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Nem rég még je len tôs túl ter me lés jel le -
mez te a tej pi a cot, mi vel az uni ós or -
szá gok nagy tej ter me lôi úgy ké szül tek
a tej ter me lés mennyi sé gi kor lá to zá sá -
nak meg szû né se utá ni idô szak ra, hogy
je len tôs be ru há zá so kat haj tot tak vég -
re, amely nek ré vén nagy mér ték ben
nö vel ték tej ter me lé sü ket és fel dol go zó
ka pa ci tá su kat. En nek ered mé nye ként
túl kí ná lat ala kult ki a pi a con, amely

két évig tar tott, és a ta va lyi év au gusz tu sá ban ér te el a mély -
pont ját. En nek fel ol dá sá ra uni ós szin tû kor lá to zá so kat lép -
tet tek élet be, ar ra ösz tö nöz ve a ter me lô ket, hogy vissza fog -
ják vagy szin ten tart sák ter me lé sü ket. Si ke res volt a be a vat -
ko zás, csök kent a tej ter me lés. Köz ben a kí nai pi ac nak egy re
na gyobb mennyi sé gû vaj ra lett szük sé ge, és a vaj fel hasz ná -
lá sát il le tô en pa ra dig ma vál tás is tör tént, a mar ga rin he lyett
egy re in kább a vaj hasz ná la tát ré sze sí tik elôny be a fo gyasz -
tók. Min de zek ered mé nye ként most vaj hi ány van a pi a con,
a hi ány pe dig ár eme lést ge ne rál. Már ér zé kel he tô a vaj nál a
drá gu lás, de a tej föl és a tej szín ese té ben is er re le het szá -
mí ta ni. Mi ként szûn het meg a vaj hi ány, le het-e újabb pi a ci
be a vat ko zás ra szá mí ta ni? A sza ka va tott pi a ci elem zôk úgy
vé lik, hogy nincs szük ség újabb be a vat ko zás ra; vár ha tó an
egy év táv la tá ban a pi ac ren de zô dik, ki a la kul a ke res le ti-
kí ná la ti egyen súly, de vár ha tó an a vaj ára to vább ra is a mos -
ta ni szin ten ma rad. 

A fo lya mat be gyû rû zött a nyers tej-pi ac ra is, je len tôs mér ték -
ben emel ke dett a nyers tej ára az Eu ró pai Uni ó ban és a kör -
nye zô or szá gok ban. Az olasz és hol land spot pi a ci árak
130-133 fo rint nál jár nak ki lo gram mon ként, eköz ben a ha zai
nyers tej át la gár 2017 ja nu ár óta a 90-92 fo rin tos sáv ban
stag nál, ami a ha zai nyers tej-ki vi tel nö ve ke dé sé hez ve zet.
Ah hoz, hogy az alap anyag Ma gyar or szá gon ma rad jon, el en -
ged he tet len a nyers tej-árak ren de zé se. A hely zet meg ol dá -
sá ra a Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra tej ág aza ti egyez te -
tést szer ve zett. Feld man Zsolt, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri -
um ag rár gaz da sá gért fe le lôs he lyet tes ál lam tit ká ra a tej ág -
aza ti meg be szé lé sen úgy nyi lat ko zott, hogy erô sí te ni kell a
be szál lí tói po zí ci ó kat, ugyan ak kor a ha zai áru alap meg vé dé -
se el kép zel he tet len a ter mék pá lya va la mennyi sze rep lô jé nek
össze fo gá sa nél kül.

Gyôrffy Ba lázs, a NAK el nö ke ered mé nyes nek ítél te a meg -
be szé lést. Hang sú lyoz ta, hogy a tej ter me lôk nek, a fel dol go -
zók nak, a kis- és nagy ke res ke dôk nek, il let ve a fo gyasz tók nak
egya ránt ér de ke, hogy a ha zai tej ág azat sta bil ma rad jon,
mert amennyi ben a jö vô ben ki zá ró lag im port ter mé kek lesz -
nek a pi a con, nem lesz rá ha tá sunk a tej ág azat sta bi li tá sá ra.
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ür jén gaz dál ko dik a me gye egyik
je len tôs me zô gaz da sá gi vál lal ko -
zá sa a Zal-Ag ro Zrt. Sza bó Lász ló

a cég el nök-ve zér igaz ga tó ja Bor sos Já -
nos ál lat te nyész té si fô ág azat ve ze tô köz -
re mû kö dé sé vel mu tat ta be a tej ter me lô
te he né sze ti te le pen fo lyó mun kát.

– Mit tud ha tunk er rôl a gaz da ság ról? 

– Rész vény tár sa sá gunk a Za la szentg ró ti
Ál la mi Tan gaz da ság jog utód ja ként jött lét -
re 1993-ban, ak kor kap ta a Zal-Ag ro ne -
vet. A cég szer ke ze te a me ga la ku lás tól
kezd ve lé nye ge sen nem vál to zott ki vé ve
azt, hogy al ma ág aza tun kat meg szün tet -
tük. En nek az volt az oka, hogy a ter mesz -
tés ben lé vô al ma faj ták kor sze rût le nek vol -
tak, hû tô ház zal sem ren del kez tünk, így
ver seny ké pes ter me lés re nem vol tunk al -
kal ma sak. Gaz da sá gunk éle té ben je len -
tôs for du lat kö vet ke zett be a 2010-es tu -
laj do nos vál tás sal. A ré gi tu laj do no sok el -
ad ták rész vé nye ik nek több mint fe lét, me -

Régi típusú telepen óriási 
fejlôdés a Zal-Agro Zrt.-nél

T

lyet a ZA LAG RÁR KFT (Pó ka sze petk) mint
szak mai be fek te tô meg vá sá rolt, így je len -
tô sen vál to zott a tu laj do no si össze té tel.
A tu laj do nos vál tás sal új ve ze tés kezd te el
a mun kát, mely nek ered mé nye ként a gaz -
dál ko dás min den te rü le tén ja vul tak a ha -
té kony sá gi mu ta tók. Nôtt az ered mény,
csök kent az adós ság, töb bet tud tunk köl -
te ni a be ru há zá sok ra, cé günk nö ve ke dé si
pá lyá ra állt.

Ál lat te nyész té si ág aza tunk te je lô szar -
vas mar ha tar tás sal fog lal ko zik, mely nek
ta kar mány szük ség le tét a szán tó föl di nö -
vény ter mesz té si ág azat biz to sít ja. Ipa ri
fel dol go zás ra ter mesz tünk rep cét, il let ve
ve tô mag bú zát ál lí tunk elô. Ren del ke zünk
lu cer na pel let elô ál lí tó üzem mel is. A ter -
mel te té si in teg rá ci ó ban a kör nyék nö -
vény ter mesz tô vál lal ko zó it se gít jük szak -
ta ná csa dás sal, gé pi szol gál ta tás sal, fel -
vá sár lás sal, ér té ke sí tés sel. 

A mû velt ter mô föl dek dön tô több sé gét
1500 ha-t az ál lam tól bé rel tük. A kö zel -
múlt ban el adás ra ke rül tek ezek a föl dek,
most az új tu laj do no sok kal tör té nô
egyez te tés van fo lya mat ban. Tar to zik
még hoz zánk 500 ha nagy sá gú föld te rü -
let, me lyet tel jes kö rû in teg rá ci ó ban mi
mû ve lünk, így a tel jes te rü let me lyen
gaz dál ko dunk 2000 hek tárt tesz ki. Az
éves ár be vé te lünk meg ha lad ja a mil li ár -
dos nagy ság ren det. Min den egyes gaz -
da sá gi évün ket nye re ség gel zár tuk. A tej
át vé te li árá nak „mély re pü lé si” idô sza ká -
ban  az ál lat te nyész té si ág azat vesz te sé -
ges volt, de mos tan ra már he lyé re ke rül -
tek a dol gok, mi vel a ter me lés ha té kony -
sá gát nö vel ni tud tuk.

Cé günk 68 fôt fog lal koz tat. Az ál lat te -
nyész té si te le pen 20 fô fi zi kai dol go zó és
há rom ve ze tô lát ja el a fel ada to kat.

– Me lyek vol tak a tej ter me lô te he né -
szet fôbb fej lô dé si ál lo má sai?

– Gaz da sá gunk ban ko ráb ban négy te lep -
he lyen tar tot tuk az ál la to kat, majd
1983-ban egy te lep hely re von tuk össze
ôket. Ek kor a te hén lét szám 700-750
egyed kö rül moz gott, me lyek már a 70-
es évek ben a hols te in faj tá val tör tént ke -
resz te zés bôl lét re jött utó dok ból áll tak.
Majd a kö vet ke zô tíz év idô sza ka alatt a
te hén lét szám 600 egyed re állt be. Az ez -
red for du ló ra a lét szám négy száz alat ti ra
csök kent, mert fe lü töt te a fe jét a pa ra tu -
ber ko ló zis, mely nek kö vet kez té ben az ál -
lo mány egy har ma dát se lej tez ni kel lett.
Ezt kö ve tô en, ahogy a be teg ség gel le szá -
mol tunk, be állt a te hén lét szám 430-ra,
me lyet az óta is tar tunk. Eb bôl a fejt te -
hén lét szám 360 egyed kö rül van, a tel -
jes szar vas mar ha lét szá munk pe dig 900
kö rül mo zog. A tel jes ál lo mányt egy te -
lep he lyen tart juk. Az egy te lep he lyen tar -
tás elô nyös az ál la tok ke ze lé se és a ta -
kar mány ki osz tás szem pont já ból. Hát rá -
nya is van, mert a nagy mennyi sé gû tö -
meg ta kar mányt egy hely re kell szál lí ta ni
és trá gyát is egy hely rôl kell a föl dek re ki -
jut tat ni.

– Mi lyen tar tá si kö rül mé nyek kö zött
tart já tok az ál la to kat?

– A te le pen ré gi épí té sû, mé lyal mos is -
tál lók van nak, kül sô ete té si meg ol dás -
sal. A mé lyal mos is tál ló is meg fe le lô kö -
rül mé nye ket tud biz to sí ta ni a te he nek -
nek, de jó val na gyobb oda fi gye lést kí ván
a meg fe le lô kom fort biz to sí tá sa. Nagy -
ság ren dek kel több a költ ség von za ta,
mint a pi he nô bo xos el he lye zé si kö rül mé -
nyek ese té ben. Ko ráb ban a szal mát,

Szabó László elnök-vezérigazgató

Borsos János állattenyésztési 
fôágazatvezetô

Türje Zala megye északkeleti részén a Zala kanyarulatától
kissé keletre, Ausztria, Horvátország és Szlovénia 
közelségében helyezkedik el. A közel 1600 fôs település
nevezetessége a középkori kolostor épületegyüttese. 
Az épület az egyik legkorábban épült és majdnem teljesen
épen megmaradt premontrei apátsági templom, amit 
a francia építômûhely hozott létre az 1230-as években, 
kora gótikus stílusban.
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mel lék ter mék nek te kin tet ték, ma ez már
nem így van. Ke re sett ter mék ké vált, fô -
leg az oszt rá kok vá sá rol ják nagy meny-
ny iség ben. A dön gölt agyag pa do za tú is -
tál ló kat éven te há rom al ka lom mal al moz -
zuk ki. A tar tá si kö rül mé nyek kor sze rû sí -
té se fo lya ma to san az anya gi le he tô sé ge -
ink függ vé nyé ben tör té nik, éven te 10-20
mil lió fo rin tot kö zött tu dunk er re köl te ni.
Az is tál lók fe lé nél az ol dal fa lak pa la bo rí -
tá sát le bon tot tuk és he lyé re me cha ni kus
ál lí tá si le he tô sé gû füg gönyt sze rel tünk,
mely nek se gít sé gé vel a lég moz gást tud -
juk be fo lyá sol ni. En nek ered mé nye ként a
te he nek nek ki sebb meg pró bál ta tást je -
lent a nyá ri hô ség el vi se lé se. Pá lyá za ti
for rá sok se gít sé gé vel me gol dot tuk a csa -
pa dék víz el ve ze té sét, me gé pí tet tük a trá -
gya tá ro ló kat, si ló te ret és egy nö ven dék
is tál lót. A ka rá mok, fel haj tó u tak, jász lak
fel újí tá sá ra is sor ke rült. En nek a fo lya -
mat nak nincs vé ge, foly tat juk a te lep kor -
sze rû sí té sét, így a ka rá mok fel töl té sét a
pi he nô dom bok ki ala kí tá sát és meg na -
gyob bít juk a si ló te ret.

– Mi ként ala kul nak a lak tá ci ós mu ta -
tók és ho gyan le het ér té kel ni a te lep
ál lat egész ség ügyi hely ze tét?

– Lak tá ci ós át la gunk most 2,4. A ko ráb -
bi 2,7-es ér té künk azért csök kent, mert
az Ag rop ro jekt sze xált sper má já nak jó vol -
tá ból na gyobb szám ban szü let tek nô i va -
rú bor jak, így azo kat a ki sebb ter me lé sû
te hén ál lo mány cse ré jé re hasz nál tuk fel.
Az éven kén ti se lej te zés mér té ke az ál lo -
mány 30%-t érin ti úgy, hogy a ter me lés -
be be vont ál lo mány lét szá ma (430 db.)
nem vál to zik. A sa ját ál lo mány pót lá sán
kí vül éven te 25-30 db üszôt tu dunk ér té -
ke sí te ni a Hun land Kft-nek. Sza po rí tó a -
nya got vá sá ro lunk még az In ter-Mix és a
Bos-Ge ne tic Kft-tôl, ez utób bi cég jó vol -
tá ból ké szül a pá ro sí tá si terv is. Ta valy
10 300 li ter volt a lak tá ci ós át la gunk.
Úgy lát juk, hogy a bi o ló gi ai tel je sí tô ké -
pes ség ha tá rá ig még 500 li ter több let -
ter me lés re al kal ma sak te he ne ink.

Szer zô dé ses vi szony ban al kal maz zuk
ál la tor vo sun kat. Ne ki és az in sze mi ná -
tor hoz zá ér tô szak mai te vé keny sé gé nek
is je len tôs ré sze van ab ban az ered -
mény ben, me lyet az utób bi évek so rán
el ér tünk.

A rend sze res láb fü rösz tés nek kö szön -
he tô en na gyobb prob lé mát a láb be teg -
sé gek ke ze lé se nem je lent. A kör mö lés -
re sza ko so dott cég gel évi két al ka lom mal
tör té nik meg a be a vat ko zás. A sán ta te -
he nek kü lön ke ze lést kap nak. A ko ráb bi

évek ben küz döt tünk a talp fek ély be teg -
ség gel, mely nek má ra csök kent az elô -
for du lá si gya ko ri sá ga.

A tôgy be teg ség fô leg a nyá ri nagy me -
leg ben for dul elô, mi kor a te hén nem az
is tál ló alom ra, ha nem a ka rám hû vö sebb
ta la já ra fek szik, ahol szennye zô dik a tôgy
és ez elô se gí ti a be teg ség ter je dé sét.
A fer tô zés meg áll apí tá sa a le vett tej min -
ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta so rán tör -
té nik. A Staphy lo coc cus au re us sal fer-
tô zött te he nek se lej te zés re ke rül nek.
A tôgy be teg ál la tok ke ze lé se a fer tô zés
mér té ké tôl füg gô en a fe jô ház ban il let ve
a be teg is tál ló ban tör té nik. A be teg sé gek
meg elô zé sé re rend sze res szû rô vizs gá lat
alá vet jük a te he ne ket és a ví ru sos meg -
be te ge dé sek el len pe dig vak ci nás ke ze -
lést al kal ma zunk. 

– A ta kar má nyo zás te rü le tén mi lyen
ta pasz ta la to kat tud tok meg osz ta ni
ol va só ink kal?

– Az UBM cég cso port ta kar má nyo zá si
szak ta ná csa dó ja im már 15 éve a part ne -
rünk, tô le kap juk a se gít sé get a re cep tú -
rák össze ál lí tá sá hoz. A nyi tott jász lak mi -
att a fog adó és nagy te jû cso por tot na -
pon ta há rom szor etet jük a töb bi ter me lô -
cso por tot két szer, a nö ven dé ke ket és a
szá ra zon ál ló kat pe dig egy szer. A ta kar -
má nyok össze té te lé ben nincs sem mi kü -
lön le ges, ál ta lá ban a te hén tar tó te le pek
mind egyi kén eze ket a ta kar má nyo kat
ete tik. A tö meg ta kar mány te kin te té ben a
si ló ku ko ri ca, lu cer na és rozs sze názs, va -
la mint a lu cer na szé na és rét iszé na az,

amit ete tünk. Sa ját ke ve rô ü ze münk ben
ké szül az ab rak ta kar mány (bú za és ku ko -
ri ca da rát sa ját ter me lé sünk biz to sít ja,
rep cét, szó ja da rát, nap ra for gó po gá csát,
a kü lön bö zô pre mi xe ket a kész let ke ze lô
szer zi be) Ned ves ku ko ri ca tör köly, me la -
vit és az UBM ál tal gyár tott te je lô kon -
cent rá tum az, amit még hasz ná lunk.

Te le pi mun kán kat a Bos-Frucht Ag rár -
szö vet ke zet ál lat te nyész té si igaz ga tó ja,
Ba kos Gá bor, mint ta ná csa dó se gí ti. Két -
he ten te te kint jük át a ter me lés hely ze tét,
ha tá roz zuk meg a fel ada to kat. Nö vény -
ter mesz té si ág aza tunk ké pes sé vált ar ra,
hogy kel lô mennyi sé gû, egy re jobb mi nô -
sé gû ta kar mányt ál lít son elô. A ta kar -
mány azért lett jobb mi nô sé gû, mert
a nö vé nyek egyed fej lô dé sé nek ab ban a
sza ka szá ban vé gez tük el a be ta ka rí tást,
mi kor a le gop ti má li sabb a beltar ta lom.
Az is lé nye ges szem pont, hogy a be ta ka -
rí tást éj jel-nap pal me gál lás nél kül foly tat -
ni kell an nak ér de ké ben, hogy mi nél ki -
sebb le gyen a mi nô ség rom lás. A tar tó sí -
tás te kin te té ben is új mód szert al kal maz -
tunk. Ve ze tôi rá ha tás ered mé nye ként
si ke rült a nö vény ter mesz tô ág azat ban
dol go zók szem lé le tét po zi tív mó don be fo -
lyá sol ni és az így ki a la kult együtt gon dol -
ko dás ered mé nye ként a kí vánt célt el ér -
ni. Min den túl zás nél kül le het azt mon-
da ni, hogy a ta kar mány be ta ka rí tás te kin -
te té ben tör tént szem lé let for má lás ter me -
lô e rô vé vált, mert plusz költ ség rá for dí tás
nél kül jobb mi nô sé gû ta kar mányt kap -
tunk, mely nek ered mé nye az, hogy ki -
sebb rá for dí tás sal több te jet ter mel tünk,
nö vel tük mun kánk ha té kony sá gát. 

A régi építésû istálló oldalára állítható függönyt szereltek
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– Ha már az ered mé nyek nél tar tunk
néz zük meg, mi ként si ke rült nö vel ni a
tej ter me lés ha té kony sá gát. A ta kar -
má nyo zás mel lett mely té nye zôk ját -
szot tak még sze re pet a ha té kony ság
nö ve lé sé ben?

– A te le pen a West fa lia 2x8 ál lá sos fe jô -
há zat már több mint 20 éve hasz nál juk.
Egyel ôre na pon ta két szer fe jünk, terv be
van vé ve hogy átál lunk a na pon kén ti há -
rom al ka lom mal tör té nô fe jés re.

A ter melt tej mennyi sé get mint a mel lé -
kelt áb ra is mu tat ja si ke rült 100 ezer li -
ter rel nö vel ni, anél kül, hogy a te hén lét -
szá mot nö vel tük vol na. 

Ugya neb ben az idô szak ban az egy te -
hén re ju tó ho zam 8200 li ter rôl 10 ezer
li ter re nôtt. Az idei év el sô hét hó nap já -
nak sta tisz ti ká ja sze rint 10.200 li ter az
egy te hén re ju tó ter melt tej mennyi sé ge.
Ez zel az ered ménnyel me gyei szin ten az
ÁTK. Kft. ki mu ta tá sa sze rint sta bi lan a
má so dik he lyen va gyunk, or szá gos szin -
ten az is tál ló át lag sze rin ti össze ha son lí -
tás ban a ha son ló te hén lét szá mot tar tó
te le pek el sô 15%-ban he lyez ke dünk el.

Ön költ ség te kin te té ben négy év vel ez -
elôtt 118, az elô zô év ben már csak
101, az idei év el sô fél évé ben pe dig
94 Ft/li ter volt a tej elô ál lí tá sá nak ön -
költ sé gi ára. 

A tej át vé te li ára je len leg 94 Ft, ennyi -
ért ve szi át tô lünk a Pan non tej Zrt. Az ön -
költ ség is  azo nos szin ten van, je len leg
94 Ft/li ter. Vesz te sé günk így nem ke let -
ke zik.  Az ág aza ti ered ményt pe dig a tej -
ter me lés re ka pott tá mo ga tá sok ké pe zik. 

A tej át la gos fe hér je tar tal ma 3,4%-os,
zsír tar tal ma a nyá ri hó na po kat le szá mít -
va 4%-os ér ték kö rül mo zog, ami szép
ered mény nek mond ha tó. A ma gas zsír -
tar ta lom okán fi ze tett mi nô sé gi fel ár nak
nincs ösz tön zô ha tá sa, ez ak kor mû köd -
ne, ha an nak mér té két a fel vá sár ló meg -
dup láz ná. Je len leg ab ban va gyunk ér de -
kel tek, hogy a tej mennyi sé gét nö vel jük.

A ta kar má nyo zás te kin te té ben be kö -
vet ke zett nagy hord ere jû szem lé let vál tás
mel lett más té nye zôk is lab dá ba rúg tak a
si ker el éré sé ben. Mert vall juk be ôszin -
tén, hogy az ág azat ered mé nye egy szak-
mai si ker.

Nagy gon dot for dí tot tunk a te he nek
ivar zás meg fi gye lé sé re, így si ke rült az el -
lés után 70-90 nap ra a meg ter mé ke nyí -
té se ket el vé gez ni, a két el lés kö zöt ti idô
je len leg 405 nap. Az ak ti vi tás mé rô ad ja
a leg több in for má ci ót az ivar zás ra vo nat -
ko zó an (70-80%-ot), me lyet ki e gé szí -
tünk a szem élyes meg fi gye lés sel.

Min de zen ered ményt úgy ér tük el,
hogy min den is tál lónk a 80-as évek ele -
jén ké szült. A for ró nyár job ban vissza ve -
ti ter me lé sün ket, mint egy olyan te le pét,
ahol kor sze rû el he lye zé si kö rül mé nyek
na gyobb mér ték ben tud ják tom pí ta ni a
hô stresszt. Le he tô sé ge ink hez ké pest
job bá tet tük a tar tá si kö rül mé nye ket,
hogy az ál la tok kö zér ze te jobb le gyen. Így
pél dá ul a kül sô jász la kat fe det té tet tük
és pá rá sí tó be ren de zést sze rel tünk fö lé -
jük. A csú szás ve szély csök ken tés re föl -
mar tuk a köz le ke dô uta kat.

– A gaz da ság ve ze té se szá má ra me -
lyek azok a leg fon to sabb té nye zôk,
me lyek a min den na pok so rán a ha té -
kony ság nö ve lé se ér de ké ben fi gye -
lem be vesz tek?

– Ami re leg in kább oda kell fi gyel ni azok a
tar tá si és ta kar má nyo zá si fel té te lek fo -
lya ma tos ja ví tá sa, majd a sza po ro dás bi -
o ló gia és a ge ne ti ka az, amit szem elôtt
kell tar ta ni. Kü lön fe je ze tet ér de mel a
leg fon to sabb té nye zô az em be ri mun ka -
erô, mert ered mé nyek mö gött min dig az
em bert kell lát ni. Ve ze té si szin ten úgy
ve tô dik fel a kér dés, hogy mennyi re be -
fog adó, in no va tív a gya kor lat. 

Egy re ne he zebb olyan mun ka erôt ta -
lál ni – eb ben köz re játsz hat az is hogy a

A jászlakat fedetté tették és párásító berendezéssel szerelték fel
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fi ze té sek te kin te té ben nem va gyunk
kel lô kép pen ver seny ké pe sek – aki az ál -
lat te nyész tés te rü le tén kép ze li el jö vô -
jét, jó zan éle tû, meg bíz ha tó és sze re ti
az ál la to kat. En nek oka le het az is, hogy
a vi dé ken élô kö zép ge ne rá ci ó hoz tar to -
zó kor osz tály je len tôs ré sze a vá ro sok -
ban, il let ve kül föl dön ta lál ja meg szá mí -
tá sát, az idô sebb kor osz tály ból pe dig
egy re töb ben ke rül nek nyug dí ja zás ra.
Dol go zó ink 80%-a az idô sebb kor osz -
tály hoz tar to zik. 

– Hogy ér té ke li tek a gaz dál ko dás fel -
té te le i nek mos ta ni hely ze tét. Mi lyen
ne he zí tô kö rül mé nyek és mi lyen fej -
lesz té si el kép ze lé sek van nak?

– Úgy is le het ér té kel ni az el múlt évek
vál sá gos hely ze tét, hogy an nak vol tak
po zi tív ha tá sa is. A mi ese tünk ben az,
hogy je len tô sen nö ve ke dett a ter me lé -
keny sé günk és si ke rült a tej elô ál lí tá si
költ sé gét csök ken te ni.

Hosszú tá von az ered mé nyes és ki szá -
mít ha tó gaz dál ko dás hoz ar ra len ne szük -
ség, hogy a tej át vé te li ára sta bi lan 100
Ft fö lött le gyen. A mos ta ni aszá lyos idô -

já rás ne ga tív ha tá sa fô leg a kö vet ke zô
év ben fog majd meg mu tat koz ni. A si ló -
ku ko ri ca ter mé se, mely nek nagy ré szét a
rozs után má sod ve tés ként ve tet tünk
mind menny iség ben, mind mi nô ség ben
jó val alat ta ma rad az elô zô évi nek.

Eb ben a hely zet ben azt tud juk ten ni,
hogy meg ôriz zük az ed dig el ért po zí ci ón -
kat és a le he tô ség hez ké pest to vább
csök kent jük az ön költ sé get. A  Pan non tej
Zrt. meg bíz ha tó ré gi part ne rünk, min dig
idô ben fi zet. 

Ko ráb bi el kép ze lé sünk az volt, hogy új
is tál ló kat épí tünk. Ezt a ter vet most fel -
füg gesz tet tük, mi vel a föld bér lé si fel té te -
lek meg vál toz nak. Amit ed dig az ál lam tól
bé rel tünk, azok ér té ke sí tés re ke rül tek,
így 2030-ig tud juk hasz nál ni a föl de ket.
Ez a hely zet bi zony ta lan sá got szül, még
nem tud juk, hogy a föl de ket mi lyen fel té -
te lek kel, mi lyen áron tu dunk majd bé rel -
ni. Nyil ván va ló, hogy ez költ ség nö ve ke -
dést je lent, mely nek mér té ke még nem
is mert elôt tünk. Annyi bi zo nyos, hogy
gaz da sá gunk nak je len tôs több let ter het
okoz majd. A bi zony ta lan ság mi att nem
le het lát ni a be ru há zás meg té rü lé sét.
Ezért csak ál lag me gó vó és a tar tá si kö -

rül mé nye ket ja ví tó kis össze gû rá for dí tá -
so kat tu dunk meg va ló sí ta ni. A te lep üze -
mel te té sé hez szük sé ges tech ni kai be -
ren de zé sek cse ré jét ér te lem sze rû en
meg old juk.

Po zi tí van gon dol ko dunk a jö vô ki hí vá -
sa it il le tô en. Van nak a gaz dál ko dást ne -
he zí tô kö rül mé nyek, de ezek nem olyan
nagy ság ren dû ek, ami meg kér dô je lez né
gaz da sá gunk to váb bi fej lô dé sét. Lát ni
kell azt, hogy a ter me lé si szer ke zet jól
al kal maz ko dik a fel té te lek hez. Je len tôs
menny iség ben fel dol go zott ter mé ket ál -
lí tunk elô, hogy gaz dál ko dá sunk fo lya -
ma to san nye re sé ges le gyen. Ve ze té -
sünk szak ma i lag fel ké szült. Min de zen
fel té te lek ga ran ci át je len te nek a jö vô re
néz ve, job ban tu dunk fej lôd ni, mint a
ha son ló üzem mé ret tel ren del ke zô gaz -
da sá gok.

Az el mon dot tak kö ve ten dô pél da ként
szol gál hat nak ar ra vo nat ko zó an, hogy egy
ré gi tí pu sú te le pen, ahol nem tud nak na -
gyobb be ru há zá so kat vég re haj ta ni, ott is
van le he tô ség a fej lô dés re, ha ké pe sek
vál toz tat ni gaz dál ko dá suk szem lé le tén. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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cég ve zér igaz ga tó já hoz, Ku lik
Zol tán hoz in té zett kér dé sek re
adott vá la szo kat ad juk most

köz re az aláb bi ak sze rint.  

– Or szá gos vi szony lat ban a Vi ta fort
Zrt. a ta kar mány gyár tás te rü le tén
mi lyen po zí ci ót fog lal el? Eu ró pai
szin ten hol jegy zik a cé get?

– A vi lág ta kar mány gyár tá sá nak mennyi -
sé ge ta valy át lép te a bû vös 1 mil li árd
ton nát. Eb bôl az Eu ró pai Unió 155 mil lió
ton ná val ve szi ki ré szét. A kon ti nen se ket
néz ve Eu ró pa és Ame ri ka stag ná ló, fej -
lett pi ac. Az ázsi ai és af ri kai föld ré szek
je len tô sé gé nek nö ve ke dé se ered mé nye -
zi a vi lág ta kar mány gyár tá sá nak fo lya ma -
tos évi 3-5%-os nö ve ke dé sét. 

Ma gyar or szág ta kar mány pi a ca az el -
múlt 4 év ben stag nált, és 3,6-3,7 mil lió
ton na kö rül in ga do zik. Ez a ten den cia
vár ha tó a kö zel jö vô ben is. 

A Vi ta fort Zrt. a ta kar mány pi a con be lül
el sô ként vált rész vény tár sa ság gá 1989-
ben, de ha a jo ge lô döt néz zük, ak kor kö -
zel 40 éve mû kö dünk a ha zai pi a con.
2017-ben a Ma gyar or szá gon ér té ke sí tett
ta kar mány-egyen ér té künk meg kö ze lí ti a
900 ezer ton nát, ami a mai ma gyar pi ac
mint egy 25 szá za lé ka. 

Rész vény tár sa sá gunk ko moly ex port
ak ti vi tás sal bír, Eu ró pán be lül el sôd le ge -
sen Ro má nia, Mol do va fe lé. Mind két or -
szág ban kö zel 20 éve le ány vál la la tot mû -
köd te tünk. Ezen kí vül Szlo vá ki á ban,
Cseh or szág ban, Hor vát or szág ban, Szer -
bi á ban és Olasz or szág ban ér té ke sí tünk
ter mé ke ket. Fran cia or szág ban, az óce án
part ján 50 ezer ton na ka pa ci tá sú vé dett
fe hér je üze met épí tett fran cia tag vál la la -
tunk, még pe dig a Vi ta fort know-how-ját
fel hasz nál va. 

Ázsi á ban fej lô dô or szá gok ban, La osz -
ban, Kam bo dzsá ban és Vi et nam ban van
ak ti vi tá sunk, a Vi ta fort Ag ro-Ázsia Zrt. ré -
vén több mint 30 mil lió dol lá ros pro jek -

A magyar takarmánypiac meghatározó
szereplôje a Vitafort Zrt.

tet haj tunk vég re. La osz tel jes élel mi -
szer biz ton sá gi lán cát ala kít juk, a hat árok
vé del mé tôl a köz pon ti la bo ra tó ri u mo kon
át az élel mi szer biz ton sá gig. A Kö zel-Ke -
le tet il le tô en Sza ud-Ará bi á ban va gyunk
je len el sô sor ban ba rom fi pre mi xe ink kel,
ahol is 2017-ben mint egy 240 mil lió
bro i lert ta kar má nyoz nak vi ta for tos pre -
mix-szel, amely nek táp egyen ér té ke meg -
ha lad ja a fél mil lió ton nát.

– Hány faj ta ter mé ket gyár ta nak? Mi -
lyen hely ze ti elônyt je lent az, hogy
egy te lep he lyen va ló sít ják meg a hat
üzem ben fo lyó ter me lést?

– Rész vény tár sa sá gunk a 12 hek tá ros te -
lep he lyen, 6 üzem ben je len leg mint egy
2.000 fé le köz tes és vég ter mé ket gyárt.
A kész tá pok mel lett pre mi xe ket, kon cent -
rá tu mo kat, mik ro e lem- és vi ta min pa ne le -
ket, fo lyé kony vi ta mi no kat, vé dett fe hér jé -
ket, táp sze re ket is elô ál lí tunk. To váb bá
GMO-men tes és „bio” ta kar má nyok gyár -
tá sá val is fog lal ko zunk. A nagy üze mi part -

ne re ink ré szé re pe dig egye di fej lesz té se -
ket is vég zünk. A gyár tá si és rak tá ro zá si
rend sze rün ket úgy ala kí tot tuk ki és fej lesz -
tet tük to vább az év ti ze dek so rán, hogy a
leg költ ség ha té ko nyabb és leg ke ve sebb
moz ga tást igé nyel jen egy alap anyag fel -
hasz ná lá sa a gyár tás so rán. Idén év ele -
jén ad tuk át a több mint 1.000 m2-es
alap te rü le tû kész áru rak tár hoz kap cso ló dó
fe dett te her au tó ra ko dó te ret, ahol egy -
szer re 4 ka mi on tud ra kod ni az idô já rá si
vi szon tag sá gok tól füg get le nül.

– Mi a rö vid tör té ne te an nak, hogy a
Vi ta fort Zrt. a Tej Ter mék ta nács Ki -
emelt Pár to ló Tag jai kö zé tar to zik?
Mi lyen kö te le zett sé get je lent ez a Vi -
ta fort Zrt-re néz ve, il let ve mi en nek
az együtt mû kö dés nek a ho za dé ka?
Mi lyen je len tô ség gel bír a Vi ta fort
szá má ra a tej ter me lô szek tor? Az ár -
be vé tel nek mi lyen rész ará nya szár -
ma zik a tej ter me lôk nek ela dott ta -
kar mány ból és egyéb ter mé kek bôl?
A te je lô ál la tok ta kar má nyo zá sá ban
mi lyen nagy ság ren dû a pi a ci ré sze -
se dé sük?

– A Vi ta fort Zrt. ki emelt ág azat ként ke ze li
a tej ter me lô szek tort. Ár be vé te lé nek mint -
egy 55 szá za lé ka szár ma zik a tej ter me lôk
szá má ra ér té ke sí tett ta kar má nyok ból és
szol gál ta tás ból. A rész vény tár sa sá gunk
össze sen mint egy 400 nagy üze mi part -
ner rel áll szer zô dé ses vi szony ban. Ezen
üze mek egy üt te sen 70-75 ezer te je lô te -
he net fej nek. Ez a nagy ság rend a te je lô
szar vas mar ha pi ac mint egy har ma dát je -
len ti, ami fel ha tal maz min ket ar ra, hogy
pi ac ve ze tôi sze rep kört lás sunk el a te je lô
te he nek ta kar má nyo zá sá ban. A fen ti ek bôl
adó dott, hogy ami kor a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács fel kért min ket
ki emelt pár to ló tag nak, öröm mel fo gad tuk
el a fel ké rést. 

A Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék -
ta nács ke re te in be lül nem csak meg tud -
juk szó lí ta ni a part ne re in ket, nem csak
in for má ci ót tu dunk el jut tat ni hoz zá juk,
ha nem hat ha tós vissza csa to lást is ka -
punk a pi ac ról. Ko moly ku ta tás-fej lesz té -
si te vé keny sé get vég zünk, amely so rán

Kulik Zoltán vezérigazgató

A Vi ta fort El sô Ta kar mány gyár tó és For gal ma zó Zrt. 2012 
de cem be re óta ki emelt pár to ló tag ja a Tej Ter mék ta nács nak. 
A ma gyar ta kar má nyi par meg ha tá ro zó sze rep lô je, több mint 
há rom év ti ze de szol gál ja a ma gyar ál lat te nyész tést. A cég cso port
te vé keny sé ge a ta kar má nyo zás tel jes ver ti ku mát le fe di, ki emel-
 ke dô he lyet tölt be a te je lô szar vas mar ha ta kar má nyo zás ban.

A
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nem csak a tej ter me lés gaz da sá gos sá -
gát vizs gál juk, ha nem a te je lô te he nek
ta kar má nyo zá sá ban elô for du ló újí tá so -
kat, nó vu mo kat ke re sünk. Ku ta tá sa ink
fó ku sza nem ki zá ró lag a tej ter me lés nö -
ve lé se, ha nem mi nél sta bi labb sza po ro -
dás bi o ló gi ai ál la pot és az eh hez kap cso -
ló dó egész ség ügyi stá tusz ki a la kí tá sa. 

– Az ak tu á lis tej pi a ci hely zet mi lyen
mér ték ben és ho gyan hat a ta kar -
mány gyár tás ra? Ho gyan le het ér té -
kel ni a mos ta ni ta kar mány pi a ci hely -
ze tet?

– Az el múlt két év ben a tej ág azat na gyon
ko mo lyan meg síny let te a gyen ge át vé te li
ára kat. Év ele jé tôl a ke res le ti pi ac ja vult,
és eh hez kap cso ló dó an sta bi li tást ér zé kel -
he tünk. A 90 Ft/li ter kö rü li te já rak már
meg fe le lô po zí ci ót nyújt hat nak a tej ter me -
lôk nek. Ilyen pi a ci kör nye zet ben ter mé -
sze te sen jó val könnyebb új don sá gok kal
meg is mer tet ni a part ne re ket, akik ilyen kor
na gyobb fo gé kony sá got mu tat nak azok ra. 

– A tej ág azat ban a ta kar má nyo zás a
tej ter me lé si költ sé gek kö zött az
egyik leg na gyobb költ ség té nye zô.
Eb ben az ér te lem ben az Önök ta kar -
mány-elô ál lí tá sa ki emelt je len tô ség -
gel bír. Mi lyen mér té kû ha tást tud nak
gya ko rol ni a tej ter me lés ver seny ké -
pes sé gé re? 

– A tej ter me lé si költ sé gek kö zött a leg na -
gyobb költ ség té nye zô a ta kar mány, amely
át lag ban 45-50 Ft-ot is el ér het egy li ter tej
ön költ sé gé bôl. A tej ter me lés ver seny ké -
pes sé gét alap ve tô en meg ha tá roz za az
adott part ner sa ját elô ál lí tá sú tö meg ta kar -
má nya i nak mi nô sé ge és mennyi sé ge. Ne -
künk te hát nem elég a part nert csak a vá -
sá rolt ta kar má nyok te kin te té ben vizs gál ni,
ha nem se gít sé get és szer vizs zol gál ta tást
kell nyúj ta nunk már a nö vény ter mesz tés,
pl. a szi lázs, a sze názs és a szé na ké szí té -
se so rán is. A leg fon to sabb kér dés, hogy
so ha ne a tej ter me lés nö ve lé sé nek elv te -
len haj há szá sa le gyen a cél, ha nem az egy
li ter tej re ju tó ön költ ség op ti ma li zá lá sa. Eb -
ben tud a part ne rek se gít sé gé re len ni a
Komp lex Vi ta fort Tej ter me lé si Rend szer és
az eh hez kap cso ló dó szá mos szol gál ta tás
is. Mint pél dá ul anyag for gal mi vizs gá la tok,
sza po ro dás bi o ló gi ai szol gál ta tás, tô gye -
gész sé gü gyi prog ram ki dol go zá sa, tel jes
kö rû ké mi ai és mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok,
ta kar mány re cep tú rák ké szí té se stb.

– Mi jel lem zi a kon kur rens cé gek hez
va ló vi szo nyu kat? A Vi ta fort tör té ne té -
ben a to váb bi nö ve ke dé si le he tô ség is
ben ne van? A kül föl di ter jesz ke dés te -
rü le tén na gyobb in ten zi tás vár ha tó?

– Ma gyar or szág nem nagy or szág, mint -
egy 1 100 1 000 hek tár fel et ti gaz dál ko -
dó szer ve ze ti egy ség van ha zánk ban, va -

la mint az el le nôr zött te hén lét szám sem
ha lad ja meg a ne gyed mil li ót. Eb bôl adó -
dó an azon cé gek, ame lyek Ma gyar or szá -
gon te vé keny ked nek, nem en ged he tik
meg ma guk nak azt a lu xust, hogy kon -
kur rens cé gek kel rossz vi szonyt ápol ja -
nak, il let ve hogy a kon kur ren se ik kel ne
le gye nek kor rek tek.

A ma gyar pi a con – nagy ság rend jé nél
fog va – két szám je gyû nö ve ke dést el ér ni
na gyon ne héz. Cé günk mint egy tíz év vel
ez elôtt ezért for dult a fej lô dô, eg zo ti kus -
nak te kint he tô pi a cok fe lé. Jó pél dát je -
len tett je len lé tünk húsz éve Mol do vá ban,
de re mek le he tô ség szá munk ra a tí zé ves
la o szi pi a ci te vé keny sé günk, vagy a már
em lí tett arab pi a co kon tör té nô ak ti vi tá -
sunk. A jö vô ben ér dek lô dô sze mün ket
vet jük Af ri ka és La tin-Ame ri ka fe lé is. 

– Mi lyen esé lye van an nak, hogy a te -
je lô te he nek ta kar má nyo zá sá ban ki -
vált sák a GMO-os szó ját? Az ál la tok
fe hér je tar tal mú, GMO men tes ta kar -
má nyo zá sá ban mi lyen le het sé ges
meg ol dást lát a Vi ta fort?

– Egy ér tel mû en azt tu dom mon da ni, hogy
tel jes mér ték ben ki vált ha tó. Több szak -
mai ta nul mányt ké szí tet tünk a föld mû-
ve lé sü gyi mi nisz ter úr, va la mint a Nem-
ze ti Ag rár gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Ka -
ma ra fel ké ré sé re és ré szé re, ahol ki mu -
tat tuk, hogy elô ál lít ha tó GMO-men tes tej. Â
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Több nagy üze mi part ne rünk is már GMO-
men tes ta kar mánnyal ete ti az ál la ta it. In -
for má ci ó ink sze rint az eb bôl ké szü lô
GMO-men tes tej pe dig az ôsz fo lya mán a
bol tok pol ca in is meg je len het. 

– Cé gük nél me gol dott a meg fe le lô
kép zett sé gû mun ka erô biz to sí tá sa?
Hány fô nek tud nak fo lya ma to san
mun kát biz to sí ta ni? Mit tesz nek an -
nak ér de ké ben, hogy a kon kur rens
ta kar mány gyár tó cé gek ne tud ják el -
csá bí ta ni a dol go zó kat?

– A Vi ta fort cég cso port nál, amely mint -
egy hét cé get je lent Ma gyar or szá gon és
kül föl dön, kö zel fé le zer em ber dol go zik.
Ma a cé gek to vább fej lô dé sé nek egyik
leg fon to sabb gát ja a meg fe le lô hu mán
erô for rás kér dé se. En nek ér de ké ben már
a kö zép is ko lá tól kezd ve, az egye te me ken
ke resz tül ösz tön díj-prog ra mo kat hir de -
tünk, és a fi a ta lok kar ri er le he tô sé ge it is
fo lya ma to san nyo mon kö vet jük. A fluk tu -
á ció a cé günk nél el ha nya gol ha tó mér té -
kû, azon ban nagy ki hí vást je lent a fi a ta -
lok me zô gaz da ság ba va ló, vagy a me zô -

gaz da ság fe lé tör té nô irá nyí tá sa, il let ve
be von zá sa. A ha zai fel sô fo kú in téz mé -
nyek kel, a fô is ko lák kal, az egye te mek -
kel, az al ko tó mû he lyek kel, a ku ta tó in -
té ze tek kel re mek, szin te na pi kap cso lat -
ban va gyunk. 

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek va -
ló sul nak meg a jö vô ben?

– Ma gun kat egy in no va tív, elô re gon dol -
ko dó vál lal ko zás nak tar tom. Az éle tünk
ré szét ké pe zi a ku ta tás-fej lesz tés. Tud -
juk, hogy a ku ta tás a jö vô be ve tett hit,
lát juk a cél hoz ve ze tô uta kat, és ér zé kel -
jük a fej lesz té se ink so rán el ért ered mé -
nye ket. Én min dig azt ké rem a kol lé gá -
im tól, hogy ál lan dó an ke res sék azo kat a
le he tô sé ge ket, ame lyek kel job bá, kör -
nye zet tu da to sab bá, gaz da sá go sab bá
vál ha tunk.

A tej pi a cot érin tô, je len leg is fu tó 3
éves ku ta tá sunk té má ja, a ta kar mány-
és élel mi szer biz ton ság erô sí té se a ta kar -
má nyok mi ko to xin-men te sí té sé re al kal -
mas in no va tív tech no ló gi ák ki fej lesz té sé -
vel is kap cso la tos.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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z or szág a több év szá za dos svéd,
majd az 1809-ben kez dô dött
orosz ura lom alól fel sza ba dul va

a múlt szá zad hú szas éve i tôl kezd ve lát -
vá nyos gaz da sá gi fej lô dés nek in dult,
amely a Szov jet unió szét esé se utá ni ki -
sebb meg tor pa nás sal nap ja in kig tart. Je -
len leg az egy fô re ju tó jö ve de lem el éri
vagy meg kö ze lí ti a nagy nyu gat-eu ró pai
or szá go két.

Finn or szág a vi lág leg észa kabb ra fek vô,
je len tôs me zô gaz da sá gi ter me lést foly ta -
tó or szá ga (me zô gaz da sá gi te vé keny sé -
ge a 60. szé les sé gi fok tól a sark kö rig ter -
jed), ami a tej ter me lé sét is alap ve tô en
meg ha tá roz za. A Skan di náv fél szi get tér -
ké pé re te kint ve ál ta lá ban nem tu da to sul
ben nünk, hogy Finn or szág nál Svéd or -

FINNORSZÁG TEJGAZDASÁGA

szág több mint 400, Nor vé gia pe dig 250
ki lo mé ter rel dé lebb re nyú lik, te hát a nö -
vény ter mesz tés hez mind két szom szé dos
or szág ked ve zôbb fel té te lek kel ren del ke -
zik. Az évi át lag hô mér sék let az or szág
egé szé re szá mít va plusz 5 Cel si us fok,
de a mí nusz 2 fo kos át lag hô mér sék le tû
kör ze tek ben is foly tat nak me zô gaz da sá gi
te vé keny sé get. A ve ge tá ci ós idô szak áp -
ri lis ban-má jus ban kez dô dik, és au gusz -
tus ban-ok tó ber ben fe je zô dik be; az or -
szág dé li ré szén 165, Lapp föl dön 105
na pig tart. 

A ter mesz tett nö vé nyek kö re gya kor la ti lag
a ka lá szos ga bo nák ra és a fû fé lék re szû -
kül le, ami a finn me zô gaz da sá got a tej -
hasz nú szar vas mar ha tar tás ra pre desz ti -
nál ja, mi vel gya kor la ti lag nincs szô lô ter -

mesz tés, gyü mölcs is alig, nincs ku ko ri ca
vagy nap ra for gó és több más mér sé kelt
ég övi nö vény. Ezért Finn or szág vi dé ki la -
kos sá ga gya kor la ti lag rá van kény sze rül ve
a te hén tar tás ra és a tej ter me lés re. Csa -
lá don ként egy-két te he net ugyan is azok -
ban az észa ki kör ze tek ben is le het tar ta -
ni, ahol szán tó föl di nö vény ter mesz tés
nem le het sé ges. Eze ken a he lye ken ta -
kar mány ként szé nát és kü lön bö zô me zô -
gaz da sá gi mel lék ter mé ke ket hasz nál nak.
A tej te hát a finn me zô gaz da ság leg fon to -
sabb ter mé ke és a vi dé ki la kos ság fô be -
vé te li for rá sa, amely az or szág tel jes me -
zô gaz da sá gi ter me lé sé bôl 40 szá za lék kal
ré sze se dik, ami a ren del ke zés re ál ló sta -
tisz ti kai ada tok alap ján vi lág vi szony lat ban
a leg ma ga sabb arány.

Tör té nel mi ada tok iga zol ják, hogy a Finn -
or szág mai te rü le tén élô né pek már a Kr.
elôt ti har ma dik évez red ben foly tat tak
szar vas mar ha-tar tást és tej ter me lést,
amely at tól kezd ve fo lya ma to san a he lyi
la kos ság egyik fon tos meg él he té si for rá -
sa. Ezt a ha gyo mányt a fin nek a te rü let re
ér ke zé sük után azon nal foly tat ták, mi vel a
szar vas mar ha-tar tás sal már elôd je ik ázsi -
ai ván dor lá sai so rán meg is mer ked tek.

Finn or szág ban a szar vas mar ha-ál lo mány
2016-ban 350-360 ezer egye det szám -
lált, amely nek túl nyo mó ré sze a tej hasz -
nú ka te gó ri á ba tar to zott. Mar ha hús-
ter me lé sük csak nem tel jes mér ték ben a
tej ter me lés nek van alá rend el ve, 85 szá -
za lék ban a te je lô te he nek hí mi va rú sza -
po ru la tát hasz no sít ja. Je len leg az or szág -
ban 58.000 me zô gaz da sá gi üzem mû -
kö dik, ezek kö zül 7.900 fog lal ko zik
szar vas mar ha-tar tás sal. A két szám
nagy sá ga és ará nya kis sé fél re ve ze tô le -
het, mi vel – az ég haj la ti vi szo nyok ból
adó dó an – az or szág me zô gaz da sá gi
üze me i nek több mint egy har ma da ki e gé -
szí tô (nem me zô gaz da sá gi) te vé keny sé -
get is foly tat. Er dô te rü let tel gya kor la ti lag
min den farm ren del ke zik, mi vel a fa ki ter -
me lés és fa anyag-fel dol go zás a fa gyos
té li hó na pok ban is ki e gé szí tô jö ve del met
biz to sít, meg fe le lô el fog lalt ság gal. 

Az el múlt év ben a finn gaz da sá gok 280
ezer fe jôs te he net tar tot tak, és össze sen
2,4 mil li tó ton na te jet ál lí tot tak elô, il let -
ve ad tak le fel dol go zás ra. Öt ven-hat van
év vel ez elôtt je len tôs volt a ter me lôi (csa -
lá di) fel hasz ná lás rész ará nya, má ra ez

A Skan di náv fél szi get ke le ti részén fek vô Finn or szág te rü le te
338.145 km2, la kó i nak szá ma 5,5 mil lió. Az or szág ég haj la ta 
a me zô gaz da sá gi ter me lés szem pont já ból – fek vé sé hez 
és adott sá ga i hoz ké pest – ked ve zô nek te kint he tô, mi vel 
te rü le té nek túl nyo mó ré sze sík vi dék, csak a Lapp föl dön 
ta lál ha tó egy ki sebb he gyes táj egy ség, 800-1200 mé ter 
ma gas he gyek kel. Más részt a Golf-áram lat ha tá sá ra a té li 
át lag hô mér sék let a ha son ló fek vé sû te rü le te ké nél 
(Dél-Grön land, Észak-Ka na da, Kö zép-Szi bé ria) leg alább 
10 fok kal me le gebb, a nyá ri csúcs hô mér sék let pe dig 25-30 
fok kö rül mo zog. Kü lön le ges hely ze tet je lent az er dô ség 
ma gas ará nya (60 szá za lék fö löt ti), va la mint a ta vak nagy
szá ma. Is me re tes, hogy Finn or szá got az ezer tó or szá gá nak
is ne ve zik, ami a gya kor lat ban azt je len ti, hogy az or szág 
kö zép-ke le ti ré sze in kább „tó kö zi szi ge tek nek”, mint sem 
ta vak kal tûz delt szá raz föld nek te kint he tô, ahol a 
köz le ke dést és szál lí tást több nyi re ví zi úton bo nyo lít ják.

A
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1-2 szá za lék ra szo rult vissza. Az elô ál lí tott
tej át la gos zsír tar tal ma 4,3, fe hér je tar tal -
ma 3,5 szá za lék. Az egy te hén re ju tó tej -
ho zam or szá go san évi 8.200 kg kö rül
mo zog, az egy üzem re ju tó át la gos te hén -
lét szám pe dig 36, bár a leg utób bi 5-6 év -
ben erô sen fel gyor sult a ter me lés kon -
cent rá ci ó ja, vagy is az üze mek szá ma fo -
lya ma to san csök ken, az egy gaz da ság ra
ju tó ál lat lét szám pe dig nö vek szik. A ki -
lenc ve nes évek ele jén még ke re ken két -
szer annyi finn te hén tar tó gaz da ság mû -
kö dött. A le mor zso ló dás nem a leg ki seb -
bek kel in dul, mi vel az észa ki ap ró fal vak -
ban a te hén tar tás a „len ni vagy nem len -
ni” kér dé se ként me rül fel, vagy is ha egy
csa lád fel hagy az 1-2 te hén tar tá sá val,
ak kor kény te len el köl töz ni az adott fa lu -
ból, fel ad va ot ta ni (gya kor la ti lag nem el -
ad ha tó) la ká sát, amely nek kom fort szint je
akár mi lyen ala csony, még is ott hont biz to -
sít, más kör ze tek ben va ló pót lá sa pe dig
csak na gyon ko moly anya gi ál do zat tal le -
het sé ges. A szar vas mar ha ál lo mány sû rû -
sé ge Finn or szág ban 1.000 la kos ra szá -
mít va a ma gyar or szá gi nál csak va la mi vel
na gyobb (mint egy 78 mar ha), 100 hek -
tár me zô gaz da sá gi te rü let re vi szont an -
nak kö zel a há rom szo ro sa (45 egyed). 

Az egy fô re ju tó tej fo gyasz tás az or szág ban
friss tej bôl 361 kg, az összes tej ter mé kek -
bôl pe dig (nyers tej egyen ér ték re szá mít va)
455 kg (a ma gyar or szá gi nak csak nem a
há rom szo ro sa), ami vi lág vi szony lat ban is
a leg ma gas ab bak kö zé tar to zik. 

A tej hasz nú ál lo mány ki a la kí tá sá nál el sô -
sor ban az ext rém ég haj la ti kö rül mé nyek -
hez va ló al kal maz ko dást kel lett fi gye lem -
be ven ni. A je len le gi finn ál lo mány faj ta -
össze té te le két év szá za dos ke resz te zés

so rán ala kult ki, és há rom alap ve tô
(több szö rö sen át ke resz te zett) ka te gó ri á -
ba: az észa ki, a nyu ga ti és ke le ti finn tej -
hasz nú ka te gó ri á ba so rol ha tó. Az ál lo -
mány 70 szá za lé ká nak alap ját a Ayrs hi re
faj ta ké pe zi, amely mint egy 300 év vel
ez elôtt Svéd or szág ból és Skó ci á ból ke -
rült Finn or szág ba, és el sô sor ban a szél -
sô sé ges ég haj la ti vi szo nyok hoz va ló jó al -
kal maz ko dó ké pes ség gel és a vi szony lag
ma gas tej ho zam mal, sajt gyár tás hoz jó
fe hér je ér té ké vel tû nik ki. A faj ta szí ne
alap ve tô en vö rös (ki sebb fe hér fol tok -
kal), de észak fe lé ha lad va egy re in kább
„fe hé re dik”. A ne me sí té si alap anyag to -
váb bi je len tôs ré szét a Hols te in-Fríz és a
kü lön bö zô Vi king faj ták ké pez ték. 

Az or szág ban elô ál lí tott te jet mint egy
55-60 ki sebb vál la lat dol goz za fel, a tel -
jes mennyi ség kö zel 90 szá za lé ka azon -

ban a Va lio szö vet ke ze ti vál la lat hoz ke rül.
Je len tôs ré sze se dé se van még a finn or -
szá gi tej fel dol go zás ban a dán-svéd tu laj -
do nú Ar la vál la lat nak is. Az 1905-ben,
17 ki sebb tej szö vet ke zet ál tal ala pí tott
Va lio má ra Eu ró pa egyik leg na gyobb tej -
fel dol go zó vál la la tá vá nôt te ki ma gát,
amely Finn or szág ban 15, Észt or szág ban
pe dig to váb bi két fel dol go zó üzem mel
ren del ke zik, és net tó ár be vé te le 2016-
ban 1,638 mil li árd eu ró volt (ami az
egész Eu ró pá ra ki ter je dô tej vál ság ha tá -
sá ra az egy év vel ko ráb bi hoz ké pest 4,7
szá za lék kal vissza e sett). A cég út tö rô
sze re pet ját szik a finn tej ipa ri ku ta tá sok -
ban és a ter mék fej lesz tés ben: az el múlt
év ben 126 új ter mék kel je lent meg a pi -
a con. Az utób bi évek ben a Va lio kü lö nö -
sen a cu kor men tes és a lak tóz nél kü li
ter mé ke i vel ért el si ke re ket az eu ró pai
pi a co kon.

Ugyan csak fon tos sze re pe van a Va lio
cég nek az ex port ban, mint egy 70 or -
szág ba jut tat ja el a finn tej ter mé ke ket.
A finn tej ipar a tej ter mé kek szé les ská lá -
ját kí nál ja, ame lyek kö zül a leg fon tos ab -
bak a saj tok, ezek bôl éven te 88 ezer
ton nát ál lí ta nak elô. Az egy fô re ju tó sajt -
fo gyasz tás 26,7 kg/fô, nem zet kö zi össze -
ha son lí tás ban a leg ma gas ab bak kö zé
tar to zik. A má so dik leg fon to sabb tej ter -
mék a vaj, ezt je len tôs rész ben fô zés hez
hasz nál ják, és az el múlt év ben ke re ken
64.000 ton nát ál lí tot tak elô be lô le.

A sajt (finn nyel ven ju us to) a sok szí nû
finn ét ke zé si kul tú ra fon tos ele me,
amely nek a kony há juk ban is ki emelt sze -
rep jut. 

Ayrshire fajta tehén, amely az állomány 70%-nak az alapját képezi

Â
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Finn or szág ban 172 sajt fé le sé get gyár ta -
nak, ezek kö zül a leg is mer teb bek a kö -
vet ke zôk: 

A te hén tej bôl vagy rén szar vas tej bôl ké -
szí tett friss sajt a le i pä ju us to lapp föl di
sajt kü lön le ges ség, áfo nya lek vár ral fo -
gyaszt ják. A le i pä ju us to sajt azért ér de -
kes, mert igen gaz dag tej re van szük ség
ah hoz, hogy eb bôl a faj ta sajt ból a le he -
tô leg töb bet hoz zák ki. Ép pen ezért fris -
sen bor ja dzott ál la tok te jé bôl ké szí tik. Ez
le het te hén-, kecs ke- vagy rén szar vas tej
is. Az el ké szült sajt egy la pos ko rong ra
em lé kez tet, ame lyet nyílt lán gon szok tak
meg süt ni, majd friss sze der rel, eset leg
sze der lek vár ral kí nál ják. Bi zo nyos vi dé ke -
ken (pl. Ka i nuu ré gi ó ban) a saj tot ká vé -
val nya kon önt ve kí nál ják. A saj tot ap -
róbb da ra bok ra vág ják, majd a csé sze al -
já ra te szik. Er re ön tik rá a ká vét. Mi u tán
a ká vé el fo gyott, a me leg tôl meg ol vadt
saj tot egy sze rû en ki ka na laz zák a csé szé -
bôl. A ká vé nem csak meg lá gyít ja a saj -
tot, ha nem na gyon kel le mes aro mát is
köl csö nöz ne ki. A saj tot ezen kí vül ke -
men cé ben is szok ták me le gí te ni, ilyen kor
a fin nek meg szór ják egy kis bar na cu kor -
ral, majd mi u tán meg ol vadt, lek várt kí -
nál nak mel lé.

A Mus ta le i ma egy leg alább ki lenc hó na -
pig ér lelt, emen tá li tí pu sú, 31 szá za lék
zsír tar tal mú, tes tes, fél ke mény sajt, leg -
in kább ün ne pi al kal mak kor fo gyaszt ják.
Táp ér té ke 100 gramm tö meg re szá mít va
1650 kJ/400 kcal. Szén hid rá tot és tar tó -
sí tó szert nem tar tal maz, vi szont ál ta lá -
ban vé dô gá zos cso ma go lás ban hoz zák
for ga lom ba.

A Ra e ju us to egy ér le lés nél kü li, krém sze -
rû (vagy tú ró sze rû) lágy sajt. Más sajt ter -
mé kek hez ké pest zsír tar tal ma na gyon
ala csony, több nyi re 0-5 szá za lék. A zsír -
sze gény Ra e ju us to al kal mas ét rend-
ki e gé szí tô sa lá ták ké szí té sé hez vagy sült
krump li hoz kö ret ként és desszer tek hez.
Ugyan ak kor ez a sajt fe hér jék ben gaz dag
(kb. 16%), ezért spor to lók ro bo rá ló sze -
re ként is al kal maz ha tó.

A SZE GA IV. Nem ze tek sajt ver se nyé nek
(2016) sajt be mu ta tó ján Finn or szág a
Finn emen tá li-val ne ve zett. Ez 6 hó na -
pos ér le lé sû, zsí ros, aro más ke mény sajt
kel le mes ízû, nem csak fô zés re, sü tés re
hasz nál ha tó, ha nem egy sze let ke nyér
mel lett tö ké le tes kí sé rô is.

Az Au ra Lap pi egy Lapp föld rôl szár ma zó,
ál ta lá ban 6 vagy 12 hé ten ke resz tül ér -
lelt kék pe né szes sajt, ame lyet ál ta lá ban
áfo nya lek vár ral fo gyasz ta nak. Az USA-
ban Mid night Blue né ven for gal maz zák.

Min de zen kí vül van né hány spe ci á lis finn
tej ter mék, ame lyek nek ere de te a tej ter -
me lés el ap ró zott sá gá ra ve zet he tô vissza.
A tá vo li kör ze tek bôl ugyan is, kü lö nö sen
té len, nem volt le he tô ség a friss te jet na -
pon ta a fel dol go zó hoz szál lí ta ni. Így jött
lét re a vaj tej hez ha son lít ha tó Pi i mä sa -
va nyú tej és a Rah ka er jesz tett tej, ame -
lye ket szín te nyé szet vá sár lás sal kony há -
juk ban is elô ál lít va desszer tek ké szí té sé -
hez hasz nál nak. Az utób bi évek ben a finn
tej ter me lôk né hány lak tóz men tes ter -
mék kel sze rez tek ked ve zô po zí ci ó kat a
nem zet kö zi pi a co kon.

Finn or szág az elô ál lí tott tej ter mé kek nek
mint egy 30-35 szá za lé kát (fel dol go zott
ter mé kek for má já ban) ex port ra ér té ke sí ti,
eb bôl 2016-ban 353 mil lió eu ró be vé telt
re a li zált, ami az or szág tel jes me zô gaz da -
sá gi és élel mi sze ri pa ri ex port já nak 30
szá za lé kát tet te ki. Eb bôl a szem pont ból
az orosz em bar gó na gyon ér zé ke nyen
érin tet te a tej gaz da sá gu kat, mi vel ko ráb -
ban a finn ex port kö zel egy har ma da az
orosz pi ac ra irá nyult. Az orosz em bar gó

mi att több finn tej ter me lô gaz da sá got és
fel dol go zó üze met be kel lett zár ni, a meg -
ma radt üze mek pe dig lét szám csök ken -
tés re kény sze rül tek. Új pi a co kat el sô-
sor ban a ke let-ázsi ai or szá gok ban, fô leg
Kí ná ban si ke rült ta lál ni, ahol 2008 óta
mû kö dik a Va lio Shang haj, a Va lio cég le -
ány vál la la ta. Az Orosz or szág ba irá nyu ló
ex port egy ré szét is egy le ány vál la lat se -
gít sé gé vel tud ták meg men te ni, ame lyet
Va lio Jer so vo né ven 2009-ben hoz tak lét -
re Szent pé ter vár egyik elô vá ro sá ban. 

A tej ter me lés és for gal ma zás szem pont -
já ból meg le pô for du lat kö vet ke zett be
Finn or szág és a bal ti or szá gok vi szony la -
tá ban. Ne ve ze te sen Finn or szág – a finn-
észt nyel vi ro kon ság, a föld raj zi kö zel ség
és bi zo nyos tör té nel mi sors kö zös ség
okán – min dig nagy je len tô sé get tu laj do -
ní tott a bal ti or szá gok kal fenn tar tott kap -
cso la tok nak. Az utób bi or szá gok füg get -
len sé gé nek el nye ré se után pe dig Finn or -
szág szá mos te rü le ten – így a tej ipar ban
is – rend sze re sen szak ta ná csa dás sal lát -
ja el azo kat. A leg utób bi 4-5 év ben vi -
szont a bal ti or szá gok egy re in kább kon -
ku ren ci át tá masz ta nak a finn tej ter me -
lés nek és ex port nak, ki hasz nál va va la mi -
vel ked ve zôbb ter me lé si adott sá ga i kat és
ala cso nyabb költ ség szint jü ket.

A juh- és kecs ke tej ter me lés Finn or szág -
ban je len ték te len nek te kint he tô, leg fel -
jebb egy-egy csa lád sa ját el lá tá sá ra szo -
rít ko zik.

Össze gez ve: az ég haj la ti vi szo nyok, a ta -
kar mány ter mesz tés kor lá tai el len ére fi -
gye lem re mél tó Finn or szág tej gaz da sá ga
az át la gos tej ter me lés, a hely ben fo gyasz -
tás, a kon cent rált fel dol go zás, va la mint az
vi lá gon élen já ró egy fô re ju tó fo gyasz tás
te kin te té ben is. A la kos ság élel me zé sé -
ben fon tos sze re pük van a tej ter mé kek -
nek. Jól meg vá lasz tott te je lô faj tá ik a sajt -
gyár tást szol gál ják, ami jó ex port be vé telt
biz to sít az or szág nak.

2 dr. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN

Leipäjuusto, a finnek friss sajtja

Raejuusto

Aura Lappi

Elôl érett fehérpenész, majd rúzsos 
és sötét kéreg bevonatú sajtok



www.tejgazdasagiszemle.hu 13

e ve ze tô ben Gyôrffy Ba lázs NAK-
el nök adott át te kin tést a ha zai
élel mi sze ri par hely ze té rôl. Az élel -

mi sze ri par a har ma dik leg na gyobb ipa ri
ág azat Ma gyar or szá gon, amely a me zô -
gaz da sá gi ter mé kek 70 szá za lé kát dol -
goz za fel. Az ág azat ban mû kö dô tár sas
vál lal ko zá sok szá ma meg ha lad ja az ötez -
ret. A nagy vál lal ko zá sok – ará nyuk nem éri
el a tíz szá za lé kot – ad ják az ág azat tel jes
ár be vé te lé nek 85 szá za lé kát és az ex port -
be vé tel több mint 90 szá za lé kát. Ezek a
nagy vál la la tok al kal maz zák az ág aza ti dol -
go zók 70 szá za lé kát, és ren del kez nek az
ág aza ti va gyon mint egy 80 szá za lé ká val.
A Ma gyar or szá gon elô ál lí tott élel mi sze rek
60 szá za lé ka bel föl dön, 40 szá za lé ka kül -
föl dön ér té ke sül. 

A ka ma ra el nö ke az élel mi sze ri par meg -
ol dás ra vá ró fel ada ta ként je löl te meg az
élel mi sze rek bel föl di for gal má nak nö ve lé -
sét, a ter mé kek áfá já nak csök ken té sét,
va la mint a tag ja ik se gí té sét pá lyá za ti in -
for má ci ók kal, szol gál ta tá sok kal.

Éder Ta más, a NAK élel mi sze ri pa rért fe -
le lôs or szá gos al el nö ke el mond ta, hogy a
ka ma ra erôs küz del met foly ta tott az
igény be ve he tô pá lyá za ti for rá so kért, fô -
leg a GI NOP ke re tén be lül meg hir de tett
100 mil li ár dos ke ret össze gért, il let ve az
élel mi sze ri pa ri be ru há zá so kat se gí tô ért,
amely nek el sô bí rá la tai és dön té sei fo lya -
mat ban van nak. Si ker nek te kint he tô,

Országos sajtótájékoztató a Maszlik
Családi Gazdaságban

B hogy az utób bi más fél-két év ben a nagy -
vál la la tok szá má ra meg nyi tott nem ze ti
for rás ból a ren del ke zés re ál ló 24 mil li árd
fo rint har ma dát élel mi sze ri pa ri cé gek
kap ták meg. Eze ken fe lül szá mol ni le het
majd az Iri nyi-terv for rá sa i val is, amely nek
ki a la kí tá sá ban szin tén részt vál lal a NAK.
Az al el nök meg je gyez te, az el múlt évek -
ben azt tar tot ták leg fon to sabb nak, hogy
az élel mi sze ri pa ri ter me lôk mi nél szé le -
sebb kö re hajt has son vég re fej lesz té se -
ket, mert enél kül sú lyos ver seny ké pes sé -
gi prob lé má ik len né nek.

A ka ma rai ta gok ver seny ké pes sé gé nek
ja ví tá sát szol gál ta, hogy a NAK Élel mi sze -
ri pa ri Igaz ga tó sá ga több nem zet kö zi szak -
mai ki ál lí tás ra biz to sí tott ki ju tá si le he tô -
sé get, il let ve szer ve zett kül föl di kí sér le ti
in té ze tek hez ta nul má nyu ta kat, ezál tal is
elô se gít ve, hogy az új nem zet kö zi tren de -
ket be épít hes sék sa ját te vé keny sé gük be.
Ilyen volt pél dá ul a fran cia or szá gi tej ipa ri
kép zés is. A ka ma ra ôs szel foly tat ja a ta -
valy elin dí tott kon fe ren cia so ro za tát, újabb
szak mai in for má ci ók hoz se gít ve tag ja it.
A prog ram ke re té ben a ka ma ra együtt mû -
kö dé si meg áll apo dást kö tött a Ma gyar
Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft.-vel, így
foly ta tód hat nak az idén ta vasszal el in dult
egy na pos tej ipa ri szak mai kép zé sek. 

Éder Ta más az ÁFA-csök ken tés ügyé -
ben ar ról adott tá jé koz ta tást, hogy a
nem zet gaz da sá gi tár cá val tör tént egyez -

te te tés ered mé nye ként szep tem ber ben
lét re jön egy mun ka cso port, amely meg -
vizs gál ja és elô ké szí ti, hogy a költ ség ve tés
te her bí ró ké pes sé gé nek ala ku lá sá tól füg -
gô en mely újabb élel mi sze ri pa ri és me zô -
gaz da sá gi ter mé kek ke rül het nek az 5 szá -
za lé kos áfa kulcs kö ré be.

A saj tó tá jé koz ta tó har ma dik elô adó ja
dr. Ko csis Ró bert, a Ma gyar Tej gaz da sá -
gi Kí sér le ti In té zet igaz ga tó ja volt. Mi vel
az in té zet nem ren del ke zik ko moly be -
ru há zást igény lô esz kö zök kel és be ren -
de zé sek kel, így el sô sor ban szak mai ta -
ná csok kal se gít he tik a me zô gaz dá szok,
ter me lôk mun ká ját, kü lö nös te kin tet tel
a kis- és kö zép vál lal ko zók ra. Az ô szá -
muk ra to vább kép zést tar ta nak, töb bek
kö zött a go mo lya sajt, a rö gös tú ró és
egyéb sa va nyí tott tej ter mé kek elô ál lí tá -
sa te rü le tén, és úgy lát ják, nagy az
igény a foly ta tás ra.

A Masz lik Csa lá di Gaz da ság élt a ka ma ra
ál tal biz to sí tott le he tô ség gel, részt vet tek
a  fran cia or szá gi ta nul má nyú ton és az ott
ta pasz tal ta kat be épí tik a sa ját tej ter mék-
gyár tá suk ba.

Vé ge ze tül Masz lik Zol tán, a csa lá di gaz -
da ság tu laj do no sa ve zet te kör be bir to kán
a saj tó tá jé koz ta tón részt ve vô ket, és be -
szá molt ar ról, hogy csa lá di gaz da sá ga pá -
lyá zott az élel mi sze ri pa ri vál lal ko zá sok
szá má ra ki írt le he tô ség re, és nyert is. Ki -
fej tet te, hogy a jö vô ben is igény be sze ret -
ne ven ni min den le he tô pá lyá za ti for rást,
mert a hosszú tá vú mû kö dés hez, a ver -
seny ké pes ség ja ví tá sá ra er re nagy szük -
sé gük van.

2 For rás: NAKBalról jobbra: Éder Tamás, Gyôrffy Balázs, Maszlik Zoltán és dr. Kocsis Róbert 

A francia tanulmányúton résztvevô 
gazdákat a NAK oklevéllel ismerte el, 
amelyet Gyôrffy Balázs elnök adott át 

A Nógrád megyei Szentén, a Maszlik Családi Gazdaságban
tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtótájékoztatót
a hazai élelmiszeripar aktuális helyzetérôl.
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ge ne ti kai sok szí nû ség a me zô gaz da ság kulcs kér dé se –
áll apí tot ta meg a kor mány zat – melyre ag rár tör té nel münk
so rán ne ga tív és po zi tív pél dák kal is ta lál koz ha tunk. 

Év szá za do kon át a ma gyar kul tú ra és a gaz da ság meg ha tá ro zó
ele me volt pél dá ul a ma gyar szür ke mar ha. A múlt szá zad hat -
va nas éve i ben vi szont a nem tö rô döm ség, a szak mai mun ka tel -
jes hi á nya a ki pusz tu lás szé lé re so dor ta a faj tát. A het ve nes
évek vé gé re azon ban ún. faj ta fenn tar tó cent ru mok jöt tek lét re,
pél dá ul a Hor to bá gyon, vagy bi zo nyos vál lal ko zá sok nál, mint a
Jász dó zsa Zrt.-nél.

Dr. Bo dó Im re pro fesszor úr így em lé ke zik vissza a „ne héz” idô -
re: „A hat va nas évek ele jén a ma gyar szür ke mar hát az ak ko ri
ál la mi ve ze tés gya kor la ti lag, meg szün te tés re ítél te. Elô írás volt,
hogy a te he ne ket és üszô ket a szov jet-orosz koszt ro mai faj tá -
val kell át ke resz tez ni. 1962-ben azon ban az Ál la mi Gaz da sá gok
Köz pont ja – hosszas rá be szé lés után – úgy ha tá ro zott, hogy a
faj tát meg kell men te ni. Eb ben az idô ben össze sen hat bi ka
és ke ve sebb, mint két száz te hén volt már csak te nyész tés ben.
Ez az ál lo mány igen kis lét szá mú volt ah hoz, hogy egy faj tát
meg le hes sen men te ni. Há la azon ban a szak sze rû te nyész té si
mun ká nak, vé gül is si ke rült.” 

A GÉN ME GÔR ZÉS EL VEI

Az ENSZ me zô gaz da sá gi szer ve ze te, a FAO elô írá sai sze rint
1 000 nô i va rú ál lat ra van szük ség ah hoz, hogy egy faj tát fent le -
hes sen tar ta ni, azon ban egy po pu lá ció egé szen 10 000-es lét -
szá mig „se bez he tô” ma rad. 2007-ben 6 600 ma gyar szür ke te -
he net tar tot tak már nyil ván, ami nek ered mé nye ként a faj ta ma
már nin csen köz vet len vesz ély ben, de tel jes biz ton ság ban sem.

A ma gyar szür ke te hén ál lo má nyá nak 
ala ku lá sa a ki emelt évek ben:

Év Da rab szám
1870 13 286 000
1911 657 000
1925 321 000
1935 280 000
1947 279 000
1957 45 000
1967 180
1980 600
2000 4 100
2007 6 600

A fen ti ek bôl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy mi lyen mér ték ben zsu -
go ro dott ha zánk egyik ál lat ál lo má nyá nak „kin cse”.

FE LE LÔS SZE MÉLY KI NE VE ZÉ SE 
A GÉN ME GÔR ZÉ SI FEL ADA TOK RA

A me zô gaz da sá gi kor mány zat dr. Me zô szent györ gyi Dá vi dot
az ag rár tár ca ki emelt, gén me gôr zé si fel ada to kért fe le lôs

A génmegôrzés nemzeti és vállalati ügy
(I. rész)A té má val kap cso la tos kér dé sek re a mi nisz te ri biz tos vá la szolt

A mi nisz te ri biz to sá vá ne vez te ki, aki tôl a kö vet ke zô kér dé se -
ink re kér tünk tá jé koz ta tást. 

– Mit tar tal maz a gén me gôr zé si stra té gia az ál lat te nyész -
tés ben, és mi lyen fel ada tok há rul nak Ön re, il let ve az e té -
má ban érin tett gaz da sá gok ra?

– A ki emelt ge ne ti kai erô for rá sok vé del mé rôl szó ló stra té gia
rög zí ti, hogy az élel me zé si és me zô gaz da sá gi cé lú ge ne ti kai
erô for rá sa ink, a ha zai kul túr nö vény- és ha szon ál lat-fa jok, faj ták
ki emelt fon tos sá gú nem ze ti örök sé ge ink, köz kin cse ink, ame -
lyek nem ze ti iden ti tá sunk ré szei, és egy ben Ma gyar or szág
szim bó lu ma is.

Az ag rár bi o ló gi ai sok fé le ség meg ôr zé se, akt ív fenn tar tá sa ki -
emelt fel adat, ezért e stra té gia leg fon to sabb cél ja az ál lat- és
nö vény-gén me gôr zé si fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek köz re mû -
kö dé sé vel a ha zai fa jok, faj ták ge ne ti kai in for má ci ós kész le té -
nek a meg ôr zé se. Ezért is pri o ri tást él ve zô fel adat, hogy a kö -
vet ke zô évek, év ti ze dek leg fon to sabb kér dé se a víz kész let hez
va ló hoz zá fé rés, va la mint a meg fe le lô élel mi sze rek elô ál lí tá sa
lesz. Így nem zetst ra té gi ai, sôt nem zet biz ton sá gi szem pont ból is
el en ged he tet len az ôs ho nos ál lo má nyok fenn tar tá sa. 

A stra té gi ai do ku men tum rög zí ti, hogy el kü lö ní tet ten kell ke -
zel ni a nö vé nyi és az ál la ti gén me gôr zést. En nek ér tel mé ben
mind a nö vé nyi, mind az ál la ti gén me gôr zés te rü le tén ki je lö -
len dô egy-egy olyan mód szer ta ni, szak mai köz pont, amely a
gén me gôr zés sel kap cso la tos te vé keny sé get össze fog ja és
fel ügye li. A nö vé nyi gén me gôr zés te rü le tén a Nö vé nyi Di ver -

zi tás Köz pont, míg a ha szon ál lat-gén me gôr zé si te vé keny sé -
gek ese té ben a Ha szon ál lat-gén me gôr zé si Köz pont a ki je lölt
szer ve zet. 

Ha zánk ban az ál lat-gén me gôr zé si te vé keny ség az em lí tett köz -
pon ton kí vül a Nem ze ti Park igaz ga tó sá gok nál, az ál la mi er dé -
sze tek nél, a Hor to bá gyi Ter mé szet Vé del mi és Gén me gôr zô
Nonp ro fit Kft.-nél, az ok ta tá si in téz mé nyek ben, a kü lön bö zô
ku ta tó in té ze tek ben, az ál la mi mé ne sek ben és az adott faj ta
fenn tar tá sá ért fe le lôs te nyé sze tek ben, il let ve a tagok (a gaz dál -
ko dók) te vé keny sé gé ben va ló sul meg. El mond ha tó, hogy az
egyes faj ták ese té ben ren del ke zünk ál la mi te nyé sze tek kel,
több faj tá nál azon ban a gé nál lo mányt nem ál la mi in téz mé nyek,
ha nem ma gán gaz dál ko dók tart ják fent, ci vil te nyész tô szer ve ze -
tek (egye sü le tek, szö vet sé gek) ke re té ben. Ezen faj ták ese té -
ben min den kép pen szük ség van az ál la mi gén ban ki ál lo má nyok
ki je lö lé sé re is. 

A gén me gôr zés hát tér hely ze tét fel mér ve vi lá go san lát ha tó volt,
hogy a kor mány za ti szán dék kal össz hang ban eze ken a te rü le -
te ken ér de mi fej lesz té sek, be ru há zá sok is szük sé ge sek. Az itt
meg va ló su ló fej lesz té si mun ka el sô sor ban az ál la mi gén ban kok
rend sze ré nek ki ala kí tá sát szol gál ja, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz -
té ri um fel ügye le té vel mû kö dô, a gén me gôr zést év ti ze dek óta
vég zô hát tér in téz mé nyek be vo ná sá val. 
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A 2/2017 (V.11.) FM uta sí tás alap ján a leg fon to sabb fel ada ta -
im kö zé tar to zik a gén me gôr zés sel fog lal ko zó szer ve ze tek nél,
hát tér in téz mé nyek nél, társ-tár cák nál, fel sô ok ta tá si in téz mé -
nyek nél, il let ve a ci vil szer ve ze tek nél a ge ne ti kai sok fé le ség
meg ôr zé se ér de ké ben vég zett ex si tu, il let ve in vi vo te vé keny -
sé gek ko or di ná lá sa, össze han go lá sa. Ezen túl me nô en ko or di -
ná to ri fel ada to kat is el lá tok az egyes hát tér in téz mé nyek nél, a
már meg le vô ál lo má nyok fej lesz té se, va la mint az ál la mi gén -
bank-há ló zat mi e lôb bi ki a la kí tá sa, to váb bá a jö vô be ni mû köd -
te té se ér de ké ben.

– Tu do má sunk sze rint ha zánk ban je len leg 35 vé dett ôs -
ho nos, va la mint két vesz élyez te tett me zô gaz da sá gi ál lat -
faj tát tar ta nak nyil ván. Me lyek ezek az ál lat faj ták, és
mek ko ra ezek lét szá ma a mai is me re te ink sze rint?    

– A har min cöt vé dett ôs ho nos, va la mint a két vesz élyez te tett
me zô gaz da sá gi ál lat faj ták kö ré nek meg áll apí tá sá ról szó ló
4/2007 (I. 18.) FVM-KVVM egy üt tes ren de le te tar tal maz za a
tud ni va ló kat. A ren de let sze rint a vé dett ôs ho nos me zô gaz -
da sá gi ál lat faj ták a kö vet ke zôk:
ma gyar szür ke szar vas mar ha, ma gyar há zi bi valy, gid rán, hu -

cul, kis bé ri fél vér, li pi cai, fu ri o so-north star, nó ni usz, ma gyar hi -

deg vé rû, sha gya arab, ma gyar par la gi sza már, szô ke man ga li -

ca, fecs ke ha sú man ga li ca, vö rös man ga li ca, hor to bá gyi (ma -

gyar) rac ka, gyi me si rac ka, te je lô ci gá ja, ci gá ja, cik ta, ma gyar

par la gi kecs ke, sár ga ma gyar tyúk, ken der ma gos ma gyar tyúk,

fe hér ma gyar tyúk, fo goly szí nû ma gyar tyúk, fe hér er dé lyi

ko pasz nya kú tyúk, ma gyar par la gi gyöngy tyúk, fod ros tol lú

ma gyar lúd, fe hér ma gyar ka csa, tar ka ma gyar ka csa, bronz

puly ka, réz puly ka, ma gyar óri ás nyúl,

míg a vesz élyez te tett me zô gaz da sá gi ál lat faj a ma gyar tar -

ka szar vas mar ha, il let ve a ma gyar me ri nó juh.

– Mi lyen el kép ze lé sek van nak az ál la mi gén ban ki há ló zat
ki ala kí tá sá ra?

– Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, azon kor mány za ti szán dé kot,
amely a gén me gôr zé si te vé keny ség ben, il let ve meg ôr zé si fel ada -
tok ban va ló ál la mi sze rep váll alás nö ve lé sé re irá nyul. Ezen cé lo kat
szem elôtt tart va a cél – mint már em lí tet tem – egy olyan ál la mi
há ló zat ki a la kí tá sa, amely nek ke re té ben a Ha szon ál lat-gén me gôr -
zé si Köz pont, a Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok, az ál la mi er dé sze tek,
va la mint más érin tett költ ség ve té si szer vek (pl. fel sô ok ta tá si in téz -
mé nyek, szak is ko lák stb.), köz re mû kö dé sé vel az em lí tett ren de let -
ben fog lal tak sze rin ti, akár la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zöt ti gén -
me gôr zés meg va ló sul jon, il let ve biz to sít va le gyen. A nö vé nyi gén -
me gôr zés te rü le tén a ge ne ti kai sok fé le ség meg ôr zé se ex si tu,
vagy is az ere de ti ter mô te rü le ten kí vü li gén ban ki gyûj te mé nyek -
ben, ül tet vé nyek ben vagy te nyé sze tek ben tör tén het, il let ve in si tu,
az az az ere de ti ter mô te rü le tü kön, ter mé sze tes kör nye ze tük ben
tör té nô meg ôr zés, fenn tar tás mód sze re i vel.  

A gén ban ki ál lo má nyok ki a la kí tá sa és fenn tar tá sa so rán a cél
az adott faj tá ban lé vô tel jes gén kész let meg ôr zé se an nak ér de -
ké ben, hogy a ge ne ti kai örök ség ne vesszen el, és ké sôbb is
fel hasz nál ha tó le gyen. (Pl. a faj tát érô bár mi lyen be teg ség, ter -
mé sze ti ka taszt ró fa vagy csak egy sze rû en, a faj ta fel ja ví tá sá ra
szol gá ló gé nál lo mány ôr zô je ként min dig ren del ke zés re áll jon
stb.) Vég sô cél az em lí tett köz re mû kö dô szer ve ze tek se gít sé gé -
vel a már meg le vô ge ne ti kai tar ta lé kok dup lá ra nö ve lé se.

Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy nem zet kö zi össze ha son lí tás ban
is egye dü lál ló kez de mé nye zés az ál la mi gén ban ki há ló zat ki a la -
kí tá sá nak a ter ve. 

Az em lí tet tek mel lett fon tos fel adat a már meg le vô gyûj te mé nyek
gon do zá sa, fej lesz té se, fo lya ma tos bô ví té se, il let ve az új gyûj te -
mé nyek ki a la kí tá sa. To váb bá leg alább ilyen fon tos ál la mi cél ki tû -
zés a Ma gyar or szág je len le gi ha tá ra in kí vül ma radt, Kár pát-me -
den cei táj faj ták fel ku ta tá sa, majd gén ban ki ál lo má nyok ban tör té -
nô meg ôr zé se. A gén me gôr zést je len leg is vég zô szer ve ze tek fej -
lesz té sé vel, va la mint új sze rep lôk be vo ná sá val a je len leg ôs ho -
nos sá guk alap ján vé dett faj ták mel lett to váb bi nem ze ti ér té kek is
elô tér be ke rül het nek – fe jez te be la punk tá jé koz ta tá sát dr. Me zô -
szent györ gyi Dá vid mi nisz te ri biz tos. 

A tá jé koz ta tás ból ki tû nik, hogy a kor mány zat ha lasz tást nem tû -
rô fel ada tá nak, egy ben er köl csi kö te les sé gé nek tart ja a jö vô ge -
ne rá ci ó ja szá má ra a Kár pát-me den cé ben még el ér he tô ge ne ti kai
erô for rá sok fel ku ta tá sát és meg ôr zé sét. Kü lö nö sen nagy fel adat
fog há rul ni a Ha szon ál lat-gén me gôr zé si Köz pont ra az zal, hogy
meg ôriz ze az adott faj ták ge ne ti kai és kül le mi vál to za tos sá gát, az
ál lo má nyok ne vál ja nak a bel te nyész tés ál do za tá vá, ne tûn je nek
el a vér von alak. Egy ben azt is biz to sí ta ni kell, hogy a gaz da sá gi
szem pon tok ne bí rál ják fe lül a gén me gôr zés cél ki tû zé se it. 

A kö vet ke zô lap szá munk ban, be szá mo lónk má so dik ré szé ben a
ter ve ink sze rint a nö vé nyi gén me gôr zé si fel ada to kat fog juk be -
mu tat ni.

2 dr. LEND VAY BÉ LA
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el hasz ná lá suk so rán az al kal ma -
zott kul tú rák sza po ro dá si kész sé -
gét szá mos bi o ló gi ai, il let ve ké mi -

ai ágens gá tol hat ja. A tej ide gen gát ló
anya go kat tar tal ma zó tej fel dol go zá sa je -
len tôs gaz da sá gi vesz te sé get okoz hat,
mi vel a tej sa va san er jesz tett tej ter mé kek
(jog hurt, vaj, saj tok) elô ál lí tá sa a star ter -
kul tú rák sza po ro dá sá nak gát lá sa, il let ve
je len tôs las su lá sa mi att gyak ran le he tet -
len né vá lik, il let ve szá mot te vô en rom lik
ezek ér zék szer vi mi nô sé ge.

A fo gyasz tói te jek for ga lom ba ho za ta lát
meg is aka dá lyoz hat ja a tej ide gen gát ló
anya gok je len lé te, amennyi ben a fel dol -
go zan dó alap anya gok mi nô sé ge nem fe -
lel meg a ha zai elô írá sok nak. Fon tos azt
is meg em lí te nünk, hogy a tej ide gen
anya gok nak nagy ré sze még az ult ra-
pasz tô rö zé si hô mér sék le ten sem inak ti -
vá ló dik. Eb bôl adó dó an a ha zai elô írá sok
sze rint a tej ide gen gát ló a nyag tar tal mú
nyers anya gok tej fel dol go zó üze mek be
tör té nô be ke rü lé sét meg kell aka dá lyoz -
ni, és az ilyen te je ket ha tó sá gi úton meg
kell sem mi sí te ni. Ez az oka an nak, hogy
a tej fel dol go zó üze mek be be ér ke zô min -
den tej té tel bôl kö te le zô en el kell vé gez ni
a tej ide gen gát ló a nyag je len lé té re vo nat -
ko zó vizs gá la to kat. Amennyi ben ez ne ga -
tív ered ményt ad, az alap anya got fel le -
het dol goz ni. Ha a vizs gá la ti ered mény
ké tes vagy po zi tív, ab ban az eset ben az
il le té kes ha tó sá got er rôl ér te sí te ni kell,
amely meg te szi a to váb bi szük sé ges in -
téz ke dé se ket. Az ön el len ôr zé sen kí vül a
ha tó ság a mo ni to ring vizs gá la tok ke re té -
ben is vizs gál ja az ál la ti ere detû élel mi -
sze rek ben elô for du ló, egész ség re ár tal -
mas ma ra dé ka nya gok je len lé tét. Bár

A tejipari starter kultúrák 
gátlásáért felelôs anyagok a tejben

F nem tar to zik szo ro san e cikk té má já hoz,
itt kí vá nom a fi gyel met fel hív ni ar ra, hogy
szú róp ró ba szerûen az af la to xi nok je len lé -
té re is ki kell ter jed je nek az ön el len ôr zés
ke re té ben el vég zett vizs gá la tok.

Ere de tük alap ján meg kü lön böz tet he tünk
ter mé sze tes gát ló anya go kat, va la mint
az em be ri te vé keny ség ré vén a tej be ju -
tó, er je dést gát ló tej ide gen anya go kat. 

TER MÉ SZE TES GÁT LÓ 
ANYA GOK A TEJ BEN

A tej ben elô for du ló mik ro or ga niz mu sok
sza po ro dá sát gá tol ja né hány, a te je lô ál -
la tok ál tal ter mé sze tes úton ki vá lasz tott
fe hér je ter mé szetû anyag: a lak to fer rin,
a lak to pe ro xi dáz és a li zo zim is. A ter mé -
sze tes gát ló anya gok el sô sor ban a mik -
ro bi á lis fer tô zé sek el le ni vé del met szol -
gál ják az ál lat éle té ben. Ugyan ak kor
tôgy gyul la dás ese tén kon cent rá ci ó juk
meg nö ve ked het, ami an nak nyers tej ként
tör té nô fel dol goz ha tó sá gát is gá tol hat ja.
Ko moly gaz da sá gi kár is ke let kez het a
tej sav-bak té ri u mok te vé keny sé gé nek
gát lá sa kö vet kez té ben. Gyak ran az ol tós
al va dá si idô is meg nö vek szik, a kép zô -
dött al va dék szi lárd sá ga és sa vó le a dó
ké pes sé ge csök ken.
A föcs tej is gát ló ha tá sú le het, mi vel lak -
to fer rin kon cent rá ci ó ja jó val na gyobb,
mint a nor mál össze té telû te jé, ezért a
fel dol go zás ra szánt te jek hez hoz zá ke ver -
ni szi go rú an ti los.

A ter mé sze tes gát ló anya gok je len lé te
mi att a fe jés után a tej ben ta lál ha tó mik -
ro bák szá ma, át me ne ti leg nem emel ke -
dik. Ez az idô tar tam jel lem zô en 2-3 óra,

ami akár 24-48 órá ra is nö vel he tô,
amennyi ben a fe jé si hi gi é ni ai elô írá sok
szak szerûek, be tart ják azo kat, és a nyers
te jet a leg rö vi debb idôn be lül meg fe le lô
hô mér sék letûre hû tik.

A kü lön bö zô tôgy gyul la dá sok kö vet kez té -
ben a sa vó fe hér jék kó ro san meg nö ve ke -
dett mennyi sé ge mi att nö vek szik az al va -
dé kok víz kö tô ké pes sé ge, a sa vó le adás
las sú lesz. Gya ko ri a gyár tott ter mé kek -
ben a ke serû íz hi ba meg je le né se. Mi vel
eze ket a hi bá kat még az alap anya gok
hô ke ze lé sé vel sem kü szö böl het jük ki, a
be teg ál la tok te jé nek kü lön ke ze lé sét
meg kell ol da ni a ter me lés he lyén.

A tôgy gyul la dás és a ter mé sze tes élet ta -
ni ál la pot vál to zá sa, va la mint az eset le -
ges tar tás tech no ló gi ai hi bák kö vet kez -
mé nye ként meg nö ve ke dett szo ma ti kus
sejt szám ha tá sá ra az elô ál lí tott saj tok ál -
la ga is meg vál to zik. Gyak ran túl lágy ál lo -
má nyú ak lesz nek, va la mint ízük és il la tuk
is el tér het a ter mé kek re jel lem zô tôl.
A vaj- és jog hurt kul tú rák te vé keny sé gé -
nek gát lá sa kö vet kez té ben a ko a gu lá ci ós
idô nö ve ke dé sét ered mé nyez he ti az
emel ke dett szo ma ti kus sejt szám, ami a
gyár tott ter mé kek ér zék szer vi tu laj don sá -
ga it is ne ga tí van be fo lyá sol hat ja. A kü lön -
bö zô en zi mek meg nö ve ke dett ak ti vi tá sá -
nak kö vet kez té ben a va jak ban vál to za tos
íz hi bák je lent kez het nek. Pasz tô rö zött fo -
gyasz tói te jek elô ál lí tá sa kor a ma gas szo -
ma ti kus sejt szám az el tart ha tó sá got
csök kent he ti, és íz hi bák hoz ve zet het.

A gyár tás hoz fel hasz nált kü lön bö zô star -
ter kul tú rák sza po ro dá sát gá tol hat ja a
bak te ri o fá gok je len lé te is, ame lyek a
star ter kul tú rát al ko tó bak té ri u mok ví ru -
sa i nak is te kint he tôk. El sô sor ban a sajt -
gyár tás és a sa va nyí tott ter mé kek gyár tá -
sa so rán okoz hat nak prob lé mát, mi vel je -
len lé tük kö vet kez té ben a tej sav ter me lés
csök ke né sé tôl a kul tú ra ak ti vi tá sá nak tel -
jes megszûné sé ig sok fé le mi nô sé gi hi bát
okoz hat nak. Nagy szám ban ké pe sek éve -
kig élet ben ma rad ni, akár a fo lyé kony,
akár a szá rí tott ter mé kek ben. For rá suk
le het a fer tô zött star ter kul tú ra és ma ga a
nyers tej is. A sajt gyár tás so rán hasz nált
be ren de zé sek meg fe le lô tisz tí tá sa, fer tôt -

A tejiparban a különbözô termékek gyártása során már az
1910-es évektôl rendszeresen használnak starter kultúrákat,
amelyek kialakítják az adott tejtermékekre jellemzô érzék-
szervi minôséget (állomány, íz, szag stb.). A leggyakrabban
alkalmazott mezofil kultúrák a Lactococcus, Lactobacillus és
Leuconostoc fajok közül kerülnek ki, termofil kultúrák pedig
bizonyos Lactobacillus fajok, a Streptococcus thermophilus
és a Bifidobacterium fajok, a nemes penészek közül a
Penicillium roqueforti és Penicillium camemberti, az élesztôk
esetében a torula kefir felhasználása a legelterjedtebb.
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le ní té se, az alap anya gok, va la mint a
kész ter mé kek egy más tól tör té nô tel jes
el kü lö ní té se meg elôz he ti az üzem bak te -
ri o fág gal tör té nô „be fer tô zô dé sét”. 

GYÓGY SZER MA RA DÉ KOK

A tôgy gyul la dá sok ke ze lé sé re tô gyin fú zi -
ó ként al kal ma zott gyógy sze rek köz vet le -
nül is meg je len het nek a tej ben. Ezen túl -
me rô en bár mely gyógy sze res ál lat or vo si
ke ze lést kö ve tô en gon dol ni kell a tej jel
tör té nô ki vá lasz tó dás le he tô sé gé re, mi -
vel a vér áram ból is be jut hat nak a gyógy -
szer ha tó a nya gok, il let ve me ta bo lit ja ik a
vér-tej gá ton ke resz tül. A tej jel ki vá lasz -
tó dó, il let ve tô gyin fú zi ó ként al kal ma zott
ha tó a nyag ese té ben a tej re vo nat ko zó
ha tár ér ték (MRL ér ték) meg ha tá ro zá sa
és an nak alap ján meg fe le lô élel me zés-
egész ség ügyi vá ra ko zá si idôk elô írá sa és
be tar tá sa szük sé ges.

A tej ben lé vô ma ra dé ka nya gok for rá sai
kö zül a tôgy gyul la dá sok ke ze lé sé re hasz -
nált tô gyin fú zi ók a leg je len tô seb bek. Az
an ti bi o ti kum ma ra dé kok ha tár ér ték fel et -
ti je len lé te az ál la ti ere detû élel mi sze rek -
ben po ten ci á lis ve szélyt je lent het a fo -
gyasz tó ra. Kli ni kai mér ge zés nem va ló -
színû, mi vel jel lem zô en kis kon cent rá ci ó -
ban van nak je len a ma ra dé ka nya gok,
azon ban al ler gi ás re ak ci ók (akár anaphy -
la xia is) ki a la kul hat nak az ar ra ér zé keny
egyé nek nél. Az élel mi sze rek kel, így a tej -
jel fel vett an ti bi o ti kum ma ra dé ka nya gok
a hu mán bélf ló rát is ká ro sít hat ják.

A mik ro bák an ti bi o ti ku mok kal szem ben
mu ta tott re zisz ten ci á já nak nö ve ke dé se
nap ja ink egyik je len tôs prob lé má ja, ami -
ben je len tôs sze re pe le het a bak té ri u m-
el le nes sze rek te rá pi ás dó zis nál ki sebb
menny iség ben va ló szer ve zet be ju tá sá -
nak. Az ál la ti ere detû pa to gén, il let ve
kom men za lis ta, együtt élô bak té ri u mok
az élel mi szer rel az em be ri szer ve zet be
jut va re zisz ten ci á ju kat át ad hat ják az ott
élô hu mán pa to gén mik ro bák nak, ame -
lyek ezál tal el le nál ló vá vál hat nak az em -
ber gyó gyá szat ban al kal ma zott, akár sú -
lyos be teg sé gek ke ze lé sé re fenn tar tott
sze rek kel szem ben is.

Az egyes star ter kul tú rák an ti bi o ti kum-ér zé -
keny sé ge szé les hat árok kö zött mo zog, még
ugyan azon törzs ese tén is le het nek kü lönb -
sé gek a mi ni má lis gát ló kon cent rá ció te-
kin te té ben. Ezek az ér té kek ál ta lá ban ki -
seb bek, mint a mik ro bi o ló gi ai mód szer rel
de tek tál ha tó mennyi sé gek, 0,1 mik ro -

gramm/mil li li ter mennyi ségû gát ló anyag is
érez he tô gát lást ké pes ki fej te ni a hasz nált
star ter kul tú rák sza po ro dá sá ra. Ez át szá mít -
va 0,0001 gramm/li ter mennyi sé get je lent.

FER TÔT LE NÍ TÔ SZER-
MA RA DÉ KOK

A tisz tí tó- és fer tôt le ní tô sze rek a fe jô gép -
bôl, a fe jô ke hely bôl, a csô rend szer bôl, a
tar tá lyok ból a kör nye zet és az ál lat test -
ré sze i nek tisz tí tá sa, fer tôt le ní té se után
ke rül het nek a tej be em be ri ha nyag ság,
vagy mu lasz tás kö vet kez mé nye ként.
Rend sze rint nem meg fe le lô öb lí tés ese -
tén szennyez he tik az alap anyag ként szol -
gá ló nyers te jet. Ezért is fon tos a ter me -
lô, il let ve fel dol go zó üze mek ben a kö te -
le zô en elô írt tisz tí tá si és fer tôt le ní té si
uta sí tá sok szak szerû meg fo gal ma zá sa,
és az ab ban le ír tak ma ra dék ta lan be tar -
tá sa. Ál ta lá ban ha lo gén tar tal mú és fe lü -
le tak tív ha tá sú sze re ket, il let ve pe ro xi dáz
tar tal mú anya go kat al kal maz nak tisz tí tó-
fer tôt le ní tô szer ként. Ke vés adat áll ren -
del ke zés re a to xi kus ha tá sa ik ról, ame lye -
ket az élel mi szer be ke rül ve ki fej te nek, és
ál ta lá ban könnyen ész re ve he tô ek, mi vel
szín, íz és szag el vál to zá sát okoz hat ják.
Ha tá suk ra a star ter kul tú rát al ko tó bak té -
ri um fa jok sza po ro dá sa las sul, meg áll, de
na gyobb kon cent rá ci ó ban akár a kul tú ra
pusz tu lá sát is okoz hat ják, így idéz ve elô
je len tôs gaz da sá gi kárt az elô ál lí tók nak.
Az al kal ma zott tisz tí tó- és fer tôt le ní tô sze -
rek ma ra dék ta lan el tá vo lí tá sa ér de ké ben
a fe jô gé pek ben, tar tá lyok ban az utó öb lí -
tést meg fe le lô ide ig kell vé gez ni, an nak
ha té kony sá gát cél szerû rend sze re sen el -
len ôriz ni. Bár ezek a szennye zôk ala -
csony kon cent rá ci ó ban van nak csak je -
len a nyers tej ben, il let ve a tej ter mé kek -
ben, a koc ká zat becs lés so rán még is
min dig fi gye lem mel kell len ni az ál ta luk
oko zott szennye zés le he tô sé gé re is.
Egy for mán fon tos te hát be tar ta ni az alap -
ve tô hi gi é ni ai és vizs gá la ti elô írá so kat a
gaz da sá gok ban és a fel dol go zó üze mek -
ben an nak ér de ké ben, hogy az alap -
anyag ként szol gá ló tej és a vég ter mé kek
gát ló anya gok tól men te sek le gye nek, ne
je lent se nek ve szélyt a fo gyasz tó ra néz ve,
il let ve el ke rül jük az egyéb ként is ne héz
hely zet ben lé vô gaz da sá gok ban, fel dol go -
zó üze mek ben a to váb bi anya gi ká ro kat.
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z élel mi szer lánc leg fon to sabb sze rep lô je a fo gyasz -
tó, hi szen az élel mi szer lánc te vé keny ség a fo gyasz tó
igé nyét kí ván ja ki elé gí te ni. Az ipar, ter mé sze te sen a

jog sza bá lyok ál tal ki je lölt hat áro kon be lül, min den olyan ter mé -
ket le gyárt, amit a vá sár ló le vesz a bol tok pol ca i ról. Ez a meg -
áll apí tás szá munk ra egy ben jó, de rossz hír is. Ha a vá sár lók
több sé ge a jó mi nô sé gû ter mé ket ke re si, vá sá rol ja, a pi a con
egy re több jó mi nô sé gû élel mi szer lesz, de ha a gyen ge mi nô -
ség ke rül a ke res let kö zép pont já ba, ak kor saj nos a gyen ge mi -

nô sé gû ter mé kek fog ják
ural ni a pi a cot, ami hosszú
tá von be lát ha tat lan fo lya -
ma to kat tud elin dí ta ni. En -
nek kö vet kez mé nye le het,
hogy a ma gas mi nô sé get
elô ál lí tó cé gek las san ki -
szo rul nak a bel föl di pi ac ról,
hi szen az éles ár ver seny -
ben nem tud nak hosszú tá -

von tal pon ma rad ni, más részt a cé gek ex port ké pes sé ge idô vel
el vesz het, ahogy egy re ke vés bé lesz nek ké pe sek jó mi nô sé gû
ter mé ke ket elô ál lí ta ni. 

Az ipar ági elem zé sek vi szont azt mu tat ják, hogy az ex port te vé -
keny sé get vég zô vál lal ko zá sok ered mé nyes ség és ha té -
kony ság te kin te té ben fe lül múl ják az ág aza ti át la got. Ha a
2016-os év szá ma it néz zük, meg áll apít hat juk, hogy a lét szám ará -
nyos ár be vé tel vagy az üze mi ered mény 30%-kal ha lad ja meg az
élel mi sze ri pa ri át la got, de az esz köz ará nyos nye re ség is 10%-kal
ha lad ja meg az ág aza ti át la got. Fen ti ek bôl ki in dul va egy ér tel mû -
nek tû nik, hogy a mi nô sé gi ter mék-elô ál lí tás kulcs kér dés, kü lö nö -
sen a ma gyar or szá gi vál lal ko zá sok üzem mé re tét te kint ve. 

HOL VAN AZ A PONT, AHOL A 
LEG HA TÉ KO NYAB BAN TU DUNK BE A VAT KOZ NI

A FO LYA MA TOK BA, KI A KULCS SZE REP LÔ?

A tör té net kulcs sze rep lô je ter mé sze te sen a fo gyasz tó. Ha a
fo gyasz tó meggyôz he tô ar ról, hogy akár drá gáb ban is, de a jó
mi nô sé gû élel mi szert vá sá rol ja meg, az zal tá mo gat ni tud juk
a ma gyar or szá gi élel mi sze ri pa ri vál lal ko zá so kat is. Eh hez a
meggyô zés hez bô ven van mu ní ci ónk, nem kell meg ha jol ni a
so kat em le ge tett érv elôtt, mi sze rint a ma gyar fo gyasz tó rend -
kí vül „árér zé keny”. Ha a sta tisz ti kát néz zük, jó val na gyobb az
ener gia-be vi te lünk a szük sé ges nél, a ház tar tá sok ban rend kí vül
nagy az élel mi szer pa zar lás, és adott eset ben a jobb mi nô sé gû
ter mék táp ér té ke ma ga sabb le het, mint az ol csób bé. Te hát a
táp lál ko zá si szo ká sa ink meg vál toz ta tá sa jó le he tô ség ar ra,
hogy a mi nô sé gi ét rend fe lé moz dul has sunk akár vál to zat lan
költ ség szint mel lett. Ez a „meggyô zés”, a vá sár lói szem lé let -
for má lás op ti mis ta hoz zá ál -
lás ese tén is mi ni mum kö -
zép tá vú prog ram. A kül föl di
ta pasz ta la to kat fi gye lem be
vé ve egy ér tel mû, hogy ez zel
a kér dés sel kell és ér de mes
fog lal koz nunk. 

20 pont, a jó döntés forrása
Az élel mi sze rek kel kap cso la tos nor ma rend sze rek alap pil lé rét
ké pe zik a min den ki szá má ra kö te le zô jog sza bá lyok, az uni ós
tag ál la mi pél dák ból azon ban egy ér tel mû en ki de rül, hogy még
fon tos ab bak azok az esz kö zök, ame lyek al kal ma zá sa ön kén tes,
mint pél dá ul az irány el vek, véd je gyek, mi nô ség rend sze rek, és
je len tôs a fo gyasz tói edu ká ció sze re pe is. Az uni ós tag ál la mok
az élel mi szer lánc sze rep lôi ál tal ön kén te sen al kal maz ha tó esz -
kö zök meg te rem té sé vel, ezek pro mo tá lá sá val, a vá sár lói tu da -
tos ság for má lá sá val igye kez nek hely zet be hoz ni a nem ze ti elô -
ál lí tó ik ter mé ke it, il let ve a ma gas mi nô sé gû ter mé ke ket, hi szen
a nem ze ti jog sza bály al ko tás te rü le te az uni ós har mo ni zá ció
mi att na gyon szûk. 

Ta lán Ma gyar or szág szá má ra a
leg in kább fi gye lem re mél tó pél -
da Auszt ria le het. Auszt ria köz -
pon ti irá nyí tá sú kö zös sé gi mar -
ke ting jé vel je len tôs lé pé se ket
tett a me zô gaz da sá gi ter me -
lé sé nek vé del me ér de ké ben.
A mar ke ting prog ram nak kö szön he tô en si ke rült az oszt rák fo -
gyasz tók ha zai ter mé kek irán ti ér zé keny sé gét nö vel ni, a me -
zô gaz da ság nak po zi tív imázst ad ni, a ré gi ók nak ön ál ló ar cu -
la tot te rem te ni.

AMA – FO GYASZ TÓI LO JA LI TÁS

Az EU-csat la ko zás ra va ló fel kész ülés fon tos ál lo má sa ként
1992-ben az oszt rák par la ment meg hoz ta az AMA-tör vényt,
ez zel elin dít va a fe lül rôl ve zé relt kö zös sé gi ag rár mar ke tin get
az or szág ban. Lét re hoz ták az Ag rar markt Aust ria (AMA) szer -
ve ze tét, amely nek kez det ben a ter mé kek mi nô sé gé nek ja ví tá -
sán tú li stra té gi ai cél ja el sôd le ge sen az volt, hogy meg-
gyôz ze az oszt rák ve vô ket a ha zai ter mé kek elô nye i rôl.
Az AMA igen ko rán, 1994-ben sa ját véd je gyet dol go zott ki
az élel mi szer mi nô ség ja ví tá sa és a ter mé kek meg kü lön -
böz te té se ér de ké ben, ami fon tos lé pé se volt a jól fe lé pí tett
mar ke ting-stra té gi á nak. Az erôs fo gyasz tói lo ja li tás meg te -
rem té se az oszt rák ag rár ter mé kek ki vá ló mi nô sé gé nek hang -
sú lyo zá sá val szin te az egyet len esz köz volt, amellyel a bel föl -
di ter mé ke ket más EU-ta gor szá gok ból ér ke zô ter mé kek kel
szem ben véd het ték.

Egy fel mé rés 2007-ben meg áll apí tot ta, hogy az oszt rák fo -
gyasz tók több mint 70 szá za lé ka büsz ke or szá ga me zô -
gaz da sá gi ter me lé sé re és ter me lô i re.

Ez olyannyi ra ér vé nye sül, hogy még a kis ke res ke del mi lán cok
sa ját már kás ter mé ke i nél is fel tün te tik az oszt rák szár ma zást.
A pat ri ó ta vá sár lói ma ga tar tás ugyan ak kor nem vár ha tó el a
tár sa da lom tól csu pán ér zel mi ala pon. 

20 PONT – A JÖ VÔ KÉP

A fen ti gon do la tok men tén ké szült el a Föld mû ve lé sü gyi Mi -
nisz té ri um ál tal be ter jesz tett és a Kor mány ál tal, jú li us 12-én
el fo ga dott 

„Ha a vásárlók 
többsége a jó minôségû

terméket keresi,
vásárolja, a piacon

egyre több jó minôségû
élelmiszer lesz.”

„még fontosabbak
azok az eszközök,

amelyek alkalmazása
önkéntes”

„a jobb minôségû
termék tápértéke
magasabb lehet,

mint az olcsóbbé”

A
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„az élel mi sze rek mi nô sé gé nek 

eme lé sét, a vá sár lói tu da tos ság fej lesz té sét, 

va la mint a ha tó sá gi te vé keny ség 

ha té kony sá gá nak nö ve lé sét szol gá ló 

in téz ke dé sek rôl szó ló elô ter jesz tés”,

mely „20 pon tos ak ci ó terv” né ven lett köz is mert. Az elô ter jesz -
tés leg fon to sabb cél ki tû zé se, hogy a ma gyar fo gyasz tók biz -
ton sá gos, jó mi nô sé gû, az egész ség meg ôr zé sét tá mo ga -
tó élel mi sze rek hez jus sa nak hoz zá, és ezen élel mi sze rek
mi nél na gyobb ré szét a ma gyar élel mi sze ri par ál lít sa elô a ma -
gyar me zô gaz da ság ál tal meg ter melt alap anya gok ból. 

Az in téz ke dé si cso mag vég re haj tá sa a fô cé lon túl tá mo gat ja
Ma gyar or szág gaz da sá gá nak fej lô dé sét:

• emel ke dik a me zô gaz da sá gi ter me lés vo lu me ne;

• a meg ter melt alap anya gok ból ma ga sabb hoz zá a dott ér té kû
ter mé kek elô ál lí tá sá val

• ja vul az élel mi sze ri par jö ve del me zô sé ge;

• hosszú tá von vissza szo rul nak a táp lál ko zás sal össze füg gô
kró ni kus meg be te ge dé sek;

• csök ken az egész ség ügyi el lá tó rend szer költ sé ge;

• to váb bá a rö vid el lá tá si lánc ban ter me lô, vi dék hez kö tô dô la -
kos ság ré szé re meg él he tést, biz tos jö vô ké pet ad.

Az elô ter jesz tés mi nô ség sza bá lyo zá si, ha tó sá got fej lesz tô,
vá sár lói szem lé let for má ló fel ada to kat fo gal maz meg.
A fel so rolt há rom fel adat cso port kö zül a fô hang súly a fo gyasz -

tói szem lé let for má lá son van.
A szem lé let for má lás te rü le tén
el vég zen dô fel ada tok meg ha tá -
ro zá sa kor ab ból in dul tunk ki,
hogy a vá sár ló ké pes ra ci o ná lis
dön tést meg hoz ni, amennyi ben
ren del ke zé sé re áll nak az eh hez
szük sé ges in for má ci ók. Eze ket
az in for má ci ó kat kö zért he tô en,
a kor nak meg fe le lô kom mu ni -
ká ci ós csa tor ná kon ke resz tül
kell el jut tat ni a vá sár lók hoz.

Meggyô zô dé sem: nem hagy hat juk, hogy a vá sár ló el vesszen
az in ter net-in for má ció dzsun ge lé ben. A táp lál ko zás sal kap -
cso la tos, a tu do mány ál tal ku ta tott és iga zolt in for má ci ó kat
fel kell aján la nunk a fo gyasz tók szá má ra al ter na tí va ként, hogy
is me re te it bô vít hes se, és ezál tal az üz le tek ben is jó dön tést
tud jon hoz ni. 

2 Szer zô: LASZ LOVSZKY GÁ BOR, fô osz tály ve ze tô, 
Élel mi sze ri pa ri Fô osz tály, 

Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um 2017. 

A szerkesz tés ben köz re mû kö dött: SZÉP FAL VI ENI KÔ,
ko or di ná tor, Élel mi sze ri pa ri Fô osz tály, 
Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um 2017.

„a vásárló 
képes racionális

döntést meghozni,
amennyiben 

rendelkezésére 
állnak az ehhez

szükséges 
információk”
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A ren dez vény öt let gaz dá já tól, szer ve zô jé tôl Plá jer Já nos -
tól azt kér de zem: hogy tör tént az eset, a sajt tal va ló fog -
lal ko zás nak mi lyen elôz mé nye van?

– Már több mint 30 éve an nak, hogy nô sü lés re szán tam el ma -
gam, még pe dig egy saj tos ká li me nyecs ké re esett a vá lasz tá -
som. Mint min den fér fi em ber, én is sok min dent kö szön he tek
az asszony nak, így töb bek kö zött azt, hogy ily mó don ré sze se
le he tek a saj tos ká li story nak. A fa lu ba ke rül ve mint „gyütt -
ment” ér dek lôd tem az ôs la ko sok tól, mond ják már meg ne kem,
hogy ke rült a sajt a fa lu ne vé be. Ér dek lô dé sem nem járt si ker -
rel, mert sem a temp lom ban, sem a kocs má ban nem kap tam
er re vá laszt. To vább foly tat tam a vizs gá ló dást az egy ház me gyei
le vél tár ban, ahol egy 1212-ben ke let ke zett írás be li fel jegy zés
alap ján ki de rült, hogy ak kor tájt a fa lu ne ve Kyál volt, amely szó
a ki rá lyi szol gá ló né pek, köz tük a sajt ké szí tôk meg ne ve zé sé re
szol gált. A kö zép kor ban 1420-tól itt évi négy al ka lom mal nagy -
sza bá sú vá sá ro kat tar tot tak, amely nek fon tos ré sze volt a sajt -
tal va ló ke res ke de lem is. Saj ton ab ban az idô ben a kis ké rô dzôk
te jé bôl ké szült friss saj tot kel lett ér te ni. A vá sár tar tá si jo got
1520-ban II. La jos ki rá lyunk ado má nyoz ta a fa lu nak, név sze -
rint Ba go di Be ne dek nek.

– Úgy tu dom, hogy szak mai kö tô dé sed is van a sajt hoz.

– Sajt mes te ri vég zet sé gem van, Cser ma jor ban sa já tí tot tam el
a szak mai tud ni va ló kat. Ki lenc évig dol goz tam Rép ce la kon a
sajt gyár ban, majd kis ki té rô kö vet ke zett, az ital gyár tás te rü le té -
re, most pe dig Auszt ri á ban egy kéz mû ves sajt ké szí tés ben dol -
go zom. Azt le het tud ni a Cser ma jor ban vég zet tek rôl, hogy na -

SAJTOSKÁLI SAJTFESZTIVÁL

gyon össze tar tók, rend sze re sen éven te ta lál koz nak. Az egyik
ilyen össze jö ve te lünk al kal má val me rült fel az öt let, hogy nyu -
ga ti min tá ra sajt ver senyt kel le ne szer vez ni Cser ma jor ban is.
Az öt let bôl gya kor lat lett, éven te szü let tek ver se nyek. Egy idô
után, 2000 kö rül tör tént, hogy a po li ti ka be le gá zolt a szak má -
ba, és a sajt ver seny hely szí nét át he lyez ték a kö ze li Vit nyéd re,
amely fa lu nak sem mi lyen kö tô dé se nem volt a sajt hoz. A tör té -
né sek nagy el len ér zést vál tot tak ki ben nünk, volt cser ma jo ri
di á kok ban.

Ez a kö rül mény ins pi rált ar ra, hogy a sajt ver seny mél tó hely -
re ke rül jön. Úgy gon dol tam, hogy II. La jos ki rály tól a vá sá rok
tar tá sá ra Saj tos kál nak adott jog mind a mai na pig ér vé nyes,
mert a szer zett jog nem évül el, azt ma ga sabb jog sza bály
mind a mai na pig nem ír ta fe lül, és az idô mú lá sá nak nincs
jog vesz tô ha tá lya. Ilyen kö rül mé nyek után ke rült el sô íz ben
meg ren de zés re Saj tos ká lon 2004-ben az egyik kocs ma ud va -
rán az el sô saj tos ren dez vény. Min den túl zás nél kül ál lít ha tó,
hogy nincs az or szág ban még egy ilyen hi te les hely, amely
ala pot ad na a vá sár és a ver seny ren de zé sé re, rá adá sul egye -
dül ál ló mó don a hely ség el ne ve zé sé ben is sze re pel a sajt
meg ne ve zés.

– Mi ként fej lô dött az évek so rán a ren dez vény? A sajt ké -
szí tôk hon nan ér kez nek, mennyi en van nak? A fa lu la kos -
sá ga és a tá gabb kör nye zet mi ként fo gad ja a saj tos att -
rak ci ót? Me gyei, il let ve or szá gos szin ten mi lyen a ren dez -
vény is mert sé ge?

– A ren dez vény lá to ga tott sá ga és így az is mert sé ge is év rôl
év re nö vek szik. Most már a pol gár mes te ri hi va tal mel let ti té -
ren ke rül meg ren de zés re, ahol a sajt ver seny re ér ke zôk tá gas
sá tor alatt kós tol tat ják por té ká i kat. A ren dez vény sá tor ban
egész na pos prog ram vár ja az ér dek lô dô ket. A sajt ké szí tôk
szá ma kis hul lám zás sal, de nö ve ke dést mu tat. Ed dig a leg na -
gyobb lét szám a 24 részt ve vô volt. A hely szín hát rá nya a
föld raj zi el he lyez ke dés. Az oszt rák ha tár nál lé vô Saj tos kál ra
nagy tá vol sá got kell meg ten ni egy sajt ké szí tô nek, pél dá ul aki
Bé kés bôl jön el hoz zánk. Már pe dig jön nek a Kun ság ból, Eger
kör nyé ké rôl, az or szág min den ré szé bôl. Az idén 16 sajt ké szí -
tô je lent meg. 

Haller Imre polgármester megnyitja a fesztivált

Vas megyében, Sárvár és Sopron között

találjuk Sajtoskált, ahol minden évben

augusztus elsô vasárnapján, a falunap

keretén belül megrendezésre kerül a 

sajtverseny és sajtvásár, melyet a kor 

divatja szerint fesztiválként emlegetnek.

Kovács László a Sajtkészítôk Egyesületének elnöke 
sajtkóstolás közben
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– Az egyik al ka lom mal ké szí tet tünk sta tisz ti kát a ren dez vény
lá to ga tó i ról, ak kor 3000 fö löt ti volt a lét szám. A Bük für dôn
lé vô für dô cent rum ban tar tóz ko dók ré szé re is meg hir det jük az
ese ményt. On nan és a kör nyék fal va i ból is szép szám mal van
lá to ga tó. Gyôr- Mo son ma gya ró vár, Vesz prém és a Ba la ton
kör nyé ké rôl is so kan van nak, akik szá mon tart ják az ese -
ményt, és év rôl év re vissza té rô lá to ga tók. Az uta zá si iro dák jó -
vol tá ból Auszt ri á ból, Né met or szág ból, Hol lan di á ból is ér kez -
nek ven dé gek.

A fa lu min deb bôl annyit pro fi tál, hogy is mer tebb lesz a ne ve,
ilyen ér te lem ben le het azt mon da ni, hogy a sajt ré vén hí res sé
vált Saj tos kál.

– A kö vet ke zô évek ben mit vár ha tunk, ho gyan to vább?
Lesz nek újabb ele mek, ame lyek bô ví tik majd a tar tal mat
és a lát vá nyos sá got?

– A ren dez vény meg tar tá sa, fô leg a hoz zá kap cso ló dó ze nés
prog ra mok ki adás sal jár nak, amit a fa lu pá lyá za ti pénz bôl fe -
dez. A saj tos rész tve vôk nek az áru sí tás tel je sen in gye nes, sôt a
tá vo labb ról ér ke zôk ré szé re a szál lás he lyet is in gyen biz to sít juk.
Van nak el kép ze lé sek ar ra vo nat ko zó an, hogy bô vít jük majd a
tar tal mat és a lát vá nyos sá got, de er rôl még nem aka rok be -
szél ni, mert sok min den függ at tól, hogy az anya gi fe de ze tét elô
tud juk-e te rem te ni.

A sajt ver se nyen részt ve vôk nek a ta va lyi év ben ve zet tük be a
leg jobb mi nô sé gû saj tot ké szí tô sajt mes ter ré szé re a Sajt mû -
vész díj ado má nyo zá sát, amely a Tej Ter mék ta nács és Sajt lo -
vag rend tá mo ga tá sá val jött lét re. En nek a díj nak a sa já tos sá ga
az, hogy csak ki mon dot tan Saj tos ká lon ad ha tó, és vi se lé se,
hasz ná la ta az egész or szág te rü le tén tör tén het, ami rôl iga zo ló
do ku men tu mot ál lí tunk ki. Gon dol ko dunk azon is, hogy két na -
pos le gyen ren dez vé nyünk. 

Sze ret nénk a sajt ver seny dí já nak az esz mei mel lett az anya gi
el is mert sé gét is nö vel ni. Ez le het pél dá ul egy kül föl di út, vagy
na gyobb ér té kû aján dék tárgy. A még na gyobb lá to ga tói lét szám
el éré sé re is sze ret nénk ösz tön zô rend szert, nye ré si le he tô sé get
ki dol goz ni.

2 BE MI

Nagy László sajtkészítô Egerbôl a sajtfesztivál  
rendszeres résztvevôje

A Galavics házaspár a fiatal kézmûves sajtkészítô  
generációt képviseli

Plajer János, a rendezvény szervezôje 
(nyakkendôben) Kalla Roland, a Sajtmûvész díjjal 
kitüntetett kézmûves sajtkészítô társaságában

A fa lu nak ki csi a lé lek szá ma, mind össze 300 fô, és en nek fe -
lét a szo ci ál is ott hon la kói te szik ki. Meg szok ták, meg sze ret ték
sa ját juk nak ér zik a ren dez vényt, min den ki ott van reg gel tôl es -
tig, és akt ívan be kap cso lód nak az ese mé nyek be.

Me gyei szin ten ren dez vé nyünk már is mert. Or szá gos szin ten a
szak mai szer ve ze tek szá mon tart ják az ese ményt, és tá mo gat -
ják is. Or szá gos szin ten a köz mé dia még nem fog lal ko zott ese -
mé nyünk kel.

– A ren dez vény nek mi lyen a lá to ga tott sá ga? Hon nan ér -
kez nek a lá to ga tók? Mi ként tud ja hasz no sí ta ni ezt a le he -
tô sé get a fa lu? Le het azt mon da ni, hogy a sajt vá sá rok ré -
vén hí res lett Saj tos kál?
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sajt gyár tá sá hoz fel hasz nált te -
jet (amennyi ben vá sá rol juk)
mennyi sé gi leg és mi nô sé gi leg

át kell ven ni. (Pl. mé rô ó ra vagy mé rô -
léc, il let ve sav fok, hô fok, fi zi kai tisz ta -
ság, zsír tar ta lom, ér zék szer vi bí rá lat,
sû rû ség, vi ze zett ség, al ko hol-pró ba stb.
alap ján.) Ezek nek a vizs gá la ti mód sze -
rek nek rész le tes be mu ta tá sá ra nem té -
rünk ki.  Azt azon ban meg kell je gyez -
nünk, hogy a te jet cél sze rû, fel hasz ná -
lás elôtt leg alább al va dá si- és al ko hol-
pró bák nak alá vet ni, hogy meg áll apít -
has suk an nak fris ses sé gét és a vár ha tó
al va dá si kész sé gét.  

A SAJT, VAGY KÁD TEJ

A meg fe le lô en tisz tí tott, kí vánt zsír tar ta -
lom ra be ál lí tott, nyers-, vagy hô ke zelt és
a kí vánt hô mér sék let re le hû tött te jet
kád tej nek vagy sajt tej nek ne vez zük.

1. A sajt tej tisz tí tá sa 
Fel ada ta, a tej ben lé vô fi zi kai szennye zô -
dé sek nek az el tá vo lí tá sa. (Pl. szôr szá lak,
alom ré szek, trá gya, il let ve a rá juk ta padt
mik ro bák stb. el tün te té se.) Ez tör tén het
kú pos-, tar tály- vagy csô szû rô vel, tisz tí tó
cent ri fu gá val, önü rí tôs fö lö zô gép pel,
nagy mennyi sé gû tej ese té ben eset leg
ba kot-fu gá val.

2. A zsír tar ta lom be ál lí tá sa
A saj tok zsír tar tal má nak be ál lí tá sát a
gyár tan dó saj tok tí pu sa ha tá roz za meg.
A tel jes tej bôl ké szült saj tok ese té ben
nin csen kü lö nö sebb te en dô. Az Élel mi -
szer könyv elô írá sa sze rint gyár tott saj tok
ese té ben a saj tok zsír- és szá raz anyag-
tar tal mát két fé le mó don szok ták meg ad -
ni: re la tív- vagy szá raz anyag ra vo nat koz -
ta tott zsír tar ta lom mal, il let ve a víz tar tal -
mat a zsír men tes sajt anyag ra vo nat koz -
tat va. Eze ket az ér té ke ket a kád-te jek
be ál lí tá sa kor egy sze rû szá mí tá si mû ve le -
tek alap ján, a tej zsír- és fe hér je-, il let ve
szá raz anyag- vagy zsír men tes szá raz -
anyag-tar tal má nak is me re té ben köny-
nyen el vé gez het jük. Ezek rész le te zé sé re
nem té rünk ki, mi vel ezek a szak köny -
vek ben meg ta lál ha tó ak. 

Az Élel mi szer könyv ben sze rep lô saj tok
fon to sabb mi nô sé gi elô írá sa it a Tej gaz -
da sá gi Szem le III. évf. 4. szá má ban
(2016 jú li us.) rész le te sen is mer tet tük.

A SAJTGYÁRTÁS II. rész

A A saj tok nak az em lí tett Élel mi szer könyv
sze rin ti zsír- és szá raz anyag-tar tal má ra
vo nat ko zó, a mi nô sé gi ka te gó ri ák ban
elô írt ér té ke it az aláb bi kép le tek alap ján
szá mít hat juk ki:
Víz tar ta lom, a zsír men tes sajt anyag-
tar ta lom ra vo nat koz tat va:
% (m/m = tö meg szá za lék ra vo nat koz tat va)

Víz tar ta lom % (m/m) x 100
100-zsír tar ta lom (% m/m)

Re la tív, il let ve szá raz anyag ra 
vo nat koz ta tott zsír tar ta lom:                                                                    

100 X zsír tar ta lom
Szá raz anyag-tar ta lom    

A sajt te jek zsír tar tal má nak csök ken té sét
rész le ges fö lö zés sel, il let ve fö lö zött tej
hoz zá adá sá val vé gez zük. A zsír tar ta lom
nö ve lé se biz ton sá go san, csak tel jes tej
hoz zá adá sá val tör tén het. Tej szín nel tör -
té nô nö ve lés es té ben a tej zsír az al va -
dék ba ke vés bé épül be, nagy ré sze ezért
a sa vó ban el tá vo zik.  

A SAJT TEJ HÔ KE ZE LÉ SE, 
HÛ TÉ SE, HO MO GÉ NE ZÉ SE

A Tej gaz da sá gi Szem le III. év fo lya má nak
6. szá má ban rész le te sen fog lal koz tunk
a tej és a tej ter mé kek alap anya gá nak
hô ke ze lé sé vel (2016 nov.). Most csak
né hány fon to sabb meg áll apí tás ra té -
rünk ki. A sajt te je ket ál ta lá ban a vi lá gon
– a na gyobb tej fel dol go zó üze mek ben –
min den ütt hô ke ze lik. A he gyi le ge lô kön
ter melt vagy az emen tá li, il let ve a
hosszabb ide ig (leg alább 3-5 hó na pon
át, vagy eset leg egy vagy több éven át)
ér lelt saj tok gyár tói a ki vá ló mi nô ség ben
ter melt és egész sé ges ál la tok tól nyert
te jet köz vet le nül, vagy csak rö vid ide ig
tör té nô tá ro lás után, hô ke ze lés nél kül is
fel dol goz zák. Min den olyan saj tot, ame -
lyet a ké szí té se so rán nem ér 50 ˚C fe-
l et ti hô ke ze lés, nyers tej bôl ké szült sajt -
nak te kin tünk.

A hô ke ze lés cél ja egy részt a je len le vô
eset le ges kó ro ko zók, il let ve a sajt gyár -
tás szem pont já ból ká ros élô mik ro -
or ga niz mu sok nagy ré szé nek el pusz tí tá -
sa. (A spó rák nem pusz tul nak el.) Elô -
nye, hogy a gyár tás me ne te könnyen
irá nyít ha tó, egyes sajt tí pu sok nál a ki ter -
me lés nö vek szik, a kü lön bö zô tej sav -
bak té ri um szin te nyé sze tek (kul tú rák) al -
kal ma zá sa so rán a saj tok mi nô sé ge

egyen le tes lesz. To váb bi elô nye ként kell
meg em lí te ni, hogy gyak ran a hô ke ze lés
ha tá sá ra – a kád tej mik ro bi o ló gi ai mi -
nô sé gé nek nagy mér vû ja vu lá sa mi att –
a gyár tott kész ter mé kek fo gyaszt ha tó -
sá gi-, il let ve mi nô ség meg ôr zé si ide je a
gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint akár
meg is dup láz ha tó. Hát rá nya, hogy a
tej al va dó kész sé ge ese ten ként rom lik,
az old ha tó mész sók és fosz fá tok rész -
ben old ha tat lan ná vál nak, a sa vó fe hér -
jék egy ré sze ki csa pód hat, és emi att
egyes sajt tí pu sok na gyobb víz tar ta lom -
mal gyár tód nak, az al va dék ese ten ként
ne he zeb ben dol goz ha tó ki. A hát rá nyok
nagy ré sze azon ban, a kád mun ka so -
rán, a meg fe le lô tech no ló gi ai mû ve le -
tek meg vá lasz tá sá val, il let ve a mész só
pót lá sá val könnyen ki kü szö böl he tôk.

A hô ke ze lés csí ra ö lô ha tás fo kát aján la -
tos idôn ként el len ôriz ni, il let ve el len ôriz -
tet ni, ami nek 99.99% és 99,98% kö zöt -
ti ér ték nek kell len nie. Az eset le ges gé pi
meg hi bá so dá sok so rán (pl. hô ér zé ke lô
au to ma tán vagy a hô köz lô fe lü le te ken
tör té nô ún. „rá égé sek” stb.), il let ve ren-
d el len es össze té te lû tej fel hasz ná lá sa
es té ben az em lí tett ér té kek nagy mér ték -
ben vál toz hat nak, ami a gyár tott saj tok
mi nô sé gé nek rom lá sát ered mé nyez he ti. 
A sajt gyár tás hoz fel hasz nált te jet – a
gyár tan dó saj tok tí pu sá nak és jel le gé nek
meg fe le lô en – több fé le mó don is hô ke -
zel het jük. Az egyik le he tô ség a tej nek a
las sú pasz tô rö zé se, 63-65 ˚C hô mér -
sék le ten 30 perc hôn tar tás sal, il let ve
ter mi zá lá sa, 65-71 ˚C-os hô mér sék le -
ten 15-40 má sod perc hôn tar tá si idô vel.
Ol tós al vasz tá sú ér lelt saj tok, il let ve ese -
ten ként sa vas al vasz tá sú tú ró alap anya -
gok ese té ben al kal maz hat juk a gyors
pasz tô rö zést, 72-76 ˚C hô mér sék le ten,
15-40 má sod perc idô tar ta mú hôn tar tá -
si idô tar tam mal. A las sú pasz tô rö zés, il -
let ve a ter mi zá lás al kal ma zá sa után ma -
rad meg leg in kább a tej nyers jel le ge,
ilyen eset ben a tej a fosz fa táz-en zim
pró bá ja is ne ga tív ma rad. 

A hô ke ze lés be fe je zé se után a kád te jet a
be ol tá si hô mér sék let re hût jük, amely
a sajt tí pu sá tól és jel le gé tôl füg gô en ál -
ta lá ban 24-32 ˚C, ter mé sze te sen a tej -
jel érint ke zô fe lü le tek (pl. csô ve ze té kek,
sajt ké szí tô edé nyek, be ren de zé sek, tar -
tá lyok, ká dak, esz kö zök stb.) ma xi má lis
hi gi é nés fel té te le i nek biz to sí tá sa mel lett.
(Ezek rész le tes be mu ta tá sa a Tej gaz da -
sá gi Szem le 2016 III. évf. 1-2. szá má -
ban meg tör tént.)
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A sajt te je ket ál ta lá ban nem ho mo gé -
nez zük. E mû ve let al kal ma zá sa so rán,
el sô sor ban a fél ke mény-, il let ve ke mény
tí pu sú saj tok gyár tá sa so rán – a tej al ko -
tó ré sze i ben be kö vet ke zô nagy mér té kû
vál to zá sai mi att – meg fe le lô mi nô sé gû
ter mé kek nem gyárt ha tó ak. En nek rész -
le te zé sé re most nem té rünk ki. Egyes tú -
ró faj ták és bi zo nyos friss saj tok gyár tá sa
so rán azon ban vol tak pró bál ko zá sok a
zsír vesz te ség csök ken té se, a ki ter me lés
nö ve lé se, a ter mé kek sa vó e resz té sé nek
csök ken té se ér de ké ben. A gya kor la ti ta -
pasz ta la tok (kí sér le tek) sze rint a tú rók
gyár tás so rán, amennyi ben az alap anyag
zsír tar tal ma el éri a 20-30%-ot, a nyo -
más te rü le tén a 60-90 bar ho mo gé ne zé -
si nyo más ér té ket, az al kal ma zott hô -
mér sék let te kin te té ben a 75 ˚C-ot (rész -
le ges fö lö zés ese tén, vagy is ami kor zsír -
tar ta lom vég le ges be ál lí tá sa fö lö zött tej -
jel tör té nik), ak kor al kal maz ha tó volt.
Az ered mé nyek azon ban nem vol tak egy -
ér tel mû ek. 

A KÁD TEJ ELÔ KÉ SZÍ TÉ SE

A kád mun ka meg kez dé se elôtt a sajt te -
jet elô kell ké szí te ni. 

A sajt tej szí ne zé se

A té len ter melt tej bôl ké szült saj tok rend -
sze rint hal vány szí nû ek. Ezért a te jet szí -
nez ni szok ták, hogy té len és nyá ron azo -
nos szí nû ek le gye nek. Egyes sajt fé le sé -
gek hez hoz zá tar to zik a ki fe je zett sár ga
szín (edá mi, ched dár). A szük sé ges szí -
ne zé ke ket a kád ban ad ják a tej hez. Csak
nö vé nyi ere de tû és élel mi szer mi nô sé gû,
il let ve a min dig ér vé nyes elô írá sok nak
meg fe le lô szí ne zé ke ket le het fel hasz nál -
ni, az en ged élye zett menny iség ben. 

A sajt tej só-egyen sú lyá nak 
fel ja ví tá sa

Amint lát tuk, a hô ke ze lés so rán a sajt tej -
ben csök ken az io nos ál la po tú mész sók
mennyi sé ge. Emi att a kép zô dött al va dék
lá gyabb, és a gyár tá si fo lya ma tok so rán
ne he zeb ben szá rít ha tó ki, emi att na -
gyobb le het az ún. „por lá si” vesz te ség.
A nem szak sze rû, il let ve nem meg fe le lô
mi nô sé gû ta kar má nyo zás, il let ve a ta la -
jok mész só tar tal má nak ala csony vol ta is
in do kol hat ja az ada go lá su kat. Az al va dó
kész ség ja ví tá sa ér de ké ben fel for ralt,
majd szo ba hô mér sék let re vissza hû tött

víz ben ol dott, 100 li ter tej hez 10-25 g
kal ci um-klo ri dot adunk. Túl ada go lás ese -
tén ke se rû íz je len het meg a saj tok ban.

Vegy szer ada go lá sa

A ká li um-nit rát a sajt gyár tás ban a ká ros er -
je dé si fo lya ma tok meg gát lá sá ra rég óta al -
kal ma zott mód sze re, el sô sor ban a fél ke -
mény saj tok gyár tá sá nál. Gyak ran, a nem
meg fe le lô gyár tá si hi gi é nés vi szo nyok mi att
be kö vet ke zô kü lön bö zô puf fa dá sok ki vé dé -
sé re is al kal maz zák. Vi szont a tej meg fe le -
lô hô ke ze lé sé vel, tö ké le tes fel dol go zá si hi -
gi é ni ai fel té te lek meg te rem té sé vel a ko rai
puf fa dás meg elôz he tô. A gyár tá si ta pasz ta -
la tok azt is be bi zo nyí tot ták, hogy a vaj sa -
vas puf fa dá sok el len is, bi zo nyos ese tek -
ben, ko moly vé del met nyújt hat. A ká li um-
nit rá tot for ralt és vissza hû tött víz ben old va
ada gol juk, ál lan dó ke ve rés mel lett, a tej -
hez, 100 li ter hez 3-10 gram mot. A vegy -
szer túl ada go lá sa ese tén csök ken az ol -
tó en zim ha tá sa, a saj tok gyak ran lyuk
nél kü li ek („va kok”) lesz nek, ese ten ként
a ke se rû íz is meg je le nik, va la mint ró zsa -
szí nû el szí ne zô dés is ta pasz tal ha tó. 

2 dr. ME RÉ NYI IM RE
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saj tok ban a lyu kak ki a la ku lá sa
több té nye zôs fo lya mat. Bo nyo -
lult mik ro bi o ló gi ai, bi o ké mi ai, ké -

mi ai és fi zi kai vál to zá sok lán co la ta. Tel jes
mér ték ben ma sem is mer tek e fo lya ma -
tok, de még is szá mos le he tô sé ge akad
egy sajt mes ter nek, hogy nagy mér ték ben
be fo lyá sol ja azo kat.

Lyu ka zás sze rint a saj tok 3 fé lék le -
het nek:
• er je dé si lyu kas,
• rög lyu kas és
• zárt tész tá jú saj tok. 

Ha a zárt tész ta olyan sajt nál jön lét re,
mely re vagy az er je dé si lyu ka zás, vagy a
rög lyu ka zás a jel lem zô, és még sincs ben -
ne lyuk, ak kor a sajt hi bás, és vak sajt a
ne ve!

Elô for dul, hogy le gyin te nek a sajt lyuk azá -
sá ra, mond ván, hogy most a „fo gyasz tó
sze mé vel” bí rá lunk. Elég baj ez. Hi szen
fel nôtt több olyan nem ze dék már, amely
csak rit kán lát ha tott va ló di, jel leg ze tes
sajt lyu ka kat. Gon dol junk csak az élel mi -
sze rüz le tek ben meg je le nô lyuk nél kü li
Trap pis ta sajt ra, a ter me lôi pi a co kon
gyak ran lát ha tó ve gyes lyu ka zá sú ak ra
vagy a kül föld rôl be ho za tott ol csó saj tok
jel leg te len, hi bás vá gás fe lü le ti ké pé re.
Hon nan tud hat ná te hát az át lag fo gyasz tó,
hogy mi lyen egy adott sajt fé le ség he lyes
lyu ka zá sa?

Hogyan befolyásolhatjuk 
a sajtok lyukazását?

A saj tok ban a lyu ka kat a szén di o xid
ké pe zi. Szén di o xid nél kül nem lesz a
sajt ban lyuk! A szén di o xid kép zô dé sé -
hez 2 fel té tel nek kell tel je sül nie:
• egy részt olyan anyag ra van szük ség,

amely bôl an nak bon tá sá val a szén-
di o xid fel sza ba dul hat, 

• más részt olyan mik ro bák nak, il let ve
azok en zim je i nek kell je len len ni, ame -
lyek ezt a bon tást (er jesz tést) el vég zik. 

A tej ben ta lál ha tó tej cuk rot a tej sav bak té -
ri u mok tej sav vá ala kít ják, és a tej sa vas
er je dés so rán szén di o xid sza ba dul fel.

A tej sav egy ré sze a saj tal va dék ban és a sa -
vó ban le kö tô dik tej sa vas sók (lak tá tok) for -
má já ban, az tán a sajt gyár tás ké sôb bi sza -
ka sza i ban (pré se lés, só zás, ér le lés) a sajt -
tész tá ban lé vô tej sav ból, va la mint a lak tá -
tok ból újabb en zi mes bon tás sal to váb bi
szén di o xid ter me lô dik, biz to sít va ez zel a
lyuk kép zô dés hez nél kü löz he tet len gázt.

A ke mény saj tok nál al kal ma zott pro pi on -
sav-bak té ri um szín te nyé sze tek to váb bi
szén di o xid-ter me lést biz to sí ta nak a saj t-
é rés ké sôb bi sza ka szá ban, el sô sor ban a
lak tá tok bon tá sá val. De szén di o xid ke let -
ke zik a saj tok éré se so rán a fe hér jék le -
bon tá sá val is. 

Te hát, ha a fen ti 2 fel té tel tel je sül, ak kor
lét re jö het nek a sajt ban a lyu kak.  Most már
csak az a kér dés, hogy er je dé si lyu kas vagy
rög lyu kas saj tot sze ret nénk-e ké szí te ni?

Az er je dé si lyuk alak ja a sajt vá gá si fe lü le -
tén ke rek vagy el lip szis, és rend sze rint ép
szé lû. Ilyen lyu ka zás a jel lem zô az Emen-
tá li, a Pan nó nia, a Trap pis ta, a Ga u da és
ál ta lá ban az ún. he gyi saj tok ra.

A rög lyu kak ez zel szem ben sza bály ta lan
ala kú ak, és nem ép szé lû ek. Ez a jel lem -
zô je az Óvá ri, a Laj ta, a Mo so ni cse me ge,
a Kö mé nyes és a Ro qu e fort sajt nak is.

Az, hogy a ké szí ten dô sajt lyu ka zá sa
er je dé si vagy rög lyu kas lesz-e, dön tô -
en az al va dék for má zá sá nál dôl el!
Az er je dé si lyu kas saj tok for má zá sá nál
biz to sí ta ni kell a sajt tész ta tel jes zárt sá gát,
az az az al va dék rö gök össze for ra dá sát. Ezt
úgy ér jük el, hogy az al va dé kot a me leg sa -
vó ban sa vó alatt kü lön bö zô mód sze rek kel
elôp ré sel jük, és a sajt tész ta zárt, egy ne mû
szer ke ze tû lesz. A sajt éré se so rán fel sza -
ba du ló szén di o xid a tér min den irá nyá ban
egyen le te sen tud ter jed ni, így sza bá lyos
gömb ala kú lyu kak kép zôd nek, me lyek a
sajt fel vá gá sa kor ke rek er je dé si lyu kak for -
má já ban je len nek meg.

A rög lyu kas saj tok for má zá sa kor vi szont
le kell hû te ni az al va dék szem csék fe lü le -
tét, szak nyel ven „meg kell fá zat ni” az al va -
dé kot! Ez azt je len ti, hogy kü lön bö zô mód -
sze rek kel le ve gô vel érint kez te tik az al va -
dék rö gö ket. Az al va dék rö gök fe lü le te le -
hûl, azok me rev vé vál nak, nem ta pad nak
szo ro san össze, kö zöt tük pa rá nyi, ún. rög -
hé za gok ma rad nak, és majd a sajt éré se
so rán fel sza ba du ló szén di o xid eze ket a
rög hé za go kat tá gít ja ki sza bály ta lan rög -
lyu kak ká.

Ha vi szont nincs meg a lyuk kép zô dés hez a
2 szük sé ges fel té tel kö zül akár csak egyik
is, ak kor lyuk nél kü li saj tot ka punk.

Ha szán dé ko san szün tet jük meg az egyik
lyuk kép zô dé si fel té telt, ak kor zárt tész tá jú
saj to kat nye rünk. Bi zo nyos sajt fé le sé gek -
nek ez hoz zá tar to zó jel leg ze tes sé ge.

Ho gyan ér het jük el ezt a lyuk nél kü li zárt
tész tát?
1. Az egyik le he tô ség, hogy a sajt gyár tás
so rán a kád mun ka al kal má val víz zel mos -
suk a sa vós al va dé kot. Ez a mo sott jel le gû
saj tok egyik spe ci á lis jel leg-ala kí tó mû ve -
le te, ame lyet az utó me le gí tés sza ka szá ban
vé gez nek. (A rész le tes tech no ló gi ai le írás -
tól itt most el te kin tünk).
A mo só víz zel a saj tal va dék ból tej cuk rot és
tej sa vat tá vo lí tunk el, és nem lesz annyi
alap anyag az en zi mek szá má ra, hogy a
lyuk kép zô dés hez ele gen dô szén di o xi dot
ter mel je nek. Eset leg né hány lyuk lesz a
vá gá si fe lü le ten, ami me gen ge dett. A zárt
tész ta mel lett ezek a saj tok eny hébb ízû ek,
ke vés bé pi kán sak, ke vés bé saj to sak. Pl.:
Tea sajt.

erjedési röglyukak zárt 
lyukak tészta

Sokszor visszatérô probléma a sajtok helytelen, hibás
lyukazása. A különbözô áruházláncok pultjain és a termelôi
piacokon éppúgy, mint a sajtversenyeken és a sajtfesztivá-
lokon gyakran találkozunk helytelen lyukazású sajtokkal.
Márpedig fontos jellemzôje egy adott sajtféleség lyukazása,
hozzátartozik karakteréhez, egyéniségéhez. Igaz, hogy a 
sajtok minôsítésénél alkalmazott, hagyományos 20 pontos
érzékszervi bírálatnál a bírált 6-7 szempont közül csak 
az egyik a lyukazás, de az adható 20 pontból 3-4 pont a
lyukazást illeti. Tehát jelentôs értéket képvisel.

A
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2. A má sik le he tô ség a zárt tész ta el éré -
sé hez, hogy a saj tal va dé kot hô ke zel jük.
A hô ke ze lés so rán el pusz tul nak azok a
hasz nos tej sav bak té ri u mok, és inak ti vá -
lód nak en zim je ik, ame lyek a szén di o xid-
ter me lést vé gez ték vol na. Így ké szül a Kas -
ka vál és a Pa re nyi ca sajt, ame lyek al va dé -
kát 70-80 °C-n hô ke ze lik.

Ha úgy dön töt tünk, hogy lyu ka kat sze ret -
nénk lát ni a ké szí ten dô saj tunk ban, és el -
ha tá roz tuk, hogy azok a lyu kak er je dé si
lyu kak vagy rög lyu kak le gye nek, ak kor már
csak a kö vet ke zôk re kell fi gyel ni:
• sok vagy ke vés lyuk le gyen-e?
• ap ró vagy nagy mé re tû lyu ka kat sze -

ret nénk?
Eze ket a szem pon to kat már sok kal ne he -
zebb ér vé nye sí te ni, de meg old ha tó, nem
le he tet len kér dés.
Ha meg ha tá ro zott sajt tí pust ké szí tünk, ak -
kor an nak tech no ló gi ai le írá sá ban az ér -
zék szer vi jel lem zô i nél meg ta lál juk a lyu ka -
zás ról szó ló irány el ve ket.  Ha vi szont új sajt
ké szí té sé vel kí sér le te zünk, ak kor min dez
ránk van bíz va. 

A saj tok ban a lyuk kép zô dés Clark sze rint
2 sza kasz ban tör té nik.

Az el sô sza kasz ban dön tô en a tej sav bak -
té ri u mok ha tá sá ra, a tej cu kor el bon tá sá val
szén di o xid sza ba dul fel, amely a sajt tész ta
ví zé ben szén sav for má já ban el nye lô dik,
és egyen le te sen el osz lik az egész sajt ban.
A fo lya ma tos szén di o xid-ter me lô dés kö vet -
kez té ben a sajt tész ta te lí tô dik, majd túl te -
lí tô dik gáz zal.

A má so dik sza kasz ban a szén sav val te lí -
tett sajt tész tá ban szén di o xid gáz sza ba dul
fel, és ap ró gáz bu bo ré kok ke let kez nek.
A gáz bu bo ré kok ott jön nek lét re, ahol
a leg ki sebb a sajt tész ta el le nál lá sa, ahol a
leg ki sebb a nyo más. A sajt ban lé vô kü lön -
bö zô mé re tû lyu kak ban a gáz nyo má sa is
kü lön bö zô. A na gyobb lyu kak ban ki sebb, a
ki seb bek ben pe dig na gyobb a gáz nyo más.
Ezért a na gyobb nyo má sú, de ki sebb lyu -
kak ból a gáz a ki sebb nyo má sú, de na -
gyobb mé re tû lyu kak fe lé ván do rol. Így
las san meg nô a na gyobb mé re tû lyu kak
szá ma, a ki seb be ké pe dig fo ko za to san
csök ken, sôt meg is szûn het nek.

Azok ban a saj tok ban, ahol a gáz kép zô -
dés gyors, ha mar te lí tô dik a sajt tész ta,
gyor san kép zôd nek a lyu kak, nincs idô a
dif fú zi ó hoz a lyu kak nö ve ke dé sé hez. Ezért
több, de ki sebb lyuk ke let ke zik. Így van
ez a leg több fél ke mény és lágy sajt ese té -

ben. Ezek nél a szén di o xi dot dön tô en a tej -
sav bak té ri u mok ter me lik a tej cu kor köz vet -
len el bon tá sá val, ezért ha ma rabb, több,
de ki sebb lyuk kép zô dik.

Azok ban a saj tok ban vi szont, ahol las -
súbb a gáz kép zô dés, van idô a szén di o xid
dif fú zi ó já ra, ott ki sebb szá mú, de na gyobb
mé re tû lyu kak ala kul nak ki. Így a ke mény
saj tok nál, ahol a lyuk kép zés ben, a saj té rés
ké sôb bi sza ka szá ban a pro pi on sav-bak té ri u -
mok ál tal ter melt szén di o xid is részt vesz, las -
sú a gáz kép zô dés, van idô a dif fú zi ó ra. Ezért
na gyobb mé re tû, akár 15-20 mm át mé rô jû,
ke rek er je dé si lyu kak is kép zôd het nek.

Ál ta lá nos kö vet kez te tés ként is meg áll apít hat -

juk, hogy mi nél gyor sabb a gáz kép zô dés, an -

nál több, de ki sebb mé re tû lyuk kép zô dik. Mi -

nél las súbb a gáz kép zô dés, an nál na gyobb

mé re tû, de ke ve sebb lyuk lesz a sajt ban.

A saj tok he lyes lyu ka zá sá nak ki a la kí -
tá sá hoz a sajt mes ter nek 3 fon tos té -
nye zô áll a ren del ke zé sé re:
• a sajt tész ta meg fe le lô zárt sá gá nak ki a la -

kí tá sa (a for má zás nál tör té nik, fen tebb
már volt ró la szó),

• a hô mér sék let 
• és a saj tok meg fe le lô ál lo má nyá nak biz -

to sí tá sa a lyuk kép zô dés ide jé re.

A hô mér sék let nö ve lé se fo koz za a mik ro -
bák és en zim je ik te vé keny sé gét, te hát nö -
ve li a gáz kép zô dés in ten zi tá sát, csök ken -
té se vi szont el len té te sen hat, las sít ja a
gáz ter me lést.
Pré se lés köz ben fon tos szem pont, hogy a
sajt tész ta ne hûl jön le, ezért eh hez sajt tí -
pu son ként biz to sí ta ni kell a meg fe le lô hô -
mér sék le tet. Még sem ug rik meg a szén-
di o xid fel sza ba du lá sa még ezen a vi szony -
lag ma gas hô mér sék le ten sem, mert a
prés nyo más el len sú lyoz za, vissza tart ja.
A só zás hô mér sék le té vel vi szont már sza -
bá lyoz hat juk a lyuk kép zô dést. Ala cso -
nyabb só für dô hô mér sék le ten (12-14 °C)
las sít hat juk a gáz kép zô dést, és ez zel ked -
vez he tünk a na gyobb mé re tû lyu kak kép -
zô dé sé nek. A só nak emel lett mik ro ba gát ló
ha tá sa is van, nem vé let len, hogy a sajt
kér ge alatt ál ta lá ban nincs lyuk kép zô dés.

A sajt ér le lé se so rán a ma ga sabb hô mér -
sék let (16-25 °C) gyor sít ja a gáz kép zô dést,
te hát ked vez a na gyobb szá mú, de ap ró lyu -
kak nak, míg a hô mér sék let csök ken té se
(10-14 °C) las sít ja a gáz kép zô dést, és ke -
ve sebb szá mú, de na gyobb lyu ka kat ered -
mé nyez. Igaz, hogy az utób bi eset ben meg -
nyú lik a sajt ér le lé si ide je.

A sajt tész ta ál lo má nya ak kor meg fe le lô,
ha kel lô en tö mör és ru gal mas, kö ve ti a gáz
nyo má sát, elô se gí ti a lyuk ki a la ku lá sát. Ez zel
szem ben, ha nem elég kép lé keny, me rev,
ak kor a kép zô dô gáz ha tá sá ra meg re ped. Ez
fô leg ak kor for dul elô, ha a sajt tész ta „rö vid”
ál lo má nyú, túl sa va nyo dott! Leg több sajt nál
az 5,1-5,2 pH sa va nyú ság a ked ve zô az éré -
si fo lya ma tok elin du lá sa kor, és a lyuk kép zô -
dés szem pont já ból is. Az ala cso nyabb pH túl
sa va nyú, haj la mos a „rö vid” ál lo mány ki a la -
ku lá sá ra. Ma ga sabb ér té kek nél pe dig fenn áll
a ve szé lye a nem kí vánt irá nyú fe hér je bom -
lá si fo lya ma tok elin du lá sá nak.

Re pe dé sek a sajt ban ak kor is ke let kez het -
nek, ha hid ro gén gázt ter me lô bak té ri u -
mok kal fer tô zött. Ilyen bak té ri u mok a co li -
for mok és a vaj sav bak té ri u mok. A hid ro -
gén ag resszív, gyor san sza ba dul fel, ne he -
zen nye li el a tész ta, és meg re ped. Az ilyen
saj tok rend sze rint meg puf fad nak, mert
ben nük a re pe dé sek mel lett sok és nagy
mé re tû lyuk ta lál ha tó, nem egy szer a lyu -
kak egy más ba is sza kad tak.

Gya ko ri lyu ka zá si hi ba a ve gyes lyu ka zás.
Ilyen eset ben mind az er je dé si, mind a rög -
lyu kak együtt ta lál ha tók a sajt vá gá si fe lü le -
tén. Ez el sô sor ban for má zá si hi ba. Vi gyáz ni
kell, hogy az er je dé si lyu kas saj tok al va dé -
kát kel lô en össze for rasszuk, és a sa vó alat -
ti me leg elôp ré se lés mû ve le te köz ben ne
hûl jön le. A rög lyu kas saj tok al va dék ré -
szecs ké it vi szont szi go rú an meg kell fá zat ni!

Ha a sajt tész tá ba egy hely re na gyobb al va -
dék por tö meg ke rül, ak kor azon a he lyen
sok ap ró lyuk ke let ke zik. 

Egye net len lyu ka zás ala kul hat ki ab ban az
eset ben, ha for má zás után a pré se lés nél a
saj to kat nem for gat ják kel lô idô kö zön ként.
Ilyen kor a sa vó a sajt egyik (al só) ré szé be
hú zó dik, itt kép zôd nek a lyu kak, a má sik
ré sze pe dig lyuk nél kü li ma rad.

Ezen írá so mat rész ben szak mai ta nul má -
nya im, rész ben pe dig a több év ti ze des cser -
ma jo ri tan üze mi ta pasz ta la ta im alap ján ál -
lí tot tam össze, a tel jes ség igé nye nél kül.

El sô sor ban azok nak a kéz mû ves sajt ké szí -
tôk nek sze ret nék se gí te ni, akik egy re ko -
moly ab ban fog lal koz nak hi va tá suk kal, és ar -
ra tö re ked nek, hogy gyár tá si mû ve le te ik mi -
nél ok sze rûb bek, tu da tos be a vat ko zá sok le -
gye nek egy-egy ki vá ló sajt el ké szí té se so rán.

2 SO MO GYI IM RE
tej ipa ri szak mér nök-ta nár
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A KKASE- Sajtkészítôk 
Egyesülete 

meghirdeti az

Várunk és szeretettel hívunk 
minden hazai és külhoni magyar sajtkészítôt! 

SAJTRA FEL! 

V. Magyar Sajtmustra
SAJTVERSENYÉT 

A RÉSZ VÉ TEL FEL TÉ TE LEI 

1. Csak olyan saj tot ne vez het nek, ami te hén-, juh-, kecs ke-,
bi valy tej bôl ké szült, más hoz zá a dott mes ter sé ges 
szí ne zék és aro ma nél kül.
Me gen ge det tek: a fû sze rek kel, gyógy nö vé nyek kel, 
gyü mölccsel íze sí tett ter mé kek. 
Nem me gen ge det tek: füst aro ma és sajt-imi tá ci ók. 

2. A ké szí tô ki zá ró lag sa ját ter mé két ne vez he ti a ver seny re.
Vi szon te la dók, ke res ke dôk nem ne vez het nek más ké szí tôk
ter mé ke i vel. 

3. Egy ké szí tô ma xi mum két fé le ter mé két ne vez he ti be 
a bí rá lat ra. 

4. A saj to kat a ver se nyen két ka te gó ri á ban ne vez he tik: 
1. kis ter me lôi, 2. üze mi

5. Ter mék ka te gó ri ák

1) Tú ró fé lék 
2) Friss saj tok (ke ve sebb, mint 2 hét ér le lés) 
3) Lágy saj tok 
4) Ér lelt fél ke mény saj tok 
5) Zárt tész tá jú, he ví tett gyúrt saj tok 
6) Ér lelt ke mény és ext ra ke mény saj tok 
7) Sa vó saj tok 
8) Öm lesz tett saj tok 
9) Sajt ké szít mé nyek, desszert jel le gû sajt ké szít mé nyek 
10) Egyéb tej- és tej szín ké szít mé nyek 

6. A ver seny re elô re re giszt rált ter mé kek bôl – hogy a kül le mi
jel lem zôk is jól ki ve he tôk le gye nek – az aláb bi ak sze rint kell
min tát le ad ni a ver seny nap ján és hely szí nén a szer ve zôk nek
(2017. szep tem ber 29-én, pén te ken, 8.00-10.00):

• KIS MÉ RE TÛ SAJT ese tén egész saj tot / saj to kat (20-40 dkg)
• NAGY MÉ RE TÛ SAJT ese tén ak ko ra sajt cik ket ame lyen jól

lát ha tó az al só – fel sô – ol dal só sajt ké reg (20-40 dkg) 
FEL KOC KÁ ZOTT SAJT MIN TÁT NEM ÁLL MÓ DUNK BAN 
EL BÍ RÁL NI! 

7. Bí rá lat: az ano nim sajt min tá kat több szak mai zsû ri bí rál ja,
el sô sor ban az íz anya gok, az íz le tes ség és a sajt tész ta 
szer ke ze te, sajt kér ge, kül le me alap ján. Tá jé koz ta tás ként a
ki írás mel lék le te ként meg ta lál ha tó a bí rá la ti szem pon to kat
tar tal ma zó do ku men tum a sajt must ra.hu ol da lon. 
A ver se nyen ma xi mum 100 pon tot le het el ér ni. 
Arany ér mes: 96-100 pont 
Ezüs tér mes: 91-95 pont 
Bron zér mes: 85-90 pont 

8. A Sajt ver seny ne ve zé si lap ja it ter mé ken ként (4 ol dal) 
leg ké sôbb 2017. szep tem ber 24. (va sár nap) éj fé lig a
sajt ver seny@sajt must ra.hu e-ma il cím re kell meg kül de ni
(in nen le tölt hetô: www.sajt must ra.hu). 

9. Sajt min ta be gyûj tés: ha nem tud ja szem élye sen 
el hoz ni min tá ját, kér jük, ve gye fel a kap cso la tot ve lünk,
mi nél ha ma rabb, hogy meg tud juk szer vez ni a min ták 
be gyûj té sét (a min tá kat té rí tés el le né ben a hely szín re 
tud juk szál lí ta ni, en nek mód ját és a té rí tés mér té két az
igény lô vel meg be szél jük). 

10. A SAJT VER SENY NE VE ZÉ SI DÍ JA (ne ve zé si ha tár idôn
be lü li be fi ze tés ese tén): a KKA SE- Sajt ké szí tôk 
Egye sü le te tag jai szá má ra 5.000 Ft/ter mék min ta;
nem ta gok szá má ra 7.000 Ft/ter mék min ta 
(A ne ve zé si dí jat elô ze te sen, a KKA SE- Sajt ké szí tôk 

Egye sü le te bank szám lá já ra – OTP Bank Nyrt. 

11703006-20075110 – kell be fi zet ni leg ké sôbb 

2017. szep tem ber 24. éj fé lig.) 

A ne ve zés a hi ány ta la nul ki töl tött 
ne ve zé si lap vissza kül dé sé vel és a ne ve zé si díj 

be fi ze té sé vel vá lik ér vé nyes sé! 
A me ga dott ha tár idôn tú li és a hely szí nen 

tör té nô ne ve zés dí ja 
KKA SE ta gok szá má ra 7.500 Ft/ter mék min ta, 

nem ta gok nak 9.500 Ft/ter mék min ta! 

A ver seny nap ján 10.00 után ér ke zô ter mék min tá kat
nem áll mó dunk ban át ven ni és bí rál ni a ver se nyen!!!
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I. Sajtakadémia, Kézmûves
Sajt, Tudomány, Turizmus

z ese mény je len tô sé ge ha tal mas a
ha zai kéz mû ves sajt ké szí tés te -

kin te té ben, hi szen nem tit kolt
cél ja az volt, hogy a kéz mû ves sajt ké szí -
tô ket kö ze lebb hoz za a tu do mány hoz, a
tu riz mus hoz, de min de nek elôtt egy más -
hoz. A kon fe ren cia le he tô sé get te rem tett
a sajt ké szí tôk nek ar ra, hogy ta lál koz za -
nak szem élye sen is egy más sal, az elô -
adá sok so rán meg is mer jék a sajt ké szí -
tés sel kap cso la tos – igen sok ré tû – új ku -
ta tá so kat és ered mé nye ket, meg néz zék a
ki ál lí tók stand ja in a te vé keny sé gük höz
szük sé ges esz kö zö ket, be ren de zé se ket. 

A kon fe ren cia szer ve zôi igye kez tek a
kéz mû ves sajt ké szí tést min den le het sé -
ges ol dal ról meg kö ze lí te ni – a szán tó -
föld tôl az asz ta lig –, így a ma ga ne mé ben
egye dü lál ló saj tos „in ter disz cip li na ri tást”
ta pasz tal hat tak a részt ve vôk. Az érin tett
té má kat az adott szak te rü let ki emel ke dô
ku ta tói, kép vi se lôi pre zen tál ták; pro -
fesszo rok, la bo ra tó ri u mi ku ta tók, a köz -
igaz ga tá si in téz mé nyek kép vi se lôi, gya -
kor la ti szak em be rek és ter mé sze te sen
sajt ké szí tôk is vol tak az elô adók kö zött. 

A kon fe ren ci án kö zel 200 ven dé get re -
giszt rál tunk, akik a szak mai prog ram
mel lett, a tá mo ga tók nak kö szön he tô en
ször pöt, bort és ká vét kós tol hat tak, va la -
mint a ren dez vény vé gén egy tren di sajt -
gaszt ro nó mi ai kós to lón ve het tek részt,
me rül het tek el a fá rasz tó nap vé gén az
ízek, saj tok él ve ze té ben. 

A ren dez vény si ke rét – az el sô vissza -
jel zé se ken túl – bi zo nyít ja, hogy a részt -
ve vôk szá ma reg gel 9-tôl es te 18:00-ig
alig csök kent, a fi gye lem nem lan kadt,

sôt, az elô adá so kat kö ve tô en ad-hoc ke -
rek asz tal-be szél ge té sek ala kul tak ki. 

A kon fe ren cia részt ve vô i nek kö ré ben
vég zett kér dô í ves fel mé ré sünk ered mé -
nye ként el mond hat juk, hogy a hall ga tók
elé ge det tek vol tak az elô adá sok kal.
A leg iz gal ma sabb elô adás nak Dr. Kó kai
Zol tán „Ver se nye ken al kal ma zott ér zék -
szer vi vizs gá la tok fej lesz té si le he tô sé gei”
c. elô adá sát tar tot ták. Sze ret nék, ha a
kö vet ke zô Sajt aka dé mi án a mar ke ting -
gel, tu riz mus sal, a sajt ké szí té si tech no-
ló gi ák kal és sajt hi bák kal kap cso la tos
elô adá sok hang sú lyo sab bak len né nek.
A KKA SE- Sajt ké szí tôk Egye sü le té nek
mun kás sá gát kb. a részt ve vôk fe le is mer -
te már ko rább ról. Sze ret nék, ha az egye -
sü let több szak mai kép zést, ta nul má nyu -
tat szer vez ne tag ja i nak, és a saj tút há ló zat
ki épí té sé ben, va la mint a kö zös sé gi mar -
ke ting ben is erô sí te né ed di gi te vé keny sé -
gét. Több sé gük hal lott már a Ma gyar Saj t-
út há ló zat ról, és hisz an nak lét jo go sult sá -
gá ban, jö vô be li si ke ré ben. A ma gyar saj -
tok ki tö ré sé nek le he tô sé gét a leg töb ben
a mi nô ség ben, az egye di ség ben, a he lyi

ter mé kek ben, az ere det vé de lem ben és
az össze fo gás ban, va la mint a tej ipa ri
kép zés szín von alá nak ja ví tá sá ban lát ják. 

Re mé nye ink sze rint a kon fe ren ci án szü -
le tett kap cso la tok és öt le tek mind elô se -
gí tik a mi nô sé gi ma gyar fel dol go zott tej -
ter mé kek fej lô dé sét, és igy nem so ká ra
nyo muk ba ér he tünk az ezen a té ren elôt -
tünk já ró or szá gok nak.

A szer ve zôk kö szö net tel tar toz nak a két fô
szer ve zô kép vi se lô in túl min den tá mo ga -
tó nak, szpon zor nak (Tej Szak ma kö zi Szer -
ve zet és Ter mék ta nács, So le-Mi zo, Ag ro-
Le ga to, Ag ro me tal, Vi no ser vi ce, Ma gyar
Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet, Bics kei Mg
Zrt., Ku tyo ri-Kony ha, Bük ki Sajt, Lu kács
Lász ló, Pan ni Sajt mû he lye, Pa raszt sajt,
Tol bán Sajt, Tej gaz da sá gi Szem le és szá -
mos sajt ké szí tô, aki a sajt ját ad ta a kö zös
kós to ló hoz) és min de nek elôtt a ven dé -
gek nek, hogy ilyen po zi tí van fo gad ták ezt
a ha gyo mány te rem tô, több szem pont ból
is út tö rô ese ményt, amely bi zo nyít ja azt,
hogy a sajt for ra da lom igen is lé te zô je len -
ség ha zánk ban! 

To váb bi in for má ci ók a kon fe ren cia 
hon lap ján: www.sajt aka de mia.hu

2 KE RE KES NÉ DR. MA YER ÁG NES
fô is ko lai do cens, Esz ter házy Ká roly Egye tem

Gyön gyö si Ká roly Ró bert Cam pus

2 KO VÁCS GYÖN GYI
ta nár se géd, Esz ter házy Ká roly Egye tem

Gyön gyö si Ká roly Ró bert Cam pus

Kovács Gyöngyi szervezô
ismerteti a programot

A KKASE- Sajtkészítôk 
Egyesületének standja

Közel 200 fô jött el az 
I. Sajtakadémia konferenciára

Kerekesné dr. Mayer Ágnes 
és Kovács László köszöntôje

Sándor Tamás elôadása: Sajtok 
a magyar gasztronómiában

2017. 08. 23.-án a KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete és az
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert
Campusának közös szervezésében lebonyolításra került 
az I. Sajtakadémia konferencia.

A
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Ma gyar-né met kö zös kez de mé nye zés ered mé nye -
ként 2017. jú li us 17-én Auszt ria, Finn or szág, Fran cia -
or szág, Gö rög or szág, Hol lan dia, Hor vát or szág, Len gyel -
or szág, Lu xem burg, Ma gyar or szág, Olasz or szág, Né -
met or szág, Ro má nia, Szlo vá kia és Szlo vé nia me zô gaz -
da sá gi mi nisz te re hi va ta lo san el lát ta kéz je gyé vel az Eu -
ró pai Szó ja Nyi lat ko za tot. Eu ró pa me zô gaz da sá ga, ezen
be lül is el sô sor ban az ál lat te nyész tés nagy mér ték ben
függ a Dél-Ame ri ká ból be ho zott, ge ne ti ka i lag mó do sí -
tott szó já tól, amely szá mos meg ol dan dó kér dést vet fel
az eu ró pai kor má nyok és az ál lam pol gá rok szá má ra.
A nyi lat ko za tot alá író or szá gok tá mo ga tá suk ról biz to sít -
ják a pil lan gós nö vé nyek élel mi sze ri pa ri és ta kar má nyo -
zá si cél ra tör té nô ter mesz té sé nek ösz tön zé sét. 

A Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra „Itt hon ról Ott -
hon ra” cím mel élet mód té má jú Fa ce bo ok-ol dalt ho zott
lét re, amely nek se gít sé gé vel olyan lá tás mód-for má ló
üze ne te ket jut tat el szó ra koz ta tó for má ban a fo gyasz -
tók hoz, ame lyek se gí tik a ha zai ter mé kek be ve tett bi za -
lom erô sí té sét. Hang sú lyos és vissza té rô üze net ként je -
le nik meg, hogy a ha zai ter mé kek meg vá sár lá sá val a
ha zai gaz dál ko dó kat és ezál tal a ha zai gaz da sá got tá -
mo gat juk, ezért ré sze sít sük elôny ben a ha zai ter mé ke -
ket. A kez de mé nye zés si ke res nek bi zo nyult, el fo ga dott -
sá ga a várt nál is na gyobb, az el sô há rom hó nap után
már kö zel 10 ezer kö ve tô vel ren del ke zik az ol dal. 

Gya kor la ti tu dás sal se gí ti A tej ter mék-elô ál lí tó kat a
Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra. Jog hurt, ke fir, tú ró,
go mo lya elô ál lí tá sa té mák ban szer vez in gye nes tej ipa ri
szak mai na po kat. A prog ram so ro zat a kez dô és a már
mû kö dô tej ter mék-elô ál lí tó vál lal ko zá sok nak is hasz nos
tu dás sal szol gál. A Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra
(NAK) ed di gi szak mai ren dez vé nye i nek ta pasz ta la tai azt
mu tat ják, hogy az élel mi sze ri pa ri vál lal ko zá sok és az ôs -
ter me lôk kö ré ben egya ránt ki emelt igény mu tat ko zik
olyan gya kor la ti, pi ac ké pes tu dás meg szer zé sé re,
amely azon nal át ül tet he tô a min den na pi te vé keny sé -
gük be. Ezen igé nyek alap ján szer ve zett 2017 jú ni u sá -
ban tej ipa ri te rü le ten gya kor la ti na po kat a ka ma ra; a
ren dez vé nyek si ke re nyo mán az ôs szel há rom ha son ló -
ra is sor ke rül. 

Egy re bô vü lô ag rár ex port ról szá molt be
a Kos suth Rá di ó ban a föld mû ve lé sü gyi
mi nisz ter. Leg fô képp a ga bo na fé lék el -
adá sa nôtt 2017 el sô öt hó nap já ban, ki vi -
te lünk 14 szá za lék kal ha lad ta meg az el -
múlt év azo nos idô sza kát. A kül ke res ke del -
mi több let 30 szá za lék kal bô vült. 

A szom széd or szá gok to vább ra is ha gyo -
má nyos fel ve vô pi a ca ink. Ro má nia, Olasz -
or szág, Né met or szág, Auszt ria, Gö rög or -
szág kü lö nö sen bú zát vá sá rol tô lünk, a ku -
ko ri cát nagy részt Olasz or szág ba, Ro má ni -
á ba ér té ke sít jük - rész le tez te a ki vi tel szer -
ke ze tét a mi nisz ter. Ku ko ri cá ból a ki vi te -
lünk a más fél sze re sé re nôtt, kö zel két mil -
lió ton nát ér té ke sí tet tünk, a bú za ex port
pe dig meg dup lá zó dott az év el sô öt hó -
nap já ban. De tej ter mé ke ket, nö vé nyi ola -
jo kat, fel dol go zott ter mé ke ket, bort, bi o e -
ta nolt is ex por tá lunk. 

A tá vo li pi a co kon – Kí ná ban, Ja pán ban
és jó né hány fej lô dô or szág ban – is nôtt a
ma gyar me zô gaz da sá gi ter mé kek mennyi -
sé ge. A Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té ri -
um, a ke res ke dô há zak, az Ag rár mar ke ting
Cent rum és a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri -
um is azon dol go zik, hogy eze ket a tá vo li
or szá go kat is meg tud juk hó dí ta ni, hogy a
ma gyar ter mé kek jus sa nak el ezek re a pi -
a cok ra is. A tér ség ál la mai kö zül Ma gyar -
or szág ren del ke zik a leg több ter mék re szó -
ló akk re di tá ci ó val a kí nai pi ac ra. Kí na a vi -
lág egyik leg na gyobb élel mi szer vá sár ló ja.
Fa ze kas Sán dor a Kí nai Nép köz tár sas ág
me zô gaz da sá gi mi nisz te ré vel a kö zel múlt -
ban Szlo vé ni á ban, a 16 kö zép-ke let-eu ró -
pai or szág ta nács ko zá sán kü lön ta lál ko -
zott. Itt is ki de rült: Ma gyar or szá got ki emelt
fi gye lem kí sé ri, tá mo gat juk azt a kí nai el -
kép ze lést, hogy ha zánk – ki hasz nál va köz -
pon ti el he lyez ke dé sét – egy faj ta lo gisz ti kai
köz pont ja le gyen a ré gió és Kí na kö zöt ti
ke res ke del mi áru for ga lom nak.

Tej ág aza ti egyez te tést tar tott a
tej ter me lôk, -fel dol go zók, -ke -
res ke dôk és a kis ke res ke del mi
áru ház lán cok kép vi se lô i nek
rész vé te lé vel a Nem ze ti Ag rár -
gaz da sá gi Ka ma ra (NAK). A NAK
az zal, hogy a ter mék pá lya va la -
mennyi sze rep lô jét tag jai kö zött
tud hat ja, az ág azat ban ta pasz tal -
ha tó prob lé mák ke ze lé sé ben kulcs -
sze re pet ját szik.

A pi a ci fo lya ma tok ha tá sá ra je -
len tôs mér ték ben emel ke dett a
nyers tej ára az Eu ró pai Uni ó ban és
a kör nye zô or szá gok ban. Ma gyar -
or szá gon vi szont stag ná lás ta pasz -
tal ha tó, ezért egy re nö vek szik a
ha zai nyers tej-ki vi tel. Az alap anyag
itt hon tar tá sá hoz el en ged he tet len
a ha zai fel vá sár lá si árak eme lé se
– hang zott el a Nem ze ti Ag rár gaz -
da sá gi Ka ma ra ál tal szer ve zett tej -
ág aza ti egyez te té sen. Feld man
Zsolt, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té -
ri um ag rár gaz da sá gért fe le lôs he -
lyet tes ál lam tit ká ra a tej ág aza ti
meg be szé lé sen úgy nyi lat ko zott,
hogy erô sí te ni kell a be szál lí tói po -
zí ci ó kat, ugyan ak kor a ha zai áru -
alap meg vé dé se el kép zel he tet len
a ter mék pá lya va la mennyi sze rep -
lô jé nek össze fo gá sa nél kül.

Gyôrffy Ba lázs, a NAK el nö ke
ered mé nyes nek ítél te a meg be -
szé lést. Hang sú lyoz ta, hogy a tej -
ter me lôk nek, a fel dol go zók nak, a
kis- és nagy ke res ke dôk nek, il let ve
a fo gyasz tók nak egya ránt ér de ke,
hogy a ha zai tej ág azat sta bil ma -
rad jon, mert amennyi ben a jö vô -
ben ki zá ró lag im port ter mé kek
lesz nek a pi a con, nem lesz rá ha -
tá sunk a tej ág azat sta bi li tá sá ra.

Nagy sze re pük van az ál lat te nyész tôk nek az ag rá ri um nem zet gaz da -
sá gi hú zó á ga zat tá vá lá sá ban mond ta Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi
mi nisz ter a Ka pos vá ri Ál lat te nyész té si Na pok meg nyi tó ján. Az eu ró pai
uni ós ta gor szá gok kö zül Ma gyar or szá gon bô vült a leg na gyobb arány ban
a szar vas mar ha-ál lo mány az utób bi évek ben, a ba rom fi á ga zat gaz da sá -
gi tel je sít mé nye pe dig a ne gye dé vel nôtt a 2010-2016 kö zöt ti idô szak -
ban, ami a he te dik leg na gyobb bô vü lés az uni ó ban. Hang sú lyoz ta, hogy
az ag rár tár ca a jö vô ben is ko moly szak mai part ne re kí ván len ni az ál lat -
te nyész tôk nek. A ter me lés hez kö tött tá mo ga tá so kon ke resz tül, ál lat lét -
szám alap ján éven te 40 mil li árd fo rin tot kap nak az ál lat tar tók, s to váb -
bi 8 mil li árd fo rint jut a fe hér je ta kar má nyok ter mesz té sé nek tá mo ga tá -
sá ra, ez zel ösz tö nöz ve az ál lat tar tást Ma gyar or szá gon.

A gyer me kek táp lál ko zá si szo ká sa i ról ké szí tett fel mé rést a Da no ne
Kft. Az or szá gos fel mé rést a Ma gyar Di e te ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge
köz re mû kö dé sé vel, 860 gyer mek meg kér de zé sé vel ké szí tet ték. Az
ered mény ta nul sá ga az, hogy még min dig ke vés tej ter mé ket fo gyasz -
ta nak a gye re kek. A 10-12 éves ko rú gyer me kek 42%-a mind össze he -
ten te né hány al ka lom mal, 16%-uk csak he ten te egy szer, 28%-uk pe -
dig még enn él is rit káb ban fo gyaszt ma gas kal ci um tar tal mú tej ter mé -
ke ket, pél dá ul jog hur tot. A fel mé rés rá vi lá gí tott ar ra is, hogy a gyer me -
kek tej ter mék-fo gyasz tá sa an nak el len ére ilyen ala csony, hogy 10-bôl
4 gyer mek már tud ja, hogy na pon ta leg alább 0,5 li ter te jet vagy az zal
egyen ér té kû tej ter mé ket kel le ne fo gyasz ta nia, 76%-uk pe dig az zal is
tisz tá ban van, hogy ez a cson to kat erô sí tô kal ci um be vi tel mi att fon tos.

(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)





Az Ag ro me tal 1989 évi me ga la ku lá sá tól
kezd ve az élel mi szer gyár tó, el sô sor ban
tej üze mi kis kö zép és nagy üze mek gyár tá -
sát tûzte ki cé lul. Az „Ag ro me tal” brand
az évek so rán cég cso port tá fej lô dött és in -
no vá ci ós fej lesz tô mun ká ja ered mé nye -
ként ve tély társ ként je le nik meg tej üze me -
i vel a ha zai és a  nem zet kö zi pi a con Eu ró -
pa el is mert gyár tó i val. 

Dol go zói lét szá ma nap ja ink ra meg ha lad ja
a 100 fôt, ko o pe rá ci ós part ne rei pe dig
több mint 150 dol go zót fog lal koz tat nak. 

Pasz tôr és CIP be ren de zé se i vel Eu ró pa él -
vo na lá ba tar to zik és egye di fej lesz té sei,
va la mint K+F te vé keny sé ge ré vén (fo lya -
ma tos ri kot ta gyár tó be ren de zés, szá mí tó -
gé pes gyár tás fe lü gye let, ter mék fej lesz tés
stb.) több nagy gyár tó és üzem
együttmûkö dô part ne re.

Az Ag ro me tal az ISO 9001:2008 szab vány

sze rin ti mi nô ség irá nyí tá si rend szert, az

ISO 14001;2004 kör nye zet vé del mi rend -

szert ve zet te be és mûköd te ti. A fo lya ma -
tos mi nô ség fej lesz tés és a he gesz té si
tech no ló gi ák ma gas szin ten tör té nô al kal -
ma zá sa le he tô vé tet te az EN ISO 3834-2

szab vány és a PED 97/2003 EK irány elv

„G” mo dul sze rin ti ta nú sít vány meg szer zé -
sét. Ezek bir to ká ban ma ga sabb kö ve tel -
mény rend szer nek meg fe le lô nyo más -
tar tó be ren de zé se ket is gyárt ha tunk
(PED). Je len leg egy kü lön er re a cél ra ki -
a la kí tott he gesz tô csar nok ban 18 he gesz -
tôt – kik bôl 9 mi nô sí tett he gesz tô – fog lal -
koz ta tunk, akik össze sen 21 he gesz té si
mi nô sí tés sel ren del kez nek, ame lyek le fe -
dik az Ag ro me tal ál tal gyár tott PED-es tar -
tá lyok hoz szük sé ges va la mennyi he gesz té -
si kö ve tel ményt.
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