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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
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Tejágazati fórum 
a minisztériumban

Október 19-én az Agrárminisztériumban 
tejágazati fórum megtartására került 
sor, melyen elhangzott, hogy Nagy 
István agrárminiszter értékelése szerint 
a tejtermelés a hazai állattenyésztés 
egyik legnagyobb gazdasági súlyú terü-
lete. A termelés évek óta növekvő ten-
denciájának köszönhetően az ágazat 
a teljes mezőgazdasági kibocsátásnak 
6-7%-át adja, ami az állattenyésztés 
kibocsátásának közel 20%-át jelenti. 

A tejágazatban is a legfontosabb cél a versenyképesség növelése. 
Ennek érdekében cél a jelenlegi állomány megőrzése, illetve növe-
lése úgy, hogy javuljon a tej beltartalmi értéke. A magas zsírtar-
talmú tej iránt világszerte egyre nagyobb a kereslet, a tejzsírárak 
nagymértékben emelkednek. A zsírtartalom növelését szakszerű 
apaállat-használattal és a takarmányozási, tartási körülmények javí-
tásával, valamint célirányos selejtezéssel lehet megoldani.

Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár a fórumon 
kiemelte: az elmúlt években a piaci válságok és a járványok ellenére 
sikerült stabilizálni az állattenyésztést, benne a szarvasmarha-ága-
zat helyzetét is. A KSH adatai alapján a szarvasmarha-állomány és 
ezen belül a tejelő tehenek száma 2011 óta folyamatosan növekszik. 
Az európai tejválság leküzdése óta a tejtermelők jövedelmi pozíciói 
jelentősen javultak. A tehenenkénti tejárbevétel 2018 első kilenc 
hónapjában átlagosan 4 százalékkal volt magasabb, mint az előző 
év hasonló időszakában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a termelők 
ki vannak szolgáltatva a nyerstej-felvásárlási ár európai válto-
zékonyságának, ezért fontos lenne az egységes érdekképviselet 
kialakítása. 

Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár ismer-
tette, hogy a NÉBIH rendszeresen ellenőrzi a tej- és tejtermékgyár-
tókat és -forgalmazókat. A felmerült kifogások fő okai az eltartha-
tósági időn túli forgalmazás, az előírtnál alacsonyabb zsírtartalom, 
illetve jelölésben tapasztalt hiányosságok voltak. 

Mezei Dávid, a szaktárca vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyet-
tes államtitkára elmondta, hogy az ágazat szereplői már több 
mint 36 milliárd forint beruházási támogatásban részesültek a 
Vidékfejlesztési Programból. Ebből az összegből nemcsak az alap-
anyag-előállítást, hanem 10 milliárd forinttal a feldolgozást is 
támogatják. A kormány kiemelt célja, hogy a magyar gazdák által 
megtermelt tej minél nagyobb arányban kerüljön hazánkban fel-
dolgozásra, ezért az Agrárminisztérium úgy döntött, hogy az élel-
miszeripari fejlesztésekre kiírt pályázatot még az idén újranyitja, 
mintegy 50 milliárd forintos keretösszeggel. A tejágazat másik 
fontos vidékfejlesztési intézkedése, hogy a szerkezetátalakítási 
támogatás keretében a hazai tejtermelő gazdák további 57 milliárd 
forint támogatáshoz jutnak.

Beregszászi Miklós z
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Fejőrobottal felszerelt istálló 
átadása Kocson

A Kisalföld északkeleti részén, Tatától 9 km-re található Kocs község. Kevesen tudják, 
hogy a kocsi, mármint a ló vontatta kocsi magyar találmány, és Kocs községből ered. 

Mátyás király uralkodása idején a kocsi bognárok igen híresek voltak. 
Sigmund von Herberstein, a Habsburgok szolgálatában álló diplomata 1518-ban 
részletesen leírta a kocsiszekeret, és megemlítette, hogy Mátyás király is szívesen 

utazott ezen a gyorsnak és kényelmesnek mondható eszközön, a kocsin. 

2

település legnagyobb gazdasági tár-
sasága a mezőgazdasági szövetke-
zet utódaként 1993-ban megalakult 

Aranykocsi Zrt., amely legfőbb munkaadója a 
településnek. A társaságnak 400 tulajdonosa 
van, a korábbi szövetkezeti tagok és örököseik. 
Vezetője László Kálmán, ki már 1981-től a jog-
előd szervezetnél dolgozott, most az Aranykocsi 
Zrt. vezérigazgatója.

A vállalkozás 1600 hektáros, bérelt területen 
termel növényt, 950 anyakocától évente 30 
ezer sertést bocsát ki, valamint ezer szarvas-
marha tartásával évente 9,2 millió liter tejet 
értékesít. A zrt. 170 embert foglalkoztat, 2017-
ben hárommilliárd forintos árbevételt ért el.

Dr. Nagy István agrárminiszter személyesen 
fejezte ki köszönetét a létesítmény ünnepélyes 
átadása alkalmával. Köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy a magyar mezőgazdaság megúju-
lásának keretében az elmúlt években sikerült 
stabilizálni az állattenyésztést, így a szarvas-
marha-ágazat helyzetét is. Kijelentésének hite-
lességét azzal támasztotta alá, hogy a tehe-
nenkénti tejárbevétel 2018 első 9 hónapjában 
átlagosan 4 százalékkal volt több, mint 2017 
hasonló időszakában, mely az elmúlt 10 év 
legnagyobb első 9 havi bevételének felel meg.

A most átadott tehénistálló Közép-Európa 
egyik legkorszerűbb létesítménye, a svéd 

DeLaval cég technológiájának felhasználásával 
hozták létre. A fejlesztés az Aranykocsi Zrt. 
30 éves történetének legnagyobb beruházása. 
Október 18-án ünnepélyes keretek között került 
átadásra a több mint egymilliárd forintos beru-
házással épült, fejőrobotokkal felszerelt tehén- 
istálló. A korszerű technológiának köszönhetően 
az 540 tejelő szarvasmarha ellátásához egy 
műszakban két ember munkájára van szükség. 
Ez Magyarország első olyan tehénistállója, ahol 
nyolc robot végzi az állatok fejését. A fejlesztést 

az Aranykocsi Zrt. önerőből végezte el, a forrá-
sok felét az MKB kedvezményes kamatozású 
hitele biztosította. 

Az átadás kapcsán Tóth Tamás, a beruházó 
cég termékmenedzsere lapunknak úgy értékel-
te a helyzetet, hogy a DeLaval VMS automatikus 
fejési rendszer jóvoltából a jövő megérkezett 
Kocsra. Tapasztalható, hogy világszerte növek-
szik az egyre jobb minőségű tej iránti igény, 
és ezzel párhuzamosan növekszik a tejtermelő 
gazdák vállára nehezedő felelősség is ezen 
igény kielégítésére. A gazdáknak egyre jobb 
technológiákat kell alkalmazniuk. A DeLaval 
VMS automatikus fejőberendezés egyike azon 
modern megoldásoknak, amelyek segítik a 
termelőket a minél hatékonyabb tejtermelés 
elérésében. 

Az automatikus rendszer használatával az 
eddig a fejési műveletre fordított idő és energia 
a telep irányításának más területeire fordítható, 
úgymint az etetés, a tenyésztés, állategészség 
és higiénia. Az automatikus fejésre történő átál-
láskor a termelő olyan komplett rendszert tud 
kialakítani, melynek különböző elemei és azok 
megfelelő működése jelentősen növeli a telep 
termelékenységét. A takarmányozás, fejés, tej-

Szilágyiné Gergely Edit: ma mintegy 40 ezer fejőrobotot működtetnek a világon, 
melynek körülbelül a fele DeLaval gyártmány

A
László Kálmán vezérigazgató: ez Magyarország első tehénistállója, 
ahol nyolc robot végzi a tehenek fejését
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minőség-elemzés és tejhűtés optimalizálásával 
javul a gazdaság eredményessége. A rendszer 
minden eleme megfelelő adatokat szolgáltat 
ahhoz, hogy el lehessen érni az alacsonyabb 
takarmányozási költségeket és az egészsége-
sebb teheneket.

 Az ARANYKOCSI Zrt. vezetői is többek 
között a fenti szempontokat vették figyelembe, 
amikor új istálló építése és a DeLaval VMS 
automatikus fejési rendszer mellett döntöttek. 
A telepen 540 férőhelyes istálló épült, amelybe 
több telephelyről vonják össze a termelőállo-
mányt. Az istálló négy egyforma negyedre van 
osztva, negyedenként kettő-kettő, összesen 
nyolc VMS fejőrobot végzi a fejést. 

A tehénforgalom kialakításánál döntő szem-
pont volt a munkaerő minimalizálása és a tehe-
nek igényeinek legmegfelelőbb rendszer létre-
hozása. Ennek érdekében irányított tehénforga-
lomban, a Milk First – Először Fejés rendszerben 
közlekednek a tehenek az istálló egyes területei 
között. Ennél a rendszernél a pihenőtér el van 
választva a robotok elővárakozó terétől és az 
etetőtértől, így a tehenek az etetőasztalt úgy 
tudják elérni, ha áthaladnak egy válogatókapun. 
Amennyiben fejési engedéllyel rendelkeznek, úgy 
a robotok elővárakozó terébe kerülnek, ha nincs 
fejési engedélyük, akkor mehetnek a jászolhoz. 
Az elővárakozó térből a két robot bármelyikébe 
beléphetnek, ahol megtörténik a fejésük. Fejés 
után egy újabb válogatókapun keresztülhaladva 
hagyhatják el a várakozóterületet, így lehetőség 
nyílik a kiválogatásukra kezelésre, inszeminálás-
ra vagy ellenőrzésre. Az etetőasztaltól egyirányú 
kapukon keresztül tudnak visszatérni a pihenőte-
rületre a takarmány felvétele után.

Tapasztalatok alapján a tehenek naponta 
10-12 alkalommal haladnak át a válogatóka-
pun, így sokszor alkalmunk nyílik kiválogatni 
őket fejésre. Ebben a rendszerben a fejésre 

kézzel terelendő állatok száma minimális, jel-
lemzően csak a komoly lábvég- vagy tőgye-
gészségi problémáktól szenvedő tehenek nem 
eléggé mobilak ahhoz, hogy mozogjanak az 
istálló különböző területei között. A DeLaval 
VMS fejőberendezés használatával lehetővé 
válik a legtöbb tej termelése az állománnyal, 
ugyanakkor élőmunka-megtakarítást is ered-
ményez. A berendezéssel a fejés gyorsan és 
hatékonyan, az állatok számára legmegfelelőbb 
módon zajlik. A DeLaval VMS használatával a 
cél a több mint 2000 kg tej termelése naponta 
robotonként, de nem ritka manapság a napi 
3000 kg tejet termelő telep sem.

A megfelelő tőgyegészség az egészséges 
állomány, ily módon pedig a nagy fejési tel-
jesítmény előfeltétele. Fejés előtt a különálló 
tisztítókehely egyedileg mossa, stimulálja és 
előfeji mind a négy tőgybimbót, így tiszta, 
száraz, előfejt, stimulált tőgybimbókra helyezi 
fel a kar a fejőkelyheket. A higiénia érdekében 
a tisztítás vize és az előfejt tej külön csőrend-
szeren kerül leeresztésre, így nem érintkezhet 
a tartályba kerülő tejjel.

A kifejt tej mennyiségét, a tejfolyási sebessé-
get, a tej minőségi paramétereit tőgynegyeden-
ként mérjük. A kehelylevétel szintén tőgynegye-
denként, az optimális időben történik. Mivel 
minden adat minden egyes tehénnél tőgynegye-
denként rendelkezésre áll, így a tehenek egész-
ségi állapota folyamatosan nagy pontossággal 
figyelemmel kísérhető. Az MDi™ tőgygyulla-
dás-előrejelző index számítása a DeLaval VMS 
rendszer egyedi tulajdonsága, mely a klinikai 
tünetek megjelenése előtt 4-5 nappal jelzi a 
lehetséges tőgygyulladást, így még időben lehet 
megelőző intézkedéseket tenni.

Az MDi™ index számításának alapja a tőgy-
negyedenként mért vezetőképesség, vértarta-
lom, fejési időközök, leadott tej mennyisége 
és a tejfolyás sebessége. Az OCC beépített 
sejtszámláló berendezéssel akár minden egyes 
fejés során minden egyes tehénnél meg lehet 
számolni a leadott tejben lévő szomatikus sejtek 
számát ezres nagyságrendben, így a tőgye-
gészség alakulása pontosan nyomon követhető 
az állományban. A DelPro Farm Management 
telepirányítási rendszer a legújabb technológi-
ákat használja a tejtermelés igényeihez adap-
tálva. A telep vezetője könnyen használható, 
logikus felhasználói felületen végzi a művele-
teket. Ebben az intelligens rendszerben a telep 
különböző egységei összeköttetésben állnak a 
központi számítógéppel, és ezáltal egymással 
is, így a telepirányítási feladatokat könnyen, 
gyorsan és pontosan lehet végrehajtani. A tej-
mennyiség vagy tejminőség változása esetén 
például a rendszer automatikusan megváltoztat-
ja a takarmányozást az egyes egyedek számára.

A DelPro rendszerrel az állomány egészségi 
állapota is folyamatosan figyelemmel kísérhe-
tő, akár egyedszinten is. A tehénmonitor-ablak 
használatával a szoftverben azonnal rendel-
kezésre állnak minden egyedről az állatorvosi 
kezelések, gyógyszeres kezelések, tejminőség, 
tejmennyiség adatai, és részletes kimutatások 

Az istálló négy egyforma negyedre van osztva, negyedenként kettő-kettő, 
összesen nyolc VMS fejőrobot végzi a fejést.
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is készíthetők ezen adatok felhasználásával. 
Beállítástól függően a megbetegedésgyanús 
tehenek teje automatikusan elkülöníthető. A 
fejőrobot bármely tehén fejéséhez beállítható. 
Az egyedi tulajdonságok, mint az intelligens 
felhelyezés, intelligens levétel és intelligens 
pulzáció tehénre szabott beállításokat tesznek 
lehetővé. A Delpro rendszer és a DeLaval 
VMS irányított tehénforgalmi rendszer hasz-
nálatával a cél éves szinten kb. 5 munkaóra 
elérése tehenenként, ami az irányított tehén-
forgalom alkalmazásával könnyedén elérhető. 
Tanulmányok szerint a szabad tehénforga-
lomhoz képest jelentős, akár 80%-os mun-
kaerő-megtakarítás is elérhető. Az állatjólét 
szintén javul az automatikus fejési rendszer 

használatával. A tehenek nyugodtabban visel-
kednek, mivel maguk szabják meg a napi 
etetés – fejés – pihenési ritmusukat. Ráadásul 
nincs a fejőházi fejés esetében fennálló, felhaj-
tás miatti stressz.

A tej kiváló minőségének megőrzéséről egy 
24000 literes tejhűtő tartály gondoskodik, 
amely FCC – tejfolyás által vezérelt hűtési 
rendszerrel van ellátva. Ennél a megoldásnál a 
hűtőtartály vezérlő automatája adatkapcsolat-
ban áll a VMS rendszerrel, amely folyamatosan 
küldi a tartályba szivattyúzott tej mennyiségi 
adatait a hűtőnek, amely az aggregátokat 
csak annyi ideig járatja, amennyi a belekerült 
tejmennyiség lehűtéséhez szükséges. Így nem 
történhet lefagyás még kis tejmennyiségek-

nél sem. A fő tejtartály ürítése és mosása 
folyamán a robotos rendszer nem áll meg, 
mivel ilyenkor a tejet egy átmeneti, 1600 
literes, szintén hűtéssel ellátott puffertartály-
ban gyűjtjük, amely elegendő tárolókapacitást 
biztosít erre az időre. A fő tartály mosása után 
a rendszer automatikusan újra abban kezdi 
gyűjteni a tejet, a puffertartályban összegyűlt 
tejmennyiség pedig gravitációsan átfolyik a fő 
tartályba. A puffertartály használatával a fejő-
robotos rendszer leállási ideje minimalizálható.

A DeLaval VMS automatikus fejési rendszer 
használatával az ARANYKOCSI Zrt. a tejterme-
lés magasabb szintjére lépett!

 Beregszászi Miklós z

z elmúlt 125 év alatt több háborút és válságot is túlélt a vállalat, mely 
a nehéz időszakokat a család és a vállalkozásban dolgozó kollégák 
kitartásának, megújulóképességének és magas szakmai tudásá-

ból eredő innovációs képességének köszönhetően tudta túlélni. A vállalat 
tevékenysége mindvégig a gyümölcsfeldolgozásra épült, mely mellett 
édesipari termékeket is készített. Mára a fő profil a tejipar és sütőipar 
részére készülő, rendkívül magas minőségű konfitűrök, valamint sütőipari 
lekvárok és krémek gyártása lett, melyben a világ meghatározó vállalkozá-
sává vált a Zentis, mely lengyel, orosz, amerikai és magyar leányvállalata-
ival az egész világot lefedi a termékeivel. A tejipari és sütőipari termékek 
mellett a termékválasztékban szerepel még a marcipán és a lakossági 
fogyasztásra szánt lekvár, kompót és mogyoró- 
krém is, melyeknek köszönhetően a szakma és 
a közönség nagyon sok elismerését magáénak 
tudhatja a vállalat.

A vállalat, tevékenységének meghatározó 
fontosságú elemének mindvégig a termékfej-
lesztést és a magas minőségi színvonal fenn-
tartását tartotta és tartja, ma is erre alapozza 
a sikeres működését. 

A magyar leányvállalat 2000-ben indult, egy pici drégelypalánki 
gyümölcsfeldolgozó vállalat megvásárlásával. Akkoriban ez a régió a 
hazai bogyósgyümölcs-termesztés egyik központja volt, és ez jó alapot 
jelentett az induláshoz. A vállalkozást a kezdetektől erős technoló-
giai fejlesztéssel Délkelet-Európa egyik legjobb műszaki színvonalú 
üzemévé sikerült alakítani, és ebben a nógrádi kis faluban is sikerült 
létrehozni egy rendkívül magas szakmai színvonalú csapatot, mely ma 
is a vállalkozás biztos működésének garanciája.

A magyar egység ma 18.000 tonnás kapacitásával a régió legnagyobb 
ilyen jellegű üzeme, amely jelenleg a délkelet-európai országok mel-
lett Németországba, Törökországba és Izraelbe szállít termékeket. 
A vállalat annak ellenére is törekszik a hazai gyümölcsök és alapanya-
gok feldolgozására, hogy a régióban a bogyós gyümölcsök termelése 
jelentősen visszaesett, és a hazai feldolgozású fagyaszott termé- 
kek sem mindig érik el a Zentis által támasztott követelményeket. 
Az elmúlt évek alatt a beszállítókkal közösen, nagyon sok munkával 
sikerült kiépíteni egy olyan beszállítói rendszert, mellyel sikerül telje-
síteni vevők legmagasabb elvárásait is. 

A Zentis Hungária fejlesztő csapata  lengyel és német fejlesztő kol-
légákkal együttműködésben, folyamatos termékötletekkel látja el 
a vevőit. Manapság évente mintegy 800 új termékfejlesztés készül 

a magyar fejlesztőlaborban a tej- és 
sütőipar számára. Ennek következtében 
mind a nemzetközi tejipari vevők, mind 
a hazai, illetve a környező országokban 
működő középvállalkozások is partner-
ként tekintenek a Zentis Hungáriára. Így 
a Zentis termékei számos ivó- és réteges 
joghurtban, túró rúdiban, illetve nagyon 
sok süteményben megtalálhatóak, örömet 
okozva a vevőknek a hétköznapokban.

125 éves fennállását ünnepli a Zentis
A Zentis vállalat idén ünnepli a 125 éves fennállását, az elmúlt 125 év alatt 

a Franz Zentis által Aachenben alapított gyarmatáruboltból a világ egyik legnagyobb 
gyümölcsfeldolgozó vállalatává nőtt a mai napig családi kézben lévő vállalkozás.

A
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Kérem, mutassa be olvasóinknak a 
Syngenta tevékenységét, termékeit, ma- 
gyarországi aktivitásának jellemzőit!
A Syngenta a világ egyik vezető agrárvállalata, 
több mint 90 országban van jelen, és mintegy 
27 ezer munkatársunk van. A legfontosabb 
célunk, hogy hatékony növényvédelmi termé-
kekkel és magas hozamokat biztosító vetőma-
gokkal lássuk el gazdálkodók millióit világszer-
te, így Magyarországon is, ahol több mint 350 
magasan kvalifikált szakembernek biztosítunk 
munkát a marketing, az értékesítés, a vető-
mag-előállítás és a kutatás területén. A magyar 
agrárium főszereplői számára vetőmagok és 
innovatív növényvédő szerek értékesítése mel-
lett folyamatos szakmai tanácsadást is nyúj-
tunk. Nemzetközi kutatásfejlesztési hátterünkre 
támaszkodva növénykísérleteket vezetünk és 
mutatunk be, ezek eredményeiről folyamatosan 
tájékoztatjuk a gazdálkodókat. Ezeken kívül 
kiemelt szakmai eseményeket szervezünk. 

Hazánkban a növényvédő szerek vagy a 
vetőmagok előállítása, értékesítése terü-
letén hangsúlyosabb a Syngenta szerepe?
A 2000-ben a Zeneca és a Novartis egyesü-
léséből létrejött baseli központú vállalatunk 
jogelődei – Ciba Geigy, Sandoz, Novartis és 
ICI, majd Zeneca – révén régóta fontos sze-
replője a magyar piacnak. A Syngenta mind 
a vetőmag, mind pedig a növényvédelem 
területén meghatározó jelentőségű: a válla-
lat Magyarországon évek óta piacvezető a 
növényvédő szerek területén, és vezető szere-
pet játszik szántóföldi vetőmagok nemesítésé-
ben, előállításában és forgalmazásában. Olyan 
komplex megoldásokat kínál partnereinek, 
amelyek révén sikerrel zárhatják a gazdálko-
dási szezonjaikat.

Honnét jött az ötlet, mi volt a példa, és 
miért tartották szükségesnek a termék-
tanács integrációjához való csatlakozást?
A kukorica létfontosságú táplálék a tejgazda-
ság számára. A Syngenta segítséget nyújthat 

a tejtermelőknek, hogy nagyobb mennyiségű 
szilázsos kukoricát állítsanak elő kiváló faj-
táink és agronómiai szakértelmünk révén. 
Elkötelezettek vagyunk a gazdálkodók ver-
senyképességének növelésében, és azt gon-
doljuk, hogy az együttműködésben részt vevő 
felek közös gondolkodásával a tejgazdaság 
főszereplőinek is tudunk előrelépési lehető-
séget kínálni.  

Sajnos a globális felmelegedés hatásai alól 
Magyarország sem menekülhet. A klímavál-
tozás fokozza az extrém időjárási jelensé-
gek gyakoriságát, így ezekkel számolnunk 
kell a jövőben. Ez egyébként nemcsak az 
átlaghőmérséklet emelkedésében jelentkezik, 
hanem az időjárási szélsőségek intenzitá-
sában is: a csapadékos éveket egyre gyak-
rabban követik extrém aszályos időszakok. 

A gazdák versenyképességét 
kell növelni, ez a jövő kulcskérdése

Fél évvel ezelőtt kötött együttműködési megállapodást a Syngenta Magyarország Kft. és a 
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.  Az agrárvállalat ezzel a terméktanács negyedik 

kiemelt pártoló tagjává vált. Megkeresésünkre Matthew Pickard, a Syngenta ügyvezető 
igazgatója arról nyilatkozott, hogy milyen lehetőségek rejlenek az együttműködésben.

Matthew Pickard, a Syngenta Kft. ügyvezető igazgatója
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A hazai gazdaságban kiemelten fontos kuko-
rica nagy vízigényű növény, ráadásul fejlődé-
se az egész nyári időszakon átível, így ki van 
téve az aszályos és meleg periódusoknak is. 

A szövetséggel és termelőkkel is sok-sok 
egyeztetést folytattunk már, ezért úgy gon-
doltuk, hogy mindannyiunk számára hasznos 
lenne, ha létrejönne egy hivatalos együtt-
működés. Közös célunk, hogy maximalizál-
juk a termést, mert azt látjuk, hogy vannak 
még tartalékok egy-egy művelt hektárban. 
Annak érdekében, hogy a kukorica a meg-
változott körülmények ellenére is gazdaságo-
san legyen termeszthető, szemléletváltásra és 
komplex megoldásokra van szükség. Ebben 
a Syngentának vannak hatékony megoldásai. 

A Syngentának milyen megoldásai vannak 
Magyarországon a tejhasznosítású szar-
vasmarhák takarmányainak vetőmag-elő-
állításában?
A Syngenta Magyarországon jelenleg a 3. 
helyet foglalja el a kukoricavetőmag-piacon, 
de a silókukorica-szegmensben is egyre meg-
határozóbb szerepet töltünk be. A cég és 
elődvállalatai immár 29 éve a „a tényleges 
fogyasztónak, a tehénnek nemesítünk” elkép-
zelés alapján végzik a fejlesztéseket és a 
takarmányozási kísérleteket a silókukoricában. 
Így tudjuk biztosítani, hogy hibridjeink megfe-
leljenek a termelők, de elsősorban az állatok 
igényeinek.

A silóhibridek termesztésénél a változó 
környezeti és a termelői elvárásoknak csak 
folyamatos fejlesztéssel lehet megfelelni, így 
van ez a Syngenta silókukorica-nemesítésénél 
is. A kukoricanemesítés komplex folyamat, 
ahol különböző paraméterekre, mint például 
a termésre, termésbiztonságra és a kiváló 
beltartalmi értékekre egyszerre kell figyelni. 
A Syngenta kukoricanemesítői a széleskörű 
kísérleti hálózat segítségével a legmodernebb 
módszereket alkalmazzák a célok elérése 
érdekében. Az együttműködési megállapodás 
elősegíti, hogy a tejtermelők minél szélesebb 
rétege ismerhesse meg a számára optimális 
Syngenta hibridet, amely biztosítja a minőségi 
paraméterek javulását.

Érzékelve a hazai igényeket és a klímaválto-
zás okozta tendenciánkat, a Syngenta silóku-
korica-hibridkínálatát az elkövetkezendő évek-
ben több érésidő bevonásával folyamatosan 
bővítjük. A Syngenta igen sikeres nemesítést 
folytat az igen korai érésidő szegmensében. 
Ezen hibridek legfőbb jellemzője a korai vet-
hetőséget nyújtó jó hidegtűrés, a stresszes 
körülmények magasabb szintű toleranciája 
mellett a többcélú hasznosítás is, így mind 

szemes-, biogáz- vagy szilázscélokra is meg-
felelő választás lehetnek. Hibridjeink közös 
jellemzője a magas hektáronkénti zöldtermés, 
a zöld száron érés és a dús levélzet által is 
nyújtott kiváló emészthetőség, illetve a jó álta-
lános betegség-ellenállóság. Hazai silókukori-
ca-ajánlatunk egyik ékköve a Talisman, amely 
rendre magasan nyeri a termésversenyeket.  

A tavalyi évben a klímaváltozáshoz jobban 
alkalmazkodó, stressztűrő kukoricater- 
mesztési rendszert mutattak be. Hol tarta-
nak most ezek a fejlesztések?
Az új szárazságtűrő Artesian kukorica-hibrid-
család új fejezetett nyitott a vállalat kukorica-
portfoliójában. Az Artesian hibridek olyan elit 
genetikát hordoznak, amelyek a növekedés bár-
mely szakaszában képesek megfelelő választ 
adni a vízhiány okozta stresszre, és lehetővé 
teszik a versenyképes terméshozamot a kedve-
zőtlenebb időjárási körülmények között is.  

Az Artesian hibridcsalád első két képviselője 
az SY Chorintos és az SY Orpheus, melyek 
prémium csávázással kerültek forgalomba. 
A Maxim Quattro négy hatóanyagot tartal-
mazó, széles spektrumú gombaölő csávázó-
szer, amely a vetést követően nem csupán a 
csíranövényt, hanem a fiatal növényt is védi, 
ezzel képes megalapozni a teljes tenyészidő-
re a kukoricanövény jobb egészségi állapotát. 
A Vibrance nem csupán egy gombaölő csává-
zószer, hanem egy egyedülálló gyökérzeterő-
sítő hatású készítmény. A kezdetektől erősíti a 
gyökérzetet, növeli a növény nitrogénfelvételét, 
fokozza a növény fotoszintézisének aktivitását. 
Az egészséges, fejlettebb gyökérzet fokozot-
tabb tápanyagfelvételt, erősebb növényfejlődést 
jelent, amely a termésben is megmutatkozhat. 
A jövőben újabb hibridekkel jelentkezünk az 
Artesian technológiával, amely minden kuko-
ricatermesztő gazda számára kiváló megoldás 
lehet a jövőben. Ezeken kívül jönnek az új siló-
fajtáink is, amelyek kifejezetten hazai termesz-
tési viszonyokra jelentenek bő termőképességű 
alternatívát.  

A tehenek takarmányozásában fontos sze-
repet betöltő takarmányok vetőmag-előállí-
tása hol történik? 
Belföldön termeltetjük meg a vetőmagokat, 
különféle termelőgazdaságokkal együttműkö-
désben. A kísérleti farmokon pedig folyama-
tosan teszteljük a közeljövőben hazai piacra 
kerülő új fajtákat. A Syngenta legnagyobb 
európai vetőmagüzeme Mezőtúron található. 
A zöldmezős, összesen 13,5 milliárd forint 
értékű beruházással a világ egyik legmoder-
nebb üzemét építettük fel 2012-re az alföldi 

városban. Az itt előállított kukorica-vetőma-
gokkal szinte egész Európát ellátjuk. Ezenkívül 
Magyarországon állítjuk elő azt a tekintélyes 
mennyiségű napraforgó-vetőmagot is, ame-
lyekkel a környező országok és Európa nagy 
része előszeretettel gazdálkodik. Karcagon 
pedig kukoricát nemesítünk, és naprafor-
gó-adaptációval foglalkozunk.

Mi az együttműködési megállapodás lénye-
ge, mit nyert ezzel a Syngenta és mit a 
Terméktanács?
Azt gondolom, hogy közösen gyorsabban, 
eredményesebben tudjuk eljuttatni a hasznos 
információkat, megoldásokat a termelői kör 
számára. Örömteli számunkra, hogy a szak-
mai együttműködésben részt tudunk venni, és 
vetőmagokkal, innovációval, kutatásfejlesztési 
eredményekkel hozzájárulhatunk a gazdál-
kodók sikeréhez. Az együttműködésnek és 
a szorosabb párbeszédnek köszönhetően a 
silónemesítésünket és a hibridek kiválasztá-
sát még inkább a termelői igényekhez tudjuk 
igazítani.

A magyar tej alacsony beltartalmának javí-
tásához tápanyagdúsabb takarmányozásra 
lenne szükség. Ahhoz, hogy ezen változ-
tatni lehessen, segít majd a létrejött meg-
állapodás?
Mindenféleképpen segít, ez a jövő, és ezt 
célozza meg az együttműködésünk is. Az or- 
szágos átlagot meghaladó eredményeinkben 
rejlő lehetőségeket szélesebb körben szeret-
nénk megismertetni a tejtermelő gazdaságok 
képviselőivel.  

Mit mutat az elmúlt félév tapasztalata? 
Született-e már eredmény a két fél együtt-
működésében?
Az új silókukorica-fajtáinkat kifejezetten az ága-
zat főszereplőinek szervezett rendezvényeken 
mutattuk meg, ahol személyesen tekinthették 
meg az ígéretes termést. Természetesen az 
elmúlt hat hónap főként a kölcsönös informá-
ciócseréről szólt. Vizsgáljuk, hogyan működnek 
a különféle gazdálkodási folyamatok a hazai és 
a világpiacon. Nagyon sok munkát kell végezni, 
hogy felzárkózzunk, és az ágazat teljesítménye 
javuljon. De elindultunk a közös úton, és opti-
mistán tekintünk a jövőbe. 
                                                               

A tájékoztató anyagot 
a Syngenta Kft. készítette. z
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vetőmag-előállítók alapvető érdeke, hogy 
a ciroktermesztés föllendüljön, és meny-
nyiségben elérjen egy olyan kritikus küszö-

böt, ami fölött érdemi keresletnövekedésre lehet 
számítani a vetőmagpiacon és értelemszerűen a 
szemescirok-fölvásárlásban, valamint a cirok zöld 
és tartósított tömegtakarmányként történő fölhasz-
nálásában. Ennek előmozdítása érdekében hozta lére 
az FNPSMS azt a promóciós platformot (Sorghum 
ID2), aminek egyik célja a (francia) ciroknemesí-
tés és vetőmag-előállítás külföldi piaci pozícióinak 
erősítése, hangsúlyosan Közép-és Kelet-Európában, 
valamint a FÁK-országokban és a Közel- és Közép-
Keleten. A kezdeményezés azonban nem csak a fran-
cia nemesítők érdekeit szolgálja: azzal, hogy európai 
összefogásban és a kontinens egészén erősíti a 
cirok imázsát, minden vetőmagpiaci szereplő szá-
mára lehetőség nyílik a fajtanemesítés erősítésére, 
a vetőmagtermesztés bővítésére, a fölhasználói oldal 
pedig egy olyan, egyre szélesebb fajtaszortimentből választhat, ami 
az egyedi igényeket is képes maradéktalanul kielégíteni, miközben a 
cirok termesztésével és fölhasználásával mindannyian tesznek valamit 
a fönntartható mezőgazdaság érdekében.

A platform tevékenységének részét képezi, hogy a célpiacot jelentő 
országokból meghívja a szakmai sajtó képviselőit a francia cirokágazat 
eredményeinek bemutatására, az érdeklődés fölkeltésére és általában 
a cirok mint kultúra fontosságának érzékeltetésére. E munka kere-
tében szeptember közepén egyszerre több külföldi újságírócsoport 
is Franciaországba látogatott, mindegyiknek „személyre szabott” 
programot állítottak össze a Sorghum ID munkatársai. Az osztrák és 
magyar delegáció célpontja Toulouse és környéke volt, ahol többek 
között látogatást tettek egy olyan gazdaságban, ahol két évtizede már 
a silócirok jelenti a tejelő szarvasmarhák takarmányozásának gerincét.

A hasznosítási irányhoz illeszkedő 
nemesítési célok a silóciroknál

Míg a szemes cirok esetében a fehér és vörös szemű fajták, hibridek 
nemesítésében érdemi különbség nincs, a takarmányozási célt szolgáló, 
általában egyszer kaszált silócirok és a többször kaszálható szudánifű ese-
tében már igen. A Sorghum ID ezeket a következőképpen foglalja össze: 
• BMR-típusú (Brown Mid Rib), magot nem hozó fajták: a kukoricával 

egyező energiatartalmú, de nagyon alacsony keményítőtartalmuk és 
nagyon jól emészthető rostjaik miatt attól eltérő energetikai profilú 
hibridek nemesítésében elsődleges cél a betakarításkor legalább 
25%-os szárazanyag-tartalom; etetésükkel javítható a kiadott takar-
mány emészthetősége, tartható a 4%-os tejzsírtartalom, az alacsony 
inputigény miatt gazdaságilag megtérülő a termesztés (még akkor is, 
ha szárazanyag-tartalomban 10%-kal alatta marad a silókukoricának),

• BMR-típusú (Brown Mid Rib), magot hozó fajták: a kukoricával 
egyező energiatartalmú, de alacsony keményítőtartalmuk és nagyon 
jól emészthető rostjaik miatt attól eltérő energetikai profilú hibridek 
nemesítésében elsődleges cél a betakarításkor legalább 25%-os 
szárazanyag-tartalom (de a vegetáció vége felé ennél a típusnál 
jelentős kockázatot jelent a megdőlés); etetésükkel javítható a kiadott 
takarmány emészthetősége, tartható a 4%-os tejzsírtartalom,

• szilázsnak használt, teljes szemescirok-növény: energetikai szem-
pontból 5%-kal marad el a kukoricától, nemesítési cél a betakarí-
táskor legalább 30%-os szárazanyag-tartalom; átlagos keményí-
tőtartalma szárazanyagra vetítve 25-35%, kiegyensúlyozott takar-
mányadagban történő etetésével az állatok tömeggyarapodása és 
tejtermelése szinten tartható, termesztése és használata akkor 
gazdaságos, ha szárazanyag-tartalomra átszámított hozama lega-
lább 10%-kal meghaladja a kukoricáét,

Silócirok a tejelőszarvasmarha-tartásban
A francia kukoricatermelők országos érdekképviseletén (AGPM) 

belül a termelők a gazdaság profilja szerint egy vagy több tematikus alegységhez 
tartoz(hat)nak, ezek egyike a vetőmagtermelőké, ahol a kukorica mellett 
a cirokvetőmag-előállítással foglalkozókat is megtaláljuk (FNPSMS¹).

A

Az idei, itt csapadékos évben a cirok majdnem másfélszer olyan magas, 
mint normál évjáratban

A silócirkot egyszer vágja (noha sarjad), olyan ütemben, 
ahogy a napi munkába be lehet illeszteni
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• kettős hasznosítású (szemes és szilázs-) fajták: energiatartalma a 
kukoricával összehasonlítva annak 80-90%-a, nemesítési cél a betaka-
rításkor legalább 25%-os szárazanyag-tartalom; szárazanyagra vetített 
hozama magasabb, mint a silóciroké (de nem takarmányegységben3 
számítva), használatával 5-10%-kal csökkenthető a napi száraza-
nyag-bevitel a takarmányban, mégis szinten lehet tartani a súlygyara-
podást és a tejtermelést, napi ajánlott bekeverési adagja tejelő tehenek-
nél naponta és állatonként 2-4 kg szárazanyag-egyenérték, üszőknél 
vagy húshasznú teheneknél alaptakarmányként is használható (ismert 
ipari fölhasználása is); alkalmazása gazdaságilag megtérül, ha ter- 
mesztésének költsége a kukoricának legföljebb 80%-a,

• szudánifű: magas szárazanyaghozam, energetikai szempontból 
viszont a kukoricának csak 70%-a, nemesítési cél a legalább 25%-is 
betakarításkori szárazanyag-tartalom. Évente többször kaszálható, 
ellenálló, kiválóan tűri az aszályos állapotot, gyors növekedésű, 
olcsón termeszthető.

Silócirok-termesztés és 
cirokszilázs-etetés a gyakorlatban

A tejelőszarvasmarha-tartásra szakosodott Pessan-gazdaságban a siló-
cirok jelenti a takarmányozás gerincét, évjárattól függően – mint pl. az itt 
rendkívül csapadékos 2018-ban – akár 80%-ban is, a fönnmaradó részt 
silókukorica adja (normál évjáratban ez 60% cirok- és 40% kukoricaszi-
lázs). Serge PESSAN N (46) 23 éve foglalkozik tejtermeléssel, jelenleg 
egyéni gazdálkodó, csupán egy félmunkaidős tanonc segít neki, illetve 
apróbb munkákban besegít a 80 éves, régóta nyugdíja édesapja is. 20 
éve használ kifejezetten silócirkot takarmányozásra, ezt megelőzően 
szemes cirkot termesztett erre a célra (először a klasszikus, alacsony 
növésűeket, majd a magasabb állományt adókat, ezt követően váltott 
silócirokfajtákra). A 130 hektár fele biztosítja a 40 Prim’Holstein tehén 
takarmány-szükségletét, a terület többi részén a szövetkezetnek ter-
melnek búzát, kukoricát, napraforgót, borsót – mindent öntözés nélkül. 
Míg a megye (Haute-Garonne) tejtermelő gazdáinak zöme öntöz, és siló-
kukoricát termel az állatoknak, ő azért döntött a silócirok mellett, mert 
kétszer akkora területre lenne szüksége száraz művelésben ugyanannak 
a szilázsmennyiségnek a megtermeléséhez kukoricából, mint cirokból. 
Így viszont a fölszabaduló területen más haszonnövényt tud termelni, 
amivel javítani tudja a gazdaság eredményességét. Silócirokból az idei 
évben 20 hektárt termel, saját maga állítja elő a lucernaszénát és a 
fölhasznált abrakot is. A vetésforgóban a silócirok (vagy a silókukorica) 
rendszerint kalászos gabona után következik, utána pedig első évben 
kalászos gabona jön szenázsnak vetve, majd újra cirok vagy napraforgó 
vagy kukorica. Az idei évben május 10-én vetette az állományt 79-80 
centiméteres sortávval, 200 ezer tő/ha növénysűrűséggel, a vetést egy 
rovarölőszeres talajfertőtlenítés előzte meg. Gyomirtószerrel négyszer 
kezelte a területet, először vetés előtt glifozáttal, másodszor egyszikű-

60-80%-ban cirokból készült szilázs

Intézményhigiénia

Személyi
higiénia

Konyha-
higiénia

A kiegészítőként adott repcepogácsa és búzadaraSaját készítésű lucernaszéna
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A Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és az Adexgo Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös (mint 
Konzorcium) projektje 2018. augusztus 31-én zárult. A projekt 
a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

konzorciumi formában megvalósult projekt célja egy 
komplex, nemzetközileg is innovatív, piac- és exportké-
pes takarmányozási program kialakítása volt. A két éves 

projekt eredményeként létrejött egy összetett állategészségügyi, 
állatjóléti, szaporodásbiológiai és takarmányozási rendszer, amely 
egy, a hagyományos drencselési kezeléstől eltérő új és jobb hatás-
fokú technológiát hozott létre. Az eredmények megnevezése: (1) 
folyékony és szilárd formájú takarmány-kiegészítő termékcsalád 
(gyógyhatású és prevenciós ún. drencs anyagok), (2) drencselő 
készülékek (alap- és egy diagnosztikai opcióval bővített változat), 
(3) monitoring program, amely az állatok fontosabb fiziológiai 
jellemzőiről (pl. testhőmérséklet, bendőműködés) gyűjt adatokat 
és lehetővé teszi azok integrálását az állattartó telepeken folyó 
diagnosztikai munkákba. A megvalósult produktumok (készítmé-
nyek, készülékek) birtokában és a kidolgozott monitoring rendszer 
ismeretében az állattartó telepek, valamint a diagnosztikával 
foglalkozó szakemberek telep- és egyed specifikus takarmány- 
kiegészítőket és/vagy adagokat állíthatnak össze preventív, illetve 
gyógyászati céllal.

A projekt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó Solum Zrt. 
komáromi tehenészeti telepén, valamint az Adexgo Kft. balaton- 
füredi takarmánykeverő üzemében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.adexgo.hu és a www.solum.hu 
oldalakon olvashat.

ek, harmadszor kétszikűek, majd nyolcleveles állapotnál apró szulák 
(Convolvulus arvensis) ellen. A négy kezelés együttesen hektáronként 
100-110 € vegyszerköltséget és 5-10 € gépköltséget igényel – ez 
utóbbi azért csak ennyi, mert saját gépekkel ő maga végzi el a munkát. 
Tápanyag-gazdálkodásban fontos a négy-öt évente kiadott szerves 
trágya hatása, az állományra kijuttatott 90 egység folyékony nitrogén 
vagy 200 kg 46%-os urea, valamint kétévente juttat ki a területre 50 
egység foszfort és 30 egység káliumot. Tapasztalata szerint a silócirok 
szinte minden mobilizálható tápanyagot kivesz a talajból, ki ugyan nem 
zsarolja, de nem sok marad utána a talajban.

Normál évjáratnál szemes kukoricából csak négy tonnát tud betakarí-
tani egy hektárról, az idén lesz hét tonna is – a négytonnás szinten kuko-
ricát piacra nem szabad termelni, amit vet, azt csak a takarmányszük-
séglet kielégítése miatt veti, egyértelmű, hogy a cirok jövedelmezősége 
száraz körülmények között lényegesen jobb, sőt cirokból kiszámítható 
módon kétszer annyit remélni, mint kukoricából. Csak cirokra azonban 
nem lehet a takarmányozást alapozni, noha fehérjetartalma valamivel 
magasabb, mint a silókukoricáé, mindenképpen kell energiát is vinni a 
rendszerbe, akár őrölt kukoricával, akár más gabonával. Így a tehenen-
kénti 7500 literes termeléshez egy állatra naponta 15-18 kg szilázst, 
2 kg lucernaszénát, 3,7 kg búzadarát és 2,7 kg fehérjekiegészítőt (első-
sorban repcepogácsát) kell számítani, valamint ásványianyag-pótlót. 
A termelt tej zsírtartalma 4,2%, fehérjetartalma 3,4%, a tehenenkénti 
takarmányigényben mutatkozó különbségeket kiegészítő abrak adago-
lásával oldja meg, amit egyedre igazítva oszt ki. 

A tejet a Lactalis-nak értékesíti, amit háromnaponta szállítanak el 
tőle. A 2018-as átlagos tejár az esetében 330 € tonnánként, a termelési 
költsége 300 € körül mozog – de nála sincs érdemi amortizáció, tör-
lesztendő komolyabb hitel (a biotejet ezzel szemben 430-450 €/t áron 
is el lehet adni). A termeltetési szerződése egy tól-ig mennyiségre szól, 
amit valójában úgy kell érteni, hogy ha a korábbi, 315 ezer literes éves 
kvótája fölött termel, akkor levonnak a neki fizetendő tejárból (kivéve, ha 
ez a Lactalis egyetértésével történt), ha pedig két egymást követő évben 
nem adja le a szerződött mennyiség legalább 85%-át, akkor a szer-
ződését erre a szinte viszik le. A megyében egyébként körülbelül 150 
gazda foglalkozik tejhasznú szarvasmarha tartásával és tejtermeléssel, 
az átlagos tehénlétszám gazdaságonként 50-60.

Somogyi Norbert, NAIK/SzTE z

A

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÁRULT A SOLUM ZRT. ÉS AZ ADEXGO KFT. 

„KOMPLEX ÁLLATTENYÉSZTÉSI 

TECHNOLÓGIA AZ ÉLELMISZER 

ALAPANYAGOK MINŐSÉGI ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ 

ÉS FEJLESZTÉSÉHEZ” CÍMŰ KÖZÖS

PROJEKTJE

2018. | 09. | 25.
ADEXGO KFT.

1 kukorica- és cirokvetőmag-termelők országos szövetsége
2 az ID jelentése international development, azaz nemzetközi terjeszkedés
3 UFL, Unité Fourrage Laitière, feed unit for lactation, tejhasznú 
  szarvasmarhák esetében 1 UFL=1700 kcal 

A tehenek a kiosztott szilázzsal
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Golf-áramlat hatására az országban az 
adott szélességi fokhoz képest magasabb 
a hőmérséklet, és több a csapadék, főként 

a partvidéken. A belső területeken kevesebb a csa-
padék, és hidegebbek a telek. Az északi sarkkörön 
túl a nyári nap le sem nyugszik, de délebbre is 
mintegy napi 18-20 órán át tart a világosság. 

A vízerőművek által termelt olcsó energia, a 
kőolaj-kitermelés, a kisebb volumenű, de ugyan-
csak jelentős érctermelés, valamint Európa leg-
nagyobb halzsákmánya révén Norvégia a lakóinak 
stabil gazdaságot és magas jövedelmet biztosít. 
Ebben nagy szerepet játszik az egész éven át 
jégmentes tengeren bonyolított teherforgalom is. 

Norvégia területén a lakosság évezredek óta 
foglalkozik tejtermeléssel, amelyet alapvetően 
meghatároztak az ország természeti adottságai. 
A terület közel háromnegyede terméketlen, szán-
tóföldi művelésre pedig csak a 3-4 százaléka 
alkalmas. Így az ország a kenyérgabona-szükség-
letét a múlt század közepéig csak importból tudta 
kielégíteni. A szeptemberben learatott norvég 
búzában még ma is jelentős károkat tehetnek a 
kora őszi fagyok. A termőföld különleges értékét 
jelzi, hogy a növénytermesztés területét a helyi 
statisztikákban nem hektárban, hanem 10 ár 
nagyságú de kárban fejezik ki (mint Bulgáriában). 
Egy olyan országban, ahol a 19. század elejéig 
a téli hónapokban az elszigetelt falvak között 
gyakorlatilag alig létezett közlekedés és áruszál-
lítás, a többnyire családi gazdaságokban termelt 
tehéntejnek mint naponta megújuló élelmiszerfor-
rásnak pótolhatatlan és meghatározó szerepe volt 
a jelentős gabonakészleteket nélkülöző lakosság 
ellátásában.  

Jelenleg (2018-ban) Norvégiában kereken 950 
ezer szarvasmarhát tartanak, ebből a fejőstehén-
létszám 220 ezer példányt tesz ki, és a legutóbbi 
három év átlagában kereken 1,5 millió tonna tejet 
termelt. Az egy tehénre jutó tejhozam országos 
átlagban 7.000 kg körül mozog, a legjobb gazda-
ságok átlaga azonban meghaladja a 9.000 kg-ot. 
A termőföld szűkössége még ma is nehezen 
engedi megtörni az évszázados hagyományokat. 
2017-ben az országban kb. 15.000 gazdaság 

foglalkozott tejtermeléssel, ezek átlagosan 21 
tehenet tartottak, és mintegy 16 hektár földet 
műveltek, a paraszti birtokok mintegy 40 szá-
zaléka azonban 10 hektárnál kisebb földdel és 
5 tehénnél kevesebbel rendelkezik. A növény-
termesztésre és legeltetésre alkalmas földeken, 
többnyire a tenger és a fjordok közé szorítva nehéz 
kialakítani 15-20 hektárnál nagyobb, bejárható 
területet. A tejtermelés jelentőségét mutatja, hogy 
az ország ezer lakosra jutó éves tejtermelése 
közel a kétszeresét, 100 hektár művelt terület-
re számítva pedig több mint hatszorosát teszi 
ki a magyarországinak. A tejtermelő gazdasá-
gok száma a legutóbbi 15 évben megfeleződött. 
A norvég szarvasmarhatartásra hosszú ideig a 
kettős hasznosítás volt a jellemző, ez a legutóbbi 
40-50 évben kezdett szétválni, ami együtt jár a 
húshasznú tartás előtérbe kerülésével, mivel az 
jóval kevesebb élőmunkát igényel.

A tejhasznú szarvasmarhák több mint 40 száza-
lékát az országban a nagyhozamú, izraeli holstein 
fajtákkal keresztezett és 10.000 kg éves tejho-
zamra képes norvég vörös teszi ki. Ezek között 
több egyed megtartotta az eredeti vörösesbarna 
színét, részben viszont feketére váltottak. Nagy 
számban jelen van még az országban, többek 
között a Trønder Nordland (amely rusztikusságá-
val és igénytelenségével tűnik ki, de tejhozama 
alacsony), a jersey, a svéd vörös, a borzderes és 
az ayrshire fajta.

A norvég tejtermelők a fejőstehenek ellátásá-
ra silótakarmányokat, borsót és egyéb, helyben 
termeszthető fehérjenövényeket, valamint árpát, 

zabot és szóját használnak. Jelentős részarányt 
képvisel a legelőfű is, amely – bár csak viszonylag 
kis területen nő – tavasztól őszig a magyarországi 
viszonyokhoz képest jóval nagyobb hozamot biz-
tosít. A norvég állattartók emellett úttörői voltak 
az automata takarmányadagolásnak. Az Oslói 
Egyetem útmutatásai alapján a DeLaval cég egy 
olyan takarmányadagoló gépet konstruált, amely 
az etetőutak mentén mozogva, pneumatikusan az 
állatok elé szórja az igények szerint, tudományos 
alapon kikevert abrak- és szálastakarmányt. Ez a 
módszer mentesíti a gazdákat a takarmánykiosz-
tás sok időt és odafigyelést igénylő műveletétől, 
a teheneket pedig megkíméli az ezzel együtt járó 
stresszhatástól. Egy 70 tehenes, szupermodern 
üzemben az automatikus takarmányadagolás 
hatására a tehenek napi tejhozama átlagosan 5 
literrel emelkedett.

Norvégiában a termelők viszonylag magas 
önköltséggel tudják előállítani a tejet, ezért a 
jövőben elveszíthetik versenyképességüket más, 
nagy termelő országokkal szemben, bár a nagy-
hozamú legelők, az automata takarmányadago-
lás és egyéb újítások komoly költségcsökkentő 
tényezőt jelentenek. Norvégia viszont Európa 
azon 4-5 országához tartozik, ahol az általános 
árszínvonal a legmagasabb. Ez a tény is az 
önköltség felhajtása irányában hat, mivel a tej 
előállításához az input költségek is magasabbak 
az európai átlagnál, ugyanakkor viszont segíti is 
a versenyképesség fenntartását, mivel a belföldi 
fogyasztók meg tudják fizetni a magas árat. 
A norvégiai boltokban 1 liter tejért 12, egy kg 
joghurtért 76, egy kg sajtért 120-220 koronát 
kell fizetni (1 norvég korona ~ 34,20 Ft).

Az országban évente előállított 1,5 millió tonna 
tejet 20 különböző, többnyire szövetkezeti alapon 
működő vállalat dolgozza fel. Ezek közül a négy 
legnagyobb a TINE és a Nortura szövetkezet, a 
Synnove Finden és a főleg tejporgyártásra sza-
kosodott Normilk, amelyek együttesen mintegy 
13.000 termelő tejét dolgozzák fel, 5.000 alkal-
mazottat foglalkoztatnak. A TINE éves árbevétele 
20 milliárd korona körül mozog, és 2017-ben egy 
új, szupermodern feldolgozóüzem építését kezdte 
el, amelynek óránkénti kapacitása 36.000 liter tej 
feldolgozására lesz elegendő.

Jelentős még a dániai székhelyű Ramboll-
csoport tejfeldolgozó tevékenysége is.

Norvégia tejgazdasága
A Norvég Királyság a Skandináv-félsziget nyugati részén 
fekszik, túlnyomó részét a Skandináv-hegység borítja. 
Fjordokkal és szigetek ezreivel tagolt partvonala több mint 
25 000 km hosszú. Legmagasabb pontja a 2469 méteres 
Galdhøpiggen. Területe 385 203 négyzetkilométer. Fővárosa 
és egyben legnagyobb városa Oslo. Lakossága 5,125 millió, 
ebből a bevándorlók közel 10%-kal részesednek.

A

Automata takarmányadagoló

Izraeli holsteinnel keresztezett 
norvég vörös tehenek
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Éves átlagban mintegy 460 ezer tonna ivótejet, 
56 ezer tonna tejből különböző ízesítésű sava-
nyú tejterméket, 50.000 tonnából friss sajtot, 
570.000 tonnából egyéb sajtokat, 120.000 ton-
nából pedig tejport állítanak elő. A sajtok mellett 
vannak egészen különleges norvég tejtermékek, 
mint pl. a tjukkmökölk, ami szó szerint vastag 
tejet jelent. 

A megtermelt tejnek körülbelül 93 százalékát 
a norvég piacon használják fel, míg a fennma-
radó 7 százalék exportra kerül. Az exportban 
a legfontosabb és legnagyobb tételt a 10.000 
tonna körüli, különleges minőségű kemény saj-
tok képezik, amelyek jelentős exportbevételt 
biztosítana az országnak. Ezzel kapcsolatban 
a norvég sajttermelőket sokkolta a WTO leg-
újabb rendelkezése, amelynek értelmében 2021. 
január elsejétől a sajtokra nem fizethető export-
támogatás. A termelők azonnal vészharangot 
kezdtek kongatni, mivel a támogatás nélkül a 
híres norvég sajtok exportja – a magas belső 
árszínvonal miatt – ráfizetéses lesz, ami nagyon 
súlyos, a sajtkészítők számára katasztrofális 
következményekkel jár együtt. 100-120 millió 
liter tej piac nélkül marad, a sajtkészítésben és 
-forgalmazásában foglalkoztatottak közül több 
ezren elveszítik munkalehetőségüket, és a fejős-
tehenek mintegy 8 százalékát ki kell selejtezni. 
A norvég agrárminisztérium a termelői egyesü-
lésekkel együtt mindent megtesz a szóban forgó 
rendelkezés megváltoztatása érdekében.

Norvégia gyakorlatilag csak választékbővítés 
céljából importál tejtermékeket, amelyeknek 
mennyisége és értéke csupán töredékét teszi ki 
az ország termelésének. A norvég import legfon-
tosabb tételei következők: 12.000 tonna sajt (820 
millió korona), 7.200 tonna joghurt (150 millió 
korona) és 1.000 tonna tejpor (35 millió korona).  

A közelmúltban Harald Volden, a Norvég 
Élettudományi Egyetem professzora – több 
norvég tejtermelő vállalattal konzultálva – egy 
érdekes tervet dolgozott ki, amelynek alap-
ján Észak-Norvégiában egy nagy kiterjedésű, 
ideális és költségtakarékos tejtermelő körzetet 
lehetne kialakítani. Ehhez rendelkezésre áll a 
megnyúlt nyári napok napsütéses óráinak magas 
száma, (amely napelemekkel áramtermelésre is 
kihasználható) a nyári legelőfű, illetve a részben 
szarvasmarha-takarmányozásra is hasznosítható 
tengeri algák, amelyek az importtakarmányok 
egy részét helyettesíthetik. Ráadásul az éghaj-
lati körülmények kedvezőek a metán megkötése 
szempontjából is.

Sajtgyártásuknak nagy hagyománya van. 
A norvégok annyira rajonganak a sajtért, hogy 
negyedkilósnál kisebb darabot nem is nagyon 
vesznek, és a háztartásokban az egyik leg-
fontosabb konyhai eszköznek a sajtszeletelőt 

tartják… Általában ragaszkodnak a hazai már-
kákhoz, amelyek megbízhatóan jók ugyan, de 
nem feltétlenül kiemelkedőek.

Ma már létezik világbajnok norvég sajt is, a 
Krafkar nevű kéksajt.     

A Tingvollost nevű kis sajtüzem Norvégia 
nyugati partvidékén, a fjordos részen található. 
Tingvollost egy Krafkar nevű kéksajttal nevezett 
be a 2016-ban San Sebastianban rendezett 29. 
World Cheese Awards versenyre, és két spanyol, 
egy francia és egy svájci sajtot megelőzve kapta 
meg a fődíjat. Évente körülbelül 20 tonna pasz-
törizált tehéntejből készült sajtot gyártanak, és 
a verseny bírái a 12 hónapig érlelt kéksajtot "a 
valaha készült legjobb sajt" leírással minősítet-
ték. A zsűriben 266 bíráló dolgozott 26 ország-
ból, és 3021 sajtot kóstoltak meg.

Norvégia nevű sajt: Az egész világon elter-
jedt gouda sajtot is gyártják Norvégia névvel. 
Általában fél éven keresztül érlelik, de egy éven 
túl igazi reszelnivaló, tömör lesz, és ízében erő-
teljesebb. Az érés miatt fontos a mérete.

Az Østavind pedig az a fajta, amiben milliónyi 
apró lyuk van, és természetes módon laktóz-
mentes (érlelés során a mikrobák megeszik a 
laktózt).

Az öt leghíresebb 
norvég kézműves sajt a következő:

1 – Pultost 

A Pultost egy valódi morzsolódós norvég sajt, a 
Telemark marhatenyészet nyerstejéből készül. 
A tejet hagyományosan elkülönítik fatálcán, 
fenyőtüskéken, ami egy természetes tartósítás 
és ízesítés. A fa megköti a többletnedvességet, 
így nincs kémiai adalék a folyamathoz. A Pultost 
egy különleges szerkezetű és ízű sajt a régióban 
termő vadkömény ízesítésével. A helyieket szol-
gálja ez az élvezetes, krémes sajt, kenyérszelet-
tel, krumplival és tejföllel.

2 – Gamelost 

A „legnorvégabb” sajt a Gamelost, bár rossz 
hírek is keringenek róla. Ez azért van így, mert 
természetes csípőssége és fanyar íze van, a 
hosszú érési folyamat nyomán látszik rajta egy 
pihés, vattaszerű, penészes réteg. Látogatható 
a Studd norvég család sajtműhelye, akik a 
Gamelost sajtot készítik tizenhárom generáció 
óta. Szerintük a sajtjuk az egészséget szolgálja, 
bár azt is híresztelik róla, hogy afrodiziákumot 
(vágyfokozó anyagot) tartalmaz.

3 – Jarlsberg – félkemény, nagylyukú sajt

A Jarlsberg híres mint a norvégok nagylyukú 
sajtterméke. Nyári tejből készül, a zamatos fű 
legeltetésével a magasföldi pásztoroknál. Ez a 

sajt különbözik a többitől, és a norvégok híres 
export sajtja lett. Az új gyártási eljárás követi 
a hagyományos módszert, óriási skálája van a 
gyártásnak, és hozzájárult sok-sok farm túlélé-
séhez Norvégiában. A sajt nagy, sárga és kerek, 
30 cm átmérővel. Lágy, természetes kéreg és 
sűrű sárga belső, közepesen édes íz. Számos 
változatban gyártják, úgymint világos, füstölt 
vagy speciális védett változatban. A Jarlsberg 
tökéletes hidegen vagy főzve, és nagyszerű falat 
a kedvenc borhoz.

4 – Gjetost vagy Gjetöst

Barna kecskesajt a Gjetost, a norvégek egyik 
legfontosabb kézműves sajtja. Savó, kecske-
tej és tejszín elegyéből készül – visszahűtve 
egy mélyhűtési folyamattal –, és keveréssel 
forralják tíz órán át. A tejcukor természetesen 
karamellizálódik, a termék édes, sima és mesés 
lesz, melyet a helyiek ajánlanak kávéval és 
rozskenyérrel reggelire. Az egyik legkedveltebb 
norvég sajthoz, a kecskéből készült barna színű 
Gjetösthöz, ráadásul még jól is megy a lekvár, 
ugyanis elég or.

5 – Gjertson

Ez a sajt egy Stevanger nevű tengerparti város-
ban készül, amelynek környékén Norvégiában a 
legnagyobb a fejőstehenek állománysűrűsége. 
Egy enyhe, de ízletes sajtról van szó, amelyet 
a gyártó, Hans Voll (időnként a fogyasztókkal 
konzultálva) nyerstejből készít, ami miatt bizo-
nyos harcot kellett vívnia a hatóságokkal a sajt 
elismertetéséért, hogy törvényesen gyárthassa 
az adott régióban. Legalább hat hónapig érlelik 
ezt a nagyszerű és egészséges sajtot, amely egy 
kézműves termék, és művészi formában készül. 

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Brunost sajt

Krafkar norvég kéksajt
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Vezessük be azzal, hogy az „egyik legpa-
tinásabb…”

kiegyezés utáni Magyarország hihetet-
len mértékű gazdasági fellendülését 
jelentős mértékben a növénytermesz-

tés és az állattenyésztés belterjessé válása 
eredményezte. 

A belterjes agrárium megteremtése, folya-
matos fejlesztése, valamint termékeinek 
minőségellenőrzése tudományos és intézmé-
nyes hátteret igényelt. Az agrárfejlődés és 
az agrárkutatás letéteményesei a dualizmus 
korában a gomba módra szaporodó kísérlet- 
ügyi állomások voltak. Ezek sorában hozták 
létre 1903-ban a Magyar Királyi Tejkísérleti 
Állomást Magyaróváron (akkortájt ez volt a mai 
Mosonmagyaróvár hivatalos neve).

Az Intézet székhelyéül a földművelés-
ügyi kormányzat nem véletlenül választot-
ta Magyaróvárt. Szerepet játszott ebben a 
döntésükben az a magas szintű szakmai-tu-
dományos háttér, amit az akkor már közel 
száz éves múltra visszatekintő Magyaróvári 
Magyar Királyi Gazdasági Akadémia jelentett, 
valamint az a tény, hogy a régi Magyarország 
észak-nyugati régiója volt a hazai tejhasznosí-
tású szarvasmarha-tenyésztés egyik legjelen-
tősebb központja. 

A századelő földművelésügyi minisztere – 
Darányi Ignác – Újhelyi Imrét, a Magyaróvári 
Akadémia tanárát, a Szarvasmarhatenyésztő 
Egyesület alapítóját, a Moson megyei falvak 
tejszövetkezeteinek létrehozóját nevezte ki 
igazgatónak. Az állatorvos és gazdász végzett-
ségű Újhelyi egy vegyész, egy bakteriológus, 
egy vaj- és sajtmester, valamint két szakkép-
zetlen dolgozó (szolga) társaságában kezdte 
meg munkáját az Intézet mai épületében, 
amely akkoriban a Magyar Királyi Vegykísérleti 
Állomásnak is helyet adott.

Az irányítóhatóság megszabta az Intézet 
kötelező feladatait, így a tejminták folyamatos 
kémiai, illetve bakteriológiai vizsgálatát, új 
fölöző- és pasztőrözőeljárások kidolgozását, 

vaj- és sajtkultúrák előállítását, a tejgazdasá-
gi gépek, valamint eszközök kipróbálását, a 
tejszövetkezetek támogatását, továbbá azok 
folyamatos ellenőrzését. Évente 7-8 ezer 
rutinvizsgálatot végeztek el, ezek nagy része 
tejzsírvizsgálat volt, amelynek eredménye 
alapján a gazdák tejszövetkezetei és az ura-
dalmak elvégezhették a tejek minősítését, 
valamint a tehenek tenyészkiválasztását is.

Újhelyi gyakorlati tevékenységének köszön-
hetjük az óvári sajtot és a penetráns illatú, de 
sokak által kedvelt illmici sajt gyártástechnoló-
giájának a kidolgozását is.

Az intézmény nemzetközi rangját és elis-
mertségét mutatta, hogy olyan szaktekintélyek 
keresték fel, mint Bernhard Bang, a világhírű 
bakteriológus, a Brucella abortus első leírója 
vagy a svéd Christian Barthel, a tejmikrobioló-
gia megteremtője. Az Intézet hírnevét támasz-
totta alá az is, hogy 1909-ben Budapesten ren-
dezhették meg a IV. Nemzetközi Tejgazdasági 
Kongresszust több mint ezer résztvevővel.

Ujhelyit az ugyancsak okleveles gazda és 
állatorvos végzettségű Gratz Ottó követte az 
igazgatói székben. Működése alatt (1909 és 
1934 között) foglalta el az Intézet a Lucsony 
utcai épület egészét, ahol nagyobb részben 
ma is működik. Az alapterület bővülése lehe-
tővé tette új laboratóriumok kialakítását és egy 
kísérleti üzem létrehozását, amely alkalmas 
volt az ipari méretű pasztőrözésre, valamint 
vaj, sajt és ömlesztett sajt előállítására is. 
Ebben az üzemben dolgozták ki a tilsiti típusú 
óvári sajt előállításának metodikáját.

Gratz proponálására kezdték el Magyar-
országon gyártani az ementáli sajtot és a 
juhtejből készített, roquefort-jellegű sajto-
kat. Irányítása alatt indították útjára 1926-
ban a Felsőbb Tejgazdasági és Tejipari 
Szaktanfolyamot, amelynek feladata – a lét-
rehozását kimondó rendelet szerint – „magas 
színvonalon a tejgazdasági és tejipari elméleti 
és gyakorlati ismeretek elsajátítására módot 
adni”. Az ő nevéhez fűződik az első magyar 
nyelvű tejgazdasági szakkönyvnek, a több mint 

hatszáz oldalas „A tej és tejtermékek. Különös 
tekintettel a vaj, sajt, a tejkonzervek és egyéb 
tejkészítmények gyártására” című munkának 
a megjelentetése is.

1934-ben az Intézetet újra beolvasztot-
ták egykori anyaintézetébe, a Vegykísérleti 
Állomásba, amelynek kebelén belül mint 
Tejkísérleti Osztály működött tovább. A részleg 
vezetésével újból egy állatorvost, Vas Károlyt 
bízták meg, aki rövid működése (1934-1936) 
alatt elsősorban tejipari mikrobiológiai kutatá-
sokat végzett. A későbbi igazgatóval, Csiszár 
Józseffel közösen publikált és a később róluk 
elnevezett Vas-Csiszár-féle aromareakció ma 
is alkalmazott eljárás a vajkultúrák aromater-
melésének a vizsgálata során. 

Az 1936-ban újra önállóvá vált Intézet veze-
tésével ismételten egy állatorvost, Nyíredy 
Istvánt bízták meg. Nyíredy sem sokáig maradt 
az intézmény élén, rövid működése során első-
sorban a tejmikrobiológiai és a tejhigiéniai kér-
dések keltették fel érdeklődését. Igazgatása 
alatt épült meg egy korszerűen felszerelt tech-
nológiai modellüzem.

1940-ben Csiszár József (Csiszár Vilmos ál- 
latorvos-professzor bátyja) vette át az Állomás 
vezetését. A rendkívül gyakorlatorientált kutató 
kezdetben a sajtömlesztéssel, valamint az 
ömlesztett sajt gyártásának elméleti és gya-
korlati kérdéseivel, továbbá az ehhez szüksé-
ges kultúrák mikrobiológiájával foglalkozott. 
1941-ben útjára indította a Tejgazdaság című 
szaklapot, amely a tejipari kutatás és gyakorlat 
nemzetközileg is referált szaklapja lett.

Az Állomás nevét 1941-ben Magyar Királyi 
Tejgazdasági Kísérleti Intézetre változtatták.

Amikor az ország területe hadszíntér lett, az 
Intézet működése szinte teljesen megbénult, 
felszerelését, berendezéseit Németországba vit-
ték. A kihurcolt gépeket és műszereket később 
öt vasúti vagonban, becsomagolva, sértetlenül 
megtalálták, és 1947-ben hazahozták, lehető-
séget nyújtva ily módon az újrakezdésre.

A háborút követő évek az újjáépítés jegyében 
teltek. Szinte hihetetlen és Magyarországon 

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet idén 
ünnepli fennállásának 115 éves évfordulóját 

Az idén 115 éves Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet önmeghatározását egy 
mondattal így lehetne összefoglalni: Az intézmény Magyarország egyik legpatinásabb 
élelmiszeripari kutató-fejlesztő és szolgáltató intézete, amelynek célja a tejgazdaság, 

a tejtermelés, illetve a minőségi tejtermék-előállítás fejlesztése, valamint 
az élelmiszer-minőség és az élelmiszer-biztonság folyamatos erősítése, ellenőrzése.

A
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páratlan módon ugyanaz a Csiszár József 
maradt az Intézet igazgatója, akit még 1940-
ben neveztek ki erre a posztra.

Az államosítás az Intézetet is új feladatok elé 
állította. Ki kellett dolgozni a törpe vagy köze-
pes méretű vaj- és sajtműhelyek helyére lépő 
tejipari nagyüzemekben alkalmazható gyártási 
technológiákat. Ebben az időben fundálták ki 
az Intézetben a kemény (pl. Pannónia) és a fél-
kemény (pl. Lajta) sajtok modern, ipari méretű 
előállításának módozatait.

A Csiszár József halálát követő négy évben 
három igazgató váltotta egymást az Intézet 
élén. Tomka Gábor, Balatoni Mihály és Varsányi 
Ferenc elsősorban tejipari technológiai kérdé-
sekkel foglalkozott.

Az 1950-es és 1960-as években az Intézet 
kutatómunkájának középpontjába szinte teljes 
egészében a sajtgyártás került, párhuzamosan 
az ország sajtexportjának jelentős mértékű 
bővülésével. Új technológiai eljárásokat dol-
goztak ki, kutatták az ipari méretű juhsajtgyár-
tás lehetőségeit, vizsgálták a gyártási folya-
matok gépesítésének módozatait, illetve egyes 
„sajtbetegségek” kialakulásának megelőzhe-
tőségét. Akkoriban dolgozták ki a pasztőrö-
zött tejből történő sajtgyártás módozatait, a 
Pannónia sajt modern gyártástechnológiáját, 
valamint az ementáli sajt minőségjavításának 
lehetőségeit.

Az egymást követő igazgatók - Hunkár Béla 
és Ketting Ferenc - olyan kiváló kutatókkal 

vették körül magukat, mint Pulay Gábor vagy 
Szabó Géza.

Létrehozták a budapesti részleget (1962), 
majd a pécsi kirendeltséget (1970). Az 1970-
es évek elején a három helyszínen dolgozók 
létszáma elérte a 100 főt. Közben megválto-
zott az Intézet felső irányítása is, 1968-ban a 
Földművelésügyi Minisztérium helyett a Tejipari 
Vállalatok Trösztje lett a felügyeleti szerv.

Az 1970-es évek elejétől az ezredfordulóig 
a gyártmány- és gyártástechnológiák komplex 
fejlesztése állt a kutatások fókuszában. Ez alatt 
az idő alatt dolgozták ki a homogénezéssel 
kapcsolatos eljárásokat, a vajkrémkészítési 
praktikákat, a membránszeparációs techni-
kákat, az ultraszűrésen és vákuumbepárlá-
son alapuló krémsajtgyártás technológiáját, 
de emellett foglalkoztak a tejipar és a kör-
nyezetvédelem kapcsolatával is. Az említett 
kutatások Ketting Ferenc igazgatása alatt kez-
dődtek, majd Babella György irányítása alatt 
folytatódtak. Utóbbinak olyan kiváló munka-
társai voltak – a teljesség igénye nélkül – mint 
Stark László, Szakály Sándor vagy Szegő 
Miklós. Az intézet kutatói számos szabadalmi 
eljárással büszkélkedhettek, amelyeket itthon 
és több külországban is sikeresen alkalmaz-
tak és használnak (ultraszűréssel előállított 
feta sajtok, tejfehérje-koncentrátumok, magas 
zsírtartalmú krémsajtok stb.).

A ’80-as évektől fokozatosan dolgozták ki 
a korszerű nyerstejminősítés rendszerét. Az 

Unger András vezette intézetben létrehozták 
azokat a laboratóriumokat, amelyekben meg-
alkották a nyerstejminősítés modern eljárásait. 

Az 1980-as években fordult a kutatók figyel-
me a probiotikumok és a prebiotikumok felé. 
Ezek a kutatások napjainkban is folynak, és 
komoly gyógyászati, illetve kereskedelmi ered-
ményekkel kecsegtetnek.

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet 
1993. január 1-jével korlátolt felelősségű 
társasággá alakították. Az Intézet gazdasági 
társasági formában történő működéséről, a 
modernkor kihívásainak való megfeleléséről a 
cikk folytatásában emlékezünk meg.

Dr. Kótai István z 
egyetemi adjunktus

Állatorvostudományi Egyetem

Dr. Kocsis Róbert z 
ügyvezető

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
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z árutejtermelő gazdaságok esetében is 
igaz elvileg, hogy ugyanazon átadott 
tejmennyiség magasabb tejzsír- és 

tejfehérje-százalékával a tejliterenként elért 
árbevétel maximalizálható. Ehhez természe-
tesen az is szükséges, hogy a feldolgozó a 
nyerstej átvételi árában premizálja a beltar-
talmat, azaz a magasabb tejzsír- és tejfehér-
je-tartalmat magasabb árral honorálja. Ma 
Magyarországon az árutejet értékesítő tenyé-
szeteknek nem kifejezett érdeke a folyadéktej 
beltartalmának emelése, hiszen a jelenlegi 
árak súlyozása ezt kevéssé preferálja.

Ennek ellenére a tejtermelés jövedelmező-
ségének jövőben lehetséges opciója lehet 
a termelt nyerstej beltartalmának növelése. 
A tejtermelők egy része nagyobb beltartalmú 
tej termelésére képes fajtákkal való kereszte-
zésekben gondolkodik, mások esetleg fajtavál-
tást terveznek. 

Magyarországon a forgalomba kerülő tej 
90%-át a holstein világfajta egyedei termelik. 
Lehet-e az a megoldás, hogy a ’72-es kor-
mányprogram óta eltelt 45 év hazai tapasztala-
tait sutba dobjuk, s a holstein helyett az itthon 
kialakult magyartarka fajtával, esetleg a már 
ismert, koncentrált tejet termelő vagy itthon 

merőben új fajtákkal, a velük való tapasztalat 
nélkül termeljünk tejet a jövőben? Ez is lehet 
egy út. És becsülendő, ha valaki nyit az új 
iránt, s ezzel próbálkozik.

A kanadai tenyésztőszervezet (www.holstein.
ca) több tejtermelő fajta fenntartását látja el, 
s honlapján közölte a törzskönyvezési körébe 
tartozó fajták elmúlt évi hivatalos termeléselle-
nőrzési adatait (1. táblázat).

Az adatokból kitűnik, hogy a színes fajták 
%-ban kifejezett beltartalmi értékei a legtöbb 
esetben felülmúlják a holstein-fríz paraméte-
reit. Ha ezeket a számokat kg-ra váltjuk át, 
az átlagosan egyharmaddal magasabb termelt 
tejmennyiség beltartalomban már az alacso-
nyabb tejzsír- és tejfehérjeszázalékkal is a hol-
stein felé billenti a mérleg nyelvét. A koncent-
rált tejű fajták mellett szól az általában kisebb 
testméret, élősúly és emiatt kisebb létfenntar-
tó szükséglet, hosszabb hasznos élettartam. 
A fitnesztulajdonságok a kisebb testtömegből 
adódóan kedvezőek. Azok a fajták viszont, 
melyek a holsteinhez hasonlóan tenyésztési 
stratégiájukat tekintve elindultak a nagyüzemi 
tömegtermelés felé – mint pl. a brown swiss 
– testtömegükben és méretükben ma már 
alig-alig térnek el a fríz fajtától.

1. táblázat: Hivatalos kanadai tejtermelési adatok fajtánként, 2017.

 Tejtermelés  Tejzsír Tejfehérje
 (kg) (%) (%)

   Holstein 10.756 3,93 3,22

   Jersey 7073  5,07 3,82

   Brown Swiss 8794 4,20 3,49

   Ayrshire 8077 4,14 3,37

   Tejelő Shortorn 7008 3,91 3,30

   Guernsey 7389 4,77 3,46

Gyorsan átgondolva a kérdést, talán két 
másik út is létezik, melyek jól beilleszthetőek 
a hazai, összességében alapvetően a holstein 
fajtára alapozó technológiai és tenyésztési 
szerkezetbe. Ezek leginkább együtt, párhuza-
mosan alkalmazva vezethetnek eredményre. 
Az egyik lehetséges megoldás a takarmányo-
zásban rejlik, közismert, hogy a rostbevitel 
növelése a termelt tejzsír mennyiségét is 
emeli. A másik lehetőség pedig a tenyész-
tésben adja magát, elég csak a legutóbbi 
tenyészértékbecslés futtatásának listáiban a 
tejzsírjavító bikákat megkeresnünk.

Ha ismét vetünk egy pillantást a fenti táb-
lázat Tejzsír oszlopára, a fajták között nem 
is olyan eget rengetőek az eltérések. Ezek 
a számok okszerű takarmányozással köze-
líthetőek egymáshoz, persze fenntartva azt 
a tételt, hogy magasabb rostbevitellel a 
genetikailag magasabb tejzsír-termelésre 
előállított fajták valószínűleg tovább tudják 
növelni zsírszázalékukat ugyanezen fajták 
összevetésében.

A zsír szintézise a tőgy mirigyhámsejtjeiben 
történik, s a tejzsírt alkotó zsírsavak mint-
egy 60-70%-a a bendőben a szénhidrátok 
– főként a nyersrost – mikrobiális bontása 
révén képződő illózsírsavakból származik. 
Ezért alapvető jelentőségű, hogy a takar-
mányadag rosttartalma a bendőben lebomló 
NDF mellett magas arányban minimálisan 2 
mm-es struktúrával rendelkező rostot is tar-
talmazzon. Ezek együttesen teszik lehetővé 
a bendő megfelelő motorikáját, a nyálter-
melést és a kérődzést. A tehenenkénti napi 
80-180 liter nyál ellensúlyozza a bendőben 
termelődő sav pH-csökkentő hatását, enél-
kül nincs aktív bendőfermentáció, megfe-
lelő mértékű rostlebomlás, és kellő idejű 
kérődzést sem tapasztalunk állományunk-
ban. A magas tejzsírtartalom fenntartásához 
hosszú, 10 órányi kérődzésre van szüksége 
a tehénnek. Rostot elsődlegesen tömegta-
karmánnyal juttatunk az adagba. A lebont-
ható NDF mennyisége meghatározó az ecet-
savképződés, így a tejzsírtermelés szem-
pontjából, alapvető alapanyagul szolgálnak 
a zsír szintéziséhez. Ilyen takarmányok a 
fiatal fű-, gabona- és keverékszilázsok, vagy 
a strukturhatás nélküli répaszelet, törköly. A 
bendőben nem lebomló rostnak – pl. szalma 
– mechanikai szerepe van a tejzsírtarta-
lom növelésében, mert stabilizálja a bendő 
pH-ját a rostbontó baktériumok számára, 
ezzel azok fenntartják a kérődzés intenzitá-
sát (Orosz, 2015).

Tejzsír vagy holstein?  
– holstein ÉS tejzsír!
Az utóbbi évek relatív tejhiánya és ebből adódóan 
a nyerstej árának jelentős emelkedése miatt a termelt tej 
beltartalom-mennyiségének jelentősége felértékelődött. 
Azokban a tehenészetekben, amelyek a tejet nem külsős 
feldolgozónak értékesítik, hanem saját üzemükben 
készítenek belőle végterméket, jogos törekvés a megtermelt 
tejmennyiség beltartalmának emelése. 

A
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A takarmányozás fő vonalát mindenképp cél-
szerű a jó minőségű tömegtakarmány irányá-
ba eltolni, mert az amúgy szükséges nagy 
abrakadaghányad a bendőfolyadék ecet-
sav-propionsav arányának beszűkítésével 
csökkentheti a tej zsírtartalmát. A jó minőségű 
védett zsírok etetésével elsősorban a tehén 
energiaellátása optimalizálható, a tejzsírterme-
lés csak kismértékben fokozható.

Ha csak az utóbbi évek hazai laktációs zárá-
sait nézzük, akkor a magyar holsteinállomány 
jelentős szárnyalását tapasztaljuk. Az évente 
100 kg feletti növekedés a beltartalom jelentős 
emelkedését is magával hozta. Ez is bizonyítja, 
hogy ha megtanulunk egy fajtát, ki tudjuk 
szolgálni azt, az eredmények nem maradnak 
el (2. táblázat). 

2. táblázat: A keresztezett 
magyar holsteinállomány termelése 

az elmúlt három évben

 Tej kg Tejzsír Tejfehérje
  kg % kg %
   2017 9919 364,2 3,67 330,3 3,33
   2016 9685 355,6 3,67 318,3 3,29
   2015 9517 344,6 3,62 312,4 3,28

Jelentős, még kiaknázható lehetőségek rej-
lenek a tenyésztés területén is. Manapság 
a termelési tulajdonságokra talán kevesebb 
figyelmet fordítunk, de ha a feldolgozók által 
diktált nyerstejátvételi árakban megjelenik a 
beltartalom növelésének igénye, nem kétsé-
ges, hogy a fitnesztulajdonságok szem előtt 
tartásával a figyelem az újabb tenyészértékek 
megjelenésekor az adott bika beltartalmi érté-
keire is koncentráltabban összpontosul. 

A holstein fajta a genomikai kutatások és 
ma már rendszeres – havi, de akár heti – 
tenyészérték-értékelések legfőbb alanya. Nagy 
gyakorisággal kerülhetnek elő akár már emb-
riókorú, genetikailag magas zsírtermeléssel 
rendelkező nő- és hímivarú egyedek, melyek 
széles merítési lehetőséget biztosítanak a 
tulajdonságot kereső tenyésztők számára. 

Ezen egyedek család- vagy vonaltenyész-
tés útján való felszaporításával adott állo-
mány tejzsírtermelése növelhető. A kapott 
genomeredmények a referencia-adatbázis 
növekedésével mind megbízhatóbbak, ma már 
nem maradnak el a valós termelési adatokból 
számolt megbízhatóság mögött. A korábban 
csak elképzelt futurisztikus álom mára kőke-
mény valóság és napi gyakorlat hazánkban is. 

A magyar holstein fajtában vannak még lehe-
tőségek.

Természetesen a genomvizsgálatok elvégzé-
sének a koncentrált tejű és hegyitarka fajták 
esetében sincs akadálya, így elegendő vizsgált 
egyedszám esetén a genetikai előrehaladás 
gyors növelése e fajták esetében is látványos 
lehet. Ma a világ tejtermelése a holstein fajtára 
van kihegyezve, a fejlesztések, beruházások, 
kutatások és technológiai innovációk e fajta 
mind komfortosabb és optimális kiszolgálására 
irányulnak. Jelenleg az egységnyi haszonállat-
ra vetített legnagyobb tejmennyiség, s ezáltal 
talán beltartalom is ettől a fajtától várható.

Sztakó István, HFTE z

A hazai holstein-fríz tenyészbikák HGI szerinti rangsorának első 5 helyén (Top 5) álló egyedek zsír kg szerinti rendezésben. 2018. augusztus
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A tejzsír kémiai összetétele

A tej – mint ismert – bonyolult polidiszperz rendszer. 

Az emulziós fázisa a zsírgolyócskákat alkotó tejzsír-
ból, a zsírban oldódó vitaminokból, színezékekből, 
valamint az azok külső burokanyagát alkotó memb-
ránanyagokból (lipoidok, lecitin, membránfehérjék) 

és a különböző adszorbeált anyagokból (pl. vas, réz), 

továbbá hidrátvízből áll. 

A tej egyik fontos alkotórésze a tejzsír. Mivel 

nem egységes anyag, ezért „tudományos nyelven” 

a tej lipidjeiről beszélünk (zsír és zsírszerű anyagok). 

Összetételük több tényezőtől függ (például az állat 

faja, fajtája, életkora, egészségi és laktációs állapota, 

takarmányozása stb.). Közös tulajdonságuk, hogy 

zsíroldó szerekben jól oldódnak. A lipidek zömét alkotó 

trigceridek a tejzsírt alkotó zsírgolyócskák belsejében, 

a lipoidok elsősorban ezek burokanyagában vannak 

jelen. Ez utóbbiakon gyűjtőnéven azokat a termé-

szetben előforduló, zsírban, illetve zsíroldó szerekben 

oldódó anyagokat értjük, amelyek nem gliceridszerke-

zetűek (például foszfatidok, szterinek, zsírban oldódó 

vitaminok stb.). A tehéntejben ez ideig nyolcféle fosz-
folipoid vegyületet mutattak ki.  Ezek mintegy 90%-át 

a lecitin, kefalin és szvingomielin alkotja. 

A lipidek biológiai jelentősége:

• a biológiai membránok fontos alkotórészei

• tartalék-energiaforrások

• a sejtfalon védőréteget képeznek

• fontos szerepük van az ideg- és agyszövetek 

táplálásában

A tejzsír kémiailag – mint általában a zsírok – gli-
cerid, vagyis glicerineknek zsírsavakkal képzett 

észtere, amelyek bonyolult kémiai kötéseik révén 

tri-glicerideket alkotnak. Ezekből a tejben mintegy 

150-féle zsírsavat mutattak ki, amelyeknek több 

mint 50%-át az olaj-, a palmitin- és a sztearinsav 

adja. Az újabb kutatások szerint a tejzsír az összes 

élettanilag fontos zsírsavat tartalmazza. Ezen belül 

nagyobb mennyiségben a testnövekedéshez, illetve 

az idegek táplálásához elengedhetetlenül szükséges 

rövid szénláncú, továbbá a létfontosságú esszenci-
ális zsírsavakat (linol- és linolénsav). Külön ki kell 

emelnünk az újabban rákellenes faktornak tekintett 

konjugált linolsavat, valamint a dán kutatók által 

nemrégibben kimutatott palmitoleát nevű zsírsavat, 

amely a szervezetben a telített zsírsavak által oko-

zott káros hatásokat semlegesíti. Az élő szervezet 

ugyan kis mennyiségben termeli, azonban a vajban, 

zsírdús tejtermékekben és a sajtokban nagyobb 

mennyiségben fordul elő. 

A zsírsavak összetétele határozza meg a tejzsír 

olvadási tulajdonságait is, ezzel együtt a gyártott 

vajak állományát (kenhetőségét). Mivel az említett 

három, legnagyobb arányban előforduló zsírsav, a 

palmitin-, a sztearin-, és az olajsav közül a palmi-

tinsav szobahőmérsékleten (20-22 °C-on) szilárd, 

míg az olajsav folyékony, ezért a gyártott termékek 

állománytulajdonságait elsődlegesen e két zsírsav 

mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya hatá-

rozza meg. 

Az emulziós fázis tartalmazza a részben oldott, 

részben pedig adszorbeált állapotban lévő zsírban 
oldódó vitaminokat (A, D, E, K) és színezékeket. 
Közismert, hogy a tejzsír jelentős vitaminforrás is, 

de az emberi szervezet napi szükségletét tejzsír-

ból nem fedezhetjük. A jelenlevő foszfo-lipoidok 

– mint már említettük – elsősorban a zsírgolyócs-

kákat körülvevő membránburokban fordulnak elő. 

Legfontosabb képviselőjük az α-lecitin, α-kefalin és 
a szfingomielin. Ezeknek egyik fontos tulajdonsága, 

hogy a kívánatos, valamint a nemkívánatos íz- és 

szaganyagokat, sőt akár a vegyszermaradékokat 

(pl. tisztítószer stb.) is megköthetik, ezzel nagy-

mértékben javítva vagy veszélyeztetve a gyártott 

késztermékek minőségét.

A tejzsír, a vajgyártás alapanyaga

A vajgyártás alapanyaga a tejzsír (tejszín), mivel 

könnyebb fajsúlyú (sűrűségű) a tej többi alkotóré-

szénél, ezért természetes vagy mesterséges fölözés 

útján könnyen elválasztható a tej többi alkotórészé-

től. A visszamaradó, zsírmentes részt fölözött tejnek 

vagy plazmának nevezzük. A tejzsír a tejben finom 

eloszlásban, egyenlőtlen nagyságú golyócskák for-

májában van jelen. Ezek alakja meleg állapotban 

szabályos gömb, lehűtve viszont szögletes rögökké 

alakulnak át. Nagyságuk 0,1-22 mikrométer között 

váltakozik, átlagosan 3-4 mikrométer. Ezek az érté-

kek az állat fajától, fajtájától, az élettani állapotától 

(pl. laktációs állapot stb.), illetve a takarmányozástól 

nagymértékben változhatnak. Például az egyoldalú 

tejtermelésre szakosított fajták esetében az 1 mik-

rométer vagy ez érték alatti zsírgolyócskák száma 

megnövekedett. Egyes megfigyelések arra utalnak, 

hogy az állatok életkörülményeiben bekövetke-

ző változások, mint például a takarmányváltozás, 

legeltetés, egészségi vagy laktációs állapot, stressz 

stb. is hatással vannak a zsírgolyócskák mennyisé-
gére és nagyságára. A bőségesen és szakszerűen 

takarmányozott, kötetlen formában tartott, valamint 

az öreg fejőstehenek tejében, továbbá a fejés végén 

nagyobbak, míg fejés elején és friss fejőstehenek 

tejében kisebbek. 

A zsírgolyócskák nagyságának alakulása a vaj-
gyártás során fontos tényező, mivel az 1 mik-

rométer alattiak egy része az íróval eltávozik. 

Ma már azonban a korszerű, folytonos vajgyártó 

berendezések műszaki megoldásai ezeknek a 

„veszteségeknek” egy részét megszüntetik.

A tejzsír jellegzetes tulajdonsága, hogy a zsír-

savkomponensek mennyisége (például a telített, 

illetve telítetlen stb.) és egymáshoz való aránya az 

évszakoktól, a takarmányozástól, laktációs állapot-

tól stb. is függ, egyben meghatározzák a gyártott 

vajak érzékszervi tulajdonságait. Általában a lágy 
állományú vaj viszonylag sok alacsony szénatom-

számú zsírsavat tartalmaz, és fordítva. Az avaso-

dási hajlam elsődlegesen a nagy olajsavtartalomra 

vezethető vissza. 

A vajgyártás (köpülés) gyakorlata, valamint a 

gyártott termékek állományának, reológiai tulaj-

donságinak (például keménység, kenhetőség stb.) 

alakulása szempontjából igen fontos a zsiradé-

kok poliform tulajdonságainak ismerete. A lipi-

dek ugyanazon szilárdságú állapotban többféle 

módosulatot vehetnek fel, és ezek mint α, β, ɤ 

kristályosodási forma jelenhetnek meg. Ezek rész-

letezésére a későbbiek során még kitérünk.  

A tejzsír zsírsavösszetételét  
befolyásoló fontosabb tényezők

Mint már láttuk, a termelt tejzsír mennyisége és 

zsírsavösszetétele széles határok között változhat.  

A tejzsír, a vajgyártás alapanyaga I.
Korábbi lapszámainkban részletesen foglalkoztunk a tenyésztés és a 
tartástechnológia bizonyos elemeinek a tej mennyiségére, összetételére, mikro-
biológiai minőségének alakulására és egyéb jellemzőire gyakorolt hatásaival. 
Elemeztük a tejzsírnak a tejtermékek gyártása során a késztermékekben, 
illetve az alkalmazott gyártástechnológiában betöltött fontos szerepét. 
Ezt a munkát most folytatjuk a tejzsírnak a vaj és vajkészítmények 
gyártására, illetve minőségére történő hatásainak bemutatásával. Külön 
foglalkozunk a tejzsír fontosabb összetevőivel, a tehenek takarmányozásának 
a tejzsír mennyiségében, illetve minőségében betöltött szerepével. Ez utóbbi-
akban leírtak első olvasatra talán túlságosan „tudományosnak” fognak 
tűnni, de igyekeztem érthető formában megjelentetni a „bonyolultnak” 
tűnő fogalmakat. Bízom benne, hogy bizonyos középiskolai vagy 
egyetemi tanulmányokat felidézve már nem is fognak annak tűnni.
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1. Az állat faja, fajtája, egészségi állapota
Alapvetően meghatározza a zsírgolyócskák meny-
nyiségét, méretét (átmérőjét), az egyes zsírsavak 
mennyiségét, összetételét és jódszámát. Minél 

nagyobb a termelt tej zsírtartalma, annál több a 

zsírgolyócskák száma, és fordítva. Ezen túlmenően 

az alkalmazott fejési mód, az állatok egészségi, 

tőgyegészségügyi és laktációs állapota, a takar-

mányozás, illetve ezen belül például a takarmány 

nyersrosttartalma is befolyásolhatja. 

2. A laktációs állapot
A laktáció kezdetén, valamint a nagyobb zsírtartal-
mú tejet termelő fajták esetében az illó zsírsavak 

mennyisége megnövekszik, ami a laktáció végére 

csökken. Ez a magyarázata többek között annak, 

hogy jersey, gurnsey, aysire stb. fajták 4-6% zsír-

tartalmú tejéből készült vajak aromásabb ízűek, és 

kiválóan tárolhatók, stb.

3. Az állatok takarmányozása
Ebben a fejezetben nem kívánunk részletes takar-

mányozási ismereteket adni, csak néhány fonto-

sabb tényezőt szeretnénk megemlíteni, amelyek 

befolyásolják a gyártott vajak minőségét. A ter-

melt tej zsírtartalmának és zsírsavösszetételének, 

továbbá a gyártott vajak érzékszervi tulajdonsá-

gainak alakulása szempontjából a takarmányo-
zásnak meghatározó szerepe van. A szakemberek 

számára régóta ismert, hogy a legeltetett, valamint 

az okszerűen takarmányozott, egészséges állatok 

által termelt tejekből nyert tejszínekből kiváló 

érzékszeri tulajdonságokkal rendelkező vajak, vaj-, 

és tejszínkészítmények gyárthatók (tiszta, jellegze-

tesen aromás ízű, megfelelő állományú, kiválóan 

tárolható, stb.). A tejtermelő állatok megkívánják, 

hogy a takarmányadaguk meghatározott meny-

nyiségű energiát (tápláló anyagot), szárazanyagot, 

ezen belül pedig nyersrostot tartalmazzon. Ezek 

együttesen a jóllakottság érzésének, az előgyo-

mor-tartalom optimális fizikai szerkezetének biz-

tosításához, a bendő és a belek „motorikájának” 

normális működéséhez szükségesek. Régi tapasz-

talat, hogy a takarmányok nyersrosttartalmának 

és -minőségének nagy jelentősége van a tehenek 

tejzsír- és fehérjetermelésének szempontjából. 

Nyersroston a takarmányok szénhidrátjainak azt a 

részét értjük, amelyek híg savakban, illetve lúgok-

ban, valamint alkoholban és éterben nem oldód-

nak. Például cellulózok, pentozánok, hemicellulóz 

stb. Az emlősállatok szervezete nem termel cel-

lulózok bontásához szükséges enzimeket, de a 

bendőben megtelepedett élő mikroorganizmusok 

az enzimjeik segítségével bontják azt. 

Amennyiben a takarmányok sok telítetlen zsír-

savat tartalmaznak, akkor a termelt tej zsírja 

lágyabb lesz, vele párhuzamosan a termelt vajak 

állománya is, és fordítva. Bizonyos kutatások 

szerint lehetőség nyílott ún. védett zsírok (pl. 

Ca-szappan) etetésével tudatosan is alakítani a 

tej zsírsavösszetételét. Ezek szakszerű etetésével 

növelhető a telítetlen zsírsavak hányada.

A takarmányok bendőemésztése során nagy 

mennyiségű szerves sav képződik, leggyakrabban 

tejsav, ecetsav, vajsav, valeriánsav. Ezek egy 

részét a bendőben lévő mikrobák ATP formában 

hasznosítják. A termelt tejsav azonban gyorsan 

átalakul illó zsírsavakká, azaz ecet-, propion- és 

vajsavvá. A felszívódott ecetsav egy része ener-

giaforrása a szervezetnek, a másik része a tejzsír 

termelésére fordítódik. A propionsav szőlőcukorrá, 

a tőgyben pedig tejcukorrá alakul, egyben ez a 

tejtermelés nélkülözhetetlen energiaforrása. 

Az ebben az irányban folytatott takarmányo-

zási kísérletek egyértelműen bizonyították, hogy 

amennyiben nyersrostban dús takarmányt etetünk, 

a bendőben sok ecetsav képződik, a termelt tej 

mennyisége csökken, viszont a zsírtartalma és a 

benne levő telített zsírsavak aránya növekszik. A 

keményítőben gazdag takarmányok etetésekor 

(pl. sok abrak) a termelt propionsav mennyisége 

megemelkedik, vele párhuzamosan a termelt tej 

mennyisége is, de csökken a zsírtartalma, és 

növekszik a telítetlen zsírsavak aránya.

A nyersrostnak a fontos emésztésfiziológiai hatá-

sa miatt is ki kell alakítani a keményítőkhöz való 

helyes arányát a takarmányadagokban, ami gyak-

ran nem is egyszerű feladat. A legújabb kutatási 

eredmények szerint ugyanis – a minőségüktől füg-

gően – csak mintegy 40-60%-ban hasznosulnak. A 

gyakorlatban ezt úgy célszerű megvalósítani, hogy a 

bendőben képződő ecet-, illetve propionsav aránya 

3:1 legyen. A takarmányozási kísérletek gyakorlati 

tapasztalatai alapján ezt a napi takarmányadagok-

ban a 16,5-22% közötti arányú nyersrost etetésével 

lehet elérni. A bevitelének formája sem közömbös 

az állat számára. Darálva, őrölve etetve a bendő-

tartalom pH-értéke csökken, emiatt a képződött 

propionsav mennyisége növekszik az ecetsav rová-

sára. Ilyenkor a termelt tej zsírtartalma csökken, 

ami gyakran elérheti a 0,1-0,3%-ot, szélsőséges 

esetben még ennél is többet.  Ugyanez vonatkozik 

a különböző formában etetett takarmányokra, mint 

például a granulált siló vagy a különböző pelletekre, 

miközben a zsírsavak mennyisége és aránya a telí-

tettek irányába tolódik el. 

A nagyobb adagokban etetett takarmányok 

mennyiségüktől függően kedvező vagy kedve-

zőtlen íz-, szag-, illetve zsírsavösszetételt ered-

ményezhetnek a tejzsírban. Megfigyelték, hogy 

például az egyoldalú lucerna- vagy vöröshere 

széna, rozs, francia perje stb. etetése keserű ízt 

eredményez a tejben, a sok répa vagy leveles 

répafej viszont úgynevezett „halízt”. Ugyanezek 

a tapasztalatok vonatkoznak az egyes gyomnövé-

nyek jelenlétére, illetve a nem megfelelő minőségű 

silótakarmányok etetésére is. Jó minőségű takar-

mányokkal, illetve szakszerűen végzett legelte-

téssel kiváló minőségű (ízű) tehéntej termelhető. 

A vajgyártás technológiájának korszerűsödésével 

– amelyekre majd a későbbiek során még kitérünk 

– az esetlegesen jelentkező ízhibák egy része ma 

már kiküszöbölhető. 

Korábban végzett saját vizsgálataink során meg-

állapíthattuk, hogy a hosszabban tartó, hiányos 
nyersrost- illetve energia-összetételű takarmányo-

zás szekréciós zavarok kialakulásához is vezethet, 

ami a nyerstejben a szomatikus sejttartalom növe-

kedését eredményezheti. Ez a későbbiek során a 

különböző típusú tőgygyulladások kialakulásához, 

illetve folyamatos fenntartásához is vezethet. Ezzel 

párhuzamosan gyakran a termelt tej egyes össze-

tételbeni jellemzőinek kóros csökkenését, illetve 

növekedését is eredményezheti (részletesen lásd: 

Tejgazdasági Szemle I. évf. 5. szám). Közben a 

termelt nyerstej saját (originális) enzimrendszere is 

megváltozik, ami – például a kórosan megemelke-

dő lipázenzim hatására – a nyerstejben még hűtve 

tárolása során is gyakran már 24 óra alatt akár 

0,1-0,3%-os tejzsírcsökkenést eredményezhet. 

A különböző tehenészeti telepeken végzett vizs-

gálataink során azt is tapasztalhattuk, hogy a rend-

szeres és tartósan magas szomatikus sejttartalom 

megjelenésének egyik oka a helytelen takarmá-

nyozásra volt visszavezethető. További elemzése-

ink azt is kimutatták, hogy gyakran ez a tény nehéz 

megtermékenyüléssel és vele párhuzamosan a két 

ellés közötti elhúzódó időtartammal párosult. Ebből 

következeik, hogy a megnövekedett szomatikus 
sejttartalom rendszeres megjelenése nemcsak a 

szakszerűtlenül alkalmazott fejési technológiára, 

illetve tőgyegészségügyi problémákra, hanem több 

tartástechnológiai tényezőre is visszavezethető, 

amelyek rendszeres és szakszerű elemzése már 

az üzemi szakemberek feladata. 

Merényi Imre z
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Szerelem első látásra?

A tejpótló tápszerek kiválasztásának során az első adatok, amelyekkel 
találkozunk, a Weende-analízis kvantitatív mérési módszerein alapuló fehér-
jetartalom és energiatartalom. Általánosságban elmondható, hogy a jobb 
minőségű tejpótló tápszerek fehérjetartalma 20-22%, zsírtartalma 16-18%. 
Második fontos tényező a bekeverési arány és ajánlott itatási mennyiség. 
Ebből a szempontból többféle technológiát is találunk, a bekeverés 1:10-től 
1:6, akár 1:5 koncentráció között is változhat. Az itatás mennyisége is vál-
tozó, vannak példák visszafogott és ad libitum technológiára is. Ugyanakkor 
nem elegendő a mennyiségek és analitikai adatok vizsgálata, ezért tekintsük 
át alaposabban a minőséget befolyásoló tényezőket:

A tejpótló tápszerek minőségét a beltartalmi értékek mellett két dolog 
határozza meg: a bennük lévő alapanyagok és a gyártási technológia.

Mi van a tejpótló tápszerben?

Takarmány-előállítási szempontból a tejpótló tápszerek alapvetően a 
mikroelempanelt és vitaminpanelt tartalmazó ásványi anyagot hordozó 
premixből és a fehérje-, cukor-, illetve zsírforrást biztosító alapanyagok-
ból állnak. Az alapanyagok lehetnek állati (tej, alacsony arányban tojás) 
vagy növényi eredetűek. Ezekhez kerülhetnek egyéb kiegészítések, 
aromák, szerves savak stb. Mivel néhány napos kortól kezdve az első 
két hónapban a borjúnak ez a fő takarmánya, ezért rendkívül fontos az 
alapanyagok minősége és eredete.

A tejfeldolgozásból származó alapanyagok

A tejpótló tápszerek legfőbb alapanyaga maga a tej. A tej egy bonyolult 
kolloid rendszer, legnagyobb részben vizet (90%), fehérjéket, cukrokat 
és zsírokat tartalmaz. A tej ipari szintű feldolgozása során keletkeznek a 
tejpótló tápszerek gyártása során alkalmazott melléktermékek.

A fenti ábra a különböző tejipari melléktermékek előállítási útját mutatja 
be. A vajgyártás a fölözéssel kezdődik, melynek során különválasztják a 
teljes tej zsírtartalmát adó tejszínt, visszamarad a sovány tej, amelyben 
a zsír kivételével a tej egyéb alkotóelemei megmaradnak. 

A sovány tejből kivonható a legfontosabb tejfehérje, a kazein. Az eljárás 
alacsony szintre csökkenti a sovány tej kazeintartalmát. 

A sajt- vagy túrógyártás során melléktermékként keletkezik az édes 
vagy savanyú savó, amely fehérje- és cukortartalma révén különböz-
tethető meg egymástól. A savó további feldolgozása során kivonható a 
fehérje- vagy a laktóztartalom.

  A tejipari melléktermékek átlagos jellemzői:
   Analitikai Fehérje Laktóz Nyershamu
   összetevők: % % %
   Sovány tejpor 36 50 8
   Édes savópor 12 73 8
   Laktózmentes savópor 26 46 17
   Savófehérje-koncentrátum 35 49 6
Táblázat: Trouw Nutrition

Jól látható, hogy a legértékesebb összetevőket tartalmazó alapanyag a 
sovány tejpor.  

Növényi eredetű alapanyagok

A tejpótló tápszerek fehérjetartalmának növelése érdekében gyakran alkal-
maznak növényi eredetű fehérjeforrásokat is. Közismert a szója antinutritív 
hatása (tripszin-inhibitor), amely a borjú számára sem kedvező. 

A növényi fehérjeforrások átlagos jellemzői:
   Analitikai Fehérje Kemé- Nyers- Nyers-
   összetevők: % nyítő % hamu % rost %
   Hidrolizált búzafehérje 82 7 1 0,3
   Búzaliszt 10 78 0,5 0,5
   Szójafehérje-koncentrátum 67 17 6 3,5 
   Szójadara 50 29 6 3,5
Táblázat: Trouw Nutrition

A borjú szervezete a növényi alkotók közül legkönnyebben a hidrolizált 
búzafehérjét hasznosítja.

A TEJPÓTLÓ TÁPSZEREK MINŐSÉGE I.
AZ ALAPANYAGOK

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

Kép: Trouw Nutrition
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A kulcs: az emészthetőség

A borjú tejpótló tápszereinek minőségét nem csak a puszta adatok 
határozzák meg, hanem az egyes összetevők emészthetősége, hatékony 
felszívódása is. Hiába látunk egy relatíve magas fehérjetartalmat, ha a 
borjú szervezete azt nem képes hatékonyan megemészteni. Számos 
kutatás irányult a különböző eredetű fehérjék emészthetőségére a bor-
jak életkorának függvényében:
   Fehérjeforrás Borjú  Fehérje- Fehérje Referencia
 életkora kiváltás emészt-
 (nap) % hetősége %
   Tejfehérje 3-8 – 87.0 Grogner et al. (1981)
 8-14 – 92.1 Strudsholm (1981)
 11-21 – 94.4 Babella et al. (1988)
 22-28 – 92.7 Strudsholm (1981)
 28-33 – 97.0 Grogner et al. (1981)
 56-63 – 94.1 Tolman (1991)
   Savófehérje 8-14 100 89.9 Strudsholm (1981)
 11-21 100 90.2 Babella et al. (1988)
 22-28 100 91.6 Strudsholm (1981)
   Hidrolizált búzafehérje 56-63 20 94.9 Tolman (1991)
   Szójafehérje- 14-21 75 58.7 Dawson et al. (1988)
   koncentrátum 29-34 50 72.1 Silva et al. (1986)
   Szójadara (hőkezelt) 14-21 75 54.8 Dawson et al. (1988)
 29-34 50 64.1 Silva et al. (1986)

A kutatások eredményei önmagukért beszélnek: a borjú számára a teje-
redetű fehérje hasznosul legjobban, közel azonos mértékben emészthe-
tő a hidrolizált búzafehérje. A búzafehérje lizinszintje ugyan alacsony, de 
a hidrolízis eljárása során a fehérjék peptidekre és szabad aminosavakra 
bomlanak, ezáltal nagymértékben javul a felszívódás aránya. A viszony-
lag alacsony lizinszint miatt a tejfehérje búzafehérjével történő kiváltása 
csak kis mértékben történhet!

A szójafehérje aminosav-garnitúrája kedvezőbb, hasznosulását a 
hőkezelési eljárások javítják, de még mindig nem éri el a tej és hidrolizált 
búza emészthetőségének fokát. A szójafehérje emészthetősége a borjú 
életkorának előrehaladásával párhuzamosan javul.

Egyéb összetevők

Az ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek tekintetében általánosan 
elmondható, hogy a kémiai forma meghatározza a vízben való oldható-
ságot. Mivel a tejpótló tápszert vízben elkeverve itatjuk, ezért a vízben 
nem oldható vegyületek csak keverednek a vízzel, kiülepedésük esetén 
az itatásra kész tápszer nem lesz megfelelően homogén. A 2016. május 
26-ától hatályba lépett 2015/724. EU rendeletnek megfelelően a borjú 
tejpótló tápszereinek A-vitamin szintje maximum 25.000 NE/kg lehet, 
az összes gyártónak ehhez kell igazodnia. Ez a tény is azt támasztja 
alá, hogy nem a címkére írható, minél magasabb szintek és értékek a 
lényegesek, hanem az állat számára hasznosítható mennyiségek, ter-
mészetesen a szükségletet 100%-ban kielégítve.

A borjak számára előállított tápszerek tartalmazhatnak bélflóra-sta-
bilizálókat. Ezek a különböző emésztőrendszerre pozitív hatást gyakorló 
baktériumkultúrák (pl. Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, 
stb.) és a kedvező baktériumok szaporodását elősegítő táplálék, a pre-
biotikumok csoportja (pl. mannán-oligoszacharidok, frukto-oligoszacha-
ridok). A jótékony hatású baktériumok nemcsak az emésztés hatékony-
ságát segítik, hanem szaporodásuk révén versenytársként kiszorítják a 

kórokozó baktériumokat is, elpusztulásuk után pedig a gazdaállatnak 
szolgálnak értékes táplálékforrásként.

A különféle szerves savak elősegítik az oltógyomorban az emésztést, és 
szintén segítenek a kórokozó baktériumok visszaszorításában, valamint a 
hasmenés enyhítésében és megelőzésében is komoly szerepük van.

A szuper prémium termékek specifikus ellenanyagokkal is „fel vannak 
szerelve”. Ezek erősítik a szervezet ellenálló-képességét a környezet-
ben található leggyakoribb fertőzésekkel szemben, mint például E-coli, 
szalmonella, rotavírus, koronavírus, Clostridium fajok. Természetesen ez 
nem pótolja a vakcinázási programot, de hatékonyan kiegészíti.

Nem szabad megfeledkeznünk az egyik leglényegesebb dologról: az 
íz és az aroma teszi a borjú számára vonzóvá a táplálékot. Ha a borjú 
nem issza meg szívesen a tejpótlót, akkor hiába vannak benne a legérté-
kesebb alkotók. Szinte elsődleges fontosságú, hogy a borjú a megfelelő 
mennyiségben elfogyassza a felkínált tejpótlót. 

A Trouw Nutrition LifeStart programjában illeszkedő Sprayfo Excellent 
és Sprayfo Yellow tökéletesen megfelelnek a mai modern igényeknek 
és kihívásoknak. A szuper prémium kategóriába tartozó Sprayfo tejpótló 
tápszerek pozitív hatással vannak a borjak egészségére, a töretlen fej-
lődésre, a növekedésre, későbbi tejhozamra és hasznos élettartamra is.

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: 
www.intermix.hu 
Borjúnevelés menü Sprayfo

A Sprayfo 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
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z ünnepségen Varga György, a Sajt-
készítők Egyesületének alelnöke el- 
mondta, hogy ez a dél-békési kis falu 

bebizonyította, miként lehet egy jó ötletre 
alapozva munkahelyeket teremteni, ezáltal biz-
tosítani, hogy a település továbbra is élhető 
maradjon. Hegedűs Imre, az Egyesület másik 
alelnöke arról szólt, hogy a sajtútállomásnak 

biztosítani kell az ideérkező turistáknak, ven-
dégeknek, hogy betekintést nyerjenek a sajtok 
és tejtermékeket készítésének világába, legyen 
lehetőségük a kóstolásra, és tudjanak vásárolni 
is. Köztudott az, hogy igen alacsony nálunk a 
sajtfogyasztás mértéke, ennek növelésében a 
sajtútállomások fontos szerepet tölthetnek be. 
A falu polgármestere, Dinnyés Ildikó az ünnep-
ségen azt hangsúlyozta, hogy kistelepülésen is 
lehet nagyot alkotni, összefogásra van szükség 
annak érdekében, hogy megőrizzék a falut 
önmaguk és utódaik számára. 

A polgármester egyben a tejfeldolgozó üzem 
menedzsere is, az ünnepi ceremónia után 
kérdéseimre válaszolva elmondta, hogy sajt-
készítési karrierjük 2011-ben kezdődött, mikor 
a Belügyminisztérium olyan pályázatot írt ki, 
mely lehetővé tette a felújítási forrásokhoz való 

hozzáférést, amennyiben állatok tar-
tására tudja az önkormányzat magát 
elkötelezni. „Elhatároztuk, hogy élünk 
a lehetőséggel, ötletelni kezdtünk. 
A nyúl és a kecske tartásának lehe-
tőségét javasoltam a testületnek. 
Végül a kecske mellett döntöttünk, 
mivel annak teje köztudottan jótékony 
hatással van az egészség megőrzésé-
re. Belefogtunk a kecsketartásba és 
a tej feldolgozásába anélkül, hogy a 
falunkban ennek lettek volna hagyo-
mányai. Fokozatosan, lépésről-lépés-
re sajátítottuk el az ismereteket, az összefogás 
erejével minden nehézséget legyőztünk.

Közmunkaprogramba illesztettük a kecske-
tartás és a sajtkészítés feladatát. Megépítettük 
a tejfeldolgozót, melyre 96 millió forintos 
pályázati forrást nyertünk. Az üzem elkészült, 
de annak beüzemelése során kiderült, hogy 
további gépekre és eszközökre van szükség a 
szakszerű működtetéséhez. Ennek forrásigé-
nyét a mintegy 60 millió értékű, ismételten 
elnyert pályázati forrásból tudtuk biztosítani. 
Az időközben megszületett törvényi feltételek 
lehetővé tették, hogy június elejétől létrehozzuk 
a szociális szövetkezetet, így a korábbi évek-
ben még közmunkásként dolgozó embereket 
mint alkalmazottakat tudjuk foglalkoztatni és 
számukra normális munkabért tudunk fizetni.

Egy éve vagyunk tagjai a Sajtkészítő Egye- 
sületnek, megismertük a szervezet által nyújtott 
lehetőségeket. A nyár folyamán részt vettünk 
a Nagykörűben tartott sajtútavatón, melynek 
élménye adott számunkra követendő példát.

A termékek készítésének minden apró 
részletét kikísérleteztük, most már tizenhá-
romféle sajtot, tehéntejből nyolcféle ízesítésű 
tejet és joghurtot is gyártunk, valamint túró-
alapú csokigolyót, amely a gyomaendrődi 
túrófesztiválon aranyérmet nyert. 

Az elmúlt egy évben ott voltunk minden fon-
tos sajtos rendezvényen, fesztiválon, hogy 
termékeink ismertsége folyamatosan növe-
kedjen, és visszajelzést kapjunk termékeink 
minőségére vonatkozóan. Ezen a téren elé-

Önkormányzati tulajdonú 
sajtútállomás Magyardombegyházán

Rendhagyó módon, sajtútállomás átadásával egybekötött falunapi ünnepséget tartottak 
október 13-án Magyardombegyházán. Az elmúlt négy évben a falu szerény anyagi helyzete 
nem tette lehetővé a falunapi ünnepség megtartását, most viszont egy új fejlődési stációhoz 

érkeztek. Az önkormányzat által létrehozott tejfeldolgozó üzem eredményes tevékenységének 
köszönhetően sajtútállomást avattak, mely esemény méltó módon a falu ünnepévé vált. 

A Békés megye déli csücskében, Budapesttől 270 kilométerre található, 150 lakost számláló 
zsákfalu sajtjai és tejtermékei immár országos hírűvé váltak.

Az önkormányzat sajtüzeme

Vegyes fajtaösszetételű állomány

A falu polgármestere, Dinnyés Ildikó, 
a sajtüzem létrehozója

A
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gedettek lehetünk, mivel a sajtbírálatok során 
portékáink rendre dobogós helyezést értek el. 
A jövőt illetően a fő hangsúlyt a marketingre 
fordítjuk. Az a célunk, hogy az üzletekbe való 
bejutással megteremtsük a biztos felvevőpia-
cot, állandó legyen termékeink iránt a keres-
let, hogy folyamatosan és egyre nagyobb 
mennyiségben tudjunk termelni. Nagy kihí-
vás ez, mert a feldolgozóüzemben és az 
állattartással foglalkozók munkabérét ki kell 
termelni, és ezen túlmenően bevételt is kell 
realizálni. Jelenleg az üzem kapacitásának 
30%-a van kihasználva, így majd a növekvő 
keresletet folyamatosan ki tudjuk elégíteni.”

A beszélgetés folyamatába később bekap-
csolódott Lénárd Gabrielláról, a tejfeldolgozó 

üzem vezetőjéről kiderült, hogy koráb-
ban ő is a falu közmunkásainak számát 
gyarapította, majd az üzem vezetésére 
kapott megbízást. Könyvelői végzett-
ségére alapozva autodidakta módon, 
szakkönyvekből és az internetről sajá-
tította el a szakmai ismereteket.

Elmondta, hogy termékeik között 
megtalálható a palackozott kecske-
tej, túrógolyó, túró, kőrözött, pácolt 
kecskesajt, gomolya, érlelt és friss 
kecskesajtok natúr és ízesített formá-

ban. A már kialakított termékek listáját nem 
kívánják bővíteni, arra törekszenek, hogy 
folyamatos és állandó minőségű termékekkel 
tudják kiszolgálni vásárlóikat. „A helyben 
történő értékesítésen kívül a termékek meg-
vásárolhatók még Békéscsabán a Zöld Kosár 
bioboltban és a Panoráma vendéglőben, 
Gyulán a Novel Food vendéglőben, Szegeden 
a Príma üzletlánc áruházaiban, Budapesten 
A kis pékinas pékségben és a hozzánk közeli 
települések kisboltjaiban is. Új lehetőséget 
jelent számunkra szerdánként a Budapest 
belvárosában megnyílt Finom Placcon történő 
értékesítés.” 

BEMI z
Fotók: Varga György

Miniszteri 
Elismerő Oklevél
Az Agrárminiszter az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc Emléknapja, október 
23-a alkalmából a tejpiaci egyensúly meg-
teremtése és a tejtermékek fogyasztásá-
nak népszerűsítését érdekében végzett 
kiemelkedő munkája, valamint a tejpiac 
szakmaközi együttműködését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként Miniszteri 
Elismerő Oklevelet adományozott Harcz 
Zoltánnak, a Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács ügyvezető igazgatójának.

Lénárdt Gabriella, a sajtüzem vezetője
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Tebike Kft. két terméket nevezett a versenyre. Lajta sajtjuk 
arany, míg a kisalföldi juhsajtjuk ezüst minősítést kapott. 
„Legismertebb sajtunk a Lajta sajt, ennek kapcsán tudnak 

bennünket beazonosítani, mivel 
egyedül mi készítjük az ország-
ban” – mondta Pődör Viktória, 
a kisalföldi illetékességű családi 
vállalkozás marketingért felelős 
vezetője. „Évente 1-1,2 millió 
liter tejet dolgozunk fel, örvende-
tes módon már elegendő meny-
nyiségű a kecsketej-alapanya-
gunk is. Jó ötletnek tartom az 
etyeki helyszín választását, végre 
jó helyre került a sajt, ott van, 
ahol annak lennie kell – a bor 
társaságában.”

A svájci tartózkodása alatt vendéglátósként dolgozó, most Sümegprágán 
gazdálkodó Kalla Roland új termékkel, a Karúzzsal debütált. Készítésének 
jellegzetessége, hogy a camembert sajt az érlelőbe a pálpusztai mellé 
kerül, így a két íz keveredéséből egy új, mindkét szülő pozitív tulajdon-
ságait magán hordozó termék keletkezik. 

A felvidéki Rozsnyóról érkezett a mustrára az At Dunaj Kft. képviselete 
Balogh Milán ügyvezető igazgató vezetésével. A cégcsoport dolgozóinak 
létszáma 550 fő (fele magyar nemzetiségű), ez szlovák viszonylatban 
nagy mezőgazdasági vállalkozásnak számít. Szarvasmarhalétszámuk 
több mint ezer egyed, naponta 17 ezer liter tejet termelnek. Tejfeldolgozó 
üzemüket az istálló  közvetlen szomszédságában építette fel a magyar 
Agrometál-Food-Tech Kft. Több 
mint ötvenféle terméket készítenek, 
melyek közül a három hónapig érlelt 
trappista jellegű sajtjuk a legismer-
tebb. Szlovákiában a legrangosabb 
sajtversenyen ez a termékük aranyér-
mes lett. Itt a mustrán a vajjal arattak 
sikert, amely a mezőny legmaga-
sabb pontszámát, 98 pontot kapta. 
Termékeiket saját bolthálózaton ala-
puló értékesítési rendszer segítségé-
vel juttatják el a fogyasztókhoz. Cégük 
filozófiája, hogy nem mindenáron sok 
terméket, hanem minőségi portékát 
kell készíteni. 

Bessenyei Ferenc elnökségi tag részt vett a kecske- és juhsajt bírálatát 
végző zsűri munkájában, ahol 18 tételt értékeltek. Elmondta, hogy 
a kiskérődzők tejéből készült sajtok valamivel gyengébb színvonalat 
képviselnek, mint a tehéntejből készültek. Ez természetes így, mivel a 
tehéntejből készített sajtok esetében nagyobb a gyakorlat, és így több 
tapasztalat született. Az elmúlt évekhez képest jelentős fejlődés tapasz-
talható a kézműves juh- és kecskesajtok minőségének tekintetében. 
Egyetlen minta bizonyult csak ízhibásnak. „Nagyon pozitívan értékelem 
ezt a rendezvényt, beleértve a bírálatot is, mindez nagyon biztató a 
magyar sajt fejlődése szempontjából.”

Varga László, a NAK élelmi-
szeripari szakértője is részt 
vett a sajtbírálatot végzők 
felelősségteljes munkájá-
ban. Véleménye szerint a 
bírálat területén nem történt 
előrelépés, nem jobb, mint 
az előző évben, nem növe-
kedett annak szakmai szín-
vonala. Nem lehet tudni, 
hogy a bírálatra leadott ter-
mékből mennyit forgalma-
zott a termelő. Nem érthető, 
hogy miért nem a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai szerint történik 
a kategorizálás. Az lenne a kívánatos, ha rangja lenne a bírálatnak, a 
díjazott terméknek növekedne a piaci értéke.

ARANY minősítést kapott: 
Comte, Pózer István  .............................................................  96 pont
Érlelt, félkemény tehénsajt, Németh Sándorné  ......................  96 pont
Félkemény juhsajt, Bokri sajt  ...............................................  96 pont

A VI. Magyar Sajtmustra
Az  idei évben első alkalommal rendezték meg a Sajtmustrát az etyeki Gasztrosétányon. 

A korábbi bejáratott helyszínnel, Nagyegyházával az volt a baj, hogy 
kevés volt a látogató, az egyeki Gasztrosétánnyal meg az a baj, hogy drága. 

Az előző évekhez képest most nem volt szakmai konferencia, és egynaposra zsugorodott 
a rendezvény. Közel 30 kézműves sajtkészítő kínálta portékáit a nagyérdeműnek, 

közben a zsűri bírálta a 97 leadott sajtmintát, melynek eredményeként 
10 arany, 13 ezüst, 14 bronz minősítés odaítéléséről döntöttek.

A

Munkában a zsűri

Pődör Viktória a TEBIKE Kft-től

A felvidékről érkezett 
Balogh Milán

Hegedűs Imre főszervező értékel, 
háttérben Kovács László elnök és 
Pozsa Panni, a sajtbírálat felelőse
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Félkemény tehénsajt, Bálint Attila  ........................................  96 pont
Joghurt (tehén), görög, Kékesi-Antal Mária  ...........................  96 pont
Lágy kecskesajt, Vass Gabriella ............................................  96 pont
Latja sajt, rúzsflórás, félkemény, Tebike Kft. (Pődör Viktória)   96 pont
Natúr kecskesajt, Bányainé Sárdi Dorottya  ...........................  96 pont
Tehénsajt, érlelt, zárttésztájú, Hegedűs Imre .........................  97 pont
Vaj, Balogh Milán  .................................................................  98 pont

EZÜST minősítésben részesült:
Camembert, kecske, Hertlikné Kiss Zita  ...............................  91 pont
Érlelt kemény tehénsajt, Maszlik családi gazdaság  ...............  91 pont
Félkemény tehénsajt, Zempléni sajt  .....................................  91 pont
Túró Rudi (túródesszert), Párdi Mátyás (Bicskei Mg. Zrt.)  ......  91 pont
Félkemény Alföldi Garabonciás  .............................................  92 pont
Félkemény kecskesajt, Nagy László  .....................................  92 pont
Lágy sajt, kecske, Dobos Erika  .............................................  93 pont
Parenyica, tehén, Maszlik családi gazdaság  .........................  93 pont
Félkemény, érlelt juhsajt, Tebike Kft. (Pődör Viktória)  ...........  94 pont
Félkemény tehénsajt, Blénevi Tibor  ......................................  94 pont
Joghurt, citromos, Magyardombegyházi Sajtműhely  .............  94 pont
Kékpenészes kecskesajt, Nagy László  ..................................  94 pont
Érlelt kemény tehénsajt, Ficsor Árpád ...................................  95 pont

BRONZ minősítésre lehet büszke:
Faszenes camembert, Zempléni Sajt  ....................................  86 pont
Fokhagymás krémsajt, tehéntej, Molnár Viktor  .....................  86 pont
Krémsajt, kecske, Dobos Erika  .............................................  86 pont

Látogatókban nem volt hiány

Pálpusztai jellegű, rúzsflórával érő, Kalla Roland  ..................  86 pont
Friss kecske, natúr, Kecskevilág  ..........................................  87 pont
Füstölt parenyica, tehéntej, Vidók családi gazdaság ..............  87 pont
Metélőhagymás-ordakrémes parenyica, Szabó Sándor  .........  88 pont
Camembert, kecske, Nagy Zsuzsa  ........................................  88 pont
Érlelt félkemény kecskesajt, Varga György  ...........................  88 pont
Félkemény, füstölt kecskesajt, Kékesi-Antal Mária  ...............  88 pont
Füstölt parenyica, tehéntej, Molnárné Hencsei Lilla  ..............  88 pont
Natúr érlelt kecskesajt, Hertlikné Kiss Zita  ............................  88 pont
Félkemény tehénsajt, Csengősajt  .........................................  89 pont
Félkemény, röglyukas, Lukács György  ..................................  90 pont

BEMI z
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BELSŐ SAJTHIBÁK

1. ÁLLOMÁNYHIBÁK

Pépes állomány

Jellemző rá, hogy a sajt a szájba véve nem omlik 
el a sajttípusra jellemző mértékben, hanem 
tapad, és pépszerűen viselkedik. Gyakran ízhi-
bával is együtt jár, általában kesernyések vagy 
savanykás ízűek az ilyen sajtok.

Oka: legtöbbször a sajt nagy víztartalma, a gyártás 
folyamán az alvadékot nem szárították ki a sajttí-
pusra jellemző mértékben. Ilyenkor a sajt nagy 
savótartalma miatt túlsavanyodhat a sajttészta. 
Ezen esetekben nem dolgozták ki kellően az alva-
dékot, vagy gyenge volt a préshatás, esetleg a pré-
selés vagy a sózás idején gyorsan lehűltek a sajtok.

Védekezési lehetőségek: az alvadék kellő mér-
tékű kiszárítása a kádmunka, a préselés és a 
sózás idején, valamint a sajttípusra jellemző 
hőmérsékleti paraméterek biztosítása, és min-
den olyan technológiai műveleti paraméter 
betartása, amely biztosítja a sajttészta túlsa-
vanyodásának elkerülését.

Rágós állomány

Jellemzői: a sajt gumiszerű, szívós, rágós, a 
szájban nem omlik el. Gyakran a puffadt sajtok 
is rágós állományúak.

Oka: legtöbbször a sajt alacsony víztartalma, 
melynek következtében az érési folyamatok nem 
a megfelelő irányban és mértékben játszódnak 
le. A mai időkben a befektetett pénz gyorsabb 
megtérülési ideje miatt több esetben nem érlelik 
a sajtokat a kellő ideig, túl korán, nem teljesen 
érett állapotban kerülnek a fogyasztók elé, és ez 
is előidézheti a rágós állományt.

A puffadt sajtokban több esetben nem elég a 
savképződés, és ez is vezethet a rágós állo-
mány kialakulásához.

Védekezési módok: 
• kerülni kell a kádmunka alatt az alvadék 

túlszárítását,
• védekezni kell folyamatosan a puffadást 

előidéző tényezők ellen.

Rövid, túrós állomány

Jellemzője: a sajttészta könnyen törik, mor-
zsálódhat, és egyáltalán nem képlékeny. Az 
érzékszervi bírálatkor csak nehezen vagy egy-
általán nem gyúrható össze galacsinná. Íze 
legtöbbször savanykás, színe pedig a túró-
hoz hasonlóan fehér, vagy annak valamilyen 
árnyalata.

Okai lehetnek: az alvadék túlsavanyodása 
következtében, az alacsony pH miatt az érési 
folyamatok el sem indulnak, vagy nem jutnak 
el a megfelelő, a sajttípusra jellemző érési 
terjedelemig, illetve érési mélységig. Főként 
a sajtfehérje lebontása indul el lassan, vagy 
egyáltalán el sem kezdődik.

A márványsajt állománya a sajttípusnak meg-
felelően jellegzetesen túrószerű, rövid. Ez 
ennél a sajtnál nem hiba! A kész sajt pH-ja is 
eltér a többi sajtféleségtől, hiszen 4,7 körüli.

Száraz, kemény állomány

Jellemzői: a sajt a sajttípusnak megfelelőnél 
keményebb, száraz, nehezen rágható, a száj-
ban nem omlik el.

Okai lehetnek: 
• az alvadék túlságos kiszárítása,
• vagy a túl meleg, illetve túl száraz érlelés.

Védekezési lehetőségek:
• az alvadékot csak a sajttípusnak megfelelő 

mértékűre szárítsuk ki,
• ne legyen túl hosszú az utósajtolási idő,
• be kell tartani a sajtérlelő érlelési para-

métereit! (Hőmérséklet és a levegő relatív 
páratartalma), 

• lehetséges út a sajtok bevonatos érlelése is, 
de csak a kéregflóra nélkül érő sajtoknál (pl. 
a trappista sajt paraffinezése vagy zsugorfó-
liás érlelése.)

Kettős állomány 

A hiba kétféle formában fordulhat elő:
• egyik változatnál a kéreg alatt a sajttészta 

keményebb, „rövidebb”, a sajt belsejében 
viszont lágyabb és pépes,

• a másik változatnál viszont a kéreg alatt a 
sajttészta lágy, belül pedig keményebb, a 
sajt közepén világos színű „mag” található.

A kettős állomány kísérője legtöbbször a kettős 
színeződés is.

Leggyakoribb okok: 
• Az első változat oka ma még kevésbé ismert. 

Kialakulásában számos tényező szerepet játsz-
hat. Előidézheti a sajt préselése vagy sózása 
alatti gyors lehűlés, mert ilyenkor a kéreg alatti 
részben a savóelszivárgás erősen lelassul, vagy 
el is apadhat. A túlsózás, valamint a sófürdő 
magas savtartalma (túl alacsony pH) is okozhat 
hasonló problémát. Az ementáli sajtoknál pedig 
a propionsav-baktériumok gyenge működése is 
előidézheti a hibát.

• A második esetben a kéreg alatti, lágyabb állo-
mány elsősorban a lágy sajtokban fordul elő, 
főként a rúzzsal érő sajtok esetében. Ugyanis 
ezek a sajtok kívülről befelé érnek, és ha túl 
erős a rúzsképződés, ez kettős színeződést 
eredményezhet. A csemege romadur sajtnál 
ez az érés folyamán jól követhető: a külső, 
sárga színű réteg fokozatosan terjed befelé, 
míg a belső fehér mag fokozatosan zsugorodik. 
A teljesen érett pálpusztai sajtnál a kettős színe-
ződés általában megszűnik, kismértékű előfor-
dulása pedig nem tekinthető ma már hibának. 
A kettős állomány viszont a teasajtnál, valamint 
a belpaese sajtnál már komolyabb hiba.

Védekezési lehetőségek:
• Az első hibacsoportba tartozó eseteknél kerül-

ni kell a sajtok felületének gyors lehűlését és 

A sajtok gyakoribb hibái
A Tejgazdasági Szemle folyó év szeptemberi számában elindítottunk egy cikksorozatot, 

melyben a leggyakrabban előforduló sajthibákat elemzem, 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. Az előző lapszámban a 

leggyakoribb külső sajthibákat elemeztem, most pedig a belső sajthibákkal foglalkozom.



www.tejgazdasagiszemle.hu 27

a sajttészta túlsavanyodását. Az ementáli 
sajt esetében a propionsav-baktérium szín-
tenyészet alkalmazásával a hiba többnyire 
megelőzhető. Emellett gyakran kell ellenőrizni 
a sófürdő sókoncentrációját és savanyúságát 
(savfok, pH).

• A lágy sajtoknál a kettős állományt szabá-
lyozhatjuk a túl erős rúzsképződés csök-
kentésével és az alacsonyabb páratartalmú 
érlelőhelyiséggel.

2. SZÍNHIBÁK

Fehér foltok a sajtban

Jellemzői: a sajt metszéslapján apró, 1-2 mm-es 
nagyságú, a sajt természetes színétől eltérő 
fehér pöttyök láthatók. 

Oka: a fehér foltokban a kalcium-parakazeinát 
helyett a tejsav hatására kicsapódott kazein-
részecskék helyezkednek el. A hiba két okból 
származhat:
• a sajttejben savanyúbb, ún. dekomponálódott 

részecskék voltak, melyek a pasztőrözés vagy 
a kádmunka során a tejsav hatására savanyú 
kazeinként kicsapódtak. A dekomponálódott 
tej látszatra jó savfokú, illetve pH-jú, de 
elegytejként a friss édes tejhez savanyú vagy 
savanyodásnak indult tejet kevertek.

• vagy a kádtejhez a színtenyészetet szűrés 
nélkül adagolták, és a nagyobb alvadékrö-
gök kiváltak a sajttésztában.

Védekezési lehetőségek:
• meg kell akadályozni, hogy a friss tejhez 

savanyodott tejet keverjenek!
• a sajttejhez adagolandó kultúrát alaposan 

egalizálni kell, és csak csírátlanított szűrőn 
keresztül szabad a sajttejbe juttatni.

Barnapettyes sajttészta

Az ementáli sajt egyik jellegzetes hibája. 
A sajt metszéslapján és a lyukakban apró, 
barna vagy barnás-vöröses pontok találhatók. 
Méretük általában 0,5 mm, de lehetnek kiseb-
bek és nagyobbak is. 

Tejipari tudományos kutatások szerint a barna 
pöttyöket a propionsav-baktéruimok tele-
pei okozzák. Főként akkor fordulnak elő, ha 
viszonylag kevés a propionsav-baktériumok 
száma, ezért egymástól távol elhelyezkedve 
telepeket képezhetnek. Elősegíti a hiba kiala-
kulását a hosszúra nyúló magas hőmérsék-
letű utómelegítés, melynek során a propion-
sav-baktériumok egy része elpusztul.

Védekezés: óvatosan növelni kell a propionsav-
baktérium-kultúra mennyiségét, így a sűrűb-
ben elhelyezkedő baktériumok nem tudnak 
szabad szemmel látható telepeket képezni.

Kettős színeződés

Jellemzői: a sajttészta kettős színeződésének 
számos változata fordulhat elő. Ezek közül a 
két legjellegzetesebb:
• A sajttészta a kéreg alatt a sajtra jellem-

ző színnél fehérebb, a középső részben 
sárgább, barnás vagy vöröses színű. A 
sajttészta állaga is kettős: a kéreg alatt töré-
keny, „rövid”, morzsálódó, a sajt közepében 
viszont „hosszú”, képlékeny, esetleg még 
pépes is.
A hibát előidéző okok sokfélék lehetnek, 
számos kutató foglalkozik velük még ma is.
A hiba leggyakoribb okai lehetnek:
• a sajt felülete és magja között nagy volt 

a különbség a savanyodási viszonyokban. 
Pl. a kéregrész alatt a sajt túlsavanyodott, 
melynek oka a kéregrész hirtelen lehűlé-
se is lehetett,

• túl magas volt a préselési hőmérséklet, 
aztán a sajt felülete gyorsan lehűlt az 
alacsony hőmérsékletű sólében,

• lehetséges okként a túl hosszúra nyúlt 
melegebb főérlelési idő is előfordulhat,

• okozhatja az előírtnál savanyúbb, ala-
csony pH-jú sófürdő is,

• minden olyan ok, amely a sajttészta kéreg 
alatti túlsavanyodását segíti elő,

• a propionsav-baktériumok gyenge műkö-
dése,

• színes vasvegyületek előfordulása a sajtban,
• ritkábban előfordulhat a színanyagterme-

lő mikrobák elszaporodása.

Védekezési lehetőségek:
• kerülni kell mindazokat a tényezőket, 

melyek a sajt kéreg alatti túlsavanyodáshoz 
vezetnek (a sajtok felületének hírtelen lehű-
lése, túl savanyú sólé…)

• Az érlelési időszakaszok hosszának betartása,
• propionsavbaktérium-kultúra alkalmazása,
• A sajt kéreg alatti vörös vagy barnásvörös 

elszíneződése.

Okai lehetnek:
• a sajtban lévő nitrátvegyületeket (pl. a 

fehérje bomlása során is keletkeznek a sajt 
érése közben; vagy a korábban általánosan 
a coliform mikrobák ellen használt kálisa-
létrom, azaz káliumnitrát) a tejben is elő-
forduló denitrifikáló baktériumok nitritekké 
redukálják, amelyek a sajtban lévő egyéb 

anyagokkal vörösesbarna színű vegyülete-
ket képeznek,

• ha a tejbe fémfertőzés során vas kerül (pl. 
vasból készült kopott tejeskannák esetén), 
akkor a sajtban is megnőhet a vastartalom. 
Így a sajtérés folyamán a kéreg alatt a 2 értékű 
vasvegyületek (ferrovegyületek) 3 értékű vas-
vegyületekké oxidálódhatnak (ferrivegyületek), 
melyek sárgás-barnás színűek.

• Sokszor jelentkezik a hiba a friss erdei fenyő-
ből készült új sajtdeszkák használatánál is. 
A lucfenyőből készült sajtdeszkáknál nem 
tapasztalták ezt a jelenséget. Az erdei fenyő-
ben lévő koniferinből előbb vanilin, majd 
dioxibenzol képződhet, amely ammónia és 
vas jelenlétében vörös színű anyagot képez.

Védekezési lehetőségek:
• a denitrifikáló baktériumokat a tej pasztőrö-

zésével elpusztíthatjuk,
• a vasfertőzések kiküszöbölésével (pl. alumí-

niumkannák használata, COR-acél berende-
zések),

• az új sajtdeszkákat használat előtt alaposan 
ki kell főzni!

A sajttészta szürkés  
vagy kékes elszíneződése

Jellemzője: a sajt metszéslapján egyenletesen 
szürkés vagy kékes elszíneződés látható, vagy 
az elszíneződés csak foltokban mutatkozik.

Okai: ha a teljes vágási felületen jelentkezik az 
elszíneződés, akkor erős vasfertőzéssel állunk 
szemben, vagy nem az előírt minőségű alu-
míniumból készültek a sajtkészítő kádak vagy 
üstök. A foltos, szürkés elszíneződés általában 
rothadásos ízzel és szaggal párosul, amit rot-
hasztó mikrobák okoznak.

Védekezés: el kell kerülni a fémfertőzést, és 
meg kell akadályozni a rothasztó mikrobás 
utófertőződést.

Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
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(Lapunk legközelebbi számában a sajtok 
lyukazási hibáival folytatjuk)
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r. Nagy István személyében szak-
mabeli, azaz agrármérnök tölti 
be az agrárminiszteri posztot a 

2018. év májusától, a negyedik Orbán-
kormányban. Korábbi munkája elsősor-
ban Mosonmagyaróvárhoz kötötte, ezért 
kiválóan ismeri a vidék életét. 

Figyelme az agrárágazaton túl kiterjed a 
szaksajtóra is, így került sor Dr. Lendvay 
Béla személyében a tejgazdasági sajtó 
egyik vezető képviselőjével történő talál-
kozásra. Bevezetőjében a programjáról, 
célkitűzéseiről beszélt a miniszter. „Egyik 
fontos célom, hogy az élelmiszergazda-
ság 20 millió embert lásson el jó minő-
ségű élelmiszerrel, az export pedig elérje 
a 70-80%-ot. Ehhez nélkülözhetetlen az 
élelmiszert termelők és feldolgozók meg-
felelő integrációs kapcsolata, valamint a 
szakmailag megalapozott, magas színvo-
nalú műszaki fejlesztések végrehajtása, 
valamint az előállított termékek minőségi színvonalának rendszeres 
emelése” – mondta a miniszter. 

A tejfeldolgozás problémájára rátérve megállapította, hogy a hala-
dást megnehezíti, hogy a 49 meghatározó magyar céget felvonultató 
tejfeldolgozók lemaradtak a műszaki fejlesztésekben, a felzárkóz-
tatásukhoz beruházásokra, kedvező feltételű hitelekre és magas 
színvonalú szakmai munkára lesz szükség. Majd elismerően szólt a 
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsról, mely a minisztérium 
megbízható stratégiai partnere. Méltatta a Tejgazdasági Szemlét is 
mint a szaksajtó egyik jeles képviselőjét.
 
Szó volt arról is, hogy a minisztérium továbbra is támogatja – az ország 
teherbíró képességének figyelembevételével – a további áfacsökkenté-
seket. Cél, hogy a folyadéktejeken kívül más alapvető tejtermékek, mint 
a tejföl, túró, vaj stb. is bekerüljenek a kedvezményezett áfakörbe. 

Hangsúlyozta a miniszter, hogy a múltból, valamint az idősebb kor-
osztálytól tanulni nem szégyen. Említette, hogy a magyar tejgazdaság 
nagyarányú fejlődése az 1920-as évekre tehető, példaként említette 
a sajt- és vajtermelés hazai fogyasztói körének teljes ellátását, illetve 
e termékek nagymérvű exportjának növekedési ütemét. 1936-ban 
a vajkivitelünk már megduplázódott, aminek nagy része Angliába, 
Olaszországba és Németországba irányult. Nem véletlen, hogy erre az 
időszakra esett a Tejgazdasági Szemle megjelenése is.

A múltba történő visszatekintés után 
gratulált a miniszter azoknak, akik a 
Tejgazdasági Szemle c. folyóirat újraindí-
tásában részt vettek, és egyben tanácso-
kat is adott, hogy a lap miként válhatna 
a szakma közlönyévé. Bátran vállalja fel 
a tanácsadást, beszámolókat a fejlett 
technológiai eljárásokról, a műszaki fej-
lesztések és a minőségfejlesztés új útjait, 
valamint a tejgazdaságban alkalmazható 
korszerű gépek és gépi berendezések 
bemutatását. 

A miniszternek a jelenbe, jövőbe és 
múltba történő összefoglalója után dr. 
Lendvay Béla a Tejgazdasági Szemle 
lapalapítója elmondta, hogy öt éve kutatja 
a két világháború közötti Magyarország 
tejgazdasági szaksajtójának történetét. 
Ebben az időben a tejgazdaság egyete-
mes érdekeinek szolgálatában öt szaklap 
jelent meg, mégpedig a Tejgazdasági 

Szemle, alapítási éve: 1921. Magyar Tejipar, alapítási éve: 1926. 
A Tej, alapítási éve: 1937. Tejipari Közlöny, alapítási éve: 1937. 
Tejszövetkezeti Szemle, alapítási éve: 1927.

A két világháború között megjelent szaklapokból 2013-ban nem 
véletlenül választotta  a Tejgazdasági Szemlét. A lap már akkor magas 
színvonalon közölt szakcikkeket, a tejtermelést, a tejfeldolgozást, 
valamint a kereskedelmet érintő témákról és a szakterületeket érintő 
rendeletekről. Tanácsokat és felvilágítást nyújtott minden részletre 
kiterjedően a műszaki és kereskedelmi kérdésekben az olvasók 
számára. A beszélgetés végén a lap újraindítója a miniszternek 
átnyújtotta az erre az alkalomra készített Tejgazdasági Szemle cím-
lapjának bekeretezett fotóját – amelyet örömmel fogadott emlékként 
a miniszter.

A beszélgetés igen szívélyes, barátságos és közvetlen légkörben zaj-
lott, ami erőt ad a további munkánkhoz, a lap szakmai színvonalának 
további emeléséhez.
 
A látogatás eredményes volt, a miniszter további támogatásáról biz-
tosította a lapot, aminek első lépéseként a minisztérium főosztályai 
részére megrendelte azt, és biztatni fogja a munkatársait a lapban 
történő publikálásra, valamint a tejgazdaságot érintő információk 
rendszeres közlésére. 

z

Látogatóban dr. Nagy István 
agrárminiszternél, lapunk barátjánál

Dr. Nagy István agrárminiszter szeptember 24-én dolgozószobájában fogadta 
Dr. Lendvay Béla aranyokleveles agrárközgazdászt, a Tejgazdasági Szemle szaklap 

alapítóját, az 1921-ben először megjelent lap 2013-os újraindítóját.

D

Dr. Nagy István, lapunk barátja
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