sá rol tunk mo bil
bor jú há za kat, és au to ma ta ita tó rend szert
ál lí tot tunk be. El ké szült a szer ves trá gya -
tá ro ló. A kis menny iség ben ke let ke zett
hígt rá gyát egy sze pa rá tor ral tesszük ke zel -
he tô vé. Meg épült a hat tor nyos ta kar -
mány tá ro ló, da rá ló val fel sze rel ve. A fe jô -
há zat pe dig ezen a hé ten üze mel tük be.
A fe jô ház épü le tét pá lyá za ti se gít ség gel
hoz tuk lét re, be ren de zé sét egyik tu laj do -
no sunk, Ter hes Sán dor ter vez te. Az azo -
no sí tó ka pu is sa ját fej lesz té sünk ered -
mé nye. Nem szá mít új do log nak ná lunk
az ilyes mi, mi vel ez elôtt nyolc év vel a
Cow boy fan tá zi a név re hall ga tó te le pi rá nyí -
tá si rend szer is sa ját fej lesz tés ered mé -
nye ként jött lét re. A szak ma ré szé rôl volt
ér dek lô dés az újí tás iránt, a Hols te in Ma -
ga zin is írt ró la, hogy ná lunk van az or -
szág ban egye dül ez a ma gyar fej lesz té sû
te le pi rá nyí tá si rend szer.
A táv la ti fej lesz té si el kép ze lé sek kö zött
sze re pel még egy is tál ló épí té se, amely -
ben a bi ká kat hiz lal nánk meg, és bér vá -

Hegedûs Csaba telepvezetô
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a Tisza-tó mellett találjuk. Lakóinak száma valamicskét
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gás után a húst köz vet le nül ér té ke sí te -
nénk a kis ke res ke del mi és ven dég lá tó-
i pa ri egy sé gek kö zött.

z Mi le het az oka an nak, hogy nem
ter jedt el az Önök ál tal ki fej lesz tett
te le pi rá nyí tá si rend szer?

z So kat gon dol kod tam azon, mi ért nem
vá lasz tot ták má sok is a mi rend sze rün ket.
Nyil ván azért, mert nincs meg a bi za lom,
nagy a be ru há zás koc ká za ta. A meg bíz ha -
tó sá got a köz is mert már ka ne vek nek tu laj -
do nít ják, amit az tán meg is kell fi zet ni.
A mi rend sze rünk nek az elô nye a töb bi
rend szer hez ké pest, hogy jó val ol csóbb.
A transz pon der és a lé pésszám lá ló ná lunk
egy egy sé get ké pez, és az ára – más mû -
kö dô rend sze re ké hez ké pest – har ma d-
annyi. A mi rend sze rünk mû köd te té se
egy sze rû és könnyen el sa já tít ha tó. Komp -
lex egész ként is al kal maz ha tó, de az
egyes ele mek egye sé vel, ön ál ló an, a he lyi
igé nyek nek meg fe le lô en is be épít he tôk.
A mi te le pi rá nyí tá si rend sze rünk áll az
au to ma ta ivar zás-meg fi gye lés bôl, az adat -
bá zis-ke ze lô prog ram ból, a fe jés, mo só-
a u to ma ta és pá rá sí tó ve zér lô bôl va la mint
a va gyon vé del mi rend szer bôl.
A fe jô ház ba ér ke zô te he net a rend szer
azo no sít ja, rög zí ti, hogy mennyi ide je fej -
tük, mennyi te jet adott, és le ír ja az elô zô
8 nap ak ti vi tá sát. Amennyi ben az elô zô
5 nap alatt 120%-os moz gás-ak ti vi tást
mu tat, az adat be ke rül a le het sé ges ivar -
zás táb lá zat ba. Az 50 nap ja el lett vagy
már vem hes, eset leg a se lej te zés re vá rók
cso port já ba tar to zók kal nem fog lal ko zunk.
Ab ban az eset ben, ha az ada tok meg fe lel -
nek az ivar zás fel té te le i nek, ak kor egy kar -
tont nyom ta tunk ki, amely alap ján az ál la -
tot a mû szak ve ze tô vizs gá lat alá ve szi, és

an nak ered mé nye ként dönt a ter mé ke nyí -
tés rôl. A ter mé ke nyí tés az elô re el ké szí tett
pá ro sí tá si terv alap ján tör té nik.

z Mi a vé le mé nye a ja nu á ri szá munk -
ban meg je lent, a V-N-V Kft. ál tal for -
gal ma zott esz köz rôl, amely mé ri a
ké rô dzés ak ti vi tást és a tej tôgy ne -
gye den kén ti ve ze tô ké pes sé gét, és
az ada tok hoz okos te le fon se gít sé gé -
vel is hoz zá fé rést  biz to sít? 

z Azo kon a te le pe ken, ame lye ken nagy ál -
lat lét szám van, ott a te hén el vesz ti az
egye di sé gét. Úgy le het nyo mon kö vet ni a
te hén ter me lé sét, ha mi nél több in for má -
ci ó val ren del ke zünk ve le kap cso lat ban;
eh hez a mo dern esz kö zök igény be vé te le
el ke rül he tet len. Az a vé le mé nyem, hogy
ezek a kor sze rû esz kö zök ak kor té rül nek
meg iga zán, ha a ma na ge ment és a te le -
pen dol go zók is ki hasz nál ják az azok ban
lé vô tech ni kai le he tô sé ge ket, ahol biz to -
sít va van ezek nek az esz kö zök nek a fo lya -
ma tos mû köd te té se. A tej ve ze tô ké pes sé -
gé nek mé ré se már évek óta ben ne van a
rend sze rek ben, de azo kat egy idô után
gyak ran nem hasz nál ják. Ezek nek a kor -
sze rû be ren de zé sek nek nagy a szer viz igé -
nye. Az el ha gyott, meg hi bá so dott transz -
pon de re ket ja ví ta ni, pó tol ni kell. Azt ta -
pasz ta lom, hogy fô leg a na gyobb te le pe -
ken, füg get le nül at tól, hogy már ma gán tu -
laj don ban van nak, még is a té esz-fí ling
ural ja a szem lé le tet. A te hén nya ká ból ki -
es het a transz pon der, ami még hasz nál -
ha tó len ne, de a te le pen dol go zó kat ez
már nem ér dek li, nem ha jol nak le ér te.
Elô for dul az is, hogy a te he net úgy szál lít -
ják el se lej te zé se kor, hogy még a tansz -
pon dert sem ve szik ki a nya ká ból. A te je -
lô szar vas mar hák te le pé nek mû köd te té -

sé ben az em be ri té nye zôk nek meg ha tá ro -
zó sze re pe van.
A má sik vég let: a rend szer tôl ka pott sok
ada tot nem tud ják sú lyoz ni, nem tud ják a
he lyü kön ke zel ni. A te hén ak ti vi tá sá nak
vál to zá sa adód hat be teg ség bôl, de je lent -
he ti az ivar zá si ál la po tot is, ezért ala pos
elem zés után sza bad csak a szük sé ges
be a vat ko zás ról dön te ni. Na gyon sok ame -
ri kai te lep tech no ló gi á ját ta nul má nyoz -
tam. A ta pasz tal tak alap ján azt mon dom,
hogy az ame ri kai és ma gyar te le pek mû -
kö dé se kö zött az el té rés ab ban van, hogy
ná lunk nem fi ze tik meg kel lô kép pen a
ma na ge men tet, il let ve nincs meg a fe le lô -
se az egyes szak te rü le tek nek. Ott mû sza -
kon ként min den szak te rü le tet egy-egy
mû szak ve ze tô fel ügyel. En nek meg fe le lô -
en van, aki az ál la tok moz ga tá sá val fog lal -
ko zik, van, aki a prob lé más te he ne ket
vizs gál ja, vagy a tôgy ke ze lés re sza ko so -
dott, és olyan is van, aki  az ivar zók kal fog -
lal ko zik. A szak te rü le ten nagy gya kor la ti
jár tas sá got szer zett ve ze tôk a he lyü kön
tud ják ke zel ni a szá mí tó gép ál tal össze -
gyûj tött in for má ci ó kat, és idô ben a he lyes
dön tés re tud nak jut ni. Ná lunk el ha nya golt
ez a te rü let, nem ér tik en nek fon tos sá gát,
és nin cse nek ilyen spe ci á lis kép zett sé gû
szak em be rek.

z A Mul ti ton Kft.-nél ele get tud nak
ten ni az elôb bi ek ben fel vá zolt el vá rá -
sok nak?

z A te le pün kön négy ve ze tô van. Egyi kô jük,
Me gye ri Jó zsef a mû sza ki rend szer üze mel -
te té sé ért fe lel. Kar ban tart ja a tu laj do nos
ál tal ter ve zett rend szert, el vég zi a szük sé -
ges el len ôr zé se ket a gé pe ken és be ren de -
zé se ken. Ket ten vi szik a mû szak ve ze tést,
Csat lós Esz ter és Vá ra di Csa ba, egyi kô jük

Automata itatórendszerrel felszerelt borjúnevelô
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a dél elôt ti, a má sik a dél utá ni mû sza kot
fel ügye li. Ôk vég zik az in sze mi ná to ri te vé -
keny sé get is, és fel ügye lik a fe jés fo lya ma -
tát, fog lal koz nak a prob lé más te he nek ke -
ze lé sé vel. Én mint te lep ve ze tô he ti prog -
ram alap ján dol go zom dr. Szé pe Bál int ál -
lat or vos úr ral. Min den nap ra elô re ter ve zett
fel ada ta ink van nak. Min den reg gel a fris -
sen el lett te he nek test hô mér sék le té nek és
a tej ve ze tô ké pes sé gé nek vizs gá la tá val
kez dô dik a nap. Hét fôn ál lan dó elem az el -
le tôi tel jes el len ôr zés és üszô vem hes sé gi
vizs gá lat, ked den ult ra han gos vem hes ség -
vizs gá lat tal, szer dán a már ter me lés ben lé -
vô, 21 nap ja el lett és a 80 nap ja el lett, de
még nem ter mé ke nyí tett te he nek vizs gá la -
tá val fog lal ko zunk. Csü tör tö kön el le tôi tel -
jes vizs gá lat kö vet ke zik, majd pén te ken a
fris sen apasz tott te he nek és bor jak át cso -
por to sí tá sá val és vak ci ná zá sá val fog lal ko -
zom. A he ti prog ram hoz il lesz ke dik a
Cow boy te le pi rá nyí tá si rend szer. 

z Mi jel lem zi a mos ta ni ál lo mányt, mi -
lyen ter me lé si pa ra mé te rek kel ren del -
kez nek, ho gyan ala kí tot ták ki azo kat?

z A szö vet ke ze ti idôk ben is itt már Hols -
te in-fríz te he nek vol tak, ab ból az ál lo -
mány ból mint egy 200 egyed ma radt.
Majd 2003-ban a Haj dú-Bi har me gyé ben
fel szá molt úji rá zi te he né szet ál lo má nya
ke rült ide, az zal már kö zel vol tunk az 500
egye des te hén lét szám hoz. Enn él a he te -
ro gén ál lo mány nál el kel lett vé gez ni a sze -
lek tá lást, az ala csony ter me lé sû és prob -
lé más egye dek se lej te zés re ke rül tek, ezál -
tal a da rab szám le csök kent 400 kö rü li re.
A mi nô sé gi fej lô dést in nét szá mít juk, et tôl
kezd ve a sa ját pá ro sí tá si terv sze rin ti sza -

po ru lat ból tud juk az egye de ket pó tol ni,
il let ve nö vel ni a te he nek szá mát. Na pon-
ta há rom szor fe jünk, a fe jé si át la gunk
35 kg/te hén. Az ál lo mány te nyész ér té két
cél pá ro sí tás sal nö vel jük.
Az a cél, hogy mi nél hosszabb le gyen a te -
hén hasz nos élet tar ta ma, fo lya ma to san
kel lô mennyi sé gû te jet tud jon ter mel ni.
A kül le mi kö ve tel mé nye ket már a meg fe -
le lô szint re hoz tuk. Ja ví ta ni szük sé ges
még a tôgy jel lem zô ket, és nö vel ni kell az
ál lo mány fer ti li tá si mu ta tó ját. Ezen a te rü -
le ten a szak má ban el is me rést szer zett
szak em ber, Szô nyi Vik tor van se gít sé günk -
re. To vább nö vel jük a kö ve tel mé nye ket az
ál lo mány nál, a tôgy gyul la dás ra haj la mos
egye de ket ki se lej tez zük. Ez zel a sze lek ci ó -
val si ke rült a mi ni má lis ra csök ken te ni a
tôgy gyul la dá sok elô for du lá sát. Nem ter -
mé ke nyít jük a 250 nap nál több lak tá ci ós
ide jû és a na pi 35 kg-nál ke ve seb bet ter -
me lô te he ne ket. Ezek pót lá sát sa ját ne ve -
lé sû üszôk kel pó tol juk. Úgy szá mo lunk,
hogy nagy já ból egy év el tel té vel már ér té -
ke sí te ni tu dunk az üszôk bôl, mert a je len -
le gi te hén lét szá mot fé rô hely hi á nyá ban
nem tud juk to vább nö vel ni. Le egy sze rû sít -
ve a dol go kat azt szok tam mon da ni, hogy
olyan ál lo mány ki ala kí tá sá ra tö rek szünk,
amely ben nem lesz is me rôs a te hén fül -
szá ma… Ez ugye annyit tesz, hogy azért
nem is me rem a szá mát, mert nem volt
ve le kü lö nö sebb prob lé ma, nem kel lett a
ke ze lé sé vel, gyó gyí tá sá val baj lód ni.

z A te jet hol tud ják ér té ke sí te ni, és a
te le pen hány em ber nek tud nak mun -
kát biz to sí ta ni?

z Na pon ta há rom al ka lom mal fe jünk. Ez a
te vé keny ség nyol có rán ként kö ve ti egy -
mást. Reg gel 4 óra kor van az el sô fe jés,
dél ben a má so dik, és es te 8 óra kor ke rül
sor a har ma dik fe jés re. A fe jô ház 2x16-os
hal szál kás el ren de zé sû. Mi vel na gyobb a
ka pa ci tá sa, mint az elô zô fe jô ház nak volt,
így a fe jé si idô tar ta mot egy órá val tud tuk
csök ken te ni. Az új fe jô ház tá ga sabb, szel -
lô sebb, mint a ré gi volt, itt job ban ér zi ma -
gát a te hén, és az épü let a dol go zók nak is
ké nyel me sebb mun ka vég zést tesz le he tô -
vé. A fe jé si te vé keny ség hez 4 fôt al kal ma -
zunk: 2 fô a fe jô ak ná ban dol go zik, 1 fô a
fel haj tást vég zi, és 1 fô a tej há zért fe lel.
Két mû szak ban tör té nik a mun ka vég zés,
a mû szak vál tás a dé li fe jés kö ze pén van.
Az ál ta lunk ter melt tej meg fe lel az ext ra tej
fel té te le i nek. Zsír tar tal ma 3,5-3,6%, fe -
hér je tar tal ma 3,25%. A te jet má so dik éve
az olasz tu laj don ban lé vô ebe si Ma gyar
Sajt Kft. vá sá rol ja meg tô lünk. Par me zán

jel le gû saj tot ké szí te nek itt, és fél kész ál -
la pot ban szál lít ják azt ki Olasz or szág ba.
Ne gyed éven te új ra tár gyal juk a tej át vé te li
árát, az el múlt év ben 70-80 Ft kö zött fi -
zet tek ér te. A mi nô sé gi fel ár az át vé te li
pa ra mé te rek tôl va ló po zi tív vagy ne ga tív
el té rés sze rint mó do sít ja az árat. Ilyen fel -
té te lek mel lett, ami kor az át ve vô fi zet a
ma ga sabb fe hér je vagy a ma ga sabb zsír -
tar ta lo mért, már ér de mes a ter me lô nek
er re a szem pont ra is oda fi gyel ni.
A te le pen 26 fôt fog lal koz ta tunk. Eb be a
lét szám ba be le tar toz nak a kar ban tar tá si,
épí té si mun kát vég zôk is. A te lep nagy ré -
sze kö zel 40 éves, így bô ven van ten ni va -
ló juk. Al kal ma zot ta ink egy ré sze a kö ze li
te le pü lé se ken la kik, de van, aki 30 km-rôl
jár be. Most pró bál ko zunk in di ai ven dég -
mun ká sok kal, je len leg 6 fôt al kal ma zunk.
Nóg rád kö ves den egy olasz tu laj do nú te le -
pen már ré gebb óta dol goz nak in di a i ak,
on nan az is me ret ség, így ke rül tek ide.
A fa lu ban bé re lünk ne kik egy há zat, ott
lak nak. Van kö zöt tük egy em ber, aki be -
szé li nyel vün ket, a töb bi ek kel csak an go -
lul tu dunk szót vál ta ni. Nem vi lág meg vál -
tó do log az ô fog lal koz ta tá suk, de leg -
alább ren del ke zés re áll nak. Gon dol junk
be le, mi lyen prob lé ma adó dik ab ból, ha a
haj na li 4 órá si fe jés re nem jön be az al kal -
ma zott! Ve lük ilyen még nem for dult elô.
El gon dol kod ta tó az a je len ség, amely a kis
fal vak ban ta pasz tal ha tó. Itt ál ta lá ban a
leg na gyobb fog lal koz ta tó az ön kor mány zat
a köz mun ka-prog ram já val, amely vi szi a
pénzt, de a fa lu nak be vé te le be lô le nem
ke let ke zik. A köz mun ká sok sok szor tel je -
sen szük ség te le nül dol goz nak. Lát szat -
mun kát vé gez nek, és ér te ha vi 40-50
ezer Ft-ot kap nak, ami vel meg elég sze nek.
Úgy gon dol kod nak, hogy a te le pen sok kal
töb bet kel le ne dol goz ni, ezért nem vál lal -
ják, még ak kor sem, ha há rom szor annyit
kap ná nak ér te. Meg szok ták, hogy né hány
hó na pot idény mun ká val töl te nek, és köz -
mun kás ként ke vés pénzt kap nak, de a
mun ka erô pi a con nem mé ret te tik meg
ma gu kat.

z Mi lyen szem pon tok sze rint tör té nik
a te he nek ta kar má nyo zá sa?

z A te he nek tö meg ta kar mány-igé nyét a
nö vény ter mesz té si ág azat 90%-ban biz to -
sí ta ni tud ja. A ta kar mányt igyek szünk mi -
nél több kom po nens bôl össze rak ni. Az ab -
rak ta kar mány alap ja a ku ko ri ca da ra,
hasz ná lunk még ke vés szó ját is. Az ab rak-
kom po nens töb bi össze te vô jét, a vé dett
szó ját, a vé dett rep cét (a bypass ha tás
mi att), ben ne a pre mi xet is az Ag ro-Fe ed

Nagy belmagasságú, nyitott 
oldalfalú új istállók
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Kft.-tôl vá sá rol juk; az ô szak ta ná csa dó juk
se gít sé gé vel ál lít juk össze a re cep tú rát is.
A ku ko ri ca szi lázs mel lett ké szí tünk ku ko -
ri ca ccm-et, fû sze názst és lu cer na sze -
názst. Hasz ná lunk lu cer na szé nát, fû szé -
nát és rét iszé nát. Ro má ni á ból nyers ré pa -
sze le tet vá sá ro lunk, „hur ká ba” tölt jük, így
egész év ben ren del ke zés re áll.
Si ló zó és egyéb be ta ka rí tó gé pe ink meg -
van nak. A si ló töl tô gé pet pe dig a Ma nax
Kft.-tôl bé rel jük. A be ta ka rí tás te rén na -
gyon lé nye ges szem pont, hogy a ta kar -
mány nak op ti má lis le gyen a bel tar tal ma.
A nagy ál lat lét szám ból ere dô en nagy
mennyi sé gû tö meg ta kar mányt kell be ta -
ka rí ta ni, és er re na gyon rö vid idô áll ren -
del ke zés re. Ezért idô ben biz to sí ta ni kell
a nagy tel je sít mé nyû be ta ka rí tó gé pet, de
az idô já rás nak is ke gyes nek kell len nie.
Az ál la tok ete té sét a 12 köb mé te res Si lo -
king ta kar mány ke ve rô-ki osz tó ko csi val
old juk meg. A ta kar mány mennyi sé ge és
össze té te le az ál la tok ter me lé sé hez és
test tö me gé hez van iga zít va.
A bor jak szü le té sük után egy órán be lül
meg kap ják az anya föcs te jét, és még há -
rom na pig tej jel, majd tej pót ló val táp lál juk
ôket. A ket rec ben egy hé tig van nak, utá -
na kor sze rint cso por to sít juk ôket, és 60
na pig ma rad nak így együtt. A cso por tos

tar tás ban az egyes ál la to kat a bor jú i ta tó
ér zé ke lô je a fül be el he lye zett jel adó se gít -
sé gé vel azo no sít ja, majd hoz zá fér he tô vé
te szi, hogy a test re sza bott mennyi sé gû
tej pót ló hoz hoz zá jus sa nak. Az ada golt tej -
pót ló szer mennyi sé ge az ál lat ko ra alap -
ján van meg ha tá roz va. Elô for dul, hogy ezt
a mennyi sé get nem ké pes fel ven ni, ak kor
mó do sí tunk az ada gon. 
Hat van na pos kor után to vább nem kap -
ják a tej pót lót, a már meg is mert bor jú
star ter tá pot ad li bi tum fo gyaszt hat ják,
amely ki e gé szül szá las ta kar mánnyal.

z Mi jel lem zi az ál la tok hasz nos élet tar -
ta mát, hogy ala kul a lak tá ci ós mu ta tó?

z Most ala csony a lak tá ci ós mu ta tónk
(2,4) ami nek az a ma gya rá za ta, hogy az
ál lo mány nö ve lé se és a se lej te zés után
nagy az el sô el lé sû te he nek ará nya. Egy re
több olyan te he nünk van, amely már négy
vagy an nál több al ka lom mal el lett. En nek
meg fe le lô en nô a hasz nos élet tar tam is,
nem rit ka a 7-8 éves te hén. Van olyan te -
he nünk, ame lyik már 13 éves, és még
most is ter me lés ben van. Az arany törzs -
köny ves 100 000 kg tej élet tel je sít mé nyû
te he ne ink szá ma je len leg 3, ez a lét szám
a kö vet ke zô évek ben nö ve ked ni fog.

z Hi vat ko zott már ame ri kai pél dá ra,
amely kö ve ten dô len ne. Van-e más
kül föl di ta pasz ta la ta, ame lyet ér de -
mes len ne meg szív lel ni?

z Egy rö vid idôt töl töt tem még fô is ko lás
ko rom ban Dá ni á ban, egy csa lá di far -
mon. Az ot ta ni szem lé let, az a kö zeg,
ahol az em be rek bi za lom mal van nak
egy más iránt, az kö ve ten dô pél da le -
het ne itt is. A tej el szál lí tá sa vagy a ta -
kar mány ér kez te té se úgy tör tént, hogy
a ki he lye zett nap tár ban fel ír ták a men-
nyi sé get, nem kel lett ah hoz a gaz dá -
nak ott len ni. Se lej te zés kor a meg je-
lölt te he net éj sza ka szál lí tot ták el a
gaz da je len lé te nél kül. A mag tár ból
a ter ményt mé rés nél kül vit ték el, el fo -
gad va azt, hogy a tá ro lás he lyén majd
el vég zik ezt a mû ve le tet. Az egy tel je -
sen más vi lág. Ez a szem lé let a mun -
ka vég zés re is igaz. Ott is volt al kal ma -
zott, de nem kel lett raj ta szá mon kér -
ni, hogy el vé gez te-e a mun ká ját. Ná -
lunk meg még az uj ját is meg szá mol ja
az em ber egy kéz fo gás után, annyi ra
nem bí zunk egy más ban…

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Saját fejlesztésû fejôház, indiai vendégmunkással
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vá ros az egész ma gyar nyelv te rü le -
ten, de kü lö nö sen a haj dú vá ro sok
so rá ban a gö rög ka to li kus val lá sá -

val tû nik ki, itt van a gö rög ka to li kus egy -
ház me gye szék he lye. Leg je len tô sebb épü -
le te a Gö rög Ka to li kus Szé kes egy ház. Je -
len tôs tör té nel mi év a te le pü lés éle té ben
1605, a Bocs kai-sza bad ság harc ide je.
A csá szá ri ön kénnyel szem ben in dí tott sza -
bad ság har cot a haj dúk vit ték gyô ze lem re.
Vi szon zás ként Bocs kai Ist ván a fe je de lem -
mé vá lasz tá sa után haj dú i nak ne me si cí -
met ado má nyo zott, egyút tal biz to sí tot ta le -
te le pe dé sü ket. A haj dúk részt vet tek a Rá -
kóc zi-sza bad ság harc ban, hû ség gel szol gál -
ták a fe je del met. Az 1848-49-es for ra da -
lom- és sza bad ság harc ból is de re ka san ki -
vet ték a ré szü ket. 

z Haj dú do rog a ré gió töb bi te le pü lé sé hez ha -
son ló an a le te le pült haj dúk le szár ma zot ta i -
nak szor gal má ra tá masz kod va, jó föld jé re
épít ve, a nö vény ter mesz tés sel és az eh hez
tár su ló ál lat tar tás sal nyújt meg él he té si le he -
tô sé get. Haj dú do ro gon és kör nyé kén sok
szor gal mas em ber él. Az or szá gos át lag hoz
ké pest jó val töb ben fog lal koz nak te je lô te -
hén tar tás sal. Itt még mû kö dik a tej be gyûj tés
rend sze re, na pon ta 2000 li ter te jet ad nak le
a kis ter me lôk a tej csar nok ba.

z Mit je lent  az „iga zi csa lá di vál lal ko zás” ki -
fe je zés? Az én meg kö ze lí té sem ben azt je len -
ti, hogy a csa lád min den tag ja, a szü lôk és a
há rom fiú egy cé lért, egy gaz da ság ban dol -

go zik, itt bon ta koz tat ják ki te het sé gü ket, itt
ta lál ják meg ér vé nye sü lé sük út ját. Azért dol -
goz nak, hogy a vál lal ko zás hosszú idôn át a
csa lád tu laj do ná ban ma rad jon, és ge ne rá-
ci ó ról ge ne rá ci ó ra száll jon. Az iga zi csa lá di
vál lal ko zás fel épí té sé hez erôs aka rat, sze re -
tet és szen ved ély kell, Sza kál Pé ter ese té ben
ezt ta pasz tal tam. 

z Ho gyan jött lét re, és mi ként fej lô dött
szá mot te vô gaz da ság gá ez a csa lá di
vál lal ko zás? – kér de zem  Sza kál Pé tert
a csa lád fôt.

z Ezen a ta nyán, Haj dú do rog szé lén, ahol
most va gyunk, az 50-es évek ele jén szü le -
im kis ta nya si gaz da sá ga mû kö dött. Az ô
ide jük ben is az ál lat tar tás ad ta a meg él he -
tés alap ját. Itt szü let tem a ta nyán, gyer -
mek ként itt ta nul tam meg az ál la tok kal va -
ló fog lal ko zást. Ter mé sze tes volt szá mom ra,
hogy apám nyom do ka in ha lad va én is a
Deb re cen-Pal la gon lé vô Me zô gaz da sá gi
Szak kö zép is ko lá ban ta nul jak. A me zô gaz -
da sá gi tech ni ku si vizs ga meg szer zé se után
a he lyi Bocs kai Tsz-be ke rül tem gya kor nok -
nak. Ké sôbb kö zép ve ze tô ként a ser tés te -
nyész tést fel ügyel tem. Kez det ben jól érez -
tem ma gam, de ké sôbb a szö vet ke zet ve ze -
tôi nem hagy ták ér vény re jut tat ni szak mai
el kép ze lé se i met. Ek kor úgy dön töt tem (ez
1987-ben volt), hogy sa ját vál lal ko zást in dí -
tok. Több fé le do log gal fog lal koz tam. Volt

idô szak, ami kor ser té se ket tar tot tam, majd
pe dig bro i ler csir két ne vel tem. Ez után a li ba -
te nyész tés és a pe cse nye bá rány-elô ál lí tás
te rü le tén is ki pró bál tam ma gam. Nem bán -
tam meg a vál tást, mert rö vid idô el tel té vel
jöt tek az ered mé nyek. Ez úgy volt le het sé -
ges, hogy a pi a ci kö rül mé nyek vál to zá sa i hoz
ru gal ma san al kal maz kod tam vál lal ko zá som -
mal. A csa lá di vál lal ko zás fej lô dé sé nek kül -
sô sé gek ben is ér zé kel he tô el sô meg nyil vá -
nu lá sa az volt, hogy a Zsi gu lit dí zel üze mû
Volks wa gen Golf ra tud tam cse rél ni, ami a
80-as évek vé gén nagy do log nak szá mí tott.
A te hén tar tás 1995-ben in dult, ami kor egy
tar to zás ki e gyen lí té se ként 20-25 te hén ke -
rült a gaz da ság ba. Eb ben az idô ben még a
ju ho ké volt a fô sze rep, mel let te fej lesz tet tem
fo ko za to san a te jel ôszar vas mar ha-tar tást.
A 2000-es évek ele jé re már fél száz te hén nel
és fe jô ház zal ren del kez tem. Vá la szút elôtt
áll tam, dön te nem kel lett, ho gyan to vább.
Na gyobb le he tô sé get lát tam a te hén tar tás -
ban, mint a ju hok kal va ló fog lal ko zás ban,
ezért a to váb bi ak ban min den erôm mel en -
nek fej lesz té sé hez kezd tem.

z A csa lád töb bi tag ja mi lyen sze re pet
tölt be a vál lal ko zás ban?

z Fe le sé gem nek nem vol tak ta pasz ta la tai az
ál lat tar tás ban, mi vel ko ráb ban a pos tán dol -
go zott. A vál lal ko zás be in dí tá sá hoz szük ség
volt az ô se gít sé gé re is. A gye re kek ne ve lé se
mel lett ô is ki vet te ré szét a ten ni va lók ból; a
li ba té pés tôl az ál la tok gon do zá sán át so kat
se gí tett. A leg fon to sabb se gít ség azon ban az
ô ré szé rôl az, hogy mind a mai na pig nyu godt
csa lá di hát te ret biz to sít szá munk ra. A há rom
fiú ahogy nôtt, cse pe re dett, ko rá nak meg-
fe le lô el fog lalt sá got ka pott a gaz da ság ban.
Az ál la tok le gel te té sé vel, ôr zé sé vel tud tak
be kap cso lód ni a mun ká ba. A gyer mek kor -
ban meg élt él mé nyek po zi tív kö tô dés sé ala -
kul tak, mind annyi an ma rad tak a csa lá di gaz -
da ság ban. A jö vô zá lo gát a ki a la kult csa lá di
össze fo gás ban lát juk, amely re ala poz va fej -
lô dünk to vább. Meg sok szo roz ta az erô met,

A gazda három fiával a reggeli megbeszélést követôen
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hogy a fi úk kö ve tik a pél dá mat. Ez meg nyil -
vá nult ab ban is, hogy nagy ap juk és ap juk
után ôk is Deb re cen-Pal la gon ta nul ták meg
a gaz dál ko dás alap ja it. Jó is ko la volt az, ala -
pos fel ké szí tést adott. A leg fi a ta labb nak,  Ta -
más nak azon ban ez a le he tô ség már nem
ada tott meg, mert egy ide je meg szûnt itt a
me zô gaz da sá gi kép zés. Fon tos do log nak tar -
tom, hogy mind annyi an fel sô fo kú me zô gaz -
da sá gi vég zett sé get sze rez tek. A le gi dô sebb,
Pé ter Nyí regy há zán nö vény ter mesz té si sza -
kon vég zett, most az ô fel ada ta a 200 hek -
tár nyi  föld mû ve lé se és  mel let te még  60
hek tá ron a bér mun ka vég zé se. A kö zép sô
fi únk, Ot tó Ka pos vá rott vég zett ál lat te nyész -
té si sza kon, most ô vi szi a te he né sze ti te lep
ve ze té sét. A leg ki sebb, Ta más pe dig a Cor vi -
nus egye te men vég zett élel mi sze ri pa ri mér -
nök, ter ve ink sze rint ô fog ja majd irá nyí ta ni a
lé te sí ten dô tej fel dol go zón kat.

z A nö vény ter mesz tés mi ként tud ja
szol gál ni a tej ter me lô te hén tar tást? –
kér de zem a le gi dô sebb fi út, Pé tert a
te rü let fe le lô sét.

z A csa lá di gaz da ság hoz tar to zó 200 hek tár -
nak 70%-a sa ját tu laj don, a töb bit bé rel jük.
Nö vény ter mesz té sünk nek az a fel ada ta, hogy
a te he nek tö meg- és ab rak ta kar mány-szük -
ség le tét biz to sít sa. Egye dül ku ko ri cá ból adunk
el min den év ben, ta valy 1000 má zsát ér té ke -
sí tet tünk. En nek a fel adat nak a fe hér je ab rak -
ta kar mány szük ség let ki vé te lé vel meg tu dunk
fe lel ni. Rep cét nem tu dunk ter mel ni, azt vá -
sá rol ni kell. Szin tén vá sár lás út ján sze rez zük
be az ál la tok nak az al mo zás hoz szük sé ges
szal mát. A föld je ik kü lön bö zô mi nô sé gû ek,
ön tö zött te rü le tünk nincs. Az idô já rás na gyon
be fo lyá sol ja a ter més ala ku lá sát. A ta va lyi év -
ben pél dá ul a leg jobb táb lá in kon 27 má zsás
ku ko ri ca ter mé sünk volt, míg a rosszabb mi -
nô sé gû táb lák, ahol job ban járt az esô, 70
má zsás ter mést hoz tak. Si ló ku ko ri cát, sze -
mes ku ko ri cát és lu cer nát ter mesz tünk. Pró -
bál ko zunk a Ser sia Farm rozs és olasz per je
ke ve ré ké vel is, ame lyet majd az ôszi ka szá lás
után fo gunk ki szán ta ni. Azt ta pasz tal tuk, hogy
rozs után ve tett si ló ku ko ri ca na gyon ke vés

ter mést ho zott, ezért nem fog juk má sod ve -
tés ként vet ni a rozs után.
– A po lé mi á ba be kap cso ló dott a kö zép sô fiú,
Ot tó is. Sze rin te hely tál ló a Tej gaz da sá gi
Szem lé ben ko ráb ban meg je lent cikk ben
Kont ró Jó zsef ja vas la ta, amely sze rint tö re -
ked ni kell a ta kar má nyo zá si költ ség csök ken -
té sé re azál tal, hogy több fe hér je-tö meg ta kar -
mányt ál lít sunk elô, ez zel csök ken te ni tud juk
a drá ga fe hér je hor do zók vá sár lá sát. A ta kar -
mány ke ve ré kek kö zül mi azt ré sze sít jük elôny -
ben, amely ke ve sebb ke ve rék bôl áll, mert eb -
ben az eset ben na gyobb a va ló szí nû sé ge an -
nak, hogy azok éré se kö zel azo nos idô re esik. 
– A lu cer na be ta ka rí tá si ide jé nek meg vá lasz -
tá sá ra nagy gon dot for dí tunk; már a zöld bim -
bós ál la pot elôtt ka szál juk le – ve szi vissza a
szót Pé ter. – Éven te hat al ka lom mal tud juk
ka szál ni a lu cer nát, amely nek egy ré szét
töm lô be fó li áz zuk, más ré szét pe dig szé na -
ként hasz nál juk fel. A nö vény ter mesz té si fel -
ada tok el vég zé sé nek nagy ré szé hez meg fe le -
lô gép park kal ren del ke zünk. A si ló zást és a
kom báj no lást bér mun ká ban vé gez tet jük. 

z A kö zép sô fi út, Sza kál Ot tót, a te he né -
sze ti te lep ve ze tô jét ar ra kér tem, mu tas -
sa be ne künk a te je lô te he né sze tet. 

z Te le pün kön a Ris ka te le pi rá nyí tá si rend szert
hasz nál va 210 Hols te in-fríz faj tá jú fe jôs egye -
det tar tunk. Nagy ré sze fe ke te tar ka, de van
vö rös tar ka is, eze ket Hol lan di á ból hoz tuk.
Nagy já ból az üszô lét szá munk is ilyen nagy -
ság ren dû. A te je lô te hén lét szá mot 300 da -
rab ra kí ván juk fej lesz te ni. To vább nem nö vel -
jük az ál lo mány lét szá mát, mert a te lep er re a
lét szám ra van mé re tez ve.  A nö vény ter mesz -
té si ka pa ci tá sunk is egy ilyen lét szá mot bír el,
te hát ez le het az ész sze rû nö ve ke dés ha tá ra.
A bi ká kat, ame lyek bôl most 25-30 db van,
hiz lal juk, és így pró bál juk ér té ke sí te ni. Saj nos
a Hols te in-fríz bi ka nem ke len dô a pi a con, ne -
he zen tud juk ôket el ad ni.

A te he ne ket nö vek vô al mos is tál lók ban tart -
juk, a to váb bi fej lesz té sek so rán sem gon dol -
ko dunk ró luk pi he nô bo xos is tál ló ban. Ez zel a
tar tá si mód dal meg fe le lô el he lye zé si fel té te -
le ket tu dunk biz to sí ta ni, és a nö vény ter mesz -
tés szá má ra szük sé ges szer vest rá gya-igényt
is ki elé gít jük. A fe jô ház ban ke let ke zô hígt rá -
gyát szal má val ke ver jük, így ke rül a trá gya tá -
ro ló ba. A kit rá gyá zás 6-8 he ten te tör té nik. 
Na pon ta két szer fe jünk, fe jé si át la gunk na pi
25-26 li ter kö zött vál to zik. Ná lunk a tej zsír -
tar tal ma 4,1 %-os. A ma gas zsír tar tal mat
úgy ér jük el, hogy az át la gos tól több, ma gas
rost tar tal mú tö meg ta kar mányt ete tünk, és
ke ve sebb ab rak ta kar mányt kap nak, mint ál -
ta lá ban az ilyen te he né sze ti te le pe ken szo -
kás. A tej na gyob bik ré szét a Haj dú bö ször -
mé nyi Kö rös tej Kft. vá sá rol ja meg tô lünk, a
je len le gi át vé te li ár 78 Ft/li ter, er re még rá jön
a zsír tar ta lom okán a mi nô sé gi fel ár. A ter -
melt tej ki sebb ré szét a ma gas zsír tar ta lom
mi att hely ben vá sá rol ják meg tô lünk a sajt -
ké szí tés sel fog lal ko zó vál lal ko zá sok. 

z A sza po ro dás-bi o ló gi á ban mi lyen el -
ve ket ér vé nye sí te nek, és mi jel lem zi a
te he nek egész sé gi áll apo tát? 

z A ge ne ti ká nak meg ha tá ro zó sze re pe van a
te he nek tel je sít mé nyé nek nö ve lé sé ben. Ter -
mé sze te sen az el he lye zé si fel té te lek nek biz -
to sí ta nuk kell a te hén ben lé vô tej ter me lé si
ké pes ség ki bon ta ko zá sát. A ta kar má nyo zás
is na gyon fon tos fel té tel, ezért ügye lünk ar ra,
hogy fo lya ma to san jó bel tar tal mi ér té kû, pe -
nész men tes ta kar mányt kap ja nak az ál la tok.
Már 2010 óta hasz nál juk a cél pá ro sí tást,
en nek ered mé nye már lát ha tó. Eb ben se gít -
sé günk re van Szô nyi Vik tor, a te rü let sza kér -
tô je. Mi vel ren del ke zem in sze mi ná to ri kép -
zett ség gel, a pá ro sí tás ban ter ve zett be a vat -
ko zá so kat én vég zem el. A ta va lyi év ben
emb rió be ül te té sét is vé gez tük. Vá sá rol tunk
10 db emb ri ót, ab ból 2 eset ben volt si ke res
be ül te tés. Ez ele gen dô le het egy nagy tel je -
sít mé nyû ál lo mány meg ala po zá sá ra, er re vo -

Vörös tarka holstein-friz
Hollandiából

A Szakál-tanya bejárata

Juhhodályból átalakított mély-
almos istálló kényelmes elhelye-
zést biztosít a tehenek számára
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A tôgy be teg ség na gyon rit kán for dul elô, el -
vét ve ha von ta egy eset tel ta lál ko zunk. A tôgy -
be teg ség sé get a fe jés elô ké szí té se so rán az
el sô tej su ga rak ki fe jé sé vel a fe jést vég zô
mun ka tár sunk tud ja meg áll apí ta ni, aki már
több mint tíz éves szak mai gya kor lat tal ren -
del ke zik, így már rá né zés sel vagy ta pin tás sal
is ész le li az el vál to zá so kat.  Az zal is ma gya ráz -
ha tó a tôgy be teg ség cse kély elô for du lá sa,
hogy tisz tán tart juk az ál la tok he lyét, a tôgy -
fer tôt le ní tést az elô írá sok sze rint vé gez zük.
A szá ra zon ál lás ra ál lí tás sal a te he nek tô gyét
60 na pos tôgy le zá ró val ke zel jük le. Van 10
hek tár bé relt le ge lônk, ame lyen a nö ven dé ke -
ket és a szá ra zon ál ló kat le gel tet jük. A le gel -
te tés sel já ró moz gás jó ha tás sal van a te he -
nek re, könnyeb ben el le nek, és a láb be teg sé -
gek elô for du lá sa is ki sebb. A kör mö lést 8 ha -
von ta vé gez tet jük egy deb re ce ni cég gel.

z A csa lá di gaz da ság hány em ber nek ad
meg él he tést, és a csa lád fô hogy ve szi
ki a ré szét a na pi mun ká ból? – kér de -
zem a csa lád fôt. 

z A dol go zói lét szá munk 11 fô, eb ben ben -
ne van nak a csa lád ta gok is. Reg gel 6 óra -
kor kez dem a mun kát, a trá gya ki to lá sát és
a szal má zást na pon ta el vég zem. 

Az istállókat sármentesített út köti 
össze, képünkön a borjúnevelô

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ik van nak?

z Nagy vá ra ko zás sal te kin tünk a be ígért
pá lyá za ti le he tô sé gek re. Az utób bi évek -
ben nem volt si ke res pá lyá za tunk. Jó len -
ne pá lyá za ti le he tô sé gek ré vén for rás hoz
jut ni és épí te ni egy trá gya tá ro lót, két is tál -
lót és egy szé na tá ro lót is. Fon tos meg ol -
dan dó fel adat nak tart juk egy fel dol go zó
épí té sét, ami vel meg old ha tó len ne, hogy a
tej egy ré szét fel dol go zott for má ban tud juk
ér té ke sí te ni. Már ter ve zés alatt van a
2000 li te res ka pa ci tá sú fel dol go zó ter ve -
zé se, ame lyet majd a leg ki sebb fi únk, Ta -
más fog irá nyí ta ni.

z A Tej Ter mék ta nács leg utób bi tej fo -
gyasz tást nép sze rû sí tô kam pá nyá ról mi
a vé le mé nye, mi lyen  ha tá sa volt ér zé -
kel he tô er re fe lé?

z Mi itt, vi dé ken a kam pány ból sem mit nem
ér zé kel tünk. Tag jai va gyunk a Ter mék ta nács -
nak, mert az kö te le zô, de ed dig nem érez tük
a mû kö dé sé nek po zi tív ha tá sát. Azt ta pasz -
tal juk, hogy a Ter mék ta nács nem tud ha tás -
sal len ni a te já rak ala ku lá sá ra. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

nat ko zó an már el ké szí tet tük a ge ne ti kai tér -
ké pet. Sa já tos ivar zás-meg fi gye lô rend szert
al kal ma zunk. A te lep dol go zói kö zül aki ivar -
zó te he net ész lel, fel ír ja an nak a fül szá mát,
és jel zi ne kem, én pe dig el vég zem a be a vat -
ko zást. Min den ilyen ész le lé sért 300 Ft-ot fi -
ze tünk dol go zó ink nak. A mód szer ha té kony -
nak mond ha tó, mi vel a te he nek 51%-a vem -
hes. Az ivar zó te he nek nél nem tar tom be a
tü rel mi idôt, ak kor is vem he sí tek, ha az el lés
után 30 nap telt el. El lés után 70-80 nap el -
tel té vel amennyi ben a te hén nek nincs ivar -
zá sa, ak kor ult ra han gos vizs gá lat alá von juk,
a pe te fész ket  di ag nosz ti zál juk, en nek alap -
ján hor mo nos ke ze lést al kal ma zunk.
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z Gá bossy Ádám mal, a sajt- és élel -
mi szer im port ôr Sze ga Fo ods cso port
ügy ve ze tô jé vel a Bu da gyön gye Be -
vá sár ló köz pont ban lé vô sajt ke res-
ke dés ben be szél ge tünk. El sô ként
eze ket kér de zem tô le: mit je lent a
„SZE GA” ki fe je zés, és hogy kez dô -
dött el cé gük kar ri er je?

z A SZE GA egy mo za ik szó, szü le im ne vé -
bôl (Sze ri Te o dó ra és Gá bossy Ár pád)
szár ma zik. A Bu da gyön gye be vá sár ló köz -
pont 1994-ben az or szág ban el sô ként nyílt meg. Ab ban az idô -
ben, ami kor az épít ke zés folyt, az öcsém meg én is ab ba az
óvo dá ba jár tunk, amely itt volt a kör nyé ken. Az épít ke zé sen
hasz nált da ru lát vá nya me gih let te az öcsé met, és le raj zol ta azt
egy óvo dai ki rán du lás – sé ta al kal má val. Édes apám meg lát ta
az öcsém raj zát, és fel me rült ben ne az ér dek lô dés, és el is ha -
tá roz ta: utá na jár, hogy mi ez az épít ke zés. Ô test ne ve lô ta nár
volt, és na pon ta itt járt el a mun ka he lyé re az 56-os vil la mos -
sal. Az egyik nap – ki elé gí ten dô kí ván csi sá gát – ala po san meg -
néz te az épít ke zést, amely ak kor már elô re ha la dott ál la pot ban
volt. Meg tud ta, hogy a be vá sár ló köz pont összes üz let he lyi sé gét
már ki bé rel ték, egye dül egy 8 négy zet mé te res üz let he lyi ség nek
nem volt még gaz dá ja. Ka cér ko dott a gon do lat tal: mi lyen jó
len ne meg sze rez ni azt, és meg nyit ni ott egy sajt üz le tet! El gon -
do lá sát tet tek kö vet ték, meg nyi tot ta a saj tot – és ké sôbb más
tej ter mé ket és pék árut is – áru sí tó üz le tét.

z Ho gyan tud ta az édes ap ja be sze rez ni a mi nô sé gi kül -
föl di saj to kat?

z Édes apám él spor to ló ból vált test ne ve lô ta nár rá. A sport kap -
csán so kat járt kül föld re, így le he tô sé ge volt meg is mer ni a nyu -
ga ti or szá gok sajt ja it, meg ta pasz tal ni azt, hogy hogy néz ki egy
sajt ke res ke dés. Ezek az él mé nyek ala poz ták meg ví zi ó ját, és ezek
kap csán vált ké pes sé ar ra, hogy meg va ló sít sa el kép ze lé se it. 
A ki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben be in dult a nyu ga ti kis ke res -
ke del mi lán cok ter jesz ke dé se, ak kor még azok „ma ne ge rei” is
kül föl di ek vol tak. Ke res ték a ná luk meg szo kott ter mé ke ket, fô leg
a fran cia saj to kat hi á nyol ták. A ke res le ti lis ta egy re bô vült, édes -
apám pe dig igye ke zett ked vük be jár ni, és be sze rez te a kí vánt saj -
to kat. Kez det ben sa ját ma ga járt ki he ten te a nyu ga ti or szá gok -
ba, meg is mer te a pi a co kat, és egy re bô vü lô ke res ke del mi kap -
cso la tai ré vén be tud ta sze rez ni a kí vánt ter mé ket.
Az idô mú lá sá val a vá sár lói igé nyek nö ve ked tek a kis ke res ke -
del mi lán cok bolt ja i ban is. Egy re job ban nôtt az ér dek lô dés a
mi nô sé gi saj tok iránt, ame lyet cé günk mint sajt im port ôr nagy -
ke res ke dés szol gált ki. Így vet te kez de tét a sajt ke res ke dés itt,
a Bu da gyön gyé ben, amely az tán fo lya ma to san fej lô dött, és
má ra egy szu per mar ket szín vo na lú áru vá lasz té kot tud kí nál ni a
vá sár lók nak.

z A sajt tal kap cso la tos ér dek lô dé se gyer mek ko rá ban az
édes ap ja pél dá ján ke resz tül ala kult ki és for má ló dott?

A SZEGA Foods Kft. a magyar sajtok
piaci részesedésének növelését segíti

z Ter mé sze tes, hogy a csa lá di vál lal ko zá -
sunk kap csán kez det tôl fog va meg volt az
ér dek lô dé sem a sajt iránt. Mint gye rek
be le csöp pen tem eb be a kö zeg be, és
ami ben tud tam, se gí tet tem. Em lék szem
ar ra, mi lyen nagy do log volt az, ami kor
meg bíz tak a sajt kós tol ta tá sá val. Nem
va gyok sajt sza kér tô, de idô vel sok is me -
re tet sze rez tem er rôl a vi lág ról. Idô vel
meg is mer tem a sajt ké szí tés, a gyár tás
fo lya ma tát, az egyes sajt fé le sé gek jel -
lem zô it. Jár tam szá mos üzem ben itt hon

és kül föl dön egya ránt. Kép zett sé gem köz gaz dász, de van ven -
dég lá tós vég zett sé gem is. Alap ve tô en én ke res ke dô va gyok.

z Ol vas tam ar ról, hogy son ka mes te ri vég zett sé ge is van…

z Ke res ke dé sünk fog lal ko zik a spa nyo lok nál na gyon nép sze rû
son ka ér té ke sí té sé vel is. Fon tos nak tar tom, hogy a ná lunk meg -
ta lál ha tó ter mék nek is mer jük a fel hasz ná lá si mód ját. A spa nyol
son ka nép sze rû sí té sé re ren dez tünk egy ver senyt, ar ra meg hív -
tunk egy spa nyol son ka sze le te lô mes tert, aki se gí tett ab ban,
hogy má sod ma gam mal el vé gez hes sek egy ilyen tan fo lya mot.

z A sajt ke res ke de lem mel fog lal ko zó cé gek tá bo rá ban a
SZE GA-Fo ods meg ha tá ro zó té nye zô?

z Egy re több cég fog lal ko zik sajt ke res ke dés sel Ma gyar or szá -
gon. Sok sze rep lôs ez a pi ac, nagy a ver seny. Nem vé gez tünk
fel mé rést ez zel kap cso lat ban, de va ló szí nû nek tar tom, hogy
bi zo nyos te rü le te ken, pél dá ul a fran cia saj tok for gal ma zá sa
te kin te té ben pi ac ve ze tôk va gyunk.

z Sa ját ter mel te té sû, Ma gyar or szá gon gyár tott saj tot is
for gal maz nak. Ar ra tö rek sze nek, hogy nö ve ked jen a
ma gyar saj tok rész ará nya a kí ná la ti pi a con. Egy sajt im -
port ôr cég mi lyen meg fon to lás ból te szi ezt?

z Van együtt mû kö dé sünk az egyik fel dol go zó val, ami nek az ered -
mé nye ként sa ját már kás trap pis ta saj tot gyár ta tunk és ho zunk
for ga lom ba. Ezek mel lett kéz mû ves ma gyar ter mé ke ket is for gal -
ma zunk. Sze ret nénk bô ví te ni ezt a te vé keny sé get, több faj ta sajt -
tal szé le sít jük majd a ter mék vá lasz té kot. Kap cso lat ban va gyunk
né hány fel dol go zó val is, kö zös ter mék fej lesz tés ben gon dol ko -
dunk. Te vé keny sé günk meg ha tá ro zó ré sze a kül föld rôl be ho zott
mi nô sé gi saj tok kal va ló ke res ke dés. A ke res ke dô kül de té se, hogy
ha tás sal le gyen a pi a ci fo lya ma tok ala ku lá sá ra. Sze ret ném azt
hin ni, hogy egy re na gyobb ered ménnyel tud juk ezt ten ni. Fon tos -
nak tar tom, hogy a ma gyar saj tok is egy re jobb mi nô sé gû ek le -
gye nek, és nö ve ked jen rész ará nyuk a ke res ke de lem ben. Ezt tel -
je sen össze egyez tet he tô nek tar tom te vé keny sé günk kel. Ér zé ke -
lem, hogy len dü le tes fej lô dés in dult el a ma gyar sajt ké szí tés
te rü le tén. Egy re több jó mi nô sé gû sajt ké szül.  Mint ma gyar ke res-
ke dô kö te les sé gem nek tar tom, hogy se gít sem a ki bon ta ko zá su -
kat, el he lyez zem a ter mé ke i ket a pi a con. Sze ret ném se gí te ni azt

Gábossy Ádám ügyvezetô
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a fo lya ma tot, hogy a ma gyar tej ter me lôk mi nél na gyobb arány -
ban dol goz zák fel a te jet, ezál tal csök ken jen a ki szol gál ta tott sá -
guk a fel vá sár lók kal szem ben. Ez az egyet len út an nak fel szá mo -
lá sá ban, hogy a kül föl di fel dol go zó a po tom áron fel vá sá rolt tej -
jel tönk re te gye a ma gyar ter me lôt. A vá sár lók min den or szág ban
a ha zai ké szí té sû ter mé ket ré sze sí tik elôny ben. Egy oszt rá kot pél -
dá ul ne he zen le het ne rá ven ni ar ra, hogy kül föl di saj tot ve gyen.

z Ön mint a saj tok ér té ke sí té sé vel fog lal ko zó szak em ber
mi ként lát ja a ma gyar or szá gi sajt kul tú ra fej lô dé sét?

z Biz ta tó jel nek tar tom azt, hogy egy re töb ben fog lal koz nak sajt -
ké szí tés sel. Az is jó do log, hogy pá lyá za ti le he tô sé ge ket is igény be
tud nak ven ni a fej lesz té sek hez. Sze ret nénk se gí te ni a sajt ké szí tô -
ket, hogy ter mé ke i ket el tud ják ad ni a pi a con. Sok eset ben azt ta -
pasz ta lom, hogy nem a re a li tás ta la ján áll nak, fél nek ke res ked ni,
nem jó az ár kép zé sük, nem min dig ki e gyen sú lyo zott mi nô sé get ál -
lí ta nak elô. Több ször elô for dult már, hogy a le a dott min tá nak ki vá -
ló volt a mi nô sé ge, majd a to váb bi szál lí tá sok so rán nem tud ták
azt tar ta ni. Az ipa ri lag nagy menny iség ben elô ál lí tott saj tok nál is
ész re le het ven ni a ter mé ken, ha több tej színt vesz nek ki be lô le,
vagy más, a ter me lést ol csób bá té vô meg ol dás hoz fo lya mod nak.
Úgy gon do lom, hogy a sajt kul tú ra fej lesz té sé hez az ál lam nak
job ban mel lé je kel le ne áll ni. Szük ség len ne egy mi nô sé gi véd -
jegy be ve ze té sé re, ez zel meg le het ne kü lön böz tet ni azo kat a
ter mé ke ket a töb bi tôl, ame lyek egy adott mi nô sé gi szin tet el ér -
tek. A fo gyasz tó szá má ra ez egy el iga zo dá si pont le het ne, en -
nek alap ján tud ná pre fe rál ni a mi nô sé gi ter mé ket.
Mint ke res ke dô azt ta pasz ta lom, hogy év rôl év re nö vek szik az
ér té ke sí tett mennyi sé günk. Van ho vá fej lôd jünk, hisz a nyu ga ti
or szá gok hoz ké pest még igen ala csony ná lunk a sajt fo gyasz tás.
En nek nö ve lé sé hez bát rab ban kel le ne nyúl ni a mar ke ting esz -
kö zé hez. A fô zôs, „gaszt ro” mû so rok pél dá ját kö vet ve le het ne
a saj tot is nép sze rû sí te ni. El kel le ne ér ni azt, hogy a vá sár lók
ne a trap pis ta bû vö le té ben él je nek, bát ran vá lassza nak he lyet -
te má sik faj tá jú saj tot. Most sajt fo gyasz tá sunk 70-80%-a trap -
pis ta. Na gyon nem jó do log, hogy ilyen egy ol da lú ná lunk a sajt -
fo gyasz tás. Er re saj nos a ke res ke dôk is rá ját sza nak, sok szor ve -
vô csa lo ga tó nak ál doz zák be a trap pis tát. A gyár tó nak se jó
trap pis tát gyár ta ni, mert ke vés hasz not hoz. Az arányt az is tor -
zít ja, hogy a kül föld rôl be ho zott eda mi sajt is tu laj don kép pen
trap pis ta. Az len ne a kí vá na tos, hogy a trap pis ta pi a ci ré sze se -
dé se le csök ken jen 50%-ra. Van már né mi po zi tív el moz du lás
ezen a te rü le ten. Kezd ki a la kul ni egy olyan vá sár lói ré teg, akik
job ban áll nak anya gi lag és mer nek vá lo gat ni a saj tok kö zül.

z Mi lyen ér té ke sí té si csa tor ná kat hasz nál nak? Mi jel-
lem zi a bor ter me lôk kel va ló kap cso la tu kat? 

z A ha zai és kül föl di áru ház lán co kon kí vül szá mos kis bolt ban
ér té ke sí tünk. A ven dég lá tás is fon tos ér té ke sí té si csa tor nánk.
Ré szük rôl so kan ide jár nak, a ke res ke dé sünk be, és itt vá lo gat -
ják össze a saj to kat és egyéb tej ter mé ke ket.
A bo roz ga tás el en ged he tet len kel lé ke, tar tal mas ki e gé szí tô je a
sajt. En nek a két ter mé sze ti al ko tás nak az egy más hoz tar to zá -
sá ból kö vet ke zik az, hogy a bor ter me lôk kel hosszú ide je jó a
kap cso la tunk. Rend sze res részt ve vôi le he tünk a bu dai vár ban
ren de zett Bu da vá ri bor fesz ti vál nak és tá mo gat juk „az év bor ter -
me lô je” vá lasz tás ren dez vé nyét. Jó len ne, ha a sajt is olyan fej -
lô dé si pá lyát tud na be fut ni, mint amely a mi nô sé gi bor ter me -
lés ben már meg va ló sult. Az ô ese tük is azt bi zo nyít ja, hogy
a mi nô sé get a ma gyar vá sár ló nagy ra ér té ke li, és a vá sár lás
so rán úgy jut tat ja azt ki fe je zés re, hogy ma gyar bort vá laszt.

z Már négy al ka lom mal ke rült sor a SZE GA-Fo ods ál tal
meg hir de tett nem ze tek sajt ver se nyé re. Hon nét jött a ver -
seny meg va ló sí tá sá hoz az öt let?

z Ar ra gon dol tunk: ide je rá éb resz te ni a nagy kö zön sé get ar ra, hogy
a trap pis tán túl is van élet. Ez a ver se nyen lát vá nyos, és a részt -
ve vôk já té kos kö rül mé nyek kö zött tud ják meg is mer ni a sok fé le
saj tot, azok szár ma zá sát, fôbb jel lem zô it. Az volt a cé lunk, hogy
mi nél több em ber kós tol ja meg eze ket a saj to kat, mond ják el vé -
le mé nyü ket – és sza vaz za nak. A leg több or szág nagy kö vet sé ge
örült a fel ké rés nek, mind össze né há nyan vol tak, akik nem él tek a
le he tô ség gel. Igen po zi tív a kö zön ség fo gad ta tá sa a ver senyt il le -
tô en. Anél kül, hogy be le men nénk itt a szak ma is ág fir ta tá sá ba,
fi gye lem re mél tó az, hogy a ver se nye ken min dig a ma gyar sajt ke -
rül ki gyôz tes ként. Ez azt je len ti, hogy a kö zön ség nek igen is van rá
igé nye, hogy le gyen mi nô sé gi, jó ma gyar saj tunk. Enn él na gyobb
bi zal mat és biz ta tást a ma gyar saj tos szak ma nem kap hat. Ezt
meg kell hal la ni a szak má nak, és ten ni, cse le ked ni kell!

z Mi lyen a kap cso la ta a ma gyar saj tos szak ma kép vi se lô i vel?

z A sajt ké szí tôk egye sü le té vel se gí tô kész, jó mun ka kap cso lat
ala kult ki. A leg utób bi Sajt must ra ren dez vény re is meg hív tak
mint elô adót. A ma gam ré szé rôl nyi tott va gyok a kap cso lat
to váb bi, még ér de mibb épí té sé re.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓSÍzelítô a választékból

Szupermarket színvonalú kínálat
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A Chr. Han sen YoF lex® Aci di fixTM kul tú rá ja utat nyit 
az új költ ség ha té kony jog hurt gyár tás elôtt

Ma rie Bre noe, a Chr. Han sen friss tej ter mék üz let -
ágá nak már ka me ne dzse re mond ja: „Hi szünk ben -
ne, hogy a YoF lex® Aci di fixTM se gít het ügy fe le ink nek
vá lasz té kuk szé le sí té sé ben és új vá sár lói cso por tok
meg nye ré sé ben. A jég kré mek kö ré bôl gyûjt he tünk
ins pi rá ci ót, ahol az ízek vá lasz té ka jó val szé le sebb,
mint a jog hur tok nál. Ez a jog hur tot is egy még in -
kább ked velt nya lánk ság gá vál toz tat hat ná.”
A YoF lex® Aci di fixTM ki emel ke dô pH-sta bi li tá sá nak
har ma dik elônye, hogy jó val ál lan dóbb ízt nyújt a
fo gyasz tók szá má ra, a sza va tos sá gi idô alat ti fo -
lya ma tos sa va nyo dás prob lé má ját meg cé loz va.
Ezál tal – fel té ve hogy min den egyéb mi nô sé gi
pa ra mé ter is rend ben van – akár a mi nô ség meg -
ôr zé si idô is meg hosszab bít ha tó.

Az Aci di fixTM-el il let ve a me le gen töl té si el já rás -
sal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ó kért kér jük,
ve gye fel a kap cso la tot Sel me ci Bé lá val –
Tel.: 30 936 30 76.

1 A „jog hurt” meg ne ve zés hasz ná la tát szá mos or szág ban sza bá lyoz zák.
A fo ga lom hasz ná la tá val kap cso lat ban kor lá to zá sok lép het nek élet be.
Kér jük, kon zul tál jon ve lünk to váb bi in for má ci ó kért. 

„Hi szek ben ne, hogy ez a jog hurt gyár tás jö vô je”
– mond ja Kars ten Tje ner, a Chr. Han sen friss tej -
ter mék üz let ágá nak mar ke tin gi gaz ga tó ja.

A Chr. Han sen be ve ze ti a YoF lex® Aci di fixTM kul tú -
rát, mely ki vé te les pH-sta bi li tá sá nak kö szön he tô -
en for ra dal ma sít ja a jog hurt gyár tást és je len tô sen
csök ken ti a költ sé ge ket1.

A jog hurt gyár tás so rán az op ti má lis ál lo mány el -
éré se na gyon költ sé ges, a hoz zá a dott ál lo mány -
kép zôk gyak ran 20-25%-át al kot ják a tel jes re-
cep tú ra költ sé ge i nek. 
Egy le het sé ges mód sze re a költ ség csök ken tés -
nek, ha a meg ôriz zük a fer men tá ció so rán ki a la -
kult ál lo mányt, így ke ve sebb ál lo mány kép zô (pl.
fe hér je) hoz zá adá sa szük sé ges. Ezt a jog hurt
kí mé lô gyár tás tech no ló gi á já val le het el ér ni, ha
a jog hurt me le gen ma rad a po hár ba töl té sig, és
ke rül jük a to váb bi nyí ró- és me cha ni kai be ha tást.
Ko ráb ban ez a tech no ló gia le he tet len volt, mi vel
meg fe le lô pH-sta bi li tá sú kul tú rák hi á nyá ban túl sá -
go san sa va nyú jog hur tot ered mé nye zett.

Most azon ban a Chr. Han sen egy új, pH-sta bil jog hurt -
kul tú rá val je lent meg a pi a con, az Aci di fixTM-el, mely a
me le gen töl té si el já rás so rán le he tô vé te szi, hogy más
kul tú rá val ké szült jog hurt hoz ké pest 0,3-0,6%-kal ala -
cso nyabb fe hér je tar ta lom mel lett is el ér hes sük a kí -
vánt jog hurt tex tú rát. Mi vel a fe hér je az egyik legd rá -
gább ál lo mány kép zô anyag, ez a na túr jog hurt re cep -
tú ra költ sé gé nek több mint 5%-át je len ti. 
Kars ten Tje ner, a Chr. Han sen friss tej ter mék üz let -
ágá nak mar ke tin gi gaz ga tó ja mond ja: „Hi szek ben -
ne, hogy ez a jog hurt gyár tás jö vô je. A le het sé ges
meg ta ka rí tá sok ál tal, me lyek ez zel a tech no ló gi á -
val el ér he tô ek, idô vel több szö rö sen meg té rül nek
a szük sé ges mû sza ki be ru há zá sok. Ez je len tô sen
ja vít hat ja a jog hurt gyár tók pénz ügyi mér le gét.”

A YoF lex® Aci di fixTM elô nyös a vá sár lók és a
fo gyasz tók szá má ra

Ki vá ló pH-sta bi li tá sá val a YoF lex® Aci di fixTM le he tô -
vé te szi olyan, na gyon eny he ízû jog hur ta la pok
gyár tá sát me lyek jó val több fé le íze sí tés hez il le nek,
mint az át la gos jog hur ta la pok.
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tör té ne tí rók sze rint Na gyig mánd el ne ve zé se a né met
Wig man sze mély név bôl ered, amely egy ko ri tu laj do no sá -
ra, a Gi zel la ki rály né val ide ér ke zett ba jor lo va gok egyi ké -

re utal. A „Nagy” elô tag Ki sig mánd tól kü lön böz te ti meg. A tö rök a
szom szé dos te le pü lé sek kel együtt több ször is el pusz tí tot ta, így el -
nép te le ne dett, és csak ne he zen te le pült be új ra. A na pó le o ni há -
bo rúk ide jén, 1809-ben a fa lu ha tá rá ban sán col ta el ma gát a
Sztá ray-fé le gya lo gez red. A fran ci ák emi att bor zal mas pusz tí tást
vé gez tek a te le pü lé sen. A sza bad ság harc alatt Hay nau Ig mán don
ren dez te be fô ha di szál lá sát. A két vi lá gé gést is na gyon meg szen -
ved te a fa lu la kos sá ga. Az I. vi lág há bo rú ban mint egy 300-an vet -
tek részt Na gyig mánd ról, kö zü lük 96 pol gár halt hô si ha lált. A II.
vi lág há bo rú ban 10 na pig állt a front a köz ség te rü le tén, ami nek
kö vet kez té ben szin te tel je sen el pusz tult. Eb ben a há bo rú ban 88
fa lu be li ka to na vesz tet te éle tét.

z Na gyig mánd a ke se rû ví zé rôl vált vi lág hí rû vé. 1863-ban
Schmidt ha u er An tal ko má ro mi gyógy sze rész a le ge lôn rá ta lált an -
nak for rá sá ra. Al ko tó ré sze i nek egye di össze té te le ál tal nem csak
ha zánk, ha nem a kül föld min den ha son ló gyógy for rá sát fe lül múl -
ta, a pi a con 125 évig ara tott si ke re ket, még az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ba is ex por tál ták. Kar ri er jé nek az ve tett vé get, hogy a szö -
vet ke ze ti idôk ben a ku tak kö rü li le ge lô ket a tsz szán tó föld ként
hasz no sí tot ta, és az in ten zív ter me lés ben al kal ma zott mût rá gyá -
zás sal, gyo mir tó zás sal nit ri tek, nit rá tok, fosz fá tok stb. szi vá rog tak
a ta laj ba. En nek kö vet kez té ben a gyógy víz oly mér ték ben szennye -
zô dött, hogy em be ri fo gyasz tás ra al kal mat lan ná vált, ezért a ku tat
1988-ban le zár ták.

z A te le pü lés fô ként me zô gaz da ság ból él, ezen be lül is nö vény ter -
mesz tés bôl. A leg kor sze rûbb tech no ló gia ter je dé sét és al kal ma zá -
sát nagy mér ték ben se gí tik a te le pü lé sen több üzem mel is je len

Szénatej és 
tehénwellness 
Nagyigmándon

A

lé vô vi lág hí rû fej lesz tô és for gal ma zó cé gek, így az IKR és Bá bol -
na Zrt. Mi vel a köz ség nö vek vô ipa ri park kal ren del ke zik, mun ka -
nél kü li sé gi rá tá ja – az ál lan dó mun ka erô igény mi att – az or szá gos
át lag nál ala cso nyabb. Ide gen for gal mi szem pont ból a köz ség te rü -
le tén át ha la dó Bécs-Bu da pest ke rék pá ros út vo nal év rôl-év re nö -
vek vô át me nô tu ris ta for gal mat ered mé nyez. 

z Na gyig mán don Sza bó Il di kó és Nagy Lász ló ál lat tar tás sal és tej -
fel dol go zás sal fog lal ko zik. Az egy ko ri nagy szü lôi ház nál ala kí tot ták
ki gaz da sá gu kat. Az ud var min den te kin tet ben a ré gi pa raszt por ta
ké pét mu tat ja. A te he ne ken kí vül jól meg fér nek egy más mel lett a
ser té sek, lo vak, ka csák, tyú kok, ga lam bok és per sze a ko mon do -
rok is. Sajt mû hely nek a volt nyá ri kony hát épí tet ték át. A 2014-
ben lét re ho zott Völgy vi dé ki Saj tút egyik ál lo má sa ként mû köd nek.
Az ide lá to ga tó cso por tok nak le he tô sé gük nyí lik meg is mer ked ni a
sajt ké szí tés fo lya ma tá val, és vá sá rol ni uk is le het a ké szí tett ter -
mé kek bôl.

z Mi volt az in dít ta tás, ho gyan kez dett el gaz dál kod ni? – kér -
de zem a csa lád fôt, Nagy Lász lót.

z Itt nôt tem fel a fa lu ban. Ahol most gaz dál ko dunk, a fa lu kö ze -
pén volt a nagy szü le im há za. Nagy apám te he nész ként, apám pe -
dig ág azat ve ze tô ként dol go zott a he lyi tsz-ben. Gyer mek ként sok
idôt töl töt tem nagy apám mal; ami kor csak te het tem, min dig men -
tem ve le a mar ha te lep re. Így ala kult ki ben nem a te he nek kel va -
ló fog la ko zás sze re te te. A csa lá di ha gyo mány foly ta tá sá hoz egye -
nes út ve ze tett a Pá pai Me zô gaz da sá gi Szak kö zép is ko lá ba, an nak
el vég zé se után sze rez tem meg a tech ni ku si vég zett sé get. A rend -
szer vál tás ma gá val hoz ta a tsz-ek fel bom lá sát. Szü le im mel ek kor,
1992-ben in dí tot tuk el a me zô gaz da sá gi vál lal ko zást, amely az óta
is Be té ti Tár sas ág for má já ban mû kö dik.

Szabó Ildikó és Nagy László

Nagyigmánd nagyközség valamivel több mint
3000 lakosával a Kisalföld keleti szegletében,
Komárom-Esztergom megyében, Komáromtól
15 km-re található. Az M1-es autópályával 
5 km-nyi távolságban a 13-as fôút köti össze.

Â
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z Mi lyen faj tá jú az ál lo mány, és mek ko ra te hén lét szám ról
van szó? 

z Ko ráb ban Hols te in-fríz faj tá jú te he ne ink vol tak. Most har minc
fe lé kö ze lít a ma gyar tar ka fe jôs te hén lét szá munk, ezt az ál lo mányt
az ôsi csa lá di por tán, még nagy apám ide jé bôl ma radt is tál lók ban
és nyi tott szín se gít sé gé vel gon doz zuk. Egy má sik te lep he lyen, el -
ke rí tett le ge lôn va ló sul meg a szá ra zon ál lók re ge ne rá ló dá sa és
fel kész ülé se a kö vet ke zô lak tá ci ó ra, ez a hely szín pe dig a nö ven -
dé kek nek is ide á lis kör nye zet a fej lô dé sük höz (szív, tü dô, lá bak ki -
a la ku lá sá hoz). Szá munk ra ez ala poz za meg a ma gas élet tel je sít -
ményt el érô egye de ket, il let ve az után pót lást. Fo lya ma to san
emel ke dik a lét szám, már kö zel va gyunk a 80-as egyed szám hoz.
Azért ke rült sor a faj ta mó do sí tás ra, mert a ma gyar tar ka bi ka bor -
jak nak jó a pi a ca, ér té ke sí té sük nem okoz ne héz sé get. Elô nye
még a ma gyar tar ká nak, hogy az át la gos el lésszám mu ta tó ja 5 és
6 kö zött van, míg a Hols te in ese té ben ez ala cso nyabb, 3 és 4 kö -
zöt ti. To váb bi elôny még, hogy ma ga sabb bel tar tal mi ér té kû te jet
ter mel nek. Az át la gos tej zsír-tar ta lom 4% fö lött van. Nap já ban
két szer fe jünk, egy sze rû saj tá ros gé pi fe jést al kal ma zunk. A na -
pon ta ter melt tej mennyi sé ge 400-500 li ter, ez 20-25 li te res fe -
jé si át la got je lent. A tej két har mad ré szét a Gi ci Tej Kft. vá sá rol ja
meg tô lünk, je len leg 60 Ft-ot ad nak li te ré ért. En nek kb. egy har -
mad ré szét dol goz zuk fel sa ját mû he lyünk ben. Ré gi ál munk volt,
hogy a ma gunk meg ter mel te jó mi nô sé gû tej bôl egész sé ges élel -
mi szert ál lít sunk elô a csa lád ré szé re. Ez bô vült a kö ze li hoz zá tar -
to zók, szom szé dok, ba rá tok el lá tá sá val. A sok po zi tív vissza jel zés
ha tá sá ra el kezd tünk ez zel ko moly ab ban fog lal koz ni. To váb bi je len -
tôs prob lé ma, ami in do kol ja, hogy a te jet fel dol goz zuk, a tej át vé -
te li árá nak szél sô sé ges in ga do zá sa. 

z Hogy ol dot ták meg a te he nek ta kar má nyo zá sát?

z A ren del ke zé sünk re ál ló, sa ját tu laj do nú föld te rü le ten meg ter -
mel jük a lu cer nát, a rét iszé nát és a szük sé ges ab rak ta kar mányt.
Lu cer nát és rét iszé nát éven te az idô já rás tól füg gô en több al ka -
lom mal tu dunk be ta ka rí ta ni. A szé nát nem fó li áz zuk, ha nem bá -
láz va ke rül sor an nak fel hasz ná lá sá ra.
Én nem va gyok hí ve a mo no di é tás er -
jesz tett ta kar má nyo zás nak, ezért si ló ku -
ko ri cát nem ter me lünk. A ta kar má nyo -
zást le ge lô re ala poz zuk. Az ál la tok ta -
vasz tól ôszig kint van nak a le ge lôn, az
is tál ló ból köz vet len ki já rá suk van oda.
A le ge lôt min den év ben komp oszt tal trá -
gyáz zuk, en nek ered mé nye ként az egész
le gel te té si idô szak ban ma gas táp ér té kû
és nagy tö me gû, vál to za tos össze té te-
lû nö vény tár su lás áll ren del ke zé sük re.

Ki e gé szí tés ként az ál la tok ke vés rét iszé nát és ku ko ri ca da ra for má -
já ban ab ra kot kap nak. Ezen túl me nô en biz to sít juk szá muk ra az
ás vá nyi a nyag- és nyo me lem-szük ség le tet, amely hez nya ló sót
adunk az ál la tok nak. A le ge lô szé lén az is tál lók hoz kö zel más fél
mé ter mély ter mé sze tes tó ta lál ha tó, amely egy ben a víz szük ség -
le tü ket is biz to sít ja egész éven át, il let ve amely ben a nyá ri nagy
me leg ben ked vük re hû sít he tik is ma gu kat a te he nek.

z A ter mé szet kö ze li tar tá si kö rül mé nyek mi lyen ha tás sal
van nak a te he nek ál ta lá nos áll apo tá ra?

z Meg be te ge dés rit kán for dul elô, így a tôgy be teg ség sem jel lem -
zô. Az el vét ve elô for du ló ese tek ben ál lat or vo si ke ze lést al kal ma -
zunk, és amennyi ben az nem ered mé nyes, ak kor se lej te zés re ke -
rül sor. A ter mé sze tes tar tá si kö rül mé nyek nek kö szön he tô en, és
mert az ál la tok té len is ki jár nak a le ge lô re in ni, a kö röm és láb -
szer ke ze ti prob lé má ink mi ni má li sak, mert az ál lan dó ko pás, amely
nem be to non tör té nik, ha nem nor mál ter mô ta la jon, op ti má li san
kar ban tart ja kör me i ket. Ilyen jel le gû be a vat ko zás ra el vét ve van
szük ség. Az ál lo mány jó ál lat egész ség ügyi hely ze tét to váb bá azál -
tal is biz to sít juk, hogy kül sô, más te lep rôl nem fo ga dunk ál la tot,
így né gyes men tes ál lo mányt si ke rül már évek óta fenn tar ta ni.
A sza po ro dás-bi o ló gi ai ered mé nye ink is jó nak mond ha tók, ami
an nak kö szön he tô, hogy szin te ál lan dó an a jó szá gok kö zött va -
gyunk, ezért az ivar zó kat kel lô idô ben ki szûr jük. Mé re te ink mi att a
szá mí tó gé pes rend szer még nem ren tá bi lis, sa ját nap ra kész nyil -
ván tar tá sunk ra ha gyat ko zunk. A sza po rí tó a nya got a Se mex Kft.-
tôl vá sá rol juk, az ô szak em be rük se gít a pá ro sí tás irá nyí tá sá ban. 

z Mi ó ta fog lal koz nak tej ter mé kek ké szí té sé vel, és mi lyen
ter mé kek ke rül nek ki a csa lá di gaz da ság ból? – kér de zem
Il di kót, a ház asszo nyát.

z A 90-es évek kö ze pé tôl fog lal ko zunk tej ter me lés sel. Az egy-két
te hén te jé nek fel hasz ná lá sa éve ken ke resz tül nem oko zott ne héz -
sé get, an nak ér té ke sí té se és fel hasz ná lá sa a lét szám nö ve ke dé -
sé vel vált meg ol dan dó fel adat tá. A tej kö rü li prob lé mák ugya núgy,

mint ma nap ság, min dig is meg ol dás ra vár -
tak. El ôször sa ját kút fô bôl, ill. idô seb bek tôl
hal lot tunk mód sze re ket a tej tar tó sí tá sá ra.
A gyár tás so rán ren ge teg kér dés me rült fel
ben nünk, ame lyek re vá la szo kat sze ret tünk
vol na kap ni. Sze ren csénk re az utol só pil la -
nat ban rá akad tunk a Cser ma jor ban in du ló
kép zés re, amely saj nos az óta már nem ér -
he tô el. Ez a tan fo lyam so kat se gí tett a mi -
nô sé gi ter mé kek elô ál lí tá sá ban. A friss ter -
mé kek kö zül ké szí tünk tej fölt, tú rót, va jat,
jog hur tot, or dát. Jog hurt ból van gyü möl csös

Camembert sajt sólébenParenyica sajt Camembert sajt

Sajt mû hely nek a volt nyá ri 
kony hát épí tet ték át



kon is ott va gyunk. Ezen al kal mak kor le he -
tô ség nyí lik a ta pasz ta la tok köl csö nös cse -
ré jé re. Sok hasz nos se gít sé get ka punk a
na gyobb gya kor lat tal ren del ke zô tár sa ink -
tól. Min den na pi mun kánk so rán is elô -
adód nak vá rat lan hely ze tek, ame lyek meg -
ol dá sá hoz egye sü le ti tár sa ink hoz for du -
lunk, és pl. a te le fo nos kon zul tá ció se gít sé -
gé vel is úr rá tu dunk len ni a hely ze ten.

z Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ik van -
nak? – ér dek lô döm a csa lád fô tôl.

z A kö ze li Szô ke pusz tán bir to kunk ba ke rült egy ma jor, amely al kal -
mas to váb bi fej lô dé sünk és ter ve ink meg va ló sí tá sá hoz. Ter vez zük
egy is tál ló épí té sét, itt he lyez zük majd el az ál lo mányt kor sze rû
tar tá si kö rül mé nyek kö zött. Most be elôz te en nek meg va ló sí tá sát
az idô köz ben ki írt föld pá lyá zat. Szá munk ra az most fon to sabb,
hogy föld höz tud junk jut ni, ami meg ala poz hat ja a fej lesz té se ink
irá nyát.
A ké sôb bi fej lesz té se ink irá nya pe dig az, hogy az utá nunk kö vet -
ke zô nem ze dék olyan tar tá si és ta kar má nyo zá si tech no ló gi át, ill.
olyan áll apo to kat örö köl jön tô lünk, ame lyek in kább meg hoz zák a
ked vet eh hez az élet for má hoz, mint sem há tat for dít sa nak ne ki.
Há rom fi únk van, és an nak re mé nyé ben vál lal juk a ránk ju tó ne -
héz sé ge ket, hogy va la me lyi kük to vább él te ti a be fek te tett ener gi -
át és ál do za tot. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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íze sí té sû, amely hez a há zi lag ál ta lunk
ké szí tett lek vá ro kat hasz nál juk. A lek vár
alap anya gát sa ját gyü möl csö sünk biz to -
sít ja. Sajt ja ink: íze sí tett go mo lyák, pa re -
nyi ca, ca mem bert, va la mint Ig mán di fél -
ke mény.

z Hol ér té ke sí tik a saj to kat?

z Pi a ci ér té ke sí tés te kin te té ben al kal -
maz ko dunk a ve vôi igé nyek hez: a hét vé -
ge ken, az az pén te ken és szom ba ton
áru sí tunk a kör nyék be li ter me lôi pi a co kon. A bá bol nai pi ac ra ha -
von ta egy szer, az esz ter go mi ra min den má so dik hé ten me gyünk.
Ko má rom ba min den nap le het ne men ni, ott ál lan dó pi ac van.
Kéz mû ves ren dez vé nye ken, vá sá ro kon is kí nál juk ter mé ke in ket.
Mind emel lett a ház tól va ló ér té ke sí tés nek is egy re na gyobb a sze -
re pe. Azt ta pasz tal juk, hogy egy re töb ben hí vei az egész ség tu da -
tos táp lál ko zás nak, ke re sik a jó mi nô sé gû kéz mû ves ter mé ke ket,
a há zi as íze ket. A fo gyasz tó nap ja ink ban már sa ját ma ga sze ret ne
meggyô zôd ni az elô ál lí tás kö rül mé nye i rôl, a ter mék és ter mék-
elô ál lí tó hi te les sé gé rôl.

z Mi lyen a kap cso la tuk a töb bi sajt ké szí tô vel?

z Na gyon jó do log nak tar tom a Sajt ké szí tôk Egye sü le te jó vol tá ból
szer ve zett szak mai ren dez vé nye ket. Részt vet tünk már kül föl di ta -
nul má nyú ton, il let ve az éven te meg ren de zés re ke rü lô sajt must rá -

Legelô magyartarka
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víz a ter me lô üze mek ben a tisz tí tás
és a csí rát la ní tás szin te min den
mû ve le té hez szük sé ges.  Mi nô sé ge

csak „ivó víz” szin tû le het (201/2001-es kor -
mány ren de let, X. 25.). Pél dá ul ká ros mik ro -
bá kat nem tar tal maz hat, a ke mény sé ge
meg fe le lô le gyen, vas- és man gán-io no kat
ne tar tal maz zon, mi vel ezek a kész ter mé -
kek ben szín vál to zást és oxi dá ci ós hi bá kat
ered mé nyez het nek. Klo ri di on-tar tal ma pe dig
a me gen ge dett szin tet ne ha lad ja meg, mert
az ilyen víz a kor ró zi ó ál ló acé lo kat is meg tá -
mad hat ja. Ke mény vi zek fel hasz ná lá sa ese -
tén meg fon to lan dó a szak sze rû víz lá gyí tás

al kal ma zá sa.

Gyak ran elô for du ló szennye zô dés a víz kô. Min -
den ütt kép zôd het, ahol me leg víz zel vagy csak
lú gos kém ha tá sú – kor sze rût len, víz kô-kép zô -
dés el len nem biz to sí tott – tisz tí tó sze rek vi zes
ol da ta i val tisz tí ta nak. El tá vo lí tá sa ál ta lá ban sa -
vas kém ha tá sú tisz tí tó sze rek kel tör tén het. 

Ál ta lá nos szem pon tok a tej jel 
és tej ter mé kek kel érint ke zô fe lü le tek

tisz tí tá sá hoz és fer tôt le ní té sé hez

A meg fe le lô en el vég zett elô öb lí tés után a
szennye zô anya gok el tá vo lí tá sá nak, ezen be lül
a fe hér je ma rad vá nyok fel ol dá sá nak fon tos ré -
sze a duz zasz tás, a pep ti zá lás és a zsír emul -

ge á lá sa. Ezt ál ta lá ban, ma gas hô mér sék let al -
kal ma zá sá val, erôsen sa vas (1,5-2 pH ér té kû)
vagy lú gos (11,5-12,5 pH ér té kû) ol da tok fel -
hasz ná lá sá val ér het jük el. A ma hasz ná la tos
kor sze rû tisz tí tó sze rek a zsír ol dá sá hoz meg-
fe le lô ned ve sí tô és emul ge á ló, szusz pen dá ló
ké pes sé gek kel is ren del kez nek. A tisz tí tan dó
fe lü le tek vé del me ér de ké ben kü lön bö zô ten zi -
de ket, il let ve víz lá gyí tó sze re ket is ada gol nak.
A ma ga sabb kon cent rá ci ó jú vegy sze re ket ál ta -
lá ban a tej fel dol go zó üze mek ben hasz nál juk,
a tisz tí tó szer gyár tó já nak ja vas la tai sze rint.
A hô mér sék let nö ve lé se fo koz za a tisz tí tás ha -
tás fo kát, elô se gí ti a tej al ko tó ré szek oxi dá ci ó -
ját, csök ken ti az ol da tok fe lü le ti fe szült sé gét,
és le rö vi dí ti a tisz tí tás idô tar ta mát. 

Szenny hor dó ké pes sé gen a tisz tí tó sze rek
azon tu laj don sá gát ért jük, hogy a fe lü let rôl
egy szer már el tá vo lí tott szennyet ké pe sek-e
fi nom disz per zi ó ban tar ta ni, és meg tud ják-
e aka dá lyoz ni a szenny nek az is mé telt le ra -
kó dá sát a fe lü le tek re. 

Az áram lá si se bes ség nö ve lé sé vel, eset leg
a nyo más vi szo nyok fo ko zá sá val, va la mint az
op ti má lis hô mér sék let biz to sí tá sá val is fo -

A tejgazdaságokban alkalmazott 
tisztítási-fertôtlenítési technológiákról

A koz hat juk a szenny hor dó ké pes ség ha té -
kony sá gát. Eb bôl kö vet ke zik, hogy a meg -

fe le lô ha tás fo kú tisz tí tást és fer tôt le ní tést

az al kal ma zott hô mér sék let, a mo sá si idô, a
tisz tí tó szer kon cent rá ci ó ja (pH ér té ke) és a
szak sze rû en meg vá lasz tott me cha ni kai ha -

tás (áram lá si se bes ség, nyo má sér ték stb.)
össz hang já val te remt het jük meg (ún. Zi ner
kör). Ezek egy ben jel zik azo kat a le he tô sé ge -
ket is, ame lyek kel – az üze mi adott sá gok
fi gye lem be vé te lé vel – meg fe le lô ha té kony -
sá gú tisz to ga tást le het el ér ni. Pél dá ul: ha
meg fe le lô tel je sít mé nyû mo só szi vattyú val
nem ren del ke zünk, nö vel het jük a mo sá si
idô tar ta mot, a hô mér sék le tet, eset leg a tisz -
tí tó sze rek kon cent rá ci ó ját, és for dít va.

El sô sor ban a tej fel dol go zó üze mek szak em -
be re i nek a fel ada ta – az em lí tett szem pon -
tok fi gye lem be vé te lé vel – a szak sze rû üze mi
tisz tí tá si és fer tôt le ní té si tech no ló gia ki dol -
go zá sa.

A tej ter me lô gaz da sá gok ban eze ket az ér té -
ke ket ál ta lá ban a be ren de zést szál lí tó, il let -
ve kar ban tar tó cég mun ka tár sai ha tá roz zák
meg, a gép köny vek ben le ír tak sze rint, il let ve
a ja va solt tech no ló gia be ren de zé sek al kal -
ma zá sa so rán. A fen ti szem pon tok fi gye lem -
be vé te lé vel azon ban min den üzem nek ma -
gá nak kell cél sze rû en – a ter melt nyers tej
mik ro bi o ló gi ai mi nô sé gé nek fi gye lem be vé te -
lé vel – a sa ját rend sze rét ki dol goz nia. 

A tisz tí tás és a fer tôt le ní tés 
ál ta lá nos irány el ve

Mint már lát tuk, a tisz tí tás fel ada ta a mak -
rosz kó po san lát ha tó szennyezôdés el tá vo lí -
tá sa. En nek so rán olyan fe lü le tet ka punk,
amely men tes a ma rad vá nyok tól, a szen-
nyezôdé sektôl, és a tej jel vagy tej szín nel, il -
let ve a kész ter mé kek kel érint kez ve azo kat
már nem szennye zik. 

Az al kal maz ha tó sze re ket két nagy cso port ra
oszt hat juk, úgy mint egy- és két fáz isú sze rek -
re. Az egy fáz isú ak ese té ben a tisz tí tás és
fertôtle ní tés egy ütem ben, a két fáz isú a ké nál
két ütem ben tör té nik.

A tisz tí tás és fer tôt le ní tés mû ve le tei

Az elô öb lí tés cél ja a szennye zô dés fel la zí tá -
sa és víz tar tal má nak nö ve lé se. A vegy sze res
tisz tí tás ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké -
ben ala pos öb lí tést kell vé gez ni. Ez a fe hér -
jék ki csa pó dá sá nak, meg szi lár du lá sá nak el -

ke rü lé se ér de ké ben lan gyos víz zel (max.
450 °C), nagy zsír tar tal mú ter mé kek ese té -
ben (pél dá ul tej szín) me le gebb víz zel tör té -
nik. Ma ga sabb hô mér sék let al kal ma zá sa
ese tén kü lön bö zô fe hér je-„rá égé sek” kö vet -
kez het nek be, ame lyek ál lan dó fer tô zé sek
for rás sá vál hat nak, el tá vo lí tá suk gyak ran ne -
héz fel adat.

Vegy sze res tisz tí tás csak ha tó sá gi lag en ge-

d élye zett (OÉ TI) vegy sze rek kel tör tén het, a
gyár tó vál la lat ál tal meg ha tá ro zott tö mény -
ség ben, hô mér sék le ten. Eze ket az ér té ke ket
a tisz tí tás so rán is el len ôriz ni kell. Az au to -

ma ti kus ve zér lé sû tisz tí tó rend sze rek ben a
pH-ér ték vagy a tö mény ség mé ré se a ve ze -
tô ké pes ség alap ján, mû sze rek kel tör tén het,
eh hez kap cso lód hat a tisz tí tó sze rek au to ma -
ti kus után pót lá sa is. 

Az utó öb lí tés fel ada ta a szennyel ter helt tisz -
tí tó ol da tok el tá vo lí tá sa. Annyi vi zet kell fel -
hasz nál ni, hogy a mo sott fe lü le tek sav- vagy
lúg men tes sé vál ja nak. En nek el len ôr zé se
fon tos fel adat, mi vel a szer ma ra dé kai – a
tej be vagy tej ter mék be be ke rül ve – ront ják
azok mi nô sé gét. Egy ben tej ide gen gát ló

anyag ként is meg je len het nek.  Az öb lí tést
ad dig kell vé gez ni, amed dig an nak pH- ér té -
ke nem éri el az utó öb lí tés hez fel hasz nált víz
pH ér té két.

Csí rát la ní tás tör tén het hô vel és fer tôt le ní tô -
szer rel. Ned ves hô al kal ma zá sá val jobb csí -
ra ö lô ha tást érünk el, mint a szá raz zal, el sô -
sor ban a tej fel dol go zó üze mek ben. For ró
víz zel is tör tén het a csí rát la ní tás, jó ha tás -
fok kal. Fon tos fel adat – amennyi ben be épí -
tés re ke rül tek – a csô-csat la ko zók (pl. hol -
lan de rek, csa pok) meg la zí tá sa, azért, hogy a
for ró víz a tö mí té sek mö gé is be tud jon ha -
tol ni. Az ún. he gesz tett tej csö vek al kal ma zá -
sa kor a tisz tí tá si és fer tôt le ní té si mû ve le tek
könnyen és szak sze rû en le foly hat nak.

Ma már a kor sze rû tej ter me lô gaz da sá gok -

ban is az egész üze met zárt rend sze rû, szét -
sze re lés nél kü li, kör-ára mol ta tá sos tisz tí tá si
CIP rend szer ben (Cle a ning in Pla ce) tisz tít -
ják, fer tôt le ní tik. A tisz tí tás so rán – el sô sor -
ban a tej fel dol go zó üze mek ben – egy-egy
tech no ló gi ai sza kasz ra ter je dô úgy ne ve zett
mo só kö rö ket ala kí ta nak ki, ame lye ket egy
mo só köz pont ból irá nyít hat nak.

Ugyan ak kor rend sze re sen biz to sí ta ni kell a
szük ség sze rin ti, kéz zel tör té nô tisz tí tá sát
azok nak a ré szek nek, ame lyek nin cse -
nek be kap csol va a cir ku lá ci ó ba. A kor sze rû
CIP rend sze rek ben az egyes mû ve le tek
au to ma ti kus mû köd te tés sel üze mel tet he tôk. Â

II. rész

A víz szerepe a tisztításban
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A mo só köz pont (el sô sor ban a tej fel dol go zó
üze mek ben) meg fe le lô szá mú és ûr tar tal mú
tá ro ló tar tály ból, va la mint a szük sé ges szá mú
és kel lô tel je sít mé nyû nyo mó és eset leg
vissza ke rin ge tô szi vattyú ból áll. A tisz tí tó szer
ada go lá sa az er re a cél ra ki fej lesz tett be ren -
de zé sek kel is tör tén het. A hô fok, a kon cent -
rá ci ók, a fo lya dék szint stb. mé ré sé re és el -
le nôr zé sé re mû sze re ket és sza bá lyo zó ele -
me ket épít het nek be a rend szer be. 

A tisz tí tó és fer tôt le ní tô sze rek 
össze té te le 

A kor sze rû tisz tí tó sze rek ál ta lá ban össze tett
ké szít mé nyek. Több alap vegy szer bôl áll nak,
ezen kí vül még a kü lön bö zô ha tá sok el éré se
ér de ké ben ada lé ka nya go kat is tar tal maz hat -
nak. Csu pán egy alap vegy szer bôl ál ló tisz tí -
tó szert – ma ró nát ron, sa lét rom sav ki vé te lé -
vel – ma már rit kán hasz nál nak a tej ter me lô

gaz da sá gok ban. A tej fel dol go zó üze mek
azon ban eze ket alap ve tô szer ként al kal maz -
zák. Fel hasz ná lá suk elôtt a gyár tók nak, il let -
ve a for gal ma zók nak – a ha zai, il let ve nem -
zet kö zi elô írá sok nak meg fe le lô en – az il le té -
kes ha tó sá gi in té ze tek kel en ged élyez tet ni
kell. Ha zánk ban ezt a fel ada tot ed dig az
Or szá gos Élel me zé si és Táp lál ko zá si In té zet
(OÉ TI) lát ta el. A ha tó ság min den en ged é-
lye zett vegy szert en ged élye zé si szám mal lát
el, ame lyet a for gal ma zó kö te les a ter mék
cso ma go lá sán is fel tün tet ni. 

A tej ter me lô gaz da sá gok ban al kal ma zott lú -
gos és sa vas kém ha tá sú (pH) sze rek össze -
té te le ese ten ként vál toz hat. Bi zo nyos kör -
nye zet vé del mi elô írá sok nak, il let ve a tu do -
má nyos ered mé nyek gya kor lat ban tör té nô
al kal ma zá sá val az össze té tel be li, il let ve fel -
hasz ná lás be li le he tô sé ge ik is meg vál toz hat -
nak. Ilyen eset ben a szert is mé tel ten en ge-
d élyez ni szük sé ges. A kor ró zió csök ken té se
ér de ké ben kü lön bö zô in hi bi to ro kat is ke ver -
het nek a tisz tí tó sze rek be (pl. nát ri um-szul -
fit). A ned ve sí tô ké pes ség fo ko zá sa, il let ve
hab kép zô dés meg aka dá lyo zá sa cél já ból is
sok fé le anyag hoz zá adá sá ra nyí lik le he tô -

ség. Az em lí tett ada lé ka nya go kat vagy ezek
egy mást se gí tô ha tás me cha niz mu sát és bi -
zo nyos fel hasz nált ned ve sí tô sze rek (ten zi -
dek) mennyi sé gét, egy más hoz vi szo nyí tott
ará nyát a tisz tí tó szer gyár tók gyak ran gyár-
tá si ti tok ként ke ze lik, de az en ged élye zé si
oki rat ból tá jé ko zód ha tunk ró luk. 

A szer vet len fer tôt le ní tô sze rek kö zül a klór -
ve gyü le tek vi lág szer te a tej gaz da ság le gel -
ter jed tebb fer tôt le ní tô sze rei kö zé tar toz nak.
A klór és a víz érint ke zé se so rán rend kí vül re -
ak ci ó ké pes, de gyor san bom ló hi pok lór sav
ke let ke zik, amely a mik ro bák ra néz ve mér -
ge zô en ha tó anyag. A kü lön bö zô klór ve gyü -
le tek szé les kö rû csí ra ö lô ha tá sú ak. Ki vá ló -
an pusz tít ják a bak té ri u mo kat, gom bá kat,
élesz tô ket, ví ru so kat, sôt a spó rá kat is, de
ez eset ben ha tás me cha niz mu suk ki fej té sé -
hez lé nye ge sen hosszabb idô re van szük ség.
Jól szag ta la ní ta nak, vi szony lag ol csók, és ki -
vá ló an öb lít he tôk.

A fe lü le tak tív fer tôt le ní tô sze rek kö zül ko ráb -
ban el sô sor ban a kva ter ner-am mó ni um sók
ter jed tek el. A mik ro or ga niz mu sok ba be ha tol -
va a sej tek fe hér jé i vel lép nek re ak ci ó ba, és
meg szün te tik élet te vé keny sé gü ket. Szé les pH
ér ték ben hasz nál ha tók (2-11,5 pH), és jól
öb lít he tôk. Saj nos a mik ro bák egy ré sze re -
zisz tens sé vált az am mó ni um sók kal szem -
ben. Ezért ma már a tej gaz da ság ban rit káb -
ban al kal maz zák (pl. Nit ro ge nol, Ste ro ge nol).

A hid ro gén-pe ro xi dok csí ra ö lô ha tá sa az
erôs oxi dá ló ké pes sé gü kön alap szik. Mi vel
sta bi li tá su kat me gol dot ták, el ter je dé sük a
kö zel jö vô ben vár ha tó. 

A szer ves sa vak kö zül a per ecet sav a hid ro -
gén-pe ro xid hoz ha son ló ha tás me cha niz mu -
sú ve gyü let. Egyes vizs gá la tok sze rint a kó r-
o ko zó spó rá kat is rö vid idô alatt el öli. A for -
ga lom ban lé vô ké szít mé nyek sta bi li tá sa ki -
vá ló, vi szony lag hosszú ide ig tá rol ha tók. Hi -
deg víz ben is ki fej tik ha tá su kat: 0,01-0,02%
tö mény ség ben is elég sé ges al kal maz ni ôket.
Sa vas tisz tí tó sze rek kel jól ke ver he tôk. Lú gos

tisz tí tó szer után al kal maz va, amennyi ben
nem volt meg fe le lô az utó öb lí tés, ha tá su kat
el vesz tik.  

A jo do fó rok sze re pe a tej gaz da ság ban ma
már nagy mér ték ben csök kent. Szé les csí ra -
ö lô spekt ru mú fer tôt le ní tô sze rek, de ne he -
zen öb lít he tôk. 

A for mal de hid ki vá ló fer tôt le ní tô szer, mi vel a
fe hér jé ket de na tu rál ja és re du kál ja. Nagy
hát rá nya, hogy mint gáz a lé gu ta kat, a nyál -
ka hár tyá kat sú lyo san ká ro sí tó, ma ró anyag.
Tej gaz da ság ban fer tôt le ní tô szer ként nem
hasz nál ha tó. 

A kom bi nált tisz tí tó-, fer tôt le ní tô sze rek nek

nagy elô nyük, hogy egy fáz is ban tisz tí ta nak
és fer tôt le ní te nek. Egy vi zes öb lí tés meg ta -
ka rít ha tó, gyor sabb a mun ka, ke ve sebb tisz -
tí tó szer re van szük ség (ener gia- és idô meg -
ta ka rí tás). Hasz ná la tuk so rán na gyon fon -
tos, hogy az elô öb lí tés szak sze rû en tör tén -
jen, mert az eset le ge sen vissza ma ra dó fe -
hér jék csök ken tik ha tá su kat. Kém ha tá suk
sze rint le het nek sa va sak vagy lú go sak. Ha -
zánk ban ma már több fé le ilyen ké szít ményt
is for gal maz nak. 

A ha bo sí tott tisz tí tó sze rekkel (hab ta ka rí tók)
a tisz tí tás és fer tôt le ní tés is egy fáz is ban vé -
gez he tô el. Elônyük, hogy fi zi kai be ha tá sok
nél kül is vi szony lag gyor san el tá vo lít ják a
friss szennye zô dé se ket. Rá sült, rá é gett, erô -
sen szennye zett fe lü le tek mo sá sá ra nem al -
kal ma sak. El sô sor ban a tej fel dol go zó üze -

mek ben, a nyi tott tar tá lyok, szál lí tó ko csik,
csem pék, pa do za tok tisz tí tá sá ra al kal maz -
ha tók ki vá ló an. A hab ki jut ta tá sá ra meg fe le -
lô szó ró be ren de zés szük sé ges; vi szony lag
ol csó és egy sze rû en ke zel he tô, üzem biz tos,
és kom bi nált tisz tí tást is le he tô vé tesz.
A meg fe le lô ha té kony sá gú tisz tí tás ér de ké -
ben a hab ta ka rí tást, 6-7 órán ként cél sze rû
meg is mé tel ni. Sa vas és lú gos kém ha tá sú
sze rek egya ránt for ga lom ban van nak.                     

2 DR.  ME RÉ NYI IM RE
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ö rög or szág a te hén tej ter me lés ben – ter mé sze ti adott sá -
ga i nál fog va –  sze rény he lyet fog lal el az EU ta gor szá gok
kö zött. Az or szág dé li ré szé nek ég haj la ta (for ró és szá raz

nyár) és fel szí ni kép zôd mé nye i nek egy ré sze (ko pár he gyek) ki -
mon dot tan ked ve zôt len a szar vas mar ha tar tás szem pont já ból. Így
az or szág szar vas mar ha ál lo má nya az utób bi évek át la gá ban va la -
mi vel 500.000, fe jôs te hén lét szá ma pe dig 140.000 fô alatt ma -
radt. A gö rög tej ki bo csá tás 2015-ben 710.000 ton na volt, eb bôl
az is lát szik, hogy az át la gos tej ho zam évi 5.000 kg kö rül mo zog,
ami messze el ma rad a nagy eu ró pai ter me lôk át la gá tól. Az vi szont
nem lát szik az adat ból, de tény, hogy ez a mennyi ség az or szág
te hén tej szük ség le té nek csak 40-45 szá za lé kát fe de zi, a töb bit
im port ból kell be sze rez ni. 

z Ugyan ak kor azt sok hely ütt ta pasz tal hat juk, hogy ha a ter mé -
szet egyik ke zé vel el von va la mit az em be rek tôl, azt a má sik kal
igyek szik vissza pó tol ni. Így van ez gö rög föl dön is, ahol a (több -
nyi re so vány, az az szar vas mar ha tar tás ra alig al kal mas) he gyi
és domb vi dé ki le ge lôk 2010-ben kö zel 16 mil lió juh és kecs -
ke tar tá sá ra biz to sí tot tak le he tô sé get. Az óta az ál lo mány mind -
két faj ese té ben va la me lyest csök kent. Ezek a (mun ka rá for dí -
tást és ki e gé szí tô ta kar má nyo zást te kint ve) na gyon igény te len
ál la tok azon ban így is a gö rög me zô gaz da ság tel jes ter me lé si
ér té ké nek több mint 10 szá za lé kát ad ják. Rá adá sul Gö rög or -
szág le ge lô i nek 83 szá za lé ka ál la mi tu laj don ban van, eze ket
egy bi zo nyos díj el le né ben bár ki igény be ve he ti ál la tai szá má -
ra (ter mé sze te sen a he lyi le ge lô-fel ügye let tel egyez tet ve).

z Fen ti e ken kí vül van két olyan té nye zô, ame lyek mi att
Gö rög or szág tej ter me lé sé re na gyon is ér de mes oda fi gyel -
ni. Egy részt a gö rö gök év szá za dos ta pasz ta la tai két kü lön -
le ges ter mé ket hoz tak lét re, ne ve ze te sen a gö rög jog hur -
tot és a fe ta saj tot (mind ket tô tu laj don kép pen az egy sze -
rû pa rasz tész ter mé ke), ame lyek má ra vi lág szer te is mert -
té és ke re set té vál tak. Más részt Gö rög or szág egyes tej -
üze me it már a nyolc va nas-ki lenc ve nes évek ben (EU tá -
mo ga tás sal) olyan szu per mo dern tech no ló gi á val si ke rült
fel sze rel ni, amely szin te be hoz ha tat lan ver se nye lônyt biz -
to sít szá má ra, kü lö nö sen a ké sôbb csat la ko zott or szá gok -
kal szem ben.

z Ezek rôl Dr. Lend vay Bé la aláb bi cik ke rész le tes és min -
den re ki ter je dô át te kin tést ad. A cikk hez – pusz tán az ér -
de kes ség ked vé ért – annyit le het hoz zá ten ni, hogy a gö -
rög jog hurt ame ri kai si ker tör té ne te egy tö rök üz let em ber,
Ham di Ulu ka ya ne vé hez fû zô dik, aki 1994-ben (22 éve -
sen) egy kis tö rök fa lu ból ment az USA-ba an golt ta nul ni.
Majd 2005-ben, ap ja (egy tö rök pa raszt) ta ná csá ra meg -
ala pí tot ta a ki zá ró lag gö rög jog hurt gyár tá sá ra sza ko so -
dott Cho ba ni cé get (a cso bán szó tö rö kül és gö rö gül
egya ránt pász tort je lent). A Cho ba ni for gal ma öt év alatt
a nul lá ról egy mil li árd dol lár ra ug rott, má ra pe dig meg kö -
ze lí ti a 2 mil li árd dol lárt.

2 DR. TÓTH END RE

ELÔSZÓ A GÖRÖG TEJGAZDASÁGHOZ

Görögország tejgazdasága
Beszámoló magyar szakemberek tanulmányútjáról

G

ö rög or szág 1981 ja nu ár ja óta
tag ja az Eu ró pai Uni ó nak, ame-
ly nek se gít sé gé vel, tá mo ga tá -

sá val fej lett or szág gá vált, egyi ke lett a
vi lág öt ven leg na gyobb gaz da sá gá nak, a
28 ta gú Eu ró pai Uni ó ban a ti zen har ma -
dik he lyet fog lal ta el. 2003-2007 kö zött
a gö rög gaz da ság évi 4 szá za lé kos fej lô -
dést ért el, amely ben a gö rög tej gaz da -
ság nak is je len tôs sze re pe volt.

z Egy re jobb hí rek ér kez tek a gö rög tej -
gaz da ság ról is. Ezért ja va sol tam mint az
ak ko ri Tej ipa ri Hír lap fô szer kesz tô je, hogy

egy ma gyar szak em be rek bôl ál ló cso port
Gö rög or szág ba utaz zon az eu ró pai uni ós
tag ság gal ren del ke zô or szág tej gaz da sá -
gá nak ta nul má nyo zá sá ra.

z A szer ve zés sel en gem és Bart ha Ist vánt,
az ak ko ri Par ma lat tej ipa ri vál la lat ve zér -
igaz ga tó ját bíz ták meg. A szer ve zés ered -
mé nyes volt, és 1995 ôszén 24 tej ipa ri
szak em ber el in dult Gö rög or szág ba. Cso -
por tun kat a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um
ve ze tôi fo gad ták. El mond ták, hogy bár
Gö rög or szág már 14 éve tag ja az EU-nak,
még em lé kez nek ar ra, hogy mit je len tett a

Görögország területe 131944 km2, Magyarországénál kb. 
másfélszer nagyobb. Lakosságának száma viszont csaknem
megegyezô velünk: 10 millió 815 ezer/fô. Északon Albániával,
Macedóniával és Bulgáriával, keleten pedig Törökországgal
határos. Felszínét kopár, karsztos területek jellemzik. A hét
nagy ión szigetet beleszámítva Görögországnak mintegy 1300
szigete van, amelybôl mindössze 170 szolgál állandó lakhelyül.

Magyar szakemberek a csúcs-
technikát is tanulmányozták a
FAGE tejüzemében.
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bel épés. Csat la ko zá suk a kö zös pi a choz
egy csa pás ra nyi tot tá tet te, kül föl di irány -
ba ori en tál ta gaz da sá gu kat, ami meg kö -
ve tel te a ter mé kek szín von alá nak eme lé -
sét. Ez zel pár hu za mo san könnyeb bé vált
a fej lett tech no ló gi ák át vé te le. Ja va sol ták,
hogy ha min dezt ta pasz tal ni akar juk, ak -
kor te gyünk lá to ga tást az or szág leg na -
gyobb, leg jobb tej üze mé ben, a FA GE-ban.
Öröm mel fo gad tuk az aján la tot, és már
más nap ez volt a prog ra munk. 

z At hén mel lett, a thessza lo ni ki au tó pá -
lya men tén ta lál tuk a FA GE 50 ezer
négy zet mé te res alap te rü le tû tej üze mét,
amely for má já ban és ki vé te lé ben lé nye -
ge sen el tér a ná lunk szo ká sos üze mi
épü le tek tôl. Mél tán ne ve zik nem csak a
Bal kán, ha nem Eu ró pa egyik leg mo der -
nebb tej és -ter mék gyár tó, va la mint el -
osz tó üze mé nek.
A FA GE az Eu ró pai Unió igé nye i nek meg -
fe le lô en, a leg kor sze rûbb tech no ló gia al -
kal ma zá sá val órán ként 50 ezer li ter te jet
ké pes fel dol goz ni. Éves ka pa ci tá sa 500
mil lió li ter. Ak kor a vál la lat a ha zai pi ac
há rom ne gyed ré szét ural ta; 25 000 ve -
vô pon tot lá tott el ter mé ke i vel, mint egy
600 hû tô ko csi al kal ma zá sá val.

A GÖ RÖG JOG HURT 
MEG HÓ DÍ TOT TA AME RI KÁT IS

z A FA GE a jog hurt ter me lé sét az 1950-
es évek ben kezd te, ami kor a jog hurt tra -
di ci o ná lis, de nem ki emelt ter mék volt.
1975-ben azon ban a FA GE pá rat lan vál -
to zást in dí tott el a gö rög pi a con. Meg al -
kot ta a már ká zott (to tál) jog hur tot, és
szün te le nül fej lesz ti az új táp lál ko zá si
szo ká sok nak meg fe le lô en. Így jött lét re
az ala csony zsír tar tal mú, il let ve zsír men -

tes jog hur tok tel jes vá lasz té ka. Rá adá sul
az ere de ti kí ná la tot a méz zel és gyü -
mölcs szi rup pal ké szült vál to za tok kal gaz -
da gí tot ta. In nen in dult a müz lis jog hurt, a
juh te jes jog hurt, a tej szí nes jog hurt és az
egész gyü mölcs da ra bo kat és ga bo na fé -
lé ket tar tal ma zó jog hurt.
Ami re iga zán büsz kék a FA GE-nál, hogy
nem csak bel föl dön, ha nem egész Eu ró pá -
ban is si ke rült meg ked vel tet ni a gö rög jog -
hur tot. A FA GE hely ze te szi lárd a nagy eu -
ró pai pi a con. A FA GE a már kás na túr jog -
hur tok pi ac ve ze tô je Ang li á ban, és jó po zí ci -
ó val ren del ke zik az EU min den or szá gá ban.

z Je len tôs ered mény nek tart ják, hogy nagy
si ke re van a gö rög jog hurt nak az USA-ban
is. Meg cé loz ták és el ér ték, hogy a gö rög
jog hurt for gal ma el ér te a 2 mil li árd dol lárt,
és az összes jog hurt nagy nép sze rû ség nek
ha tá sá ra az ér té ke sí tés nek már több mint
40%-át kép vi se li. A sû rûbb ál lo má nyú jog -
hurt nagy nép sze rû sé gé nek ha tá sá ra szá -
mos gyár tó vet te fel a ter mék-pa let tá já ra,
il let ve bô ví tet te ka pa ci tá sát.
1993-ban a FA GE el ha tá roz ta, hogy friss
fo gyasz tói te jet is gyárt, Tet ra Top kar ton -
do bo zos cso ma go lás ban. A prog ram
annyi ra si ke rült, hogy fel ráz ta gö rög pi a cot
az íz le tes, ki vá ló mi nô sé gû és ere de ti cso -
ma go lá sú FA GE Friss tej be ve ze té sé vel, s
ez zel is mét meg sze ret tet te a te jet az idô -
sebb fo gyasz tók kal és a gye re kek kel.

SAJT BAN GAZ DAG OR SZÁG

z A saj to kat ter me lô és ex por tá ló gö rög
cé gek so kat fek tet tek be a mo dern szab -
vá nyo sí tá si és cso ma go lá si tech no ló gi -
ák ba, hogy meg fe lel hes se nek a ma gas
eu ró pai szab vá nyo sí tá si szab vá nyok nak
(HACCP, ISO, AG RO CERT).

Gö rög or szág sajt ban gaz dag or szág, sajt -
ked ve lô la kos ság gal. A gö rö gök szá má ra
a sajt nem csu pán az egyéb ét ke zé se ket
ki e gé szí tô fo gás, ha nem ön ál ló étel is. Az
egy fô re ju tó évi sajt fo gyasz tás 25 ki ló
kö rül mo zog, ez az EU tag or szá gai kö zül
az egyik leg na gyobb. Sajt ter me lés te kin -
te té ben Gö rög or szág a 28 EU tag or szág
kö zött a 9. he lyen áll.

z Min den egyes táj egy ség nek meg van a
ma ga jel leg ze tes sajt fél éje. A ta laj, a nö -
vény zet, a mik rok lí ma, a he lyi ál lat faj ták
és a ha gyo mány – mind ha tás sal vol tak
a he lyi saj tok ki a la ku lá sá ra. Az em be rek
min dig is ke res ték eze ket a he lyi sajt kü -
lön le ges sé ge ket, ame lyek ne ve rend sze -
rint utal szár ma zá si he lyük re. A sajt faj -
ták nak tí pus és szár ma zá si hely után tör -
té nô el ne ve zé se év szá za do kig e ter mé -
kek véd je gyé ül szol gált, se gí tet te a fo -
gyasz tók el iga zo dá sát.  

z A ha gyo mányt kö vet ve a gö rög sajt ké -
szí tôk nek si ke rült ko moly sajt vá lasz té kot
elô ál lí ta ni uk, né mely sajt juk egye dü lál ló
az egész vi lá gon. A sajt ké szí tés mes ter -
sé ge évek hosszú so rán át fej lô dött. Pl. a
fe ta saj tot Gö rög or szág ban több mint
két száz éve gyárt ják, és el sô he lye a gö -
rög va cso rá zó asz ta lo kon meg kér dô je lez -
he tet len. Fi gye lem re mél tó, hogy Gö rög -
or szág ban kb. 300 fé le saj tot ál lí ta nak
elô ki sebb vagy na gyobb menny iség ben,
ezek kö zül az Eu ró pai Bi zott ság 21 faj tá -
nak ítél te oda az OEM (Ol ta lom alatt ál ló
Ere det Meg je lö lés) stá tuszt. Az OEM stá -
tusz azt is ga ran tál ja, hogy az adott saj -
tot rég óta ké szí tik a he lyi ha gyo mány nak Â

Pihenôben Athénban. A látogatások után dr. Bartha István vezérigazgató
(középen) foglalta össze a szakmai tapasztalatokat a résztvevôknek.
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Ez is a csúcstechnika része.
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meg fe le lô en, és a gyárt mány ele get tesz
a ma gas mi nô sé gi és hi gi é ni ai kö ve tel -
mé nyek nek.
A ke fa lo ti ri a gra vi e rá val és a fe tá val
együtt a leg nép sze rûbb saj tok kö zé tar to -
zik Gö rög or szág ban. A ke fa lo ti ri juh-
és/vagy kecs ke tej bôl ké szül. Na gyon ke -
mény ál la gú, hal vány sár ga szí nû, erôs
ízû, szá raz tex tú rá jú sajt. Tör té ne te a bi -
zán ci idô kig nyú lik vissza, és úgy tart ják,
hogy a leg több gö rög ke mény sajt ôse.

z A fi a tal saj to kat leg alább két-há rom hó -
na pon át ér le lik, míg az öreg ke fa lo ti ri
akár egy éves is le het, ilyen kor szá ra zabb
és erô sebb ízû. A ke fa lo ti ri íze ha son lít a
Gru yé re-ére, de erô sebb és só sabb. Ezt a
saj tot fo gyaszt hat juk ma gá ban vagy szám -
ta lan tész ta-, hús- és zöld sé gé tel hez. Fel -
sze le tel ve vagy koc ká ra vág va meg is süt -
he tô: ez a ha gyo má nyos gö rög „sa ga na -
ki”. Re szel ve kü lö nö sen al kal mas szó szok,
piz zák, pör költ fé lék és sa lá ták íze sí té sé re.
Ezt az erôs ízû, sajt tá lak ra ide á lis saj tot
gyak ran szol gál ják fel friss idény jel le gû
gyü möl csök (pl. kör te, fü ge, szô lô) mel lé,
vö rös bor és kol bász kí sé re té ben.

z A FA GE ter mék fej lesz té si osz tá lya ép -
pen lá to ga tá sunk ide jén ké szült el Trka li -
no ne vû sajt já val, amely Fla ir cot ta ge
che se ala csony zsír- és ka ló ri a tar tal mú
friss sajt. Egy új ke mény, eny hén sós ízû
sajt a Pla gia, 1955-ben ke rült a pi ac ra
nagy si ker rel, de a cég gyárt Hol lan di á ból
ho no sí tott saj to kat is.

AZ ALAP ANYAG SZÁR MA ZÁ SA

z Gö rög or szág ban 16 mil lió ju hot és kecs-
két tar ta nak, ame lyek te jét sajt, vaj és
jog hurt ké szí té sé re hasz nál ják. Szar vas -

mar hát in kább csak a me den cék ben tar -
ta nak. Szá muk 1,2 mil lió, ame lyek nek
mint egy fe le a te je lô te hén. A tej be gyûj -
té sé re Ma ce dó ni á ban, Trá ki á ban, Epi -
rusz ban, a Pe lo pon né szo szon, Kré tán a
FA GE kor sze rû tej-gyûj tô ál lo má sok há ló -
za tát épí tet te ki. A FA GE know-how se gí -
ti eze ket az egy sé ge ket az ál la tok ki vá -
lasz tá sá ban, az ál lat or vo si el lá tá sá ban, a
hi gi é ni ás fel té te lek biz to sí tá sá ban.

z Mi vel Gö rög or szág nem ön ál ló a tej bôl
mint alap anyag ból, az EU or szá ga i ból –
el sô sor ban Né met or szág ból, Fran cia or -
szág ból és Olasz or szág ból – ér ke zik tej
fel dol go zás ra.

CSÚCS TECH NO LÓ GIA
A GYÁR TÁS BAN

z A fo gyasz tói tej gyár tá sá ra a FA GE a
Tet ra Top cso ma go ló be ren de zést vá lasz -
tot ta ki. El ôször há rom töl tô be ren de zést
ál lí tott üzem be, egyen ként 3500 li ter/óra
tel je sít ménnyel. Az óta 4 db leg újabb tí -
pu sú TT/3-as tel je sen au to ma ti zál tat vá -
sá rolt, ame lyek nek egye den kén ti töl tô -
ka pa ci tá sa 9.000 li ter órán ként. Üzem -
lá to ga tá sunk so rán össze sen 8 töl tô vo -
na lat lát tunk az üzem ben, eb bôl 7 Tet ra
Top, 1 pe dig Tet ra rex/6-os töl tô vo nal. 

z Ak kor a vál la lat há rom ne gyed részt tel -
jes zsír tar tal mú, to váb bá 1%-os di é tás és
1,5%-os te jet cso ma golt és ér té ke sí tett.
A jog hurt üzem rész ben ren del ke zé sük re
állt 8 db 35.000 li ter ûr tar tal mú Go o vec
si ló tar tály, eb ben vé gez ték az al vasz tá si
mû ve le tet. A 95 mm-es jog hurt po ha rak
töl té sé re 7 db mo dern Ham ba cso ma go -
ló egy sé get hasz nál tak. Tel je sít mé nyük
15-18 ezer po hár volt egy sé gen ként.

z A csúcs tech no ló gia al kal ma zá sa – már
ak kor – elô se gí tet te, hogy ter mé ke ik re 4
hét mi nô ség-meg ôr zé si idôt biz to sí tot -
tak, és éven te 6%-os for ga lom-nö ve ke -
dést irá nyoz tak elô, ami éven te 330 mil -
lió dol lár ár be vé tel több le tet je lent.

z A csúcs tech no ló gia al kal ma zá sa el ra -
gad tat ta a ma gyar szak em be re ket. Ak kor
még Ma gyar or szá gon csak el vét ve akadt
a FA GE-hoz ha son ló an jól fel sze relt
üzem, ezért is bi za ko dás sal vár tuk az
EU csat la ko zá sun kat, ami 2014. má jus
1-jén kö vet ke zett be. Hogy ho zott-e
csat la ko zá sunk ha son ló fej lô dést, ami -
lyet Gö rög or szág ban ta pasz tal tunk, azt
dönt se el az ol va só.

z Vé ge ze tül meg em lí tem, hogy sza bad -
idônk ben ke res tük a ma gyar or szá gi tej bol -
tok hoz ha son ló (ak kor még lé te zett) gö rög
tej bol to kat, a ga lak tó po li no kat, ame lye ket
meg is ta lál tunk. Ezek ben el sô sor ban te -
jet és tej ter mé ke ket áru sí ta nak, de
ugyan itt fagy lal tok is nagy vá lasz ték ban
kap ha tók, mér sé kelt áron. A tej ter mé kek
ki rály nô je a gö rö gök nél a jog hurt, amely
nem hi á nyoz hat egyet len tej bolt ból sem.

z Ma már a gö rög saj tok a SZE GA Fo ods
nagy ke res ke del mi vál la lat, a jog hur tok
pe dig a Da no ne út ján Ma gyar or szá gon is
meg vá sá rol ha tó ak.

z Ami lyen jó hí rek ér kez tek az 1900-as
évek vé gén Gö rög or szág ból, olyan rossz
hí re ket hal lot tunk 2011-tôl, hogy ti, az
or szág csôd szé lé re ke rült. A vál ság a tej -
gaz da sá got is el ér te. El sô sor ban ab ban,
hogy a gö rög hegy vi dé kek re ko ráb ban
igen jel lem zô juh- és kecs ke te nyész tés
ki ha ló fél ben van a fal vak el nép te le ne-
dé se mi att, ami a tej mint alap anyag
hi á nyát okoz za. 
A csôd hely ze tet az inf rast ruk tu rá lis fej -
lesz té sek kel és a re kord mé re tû fo gyasz -
tás sal in do kol ták. Az or szág a leg sú lyo -
sabb re cesszi ó ba zu hant, a mû kö dést hi -
te le zô eu ró pai bank rend szer az eu ró
össze om lá sá val fe nye ge tett.
A kor mány az eu ró ö ve ze ti tag ság meg -
tar tá sa ér de ké ben sú lyos meg szo rí tá sok -
ra kény sze rült.

z A lá tot tak alap ján azon ban bi za ko dó ak
va gyunk, hogy Gö rög or szág ki ke rül a vál -
ság ból, amit fej lett sé ge foly tán a tej gaz -
da ság is elô se gít het.

Kép és szö veg: 
2 DR. LEND VAY BÉ LA

Ismerkedés Athénnal. Egy régiség az ókori idôkbôl. 
Ma az Athéni Fesztivál elôadásainak színtere
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A fû szilázs minôsége

fû fé lék nek a ku ko ri cá hoz vi szo nyít va re la tí van ke ve sebb a cu kor tar -
tal ma és ma ga sabb a fe hér je tar tal ma, ma ga sabb a puf fer ka pa-
ci tá sa, amely meg ne he zí ti az er jesz té sét. A vá gá si ma gas sá ga is

el té rô (5-7 cm fû és 20-30 cm ku ko ri ca), amely meg nö ve li a koc ká za tát a
ta laj jal/Clost ri di u mok kal va ló szennye zô dé sé nek. 

Azért, hogy jó mi nô sé gû fû szi lázst tud junk elô ál lí ta ni, fi gyel nünk kell né hány
té nye zô re: 

A jobb er je dés és a ma ga sabb táp anyag tar ta lom me ne dzse lé se:

He lyes be ta ka rí tá si idô meg vá lasz tá sa (30-45% szá raz anyag): A nö vény -
nek eb ben a nö ve ke dé si sza ka szá ban re mek egyen súly van a cu kor tar tal ma
és a puf fer ka pa ci tá sa kö zött, ugyan ak kor a nyers rost tar tal ma is el fo gad ha -
tó. Az op ti má lis nál ala cso nyabb szá raz anyag tar ta lom ese tén meg nô a koc ká -
za ta a Clost ri di u mok kal va ló szennye zô dés nek, va la mint ma ga sabb vesz te sé -
gek re szá mít ha tunk a ki csor gás mi att. Ma ga sabb szá raz anyag tar ta lom ma ga -
sabb nyers rost tar tal mat je lez, amely meg ne he zít he ti a tö mö rí tést. 

Tö mö rí tés (> 650 kg/m3): a leg fon to sabb mû ve let a szi lázs ké szí té sé nél a
tö mö rí tés. Az egész tech no ló gi ai fo lya ma tot iga zí ta ni kell a tö mö rí tô gé pek
ka pa ci tá sá hoz. A tö mö rí tés ne le gyen több mint 1 ton na szá raz anyag/óra/
tö mö rí tô gép ton na. Min den plusz kg a szi lázs mi nô sé gét ja vít ja. 

Ta ka rás: op ti má lis est ben, a si lót egy nap alatt tölt sük fel és még az nap ta -
kar juk le. Azon ban né hány eset ben a fel töl té si idô meg ha lad ja a 24 órát, de
sem mi kép pen nem aján lott ki ter jesz te ni a fel töl té si idôt 72 órá nál hosszabb
idô re. Egy jó tö mö rí tés és egy meg fe le lô ta ka rás sta bi lan fog ja tar ta ni ad dig
a szi lázst, amíg fel nem hasz nál juk. Ezek a té nye zôk meg aka dá lyoz zák pe -
nész gom bák nö ve ke dé sét, ezál tal a to váb bi mi ko to xin ter me lést.

Be ol tás bak té ri u mok kal: az olyan szi lá zso kat, ame lyek kí vül es nek a me -
ga dott szá raz anyag ér té ke ken (25-45%), ke zel het jük ké mi ai anya gok kal,
hogy el ér jük a meg fe le lô ha tást. A ned ves vagy pisz kos szi lá zso kat ke zel het -
jük azért, hogy a Clost ri di u mo kat vissza szo rít suk (pél dá ul nát ri um-nit rit tel),
ugyan ak kor ke zel het jük a szá raz szi lá zso kat is hogy meg aka dá lyoz zuk a
pe né szek sza po ro dá sát, amely a rossz tö mö rí tés mi att jön lét re (pél dá ul
pro pi on sav val).

A szi lázs be ol tá sa biz ton sá go sabb és ol csóbb al ter na tí vát je lent, mint a sa -
vas, vagy ké mi ai ke ze lé sek. Mi vel a fô prob lé mát a fû szi lázs nál a sa va so -
dás je len ti, ho mo lak ti kus tej sav bak té ri u mo kat (LAB) kell hasz nál ni. Mind -
azo nál tal a ho mo-és he te ro fer men ta tív tej sav bak té ri u mok kom bi ná ci ó ja
nem csak a jó fer men tá ci ót ga ran tál ja, ha nem egy ben jobb ae rob sta bi li tást
is biz to sít. Az ae rob sta bi li tás fo rog koc kán, ha a tö mö rí tés nem meg fe le lô,
ha a vi szony lag nagy si ló mé ret mi att a si ló nem ürül elég gyor san (25 cm/nap
té len és 50 cm/nap nyá ron) és/vagy ha a szi lázs vá gott fe lü le te egye net len.
A be ol tás le he tô vé te szi a jobb ered mé nyek el éré sét.

Mi ko to xin szennye zett ség csök ken té se:
A mi ko to xin-szennye zett ség te kin te té ben nincs biz ton sá gos szint. Szá mos
eset ben a mi ko to xi no kat na gyon össze tett prob lé ma ként kell ke zel nünk.
Ezért ja va solt mi ko to xin inak ti vá ló ada lék hasz ná la ta.

BI O MIN meg ol dá sok a jobb mi nô sé gû fû szi lázs ké szí té sé hez és a
jobb tel je sít mény hez

Bi o min Bi oS ta bil® Plus: he te ro- és ho mo fer men ta tív bak té ri u mok ke ve ré -
ke a jobb er je dé sért, és az ae rob sta bi li tá sért; ma ga sabb szá raz anyag-,
táp anyag- és ener gia-vissza nye rés le het sé ges a szi lázs ból.

Bi o min® Bi oS ta bil Wraps: ho mo fer men ta tív bak té ri u mok ke ve ré ke, amely
a bá lá zott szi lá zsok hoz aján lott, a jobb er je dé sé hez és a jobb szá raz -
anyag-, táp anyag- és ener gia-vissza nye rés hez.

Myco fix® ter mék csa lád: mi ko to xin inak ti vá tor há rom kü lön bö zô stra té gia
alap ján: köt he tô mi ko to xi nok meg kö té se ás vá nyi anya gok szi ner gis ta ke -
ve ré ke ál tal (pél dá ul af la to xin és er got al ka lo i dok), a nem ad szor be ál ha -
tó mi ko to xi nok bi ot ransz for má ci ó ja bi o ló gi ai össze te vôk ál tal (pél dá ul
a ze a ra le non, fu mo ni zi nek, de o xi ni va le nol és egyéb tri cho te cé nek) és
bi o vé del met je lent, mi vel nö vé nyi és al ga ki vo na tok kal tá mo gat ja az im -
mun rend szert, a bél nyál ka hár tyá ját és vé di a má jat.

BIOMIN Magyarország Kft.
Tel.: +36 23 703 016 • office.hungary@biomin.net • www.biomin.hu

Mivel a tehenek tejtermelése az utóbbi években
lényegesen megnövekedett és ezzel a tápanyagigényük
is egyre nôtt, valamint a bendô kapacitása ezzel 
szemben limitált, már nem elegendô egyszerûen csak
szilázst termelni, hanem a minôségi szilázs 
készítésre kell törekedni.  
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l ér ke zett a so kak ál tal vár va várt pil la nat. Nyolc év nyi ki tar tó
mun ka ered mé nye ként feb ru ár ban meg ér ke zett Olasz or szág ból

Me zô túr ra az el sô, Me di ter rán olasz faj tá jú bi valy szál lít mány. Ta kács
Zol tán az Ita li ag ro Kft. ügy ve ze tô je el mond ta, hogy a te lep már egy
éve el ké szült, de az ál la tok im port ját a kék nyelv be teg ség okoz ta ál -
lat egész ség ügyi és jár vány vé del mi óv in téz ke dé sek hát rál tat ták.
Az or szá go san egye dü lál ló élô ál lat im port ke re té ben 32 db vem -
hes, elô ha si üszô és 2 db te nyész bi ka ér ke zett az észak-olasz or-
szá gi Cre mo na me gyé bôl az Ita li ag ro Kft. Föld vá ri úti te lep he lyé re.
A 4-6 hó na pos vem hes üszôk a 300-310 na pos vem hes sé gi ide -
jük le tel te után, az el sô el lé sü ket kö ve tô en fo lya ma to san kez dik
majd meg a lak tá ci ós ter me lé sü ket az ál lat tar tó te le pen.
A meg ter melt bi valy tej fel dol go zá sá sa a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té -
ri um fenn tar tá sá ban mû kö dô gyo ma end rô di Beth len Gá bor Me zô -
gaz da sá gi és Élel mi sze ri pa ri Szak kép zô Is ko la és Kol lé gi um tan gaz -
da sá gá ban bé relt, a tech no ló gi ai igé nyek nek meg fe le lô en ki a la kí -
tott és fe lú jí tott tej fel dol go zó és sajt ké szí tô üzem ben ke rül majd sor.
Me zô túr vá ros ve ze tôi ab ban bíz nak, hogy a be ru há zás mind gaz da -
ság fej lesz té si, mind gaszt ro nó mi ai és tu risz ti kai szem pont ból elô -

nyös lesz majd a te le pü lés
szá má ra.
A me zô tú ri bi valy tej bôl ké szü lô
„va ló di” moz za rel la saj tok és
egyéb tej ter mé kek (pl. ri cot ta,
jog hur tok, pu din gok, he lyi íze -
sí té sû saj tok, stb.) és édes sé -
gek a tej ter me lés be in dí tá sa
után vár ha tó an né hány hó na -
pon be lül ke rül het nek ke res -
ke del mi for ga lom ba. 

2 FOR RÁS: ITA LI AG RO KFT.

öz gyû lést tar tott a KKA SE – Sajt ké szí tôk egye sü le te már ci us
3-án, me lyen sor ke rült az Alap sza bály mó do sí tá sá ra. 

Az össze jö ve telt fel hasz nál ták ar ra, hogy tá jé koz tas sák az egye sü let
tag ja it a vi dék fej lesz té si prog ram pá lyá za ti le he tô sé ge i rôl. Ér tel mez -
ték azo kat a le he tô sé ge ket, ame lyek a sajt ké szí tôk szá má ra el ér he -
tô ek, és az egye sü let se gít sé gé vel meg va ló sít ha tók.

A KKA SE – Sajt ké szí tôk Egye -
sü le té nek el tö kélt cél ja, hogy
to vább foly tat ja a Ma gyar Saj -
tút Há ló zat bô ví té sét, amely -
nek a kö ve tel mény rend sze re,
és a csat la ko zás me ne té nek
ki dol go zá sa már na gyobb rész -
ben el ké szült, most gôz erô vel
foly ta tó dik a mun ka a hát ra lé -
vô fel ada tok be fe je zé sé re.

A saj tok mi nô sé gé nek ja ví tá sá ban és a kar ak te res ma gyar kéz mû -
ves saj tok meg te rem té sé ben az évi egy al ka lom mal, ok tó ber ben
Nagy egy há zán tar tott Sajt must ra ren dez vény fon tos sze re pet ját -
szik. Jól ér zé kel he tô a fej lô -
dés ezen a te rü le ten, egy re
több sajt fe lel meg nem zet kö -
zi össze ha son lí tás ban is a
mi nô sé gi kö ve tel mé nyek nek.
Az erd ménnyel még nem elé -
ge det tek az egye sü let tag jai,
sze ret nék fel gyor sí ta ni a fej lô -
dés fo lya ma tát. En nek ér de -
ké ben olyan dön tés szü le tett,
hogy éven te má jus hó nap ban
a Gyo ma end rô di Sajt és Tú ró -
fesz ti vá lon is Sajt must ra ren -
dez vényt tar ta nak.

A Tej gaz da sá gi Szem le ki ad vá nyunk el sô szá ma 2014 ja nu -
ár já ban lá tott nap vi lá got. Az óta mind össze két esz ten dô telt
el, ami igen rö vid idô az új ság éle té ben, de jó al ka lom ar ra,
hogy vissza te kint sünk a lap in du lá sa óta el telt idô szak ra.
Köz re a dunk most né hány a szer kesz tô sé günk be ér ke zett ol -
va sói le ve let, amelyek tük rö zik a ró lunk al ko tott ké pet.

Kö szön jük a kül dött le ve le ket, a ben nük meg fo gal ma zott ja vas la -

to kat. Ar ra bíz ta tom Önö ket, hogy to vább ra is kö ves sék fi gye lem -

mel írá sa in kat és kri ti kai ész re vé te le ik kel já rul ja nak hoz zá cél ki-

tû zé sünk el éré sé hez, a tej ág azat fej lô dé sé nek mi nél át fo góbb

be mu ta tá sá hoz. 

AZ ÚJ LAP, MINT AZ IPA RÁ GUNK 
ÉLE TÉ NEK EGY RÉ SZE 

Tej gaz da sá gi Szem le ed dig meg je lent szá mai meg le pe tés ként
szol gál nak szá mom ra, amihez gra tu lá lok. Kü lön azok nak,

akik tör té nel mi fel adat ként vál lal ták – múl tunk nyom do ka in jár va –
egy ré gi szak mai lap fe lé lesz té sét. Úgy gon do lom, ez mér föld kô is
le het ne a tej gaz da ság to váb bi fej lô dé se szem pont já ból. 
Két ség te len, hogy a lap el sô, 1921. évi meg je le né se óta, óri á sit fej -
lô dött az egész tej gaz da sá gunk. Ezt tük rö zi a mai Tej gaz da sá gi
Szem le is, amelynek ter jesz té se nemcsak bel föl dön, ha nem kül föl -
dön is si ke res le het. Ja va so lom, hogy tech ni kai fej lô dés be mu ta tá -
sa mel lett so ha se feld kez ze nek meg írá sa ik ban azok ról az em be rek -
rôl, akik a tej gaz da ságot üze mel te tik, és a to váb bi sze rep lô i rôl sem. 
Szí ve sen ol vas nék a lap ban ré gi lap szá mok ból rész le te ket, cik ke ket. 
Kö szö nöm, hogy fel hív ták fi gyel me met a fo lyó i rat ra. Ígé rem, fi gye -
lem mel fo gom kí sér ni és má sok nak is aján la ni fo gom az új la pot,
ame lyet már is, „a mi La punk nak” te kin tek.

2 Né meth Vil mos – ny. el nök ve zér igaz ga tó 

A TEJ GAZDASÁGI SZEM LE, A SZAK MA KÖZ LÖ NYE

röm mel vet tem kéz be az 1921. év ben meg je lent Tej gaz da -
sá gi Szem le min tá já ra, 2013-ban me gú jí tott szak la pot, amely

ugyanazon fej léc cel je lent meg, mint 95 év vel ez elôtt. Ez nem más,
mint a ha gyo mány ápo lá sa, di csô múl tunk em lé ke. Ör ven de tes,
hogy nap ja ink ban akad nak még, akik ilyen mun ká ra vál lal koz nak. 
Úgy lá tom, hogy a Tej gaz da sá gi Szem le a tej ter me lôk, gya kor ló tej -
ipa ri szak em be rek, fon tos kap cso lat te rem tô fó ru ma, szak fo lyó i ra -
ta le het, és kí ván juk, hogy le gyen is. Gra tu lá lok a kel le mes szí nek -
ben, ki vá ló mi nô sé gû pap íron, ér de kes tar ta lom mal megjelenô, re -
mény kel tô új Tej gaz da sá gi Szem lé nek, amely a tej gaz da ság hely -
ze té nek ja ví tá sához a jö vô ben so kat te het. Egy ben fel vi lá go sí tást
ad hat min den szak mai igé nyû kér dés ben, új gé pek, be ren de zé sek
be szer zé si le he tô sé ge i rôl, vé te lek rôl, el adá sok ról, sôt a mun ka erô
köz ve tí té sek ben is, részt ve het. Si ke re így nem lesz két sé ges. 

2 Dr. Sza lon tai Éva – Ma gyar Új ság írók Szö vet sé ge

AZ ÁL LAT VÉ DE LEM RE IS ÜGYEL NEK

zív bôl gra tu lá lok a tar tal mas, szín vo na las új ság hoz, és a cik kek -
hez. He lyes út nak tar tom a kis és köz epes gaz da sá gok be mu -

ta tá sát, azok nak egy-egy meg je le nô pél dány ban, kialakított ará -
nyát. To váb bi sok si kert kí vá nok a ma gam és a La jos ko má ro mi Tej -
ter me lô Kft., ne vé ben a lap szer kesz tô sé gé nek, mun ka tár sa i nak,
sôt ol va sótár sa im nak is. Fel hí vom a szí ves fi gyel mü ket, hogy a kö -
zölt ké pek re ügyel je nek, mert pél dá ul, a szen tei bor jak tar tá sá ról
kö zölt mó d miatt az ál lat vé dôk esetleg tiltakozhatnak.

2 Szi li Jó zsef ügy ve ze tô, szak osz tály el nök

Vár juk le ve le i ket: Tej gaz da sá gi Szem le 1142 Bu da pest, 
Do rozs mai ut ca 211-213. 4. lph. 414/a, 

vagy a tej gaz da sa gi szem le@gma il.com e-ma il cí men.  

Megérkeztek a bivalyok Mezôtúrra

KKASE – Sajtkészítôk Egyesülete Szerkesztôségünk postájából

A közgyûlés résztvevôi

Michaletszky Anna titkár, 
Kocsis Pál elnökhelyettes, 
Kovács László elnök

Takács Zoltán cégvezetô 
kedvenc állataival
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z EU tej ter me lés ben és fel dol go zás ban fel ké szül tebb or szá -
gai pi a ci po ten ci ál juk ér de kér vé nye sí té se ré vén tej túl ter -
me lés re ren dez ked tek be. Az Uni ós sza bá lyo zás kvó ta -

rend sze ré ben biz to sí tott meg ha tá ro zott sze re pük kel az utó lag
csat la ko zó or szá gok hát rá nyos tej pi a ci hely ze tet ki hasz nál va fe -
szült sé get in du kál tak a ha zai ter me lôk és fel dol go zók vi szo nyá -
ban. A ma gas tech no ló gi ai szín vo na lon elô ál lí tott, de bel tar tal má -
ban sok eset ben si lány mi nô sé gû ha zai pi a cok ra vitt tej ter mé kek
döm ping-, ak ci ós áron a ha zai fel dol go zó i part bi zony ta la ní tot ták
el és okoz tak sok szor az elô ál lí tá si költ sé gek nél is ala cso nyabb át -
vé te li ára kat, ez zel pe dig ha tal mas vesz te sé ge ket, el sô sor ban a
ki szol gál ta tott hely zet ben lé vô tej ter me lôk nek.

Er re a ter me lôk re ak ci ó ja – a fel dol go zás ban re mélt ár nye re ség gel
–, hogy újon nan épí tett tej fel dol go zó tech -
no ló gi ák kal kom pen zál ják vesz te sé ge i ket. 

Ezt se gí ti elô az az irány zat, hogy az Unió
az ex por tá ló or szá gok ter me lés csök ken té -
se he lyett a ha zai kis üze mi tej fel dol go zást
tá mo gat ja.
A ha zai sza bad pi a con a tej fel vá sár lá si ára
nap ja ink ra el ér te az 55 Ft/li te res mély pon -
tot, ami a tej elô ál lí tá si 75-85 Ft/l árat fi gye -
lem be vé ve el vi sel he tet len a tej ter me lôk -
nek, akik ezál tal kény szer hely zet be ke rül tek:
– vagy be ru há zá sok kal, pi ac ké pes, sa ját

elô ál lí tá sú tej ter mé ke ik kel meg pró bál ják
vesz te sé ge i ket csök ken te ni

– eset leg tej fel dol go zó szö vet ke ze tek lét -
re ho zá sá val igye kez nek a fel vá sár lá si
ára kat sta bi li zál ni és a fel dol go zott tej -
ter mé kek ér té ke sí té sé vel kom pen zál ják
vesz te sé ge i ket

– vég sô eset ben ál lo mány csök ken tés sel
vagy hús mar ha ál lo mány vál tás sal kí sér -
le tez nek.

Tejválság Magyarországon
Magyar tejtechnológiai sikerek Magyarországon és nemzetközi megmérettetés

A ki a la kult ha zai hely zet re a tej fel dol go zás meg va ló sí á tá sá ra az
Ag ro me tal cso port szin te egye dü li ha zai vál lal ko zó ként – több mint
25 éves ha zai és nem zet kö zi ta pasz ta la ta it fel hasz nál va – épít
kü lön bö zô ka pa ci tá sú tej fel dol go zó üze me ket.

Az üze mi igé nyek re meg fo gal ma zott tech no ló gi ai meg ol dá sok nál
min den eset ben fel hív juk üze me ink fi gyel mét a meg va ló sí tás
anya gi koc ká za tá ra, az op ti má lis pi a co ri en tált ter mékst ruk tú ra
össze ál lí tá sá ra.

A gyors pi ac ra ju tás ér de ké ben a ter mék ki vá lasz tás fôbb szem -
pont jai:
– re gi o ná lis igé nyek el sôd le ges ki elé gí té se
– egye di, há zi as jel legû, na pi friss ter mé kek elô ál lí tá sa
– mi nô sé gi saj tok elô ál lí tá sa a he ti vagy idô sza kos tej fel es le gek

le ve ze té sé re
– ma gas élô mun ka-igé nyes tej ma nu fak tú ra lét re ho zá sa.

Az így elô ál lí tott tej ter mé kek há zi as meg je le né sük vagy ki sze re -
lé sük ré vén sok eset ben egye di ér té ke sí té si csa tor ná kon – mo -
bil ko csik ban, ke nyér-zöld ség üz le tek kel va ló kö zös ér té ke sí tés -
ben – ke rül nek ér té ke sí tés re, de ma már egyes nagy ke res ke dôk
is ke re sik eze ket az egye di, ha gyo má nyos íz vi lá got tük rö zô ter -
mé ke ket. 

Vár ha tó, hogy ezen kény szer meg ol dá sok kal a ma gyar tej pi ac vál -
sá gos ál la po ta ezek kel a kor mány zat ál tal is tá mo ga tott kis üze mi
tej fel dol go zók meg épí té sé vel, új ter mé kek pi ac ra ke rü lé sé vel,
eset leg im port he lyet te sí tô ter mé kek gyár tá sá val ja vul a tej ter me -
lô és fel dol go zó üze mek jö ve del me zô sé ge, és nô a nagy fel dol go -
zók tej irán ti ke res le te, ami a te ját vé te li árak nö ve ke dé sét és a tej -
fel es leg csök ke né sét ered mé nyez he ti.

A BE REN DE ZÉ SEK RÔL:

Az Ag ro me tal me ga la ku lá sá tól ki emelt sze -
re pet tu laj do nít a ko moly know-how tar tal -
mú tech no ló gi á i nak. Az Ag ro me tal brand
nem egy tej gyá rat, ha nem ma gas mi nô sé gi
el vá rá sok nak meg fe le lô, ha zai fej lesz té sû
és gyár tá sú be ren de zé se ket je lent, ami ma -
gyar ter mék ként van je len Mon gó li á tól Né -
met or szá gig, Skan di ná vi á tól Észak-Af ri ká ig.

Be ren de zé se ink egye di ter vek alap ján, ve -
vô ink igé nyé nek meg fe le lô en ké szül nek a
leg ki sebb 200-300 l-es, eset leg kon té ner -
be te le pí tett tej fel dol go zó tól a ko moly K + F
te vé keny sé gün ket is fém jel zô 100-200 ezer
li ter na pi fel dol go zá sú tej üze me kig. Nagy -
üze mi sajt gyá ra ink, tú ró ru di gyár tó gép so ra -
ink vi lág szer te is mer tek és ke re set tek.

2 MO NOS TO RI LA JOS
Ag ro me tal cég cso port – el nök

3000 l-es tejfeldolgozó üzem

Konténerbe telepített mini 
tejfeldolgozó

A vertikális integráció az ágazat gazdaságosságának 
fenntarthatósága érdekében a hazai tejtermelés 
és feldolgozás összefüggésében az elmúlt években 
termelôi igényként fogalmazódott meg.

A



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