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Megállt a termelői 
árak csökkenése

TARTALOM

A tejtermelés lassan tud alkalmazkodni 
a mindenkori tejpiaci keresleti igények-
hez, ezért más ágazatokhoz hasonlóan 
ciklusok alakultak ki, melyek hossza a 
tapasztalatok és különféle tanulmányok 
alapján jellemzően 3-3,5 évre tehető. 
A ciklusokat színesíti a fehérje és zsír-
tartalom váltakozása, valamint a termelt 
mennyiség éven belüli, biológiai okokkal 
magyarázható szezonalitása, amely miatt 
az éven belüli árcsúcs jellemzően a téli 

hónapokban, az árminimum pedig kora nyáron tapasztalható. A tavalyi 
késő nyári – kora őszi hónapok óta egy lefelé tartó irány indult el, de a 
legfrissebb fejlemények az erősödés jeleit mutatják.

Augusztus végén Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács ügyvezetője a Kossuth Rádióban adott interjúban arról 
számolt be, hogy emelkedni kezdett a tej átvételi ára. Mintegy fél évet 
kellett várni, hogy a tej átvételi ára a lejtmenetben megálljon, és lassan 
az emelkedési pozíciót tudja felmutatni. Júliusban a tej átvételi átlag-
ára 91 Ft volt, míg a külföldre értékesített tejért átlagosan 103 Ft-ot 
fizettek. A hazai feldolgozóknak versenyezni kell a külpiaci árakkal, 
ha azt szeretnék, hogy legyen megfelelő mennyiségű alapanyag. A jól 
felfogott ágazati érdek, hogy sikerüljön itthon tartani a nyerstejet, mert 
a feldolgozóknak el kell látni a kiskereskedelmi láncokat tejtermékkel. 
A túlnyomórészt magyar tulajdonban lévő tejfeldolgozók – nem is 
beszélve a termelői tulajdonban lévő feldolgozóról – számára tovább-
ra is biztosított az alapanyag-ellátás. A tejzsír alapanyagú termékek, 
mint a vaj és tejszín uniós ára a növekvő kereslet miatt tovább drágul. 
A növekvő keresletet nemcsak a kínai piac igénye generálja, hanem 
az a tény is, hogy Európában egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
a vaj használata, folyamatosan növekvő mennyiségben igényli a piac.  
További árfelhajtó hatása van az észak-európai országokat sújtó aszály-
nak, mivel többe kerül a tehenek takarmányozása. Ebben a helyzetben 
az is valószínűsíthető, hogy csökken a termelt tej mennyisége, kisebb 
lesz a túlkínálat a piacon, és ennek eredményeként egészségesebb, 
számunkra kedvezőbb árak alakulnak ki. A tejzsír alapú termékek 
ára duplájára vagy háromszorosára is emelkedhet szerte Európában, 
melynek eredményeként elkerülhetetlen a hazai tejtermékpalettán lévő 
termékek árának emelkedése. A magasabb hozzáadott értékű termékek 
ára nagyobb mértékben, míg a kisebb feldolgozottsági szintű termékek 
kisebb mértékben drágulhatnak. Jelentős piaci és költségvetési hatása 
lesz a tartós tejek áfacsökkentésének 2019-től. Az ilyen módon „olcsóvá 
vált” tej nemcsak a vásárlókra és a költségvetésre lesz hatással, de 
megnehezítheti, hogy a termelők magasabb felvásárlási árat tudjanak 
maguknak kiharcolni. Az alacsony felvásárlási ár pedig rossz jövedel-
mezőséget és a beruházások elmaradását jelentheti, így többek között 
a takarmányozásfejlesztését, amellyel a tej beltartalmi értékét lehetne 
javítani. A termelői árak emelkedése már a gyenge forint miatt is egyre 
sürgetőbb, az olaj drágulásának számláját a feldolgozóipar is be fogja 
nyújtani. Úgy tűnik, mozgalmas időszak vár ránk.
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Fajtaváltásra van szükség?
A tejpiacon világszinten és az Európai Unióban is növekvő kereslet mutatkozik. 

A feldolgozott tejtermékek iránti növekedési ütem globális szinten 2,5 százalékos. 
A kereslet növekedése elsősorban a sajt, a vaj és a tejszín esetében nyilvánul meg, 

miközben a folyadéktejnél az uniós kereslet csökken. 
A feldolgozott termékek mennyiségének növeléséhez több tejzsírra lenne szükség, 

amit a piac egyes szereplői fajtaváltással oldanának meg. 
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hírek szerint Nyugat-Európában már 
elkezdődött ez a folyamat, próbálják 
támogatásokkal is ösztönözni a gazdá-

kat a váltásra. A fajtákkal szembeni elvárások: 
a hosszabb ideig termelésben tarthatóság, a 
betegségekkel szembeni kisebb érzékenység és 
a nagyobb zsírtartalmú tej előállítása.

Mindezek a körülmények indokolhatják a kon-
centráltabb tejet termelő fajták nagyobb arányú 
bevonását a tenyésztésbe. A téma szakértőjét, Dr. 
Béri Bélát, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kar egyetemi docensét, a Koncentrált Tejű Fajták 
Tenyésztő Egyesületének ügyvezető igazgatóját 
arról kérdeztem:

Elérkezettnek látod az időt arra, hogy a kon-
centráltabb tejű fajták mostaninál jelentősebb 
részt kapjanak a tejtermelésből?
A tejhasznosítású szarvasmarhák tenyésztésével kapcsolatban évti-
zedek óta zajlik az a vita, hogy milyen típusú tehénnel és milyen 
tenyésztési eljárás alkalmazásával lehet a leggazdaságosabban elő-
állítani a tejet. A jelenleg is alkalmazott tenyésztéspolitika szerint 
erre a nagytestű és viszonylag sok tejet előállító típus a legalkalma-
sabb, és ezt a tehenet fajtatiszta tenyésztéssel célszerű előállítani. 
A minél nagyobb árbevételre törekvő szelekció azoknak a fajtáknak 
vagy keresztezéseknek nem kedvezett, amelyek a tej mennyiségét 
nem tudták maximalizálni. Szinte minden intenzív tejtermeléssel 
foglalkozó országban ennek megfelelően a holstein-fríz fajta vált 
egyeduralkodóvá. A tenyésztéssel foglalkozó kutatók szerint azonban 
mind termelésélettani, mind ökonómiai szempontból szerencsésebb 
lenne kisebb élőtömeggel több hasznos anyagot termelő egyedeket 
tenyészteni. Napjainkig jellemző azonban, hogy ez az irányzat nem 
terjedt el, bár megítélésem szerint több érv szólhatna mellette. A világ-
piacon történő változások, a tejzsír iránti igény növekedése, valamint 
az egyre intenzívebb tejtermelés következtében jelentkező hátrányok 
(anyagforgalmi, szaporodási, selejtezési) indokolhatják a tenyésztési 
stratégia újragondolását. Ez alapján – bár üzemmérettől függően 
eltérő mértékben – valóban egyre jelentősebb a koncentráltabb tejet 
termelő fajták létszámának növekedése.

Milyen múltra tekint vissza és mi indokolja a koncentrált tejű 
fajták kifejezésnek mint gyűjtőfogalomnak a használatát? 
A világon a legnagyobb mennyiségű tejet a holstein-fríz fajta termeli. 
Az ismert negatív genetikai korreláció miatt azonban erre a fajtára 

jellemző a világon a leghígabb tej termelése is. 
Ezért mondhatjuk azt, hogy bármelyik tejhaszno-
sítású fajta a holsteinhez viszonyítva koncentrál-
tabb tejet termel. Természetesen e fajták között 
lényeges különbség lehet, hiszen a holstein-fríz 
termelését megközelítő brown swiss mindössze 
néhány tized százalékkal tud sűrűbb tejet előállíta-
ni, ugyanakkor egy jersey tehén akár kétszer olyan 
koncentrációjú tejet termelhet. A ’60-as években 
vetődött fel először a jersey fajtával történő keresz-
tezés, de sem a tejelő magyar barna, sem pedig 
a tejelő magyar tarka nem tudott elterjedni szar-
vasmarha-tenyésztésünkben. A ’80-as években 
Horn Artúr javaslatára megpróbálkoztak „az ideá-
lis tejtermelő tehén” előállításával, a holstein-fríz 
és a jersey felhasználásával. Ez a konstrukció 
hungarofríz néven Magyarországon elismert fajta 
volt, és elképzelések szerint akár több százezres 
létszámban kapott volna szerepet a tejtermelésben. 

A már akkor is a tejmennyiséget preferáló tejátvételi rendszer ennek 
a fajtának nem kedvezett, így a hungarofríz teljesen kiszorult a hazai 
szarvasmarha-tenyésztésből. Néhány termelő részéről a ’90-es évek 
végén azonban jelentkezett egy olyan igény, hogy a jellemző trenddel 
szemben próbálkozzanak más tejhasznosítású fajták tenyésztésével 
is. Ez meghatározóan a már korábban Magyarországon szerepet kapó 
jersey fajtát jelentette, de felvetődött más, külföldön már bizonyított fajta 
magyarországi tenyésztésének lehetősége is. Így alakult meg 2001-ben 
hazánkban az a tenyésztő szervezet, amely a magyar tejtermelésben a 
holstein-frízen kívül szerepet kapható fajták tenyésztését koordinálja. 
Mivel az egyesület négy fajta tenyésztésére kapott felhatalmazást (jer-
sey, ayrshire, brown swiss, svéd vörös), így az egyesület elnevezésében 
nem követhettük a régi elvet, muszáj volt e gyűjtőfogalmat használnunk. 
Az egyes fajták termelésének jellemzésére bemutatom a Tenyésztési 
Programban meghatározott tenyészcélt. (1. táblázat). 

A

Dr. Béri Béla

1. táblázat
Tenyészcél az egyes fajtáknál 

Tulajdonság Jersey Ayrshire Brown swiss Svéd vörös
Tehenek testsúlya (kg) 350-450 500-600 600-700 550-650
Tejmennyiség (kg) 7000 8000 9500 8500
Tejzsír (%) 5,5 < 4,5 < 4 < 4,3 <
Tejfehérje (%) 4 < 3,6 < 3,4 < 3,5 <
Két ellés közötti idő (nap) 365-385 375-395 380-400 370-390
Tenyésztésbevétel (hó) 12-13 13-14 13-15 13-14
Hasznos élettartam 
(laktáció) 

4-5 4-5 3-4 4-5
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Magyar viszonylatban a holstein-fríz fajta tehén tejtermelésben 
betöltött meghatározó szerepét nem lehet vitatni. Kitekintve a tej-
termelésben élenjáró országok gyakorlatára, ott milyen szerepet 
kapnak a koncentráltabb tejet termelő fajták?
A nagy mennyiségű tejre történő szelekció nem csak hazánkban, 
hanem a világon mindenütt jellemző volt. Mivel a tejfogyasztás jelen-
tősen növekedett, így ennek biztosítására olyan tehenek tenyésztésére 
volt szükség, amely ennek leginkább megfelel. Így szinte minden tej-
termelésben élen járó országban a holstein-fríz fajta, vagy versenytárs 
nélkül – tehát akár 100 százalékban –, vagy más fajták minimális 
szerepvállalásával, több mint 90 százalékban jelen van. Kiemelhetjük 
az USA-t – megítélésem szerint az intenzív tejtermelésben legtöbb 
tapasztalattal rendelkező országot –, ahol a tejtermeléshez mindösz-
sze 10 százalékban járulnak hozzá egyéb fajták. Érdekes módon egy 
ország mindig is kivételt jelentett a tenyésztéspolitikáját illetően. Ez az 
ország Új-Zéland, ahol a tej nagyobbik részét keresztezett egyedekkel, 
jellemzően jersey-vel állítják elő. Tudjuk azt, hogy Új-Zélandon sajá-
tos tartási és takarmányozási feltételek mellett dolgoznak, de mégis 
elgondolkodtató, hogy ezt az utat választották. Termelésük eredmé-
nyességére mi sem jellemzőbb, mint hogy termelési részesedésüket 
többszörösen meghaladó mértékben vesznek részt a világpiacon. 
Hatékony termelésük eredményeként az egyik legmeghatározóbb 
tejexportőrök évtizedek óta. Nemzetközi összehasonlításban tehát 
elmondhatjuk, hogy Magyarországon is elenyésző az egyéb fajták sze-
repe, bár ha az USA tenyésztését tekintjük mérvadónak, akkor jelentős 
tartalék van e fajták tenyésztésében. Mint említettem, az Egyesült 
Államokban 10 százalék körül van a nem holstein-fríz tehenek aránya, 
nálunk ez még alig haladja meg az 1 százalékot.

Nálunk az érvényben lévő folyadéktejre alapozott tejátvételi rend-
szer akadályozza, hogy az árban kellőképpen kifejezésre kerüljön 
a magasabb zsír- és fehérjetartalom. Történik mindez annak 
ellenére, hogy jelentősen nő a feldolgozott tejtermékek iránti 
igény a piacon.  Szerinted mi a gátja a piaci viszonyok normális 
működésének?
A tejipar számára az értékesítési lehetőségek határozzák meg azt, 
hogy milyen árpolitikát alkalmaz. Tej- és tejtermékfogyasztási szoká-
saink alapján indokolt volt, sőt talán még ma is indokolt a folyadéktej 
termelésének preferálása. Sajt- és vajfogyasztásunk a töredéke az 
európai átlagnak, így a hígabb tejet termelő holstein-fríz tejében lévő 
hasznosanyag is elegendőnek tűnt. A többletzsír levezetése akár piaci 
problémát is okozhatott volna. Ehhez figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy a holstein-fríz zsírszázaléka 3,6-3,7%, és mint tudjuk, a boltok-
ba kerülő tej zsírtartalma ennél lényegesebb alacsonyabb, vagy akár 

nem is tartalmaz tejzsírt. Látható még, hogy a holstein-fríz tehenek 
által termelt tejből is képződik többletzsír. Ma már egyértelműen 
érződik a világpiacon a változás, nő az igény a feldolgozott termékek 
iránt, különösen a vajfogyasztás erősödött. Több évtizeden keresztül 
ugyanis tartotta magát az a téves szemlélet, hogy a vaj egészségtelen, 
és fogyasztása egészségi problémát okozhat. Tudjuk, hogy ebben a 
negatív kampányban jelentős szerepet játszhattak azok a cégek, akik-
nek nyereségét a vajat helyettesítő termék, a margarin fogyasztásának 
növekedése biztosította. Szerencsére ma már általánosan elfogadott, 
hogy a vaj egészségre kedvező hatású, a tej és tejtermékek számtalan 
bioaktív anyagot tartalmaznak, így várható az e termékek iránti igény 
növekedése. Magyarország azért is lehet ebből a szempontból külön-
leges, mert hagyományos ételeink tejföllel készülnek, és a növekvő 
igény iránta árfelhajtó hatású lehet, illetve már az is. Ezek a tényezők 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tejipar – felmérvén a piaci változáso-
kat – alkalmazkodjon ehhez a helyzethez, és átvételi rendszerében 
nagyobb hangsúlyt fektessen a tej összetételére. Ennek jeleit már 
látjuk, és hatását a közeljövőben érzékelni is fogjuk. A tejtermelés 
meghatározó részét adó holstein-fríz fajta tenyésztésében is nagy a 
tartalék, hiszen a zsírszázalékot tenyésztési úton több tizeddel lehet 
javítani. Ha a tejipar részéről igény jelentkezne, úgy a holstein-fríz 
tenyészcélja is módosulhatna, és akkor még a takarmányozásban rejlő 
tartalékokról nem is beszéltünk. Ezt az is igazolja, hogy több ország-
ban a holstein-fríznél is el tudták érni a 4 százalék feletti zsírt, tehát 
a koncentráltabb tejet. 

Milyen okokra vezethető vissza, hogy a koncentráltabb tejet ter-
melő fajták a tejtermelő gazdaságokban kevésbé elterjedtek? Az 
elmúlt évek statisztikája mit mutat, kimutatható-e az állomány 
gyarapodása?
A magyarországi üzemszerkezet a rendszerváltás óta nem sokat 
változott. Korábban és napjainkban is meghatározóan nagy létszámú 
telepeken történik a tej előállítása. Az egy telepre jutó tehénlétszám-
ban világelsők vagyunk, és ez a helyzet a közeljövőben sem fog 
változni. Mivel a nagyüzemek jellemzően a tejipar felé szállítanak, 
így az ő tenyésztéspolitikájukat az eddig alkalmazott tejátvételi rend-
szer határozta meg. Ezekben az üzemekben tehát más fajtáknak a 
tenyésztése nem volt indokolt, és mindössze néhány tenyészet vál-
lalkozott arra, hogy a „tanktej” zsírszázalékát más fajták minimális 
alkalmazásával növelje. A rendszerváltás után azonban megjelentek 
azok a középüzemek, akik nem feltétlenül az ipar számára szállítanak 
tejet, hanem saját maguk értékesítenek, vagy terméket állítanak elő. 
Az elmúlt közel két évtizedben ezekben az üzemekben tapasztalhat-
tuk a jersey fajtának a jelentős létszámnövekedését. Ez a tendencia 
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napjainkban is tart, és így érhettük el, hogy a kezdeti tehénlétszám 
megsokszorozódott, bár arányait tekintve még mindig nem számotte-
vő. Beszélnünk kell még az egy-két tehenet tartó gazdákról, akik saját 
ellátásukra, vagy csak hobbiból tartanak teheneket. Az ő számukra is 
előnyös lehet a kistestű, nyugodt vérmérsékletű, ugyanakkor kedvező 
összetételű tejet adó jersey. Az elmondottakból az is kiderül, hogy a 
koncentráltabb tejet termelő fajták közül egyedül a jersey-nek van 
nagyobb szerepe, a másik három fajta minimális létszámban van jelen 
hazánkban, és jelentős létszámnövekedésük nem várható. Konkrét 
számokat említve az egyesületünk megalakulásakor néhány tíz, vagy 
maximum száz tehén törzskönyvezését végeztük, ma a nőivarú állatok 
száma, beleértve az üszőket is, meghaladja az ötezret.

Vizsgáltátok az egyetemen, hogy milyen típusú tehénnel lehet a 
leggazdaságosabban tejet előállítani? A fajtatiszta vagy a keresz-
tezett állomány alkalmasabb a tejtermelésre? 
Tanszékünkön több éven keresztül folytattunk kutatást a különböző 
tejhasznosítású fajták termelésének összehasonlítására. Világszinten 
is egyedülálló módon hat tejhasznosítású fajta értékmérőit hasonlítot-
tuk össze egy üzemben, azonos tartási, takarmányozási körülmények 
között. Bár kutatásunk szinte minden értékmérőre kiterjedt, a végső 
megállapításunk az volt, hogy nagyüzemi viszonyok között, ipar felé 
szállított tej termelésénél a holstein-fríz fajta a legjövedelmezőbb. 
Ahogy ezt korábban is említettem, a tejátvételi rendszer változtatá-
sa módosíthatná a fajtaszerkezetet. Új elemként jelent meg a hazai 
tenyésztésben, hogy néhány üzem a leghatékonyabb keresztezési 
konstrukciónak tartott háromfajtás keresztezést indította el. A hols-
tein-fríz, a svéd vörös és a montbeliarde felhasználásával várhatóan 
olyan eredményeket lehet elérni, ami elgondolkodtatja a tejtermelő 

2. táblázat 
A keresztezett tehenek értékmérőinek 

összehasonlítása a fajtatiszta állományéval

 Keresztezett Holstein-fríz 
Értékmérők állomány anyák Szignifikancia
 Átlag CV % Átlag CV %
Tejtermelés (kg) 9537 15,74 9759 15,21 NS
Szomatikus sejtszám 
(ezer/cm3) 77,65 19,84 199,61 21,66 ***

Tenyésztésbevétel 
(nap) 430 7,87 445 13,79 **

Szervizperiódus 
(nap) 23,76 32,48 52,09 26,28 ***

Termékenyítési index 2,55 31,11 3,13 27,06 **
Két ellés közötti idő 
(nap) 383 18,45 442 25,37 ***

Összes 
kezelés/egyed 1,85 19,8 4,05 18,7 ***

nagyüzemeket. A heterózis hatására a tejmennyiség alig változik, 
ugyanakkor egyéb, gazdaságilag meghatározó értékmérőkben jelen-
tős javulást lehet elérni. Ennek igazolásául szolgáljon a mellékelt 2. 
táblázat. Ezek az eredmények még a keresztezés első szakaszából 
származnak, de mindenképpen meglepőek és elgondolkodtatóak.  Ha 
nagyobb létszámú és több generációra is kiterjedő adatokkal rendel-
kezünk, akkor ez könnyen eldöntheti azt a vitát, hogy fajtatiszta vagy 
keresztezett tehenekkel lehet-e gazdaságosabban tejet előállítani.

Beregszászi Miklós z

Intézményhigiénia

Személyi
higiénia

Konyha-
higiénia
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gazdaság névadó tulajdonosától, 
Lukovics Gábortól és a társtulajdo-
nostól, Turner Attilától kapott vála-

szok alapján az alábbi kép bontakozik ki 2018 
nyarán az itteni tejtermelés helyzetéről.

Milyen múltra tekint vissza a gazdaságotok? 
Mindketten a kaposvári egyetemen, az állat-
tenyésztési szakon végeztünk, Társam, Turner 
Attila az idén részesül az egyetem által adomá-
nyozott aranydiploma elismerésében.1968-tól 
folyamatosan elődszervezetünkben, a szövet-
kezetben dolgozott, annak életében megha-
tározó szerepet töltött be, jómagam a juhá-
szatot vezettem – mondja bemutatkozásként 
Lukovics Gábor. A Magyarszéki Egyetértés 
Tsz. felszámolása után az 1993. évben történt, 
hogy közösen alakítottuk meg a kft.-t, osztozva 
egyenlő arányban a tulajdonrészen, melyet 
a jövőre gondolva gyerekink nevén szerepel-
tetünk. Induláskor az állatállományunk 150 
tejelő szarvasmarhából, 50 előhasi üszőből, 
30 növendék marhából és mintegy 2000 juhból 
állt. A juhokat értékesíteni kellett, mert legelő-
terület nem állt rendelkezésre. Gyermekeink 
már hosszú idő óta aktívan kiveszik a részüket 
a gazdálkodásból, így a cég folyamatos, hosz-
szú távú működtetése biztosítottnak látszik. Én 
megmaradtam ügyvezető státuszban, társam 
ezt a teendőt fiára testálta. A földterület, amin 
gazdálkodunk, 300 ha, ennek fele a kft. tagja-
inak tulajdonában van, a többi bérelt terület.

Hogy alakult ki a most rendelkezésre álló 
tejelőállomány?
Az elődszervezet felszámolása után ránk 
maradt holstein-fríz tehénállomány képezte 
az alapot, annak szaporulatával bővítettük 
folyamatosan az állományt. Egy alkalommal 
vásároltunk üszőket, akkor nem volt látha-
tó, hogy közöttük papillomatózissal fertőzött 
egyedek is voltak. Ettől a betegségtől mos-
tanra sikerült mentesíteni az állományt. A 
90-es években Kaposvárról, volt tanárunktól 
vásároltunk két jersey borjút. Az üszőborjút, 

miután felnőtt, termelésbe állítottuk. Nagyon 
sikeresen mutatkozott be, mert minden évben 
összesen 11 alkalommal ellett, magas beltar-
talmú és alacsony szomatikus sejtszámú tejet 
adott. A jó referenciaadatokra alapozva 2006-
ban 50 vemhes üszőt hoztunk be Dániából. 
Az első ellések alkalmával kevés volt a tej, 
de ezt követően jól teljesített az állomány, 
mely a jelenlegi tehénlétszámunk 30%-át teszi 
ki. Mostani létszámuk 250 fejőstehén, ebből 
200-at fejünk, és van növendékállományunk, 
250 darab. A jersey-állomány reprodukciós 
képessége átlagban 3,5 laktáció, míg a hols-
tein-frízé 2,4 laktáció. Hátrányként jelentkezik 
a jersey esetében, hogy a bikaborjú utódokkal 
nem tudunk mit kezdeni. Kis súlyuk miatt 

nem kelendők a bikahízlalással foglalkozók 
számára. Minél később tudjuk eladni, annál 
több veszteséget termelnek. Dániában a bika-
borjúkat születésük után leölik, vagy 200 
kg-os súlyra hizlalva, konyhakész állapotban a 
farmon értékesítik. 

A rendelkezésre álló földterület nagysága, a 
300 hektár elegendő nagyságúnak bizonyul 
a takarmányszükséglet előállításához?
Tehenészetünk takarmányozásának szerve-
zését a Hód-Mezőgazda Zrt. takarmányozási 

üzletága végzi. Kihasználjuk a másodvetés 
adta lehetőséget, így a silókukoricán kívül 
készítünk még rozsszenázst, mely a növen-
dék állatok takarmányozásához jól hasz-
nálható. Lehetőségeink alapján a fű- és a 
lucernaszéna-szükségletünk biztosított. 
Abraktakarmányként a kukoricát, búzát és 
árpát használjuk, mely kiegészül a repcedará-
val és a sörtörköllyel. Kalászosokból többletter-
més szokott lenni, melyet értékesíteni tudunk. 
A roppantott kukoricát nedvesen, műanyag 
fóliában tároljuk. A nagyobb problémát a szal-
ma biztosítása jelenti, mivel mélyalmos rend-
szert használunk, illetve a termelőistállókban 
a pihenőbokszok almozásához is szecskázott 
szalmára van szükségünk. Ebben az esetben 
hátrányos számunkra, hogy kellő földterület 
híján nem tudunk több kalászost termelni, 
ezért a szalmát vásárolnunk kell. A térségben 
a pécsi biomassza-hőerőmű beindulása óta 
a szalma keresett cikké vált, piaci ára meg-
emelkedett. 

A telep állategészségügyi helyzetének jel-
lemzője, hogy a lábvégbetegségeket az évi 3 
alkalommal történt körmöléssel és a lábfü-
rösztéssel sikerült kordában tartani, de folya-
matos védekezésre van szükség. A tőgygyul-

Jersey vagy nem jersey?
Magyarszék községet Baranya megyében, a Komlói 
járásban, Pécstől 20 km-re északra találjuk, lakóinak 
száma ezer fölötti. A térségben kiemelkedő jelentősége 
van a Lukovics és Társa Kft. vállalkozásának, mely egy 
európai szintű tejgazdaságot működtet, szarvasmarha-
telepén közel félezres szarvasmarha-állomány 
tartásával 23 főnek nyújt mindennapi megélhetést. 

A

Lukovics Gábor tulajdonos

Tejértékesítő autó

Turner Attila tulajdonos
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ladás betegsége is jelen van, mindkét fajtánál 
hasonló mértékben fordulnak elő a fertőzések.

A fejőrobot rendszerbe állításával milyen 
tapasztalatok születtek, milyen mértékben 
képes enyhíteni a munkaerőhiányt?
Jelentős változásokat hozott számunkra az új 
technológia bevezetése, vette át a szót a társ- 
tulajdonos, Turner Attila. Megszűntek a kora 
reggeli és a késő esti fejési műszakok. A kez-
deti nehézségek után a rendszer pár hónapon 
belül beállt, mind a tehenek, mind a telepi 
dolgozók megtanulták az új fejési módot.

A 4 db, DeLaval típusú berendezést 2014-
ben az Agrotechnika Kft. szerelte fel. A terme-
lőistálló mindkét oldalán 2-2 fejőrobot helyez-
kedik el. A szabad tehénforgalom miatt nincs 
várakozótér, ebben a rendszerben a tehenek 
maguk döntik el, mikor mennek be a robotba 
fejésre. A robotok előtti tér azonban szükség 
esetén korlátokkal lerekeszthető, így például 
kézi betereléskor egy ideiglenes várakozótér-
ben tartózkodhatnak az állatok. A fejőrobotok 
tejszállítása mesteregység és 3 szolgaegység 
kialakítású. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
csak egy szállítóvezeték megy a tejhűtő tar-
tályhoz a mesteregységtől, a szolgaegységek 
pedig erre a mestervezetékre csatlakoznak 
egyedileg vezérelhető szelepcsoportokkal. 

A robotokban az átlag napi adagolt takar-
mány 2,5 kg abrak tehenenként, a holstein 
állomány 3,5 kg-mal, míg a jersey 2,5 kg-os 
adaggal kezd, ez módosul azután a termelés-
nek megfelelően. Az istállóban nincs trágyaki-
húzó, traktoros kitolást alkalmazunk, ami napi 
2x20 percet vesz igénybe. A napi háromszori 
mosás (3x30 perc) a trágyakitolással egy 
időben történik. Hetente háromszor almozunk, 
ami 1,5 órát vesz igénybe alkalmanként.

A fejés időtartama tehenenként 7-8 perc. A te- 
henek naponta átlagosan 2,2-2,4 alkalommal 

veszik igénybe a robot általi fejést. A tehenek 
fejési motivációjának az alapja nem a tejleadási 
inger működése, hanem az abrak megszerzé-
sének vágya. 

Mint minden új technika bevezetése, így 
a fejőrobot beállítása is nehézségekkel járt, 
mely annak tudható be, hogy az országban 
az elsők között nálunk került felszerelésre a 
berendezés. A szerelést végző cég sem volt 
a kellő tapasztalat birtokában. Előfordult az 
irányítási rendszer lefagyása, a szervizelés 
hosszú várakozás idő után történt meg, stb.

Még most sem tudjuk teljes egészében 
kihasználni a robot technikai lehetőségeit, 
többre lenne képes a rendszer, mint amit kiho-
zunk belőle. Ennek érdekében folyamatosan 
tapasztalatokat gyűjtünk, konzultálunk más 
országokban működő gazdaságokkal, szakmai 
klubokkal. Tőlünk 60 km-re, Horvátországban 
már 2009 óta működik egy ilyen rendszer, az 
azt szervizelő cégtől sok segítséget kapunk. A 
kisebb földrajzi távolság okán a horvát illeté-
kességű szerviz szolgáltatásainak igénybevé-
tele sokkal célszerűbb megoldás.

Megfelelő tapasztalatok birtokában egyre 
jobb hatásfokkal működik a rendszer. Az a 
véleményünk, hogy jó döntés volt, és megtérül 
a fejőrobot beruházása. Nagy előnye, hogy 

akkor is történhet a fejés, amikor a telepen egy 
dolgozó sem tartózkodik. Megoldandó problé-
maként jelentkezik még, hogy sok az impro-
duktív idő, előfordul, hogy sokat kell várakozni 
a tehénnek, mire a robot fogadni tudja.

A fejőrobot alkalmazásán kívül a mozgó- 
árusítással megvalósuló közvetlen érté-
kesítés okán is rátok irányul a szakmai 
figyelem. Milyen tapasztalatok születtek 
ezen a területen? 
A közvetlen értékesítést 2009 óta csináljuk. 
A tejátvételi ár akkor bekövetkezett jelentős 
visszaesésének hatását szerettük volna ezzel 
tompítani. Kezdetben a fogyasztók jól fogadták 
a magas beltartalmú tejet, ez a folyamat 2014-
ig tartott (akkor még fejőrobotok nem voltak, 
a jersey tejét árultuk), naponta 3500 literes 
mennyiséget is el tudtunk adni belőle. Most a 3 
db értékesítőkocsival a naponként fejt 5500 liter 
tejből 1500 litert adunk el ezen a módon, lite-
renként 200 Ft-os áron. A robotfejés bevezetése 
óta nem tudjuk a jersey tejét különválasztani, 
így a mozgóboltos értékesítésben a holstein 
tejjel összekevert hígabb tej az, amit közvetlen 
módon értékesítünk. Az értékesített mennyiség 
visszaesésének oka abban keresendő, hogy 
változnak a vásárlási szokások. Míg az idősebb 
generáció még igényli a házi tejet, addig a fia-
taloknak a bevásárlóközpont kínálatában lévő is 
megfelel. A vásárlást általában délután 4 és 6 
óra között bonyolítják az emberek, akkor kellene 
nekünk is a tejet kínálni. Ennek megvalósítása 
megoldhatatlan, mivel 40 településen 3 kocsival 
járjuk a területet. Az értékesítőautóink folyama-
tosan mozgásban vannak, naponta 150 km-t 
is megtesznek, utcáról utcára járnak. Ezzel az 
értékesítési móddal szerény bevételre teszünk 
szert, előnye az, hogy naponta képződik bevétel. 
Működtetünk egy tejautomatát is, mely 24 órán 
át, mindenki számára elérhető módon, közvet-
lenül a telephelyünk bejáratánál van elhelyezve.

A vegyes fajtaösszetételű állomány terme-
lési mutatói miként alakulnak? A tej érté-
kesítése során a tejmennyiség növelésében 
vagy a tej beltartalmi értékének növelésé-
ben vagytok érdekeltek?
Az elmúlt évben 95 Ft/liter áron tudtuk a tejet 
megtermelni. A termelők által létrehozott pécsi 
székhelyű Magyar Tej Kft. termelői csoport-
hoz tartozunk, és a tejet a FINO-cégcsoport 
feldolgozójának adjuk el. Több mint két éve, 
hogy létrehozásra került a Magyar Tejtermelői 
Szervezet, mely érdekeinket képviseli a fel-
dolgozókkal folytatott tárgyalásokon, de tevé-
kenységéről és az elért eredményekről nem 
sokat tudunk. A leadásra kerülő kevert tej 4,2 

A termelőistálló mindkét oldalán 
telepített fejőrobot

Holstein-fríz és jersey tehenek
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zsírszázalékot és 3,5 fehérjét tartalmaz. A tej 
átvételi ára 90 és 100 Ft közötti sávban mozog. 
Az idei évben egy alkalommal érte el a 100 
Ft-os határt, azóta változó mértékű csökkenés 
tapasztalható. Reménykedünk abban, hogy az 
ősszel a bejelentettek szerint a tej és tejter-
mékek árának emelése mellett az átvételi ár 
emelésére is sor kerül.

Pontos adatot a tej átvételi áráról nem tudunk 
mondani, mert a korrekciós számítás alapján a 
több százezres tételek a tárgyhónapot követően 
kerülnek kiszámításra. A legnagyobb probléma 
a tej átvételénél a 60 napos késleltetett fizetési 
határidőn túl az, hogy nem tudjuk előre tervezni 
a bevétel nagyságát, mert utólagos az elszámo-
lás, és a különböző pótlékok kiszámolása nehe-
zíti az árképzés átláthatóságát. Mivel a tejfeldol-
gozó alacsony minőségi felárat számol fel, és 
semmi jele nem mutatkozik az átvevők részéről 
annak, hogy a mostaninál több felárat fizesse-
nek a magasabb beltartalmú tejért, nem marad 
más választásunk, mint az, hogy felszámoljuk a 
jersey állományt, mert ilyen körülmények között 
nem gazdaságos a tartása. Egyelőre marad a 
30%-os összetételbéli arány, mert a fajtaváltást 
csak jelentős hátránnyal tudnánk lebonyolítani, 
a jersey tehénért vágóállatként a kis súlya miatt 
kevés bevételt kapnánk.

Hogyan értékelhető innen 
Baranyából, több évtize-
des tejtermelési múlttal a 
hátatok mögött a tejágazat 
mostani állapota?
A tejágazat továbbra is 
nagyon kiszolgáltatott hely-
zetben van, az időjáráson 
kívül több, tőlünk függetlenül 
működő körülményhez kell 
alkalmazkodni. Ilyen például 
az árfolyamváltozás hatása, 
mely az alkatrészek, anya-
gok vásárlásakor jelentkezik. 
Lehetne említeni a magasabbak üzemanyag- 
áraknak a termelés önköltségét növelő hatá-
sát, vagy a fehérjetakarmány és egyéb ipari 
eszközök árának növekedését. 

Összességében a helyzet jellemzője az, 
hogy kiadásaink fokozatosan növekednek, 
ezzel szemben a tej felvásárlási ára nem 
növekszik, így a folyamatos bizonytalansági 
helyzet állandósul. 

Milyen fejlesztési elképzeléseket tervez-
tek a jövőben megvalósítani?
A növénytermesztés területén már működik a 
precíziós gazdálkodás, melyet folyamatosan 

fejleszteni szeretnénk. A takarmány tárolását, 
előkészítését és a növendék állatok elhelye-
zési feltételeinek javítását illetően korszerű-
sítést tervezünk.

Az energiafelhasználás hatékonyságát 
napelemes rendszer kiépítésével kívánjuk 
fejleszteni. A korábban ebben a témában kiírt 
pályázatunk nem volt sikeres. Az idén tavasz-
szal ismét kiírták a pályázatot a napelemes 
rendszer építésére, melyre neveztünk ugyan, 
de az eredményt illetően még nem kaptunk 
döntést.

Beregszászi Miklós z

A telep bejáratánál elhelyezett tejadagoló automata
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baranyai megyeszék-
helytől, Pécstől 7 km-re 
található a 2000 lakosú 

Pellérd község, ahol a Dombai 
Jersey Farm és Sajtműhely 
működik. A családi vállalkozás-
ban jersey teheneket tartanak, 
és azok tejéből különböző tej-
termékeket, leginkább sajto-
kat készítenek. A vállalkozás 
látogatását Dombai Szandrával 
egyeztettem, de teendői végzé-
se akadályozta őt abban, hogy személyesen 
találkozzunk. Távollétében édesanyja, Dombai 
Lajosné Andrea válaszolt kérdéseimre.

Milyen előzményei vannak az állattartás-
nak és a sajtkészítésnek?
A szüleim annak idején tartottak állatokat, 
köztük teheneket is. Szandra lányom jóvol-
tából ez a hagyomány most folytatódik. Úgy 
alakultak a dolgok, hogy egy alkalommal a 
vejem olyan családnál járt látogatóba, ahol 
jersey teheneket tartottak, és sajtot készítet-
tek. Az ott látottak inspirációt adtak Szandra 
számára a példa átvételére, így került sor arra, 
hogy 20 tehenet vásároltunk Túrkevéről, illetve 
Magyarszékről, azóta saját szaporulatunkból 
bővítjük az állományt. A legidősebb egyede-
ink már a negyedik laktációnál tartanak. Az 
egész család kiveszi részét a tennivalókból. 
Vejemnek megmaradt a főállású munkája, 
férjem, lányom és én a vállalkozást csináljuk. 
A sajtkészítés tudnivalóit leginkább könyvek-
ből tanultuk. A lányom és én is részt vettünk 
néhány napos sajtkészítő tanfolyamon, de a 
leghatékonyabb tanulási mód maga a sajtké-
szítés mindennapos gyakorlása.

Milyen nagyságú most 
az állomány, és mi jel-
lemzi azt?
Az eddigi, immár ötéves 
tapasztalat alapján tudom 
azt mondani, hogy nem 
csalódtunk a jersey fajtá-
ban. Nyugodt a viselkedé-
sük, kisebb testtömegük-
nél fogva kevés takarmányt 
fogyasztanak, és kétszer 
olyan magas zsírtartalmú 

a tejük, mint a holstein-frízé, bár nem adnak 
nagy mennyiséget. Az állomány létszáma most 
43 egyed, ebből 20-at fejünk, a többi növendék, 
illetve vemhes. Igénybe vesszük szakember 
segítségét a párosítási terv készítéséhez, ki 
a tehenek küllemi jegyei alapján kiválaszt-
ja a legmegfelelőbb bikát. Vemhesítésre 14 
hónapos korban kerül sor, melyhez szexált 
spermát használunk, ennek eredményeként az 
üszőborjúk születési aránya 90%-os mértékű. 
Jellemzője a fajtának, hogy igen könnyen lezaj-
lik az ellés, nem szorulnak segítségre. A borjúk 
születésük után öt napig vannak az anyjuk-
kal, addig tejet kapnak, leválasztásuk után 
pedig tejport. Háromhetes kortól már szénát is 
kapnak. Évi egy alkalommal történő körmölés 
mellett lábvégbetegségünk nincs, tőgygyulladás 
induláskor a vásárolt teheneknél fordult elő, 
azóta nincs problémánk.

Milyen körülmények között tartják az álla-
tokat, mennyi tej kerül feldolgozásra?
Családi házunk kertjének végében van az 
istállójuk, innen közvetlen lehetőségük van 
arra, hogy legelni menjenek a mintegy 4 ha 
nagyságú területre. Legeltetésük kiegészül 
lucerna- és réti szénával, valamint az abrakkal. 

A fejésnél adott 4 kg abrak kukoricából, árpá-
ból, zabból és premixből áll, szóját nem tartal-
maz. Erjesztett takarmányt nem kapnak. Mivel 
termőfölddel nem rendelkezünk, a takarmányt 
vásárolni kell. Napi két alkalommal fejünk, a 
fejt tej mennyisége 300 liter, melynek zsír-
tartalma a laktációs időszaktól függően 5-8% 
közötti. A tej teljes mennyisége feldolgozásra 
kerül, mindennap készítünk sajtot.

A sajtműhelyben milyen termékek készül-
nek, és azok hol kerülnek értékesítésre? 
Készítünk: félkemény, hosszú érésű (legalább 
3 hónap) sajtokat, különböző fűszeres ízesí-
téssel, krémsajtokat többféle fűszerrel, túró- 
krémeket mazsolás, epres, citromos, szedres 
változatban, joghurtokat, tejfölt, kefirt, vajat, 
mozzarellagolyókat, ordát, camembert sajtot 
és parenyicát is.

Valamennyi termékünk mesterséges ada-
lékanyagok hozzáadása nélkül készül. Itt 
helyben, Pécsett a vásárcsarnokban és egy 
Intersparban értékesítjük őket. Vannak rendez-
vények, melyekre kitelepülünk, és árusítunk. 

Milyen fejlesztési elképzelések kerülnek a 
jövőben megvalósításra?
Szeretnénk elérni, hogy a tejhozam mindegyik 
tehenünknél elérje a 20 literes fejési átlagot. 
Jelenleg minden munkát kézi erővel végzünk, 
ennek kiváltására törekszünk, ezért traktort 
fogunk majd vásárolni, hogy a takarmányo-
zást, a trágyázás munkáját könnyebben elvé-
gezhetővé és gyorsabbá tegyük. Szeretnénk 
elérni, hogy az állomány létszáma biztosítsa 
számunkra, hogy folyamatosan 20 tehenet 
tudjunk fejni.

BEMI z

Jersey farm Pellérden
A baranyai megyeszékhelytől, Pécstől 7 km-re 
található a 2000 lakosú Pellérd község, ahol a Dombai 
Jersey Farm és Sajtműhely működik. 

A

Jersey tehenek legelészés közben

A sajtműhely épülete

Szandra kedvenc sajtjával

Andrea a helybeni értékesítést végzi 



www.tejgazdasagiszemle.hu 9

sajtfesztivál megnyitóján Haller 
Imre, a falu első embere a tör-
ténelmi folytonosságra hívta fel 

a figyelmet, mely szerint „Itt régen sajt-
készítéssel foglalkoztak, sok birkát tar-
tottak, s a keletkezett tejet feldolgozták 
sajttá, és azt itt árusították”.

A kánikulai hőmérséklet sem szegte 
kedvét a fesztiválra látogató több száz 
látogatónak. A kultúrház kertjében felállí-
tott színpad változatos műsora biztosította 
a jó hangulatot, az üstökben szürkemarha 
pörkölt rotyogott. Minden adva volt, hogy 
a kézműves technológiával készült sajtok és tejtermékek kóstolásával 
felejthetetlen ízélményekkel gazdagodjanak a látogatók. 

Kijelenthető, hogy a 14. alkalommal megtartott rendezvény mára a 
hazai termelők és fogyasztók egyik fontos gasztronómiai eseményévé 
vált. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a rendezvényen több Sajtlovag 
is megjelent, és aktívan kivették a részüket a rendezvény szakmai 
színvonalának emelésében. A Tej Terméktanács által 2003-ban 
létrehozott Magyar Sajtlovagrend tagjai, a Sajtlovagok feladatuknak 
tekintik a hazai sajtgyártás rangjának emelését és a fogyasztás nép-
szerűsítését. Tevékenységük révén szélesedik a minőség iránt elköte-
lezett sajtfogyasztók és sajttermelők tábora. A sajt népszerűsítésére 
igen nagy szükség van, mert a magyar lakosság kevés sajtot fogyaszt, 
az évi 7,5 kg-os sajtfogyasztásunkkal messze elmaradunk a franciák 
25 kg-os mennyiségétől. 

Idén is elsősorban ízesített kecskesajtokat lehetett kóstolni és vásárol-
ni, kevesebb volt a tehéntejből készült készítmény. A kézműves sajtké-
szítők az ország távol eső részeiből is érkeztek, legtöbbjük már évek óta 
jár Sajtoskálra. Különlegességnek számított a győri Tebike Kft. pálpusztai 
sajtja. Ez a tehéntejből készült sajt egyike a kevés tradicionális magyar 
sajtnak. A sózott, oltós alvasztású, lágy, zsíros sajt híres erős, pikáns 
bukéjáról, ami minden rúzsflórával érő sajt jellegzetessége. 

Különlegességet jelentett a Sümegprágáról érkező Kalla Kft. ízesí-
tett tejsavóitala is, mely megérdemelne egy kis népszerűsítést, mert 

olcsósága ellenére hihetetlen beltartal-
mi értékei vannak. Évszázadok óta jól 
ismert a gyógyhatása, csodát művel az 
immunrendszerrel, és a legrettegettebb 
betegségek elleni küzdelemben is hatá-
sos segítség.

Plájer János, a rendezvény szerve-
zője több mint húsz sajtkészítőt hívott 
meg, közülük egy tucatnyian jöttek el. 
A jövő évi rendezvény már a 15. lesz, 
ami egy kisjubileumnak felel meg, mely-
re nagyobb létszámú kiállító sajtkészí-
tő érkezése valószínűsíthető. Az idén is 

szakemberekből és laikusokból álló zsűri döntött a díjak odaítéléséről.
I. helyezett Nagy Hajdú Tünde (Margaréta Sajtműhely) 
II. helyezett Sallai -Tóth Adél (Léda Kft.)
III. helyezett Kalla Roland (Kalla Kft.)
A képviselőtestület külön díját Sallai-Tóth Adél (Léda Kft.) kapta, míg a 
„Sajtművész” elismerő oklevelet Pődör István (Tebike Kft.) érdemelte ki.   

Földes István z

Sajtoskáli Sajtfesztivál
Vas megyében, Sárvár és Sopron között találjuk a közel 500 fős Sajtoskált, 

ahol minden évben augusztus első vasárnapján a falunap keretében sajtversenyt 
és sajtvásárt tartanak, melyre idén a 14. alkalommal került sor.

A

Trendek 
a tejiparban

A főbb tejipari trendekből – élvezet, egészség, kényelem és 
költséghatékonyság – a vevői elvárásokat a CSK innovatív termék 
koncepciókra váltotta. A koncepciók következetesen a természetes, 
egészséges és kiváló ízű tejtermékekre koncentrálnak.

Megfelelve az autentikus és megkülönböztető aromákra irányuló 
elvárásoknak, a CSK  Flavour Wheel™ kultúrákat fejlesztett 
ki. A rendelkezésre álló sajtminták segítségével partnereink a 
kívánalmaiknak megfelelő ízprofilt alakíthatják ki a természetesen 
érlelt Goudától, a fokozott ízvilágú Maasdam típusú sajtokig. 

A CSK másik koncepciója a Health Plus™, mely egészséges, 
prémium sajtok gyártását jelenti. Az egyik lehetséges terület a 
Health Plus™-on belül az alacsony zsírtartalmú sajtok szegmense. 
A fejlesztett aroma és állomány profilnak köszönhetően ezen sajtok 
ízérzete a zsírosabb sajtok ízével mérhető.  

Az eddigiek mellett egy további koncepció a Dairy Safe™. Ezen 
kultúrák használatával adalékanyag mentesen állítható elő 
organikus vagy “clean labelling” termék. A Dairy Safe™ kultúrák 
biovédelmi tulajdonságuknak köszönhetően biztosítják a sajtok 
természetes védelmét, valamint kiváló ízt és állományt alakítanak ki.

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

 ▪ jvxj vxx bx,mbxssnnmv smnsvmnsvsmnsvm
Koncepciók a természetes hozzáadott értékhez

 
Szemerszki Zsolt 
ügyvezető igazgató
z.szemerszki@cskfood.com

CSK Hungary Kft
4400 Nyíregyháza, Hungary
Szabadság tér 5. 1/8
Phone: +36 42 504 774
Mobile: +36 205 655581
Fax: +36 42 504 773 
web: www.cskfood.com
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A polgármester kihirdeti a sajtverseny díjazottjait

Sajtot tessék...  Fotó: Unger Tamás / vaol.hu 
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ét évvel a kiválás után a bruttó hazai termék a három országban 
mintegy 30-35 százalékkal visszaesett. A három ország területi, 
népességi és tejtermelési adatait – Magyarországgal és néhány 

más európai országgal összehasonlítva – az alábbi táblázat tartalmaz-
za. A mezőgazdasági termelés szempontjából kedvező, hogy a teljes 
baltikumi körzet tulajdonképpen sík területen fekszik, legmagasabb 
pontja alig haladja meg a 300 métert. 

A vizsgált térség tejtermelését alapvetően meghatározzák az éghajlati 
és a természeti adottságok. Mivel a balti országok legdélebbi pontja 
mintegy 1.000, a legészakibb pedig 1.600 kilométerrel északabbra 
fekszik hazánknál, klímájuk a magyarországinál jóval hűvösebb, bár 
a Golf-áramlat a téli hidegeket – északi fekvésükhöz képest – jelen-
tősen mérsékli. A rövid és hűvös nyarak (a nappali átlaghőmérséklet 
18 és 25 °C között ingadozik) azonban erősen beszűkítik a termeszt-
hető növények körét. Ebből adódóan, valamint a gyengébb minőségű 
talajok miatt, a teljes vetésterület mintegy 60 százalékát mindhárom 
országban a gabonafélék foglalják el, így sem sikerül azonban minden 
évben megtermelni a lakosság kenyérgabona-szükségletét (korábban 
a hiányt a Szovjetunió más területeiről pótolták). A növénytermesztés 
további korlátozó tényezője az erdőterület magas és a szántóföldek 
alacsony részaránya az összes, illetve mezőgazdasági területen belül. 
Az erdők Észtországban 43, a másik két országban pedig mintegy 
30 százalékkal részesednek a teljes területből, a szántóföld pedig a 
mezőgazdasági területnek Észtországban 22, a másik két országban 
48-52 százalékát teszi ki.

Fentiek alapján a tejhasznú szarvasmarha tartása történelmileg (több 
mint ezer éve) létfontosságú szerepet tölt be a körzet lakosságának 
élelmiszer-ellátásában, tekintettel arra, hogy a kenyérgabona szűkös-
sége miatt a hústermeléshez abraktakarmányt gyakorlatilag nem tud-
tak előállítani, a tejelő szarvasmarhát viszont abrak nélkül is el lehetett 
tartani (bár alacsony hozammal). Annak ellenére, hogy a három ország 

együttesen alig több mint 2 százalékkal részesedik az EU-tagországok 
évenkénti tejtermeléséből, a tejtermékek a mai napig nagyon fontos 
szerepet játszanak a lakosság élelmezésében. Ez egyértelműen kiol-
vasható a fenti táblázatban szereplő, a nagy európai tejtermelő orszá-
gokhoz képest jóval magasabb 1.000 lakosra jutó tehénállományból, 
valamint az ugyancsak magas, 220 és 320 kg közötti egy főre jutó 
évenkénti (nyerstej egyenértékre számított) tejfogyasztásból is. A hús-

hasznú szarvasmarha tartásának jelentősége a Baltikumban a nagy 
nyugat-európai tejtermelő országokhoz viszonyítva jóval szerényebb, 
de az utóbbi években növekvő tendenciát mutat, a tejhasznú állomány 
a teljes szarvasmarhalétszámnak 40-45 százalékát jelenti.

A termelésben és ellátásban betöltött, kiemelt szerepe alapján a tejet 
mindhárom országban „fehér aranynak” is nevezik. A szóban forgó 
országok gazdasági helyzete azonban a Szovjetuniótól való függet-
lenség elnyerése után alapvetően megváltozott. A változás elsősorban 
a saját termésből származó gabonaellátás javulásában, valamint a 
tejhozamok emelkedésében, illetve egyes feldolgozóüzemek szuper-
modern berendezésekkel való felszerelésében és a tejtermékexport 
gyors felfutásában nyilvánul meg. Ebben jelentős szerepe volt az 
egész Baltikumban végrehajtott privatizációnak, amely a termőföldet 
és az egyéb mezőgazdasági ingatlanok nagy részét az 1940 előtti 
tulajdonosoknak adta vissza. Mindhárom országot nagyon érzékenyen 
érintette viszont az orosz importtilalom, mivel Oroszország évtizedek 
óta természetes felvevőpiacát képezte a Baltikum tejfeleslegének (a 
szovjet időkben ez nem számított exportnak, az adott országok pedig 
nem önállóan határozták meg a tejtermelés volumenét). Az embargót 
követő egy év alatt az Oroszországba irányuló tejtermékexport a 
három ország viszonylatában 94 százalékkal esett vissza. A helyzetet 
súlyosbította, és számos tejtermelő gazdaságot a termelés feladására 
kényszerített az a tény, hogy az orosz embargó bevezetése egybeesett 
az európai tejválsággal. Ebben a nehéz helyzetben óriási segítséget 

A balti országok tejgazdasága
A balti országok (Észtország, Lettország és Litvánia) Európa észak-keleti 

részén, a Balti-tenger partján, a Finn-öböl és Rigai-öböl közelében találhatók. 
A második világháború kezdetétől mint csatolt szovjet tagországok 

a Szovjetunió felbomlásáig annak részét képezték politikailag és gazdaságilag, 
amely kötődés a mai napig, sőt bizonyára még sokáig érezteti hatását.

K

A balti országok tejtermelése európai összehasonlításban

Ország  Terület (km2) Népesség Fejőstehén-állomány (fő) Tejtermelés Tejhozam

  (1000 fő) országos ezer lakosra (ezer tonna/év) (kg/tehén)

Észtország 45.226 1.312 86.000 61 783 9.091

Lettország 64.589 1.953 154.000 79 984 6.386

Litvánia 62.500 2.939 286.000 97 1.624 5.682

Magyarország 93.030 9.750 244.000 25 1.918 7.862

Németország 357.021 82.670 4.218.000 53 32.672 7.746

Franciaország 551.500 66.628 3.630.000 54 25.216 6.947

Egyesült Kir. 242.495 65.640 1.898.000 30 14.931 7.867
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jelentett az EU által a három országnak juttatott, összesen 28 millió 
eurós kompenzációs mentőcsomag.

A termelőknek fizetett felvásárlási árak 2017 decemberében 
Észtországban 0,33-0,34, Lettországban 0,32-0,33, Litvániában 0,31 
euró körül mozogtak kilónként, a 2015-16. évi tejválság idején viszont 
mind a három országban 0,20 euró körül alakultak, sőt időnként az 
alá is süllyedtek, ami szintén több termelőt csődbe juttatott. A jelen-
legi árak az EU-tagországok között erős közepesnek tekinthetők, így 
már biztosítják a termelők önköltségét, sőt – különösen a nagyobbak 
esetében – azok tisztességes nyereségét is.

A vizsgált országokban a tejelő tehenek takarmányaként (az általában 
késő őszig frissen maradó legelőfű mellett) főként szálastakarmányo-
kat, kis részben silókukoricát, abraktakarmányként pedig árpát hasz-
nálnak, mivel a szemeskukorica a késői kitavaszodás és a hűvös nyár, 
pontosabban a rövidebb tenyészidő miatt nem érik be. A tejhozam 
javításához szükséges abrak összeállításához importra kényszerülnek, 
többek között szójából és olajpogácsából.

Mindhárom országban több évszázados hagyománya van a házilagos, 
majd az utóbbi mintegy 100-120 évben ipari szintre emelt sajtkészí-
tésnek, hiszen korábban az egymástól elzárt településeken (a napi 
begyűjtés és a tulajdonképpeni tejipar hiányában) ez volt gyakorlatilag 
az egyetlen módja annak, hogy a nagyon értékes táplálékot képező 
tejtermékeket hosszabb időre tartósítsák. Jellegzetes, csak a balti 
országokra jellemző sajtok Magyarországon nem vagy csak kevéssé 
ismertek. Ezért az alábbiakban csak példaként említünk meg néhá-
nyat a balti sajtok közül. Az észt sajtkészítés elsősorban a finn, a lett 
és litván pedig az orosz és német hagyományokhoz, illetve ízvilághoz 
igazodik.

Az észt piimatööstus egy holland típusú, enyhén savas aromájú, lágy 
vagy félkemény konzisztenciájú oltott sajt, magas zsír- és kalciumtar-
talommal, 3-5 mm átmérőjű, kör alakú lyukakkal. Pasztőrözött tejből 
készül, baktériumok, élesztők és só hozzáadásával. Az oltáshoz nem 
állati eredetű oltóanyagot használnak, ezért ezt a sajtot vegetáriánu-
sok is fogyaszthatják. Ugyancsak észt recept alapján készül a különle-
ges díszítésű suitsujuustu desszertsajt. 

A lettek leghíresebb, több országban ismert lágy sajtja a jān,u siers, 
amely túró, nyerstej, víz és vaj elegyéből felhevítéssel és köménymag 
hozzáadásával, végül pedig egy finom textilszűrőn áteresztve készül. 

Mielőtt ez a sajtmassza megszilárdul, lapos tálba vagy kisebb edé-
nyekbe öntik, így néhány nap múlva szeletelhető lesz. Ez a sajt több-
nyire a Szent Iván-naphoz kapcsolódó ünnepi alkalmak menüsorának 
elmaradhatatlan kelléke, barna sörrel fogyasztják. Szintén lettországi 
recept alapján készül a krievijas félkemény, zsíros sajt, amely a gouda 
sajtra emlékeztet, általában 5,7 kg-os (hasáb alakú) tömbökben gyárt-
ják, de a boltokban szeletelve is kapható.

Ugyancsak több országban 
ismert a litvánok dziugas elne-
vezésű, laktózszegény, hosszú 
érlelésű (12 vagy 36 hónapos), 
kekszre emlékeztető ízű, szinte 
morzsolódó textúrájú, kemény 
sajtja. Ízgazdagsága az olasz 
keménysajtokhoz hasonlítha-
tó, bár a litvánok már akkor is 
gyártották, amikor Olaszországnak a hírét csak kevesen ismerték 
az országban. A dziugas sajt két évvel ezelőtt, a Nemzetek SZEGA 
Sajtversenyén – ahol a magyar sajtok is kiváló eredménnyel szere-
peltek – a magyar ínyencek nagy részét is meghódította, és az egyik 
kedvenc külföldi sajtjuk lett.

A három ország tejgazdaságát egyenként vizsgálva a következő képet 
kapjuk: A tejtermelés leglátványosabb és legnagyobb fejlődése, 
illetve modernizálása a balti országok legészakibb és legkisebb tagjá-
ban, Észtországban ment végbe, amelyet a tejipar „balti tigrisének” 
is neveznek. Itt az egy farmra jutó átlagos tehénlétszám az utóbbi 25 
évben 32 egyedről 150-re nőtt, így Észtország jelenleg Dánia után a 
második helyen áll Európában a tejtermelés koncentrációját tekintve. 
Ugyanakkor az egy tehénre jutó tejhozam több mint kétszeresére emel-
kedett, miközben a tejtermelő gazdaságok száma mintegy 3.000-ről 
575-re, azaz valamivel több mint egyötödére apadt. Ennek azért van 
különleges jelentősége, mert a nagy koncentrációjú gazdaságok sokkal 
jobb beruházási lehetőségekkel rendelkeznek a nagyértékű gépek és 
berendezések beszerzéséhez, termelési hatékonyságuk pedig jóval 
magasabb az átlagnál. Az Észt Egyetem Közgazdasági Intézetének 
tanulmánya kimutatta, hogy a 600 tehénnél nagyobb létszámú gazda-
ságokban az átlagos tejhozam 10.000 kg fölött van, szemben a 100 
tehénnél kevesebbet tartó farmok 7.400 kg-os átlagával. Az átlagos 
tejhozam látványos fejlődésében jelentős szerepet játszott a genetikailag 
feljavított tejelőállomány, amelynek 63 százalékát a helyi viszonyokra, 
több évtizeden át tartó nemesítési folyamat eredményeként (hét külön-
böző fajtával) átkeresztezett észt vörös adja. 

A suitsujuustu-kanaliharullid észt desszertsajt

A lett jān, u siers 

A híres litván dziugas sajt
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A tejtermelés modernizálásához az észt 
állam támogatása és a külföldi tőke 
magas részvétele mellett – a finnugor 
rokonság kapcsán – Finnország is jelen-
tős szervezési és anyagi támogatást nyúj-
tott. Ennek a legutóbbi években egy kissé 
bizarr következménye is lett, nevezetesen 
az észt tejtermelés konkurenciát támaszt 
Finnországnak az exportban, mivel az 
észtek a finneknél és a svédeknél (sőt 
más európai országoknál is) kilónként 0,10-015 euróval olcsóbban 
tudják előállítani a tejet. A gyéren lakott Észtországban ugyanis 
jobb lehetőségek vannak takarmánytermő területek vásárlására, 
tekintettel arra, hogy egy hektár jó minő-
ségű (kenyérgabona termesztésre viszont 
nem alkalmas) föld ára 3.500-4.000 euró 
között mozog, ugyanez Hollandiában 
akár az 50.000 eurót is elérheti. Ez 
perspektívában annyit jelent, hogy a tej-
termelés hatékonyságában Észtország 
egyre inkább komparatív előnyre tesz 
szert az észak-európai nagy tejtermelő 
országokkal szemben (Hollandia, Dánia, 
Svédország, Finnország), és ezzel teret 
nyer az exportban.

A gazdasági környezet javulása és a tejhozam nagyarányú növekedése 
lehetővé tette, hogy az Észtországban előállított tejmennyiség közel 50 
százalékát külföldön értékesítsék. A főleg tejpor, sajt és nyerstej for-
májában mintegy 40 országba kivitt tejtermékekből az elmúlt 3 évben 
évente kereken 120 millió euró bevétele származott az országnak. 
A legnagyobb felvevőpiacokat az EU-tagországok képezik (főleg 
Litvánia, Lettország és Finnország), de az utóbbi években egyre 
nagyobb mennyiséget sikerül exportálni Kínába is. A legfontosabb fel-
dolgozott termék a sajt, ebből 2016-ban és 2017-ben évi 33-44 ezer 
tonnát gyártottak, és a megtermelt tej közel 60 százalékát sajtgyártás-
ra használták. Jelentős még a vaj és a savanyú tejtermékek gyártása is 
(évi 4.500, illetve 32.000 tonna). A legutóbbi két-három évben a görög 
típusú joghurtok nagyon népszerűek lettek az észt fogyasztók körében. 

A tejtermelés Lettországban is a mezőgazdaság fontos szektorát 
képezi (a teljes mezőgazdasági termelési érték 22,6 százalékát adja). 
A termelés és feldolgozás koncentrációja azonban jóval alacsonyabb 
az észtországinál. Bár az ország területe és lakóinak száma mintegy 
40 százalékkal nagyobb Észtországénál, ez a különbség nem indokolja 
a közel huszonötször több (17.500) tejtermelő üzem működtetését. 
A lett termelők több mint 80 százaléka 5 tehénnél kevesebbet tart (ők 
a megtermelt tejnek mindössze 8 százalékát értékesítik, tejhozamuk 
pedig alig egyharmadát teszi ki az egyébként sem magas országos 
átlagnak), és csak 13 százaléka tart 300-nál többet. Az egy gazda-
ságra jutó tehénlétszám 10 példány körül mozog annak ellenére, hogy 
az alacsony hozamú tehenek jelentős részét 10 évvel ezelőtt csaknem 
teljesen kiselejtezték. Tejtermelésre alapvetően három fajtát alkal-
maznak: lett barna, lett vörös, holstein (fekete-fehér és vörös-fehér).

Az országban megtermelt tejet 55-60 vállalat dolgozza fel, amelyek 
összesen 6.100 dolgozót foglalkoztatnak. Ezek közül a hat legna-
gyobb cég mintegy 70 százalékkal részesedik a teljes feldolgozásból. 

A legutóbbi 20 évben az évente előállított tej-
mennyiség megkétszereződött, így Lettország 
tejtermékekből nettó exportőrré lépett elő, a 
megtermelt tejnek több mint 50 százaléka 
exportra kerül. A nagyméretű felfuttatást a 
magas fűhozamú legelőknek a mezőgaz-
dasági területen belüli magas részaránya, 
valamint a gabonatermesztés alól – a ter-
mésátlagok növekedése révén – felszabadu-
ló takarmánytermő területek rendelkezésre 

állása tette lehetővé. A feldolgozókapacitás viszont nem képes befo-
gadni az erősen megnövekedett nyerstejmennyiséget, ezért évente 
mintegy 200.000 tonna lett tejet Litvániában dolgoznak fel. A feldol-

gozott termékek választéka szélesebb, mint 
Észtországban. 

Komoly gondot okoz a fejőstehénlétszám 
ingadozása. A The Baltic Course hírportál 
augusztus 15-i híradása szerint a lett állo-
mány ez év júliusára 149.749 darabra csök-
kent, ami a tejkibocsátás 8,4 százalékos 
csökkenését vonta maga után az egy évvel 
korábbihoz képest.

Az évente megtermelt tejből a lettek 120.000 
tonnát ivótejként fogyasztanak el. 440.000 

tonnából sajtot és vajat, 35-40 ezer tonnából tejport, a fennmaradó 
mennyiségből pedig tejszínt, túrót és joghurtokat készítenek. A lettek 
az elmúlt évben 46.620 tonna, 2016-ban pedig 38.630 tonna sajtot állí-
tottak elő, amelynek több mint 60 százaléka exportra került, és komoly 
bevételt hozott az országnak. Az egy főre jutó évi fogyasztás sajtokból 
14,50 kg körül mozog. Az elmúlt 10 évben a lett sajtgyártás a lakosság 
alacsony fizetőképes kereslete miatt több mint 15 százalékkal csökkent.

A lettek gasztronómiája is sokoldalú és kifinomult, így például az 
amuse bouche tejhabja Dolly fajtájú tehéntől származik, a kecskesajt 
organikus és 25 napig érlelt, a sajtfogyasztás gyakori kísérőjét, a 
makrélát pedig tradicionális recept szerint az étteremben füstölik, 
almafával. A sajtjaikat ínyencséggé varázsolják halak, vadak, erdei 
gyümölcsök és méz dekoratív kombinációival. 

Lettország – főleg kemény sajtokból, vajból és nyerstejből álló – tejter-
mékexportja 2017-ben 90.000 tonnát tett ki (nem számítva a nyerstej 
kivitelét), és 143 millió eurós rekordot ért el, ami 32 százalékkal 
meghaladta az egy évvel korábban kivitt értéket. A lett tejtermékek 
most már a világ 90 országába jutnak el, ennek alapján megállapít-
ható, hogy az ország tejipara kiheverte az orosz embargó által okozott 
piacvesztést. A legfontosabb felvevőpiacokat a szomszédos és a skan-
dináv országok jelentik, az utóbbi években azonban a Németországba 
irányuló export megháromszorozódott, miután néhány lett sajt magas 
díjat kapott egy német kiállításon. Ezenkívül Kína is egyre növeli az 
egyelőre szerény vásárlásait.

A balti országok közül a legtöbb tejet – éves szinten 1,6 millió 
tonnát – Litvánia állítja elő, amely a legnagyobb fejőstehén-állo-
mánnyal és a legjobban szervezett tejpiaccal, feldolgozási, tárolási 
és logisztikai infrastruktúrával rendelkezik, bár a tejtermelés csak 20 
százalékkal részesedik a mezőgazdaság teljes termelési értékéből. 

Az észt sajtok gazdag választéka

A 2.500 tehenes Väätsa farm 
De Laval fejőállása
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A tejtermelés jelentős része azonban itt is elaprózott kisgazdaságok-
ban folyik, nagyon magas az 5-nél kevesebb tehenet tartó gazda-
ságok száma, ami negatívan hat az átlagos tejhozam és a termelés 
jövedelmezőségének alakulására, bár az utóbbit a viszonylag alacsony 
önköltség nagyrészt kompenzálja. 

Az utóbbi három évben az évente előállított 1,6 millió tonna tej fel-
dolgozását 32 üzem végezte, közülük az öt legnagyobb részesedése 
meghaladta a 90 százalékot. A feldolgozók az utóbbi években a 110 
ezer tonna ivótej – valamint a népszerű joghurtok, fermentált termé-
kek, a tejszín, illetve a túró és a desszertek mellett – évi 106 ezer 
tonna sajtot, 17 ezer tonna vajat és 35-40 ezer tonna tejport állítottak 
elő. A litván tejipar irányítói a jövőben a vaj és a sajtok gyártására 
kívánnak koncentrálni, mivel ezekre mutatkozik a legnagyobb kereslet 
belföldön és a külföldi piacokon egyaránt. Az import fellendítette a tej-
por iránti keresletet is, 2016-ban azonban Litvánia több mint 33 ezer 
tonna tejport intervenciós raktárba volt kénytelen helyezni. A belföldi 
piacon a legfontosabb feldolgozott termék a vaj és a sajt, az utóbbiból 
egy litván állampolgár évi átlagban 20,1 kg-ot fogyaszt.

A másik két balti országhoz hasonlóan Litvánia is jelentős tejter-
mékexportot bonyolít le, amely az éves termelés 55-60 százalékát 
veszi fel, és főleg nyerstej, tejszín, vaj és tejpor kerül kiszállításra. 
Litvánia 2017-ben 63.000 tonna tejterméket szállított külföldre, 
ami 16 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget. 
A tejszektornak az exportból több mint 400 millió euró árbevé-
tele származott. Ezen belül a nyerstej exportja (főleg Líbiába és 

Hongkongba) 72, a sajtoké pedig (Dél-Koreába, az USA-ba és Örmény- 
országba) 14 százalékkal növekedett. 

Litvánia a három ország közül nemcsak a legnagyobb tejtermelő, 
hanem egyben a legjobb lehetőségekkel rendelkezik a termelés továb-
bi felfuttatásához, mivel annak feltételei (termőföldek, legelők, terme-
lési hagyományok, munkaerő és feldolgozókapacitás) rendelkezésre 
állnak. A litván kormány az elmúlt évben összeállított távlati tervében 
az éves tejkibocsátásnak a jelenlegi 1,6 millió tonnáról 2,2-2,5 millió 
tonnára történő felfejlesztését irányozta elő 2025-ig. Egy ilyen terv 
megfogalmazásában természetesen az alacsony termelési költségek 
is jelentős szerepet játszottak.

Összefoglalva megállapítható, hogy a balti országok tejgazdasága a füg-
getlenség elnyerése óta jelentős sikereket ért el, és megvan a lehetőség 
arra, hogy a nemzetgazdaság stabil szektora maradjon, megerősítse 
pozícióit a lakosság ellátásában és az exportban. Az export mellett 
mindhárom ország importál is tejtermékeket választékbővítés céljából, 
de ez – Lettország kivételével – nem haladja meg a belső termelés 
10-15 százalékát. Időnként gondot okoz a tőkeellátás és a takarmánybe-
szerzés, a fejőstehénlétszám ingadozása, valamint a korszerű termékek 
belső piacát korlátozó fizetőképes kereslet hiánya. Helyi elemzők szerint 
azonban ezek a nehézségek a közeli jövőben áthidalhatók lesznek, mivel 
a természeti adottságok és az importkereslet alapján minhárom ország 
éves tejkibocsátása számottevően növelhető. 

dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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r. Merényi Imre (tejgazdasági és tejipari szakmérnök, szarvas-
marha-tenyésztési szakmérnök) 1938. október 12-én született 
Szekszárdon. Az általános iskolai tanulmányai befejezése után a 

Székesfehérvári Mezőgazdasági Technikumban érettségizett, 1956-ban. 
Egyéves szakmai gyakorlat után, 1957-ben a 
Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia hallgató-
ja lett, és 1961-ben diplomázott. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen 1962-ben tejgazda-
sági és tejipari, 1976-ban szarvasmarha-tenyész-
tési szakmérnöki oklevelet szerzett, és 1969-ben 
mezőgazdaság-tudományi doktorrá avatták.

A tejiparban különböző vezetői munkakö-
rökben dolgozott 1961-től nyugdíjazásáig, 
2002-ig. Szakmai munkája során elsősorban 
a nyerstej mint alapanyag minőségének biz-
tosításával, a tejfeldolgozás során pedig a 
korszerű új tejfeldolgozó technológiák hazai 
bevezetésével, illetve ezek feltételeinek meg-
teremtésével foglalkozott.

1992-2002-ig a Földművelésügyi Minisztéri-
umban létrehozott EU-harmonizációs Bizottság 
Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Szak- 
csoportjának tevékeny munkatársa volt. 
Feladata elsősorban az EU szakmai direktívái-
nak és irányelveinek a hazai nemzeti jogra történő átültetése volt. Ezen 
túlmenően tevékenyen részt vett a hazai tejgazdaságban bevezetésre 
kerülő HACCP munkacsoportjának munkájában is.

1992-től az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek tagja, ahol jelenleg 
is élelmiszeripari szakértőként dolgozik. A minisztérium Eredetvédelmi 
Tanácsának és az Élelmiszerkönyv szakbizottságának is tagja.

2008-ban a földművelési miniszter bronz Életfa díjban részesítette.

A Magyar Élelmiszer-tudományi és -technológiai Egyesületben 1964 
óta tevékenykedik, több cikluson keresztül tagja volt a Tejipari 
Szakosztály vezetőségének és a MÉTE Ellenőrző Bizottságának.

Szakmai munkája során több szakkönyvnek szerzője, illetve szerkesz-
tője volt, és közel ötven szakcikke jelent meg a hazai és nemzetközi 
szaksajtóban. Szakirodalmi és oktatási tevékenysége kiterjedt az állat-
tenyésztésre (tejelő szarvasmarhák), a tejtermelésre és -feldolgozásra, 
a tejipari technológiákra és tejtermékek fejlesztésére. 1971-től napja-
inkig számos szakcikket jelentetett meg, többek között a tejtermelés 
és -feldolgozás élelmiszerhigiéniai, mikrobiológiai kérdéseiről.

Jelenleg is rendszeresen publikál a Tejgazdasági Szemlében, és 
szaktanácsaival segíti a tejtermelők, tejfeldolgozók eredményes tevé-
kenységét.

Az 1996-ban kiadott Tejgazdasági kézikönyv (Merényi Imre, Lengyel 
Zoltán) egyetemi tankönyv, és még napjainkban is a tejtermelés, tej-
feldolgozás alapművének számít.

Az 1999-ben megjelent A tej és termelése 
(Merényi Imre – Schneider Frigyes) a tejter-
melést vállalkozásban végző gazdák számára 
készült. Az egyes témákat a gyakorlati szak-
ember szemszögéből, egyszerűen, közérthe-
tően és részletesen tárgyalja. Ismerteti a tej 
tulajdonságait és összetételét. Külön fejeze-
tet szentel a tej mennyiségét, összetételét, 
tulajdonságait befolyásoló tényezőknek, a 
tejhibáknak és a fejés és az elsődleges tejfel-
dolgozás kérdéseinek.

A Tőgyegészség és tehéntejminőség (Simon 
Ferenc, Szita Géza, Merényi Imre, 2001) tizen-
egy fejezete a tőgyegészségtannal és a tejjel 
kapcsolatos alapismereteket összegzi. A tej 
minőségét alapvetően a tejet szolgáltató tehén 
és mindenekelőtt a tőgy egészségi állapota, 
valamint a tejnyerés és tejkezelés szakszerű-
sége határozza meg. A könyv ismerteti a tőgy 
anatómiáját és élettanát, valamint a tehén-
tej tulajdonságait. Részletesen foglalkozik a 

tőgyegészségüggyel, a különböző tőgygyulladásokkal, bemutatva azok 
kórtani és klinikai jellemzőit, továbbá a megelőzési és gyógykezelési 
lehetőségeiket. A berendezések tisztításáról és fertőtlenítéséről önálló 
fejezetek szólnak. A tejvizsgálati módszereket és a fontosabb tejtermé-
keket bemutató fejezetek már a feldolgozásba engednek bepillantást.

Az 2014-ben elektronikus formában is kiadott  Élelmiszer-higiénia 
(Bíró Géza, 1993,  1999)   (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigienia/index.html)  több feje-
zetét Merényi Imre állította össze. A szerzők arra vállalkoztak, hogy 
az élelmiszer-higiénia különböző területeit összefoglalják a terjedelmi 
korlátok keretein belül, és egységes szerkezetben teljes képet adjanak 
a tantárgyról. Az elmúlt időszak eseményei is bizonyítják az élelmi-
szer-higiénia ismereteinek szükségszerűségét. A megnövekedett 
feladatok, a változó jogszabályok egyre nagyobb követelményeket 
támasztanak mind a szolgáltató szektorral, mind az ellenőrzést 
végző szakemberekkel szemben. Az élelmiszer-ellenőrzésben hónap-
ról-hónapra nagyobb jelentőségű a technológiai higiénia, a termelés, 
kereskedelem higiéniai szintjének vizsgálata is. Mindezeken túl a 
szakkönyvből megismerhetjük az élelmiszerexport és -import követel-
ményeit, különös tekintettel az Európai Unió előírásaira és ajánlásaira.
A könyv napjainkban is kiegészítő tankönyve az Állatorvostudományi 
Egyetem (UNIVET) élelmiszerhigiénia-oktatásának.

További eredményes munkát, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Dr. Merényi Imre kitüntetése
2018. augusztus 20. alkalmából az agrárminiszter ezüst Életfa díjat adományozott 

Dr. Merényi Imrének, a Tejgazdasági Szemle munkatársának.

D

Dr. Merényi Imre átveszi a kitüntetést
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A kolosztrum jelentősége

A kolosztrum (föcstej) mind az ember, mind pedig az állatok születése 
után az erős immunrendszer és a kitűnő egészségi állapot kulcsfon-
tosságú tényezője. A tejmirigy a tejelválasztás kezdetén olyan egyedi 
összetevőket termel, amelyek az újszülött szervezet számára folyékony 
aranyként, „élet-elixírként” hatnak. Ez kissé fellengzősen hangzik, de 
nem szabad alábecsülni a kolosztrum jelentőségét. A kolosztrum pozití-
van befolyásolja a borjú takarmányfelvételét, növekedését, fejlődését és 
a későbbiek során a fertilitást, illetve tejhozamot.

Mitől különleges a kolosztrum?

A kolosztrum a különböző ellenanyagok és növekedési faktorok jól 
kiegyensúlyozott kombinációja. Ezek együttesen olyan keveréket alkot-
nak, amelynek hatása jóval erősebb, mint az egyes összetevőké önma-
gukban.

A kolosztrum legértékesebb összetevői az immunglobulinok (ellen- 
anyagok). Az ellenanyagokat a szervezet védelmében történő speciális 
szerepük alapján különböztetjük meg. Általában elmondható, hogy az 
immunglobulinok semlegesítik a toxinokat, kórokozó baktériumokat és 
vírusokat.

A kolosztrum számos egyéb alkotóelemet is tartalmaz, mint például a 
laktoferrin és lizozimek. Ezeknek vírusölő, antibakteriális és gyulladás- 
csökkentő hatása van. A föcstej beltartalmi értéke magas, aminosa-
vakban, vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag 
táplálék.

Kolosztrum- Arány a
összetevő normál tejhez Hatás
 képest 
Immunglobulinok > 100 : 1 Immunfunkció

Laktoferrin > 15 : 1
 Helyi immunhatás 

  a bélrendszerben
IGF-I 80 : 1 
IGF-II 20 : 1 Lokális hatás
Epidermális növekedési faktor 2 : 1 a bélrendszerben
Inzulin 100 : 1 
Interleukinek > 100 : 1 
Relaxin 19 : 1 Ivarszervek fejlődése
Prolaktin  
TGFα és TGFß > 100 : 1 
Leptin  Hipotalamusz – agyalapi 
  mirigyrendszer
Leukociták  Immunfunkció

A FOLYÉKONY ARANY – A KOLOSZTRUM
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

Kép: Trouw Nutrition Mikor és mennyit?

A borjú születése után a bélfal rövid időn belül záródik, ezért rendkívül 
fontos, hogy a kolosztrumot a borjú a lehető legrövidebb időn belül a 
megfelelő minőségben és mennyiségben megkapja. A legújabb ajánlá-
sok szerint a születést követő első két órán belül 4 liter (nagyobb testű 
szarvasmarhafajták esetén) kolosztrumot kell megitatni.

Az újszülött borjúnak kb. 100 g IgG-re van szüksége a vér megfelelő 
ellenanyagszintjének eléréséhez, ami 2-3 liter kiváló minőségű föcstejjel 
biztosítható. Az immunglobulinok és a kolosztrum csak a születés utáni 
néhány órán belül szívódik fel közvetlenül a véráramba. A közvetlen 
felszívódás mértéke 1-2 napon belül lecsökken, végül a bélfal záródá-
sával együtt teljesen megszűnik. A kolosztrumnak nem csak a passzív 
immunitásban van kiemelt szerepe, hanem a bélfalat közvetlenül is védi 
a kórokozóktól.

A jó minőségű, megfelelően felszívódott kolosztrum a következőkre van 
kedvező hatással:
– passzív immunitás
– glükózfelszívódás
– bélrendszer fejlődése
– laktóz emésztése
– növekedés
– későbbi tejhozam

Az alábbi táblázatban a kolosztrum mennyiségére vonatkozó kísérlet 
eredményeit láthatjuk. Steve Faber és munkatársai 2005-ben végezték 
a kísérletet, amelynek során a borjakat két csoportra osztották. Az egyik 
csoport 2 liter kolosztrumot kapott születés után, a másik csoport pedig 
4 liter kolosztrumot kapott. Az eredmények igazolták, hogy a borjakkal 
közvetlenül a születés után megitatott kolosztrum mennyisége jelentős 
mértékben befolyásolta az ivarérettség előtti időszakban a napi test- 
tömeg-gyarapodást (+230 g/nap) és a nagyobb mennyiségű koloszt-
rummal itatott borjak a 2. laktáció során során magasabb tejhozamot is 
mutattak (+1027 kg).

 2 liter 4 liter
 kolosztrum kolosztrum
Borjak száma 37 31
Átlagos napi testtömeg-gyarapodás, kg 0.80 1.03*
Életkor 1. termékenyítésnél (hónap) 14.0 13.5 ns
2. laktáció túlélési arány (%) 75.7 87.1*
2. laktáció tejhozam (kg) 16,015 17,042*

     *P < 0,05; ns P > 0,1                                             Faber et al., 2005.

A kolosztrum szerepe

A kolosztrum egyes biológiailag aktív összetevői, például az inzulin, 
IGF-I, relaxin és egyéb növekedési faktorok, illetve hormonok szintén 
fontos tényezők lehetnek a fejlődési folyamatokban. Amennyiben a borjú 
nem megfelelő mennyiségben vagy egyáltalán nem jut kolosztrumhoz, az 
negatívan befolyásolja a szervezet fejlődését, illetve a takarmányértéke-
sítést és -hasznosulást. Az elmélet igazolására Soberon és Van Amburgh 

Kép: Trouw Nutrition
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Kolosztrumkezelés

A kolosztrum kezelése során mindvégig szigorúan be kell tartani a higié-
niai szabályokat. A borjú a születés pillanatában védtelen a környezetben 
található kórokozókkal szemben, ezért ügyelni kell arra, hogy már a szal-
ma, amibe születik, tiszta, friss és penészmentes legyen. A kolosztrum 
fejése során ugyanúgy el kell végezni az előfejést és a tőgyfertőtlení-
tést, mint a termelés esetében, eldobható gumikesztyű alkalmazásával. 
A fejőgépnek, sajtárnak és minden további kolosztrumtároló edénynek, 
valamint a borjúitató eszközöknek fertőtlenítettnek kell lenniük.

A kolosztrum kezelésével és itatásával kapcsolatos legfőbb kihívások 
a következők: mennyiség, minőség, idő, higiénia, hőmérséklet, egyszerű 
kezelés. Erre nyújt megoldást a dán coloQuick rendszer. 

A coloQuick szinte teljes mértékig zárt rendszerben kezeli a kolosztru-
mot, minimálisra csökkentve a minőségi veszteségeket és a kórokozókkal 
történő szennyeződést. Az első lépés a kifejt kolosztrum minőségének 
ellenőrzése. Ezután a föcstejet töltőállvány segítségével az egyszer hasz-
nálatos 4 literes tasakokba kell tölteni, majd a tasakot tartó kazettát a 
fagyasztóba kell helyezni, minőség alapján válogatva. Az ajánlott fagyasz-
tási hőmérséklet –14 °C. A fagyasztás előtt beiktatható a pasztőrözés, 
amelynek során a hőmérséklet függvényében csökkenhet az immunglo-
bulin-tartalom, de ennél fontosabb a kórokozók elpusztítása.

Amíg a gondozó az ellést követően a borjú körüli teendőket (légzés- 
ellenőrzés, köldökcsonk-fertőtlenítés, csutakolás stb.) elvégzi, a 
coloQuick kiolvasztó egység kb. 20 perc alatt az immunglobulinszin-
tet megőrző kíméletes eljárással teljes mértékben kiengedi és itatási 
hőmérsékletre melegíti a kolosztrumot. A tasakhoz közvetlenül csat-
lakoztatható a cumi vagy szonda, amelynek segítségével a borjúval 
megitatható a föcstej.

A rendszer alkalmazásával biztosítható, hogy minden borjú a lehető 
legjobb minőségű és megfelelő mennyiségű kolosztrumhoz jusson 
születése után 1-2 órán belül. Ezzel javítható az állomány egészségügyi 
státusza, csökken a megbetegedések száma.

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: 
www.lifestartscience.com

Információ: 
www.intermix.hu 
Borjúnevelés menü Sprayfo

A Sprayfo és coloQuick hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, 
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

(2011) vizsgálta a kolosztrummal való ellátottság hatását a választás előtti 
napi testtömeg-gyarapodásra és a különböző mennyiségű kolosztrum- 
itatás befolyását a tejpótló tápszer felvételének mennyiségére. 

A borjak közvetlenül születés után magas (4 liter) vagy alacsony 
(2 liter) mennyiségű kolosztrumot kaptak. A két csoportot további két-
két csoportra osztották, amelyekből 1-1 csoport alacsony mennyiségű 
tejpótló tápszert kapott, 1-1 csoport pedig ad libitum kapta a tejpótló 
tápszert. A kísérlet során minden borjú megfelelően megkapta a passzív 
immunitás kialakulásához szükséges föcstejet.

Azokat a borjakat, amelyek 4 liter kolosztrumot és ad libitum tejpótló 
tápszert kaptak, összehasonlítva azokkal, amelyek 2 liter kolosztrumot 
és ad libitum tejpótló tápszert kaptak, a következőket tapasztaltuk: a 
4 liter kolosztrumot kapott borjak tejpótlótápszer-felvétele 8,5%-kal 
magasabb volt, a választás előtti átlagos napi testtömeg-gyarapodásuk 
18%-kal magasabb volt, és a választás után a 80. napig a szárazanyag-
felvétel 12%-kal, az átlagos napi testtömeg-gyarapodás pedig 25%-kal 
volt magasabb. Mindezekből levonható, hogy a kolosztrum valószínűleg 
befolyásolja az étvágy szabályozását, amelyen keresztül javítja a test-
tömeg-gyarapodást és a takarmányértékesítést, ezáltal pozitív hatással 
van a jövőbeli tejtermelésre is.

Tejpótló tápszer itatása Ad libitum Visszafogott
Kolosztrum 4 L 2 L 4 L 2 L
Borjak száma 34 26 38 27
Születéskori testtömeg, kg 44.0 41.7 43.5 43.1
IgG-koncentráció, g/L 27.5 14.7 24.8 14.2
Választáskori testtömeg, kg 78.0 72.1 63.5 62.6
Átlagos napi testtömeg- 
gyarapodás választás előtt, kg 

0.789 0.671 0.422 0.390

Átlagos napi testtömeg-gyarapodás
születéstől 80 napos korig, kg 

0.780 0.662 0.590 0.531

Összes tejpótló tápszer 
felvétele, kg szárazanyag 

44.5 40.8 20.4 20.0

Átlagos napi testtömeg- 
gyarapodás választás után, kg 

1.089 0.862 0.953 0.907

Szárazanyag-felvétel 
választás után, kg/nap 

2.903 2.585 2.903 2.676

Soberon (Trouw Nutrition R&D Department) et al., 2011.

A kolosztrum minősége 

A kolosztrum minőségét elsődlegesen a magas ellenanyag-tartalom 
(50-60 g IgG/liter) és a minél alacsonyabb kórokozó-összcsíraszám 
(100000 CFU/ml alatt) jellemzik. A föcstej minősége számos tényezőtől 
függ, mint például a tehén életkora, immunstátusza, szárazonállás 
hossza, takarmányozás stb. Az immunglobulin-tartalom optikai refrak-
tométer vagy kolosztrummérő segítségével határozható meg. A koloszt-
rumot az ellést követő rövid időn belül ki kell fejni, mivel a kolosztrum 
beltartalma már a tőgyön belül is csökken. Legértékesebb az első 
fejésből származó föcstej. Ha ennek az immunglobulin- és fehérjetartal-
mát 100%-nak vesszük, akkor a 2. napon ez 26%, a 3. napon 12%, a 
4. napon pedig már csak 5% (Faber et al.).

A Trouw Nutrition LifeStart programjában a tejpótló tápszerek kivá-
ló minősége mellett kiemelt helyet kaptak a kolosztrumitatással és 
-minőséggel kapcsolatos kutatások. A borjú életében az első táplálék 
a kolosztrum, ezért annak minősége és mennyisége hatással van az 
egészségre, a növekedésre, későbbi tejhozamra és hasznos élettar-
tamra is.
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Magától adódik a kérdés, miként csöppen-
tél bele a gazdálkodás világába?
A Balaton mellett, Keszthelyen nevelkedtem, 
majd a vendéglátás területén, szállodásként 
dolgoztam, pályafutásomat szállodaigazgató-
ként fejeztem be. Az idősebbik fiam születése 
előtt költöztünk Nemesbükre. A falusi légkör 
visszaidézte számomra azt a hangulatot, mely 
gyermekkoromra emlékeztetett. Akkortájt, 
mikor nagymamámhoz mentünk Lentibe, lát-
tuk, hogyan vonul ki a csorda a legelőre.

Már hatodik éve annak, hogy elkezdtem 
állatokat tartani. Három év elteltével jutottam 
el arra a szintre, hogy az állatok tartásá-
ból és a sajtkészítésből meg tudok élni. 
Kezdetben baromfit, birkát és kecskét tartot-
tam. Elkezdtem járatni a Kistermelők Lapját, 
abban olvastam először a jersey tehénről. 
Nagyon megtetszett, magával ragadott az 
állat szépsége, elhatároztam, hogy nekem is 
lesz ilyenem. Az elhatározást tettek követték, 
megvásároltam a teheneket.

Környezeted miként fogadta a nagy átala-
kulást? 
Sokan rácsodálkoznak arra, hogy egy keszt-
helyi bulizó srác miként lesz gazdálkodó. 
Gondolkodtam én is fejlődésem történetén, 
az ősi gyökerek valószínűleg dédnagypapám-
hoz vezetnek vissza, ki gazdaemberként élte 
le az életét.  Ismerőseim közül többen le 
akartak beszélni a vállalkozásról, mondván, 
hogy ez sok munkával jár. Tény és való, 
egyszerűbb lenne kimenni Ausztriába vagy 
Németországba, ott kevesebb munkával tud-
nám megkeresni a megélhetéshez szükséges 
javakat. Mégsem a könnyebb utat, az alkal-
mazotti létet választottam, mert van bennem 
egy olyan bizonyítási vágy, hogy megmutas-
sam, itthon is lehet eredményesen gazdál-
kodni, lehet értéket teremteni, és jó érzés az, 
ha valamit tudok hagyni magam után. 

Miért választottad a jersey fajtát?
Először fotón láttam a jersey tehenet. A fo- 
tó kapcsán bevillant egy kép, látni véltem 
a pajtát, melyből kinéz egy jersey tehén. 

Szerintem a jersey a tehenek Rolls-Royce-a. 
Annyira szép, annyira kedves jószág. Nálam 
mindegyiknek neve van, melyek mind „B” 
betűvel kezdődnek.

Túrkevéről vásároltam az első egyedeket, 
majd a többit Magyarszékről, melyek ott a 
tőgyállásuk miatt robotfejésre alkalmatlannak 
bizonyultak. Hat évvel ezelőtt vettem meg az 
első tehenet, most 18-ra növekedett a számuk.

Milyen feltételek mellett gazdálkodsz, mit 
tudnak ezek a tehenek, milyen és mennyi 
tejet adnak? 
A teheneket előhasi üszőként vásároltam, 
most már túlvannak a harmadik laktáción. 
Irányított vemhesítést használok, így kiszámít-
hatóbb és eredményesebb a vemhesülés, és 
tervezni tudom az ellés időpontját is. Az oltás 
utáni harmadik napon 90%-os a termékenyítés 
hatásfoka. 

Nálam a tehenek szabadon járnak-kelnek, 
legelésznek. A falu végén van a pajta, ahol 
a fejés is történik. Itt tudnak inni, mindig 
van előttük friss széna. Innen mennek a 6 
hektár nagyságú legelőre. Nincs több földte-
rületem, a takarmányt vásárolni kell. Nagyon 
sok befolyásoló körülményt kell figyelembe 
venni a takarmány beszerzésekor. Optimális 

feltételek között egy liter tej előállításához 
90-100 Ft közötti ráfordítás szükséges. 
Tömegtakarmányként szénát használok, egy 
helyi gazdától vásárlom meg. A tejelőabrakból 
fejéskor 5-6 kg-t kapnak. Tartalma búza, 
árpa, zab, granulált szója, kukorica, só, mész. 
Napi egy alkalommal, reggelente fejek sajtáros 
fejőgéppel. A fejéshez név szerint szólítom 
őket, hallgatnak a hívó szóra. A napi egy fejés-
sel 20-30%-kal kevesebb tejet kapok, amit 
kompenzál az a körülmény, hogy kevesebb a 
munkám, és nem kell alkalmazottat tartanom. 
A beltartalmi értéket nem gyakran nézem. 
A legutóbbi vizsgálat során az egyik tehén ese-
tében 7,5 %-os volt a zsírtartalom. A magas 
zsírtartalom szabad szemmel is jól megállapít-
ható, mert a tej színe nem fehér, hanem sárga. 
A 18 egyedből hetet fejek, ugyanennyi vem-
hes, a többi meg növendék. Most naponta 120 
liter tejet adnak, a laktáció elején a mennyiség 
eléri a 150-160 litert, mindet feldolgozom, 
sajtot készítek belőle. Addig tartom a tehenet, 
amíg él. Legutóbb egy 14 éves tehenem múlt 
ki, melynek komoly ízületi problémái voltak. 

Szállodásból lett gazdálkodó
Nemesbük félezer lakosú falu. Zala megye Keszthelyi 
járásában, a két ismert fürdőhely, Kehidakustány és Hévíz 
szomszédságában található. Nem mindennapi történet 
az itt élő Korosa Andrásé, ki korábban városi lakos 
volt, és 15 éven át szállodában dolgozott Hévízen. Most 
gazdálkodik, jersey teheneket tart, a tejükből sajtot készít.

A jókedvű gazda feldíszített tehenével

Ízelítő a Korosa sajtokból
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Van egy olyan tehenem, melyet harmadik éve 
nem tudok vemhesíteni. Ennek ellenére nem 
küldöm vágóhídra. Most a természetes ter-
mékenyítési módot próbálom nála alkalmazni. 
A bikaborjúkért nem kérek pénzt, ingyen el 
lehet tőlem vinni őket. 

A sajtkészítést hol tanultad?
Mikor az első tehenet megvettem, az vemhes 
volt, három hónap múlva ellett. Nekem akkor 
ennyi időm maradt a sajtkészítés megtanu-
lására. Azzal kezdtem, hogy vettem tejet, és 
próbálkoztam. Részt vettem Biatorbágyon 
„Sajtos” Panni négynapos oktatásán, ott 
tanultam meg az alapokat. Sok könyvet olvas-
tam, és az interneten található anyagokat is 
tanulmányoztam. Van Bajorországban egy 
ecuadori származású barátom, ki már negy-
ven éve sajtérlelőként dolgozik, hozzá jártam 
tanulni. Alkalmanként egy hétig voltam ott, és 
megtanultam egy-egy sajtot elkészíteni.

Milyen sajtokat készítesz?
Eredetileg azt terveztem, hogy egy és másfél 
éves érlelési idejű sajtokat fogok készíte-
ni. Nem tudtam ezt az elképzelése-
met megvalósítani, mert folyamato-
san van vásárlói igény a sajtokra. 
Legsikeresebb sajtom a görögszéna-
magos, melyet nagyon kedvelnek a 
piacon és a szállodában is. Ezt három 
hónapig érlelem, és görögszénamagot 
keverek bele. A fűszernövény hatására 
a sajtnak intenzív diós íze lesz. A hévízi 
piacon az orosz turisták körében a 
friss sajtjaim iránt nagy az érdeklődés. 
A szállodákban 8 hetes érlelési idejű 
natúr, köményes és füstölt sajtokra 
van igény. A nyári szezonra készítet-

tem el a grillezni való sajtot, melyet rántani is 
lehet. Valószínű, hogy elkészítem majd ennek 
a konyhakész, panírozott változatát is.

Hogy értékesíted a sajtokat? 
Olvastam a Róna Péterrel készült interjút 
az Angliában megrendezett sajtverseny kap-
csán. A neves közgazdász arról szólt, hogy 
miként valósul meg a hozzáadott érték kép-
zése a sajt készítésekor. Nyilvánvalóvá vált 
számomra, hogy a tejtermeléssel nem éri 
meg foglalkozni, mert kevés hasznot hoz.

A sajt értékesítésében hasznosítani tudom 
a vendéglátásban szerzett marketingismere-
teket. A körülmények lehetővé teszik, hogy 
bemutassam a falusi életérzést, ezzel elad-
hatóbbá, kelendőbbé tudom tenni a sajtot. 
Napjainkban a városi ember erős késztetést 
érez a vidéki életérzés megismerésére. Ezt 
az igényt a tehenek, a pajta, a fejés és a sajt-
készítés bemutatásával szolgáltatni tudom. 
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az érdek-
lődő velem együtt az egész napi tevékenysé-
get a napi munkakezdéstől végigcsinálja, így 
felejthetetlen élménynek lesz részese.

Németországi barátomnál járva tapasz-
taltam, hogy milyen sikere van a tavaszi 
kihajtás ünnepének. Ennek mintájára én is 
megrendezem évente a kihajtás ünnepét, 
összekötve azt a sajtkészítés bemutatásával. 
Az idén májusban már harmadik alkalommal 
került megrendezésre a Nemesbüki Korosajt 
Fesztivál, mely reggel a fejési bemutatóval 
kezdődik, és délután a csorda legelőre tör-
ténő kihajtásával ér véget. Az egész napos 
rendezvényt zenei programok, kirakodóvá-
sár színesíti, de a főszereplők a virágokkal 
díszített tehenek. Az internet jóvoltából évről 
évre egyre nagyobb a látogatottsága, az idei 
évben már túlléptük az ezer főt. A feszti-
vál napja háromhavi sajtfogyasztást generál. 
Létrehoztam az örökbefogadás intézményét, 
ami annyit jelent, hogy különböző „cso-
magot” lehet vásárolni, majd a befizetett 
pénz ellenértékének megfelelő sajtot a kért 
időpontokban elküldöm az illető számára. 
Ezzel is növelni tudom a sajtfogyasztást, és 
az előlegként kapott pénzzel tudok tervezni, 
fel tudom használni azt takarmányvásárlásra.
Összességében tehát a sajtot saját rendez-
vényeimen, a környék szállodáiban, a hévízi 
piacon és közvetlenül tőlem történő vásárlás-
sal tudom értékesíteni.

Hogyan tovább, mi lehet fejlődésed útja?
Úgy gondolom, az elmúlt hat évben sok 
tapasztalatot szereztem a gazdálkodásról, 
sikerült beilleszkedni a falusi környezetbe. Rá 
kellett ébredjek arra, hogy dolgozót alkalmazni 
nagyon kockázatos és költséges, így arra 
törekszem, hogy a gazdaság méretét saját 
lehetőségeimhez igazítsam, ezért egyelőre 
nem tervezem a tehenek létszámát növelni. 
Párommal, Petrával szeretnék felépíteni oszt-
rák mintára egy családi gazdaságot. A 9 és 
13 éves fiúk kezdetben nagy érdeklődéssel 
voltak az új elfoglaltságom iránt, most az 
internet világa felé fordultak. Nem erőltetem 
nekik az állatokkal való foglalkozást és a sajt-

készítést, remélem, hogy visszatér 
majd a korábbi aktivitásuk. Tervezzük 
családunk bővítését abban a remény-
ben, hogy születendő gyermekeink 
természetes módon belenőnek majd 
a családi gazdaságba. Jelenleg a 
gazdálkodást őstermelői minőség-
ben folytatom, de gondolkodom rajta, 
hogy gazdálkodási formát váltok, 
mert mostani helyzetemben a pályá-
zati lehetőségek igencsak szűkösek. 

Fotók: Sallai Gábor

BEMI zKedvencek egy csoportja

Ünnepélyes kihajtás a gazda vezetésével
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A Magyar Tej Termelői Szervezet 2015 
augusztusában alakult, majd néhány 
hónap elmúltával, 2016 márciusában 
miniszteri elismerés birtokában a jog-
szabályi elfogadása is megtörtént. Miként 
tudnád összefoglalni a szervezet elmúlt 
két évének főbb fejlődési csomópontjait?
Valóban 2015 augusztusában alakultunk, 
az első érdemi tárgyalásokat 2016-ban, az 
akkori piaci trendforduló után kezdtük. Az 
elmúlt időszakot majdnem két év távlatából 
értékelve azt lehet mondani, hogy mind a 
termelői szervezet létrehozása, mind a 2016-
os közös tárgyalások megszervezése sikeres 
volt. Sikerült azokat a szerződéses viszo-
nyokat kialakítani, amiket célul tűztünk ki 
az árkondíciók vonatkozásában. Már vannak 
adatok, melyek igazolják, bizonyítják dönté-
sünk helyességét.

A kialakított szerződéses elemeknek az 
alapjai az uniós alapárak lettek, melyeket megfelelő feltételekkel 
érvényesítünk. Az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet) alapárközlését 
és az ezen alapuló számítási metodikát lényegében mellőzzük. Sikerült 
a beltartalmi érték olyan meghatározását kitárgyalni, mely az alapár 
függvénye. Ez azt jelenti, ha magas a tej átvételi ára, akkor a beltar-
talmi értékre fizetett felár is magasabb. Ha romlik a piaci környezet, 
csökken a piaci ár, akkor a felár mértéke is csökken. 

Fontos eredménynek tekintjük, hogy sikerült megállapodnunk egy 
ötéves, határozott időtartamra szóló szerződésváltozatban is, amiben 
5 évre előre (a mai euróárfolyamon számolva) 96-99 Ft/kg közötti 
sávban maradó árat rögzítettük.

Fontos vívmánynak tartom azt a szerződéses elemet, ami a köt-
bérrendszer, illetve a tejminőségi vizsgálatok kapcsán jut érvényre a 
közösen kitárgyalt szerződésekben. 

Tehát mind az árakban, mind bizonyos kondíciós feltételekben 
sikerült a megállapodásban foglalt előrelépést elérni, mely a tejágazat 
egészére nézve is meghatározó lehet. Az elmúlt másfél évben 98 
Ft-os átlagárat realizáltak a tagjaink a közösen kitárgyalt szerződések 
alapján, ami az érintett tagsági körnek évi 1 milliárd forintos többlet-
bevételt eredményezett a korábbi árbevételükhöz képest.

A ti szerveződésetek rendhagyó módon egy új típusú formáció. 
Eddigi működése során milyen tapasztalat született, beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, jelentősen tudta erősíteni a termelői 
összefogást?
Magyarországon az átlagos felvásárlási árat az AKI által közölt átlagos 
alapár és felvásárlási ár jellemzi, ennek mértéke képezi az átlagot. 
Nyilvánvaló, hogy ez a szám az átlag alatti és az átlag fölötti értékekből 
tevődik össze. A mi szerződéses konstrukcióinkban az AKI-alapárhoz 
képest 8-9 Ft-tal magasabb árszintet tudunk elérni. A magyar átlag-
hoz képest + 8-9%-kal magasabb árszint azt jelenti, hogy azokhoz a 

termelőkhöz képest, kik az átlag alatti átvé-
teli áron értékesítenek, jelentős a fölényünk. 
Magyarországon pedig nem sokan lehetnek, 
akik az átlag fölött 8-9%-kal többet kaptak 
volna másfél év átlagában. Ez egyébként azt 
is mutatja, hogy nem jelenthet jó hivatkozá-
si alapot a szerződésekben az AKI-alapár, 
hiszen nem feltétlen tükrözi a piaci realitást. 
Ezzel mindenki tisztában is van, de eddig 
egy-egy termelő nem tudott ezen változtat-
ni. Most mi – közösen – megtettük, és jól 
jártunk.

Úgy gondolom, hogy akik tagjai szerve-
zetünknek, azok tudatában lecsapódik a 
szervezethez tartozás haszna, mert látják a 
többletet, amit profitálnak ebből az együttmű-
ködésből. Hogy ennek a híre mennyire terjed, 
eljut-e a szervezeten kívüli szereplőkhöz, azt 
gondolom, hogy ez egy lassabb folyamat. Az 
elmúlt időszakban csatlakoztak hozzánk új 

termelők, ami azt bizonyítja, hogy van tevékenységünknek híre, meg-
éri hozzánk csatlakozni. Ez persze függ attól is, hogy mennyire nyitott 
az illető az együttműködésre.

A feldolgozók egyenrangú partnernek tekinti a szervezetet? Miért 
éri meg nekik a veletek való együttműködés? Az ártárgyalások 
terén sikerült a termelői érdeket érvényesíteni?
A feldolgozók szervezetünk színrelépését vegyes érzelmekkel fogad-
ták. Voltak, akik kezdettől fogva jó partneri viszonyra törekedtek, vol-
tak, kik kezdetben tartózkodóak voltak, de mára jó együttműködésben 
vagyunk. Az is igaz, hogy mind a mai napig vannak olyan partnereink, 
kikkel nehéz dűlőre jutni. Vannak, akik az ilyen, új típusú kezdemé-
nyezések elől elzárkóznak. Összeségében azt tapasztalom, hogy nem 
romlik a tárgyalási kapcsolat a feldolgozók és felvásárló szervezetünk 
között, miután látják, hogy korrekt és kiegyensúlyozott viszonyra 
törekszünk. A feldolgozók kezdeti elzárkózó magatartása egyre inkább 
oldódik, és mind nagyobb számban fogadják el ezt a formációt.

A korrekt megállapodásban mindkét fél, így a feldolgozó is érdekelt. 
Számára nagy könnyebbség, ha egyben tud nagyobb mennyiségű 
tejátvételről tárgyalni, nem kell neki egyesével minden szereplővel 
tárgyalóasztalhoz ülni. A magyarországi gyártóknak szükségük van az 
alapanyagra, szükségük van a termelési biztonságra, amit így hosz-
szabb távra, korrekt szerződésben magukénak tudhatnak. Ne felejtsük 
el, hogy Európában és az országban is keresleti piac van, szükség van 
a tejre. Igaz, az ár változó, és még elmarad az EU-s szinttől, de a piaci 
környezetben kialakult árat a vásárlói környezet is befolyásolja.

A magyar átlag felvásárlási ár az uniós összevetésben a 25-26. 
helyen van a tagországok rangsorában. A szervezetünk által közösen 
kialkudott átvételi árak azonban a középmezőnybe (14-15. helyre) 
sorolnak. Reméljük, hogy az ottani pozíciónkat tudjuk is tartani, mert 
ez felel meg a piaci realitásnak.

A Magyar Tej Termelői Szervezet 
működésének tapasztalatai

Lukács László ügyvezető
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A szerződéses vívmányok, melyeket 
megteremtettünk, nemcsak közvetle-
nül a tagok számára jelentenek elő-
relépést, hanem az ágazat számára 
is. Ilyen például az ösztönzőrendszer, 
mely a tej magasabb beltartalmát 
hivatott elismerni, ami a zsír és a 
fehérje megfizetéséhez kapcsolódik. 
A korábban alkalmazott fix árhoz kap-
csolt minőségi felárról bebizonyoso-
dott, hogy az nem ösztönzi a terme-
lőket, mert a magasabb beltartalmú 
tej előállítása drágább, azt megfizetni 
akkor tudja a termelő, ha jól megy 
a piac, és megkapja a többletkölt-
ség ellenértékét. Az általunk használt 
szisztéma – mely szerint, ha az alapár 
magasabb, mert jól alakulnak a piaci 
viszonyok, akkor az alapárhoz kötött 
minőségi különbözet is növekszik, így 
magasabb felár realizálódik – tehát 
ösztönzőleg hat a termelésre. Ennek a felvásárlási gyakorlatnak az 
a filozófiája, ha jók a piaci viszonyok, akkor a termelőnek előnyös a 
beltartalmi érték növelésére is figyelni, mert ezáltal többletbevételhez 
juthat. Most úgy látjuk, hogy ezzel a megoldással, melyhez többéves 
gyakorlati tapasztalat is szükséges, tudjuk kezelni a minőség megfi-
zetésének problémáját. 

Van-e arra vonatkozóan tapasztalatod, információd, hogy a 
nyugati országok termelői a magasabb beltartalmú tej ter-
melésének érdekében a holstein-fríz fajtát koncentrált tejű 
fajtára váltanák?
Tapasztaltam szakmai fórumokon járva, hogy ezzel a felvetéssel 
elfogadóan, természetes módon bánnak. Az ötlethez társuló gon-
dolkodás és szakmai tudás, ami a fajtaváltást vagy a magasabb 
beltartami értékkel bíró keresztezett állomány kialakítását lehetővé 
teszi, a rendelkezésre áll. Nálunk is megvan az igény a magasabb 
beltartalmi értékű tej iránt, mert abból lehet magasabb hozzáadott 
értékű, magasabb árfekvésű terméket készíteni. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy egyelőre nincs hajlandóság a feldolgozók részéről, 
hogy magasabb árat fizessenek az értékesebb alapanyagért. Addig 
pedig nem lehet rávenni a termelőt olyan elhatározásra, mint a 
fajtakonstrukciók megváltoztatása. 

Milyen fontosabb feladatok megoldása vár most a szervezetre?
A termelői szervezet kb. 270 millió liter nyerstejet reprezentál, 
ez a magyar viszonylatban az értékesített tej kb. 20%-át teszi ki. 
Kiemelendő, hogy a termelői szervezet működésében pozíciójavulást 
értünk el, új megoldásokat hoztunk tető alá, és az 5 éves időtartamú 
szerződésünket nagyon komoly eredménynek tartom. A jövőben olyan 
megoldásokban is gondolkodunk, hogy közvetlenül kiskereskedelmi 
láncnak értékesítsük a nyerstejet, ki egyben gondoskodik annak a 
feldolgoztatásáról és a tejtermék értékesítéséről.

Azért is van aktualitása a mostani beszélgetésnek, mert ez év 
végén, illetve a jövő évben több mint 160 millió liternyi tej szer-
ződése fog lejárni, melynek kapcsán a következő hónapokban 
tárgyalásokat kell folytatnunk, és újra kell kötni a szerződéseinket. 
A feladat az, hogy ezekre a tárgyalásokra felkészüljön a szervezet, 
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hogy hatékonyan tudjuk érvényesíteni 
az érdekeinket. Az elmúlt időszak 
tapasztalatait felhasználva kis lépé-
sekkel haladunk tovább. Az eddigi 
tapasztalatok igazolták az alkalmazott 
tárgyalási taktikát, ezt kívánjuk a jövő-
ben is folytatni.

A termelők hatékonyabb érdekér-
vényesítése a mezőgazdaság vala-
mennyi ágazatában aktuális fel-
adatként jelentkezik. Mások szá-
mára is követhető a ti példátok?
Ez egy olyan termelői szerveződés, 
melynek nemcsak a tejágazatban, 
hanem minden más mezőgazdasági 
ágazatban is létjogosultsága lehet. 
Ugyanakkor ahányféle termelői ága-
zat, annyi fajta piaci szereplői kör, 
tehát mechanikus másolása nem 
lehetséges. Az elv, ami működteti a 

szervezetet, bárhová átültethető, miszerint a jól felfogott érdekek men-
tén közösen kell kitárgyalni, és aztán egyedileg megkötni a szerződé-
seket, mert ez eredményt hozhat. Nekünk nincsenek feldolgozásra 
vonatkozó ambícióink, mi egy dolog miatt jöttünk össze, társultunk, az 
pedig nem más, mint közösen kitárgyalni az értékesítési feltételeket, 
és a lehető legjobb eredményt elérni.

BEMI z

A cég profilja a nemzeti és nemzetközi tejtermék-nagy-
kereskedelem. Az iroda széleskörű információs hálózatot 
tart fenn Európán belül élelmiszer- és -takarmány-gyárak-
kal, úgy, hogy rövid határidőre tud a cég szállítani.

A mi érdeklődésünk folyékony és szilárd tejtermékek 
vételére és eladására terjed ki, pl.:
➜ nyerstej, biotej
➜	 pasztőrözött,	standardizált	tej	(1,5%-4,20%-ig)
➜	 soványtej,	-koncentrátum
➜	 tejszín/-bio-tejszín
➜ biotej
➜	 kecsketej
➜	 juhtej
➜	 savó,	-koncentrátum	
➜ tejpor 
➜	 sajt	3	kg-os,	15	kg-os	blokkokban

A hét minden napján 24 órában partnereink rendelkezésére állunk 
sürgősségi telefonvonallal, ami gyorsítja a logisztikát és a szállí-
tást. Németországi irodánk vasárnap kivételével nyitva tart.

Németül,	angolul,	olaszul,	magyarul,	franciául	állunk	
partnereink	rendelkezésére.

TAKÁCS TAMÁS
Tel.: 00 36-30/670-6797
email: tamas.takacs26@gmail.com
web: www.apollomilch.de
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sajtok felületén és a belsejében is 
sokféle rendellenesség fordulhat elő, 
melyek a sajtok értékét különböző mér-

tékben csökkenthetik. A rendellenességeket 
eredetüktől függően 2 csoportra oszthatjuk: 
sajtbetegségekre, valamint sajthibákra.

A sajthibák azok a rendellenességek, melyek 
a helytelen készítésből származnak. Pl.: a tech-
nológiai paramétereket nem tartják be. A sajt-
betegségek pedig káros mikrobás tevékenység 
következtében alakulnak ki. A gyakorlati életben 
általában sajthibákról beszélünk, függetlenül 
attól, hogy milyen ok következtében alakultak ki.

A sajthibákat legkönnyebben úgy rendszerez-
hetjük, ha igazodunk a sajt érzékszervi bírálati 
szempontjaihoz. Így megkülönböztetünk külalaki 
hibákat, belső sajthibákat, valamint szag- és ízhi-
bákat. A legtöbb hiba nem önállóan jelentkezik, 
hanem érinti a sajt egyéb jellemző tulajdonságait 
is. Pl. a keménysajtok utólagos, ún. vajsavas 
puffadása esetén nemcsak a lyukazás lesz hibás, 
hanem a sajt alakja, állománya, szaga és íze is.

A sajthibák egy része szinte minden sajttípus-
ban előfordulhat, ezek az általános sajthibák. 
A hibák másik csoportja csak bizonyos sajtféle-
ségeknél jelenhet meg, ezek az egyes sajtféle-
ségre jellemző speciális sajthibák. 

KÜLALAKI SAJTHIBÁK

1. Alakhibák
Méret és súlyhibák, egyenlőtlen nagyságú sajtok
A lágy- és félkemény sajtoknál gyakran fordul 
elő. Ezek a hibák rendszerint a sajtok formázá-
sának és préselésének technológiai hiányossá-
gaiból erednek. Legtöbbször a sajtformák töltési 
egyenetlenségeinek, a préselési nyomás és a 
préselési idő paramétereinek pontatlanságaiból 
származnak. A hibát előidézheti az is, hogy az 
alvadék savó alatti előpréselésénél az alvadékot 
egyenlőtlenül osztják el, vagy röglyukas sajtok-
nál a formákat egyenlőtlenül töltik meg, esetleg 
különböző méretű formákat használnak.

Odafigyelő formázással, azonos méretű és 
ép formák használatával, a sajtformák azonos 

magasságú töltésével, valamint a préselőberen-
dezések és -eszközök szakszerű használatával, 
egyúttal a préselési paraméterek betartásával a 
hiba megelőzhető.

Szabálytalan alakú sajtok
Leggyakoribb megjelenési formáik: 
• a sajtok féloldalasak, deformáltak vagy ferdék,
•  túlságosan elterültek,
• esetleg puffadtak.
A hiba oka legtöbbször a helytelen préselés, a 
préslap hibás elhelyezése lehet, de származhat 
állományhibától is. Így okozhatja a túlságosan 
lágy vagy túlmosott sajttészta is. A puffadást 
a lágy- és félkemény sajtok korai puffadása, a 
keménysajtok vajsavas puffadása, esetleg az 
élesztős puffadás idézheti elő.
A hiba megelőzhető a szakszerű préseléssel és 
a préselési paraméterek betartásával. Ha puffa-
dás okozza a szabálytalan sajtalakot, akkor a 
puffadást előidéző tényezőket kell megszűntetni 
– elsősorban megelőzően. (E módszerekre majd 
a puffadások leírásánál térek ki.)

2. Kéreghibák
Gyenge, vékony kéreg
Jellemzője, hogy a sajtnak alig van kérge, és az 
is nagyon vékony, rendkívül kényes, könnyen 
felszakad. Leggyakoribb okok:
• elégtelen préselés, 
• gyenge sózás,
• vagy az érlelőhelyiség túl magas páratartalma.
A megelőző védekezés lehetőségeit a sajtkéreg-
képzés tényezőinek helyes alkalmazása nyújtja. 
Így a préselést a sajtra jellemző présnyomással 
és ideig végezzük! A sózási időt be kell tartani, 
és biztosítani kell a sófürdő megfelelő sótartal-
mát, valamint hőmérsékletét! Segíthetünk azzal 
is, ha csökkenjük a sajtérlelő levegőjének relatív 
páratartamát.

Vastag kéreg
Jellemzője, hogy a sajt kérge vastagabb a 
sajttípusnál megszokotthoz viszonyítva. A túl 
vastag kéreg csökkenti a sajt értékét. A hibát 

kiváltó okok azonosak a vékony kéregnél leír-
takkal, de azzal ellentétes előjelűek. Tehát 
előidézheti a túlzott présnyomás és a túl hosszú 
préselési idő is, kiváltképp, ha ezek együtt is 
hatnak. Ugyancsak kiválthatja a túl hosszú 
sózási idő, vagy a túl nagy sótartalmú sófürdő 
is. Hozzájárulhat a hiba kifejlődéséhez az érlelő-
helyiség alacsony páratartalma is. A megelőzés 
lehetőségeit adja a préselés, a sózás és az érle-
lési feltételek paramétereinek betartása.

Repedezett kéreg
Jellemzője: a sajton különböző méretű repedé-
sek (hajszálerek) képződnek, „térképes” lesz a 
sajt felülete. Másik előfordulási formája, amikor 
a sajtba mélyebben benyúló repedések alakul-
nak ki. Ez utóbbinak egyik különös megjelenési 
alakja az ún. „békaszáj”. A repedezett kérget 
több tényező is előidézheti:
• Egyik leggyakoribb ok a sajtok izzadása, 

kipállása vagy erőteljes rúzsosodása. Ilyen 
esetekben nehéz a kéregképződés. A kez-
detben vékony, kipállott vagy rúzsos kéreg 
valamilyen okból történő gyors kiszáradása 
előidézheti a hibát. Pl.: a sajtokat huzatos 
vagy túl száraz érlelőhelyiségbe vitték át.

• Előidézheti a sajttészta túlsavanyodása is, 
mert ez esetben az alvadékrögök nehezen 
állnak össze.

• Okozhatja a helytelen préselés és kendőzés 
is, melynek következtében ráncossá válik a 
sajt felülete, és hajlamosabbá válik a repede-
zésre.

• Kiválthatja a túlságosan nedves kéregkezelés is.
• Gyakorta fordul elő, hogy az érlelés során a 

sajtok a meleg érlelési szakaszból hirtelen, 
minden átmenet nélkül kerülnek hideg helyi-
ségbe. Ilyen esetben a kéreg zsugorodását 
nem mindig tudja követni a belső rész össze-
húzódása, és ennek következtében a kéreg 
megreped.

• A „békaszáj” akkor keletkezik, ha a préselés 
során a nem megfelelő (kisebb) préslemez 
mellett a sajt kitüremkedik, és ezt a kitü-
remkedett részt túlzottan levágják. E helyen 

A sajtok gyakoribb hibái
Korábbi tanítványaim – elsősorban kézműves sajtkészítők – gyakran keresnek meg 
a sajthibák körébe tartozó problémáikkal, kérdéseikkel. Ezért szeretnék elindítani 

egy cikksorozatot a Tejgazdasági Szemle szeptemberi számában, melyben a leggyakrabban 
előforduló sajthibákat elemzem majd, főként technológiai szempontból. 

Összefoglaló munkámmal – hasonlóan a korábbi írásaimhoz – döntően a kézműves 
sajtkészítők számára szeretnék segítséget nyújtani, hogy áldozatos, szorgalmas munkájuk 

eredményeként minél több kiváló termék kerüljön a fogyasztók elé.

A
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a kéreg elvékonyodik, és az érés során 
megreped. Különösen elősegíti a jelenség 
kialakulását a sajt puffadása.

Védekezési lehetőségek: a sajtok izzadásának 
megelőzése, a sajtok kipállásának megakadá-
lyozása helyes kéregkezeléssel, a túlzott rúzs-
képződés csökkentése a sajtok szárazabb keze-
lésével, és a sajttípusnak megfelelő klimatikus 
tényezők biztosítása a sajtok érlelése során. Ha 
hagyományosan, kendőzve préselünk, akkor az 
utolsó préselési szakasz feltétlenül kendő nél-
küli, ún. sima préselés legyen! Átmeneti érlelő 
szakasz közbeiktatásával el kell kerülni, hogy a 
sajtok hírtelen jussanak a melegebb helyiségek-
ből a hidegebb szakaszba.

A kéreg kipállása
Jellemzői: Hagyományos érlelésnél a sajtok 
deszkával érintkező felületén világos, nedvet 
eresztő foltok jönnek létre. Ezeken a részeken – 
a nedvesség hatására – a kéreg elvékonyodik, 
vagy egyáltalán nem is képződik. A sajttészta 
megsavanyodik, ezért a rúzzsal érő sajtoknál 
a rúzs kifejlődése elmarad. A kipállott részek 
több esetben bűzösek, rothadásosak. A kéreg 
hiánya következtében a kipállott részeken repe-
dések jöhetnek létre, melyek mentén rothadási 
folyamatok indulhatnak el, és a sajtok élvezhe-
tetlenné válnak.
A kéreg kipállásának számos oka lehet:
• A sajtok megkésett, elhanyagolt forgatása az 

érlelőhelyiségben,
• A hibás alvadékkidolgozás következtében 

magas az alvadékrög víztartalma,
• Savanyodott vagy dekomponálódott tej feldol-

gozása,
• Az alvadékrögök túlsavanyodása a kádmunka 

vagy a sajtok préselése során,
• A sajtok megfázása a túl alacsony hőmérsék-

letű préselőhelyiségben
• A túl nedves kéregkezelés.
Összefoglalva a kéreg kipállásának legfőbb 
okozói: a sajtok rendellenesen magas víztar-
talma vagy a hanyag kéregkezelés. Ha a két 
tényező együtt van jelen, akkor biztos a kipállás 
bekövetkezése.
A megelőzés, védekezés lehetőségei: 
• Arra kell törekedni, hogy a sajtokat az adott 

sajttípusnak megfelelő víztartalommal érlel-
jék. E cél érdekébe kell állítani a technológiai 
paramétereket: az alvadékrög szemcsemé-
retét, a savós alvadék savfokemelkedését a 
kádmunka során, az utómelegítési hőmérsék-
letet, az alvadékkidolgozási időt, a préselési 
nyomást és préselési időt, a sólé sótartalmát, 
hőmérsékletét, valamint a sózási idő hosszát.

• A préselési idő végére a sajtok felülete „virá-
gos” legyen! Ez jelzi a szabályos savóelfo-

lyást. Ügyelni kell a préselőhelyiség hőmér-
sékletére is, hogy a sajtok meg ne fázzanak.

• Az izzadó sajtoknál az érlelés során száraz 
kezelést kell alkalmazni. A sajtokat kezdet-
ben naponként forgatni kell! Szárazra törölt 
felülettel kell őket a száraz érlelődeszkára 
helyezni!

Fehérkenőcsös kéreg
Jellemzői: Legtöbbször a rúzzsal érő sajtokon 
fordul elő. A sajtok kérgén a rúzsos kene- 
getés ellenére sem fejlődik ki a jellegzetes 
színű (narancssárga, hajdanán téglavörös) 
rúzsos bevonat. Helyette szürkésfehér, nyálkás, 
tapadós bevonat alakul ki.
A hiba két okra vezethető vissza: az egyik a sajt-
tészta túlsavanyodása, amikor az alacsony pH 
miatt a rúzsflóra nem tud elszaporodni. (Ugyanis 
a rúzsbaktériumok a közömbös vagy gyengén 
lúgos kémhatást kedvelik.) A másik ok lehet a 
sajtok túlsózása, melynek következtében nem 
tudnak a sajtok felületén elszaporodni a sóérzé-
keny, savemésztő mikrobák, melyek kedvezővé 
alakítanák a pH-t a rúzsbaktériumok számára.
A megelőzés és védekezés lehetőségei:
• Meg kell akadályozni a sajttészta túlsavanyo-

dását mind a kádmunka, mind formázás és 
préselés során.

• El kell kerülni azokat az okokat, melyek 
következtében a savó nem tud kellő mérték-
ben eltávozni a sajtból.

• Túlsózás esetén csökkenteni kell a sólé sótar-
talmát vagy a sózási időt.

Színes foltok a sajt kérgén
Jellemzői: a sajtok kérgén különböző színű 
foltok láthatók, melyek sokféle mikrobától, leg-
többször fonalgombáktól, penészektől származ-
nak. A foltok lehetnek zöldek, fehérek, barnák, 
de leggyakoribbak a fekete és a sárga színűek. 
A foltosodással egy időben a kéreg szaga is 
megváltozik, dohossá válik. A penészes sajt 
nem étvágygerjesztő, kellemetlen szagú és 
ízű. A penészes részek eltávolítása pedig kárt, 
kitermelési veszteséget okoz.
A hiba oka: mikrobiológiai eredetű. A hanyag 
kéregkezelés következtében a sajtok felületén 
különböző penészféleségek szaporodhatnak el. 
Leggyakoribbak a Penicillium, a Cladosporium, 
az Alternaria, a Monilia és az Aspergillus-fajok. 
A nagy nedvességű sajtokon (túróféleségek, 
tejszínsajtok) gyakoriak az Oospora fajok is. 
A sajt kiváló táptalaj a penészek számára.

Az egyes mikrobaféleségek telepeitől szár-
mazó színes foltok a kéreg lemosása után 
is megmaradhatnak. Ezek csak kaparással 
és nyeséssel távolíthatók el. A feketepenész 
(Monilia nigra) a kérget tönkretéve a sajt bel-

sejébe is behatol. A sajtok belsejében azonban 
csak akkor szaporodnak el a penészek, ha 
oda levegő jut be. Pl.: külső sérülés, békaszáj 
kialakulás alkalmával vagy a sajtfurat mentén. 
A penészgombák az érlelőhelyiség faláról, pol-
cairól, levegőjéből kerülnek a sajtok felületére. 
Ott elszaporodnak, kezdetben különálló tele-
peket képeznek, később pedig a teljes sajtfe-
lületet is bevonhatják. A penészfonalak akár 
több milliméter mélységben is berágódhatnak 
a sajtkéregbe.
Védekezés: Hagyományos érlelésnél az adott 
sajtféleségre jellemző, rendszeres, kezdet-
ben naponkénti kéregkezelés. A naponkénti 
kéregkezeléssel a penésztelepek kifejlődése 
megakadályozható. Az érlelőhelyiséget és az 
érlelődeszkákat tisztán kell tartani. A falakon és 
a csempéken meg kell akadályozni a penészfol-
tok kialakulását. Bevonatos érleléssel is meg-
akadályozható a sajtok penészesedése, feltéve, 
hogy a bevonat sértetlen marad. 

Bűzös, rothadásos kéregbevonat
Jellemzője: a sajt kérge szürkés, piszkosbarna 
színű és erősen bűzös, rothadásos. Legtöbbször 
a rúzsflórával  érő sajtoknál alakul ki, de más 
típusú sajtokon is felléphet.
Oka: a rúzsbaktériumok helyét rothasztó mikro-
bák foglalják el. A sajtkéreg fertőződése a szak-
szerűtlen és hanyag kezelés következménye. 
Ilyenkor a sajtokat elégtelenül tisztított, nedves 
deszkára helyezik. A nedves deszkákon főként a 
fehérjebontó, rothasztó mikrobák szaporodnak 
el, és innen jutnak a sajtok felületére. A sajtke- 
zelő a sajtok nedves kenegetése során viszi át a 
fertőző flórát egyik sajtról a másikra.
Védekezés: a sajtdeszkákat alaposan meg kell 
mosni tisztító- és fertőtlenítőszeres oldattal, 
utána kigőzölni és megszárítani. A sajtdeszkák-
nak tisztának, szagtalannak és száraznak kell 
lenniük. Az utóbbi időkben alkalmazott rozsda-
mentes érlelőlemezek könnyen tisztíthatók és 
fertőtleníthetők. Ezekkel megakadályozható a 
kéregrothadás.

Ha már kialakulóban van a bűzös kéreg, akkor 
a sajtokat érdemes langyos vízben megmosni, 
majd jól tisztított száraz deszkára helyezni. 
A kezeléshez szolgáló sós vízhez Bacterium 
linens kultúrát kell adni. 

Somogyi Imre tejipari szakmérnök-tanár z
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program kiemelt látványossá-
gaként a „Hírös Vágta” meg-
rendezésének napját, augusztus 

25-ét színesítették a kecskével kapcso-
latos programok. Ezek között kitüntetett 
helyet kapott a kecskefogat, ami a vágta 
szereplőit vezette fel. 

A kecskét sokkal inkább tartják a tejé-
ért, és kisebb arányban a húsáért. Éppen 
ezért a tejjel kapcsolatos programok vol-
tak nagyobb számban. A város létezé-
sének 650 éves évfordulójára egyszerre 
650 személy kecsketejivását tervezték. 
Sajnos az utolsó félórában nem tudták 
regisztrálni az összes résztvevőt, így a 
verseny jegyzőkönyvének összesítése 
szerint 434 fő ivott egyszerre kecskete-
jet, ami világcsúcsnak számít, mivel hasonló méretű kezdeményezésre 
még sehol máshol nem volt példa.

Egy valamirevaló kecskeprogram nem rendezhető meg kecsketej 
termékek versenye nélkül, ezen a jeles napon a Magyar Juh- és 
Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesületet jóvoltából ez is megva-
lósult.

A versenyre bárki nevezhetett saját termékeivel, így 25 olyan ter-
mékminta érkezett, mely megfelelt a kiírás feltételeinek.

A bírálat szakmai munkáját Prof. Dr. Fenyvessy József elnök (Szegedi 
Tudományegyetem) vezette, további felkért bírálók a következők voltak:
– Dr. Merényi Imre – tejipari szakértő, Tejgazdasági Szemle, Budapest
– Daróczi Lajos – tejipari szakértő, Berettyóújfalu
– Kiss Tibor – tejipari szakértő, ICEFOOD Kft, Debrecen
– Varga László – élelmiszeripari, tejipari szakértő, NAK, Budapest
– Zapletál Zoltán – szakértő, MTKI, Mosonmagyaróvár

A verseny keretében a bizottság tagjai külön-külön értékelték és díjazták 
a kecsketej termékeket, a nevezésben meghatározott kategóriák szerint.
A díjazottak Kecskemét város emblémájával ellátott „650 éves Kecskemét 
– Kecske Tejtermék Verseny” feliratú, különleges oklevelet kaptak.

A verseny eredményei kategóriánként:
Félkemény sajt: 
arany fokozat: VARGA GYÖRGY, Nagykörű, natúr kecskesajt 
ezüst fokozat: BODOR ENIKŐ, Lőrinci, fokhagymás félkemény sajt
bronz fokozat: VARGA GYÖRGY, Nagykörű, görög fűszeres félkemény sajt
Friss sajt:
arany fokozat: PANDUR JÓZSEFNÉ, Kecskemét, friss sajt bazsalikommal

ezüst fokozat: Magyardombegyháza Sajtműhely, friss natúr kecskesajt
ezüst fokozat: Alföldi Garabonciás Kft., snidlinges kecskekrémsajt 
napraforgó olajban
bronz fokozat. NÁDASI ZSÓFIA, Villány, friss natúr kecskesajt
Túró:
Ezüst fokozat: SZTANKÓ KATALIN, Helvécia, natúr kecsketúró
Sajtkrémek:
arany fokozat: BODOR ENIKŐ, Lőrinci, fokhagymás krémsajt dióban
arany fokozat: BODOR ENIKŐ, Lőrinci, natúr krémsajt tökmagban
Desszert:
arany fokozat: Magyardombegyháza sajtműhely, kecsketúró desszert 
gyümölcsöntettel
Joghurt:
arany fokozat: SZTANKÓ KATALIN, Helvécia, erdei gyümölcsös habart joghurt

Dr. Kukovics Sándor z

Fesztivál Kecskemét címerállatával      
Kecskemét város nevének eredete a mai napig nem tisztázott, de a kecske és 

a város nevének összekapcsolásáról számos legenda kering. A város címerében is látható 
kecske adta az ötletet, hogy a városalapítás 650 éves évfordulóját különleges eseménnyel 

tegyék emlékezetessé. Így került sor arra, hogy az évek óta megrendezett 
„Hírös” Hét fesztiváljainak idei programjában a városnak nevet adó kecskéről 

megemlékezzenek, és annak termékeit is bemutassák.

A

Kecsketejivási csúcskísérlet

Fotó: Biszkup Miklós

Kecskefogat akadályhajtás közben

Fotó: Biszkup Miklós
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zinyákovics Pál, a pécsi központú Magyar 
Tej Kft. cégvezetője már több mint 15 
éve azon munkálkodik, hogy egyre jobb 

feltételeket teremtsen a tej közös értékesítésére. 
A gazdasági társaság Baranya, Somogy és Tolna 
megye tejtermelőit fogja össze. Jelenleg ötvenen 
alkotják a szervezetet, tagjai zömében kisterme-
lők, de találunk köztük 12 társas vállalkozást is.

Mióta vagy „tejes” ember? Tevékenységed 
során milyen sikerélményekben volt részed?
Falun nőtem fel, magánemberként nem tartottam 
tehenet, de szüleimnek voltak. Emlékszem arra, 
hogy friss házi tejet ittam, édesanyám készített 
túrót és vajat is. Mondhatni azt, hogy a tej-
hez pozitív élmények fűznek. A Szigetvári Állami 
Gazdaságban dolgoztam, annak megszűnése után 
a privatizáció során létrehoztunk egy tehenészeti 
telepet, megalapítottunk egy tejszövetkezetet. 
Rájöttünk arra, ha társulunk, összefogunk, közö-
sen oldjuk meg a teendőket, akkor eredménye-
sebb a tevékenységünk. Először a silózás terén 
próbáltuk ki ennek az összefogásnak az előnyét, 
és működött. Ennek az együttműködésnek volt 
szerves folytatása a Magyar Tej Kft. létrehozása, 
melynek vezetésével Lukács Lászlót bíztuk meg. 
Mikor ő felkerült a minisztériumba dolgozni, a Kft. 
vezetését rám testálták. Megtisztelő számomra ez 
a funkció, nagyon szeretem csinálni. Bele tudom 
élni magam tagjaink helyzetébe, megértem és 
azonosulni tudok problémáikkal, segítem őket 
azok megoldásában. Rájuk is fér a segítség, mert 
nehéz körülmények között dolgoznak, sokszor 
anyagi gondokkal is küzdenek, megpróbálom 
ezeket orvosolni, ez számomra sikerélményt ad. 
Sikerélménynek tartom azt is minden egyes szer-
ződési ajánlatnál, ha a tárgyalópartner elfogadja 
azt, de sikerként éltem meg azt a helyzetet 
is, mikor a demonstrációs felhívásnak eleget 
téve összefogtunk, és a legnagyobb létszámmal 
Baranyából vettünk azon részt. 

Mennyire nehezíti az értékesítés helyzetét, 
hogy Baranyában megszűnt a tejfeldolgozó 
üzem? A horvát vagy az olasz piac viszonyla-
gos közelsége előnyös az értékesítés terén?
Nehezítő körülmény, hogy megnőtt a szállítási 
távolság, mely magasabb fuvarköltséget jelent. 
A vásárolt mennyiség szerint a SOLE-MIZO, a 
Tolnatej, és a Fino-Food a feldolgozó partnerek 
sorrendje. Az utóbbi években volt ugyan érdek-
lődés és számos tárgyalás a horvát és az olasz 

feldolgozók részéről, de megállapodásra nem 
került sor. A horvátoknak a turistaszezon idejére 
van szükségük nagyobb mennyiségű tejre, mi 
pedig éves viszonylatban gondolkodunk az érté-
kesítésben. Óvatosak vagyunk ezen a téren, mert 
a külpiaci értékesítés nagyobb kockázattal jár.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a termelő-
nek, ha társulni szeretne a közösséghez?
A termelői csoporton kívüli termelő kiszolgáltatott 
helyzetben van a feldolgozóval kapcsolatos áral-
kuban. Nem tekintik partnernek, mert nincs alku-
pozíciója. Döntési lehetősége mindössze abban 
áll, hogy aláírja-e az előre kitöltött szerződést, 
vagy sem. Ezért minden termelő jól felfogott érde-
ke, hogy az összefogás erejét kihasználja, csatla-
kozzon az érdekeit szolgáló társuláshoz. Mindenki 
tagja lehet a társulásnak, ha elfogadja a Társasági 
szerződésben foglalt feltételeket. Nem számít az 
üzemméret, kistermelőknél nincs meghatározva, 
hogy hány fejőstehenet kell tartani. A csatlakozás 
előtt pontosítunk a feldolgozókkal a SOLE-MIZO-
val, a Tolnatejjel és a Fino-Fooddal, hogy leendő 
tagunknak a tejbegyűjtését meg tudják-e oldani.

A magasabb beltartalmi értékű tejért fizetett 
felár elfogadható tagjaitok számára? 
Működésünk kezdete óta a korábbinál magasabb 
felár kifizetését sikerült realizálni. A felár nagy-
sága szorosan összefügg az átvételi alapárral, ha 
az magasabb, akkor többet ér a beltartalmi felár 
is. Előfordul, hogy az átvevő által megállapított 
beltartalmi érték pontatlanul kerül megállapításra, 
ilyenkor kivizsgáljuk az esetet, és igyekszünk mind-
két fél számára megnyugtató döntést kialakítani. 
Meggyőződésem, hogy egyedüli eszköz van kezünk-
ben érdekeink érvényesítésére, az pedig a tárgyalás. 

A Magyar Tej Kft. felvásárolja és értékesíti a 
tehenészetek megtermelt tejét, ezen túlmenő-
en milyen segítséget tud nyújtani számukra?
Előfordul, hogy kritikus helyzetben segítséget 
nyújtunk berendezések, gépek beszerzésében, 
melyhez a gazdálkodó megfelelő anyagi képesség 
hiányában nem tud hozzájutni, a banktól nem 
kap hitelt. Ilyen estben a Kft. megvásárolja az 
eszközt, és bérbe adja a termelőnek, így segítve 
a tevékenységét.

A termelői összefogás erősítését idejében 
felismertétek, ennek érdekében aktív része-
sei voltatok a „MTT Tej” Magyar Tejtermelői 
Szervezet Kft. („MTT Tej”) létrehozásában. 
Van jelentős előrelépés azáltal, hogy így 
jelentősebb mennyiségű tejet tudtok eladás-
ra kínálni, és ezáltal kedvezőbb feltételekkel, 
jobb árakkal tudjátok megkötni a szerződé-
seket?
Az előrelépés abban van, hogy elszámolási 
alapként az uniós nyerstejárakat vesszük figye-
lembe, mely magasabb, mint a hagyományosan 
használt, AKI által megállapított alapár. Ennek 
köszönhetően az általunk kialkudott tejátvételi 
ár az uniós listán sereghajtónak számító 23. 
helyről a középmezőnybe tornázta fel magát. 
Nem volt könnyű mutatvány, kezdetben nagy 
ellenállás volt tapasztalható a feldolgozók részé-
ről. Az első sikeres megállapodást, a „történelmi 
lépést” a SOLE-MIZO-val sikerült tető alá hozni, 
majd a többi feldolgozónál is elértük célunkat. 
Akkor lehetünk sikeresek, ha képesek vagyunk 
kompromisszumot kötni, nem lehet végsőkig 
ragaszkodni a feltételekhez, képesnek kell lenni 
arra is, hogy engedjünk a tárgyalópartnerünk 
javára. 

Mennyire elégedettek a termelői csoport tagjai 
az elért eredménnyel?
Fontos szempont partnereink részéről a visszajel-
zés. A közös rendezvények során arra bátorítom 
őket, hogy nyilvánítsanak véleményt, gyakorol-
janak kritikát a vezetői tevékenységről. Számos 
esetben személyes beszélgetések alkalmával 
is erre biztatom őket. A visszajelzések alapján 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy tagjaink 
egyetértenek, és elégedettek a termelői csoport 
eredményével.

Mi most a legfontosabb cégvezetői feladatod?
Szerencsére most nincs válsághelyzet. Most 
egy olyan kegyelmi állapot van, hogy nyugodt, 
kiegyensúlyozott a helyzet a tej frontján. Nálunk 
az alapár most 95 Ft/kg. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy jó az ár. Mint tudjuk, az ár soha-
sem lehet jó, mert mindig lehetne még jobb is. 
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy jobb legyen.

Tejfelvásárlás Somogyban, 
Tolnában meg Baranyában

S

Szinyákovics Pál cégvezető
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Közösségi Marketing Alapba történő befizetés

2/2015. (II. 6.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba 
történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Felhívjuk azon befizetők figyelmét, akik a piacszervezési hozzájárulás megfizetésére a tej- és tejtermék-forgalma-
zásból származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétel fél ezrelékének megfelelő összeg 
befizetését választották, hogy a befizetésre kerülő összeg második részletének fizetési határideje október 15.

A Tej Terméktanács a fenti bevételből Közösségi Marketing Alapot működtet, amelynek célja a fogyasztók több, 
gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése, a gyermekek, a fiatalok tej- és tejtermék-
fogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában, a 
tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táp-
lálkozásban betöltött szerepének bemutatásával. A Közösségi Marketing Alapból kizárólag egységesen valamennyi 
tej és tejtermék nem márkaspecifikus közösségi marketingje finanszírozható.

Minden, a rendelettel kapcsolatos információ megtalálható a http://tejtermek.hu/kozossegi-marketing-alap oldalon.

Piaci jelentéstételi kötelezettség

8/2017. (III. 2.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi 
kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyerstejkivitellel foglalkozó tejtermelő, tejtermék- 
nagykereskedő, valamint tejkiskereskedő jogszabályban előírt módon köteles rendszeres piaci jelentést adni a 
rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal.

Az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az Agrárgazdasági Kutató Intézet központi elektronikus 
rendszerén keresztül kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, míg a késztermék adatokat 
tartalmazó adatlapot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére kell megküldeni elektronikus úton a 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

Minden, a rendelettel kapcsolatos információ megtalálható a http://tejtermek.hu/cikkek/piaci-jelentestetel oldalon.

Emlékeztető a Tej Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács kiterjesztett intézkedéseit 

érintő aktuális kötelezettségekről
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Az augusztus közepén tartott Kelet-magyarországi Agrárfórumon 

a Budapest Bank szakértője szerint hiába ömlött több pénz a szarvas-

marha-ágazatba, mint a baromfiszektorba, mégis az utóbbi működik 

hatékonyabban, az egységnyi támogatási összeg is jobban haszno-

sul itt. A támogatás értékesülésével kapcsolatban Bodnár Lajos, a 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. ügyvezetője úgy vélte, nem helyes, 

hogy ezek a pénzek valamennyi mezőgazdasági szereplőre szétte-

rülnek, tekintet nélkül arra, hogy pusztán egy kisvállalkozó szociális 

védelmét szolgálják-e, vagy egy valóban hatékony üzem kapacitás-

bővítését. A pénzek szétosztási elvében a tagállamoknak támogatni 

kellene az integrációt, a mérethatékony termelőegységek létrejöttét.

Forrás: Agrárszektor z

Észak-Európában kiszáradtak a rétek, a legelő szarvasmarhának 
is szénát kell vásárolni. Az alomnak való szalma is két-háromszor 

drágább most, mint tavaly. Németországban 1881 óta nem tapasztal-

tak ilyen hőséget és szárazságot júliusban. A szalmamennyiség 20-40 

százalékkal kevesebb most az ország északi tartományaiban, például 

Schleswig-Holsteinben, a holstein marha hazájában. Dániában szin-

tén csak a normál szalmamennyiség felével lehet számolni, 120-150 

eurót (38-48 ezer forintot) kérnek egy tonna szalmáért az eladók, ami 

a tavalyi ár duplája. Magyarországon nem volt ennyire rossz a hely-

zet, április közepétől itt is volt egy másfél hónapos esőszünet, majd 

július közepétől rendkívül melegre és szárazra fordult az időjárás. 

A szalma és széna ára is emelkedett, nagyjából 10 százalékkal. Mivel 

a feldolgozók is drágábban jutnak majd hozzá az állati termékek alap-

anyagaihoz, az áremelkedés biztosra vehető, ám ez nem egyformán 

fog megjelenni a feldolgozás különböző fázisaiban. Élelmiszeripari 

elemzők úgy vélik, a folyadéktej alig, míg a vaj és a sajt jelentős 

drágulásnak néz elébe Európában.

Forrás: Agrárszektor z

Érzékenyen reagál a dán Arla Foods a termelők takarmányellátási 
gondjaira. A cég, mely teljes egészében a tejtermelő tagok tulajdo-

nában áll, úgy döntött, hogy az idén lemond a nyereségről a tagok 

javára. A vállalathoz csatlakozott termelők évente csaknem 14 millió 

tonna tejet állítanak elő, ez Európa teljes tejkibocsátásának mintegy 

tizede (150 millió tonna), és a magyarországi termelés tízszerese 

(1,5 millió tonna/év). Tavaly a teljes év átlagában 38,1 eurócentet (122 

Ft/kg) fizettek a termelőiknek tejkilogrammonként. A magyar éves 

átlagár az extra tejért 94,3 forint volt.

Mit jelent a márkázott vaj kifejezése? Régen a vaj a termelőtől 

egyenesen a boltba került, méghozzá ömlesztve, ezért a mai előcso-

magolás helyett az eladó mérte ki ott helyben a vásárló által kívánt 

mennyiséget. Csak később alakult ki az a gyakorlat, hogy tejüzemek 

kezdték gyártani a vajat, amely így már előre kiporciózva, a saját 

nevük alatt került forgalomba. A gyártó neve pedig egyúttal minőségi 

garanciát is jelentett: ha ugyanattól a cégtől veszem, tudom, mire 

számíthatok. Ez természetesen minden más terméknél is ugyanígy 

működik, de a vajnál a márkázás mint minőségi megjelölés idővel a 

konkrét gyártótól független kategóriává nőtte ki magát, így az eredeti 

kifejezés, ha megváltozott jelentéssel is, de túlélte az évtizedeket. 

Ma az a vaj nevezheti magát márkázottnak, amely megfelel a ponto-

san előírt minőségi kritériumoknak: a zsírtartalma minimum 80 (ha 

sózott, akkor 82) százalék, míg a víztartalma maximum 16, és ha 

sózott, akkor a sótartalma nem több 2 százaléknál. Ez a legmagasabb 

minőségi kategória. A teavajnál a minimum zsírtartalom ugyan szintén 

80 százalék, de a víztartalom már 19 százalékig is felmehet. A szend-

vicsvaj zsírtartalma már csak 68-72 százalékos, miközben akár 30,5 

százaléka is lehet víz. 

Forrás: MÉTE z

Juhász Anikó, az agrárgazdaságért felelős helyettes állam-
titkár a XXII. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési 
Tanácskozáson tartott előadásában elmondta, hogy az 

Agrárminisztérium 2020 után fenn kívánja tartani a szarvasmar-

ha-ágazatot érintő, termeléshez kötött támogatásokat. Előtérbe 

fog kerülni a technológiai és a tudásra alapozott fejlesztés, illetve 

az állategészségügyi feladatok. A legfrissebb KSH-adatok szerint 

a magyar szarvasmarha-állomány létszáma a 2017-es 864 ezerről 

2018-ra 879 ezerre nőtt. Jelenleg az anyatehenek, a hízott bikák 

és a tejhasznú tehenek után 44 ezer, 16 ezer és 101 ezer forint 

termeléshez kötött, nemzeti támogatást kapható. Átmeneti nemzeti 

támogatásként egy anyatehénre 22 ezer, a szarvasmarha extenzifi-

kációjára 30 ezer forint támogatás jár, a tejtámogatás literenként 

5,45 forint. Az átmeneti nemzeti támogatások 2020-ig biztosan 

fennmaradnak, 2018-ban tervezik az előlegfizetést, amire október 

16-a után kerülhet sor – mondta. Közlése szerint a minisztérium 

2019-ben is biztosítja az állatbetegségek megelőzését szolgáló, 

jelenleg 10,5 milliárd forintos támogatást. Idén 1,5 milliárd jut 

a vemhes üszők állategészségügyi szolgáltatásaira, gyógykeze-

lésére és immunizálására, 3,6 milliárd forint az elhullott állatok 

ártalmatlanítására. 2018-ban a tárca 1,3 milliárd forint tenyész-

tésszervezési támogatást biztosít, a cél ennek fenntartása. Juhász 

Anikó az Európai Unió 2020-tól életbe lépő, Közös Agrárpolitiká-

járól (KAP) elmondta: a keretösszeg csökkenése elsősorban a 

vidékfejlesztési támogatásokat érinti, megmaradnak a termelés- 

hez kötött támogatások és a fiatal gazdák támogatása. Az Unió 

kutatásfejlesztési alapja számára növekvő forrás áll majd rendel- 

kezésre.                                                                                                                                         

Forrás: Agroinform z

HÍREK ∙ HÍREK ∙ HÍREK
(Ez a rovatunk jogelődünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül)
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n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje 
Európában. A központi nyomda, amely 
Németország legnagyobb thermo papír 
nyomdája, Bochumban található, 
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék 
elôállítás folyik még Olaszországban, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Államokban üzemelô nyomdákban is.

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

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

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

Kun László ipari értékesítési vezető
M: +36-20/444-1789 • e-mail: laszlo.kun@bizerba.com

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

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

www.bizerba.hu
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