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Sohase akarj egyebet, 
mint amit tenned kell

A fent idézett régi magyar közmondás 
nagyon illik a Komáromi Mezőgazdasági 
Zrt. napokban közölt nyilatkozatára, 
mely szerint napi 12 tonna mozzarel-
la sajt készítésére alkalmas üzemet 
épít 4,7 milliárd forintos ráfordítással.  
Bölcs döntés született. „Sohase akarj 
egyebet, mint amit tenned kell!” Ennek 
a bejelentésnek a hírértéke abban 
keresendő, hogy az ágazat tejterme-
léssel foglalkozó gazdaságaira nem 
jellemző, hogy kezükbe vegyék saját 

sorsuk irányítását, hogy a megtermelt tejet saját maguk dolgozzák fel és 
értékesítsék. Pedig nagyon ránk férne, hogy minél több gazdaság állítson 
elő nagyobb hozzáadott értékű terméket, köztük sajtot. Már csak azért is, 
mert mindenki által ismert, hogy sajtexportunk külkereskedelmi mérlege 
folyamatosan negatív. Hozzávetőlegesen kétszer annyi sajtot importálunk, 
mint exportálunk. Nem csökkenti ennek a példaértékű döntésnek a jelen-
tőségét az sem, hogy kényszerhelyzet szülte. Három évvel ezelőtt lejárt a 
társaság haszonbérleti szerződése, az állami földeket értékesítették, így 
föld nélkül maradtak. 

A jelentősen megváltozott gazdálkodás feltételrendszere mellett 
átalakult a támogatási rendszer is. Ebben az új gazdálkodási környe-
zetben, új kihívásokkal, új gondolkodásmóddal a jövő felé fordultak, 
a végterméket jelentő nyerstej értékesítésén túlmutató, annak további 
feldolgozását jelentő élelmiszeripar irányába. Így született meg a döntés, 
hogy 4,0 milliárd forintos költségvetés mellett, zöldmezős beruházással 
tejüzemet építenek.

Marczali Gábor, a gazdaság vezetőjének tájékoztatása szerint a 
zöldmezős beruházással készülő sajtüzem naponta százezer liter 
tejet dolgoz fel a Komárom külterületén található Bartusekpusztán. 
A szükséges tejmennyiség felét a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. saját 
termelése fedezi. Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészé-
ben Olaszországba exportálják. 

Lehetséges, hogy e tekintetben van egybeesés a nagypolitika és 
a helyi döntéshozók között? Nagy István agrárminiszter nemrégiben a 
külgazdasági attasék éves értekezletén mondta, hogy a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagymértékben 
hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogaz-
dasági jelentősége meghatározó. Magyarország egyik fő gazdasági 
potenciálja az agráriumban és az élelmiszeriparban van. 

 A beruházáshoz a társaság 1,5 milliárd forint vissza nem téríten-
dő uniós támogatást kap. A terméket 10 és 100 grammos formában 
lakossági fogyasztásra alkalmas, illetve egy és háromkilós hasábokban 
nagyüzemi pizzakészítésre használható kiszerelésben gyártják. A gyár-
ban 32 új munkahely jön létre.

A Komáromi Mezőgazdasági Zrt. száz százalékban magyar tulaj-
donban lévő vállalkozás. A társaság szarvasmarha-állománya 1200 
tejelő tehén és annak szaporulata. Tejhozamaik alapján a vállalkozás az 
ország tejgazdaságainak élvonalában található.

Beregszászi Miklós z
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Melléktermékre alapozott eredményes 
tejtermelés a Rózsási Kft.-nél

Szarvas külterületén gazdálkodik a Rózsási Állattenyésztési Kft, mely tejtermelésre 
szakosodott tehenészetét az egykori Dózsa Termelőszövetkezet felszámolása után hozta 

létre 1994-ben. Az ügyvezetői feladatokat a megalakulás óta Rejtő József látja el, ki 
eredményesen vezeti az idén 25 éves vállalkozást. A helybéli Mezőgazdasági Főiskolán 

tanult, majd levelező szakon az agráregyetemi végzettséget is megszerezte Debrecenben. 
A jogelőd szervezetben állattenyésztési elnökhelyettesként dolgozott.
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Honnan ered a cég elnevezése, és milyen 
emlékeid fűződnek a 25 évvel ezelőtti meg-
alakuláshoz?
Onnan ered a nevünk, hogy a megalakulás 
után az első vagyonrész, melyet a reorga-
nizációs hitelből megvásároltunk, a Rózsási 
Sertéstelep volt, mely telepet később baromfi-
tartásra használtuk. Így lettünk mi Rózsási Kft. 
Később aztán a telepet értékesítettük, de a 
vállalkozásunk elnevezésén nem változtattunk. 
Az idei évben lesz 25 éve annak, hogy tejter-
melő gazdálkodásunkat útjára indítottuk. 

Az első 5 év botladozásait leszámítva, azt 
követően 20 éven át folyamatosan fent tudtuk 
tartani a likviditásunkat, jó üzleti partnerségre 
törekszünk, melynek alapja az időben történő 
fizetés. Az 500 nagyüzemi tejtermelő gazda-
ság közül a tejhozamot tekintve hosszú évek 
óta bérelt helyünk van az első 100 között.

Mi jellemzi a gazdaság tehénállományát?
A gazdaságunk már készen kapta azt a 400 
holstein-fríz tehénalapanyagot és szaporula-
tát, melyet a 70-es években a TSZ-időkben 
magyar tarka keresztezésével kialakítottak. 
Számomra az F-1-es keresztezés imponált a 
legjobban, mivel lényegesen több tejet adott, 
mint a magyar tarka, és remek testi felépítés 
jellemezte, jó volt a szaporodásbiológiája. Azt 
lehet tapasztalni, hogy a minél tisztább vérvo-
nal felé haladva kiütköznek a fajta hátrányos 
tulajdonságai, sokkal érzékenyebb az állat, 
megnövekszik a betegségekre való hajlama, 
és a vemhesítés hatásfoka a nyári meleg idő-
szakban nagymértékben csökken. Az elmúlt 
nyáron ennek kivédésére magyar tarka bika 
spermáját használtuk, mely próbálkozás ered-
ményesnek bizonyult. A jelenség magyaráza-
tának oka az lehet, hogy az egyed származását 
tekintve minél közelebb van az őshonos fajtá-
hoz, annál erősebben jelenik meg a fajfenntar-
tás képessége. Az állomány hármas mentes, 
a csíraszám 10 ezer alatti. Tőgygyulladás és 

lábvégbetegségek előfordulnak, de odafigye-
léssel, megfelelő kezeléssel elejét tudjuk venni 
az elterjedésüknek.

Megalakulásunktól fogva 400 tehenet tar-
tunk, ebből 350 a fejőstehén. A borjúkkal, 
növendék marhákkal együtt az állatlétszám 
meghaladja a 700-at.

A gazdálkodás feltételeinek milyen sajátos-
ságai vannak?
A gazdálkodást megnehezítő sajátos feltétel, 
hogy nincs megfelelő nagyságú földterületünk. 
Rendelkezésünkre áll 200 ha, melynek fele 
gyep, a másik fele szántóterület. Ezen a sze-
názs készítéséhez a vetésterület 30%-át kitevő 
rozst főnövényként termesztjük, mivel az itteni 
klimatikus és talajviszonyok nem teszik lehető-
vé a másodvetés alkalmazását, és az öntözés 
lehetősége mindössze 50 ha területen bizto-
sított. A szántóterület 70%-án lucernát ter- 
mesztünk. A termelési hatékonyságot oly 
módon is növeljük, hogy azt korán, még a bim-
bózás előtti stádiumban vágjuk le. Kulcskérdés, 
hogy mennyi rostot, és azt milyen állapotban 
etetjük az állatokkal, ezért igyekszünk a beta-

karítást időben elvégezni. Az ősgyepről jó 
minőségű rétszénát tudunk betakarítani.

Ehhez az állatlétszámhoz csak a kukorica-
igény kielégítéséhez 170 ha területre lenne 
szükség, melyen silókukoricát 100 ha-on és 
szemeskukoricát 70 ha-on kellene termel-
nünk. Mivel ezek a feltételek nem voltak adot-
tak, ezért egyéb lehetőséget kellett keresni. 
Így jött képbe a gazdaságos tartást nagymér-
tékben segítő körülmény, hogy a közelben 
lévő Pioneer vetőmagüzem szarvasi feldolgo-
zójában keletkező mellékterméket, a csuhét 
használjuk fel kukoricaszilázs készítésére. 
Ennek szárazanyag-tartalma 60%-os, ezért 
a készítésekor annyi vizet kell hozzá adni, 
hogy a szárazanyag-tartalom 35%-os értékre 
csökkenjen. Az így készített tömegtakarmány 
nem éri el a silókukoricából készített minősé-
gét, de ha 1-től 5-ig kellene értékelni, akkor 
négyes alát érdemelne, ugyanakkor az önkölt-
sége töredéke a hagyományosan készített 
tömegtakarmánynak. Az abraktakarmányhoz 
szükséges szemes kukoricát is tőlük szerezzük 
be. A környéken lévő, növénytermesztéssel 
foglalkozó cégek a zöldítési program részeként 
lucernát is termesztenek, velük olyan együtt-
működést alakítottunk ki, hogy mi takarítjuk 
be, és használjuk fel azt takarmányozásra. 
Ez a lehetőség is segít bennünket a földínség 
kompenzálásában. 

Az 1978-ban épített istállók növekvő mélyal-
mos rendszerűek, amelynek szalmaszükséglete 
igen nagy. Évente 12-13 ezer mázsa szalmára 
van szükségünk, melyet mázsánként 1200-
1300 Ft áron tudunk megvenni. Az évente kelet-
kező 800 vagon szervestrágyából saját földjeink 
trágyázásához kis nagyságrendű mennyiség 
szükséges, ezért a többit értékesítjük. Mivel a 
környéken számos szarvasmarhatelep találha-
tó, így a szervestrágyából túlkínálat van, ezért 
a növénytermesztő gazdaságoknak mindössze 
mázsánként 40-50 Ft-os áron tudjuk azt érté-
kesíteni. A dolog lényege az, hogy a tejtermelés 

Rejtő József ügyvezető
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melléktermékeként keletkező szervestrágya 
kezelése jelentős többletkiadással jár, és drá-
gábbá teszi a termelést.

A termelés jövedelmezőségének növelése 
érdekében mi a vezérlő elv a gazdálko-
dásban?
A tejtermelés jövedelemi viszonyait nemcsak 
az árbevétel nagysága határozza meg, hanem 
a költségek alakulása is, mivel ezek csökken-
tésével szintén nő a termelés jövedelmező-
sége. A termelési költségek 50%-át a takar-
mányköltségek adják, tehát ezek alakulása 
meghatározó szerepet játszik.
Fajlagos laktációs termelésünk 9500-9700 
liter között van, mely melléktermékekre ala-
pozott takarmányozás esetében nem számít 
rossz eredménynek. A mi koncepciónk az, 
hogy gazdaságosan termeljünk, nem törek-
szünk mindenáron a magas tejhozam eléré-
sére, pótlólagos ráfordításokat nem végzünk. 
A ráfordításnál azt nézzük, van-e annak annyi 
hozadéka, hogy fedezze a kiadásokat. Nem 
használunk védett zsírt, védett fehérjét, amivel 
sok tejet lehet ugyan csinálni, de kizsigereli a 
tehenet, és szervezetük idő előtti elhasználó-
dását eredményezi. Nálunk a gazdaságosabb 
termelésre való törekvésünknek megfelelően 
az átlagos laktációk száma 2,8, mely jóval 
fölötte van az országos átlagnak.

Mi jellemzi a tej minőségét, és hogyan 
alakul annak önköltsége?
Szóját nem használunk, így a tejünk GMO-
mentes. Abraktakarmányunk kukorica- és ext-
rahált napraforgódarából áll, melyet kétfajta 
koncentrátummal egészítünk ki, ezzel biztosít-
juk az állatok vitamin- és ásványianyag-szük-
ségletét. 

Nálunk 1 liter tej előállításának költsége 105 
Ft-ra jön ki. A Kőröstej Kft. veszi át tőlünk a 
tejet, éves viszonylatban 102 Ft-ot fizet érte. 

A tej zsírtartalma 4%-os, fehérjetar-
talma meg 3,6. Ebből a jó minőségű 
tejből a hajdúböszörményi üzemük-
ben sajtot készítenek. Éves viszony-
latban literenként a fehérje- és zsír-
tartalom okán 4-5 Ft közötti felárat 
tudunk realizálni, korrekt köztünk a 
kapcsolat.

A támogatások értékét, ha hozzá-
adjuk a bevételi forrásokhoz, akkor 
nyereséges a termelésünk. A ter-
melés jövedelmezőségét az mutatja 
leginkább, hogy az átlagos gazda-
sági években 20-30, vagy mint az 
előző évben is történt, 40 milliós eredményt 
tudtunk realizálni. Veszteséges évünk az ala-
csony felvásárlási árak időszakában, 2015-
ben, 2016-ban volt.

A vállalkozás hány főt foglalkoztat? 
Gazdaságunkban 28 főt foglalkoztatunk, köz-
tük van a cég 3 tulajdonosa is. Egyre nagyobb 
kihívást jelent a munkaerő biztosítása, a kör-
nyékbeli tehenészetekben már indiai vendég-
munkások dolgoznak.

Jelentős megtakarítási lehetőséget hordoz 
magában a precíz, feszes munkaszervezés. 
A fejős állomány osztott műszakban dolgozik. 
A törvényes munkanapok ledolgozására törek-
szünk, mely feltételek mentén havi 180 ezer 
nettó fizetést tudunk biztosítani, mely a kör-
nyékbeli tehenészeti telepek fizetési feltételei 
között versenyképes jövedelmet jelent. A havi 
fizetés kiegészül még az év végi juttatással, 
melynek értéke 100 ezer forint. Ezt minden 

dolgozó kapja, ki év közben 
nem követ el technológiai 
vétséget. Most készülünk 
az 5%-os fizetésemelésre, 
év végére valószínű elérjük 
a havi nettó 200 ezer forin-
tos szintet.

Hogy látod a tejtermelő 
gazdaságok helyzetét, 
milyen terveid, elképzelé-
seid vannak? 

Meglátásom szerint fel kellene tőkésíteni a 
tejtermelő gazdaságokat tőkepótló hitelek for-
májában (a feltételek teljesítése után a visz-
szafizetés egy része elengedésre kerülne), 
és lehetővé kellene tenni a felújítások és 
gépvásárlások pályázati forrásokból történő 
finanszírozását. Ezen a módon a tejtermelő 
gazdaságok egész éven át folyamatosan tud-
nák vásárlásaikat finanszírozni.

A szarvasmarhatelepünk 1978-ban épült, 
felújítására sokat kellene költeni. Saját erőből 
történő felújításhoz nem rendelkezünk megfe-
lelő finanszírozási képességgel. Amennyiben 
az állatok elhelyezési körülményeinek javítását 
szolgáló pályázati támogatásokat jelentetné-
nek meg, azok igénybevételével meg tudnánk 
oldani a felújításokat. 

Azt tapasztalom, hogy az idei évben a 
gazdálkodás körülményeire több negatív folya-
mat is hatással van. Ilyen az abraktakarmány 
árának drágulása, a munkabér folyamatos 
emelése. Ennek a két tényezőnek az együttes 
hatását a gazdálkodás további szigorításával, 
illetve a termelt tej mennyiségének növelé-
sével ellensúlyozzuk. Ennek ellenére könnyen 
előfordulhat, hogy a tavalyi nyereségünk az 
idén megfeleződik, nem tudjuk hozni a 40 
milliós jövedelemszintet.

Lehetne kedvezőbb a helyzet, ha a tej ára 
a nemzetközi trendeknek megfelelően alakul-
na. Erre azonban kevés esélyt látok, mert a 
Terméktanács érdekérvényesítő képességét 
roppant szerénynek tartom, sokkal intenzíveb-
ben kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Tagjai vagyunk a Lukács László nevéhez 
köthető tejértékesítő szövetkezetnek, melynek 
tagjai 60 millió liter tejet termelnek. Minden 
tiszteletet megérdemel ez a kezdeményezés, 
mely szeretné a felvásárlótól kikényszeríteni a 
magasabb áron történő tejátvételt. Több taggal 
és így nagyobb tejmennyiség feletti rendelke-
zéssel nyomatékosabban lehetne érvényesíte-
ni a termelők követeléseit. 

Beregszászi Miklós z

Ez már a modern technológia, traktorvontatású 
etetőkocsi

Az istállók 1978-ban épültek
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tej világnapja előtt a Tej Terméktanács rajzversenyt 
hirdetett „Van itthon tej” címmel általános iskolás 
gyermekek számára, hogy együtt alkossák meg 

a Tejszív-történetek idei kampányához a kabalafigurát. 
A kampánynak az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet a 
gyerekek egészséges táplálkozására, és az annak részét 
képező tejtermékfogyasztásra. A győztes pályázó és osztá-
lya kétnapos osztálykirándulást és kabalafigurás bögréket 
nyert, valamint meghívást kapott a tej világnapi rendez-
vényre, ahol kiállították a pályázat 10 legjobb alkotását. 
Az eseményen kihirdették a győztest, ki Bányai Nóra Lili, 
Békés város református iskolájának 3/a osztályos tanulója 
lett, pályaműve nagy sikert aratott a rendezvényen részt-
vevők körében. A díjat Farkas Sándor parlamenti államtit-
kár és Istvánfalvi Miklós, a Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács elnöke adták át.

A tej világnapja alkalmából sajtótájékoztatót is tartottak. Az esemé-
nyen felszólalt Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti állam-
titkára, aki a magyar mezőgazdaság egyik húzóágazatának nevezte a 
tejtermelést, amelynek termelési értéke tavaly az előző évhez képest 
1 százalékkal, 185,5 milliárd forintra nőtt, a tejfeldolgozás pedig a 
tavalyi közel 300 milliárdos termelési értékével az élelmiszeripari 
termelés 11 százalékát adta. Az ágazat az elmúlt években kiemelt 
kormányzati segítséget kapott. Az EU-s támogatás mellett – amelynek 
összege 2018-ban 21,2 milliárd forintot tett ki – az átmeneti nemzeti 
támogatás keretében 2018-ban hazai forrásból 15,5 milliárd forint 
támogatásban részesültek a gazdák. Említést tett az elmúlt évek 
általános forgalmi adó (áfa) csökken-
tési intézkedéseiről, amelyek jelentősen 
hozzájárultak mind a termelés, mind a 
fogyasztás kedvező alakulásához. 2010 
óta megfordult a trend, és a boltok polcain 
elsősorban hazai tejtermékek vannak, a 
lakosság tudatosan a magyar tejterméke-
ket választja, és ezzel a hazai termelőket 
is támogatja – tette hozzá Farkas Sándor. 

Az államtitkár beszélt arról, hogy 
Magyarországon az elmúlt években nőtt a 
tejfogyasztás. Az egy főre jutó fogyasztás 
tejegyenértékben (vagyis az összes tej-
termék személyenként tejliterre vetítve) 
164 liter volt 2016-ban. Tejtermékekre 
bontva egy ember 2016-ban 53 liter tejet, 
13,5 liter tejfölt, kefirt, joghurtot, 7,6 kilo-

gramm sajtot, túrót evett, vajból pedig 1,7 
kilogrammot fogyasztott átlagosan. 

Kondra Laura, a Magyar Államkincstár 
elnökhelyettese a tejágazathoz kapcsolódó 
támogatások közül kiemelte az iskolatej-
programot, amelyre 3,7-4,8 milliárd forintot 
fizettek ki egy tanévre, 420-440 ezer gyere-
ket vonva be a programba.

Tavaly nyáron 4,1 milliárd forint kifizetési 
igényt hagyott jóvá az államkincstár a 2018-
2019-es tanévre vonatkozóan, így 2600 
intézményben, összesen 431 ezer gyerek 
részesült több mint 12 500 liter tejben, tej-
termékben – mondta el.

A piac fehéredéséhez hozzájárultak a NAV 
ellenőrzési módszerei és az áfacsökkentés is – mutatott rá Istvánfalvi 
Miklós, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A gaz-
dálkodók tavaly több mint 1,9 millió tonna tejet termeltek. Ebből 1,5 
millió tonnát vásároltak fel Magyarországon, ami 1 százalékkal több 
az előző évinél. Tájékoztatása szerint az ágazat a tejtermelői oldalról 
stabil, a tehénállomány is stagnál. A tej önköltsége jelentős mértékben 
emelkedett, a tejátlagár kilogrammonként 95 forint volt, önköltsége 
pedig 90-100 forint között szóródik. A tejtermelők egy része a támo-
gatások nélkül veszteséges lenne – emelte ki. Kitért arra, hogy az 
import és az export egyenlege még mindig negatív, 20 százalékkal 
magasabb értékben érkezik tejtermék az országba, mint az ágazat 
exportból származó bevétele.

A rendezvényen hangsúlyosan került megfogalma-
zásra az igény arra vonatkozóan, hogy a tejtermékek 
fogyasztásával kapcsolatos megtévesztő reklámokkal, 
a közösségi médiában terjedő álhírekkel szemben most 
nagy szükség van a tisztességes, tárgyilagos és felvilá-
gosító kommunikációra. A Tej Terméktanács tevekény-
ségével a jövőben is hozzá kíván járulni a fogyasztók 
több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasz-
tásra való ösztönzéséhez. A gyermekek és a fiatalok tej- 
és tejtermékfogyasztásra motiváló nevelését továbbra is 
támogatni kívánja. A szakmaközi szervezet segítséget 
nyújt az egészségtudatos táplálkozás kialakításában, a 
tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, 
valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges 
táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.
                                                                                                                            

Beregszászi Miklós z

Tej világnap
Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) június 1-jét jelölte 

meg a tej világnapjának. Ezen a napon ünnepeljük mindazt, amivel 
a tejágazat hozzájárul az emberiség megfelelő táplálkozásához, a fenntarthatósághoz, 

a gazdasági fejlődéshez, az egészséghez. Ebből az alkalomból szerte 
a világban a szakmai szervezetek felhívják az emberek figyelmét a tej mint az egyik 

legfontosabb és legsokoldalúbb alapélelmiszerünk fogyasztásának fontosságára.
A világnap rendezvénye az idei évben a MOM Sport létesítményben került megtartásra. 

A

Farkas Sándor parlamenti 
államtitkár 

A győztes kabalafigura 
megálmodója, Bányai Nóra Lili
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növekvő termelés mellett az állattartó világban is egyre 
hangsúlyosabb az állatjólét (animal welfare), melyet a valós 
idejű monitoring rendszerek segítségével – eddig sosem 

tapasztalt módon – azonnali beavatkozással, reagálással javíthatnak 
nemcsak a telepek dolgozói, hanem a teljes ellátási lánc szereplői 
is, ezzel potenciálisan javítva az állat egészségi állapotát, növelve 
termelőképességét és korát, jelentős hasznot generálva a gazdák és 
gazdaságok részére.

A magyar tulajdonú Moonsyst Zrt. precíziós rendszerének alkalma-
zásával nemcsak a tejelő, hanem a húshasznosítású szarvasmar-
ha-állomány egészségi állapota, viselkedése, jóléte is folyamatosan 
monitorozható, az állatokba helyezett ún. bendő-bólusszal, mely 
különböző fizikai és kémia adatok mérésére alkalmas, közvetlenül 
az állat bendőjéből. Az így mért adatok automatikusan, valós időben 
jutnak el a felhőben lévő alkalmazásba. Ott történik az összegyűjtött, 
nagy mennyiségű adat feldolgozása, elemzése és megjelenítése, 

A

Precíziós állattartás és felhőalapú 
megoldás a tej- és húsmarháknál 

MOONSYST
Az agrárszektor termelési elvárásai egyre intenzívebbek és koncentráltabbak, 

melyeket többek között technológiai fejlesztésekkel, digitalizációs és okoseszközök 
bevezetésével lehet teljesíteni. Kutatások szerint várhatóan 2020-ra világszinten 

több 100 millió okoseszközt fognak telepíteni az agrárágazatban.
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élelmiszeripari szektor ökoszisztémájának elősegítésével, valamint az 
innovatív üzleti modellek előmozdításával.

Másrészről pedig segít felgyorsítani az IoT technológiák térnyerését 
az élelmiszeripari ágazatban, ezzel garantálva a jövőbeli generációk 
biztonságos és megfelelő élelmiszer-ellátását.

Az IOF2020-nak köszönhetően cseh, lengyel, szlovák és magyar gaz-
daságokban indulnak referencia farmprojektek, így hazai és külföldi 
farmerek, kutatók bevonásával tudnak dolgozni annak érdekében, 
hogy a precíziós állattenyésztési technológiák minél elterjedtebbek 
legyenek. Mindez lehetőséget ad az internet, az informatika és az 
állattartás szorosabb összekapcsolására, valamint a modern technoló-
giában rejlő lehetőségek kihasználására.

A legújabb kommunikációs technológiát kihasználva a bendő-bólusz 
a mobiltelefon-szolgáltatók hálózatán keresztül kommunikál (Narrow-
Band IoT network), aminek gyakorlati jelentősége, hogy a rendszer 
már nem csak istállókban (indoor), hanem legeltetett állomány, jellem-
zően húshasznosítású állatok esetén is használható. További előnye 
a rendszernek, hogy az állat földrajzi pozíciója is nyomon követhető, 
megteremtve ezzel az ellenőrzött minőségű élelmiszer előállításának 
kontrollját.

Első kézből győződhet meg a rendszer működéséről és eredményeiről 
bárki, aki ellátogat szeptember 5-én Mezőcsátra, a Taskó Kft. farm-
jára, ahol lehetőség lesz betekinteni a Moonsyst Smart Monitoring 
System működésébe.

Ha az élő bemutatóra szeretne jelentkezni, vagy bármilyen kérdése 
van a technológiával kapcsolatban, az alábbi e-mail címen tud érdek-
lődni: info@moonsyst.com

További információ a www.moonsyst.com oldalon, Facebookon vagy 
LinkedInen keresztül érhető el.

melyeket a felhasználók okoseszközökön, applikáción keresztül, 
beépített riasztásokkal könnyedén elérnek.

Az új generációs okos bóluszokat egyéb szenzorokkal szerelték fel, 
mint pl. mozgásszenzor, mely ivarzás megfigyelésére, aktivitás-
jelzésre alkalmas, és többek között hozzásegít a gyorsabb vem-
hesüléshez, gyorsabb reprodukcióhoz, alacsonyabb inszeminációs 
költségekhez.

Legújabb tanulmányok szerint a hőstressz az egyik legnagyobb rizi-
kófaktor az állattartásban, ennek megfigyelését és akár megelőzését 
teszi lehetővé az istállóban kihelyezett hőmérséklet- és páratarta-
lom-szenzor, mely 0-24 órában figyeli a környezetet és riasztást küld 
a gazdának hőstressz kialakulásának veszélye esetén.

A bendőhőmérséklet mérésével a vízfelvételek számát is folyamato-
san nyomon lehet követni. A külső időjárástól függően a vízfelvételek 
gyakorisága is fontos a megfelelő szintű tejtermelés fenntartásához. 
Amennyiben a vízfelvételek száma (mennyisége) elmarad a szüksé-
gestől, a gazda azonnal riasztást kap. Ezenkívül a bendőhőmérséklet 
mérésével a lázas állapot is kimutatható.

A bendő-bólusz technológia jelentősége abban áll, hogy míg a nyak-
pántok, pedométerek, füljelzők mérési eredményeit jelentősen befo-
lyásolják a környezeti hatások, addig a bendő-bólusz az állat bendőjé-
ben elhelyezve ezen hatásoktól független, és ezért sokkal pontosabb 
képet ad az állat fizikai állapotáról. A technológia másik előnye, hogy 
teljesen karbantartásmentes, hiszen a bendőből az eszköz nem tud 
elveszni, megrongálódni, eltörni.

A Moonsyst Smart Monitoring rendszer az alábbi területeken 
segíti a gazdák munkáját:

• Ivarzásmegfigyelés, inszemináció
• Egészségügyi állapot nyomon követése, lázas állapot 

esetén riasztás
• Vízfelvételek kontrollja
• Hőstressz kockázati tényezőinek figyelése, riasztás

A Moonsyst Smart Monitoring rendszer műszaki jellemzői

• 6+ év élettartam
• 800+ méter hatótávolság
• Karbantartásmentes használat
• Egyszerű rendszertelepítés
• Mobilapplikáció, felhasználóbarát kezelőfelület

Köszönhetően az innovatív rendszernek és a benne rejlő potenciálnak, 
a Moonsyst Zrt. támogatást nyert az Európai Unió Internet of Food & 
Farm 2020-as pályázatán. https://www.iof2020.eu/trials/dairy/multi- 
sensor-cow-monitoring

Az IoF2020 program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz és integ-
rálja az IoT technológiák kínálati és keresleti oldalát az agrár- és 
élelmiszeriparban.

Egyrészről a projekt hozzájárul az európai vezető pozíció megterem-
téséhez a globális IoT iparágban a technológiai szolgáltatók és az 
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Strautmann cég termékkínála-
tának és forgalmának több mint 
felét takarmányozást végző, 

különféle méretben gyártott, vontatott 
takarmánykeverők és a nagyobb gaz-
daságoknak kínált önjáró takarmányke-
verő-kiosztó kocsik teszik ki.

A kínált takarmánykeverő-kiosztók 
között bármilyen gazdaság megtalálja 
a méretének és elvárásainak leginkább 
megfelelő kiosztókocsit. A cég jelentős kínálat-
tal jelen van még a rendfelszedős széna-, ill. 
siló- és terményszállító pótkocsik, valamint a 
különféle kivitelű szervestrágyaszórók piacán is.

A Strautmann gépgyár Észak-Németországban 
található, a vállalkozást 1985 óta már a csa-
lád harmadik generációja irányítja, Wolfgang 
Strautmann személyében. A 89 éves múltra 
visszatekintő vállalat, mely működése során 
széles termékskálát épített és fejlesztett, 

különösen a szarvasmarha-tenyésztő gazda-
ságok igényeihez igazodik.

Az 1990-es évben lépett be a takarmány-
kiosztó kocsik piacára, hat évvel később 
pedig már az önjáró verzióval is kiegészült 
a kínálat. A Vertikális keverőcsigás Verti-Mix 
takarmánykeverő kiosztócsalád 1994 óta van 
a piacon, és azóta számos technikai és tech-
nológiai fejlesztésen esett át. 

A 2015. év elején a Strautmann válla-
latcsoport kiterjesztette gépgyártását Ma- 

gyarországra. A Strautmann Gépgyártó 
Hungaria Kft. Mátranovákon találha-
tó, és üzemegységében mintegy 120 
alkalmazott dolgozik. A magyarországi 
üzemegység a lakatosipari, lemezmeg- 
munkáló tevékenységekre specializá-
lódott, és a hegesztett alkatrészeket, 
komponenseket gyártja.

A takarmánykiosztó kocsik vertikális 
kialakítású keverőcsigákkal készülnek. A ver- 
tikális keverőcsigáknak számos előnyős tu- 
lajdonságuk van a hagyományos, horizon-
tális keverőcsigás rendszerrel szemben. 
Használatával nem roncsolódik a takarmány, 
maximálisan megőrzi a struktúráját. Nem 
tömöríti a takarmányt a keverés során, ideá-
lisan laza keveréket hoz létre. Nagy mennyi-
ségű takarmánykeverék is gyorsan elkészül, 
és a kocsi, kialakításnál fogva lehetőséget 
biztosít többféle kiosztási mód alkalmazásá-
ra, de az sem elhanyagolható, hogy a teljesít-
ményigénye is jóval kisebb. 
                                                   
A Verti-Mix sorozat kúp formájú tartályai 
17 fokos tartályszöggel rendelkeznek, 
melyek kétféle magasságú oldalfalbővítéssel 
is kiegészíthetők. A bővítéssel a meglévő 
modell kapacitását is hozzá tudjuk igazítani a 
bővítésre kerülő állatállományhoz is. A 2017. 
évben került bevezetésre az új Vario² keverő-
csiga. Az új csigának 8%-kal kisebb a hajtá-
sienergia-felhasználása, és egyedi késállítási 
lehetőséget biztosít minden takarmányféle-
séghez. Háromféle késváltozattal szerelhetők 
fel a csigák. A normál kések vegyes (szálas 
és szilázs-) takarmánynál alkalmazhatóak 
előnyösen, a szalmavágó kés a hosszú szár-
maradvány-struktúrát megőrizve, vegyes, 
magas szalma- és/vagy szénatartalommal 

A jó minőségű takarmánykeverék 
jelentősége a szarvasmarhatartásban

A tejelő szarvasmarha tartásában a TMR-készítés hatékony eszköze és az 
állattartó-telepek nélkülözhetetlen munkagépe a takarmánykeverő-kiosztó. 

A kérődzők emésztése szempontjából alapfeltétel a lehető leghomogénebb mix készítése. 
Ezzel el tudjuk érni, hogy az állatoknak minimális esélyük lehessen a válogatásra. 

Egyszerre, egy harapással tudják felvenni a tömegtakarmányt és az abrakösszetevőket, 
így a kérődzés, a bendő a leghatékonyabban tud működni. Amennyiben folyamatosan 

szinten lehet tartani a takarmányfelvételt, úgy javul a takarmányhasznosulás. 
Nő a tejtermelés, közben csökken az anyagcsere-problémák kockázata (acidózis, ketózis)!

A

Verti-Mix - Az „új generáció”

• Használható keverési térfogat: 7,5-16,5 m³
• 180 mm-es és 360 mm-es oldalfaltoldá-

sokkal bővíthető
• A szabadalmaztatott oldalfal-erősítésnek 

köszönhetően a tartály maximálisan stabil 
marad

• Minden alkatrész a maximális hatékony-
ságra és a legnagyobb keverési mennyi-
ségre van tervezve

Növekszik az állomány – a Verti-Mix azzal együtt nő.

A szabadalmaztatott tartály oldalfal-erősítése a tartály felső szélén a keverőtartályt extra 
merevséggel látja el. Ez képezi a növekvő tartályfelépítés alapját, amellyel a keverőtartály 
kapacitását a növekvő követelményekhez igazíthatja. Használja ki a Strautmann majd’ 30 
éves tapasztalatát a takarmánykeverő technológiában, és dolgozzon hatékonyan a növekvő 
tej- és súlygyarapodás mellett, és legyen a mintegy 30 000 Strautmann gépet használó 
gazdaság egyike!

Strautmann gépgyár Mátranovák, Magyarország
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rendelkező takarmány aprítására-keverésére 
optimális, a bálabontó kések pedig töké-
letesen alkalmazhatók a gyors, hatékony 
bálabontásra. 
                                              
A jó keverés, keveredés nagyon fontos a 
homogén takarmánykeverék (TMR) elérése 
miatt, mivel:
• Minden állat ugyanazt a keveréket kapja
• Teljesen egységes állományetetés, kiszá-

míthatóság
• A szarvasmarha nem tud válogatni
• Minden állat számára ideális takarmányo-

zás 
• A betegségek kockázata minimalizálható, 

egészségesebb állomány 
• Minden etetéskor ugyanaz a takarmánymi-

nőség kerül kiosztásra
• A tehenek nem küzdenek a jobb minőségű 

takarmányért
• Nyugodt, egészséges állatállomány, növek-

vő, stabil tejhozam
• Gazdaságos és hatékony. Nagyobb meny-

nyiségű takarmány keverése rövidebb idő 
alatt, és maximálisan homogén takarmány.

A Vario² csiga kiegészíthető kettő darab mág-
nestalppal, amivel az idegen fém anyago-
kat kiválasztva az állatállomány egészségét 
óvhatjuk meg. Mivel a megfelelő tejhozam-
hoz és a hatékony működéshez optimális 
takarmány-összetételre van szükség, így a 
keverési arányok pontos betartását segíti a 
PTM mérlegrendszer, amely modelltől füg-
gően hatféle kivitelben érhető el, mellyel 
adatot, információt és folyamatos kontrollt 
érhetünk el. 

Általánosságban elmondható, korunkban, 
a XXI. században még inkább érvényes, hogy 
az adat alapvető fontossággal bír minden-
nemű tevékenységünkre, és ebből adódóan 

az adat = információ, és amennyiben ezt 
megfelelően tudjuk használni, akkor haszon 
lesz belőle.

Információ: A jelenlegi gyorsan változó 
piaci viszonyok gyors felismerést és gyors 

reakciót követelnek minden gazdától, amihez 
elengedhetetlen az adat, melyből a számunk-
ra fontos információ tömkelege nyerhető ki. 
A kinyert információkat megfelelően kell 
tudnunk használni, mellyel működésünket 
tudjuk a hatékonyság irányába terelni, legyen 
az költséghatékonyság vagy működési haté-
konyság, esetleg termelési hatékonyság. Mert 
az adatokból kinyert információk lehetőséget 
biztosítanak a hatékonyabb munkavégzés 
eléréséhez, ami gyorsan haszonhoz vezet.

Haszon: Azzal, hogy folyamatosan kontroll 
alatt tudjuk tartani működésünket, és az álta-
lunk használt gépek, eszközök beszerzésénél 
arra is figyelmet fordítunk, hogy működésük 
kapcsán a legtöbb adatot tudjuk begyűjteni, 
ebből egyre több információt tudunk meg 
saját működésükről, ami gyorsan jövedel-
mező haszon formájában fog megtérülni 
számunkra. 

Keller Károly, kereskedelmi igazgató z

Verti-Mix SF – Az önjáró

• Használható keverési térfogat 
11-20 m³

• A teljes takarmánykomponens 
felvétele, a takarmány keverése 
és kiosztása egy géppel

• Pontos adagolás, hatékony 
működtetés, tökéletesen homo-
gén keverék

• 6 hengeres Jhon Deere motor, 
magas teljesítmény és alacsony fogyasztás, hatékony üzemeltetés

Az önjáró: Az erős, robosztus, kényelmes önjáró takarmánykeverő-gépek jelentősen 
megkönnyítik a tejelő marha etetésének munkaigényes folyamatát, és ezáltal időt, pénzt, 
munkát takarítanak meg. Betölt, kever, kioszt - mindezt egy járművel. A kieső rakodógép 
és az összes komponens eredményes együttműködése által üzemanyagot spórol, és 
kényelmesen dolgozik.

Az etetés a fejés mellett a legmunkaigényesebb tevékenység egy tejelőmarha-üzemben. 
Egyrészt hatalmas mennyiségű takarmányt, ugyanakkor tőkét kell megmozgatni.

Az önjáró takarmánykeverő kocsik jelentősen megkönnyítik a munkát a vontatott keverő-
kocsikkal szemben, ugyanakkor költséghatékonyak, mert:
• Csak egy járművet kell mozgatni (a rakodójármű kiesik)
• Kevesebb munkaidőre van szükség
• Egy személy munkaereje elégséges
• A takarmány arányainak pontos összeállítása

A marhák optimális takarmánykeveréket kapnak, egészségesek maradnak, és maximáli-
san teljesítenek

Üzemanyag-felhasználás/teljesítmény

A teljes folyamatra vonatkozik: rakodás, keverés, szállítás, kiosztás

Az önjáró hatékonysága, felhasználóbarátsága, kényelmessége, üzembiztonsága és 
minősége előtérbe került az igényes szakmai felhasználás során. A Strautmann önjáró 
takarmánykeverő kialakítását, fejlesztését a nagy gazdaságok mindennapi gyakorlatával 
összevetve, szoros együttműködésben fejlesztették ki. A „Verti-Mix SF” Strautmann önjáró 
takarmánykeverő kocsi – a gép megépítésétől a szervizig – intelligens, hatékony és teljes 
megoldást jelent a Gazdaságának. 

Verti-Mix Double – kétszer olyan jó

• Használható keverési térfogat: 12,0-30,5 m³
• 180 mm-es és 360 mm-es oldalfaltoldásokkal 

bővíthető
• Minden alkatrész a maximális hatékonyságra 

és a legnagyobb keverési mennyiségre van 
tervezve

• 50-180 tehén napi takarmánykeverésére 
keverésenként

• 50-135 LE teljesítményigény (37-100 kW)

A Verti-Mix Double sorozat takarmánykeverőit nagy keverési térfogat jellemzi, miközben a 
kompakt méreteket megtartják. A Verti-Mix Double két, Vario² keverőcsavarral felszerelt, 
függőlegesen elhelyezett keverőcsigája kis lóerőigény mellett gyors keveredésről és tökéle-
tesen homogén keverékéről ismert. A Verti-Mix dupla típusok esetében a nagyobb mennyi-
ségű takarmánykeverékek gyors előállításán túl fontos, hogy mind a kerek és négyszögletes 
bálákat is nagy hatékonysággal bontják, és az élettanilag optimális szálhosszúságra aprítják.
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találkozó során a szerb partnerekkel elindult az együtt-
gondolkodás a szakmai együttműködésről. Az egyezteté-
seket kezdettől fogva Csáki Mihály, a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. újvidéki irodavezetője 
segítette. Az újvidéki találkozón született meg a szerbiai sajtkészítők 
számára a szakmai tanulmányút megszervezésének ötlete, majd 
kidolgozásra került annak programja.

A program szerint június 21-24. között tartózkodtak a szerbiai sajt-
készítők Magyarországon. A kézműves sajtműhelyek meglátogatása 
során betekintést nyertek az itteni sajtkészítők munkájába, megis-

merkedtek a sajtútállomások műkö-
désével. Látogatást tettek a Maszlik 
Családi Gazdaságba, tanulmányoz-
ták Kalla Roland sajtkészítőnél és 
a Tekeresvölgyi Családi Birtokon a 
technológiát, meglátogatták a káp-
talantóti Liliomkerti Termelői Piacot, 
betekintést nyertek Ficsor Árpád és 
a Vidók Családi Gazdaság tevékeny-
ségébe.

A látogatás eredményéről dr. Izabela 
Mugosa, a Vajdasági Fejlesztési Alap 
képviselője úgy nyilatkozott, hogy 
hasznos volt ez a tanulmányút, mivel 
a szerbiai sajtkészítők sok újfajta sajt 
elkészítésének technológiájával talál-
koztak, ezáltal bővítették ismeretei-
ket. A szerzett tapasztalatok birtoká-
ban tudják bővíteni termékskálájukat. 
A magyar sajtúthálózat mintájára 
létrehozandó szervezet segítségével 
pedig eredményesebbé tudják majd 
tenni az értékesítést.

Elérendő célként azt a közös fel-
adatot határozzuk meg, mondta dr. 
Izabela Mugosa, hogy az ígéretes 
kezdés birtokában fejlesztjük tovább 
az együttműködést, és felkészülünk 
a határon átnyúló pályázati lehetőség 
gyümölcsöző kihasználására.

BEMI z

Szerbiai sajtkészítők szakmai 
tanulmányútja

Ez év tavaszán dr. Izabela Mugosa, a Vajdasági Fejlesztési Alap képviselőjének 
kezdeményezésére szakmai kapcsolatfelvételre került sor a magyar és a szerbiai 

sajtkészítők között. Elsőként a Magyar Sajtkészítők Egyesületének vezetői látogatottak el 
Novi Sadba, az ott megrendezett 86. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításra. 

A

Kalla Roland sajtkészítő a kérdések kereszttüzében

Nagy az érdeklődés

dr. Izabela Mugosa, a Vajdasági
Fejlesztési Alap képviselője

Sajtmustra
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z Ausztrál Államszövetség független 

ország az ausztrál kontinensen, száraz-

földi területe 7.617.930 km². Lakossága 

23,6 millió. Fővárosa Canberra, legnagyobb váro-

sa Sydney. 

Az ország földrajzi szempontból három részre 

osztható:

– Délen és délkeleten: Tengerparti síkság és a 

Nagy-Vízválasztó-hegység. Itt található a konti-

nens legmagasabb csúcsa, a 2.228 m magas 

Mount Kosciuszko. A parti sík területeket az 

átlagosan 1.220 m magas Nagy-Vízválasztó-

hegység választja el az ország többi területétől.

– Középen: Belső-ausztráliai-medence
 Elkülönülő részei északon a Carpentaria-öböl 

síksága, délen a Murray-Darling-alföld és nyu-

gaton az Eyre-tó térsége.

– Nyugaton: Nyugat-ausztráliai-fennsík
Legnagyobb részét bokros sztyepp fedi, pere-

mén helyezkedik el három nagy sivatag: a Nagy 

Homoksivatag, a Gibson-sivatag, a Nagy-Viktória-

sivatag. 

Az ország éghajlata változatos: az északi részen 

trópusi, délnyugaton mediterrán, délkeleten  mér-

sékelt éghajlat uralkodik. Az éves csapadék keve-

sebb, mint 500 milliméter, a népsűrűség mindösz-

sze 2,8 fő/km2. 

Az óceáni áramlatok időszakos szárazságot, 

évről évre visszatérő esős időszakokat és ciklono-

kat okoznak. A partközeli területeken a tengerek 

kiegyenlítő hatása mérsékli a téli és nyári, illetve 

a nappali és éjszakai hőmérsékleti szélsőségeket. 

A belső területeken azonban szélsőséges 

hőmérsékleti értékek is jellemzőek a kontinen-

tális éghajlati hatás miatt. A nyári passzátszelek 

bőséges csapadékot hoznak az északi, északkeleti 

részre és a keleti partvidékre.

Ausztrália jóléti állam, jelentős bevételei szár-

maznak a bányászati termékek (szén, vas, alu-

mínium, arany) kiviteléből, a pénzügyi szektorból 

és a gyáriparból, valamint a tengeri halászatból 

(35.000 km a tengerpartja). Az egy főre jutó éves 

GDP értéke az ötödik legmagasabb a világon, és 

viszonylag alacsony a szegény népesség aránya. 

Az átlagos jólét tekintetében Ausztrália Svájcot 

követően a második helyen állt a világranglistán 

2013-ban. Melbourne pedig több évben elnyerte 

az első helyezést a világ legélhetőbb városainak 

listáján, és ugyanitt három másik ausztrál város is 

az első 10 között volt.

A gazdasági növekedéshez jelentős mértékben 

hozzájárul a magasan fejlett mezőgazdaság, amely 

a búza világexportjából 15 százalékkal részesedik. 

Ezt annak ellenére érték el, hogy az ország terüle-

tének több mint 20 százaléka teljesen terméketlen, 

21 százaléka erdő, és a művelt területnek közel 90 

százaléka csak legelőként hasznosítható. A legelte-

téses gazdálkodásban sikerült igazán a szükséget 

bőséggé formálni, mivel Ausztrália, amely még 

Dél-Amerikánál is később kezdett el szarvas-

marhatartással foglalkozni (az első tehenek a 18. 

század utolsó éveiben érkeztek az országba), mára 

a legnagyobb szarvasmarhatartó országok közé 

küzdötte fel magát. Jelenleg a 26,2 milliós szarvas-

marha-állománya meghaladja a lakosság 23,6 mil-

liós létszámát. Az állomány több mint 90 százaléka 

húshasznú, és Ausztrália jelenleg harmadik helyen 

van a legnagyobb marhahúsexportőr országok 

sorában. A 1,5 millió egyedet számláló tejhasznú 

állomány is nagyon jelentős, az ezer lakosra jutó 

sűrűsége közel másfélszerese a magyarországi-

nak, és az ország mintegy 10 százalékkal részese-

dik a világ teljes tejtermékexportjából.

A legutóbbi három év átlagában az ország elő-

állított nyerstejmennyisége 9,2 millió tonnát tett 

ki, országos átlagban 4,2 százalék zsír- és 3,28 

százalék fehérjetartalom mellett. A tejtermelő gaz-

daságok száma az 1980. évi 22.000-ről 2018-ra 

6.000-re apadt, ezek (nagyon erős szórás mellett) 

átlagosan 250 fejőstehenet tartottak, és 650 hektár 

földterülettel rendelkeztek, miközben az egy gaz-

daságra jutó tehénlétszám folyamatosan növekvő 

tendenciát mutat. A koncentráció növekedését jelzi 

az a tény is, hogy a 150-nél kevesebb fejőstehe-

net tartó farmok száma (az összes tejtermelők 6 

százaléka) a legutóbbi 10 évben megfeleződött. 

A tehénlétszám és az éves termelés összevetésé-

ből láthatjuk, hogy az egy tehénre jutó tejhozam 

a nagy európai tejtermelő országokban elértnél 

jóval alacsonyabb, országos átlagban 2000-ben 

4.900, 2018-ban pedig 6.000 kg körül mozgott. 

Az ausztrál tejtermelők jelszava ugyanis az, hogy 

„kevesebb takarmánnyal termeljünk több tejet”. 

A kedvező éghajlati adottságok és a földrajzi elhe-

lyezkedés (főleg a kínai piac közelsége) révén azon-

ban a termelés jövedelmezősége így is elfogadható. 

Itt azt is figyelembe kell venni, hogy az ausztrál 

tejszektor közvetlenül 45.000 – a szállítással és 

a kiszolgáló ágazatokkal együtt pedig legalább 

150.000 – embernek biztosít munkalehetőséget.

A tejhasznú állomány takarmányellátását a 

legelőfű mellett széna és szilázs, valamint gabo-

naalapú tápok etetésével oldják meg, miközben a 

takarmány összetétele körzetenként nagyon erős 

eltérést mutat. Országos átlagban egy fejőstehén-

re évente 1.600 kg gabonatápot használnak fel, 

amelynek növelése általában a tejhozam emelke-

dését vonja maga után. 

Az évente megtermelt tejmennyiséget mintegy 

4.800, világszínvonalú felszereltséggel rendelkező 

üzem dolgozza fel, amelyek az ország nyolc nagy 

tehéntartó körzetéhez igazodva helyezkednek el, 

többnyire a partközeli területekre koncentrálódva. 

Ezek valamennyi nagy tájegység ellátásáról is 

gondoskodnak, mivel a tejtermékeket és főleg a 

takarmányt nem gazdaságos több száz kilométe-

res távolságokra mozgatni. Az ország legnagyobb 

kiterjedésű középső részét ugyanis az úgynevezett 

„Outback” teszi ki, amelyet magyar fordításban 

„isten háta mögötti vidék”-nek is szoktak nevezni. 

Ez a világ legősibb tája, ahol a vörös sziklák, a 

vörös por és a százéves, komfort nélküli kis házak, 

illetve sivatagok uralkodnak, és a lakosságnak 

legfeljebb 10-12 százaléka él (a partmenti terü-

letekhez képest összehasonlíthatatlanul alacso-

nyabb színvonalon). A legnagyobb és legismertebb 

tejfeldolgozó vállalkozások az A2 Milk Company, 

a Bega Cheese, a bébiételek gyártására és export-

jára szakosodott Camperdown, a Murray Goulburn, 

valamint a Warrnambool Cheese and Butter. 

A teljes tejmennyiségből évente mintegy 60.000 

tonna vajat, 360.000 tonna sajtot, 270.000 tonna 

tejport, 50.000 tonna savóport, 200.000 tonna 

joghurtot és 10.500 tonna vajolajat állítanak elő, 

a fennmaradó mennyiséget pedig nyerstejként 

fogyasztják el. A vajolajat nem ismerjük, a dánoktól 

ered és terjed ez a főző-sütővaj.

Az egy főre jutó tejfogysztás az országban 

viszonylag magas, mivel egy átlagos ausztrál pol-

gár ivótejből 102,7, sajtokból 13,4, vajból 4,8, 

joghurtokból pedig 9,1 kg-ot fogyaszt évente. 

A feldolgozásban és fogyasztásben kiemelt sze-

repet játszanak a sajtok, amelyek nagy részét az 

európai hagyományok alapján gyártják.

Mivel Ausztrália a mai napig ezer szállal kötődik 

Európához, az alkalmazott tejhasznú fajták nagy 

része is innen származik. A tejhasznú állománynak 

több mint 70 százalékát a helyi viszonyokra átke-

resztezett holstein-fríz fajta teszi ki, jelentős szám-

ban alkalmazzák még a jersey-t, és a holstein/

jersey keresztezését, a borzderest, az ayrshire-t, 

valamint az ausztrál vörös és az illawarra helyi 

fajtát. A tejhasznú fajtákat időnként angol hús-

Ausztrália tejgazdasága

Könnyűszerkezetes istálló Ausztráliában

A



www.tejgazdasagiszemle.hu 13

hasznúakkal keresztezik speciális borjúhústermelő 

tehenek előállítása céljából.

A teljes tejmennyiségnek mintegy 37 százaléka 

feldolgozott formában exportra kerül, évente 3,0 

milliárd ausztrál dollár körüli árbevételt hozva az 

országnak. A Dairy Australia ez év februárjában 

közölt adatai szerint a legutóbbi szezonban lebo-

nyolított és a sokévi átlaghoz képest számottevően 

lecsökkent értékű exportban a legnagyobb súllyal 

a sajtok (660 millió dollár), a tejpor (630 millió $), 

a különböző keverékek (270 millió $) és az ivótej 

(190 millió $) szerepeltek. Az export legfontosabb 

felvevőpiacait (Kína és Japán mellett) az egyéb 

kelet-ázsiai és a közel-keleti országok képezik. 

Ausztrál vállalatok tejtermékeket – választékbőví-

tés céljából – csak az illetékes hatóságok engedé-

lyével importálhatnak, amely hatóságok szigorúan 

ellenőrzik, hogy a behozandó mindenben megfe-

lel-e az ausztrál szabványoknak.

A nagyobb tejtermelő és -feldolgozó gazdasá-

gok jelenleg még többbnyire családi tulajdonban 

vannak, de fokozatosan előtérbe kerül a szövet-

kezeti tulajdon. A victoriai székhelyű, külföldön 

is ismert Murray Goulburn szövetkezet az ország 

tejtermelésének mintegy 35 százalékát dolgoz-

za fel, és Davondale márkájú termékeinek nagy 

része exportra kerül. Egy másik szövetkezet, a 

Warakirri, Délkelet-Ausztráliában 7.500 tehenet 

tart. Ausztrália legelső tejfeldolgozó vállalkozása, 

a néhány évvel ezelőtt kanadai tulajdonba került 

Warrnambool Cheese & Butter Factory is szövetke-

zetként kezdte működését. 

A tejszektor fejlesztésében a kutatás is komoly 

szerepet játszik. Ez év májusában a Naturo ausztrál 

vállalat egy kezelési eljárást dolgozott ki, amely a tej 

minőségét és frissességét – pasztőrözés nélkül – 

60 napig megőrzi. A kezelés részleteit az ausztrálok 

egyelőre titokban tartják. A felfedezésnek azonban 

óriási jelentősége lehet, mivel világszerte több millió 

tonna tej megy veszendőbe a gyors romlás miatt. 

Az ausztrál tejszektort a közelmúltban alapjaiban 

rázta meg az ez év elején fellépő árvíz, amely egész 

istállókat és tejtermelő telepeket, valamint több 

mint félmillió szarvasmarhát sodort el. Az árvíz köz-

vetlen következményeként elhullott fejőstehenek 

száma 300 ezerre becsülhető (a teljes állomány 

20%-a), az elpusztult takarmánykészletek, istál-

ló- és fejőházi berendezések pótlásához, valamint 

a felázott legelők helyreállításához pedig hosszú 

évekre lesz szükség.     

A tehéntej mellett Ausztráliában kecske- és juh-

tejet is termelnek. Annak ellenére, hogy az ország a 

mintegy 72 milliós állományával a világ legnagyobb 

juhtartó körzetei közé tartozik (mivel a juhokat 

főleg hús- és gyapjútermelés miatt tartják), a juh-

tej termelése jelentéktelennek tekinthető. Évente 

mintegy 500 tonna juhtejet állítanak elő, és ezt 

főleg sajtok és joghurtok készítésére használják.

A kecsketej jelentősége jóval nagyobb, és keres-

lete (főleg a bébiételgyártók részéről) egyre inkább 

növekszik. Ausztráliában jelenleg 68 kecsketejter-

melő farm működik, amelyek évente 16.000 tonna 

tejet állítanak elő (termelői áron mintegy 20 millió 

ausztrál dollár értékben), és azt 15 üzem dolgozza 

fel. A kecsketejtermelők eredetileg főleg a kisbirto-

kosok közül kerültek ki, akik általában nem rendel-

keznek elegendő földdel és tőkével a szarvasmar-

hatartáshoz. A kecskék emellett szerepet játszanak 

a bozótos és egyenetlen terepek megtisztításában 

is. A megtermelt kecsketej nagy részét sajtgyártás-

hoz és gyermektáp alapanyagaként hasznosítják, 

bár az utóbbira igazi nagyüzemek még nem épül-

tek ki. A kereslet növekedésével azonban a kecs-

keállomány és annak koncentrációja növekszik.

Végül egy kis ízelítő az Ausztráliában gyártott 

(többnyire európai eredetű) sajtokból: 

1. Egyszarvú sajt / Nowra Farmház, háromszor 
krémes brie
Ezt a bársonyos, félzsíros brie sajtot hosszú ideje 

gyártja egy új-dél-walesi farmerközösség prospe-

ráló tejipara. A friss sajtnak krémes, lágy közepe 

kissé diós ízzel és külső felülete a lágy fehérpe-

nésszel kölcsönzi az eredeti aromáját.

2. Section28 kézműves sajt / Körzet28 monforti 
sajtjai
A Section28 egy kicsi kézműves sajtcég Dél-

Ausztráliában, Adelaide Hillsben, hagyományos, 

európai módszereket használ kézi erővel gyártott 

sajtjainál. A monfortiaknak az íze nem túl erős, de 

bizonyosan összetett. Amikor a sajt fiatal, az íze 

tejes, édes és gyümölcsös, ahogy érlelődik, erede-

tibb és diósabb ízei lesznek.

3. Bega sajt / Nyugati terület / Különleges íz
A Bega Westacre különleges ízű cheddar, éretten 

erőteljes ízű, de megtartja élvezetes/felséges, lágy 

anyagát. A gyártáshoz kizárólag ausztrál forrásból 

használnak összetevőket, a cheddar ennek és az 

érlelésnek köszönhetően gazdagabbá válik.

4. Ashgrove sajt / Ashgrove jelzett parmezán
Ez a parmezán az ashgove-i sajtmester, Richard 

Bennett kézműves sajtja, melyet minimum 30 hóna-

pig érlel. A közismert tejipari régióban, Tasmania 

Elizabeth városában fejlesztették ki. A sajtot helyi 

tejből gyártják, hogy kialakuljon a lágy, tiszta íze.

5. Berrys Creek sajt / Berrys Creek kék 
Ezt a kékpenésszel erősen erezett gorgonzola 

típusú sajtot a Berrys Creek Sajtgyár készíti, ez egy 

gourmet, vagyis ínyenc termékekre szakosodott 

családi vállakozás Dél-Gippslandban, Victoriában. 

A sajt érlelése 3-4 hónap, hogy kifejlődjön az inten-

zív íze, és meghódítsa érzékelésünket.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

A Warrnambool tejfeldolgozó birodalom 
központi sajt- és vajüzeme (Ettől mi még 
messze vagyunk, de talán a világ fejlett 
tejipari országai is megirigyelhetik).

Cheddar blue sajt
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Általánosságban

Korábban a hígtrágyás tartástechnológiával 
üzemelő állattartó telepekre jellemző volt a 
nagyarányú mosó- és öblítővíz-felhasználás. 
Ez mára megváltozott. A legtöbb telep törek-
szik a vízfelhasználás csökkentésére. 

A mosóvíz-felhasználás csökkentése azonban 
fokozhatja az üzemzavarok gyakoriságát: a 
sűrűbb trágya mozgási képessége romlik, gya-
koribbá válnak a dugulások, és szivattyúzási 
nehézségek is adódhatnak. Mindezt fokoz-
hatja a csatornarendszer elöregedett állapota. 
Ilyenkor a hibaelhárítás mindennapos feladattá 
válik. További probléma lehet a trágyatele-
pi műtárgyak (aknák, tárolómedencék) rossz 
állapota: elöregedett aknák, kiszolgált szivaty-
tyúk, trágyaiszappal feltelt tárolómedencék. Ez 
utóbbi azért is nagy probléma, mert a bélelt 
medencék nehezen takaríthatók, és nagy a 
veszélye a szigetelőlemez sérülésének, ami 
környezetszennyezéshez vezet: a hígtrágya 
elszennyezi a talajt és a talajvizet. 

A korszerű üzemeltetést, kör-
nyezetvédelmet és hatékony 
tápanyag-gazdálkodást szolgáló 
rendelkezések célja, hogy a trágya a 
keletkezés helyétől a tárolásig olyan 
tömör, zárt rendszerben maradjon, 
ami biztosítja a környező talaj és 
vízbázis védelmét. A zárt rendszer-
ben a trágyalagúnák, trágyacsa-
tornák, aknák, medencék vízzáró 
módon épülnek meg, a földmedrű 
hígtrágyamedencéket pedig fóliaszigeteléssel 
teszik vízzáróvá, és szivárgásészlelő monito- 
ring rendszerrel látják el. Almozott vagy fázis-
bontást alkalmazó telepeknél a szilárd fázis 
tárolását is szivárgásmentessé kell tenni, a 
képződő csurgalék gyűjtésével és visszaveze-
tésével a zárt trágyarendszerbe. Zárt rendszer 
alatt tehát nem a rendszer lefedését kell érteni 
(adott esetben természetesen erre is van mód), 
hanem azt, hogy a keletkezéstől a tárolásig 
a trágyarendszer tömör, azon nem történhet 
olyan elfolyás vagy szivárgás, ami a talajt és a 
vízbázist szennyezheti.

A korszerű trágyaszemlélethez hozzátartozik 
a (híg)trágya tápanyagaival történő ésszerű 
gazdálkodás is. Ennek nyilvánvaló környezet-
védelmi célja a biológiai körforgás fenntartása, 
vagyis a talajtól elvett táperő visszapótlása, 
lehetőleg természetes anyagokkal. 

Ezen túlmenően azonban a gazdálkodó konk-
rét gazdasági hasznáról is beszélhetünk. A 
műtrágyák minél nagyobb arányú kiváltása 
szerves trágyával (híg- és almostrágyával egy-
aránt) a gazda jól felfogott üzleti érdeke. Ez 
persze áldozatokkal jár, hiszen a rendelkezés-
re álló trágya tápanyagvolumenét össze kell 
hangolni a kihelyezőterületeken termesztett 
kultúra tápanyagigényével, és annak megfe-
lelően kell meghatározni az egységnyi terü-

letre kijuttatandó trágya mennyiségét. Be kell 
szerezni a trágyakijuttatás korszerű eszközeit 
(tartálykocsi különféle kijuttató adapterekkel, 
öntözőberendezés, trágyaszóró), és azokat 
működtetni kell. Mezőgazdasági hasznosítás 
céljából a trágyát egyenletes terítéssel kell 
kihelyezni, lehetőleg injektálással vagy fel-
színközeli kijuttatással, és kerülni kell az olyan 
megszokott, de elavult kijuttatási technikákat, 
amelyek jelentős tápanyagveszteséggel jár-
nak (pl. hígtrágya sugárágyúzása). Ez utóbbi 
esetben például könnyen előfordulhat, hogy a 
növénytermesztő számít a trágya telepen mért 

Korszerű trágyakezelés, -tárolás, -kijuttatás
Az uniós szabályozással összhangban Magyarországon is érvényesek azok a 

környezetvédelmi rendelkezések, melyek a talaj és vízbázis védelmét, valamint a hatékony 
tápanyag-gazdálkodást szolgálják. Ennek megfelelően az állattartók kötelesek 

korszerűsíteni telepeik trágyarendszerét, különös tekintettel a (híg)trágya gyűjtésére, 
tárolására és kijuttatására. Nem mindegy azonban, hogy a kötelező modernizálás keretében 

jól működő, korszerű trágyarendszer épül-e meg, vagy a modernizációval új, 
eddig nem ismert problémákkal bővül a trágyatelepi nehézségek jól ismert sora. 

Az alábbiakban igyekszem röviden bemutatni a korszerű (híg)trágyarendszerek jellemzőit, 
elsősorban a gyakorlati előnyök felől vizsgálva a kérdést. 

Ívszita-szeparátorDaraboló trágyaszivattyú

Homogenizáló keverő
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tápanyagtartalmára, de valójában annak csak 
töredéke hasznosul a helytelen kijuttatási mód 
tápanyagveszteségei miatt. Az állattenyésztő 
számára kulcsfontosságú a növénytermesztő 
elégedettsége, és nagyon meg tudja keseríteni 
az életét, ha a növénytermesztő elzárkózik a 
hígtrágya befogadásától. 

Jól szervezett trágyázásnál (híg- és almostrá-
gya) a növénytermesztő haszna egyértelmű. 
Kiváló minőségű tápanyagot kap (makro- és 
mikroelemeket egyaránt), műtrágyát vált ki, 
és a hígtrágya víztartalmával javul a talaj 
vízháztartása. Viszont a növénytermesztőnek 
a kiszámíthatóság és a biztonság a legfonto-
sabb. Ezért meg kell őt nyerni a (híg)trágyával 
való ésszerű gazdálkodás ügyének, és bizto-
sítani kell számára az elvárt tápanyagszintet. 
Sikeres együttműködés esetén azonban meg 
lehet osztani a kihelyezés költségeit az állat-
tenyésztés és a növénytermesztés között.

Korszerű trágyatechnika

Fel lehet tenni a kérdést: mi jellemzi a 
jól működő, korszerű trágyarendszert? Erre 
sokféle válasz adható, de tapasztalatom sze-
rint a lényeg egy szóban foglalható össze: 
PROBLÉMAMENTES. Ez nem azt jelenti, hogy 
a korszerű trágyarendszert csak meg kell 
építeni, és utána nincs vele semmi teendő, 
hanem azt, hogy a normál üzemvitel mellett 
a trágyarendszer működése kiszámítható, 
a rendkívüli üzemzavarok, hibaelhárítások 
száma elenyésző, és a gazda szinte „nem 
is tudja, hogy van trágyarendszere”. Ez igaz 
még abban az esetben is, ha a legkorszerűbb, 
víztakarékos tartástechnológiát alkalmazza 
– minimális mosóvíz-felhasználással –, ami 
által a hígtrágyája minden korábbi mértéket 
meghaladóan sűrű lesz. 

Hogyan építhető problémamentes trágya-
rendszer? Az alábbiakban a trágyarendszer 
korszerűsítésének azokat a kritikus pontjait 
vizsgáljuk meg, ahol alapvetően eldől az új 
trágyatelep jövőbeni sikere vagy kudarca.

1. Tervezés
A legfontosabb dolog a megfelelő beruházá-
si koncepció, technológiai terv kidolgozása. 
Ehhez trágyatechnológiai szakember bevoná-
sára van szükség. A jó technológiai tervezés-
hez alaposan elemezni kell az állattartó telep 
egyedi adottságait, tenyésztési struktúráját, 
tartástechnológiáját, műszaki állapotát, jövő-
beni terveit, talaj- és domborzati viszonyait 
stb. Ezek alapján készíti el a szakember a 
nyers trágyatechnológiai tervet, amit a telep 
vezetésével történő konzultációk során tökéle-
tesít. Ezután kerül sor az építési/vízjogi enge-
délytervek, majd a kiviteli tervek elkészítésére. 
Nagyon fontos azonban, hogy a tervezés során 
végig megmaradjon a technológiai kontroll, 
a trágyatechnológiai szakember koordináló 
szerepe.

2. Kivitelezés szakszerűsége, beépített 
anyagok minősége 
A trágyarendszer korszerűsítése nem produk-
tív beruházás, nem eredményez többlet árbe-
vételt, nem hoz közvetlen hasznot a gazdának. 
Ezért nagy a kísértés, hogy a korszerűsítést 
ellenszenvvel kezelje, és a beruházást (ha 
már egyszer muszáj!) a lehető legolcsóbban 
valósítsa meg. Talán arra is gondol, hogy ez 
nem is neki fontos igazán, hanem mindez a 
bürokratikus hatóságok újabb szeszélye. 

Habár a fenti gondolkodás – az állattenyész-
tés gyakran nehéz helyzetében – érthető, 
mégsem fogadható el. A trágyarendszer az 
állattartó telep elválaszthatatlan része, és 

nem lehet a telep egyes elemeinek hasznos-
ságát egymással szembeállítani. (Ugyanúgy, 
ahogy senki nem gondolhatja, hogy egy vál-
lalatnál található mellékhelyiségek felesle-
gesek, mert nem növelik a cég bevételeit.) 
A trágyarendszer korszerűsítését ugyanolyan 
igényességgel kell elvégezni, mint ami a telep 
produktív részeit jellemzi. Sok későbbi prob-
lémát előz meg, aki így gondolkodik! 

Nagyon fontos a megfelelő anyagok, techno-
lógiák és kivitelezők kiválasztása. A piacon 
persze mindenki el akarja adni a portékáját, 
és magáról a legjobbakat állítja. Ez természe-
tes. A beruházó felelőssége azonban nagy, 
mert olyan trágyatelepet kell megépíttetnie, 
ami hosszú évtizedekre biztosítja a problé-
mamentes működést. Ezért a döntés előtt 
mindenképpen kérje ki a témában jártas 
trágyatechnológiai szakember véleményét! 

Fontos az is, hogy a gazda alaposan tájé-
kozódjon a potenciális kivitelezők szakmai 
felkészültségéről, más kivitelezések során 
tanúsított magatartásukról, referenciamun-
káiknak műszaki színvonaláról, a beépített 
anyagok minőségéről, a használatuk során 
nyert üzemeltetési tapasztalatokról. Csak 
kipróbált, hosszabb távon is hibátlanul műkö-
dő anyagok, technológiák beépítését fogadja 
el! Ezzel kivédhető például az olyan gyengébb 
minőségű szigetelőfóliák beépítése, melyek 
a laikus számára egyenértékűnek tűnnek a 
piacvezető fóliákkal, kedvezőbb áruk miatt 
vonzóak lehetnek, ugyanakkor néhány év 

távlatában kellemetlen meg-
lepetéseket okozhatnak. De 
ugyanez vonatkozik például 
azokra a trágyatechnológiában 
járatlan kivitelezőkre is, akik 
gazdasági kényszerhelyzetben 
hatalmas önbizalommal vagy 
irreálisan alacsony áron haj-
landók egy-egy munkát elvál-
lalni, különösebb (híg)trágyás 
szakmai rutin nélkül. Az ilyen 
helyzetek veszélyt jelenthetnek 

17.000 m³-es szigetelt földmedrű hígtrágyatároló 20.000 m³-es szigetelt földmedrű hígtrágyatároló

Tandemtengelyes, 14 m³-es hígtrágya-tartálykocsi, 
egyszerű szántóföldi injektorral
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Itt is igaz, hogy egy jó kocsinak akár évtize-
dekig helyt kell állnia. Legnagyobb gyártási 
tapasztalattal talán a holland gyártók bírnak, 
mert náluk a trágyázást szinte tudományos 
igényességgel végzik, és a kocsik terhelése 
a legintenzívebb.

4. Biológiai trágyakezelés, trágyabontó 
oltóanyagok
Az állattartó telepek az elmúlt évtizedben 
kezdték használni a korszerű trágyabontó 
oltóanyagokat. Ezek az enzimes-baktériu-

mos készítmények (úgynevezett bioenzimek) 
rendkívül hatékony eszközök a trágya szilárd 
fázisának elbontásában. Rendszeres haszná-
latuk jelentősen csökkenti a trágyarendszeren 
fellépő üzemelési problémákat. Javítják a trá-
gya mozgási képességét, ami lehetővé teszi 
a mosóvíz-felhasználás további drasztikus 
csökkentését. Megakadályozzák a trágyaiszap 
kiülepedését a csatornákban, az aknákban és 
a tárolómedencékben. Jótékonyan hatnak az 
istállóklímára, csökkentik a szag- és ammó-
niaemissziót. A csatornákban lévő légylárvák 
védőburkának feloldásával mérséklik a legyek 
szaporodását. A trágyabontó oltóanyagok faj-
lagos költsége igen kedvező. Természetesen 
itt is csak kipróbált készítmények és tapasztalt 
szakemberek igénybevételét tudjuk javasolni.

Végszó

Remélem, hogy sikerült rávilágítanom néhány 
hasznos dologra, ami alapfeltétele a hatékony 
és jól működő trágyarendszereknek. Talán azt 
is sikerült érzékeltetnem, hogy a korszerű trá-
gyatechnológiák nem csak a környezetvédelem, 
de a gazdálkodók javát is közvetlenül szolgálják. 

Bükkösi István z
(+36) 20 9344615

i.bukkosi@gmail.com
www.promanure.hu

a kivitelezés minőségére nézve. Sokszor 
bebizonyosodik a régi bölcsesség: „a 
végén az olcsó lesz a drága”.

3. Gépészeti berendezések szakszerű 
méretezése, minősége
A trágyarendszerek alapvető gépei a trá-
gyaszivattyúk, a homogenizáló keverők, 
szükség esetén a szeparátorok és a kijut-
tatás eszközei (tartálykocsi, öntözőberen-
dezés). A modern, víztakarékos rendsze-
reknél sokkal fontosabb a megfelelő gép 
szakszerű méretezése (kiválasztása), mint az 
korábban volt. Könnyű belátni, hogy az ala-
csonyabb hígítási szint miatt a sűrűbb hígtrá-
gya áramlási tulajdonságai romlanak, ezért a 
trágyamozgató berendezésekkel (szivattyúk, 
homogenizáló keverők) szemben támasztott 
elvárások nőnek. A megfelelő gépek kiválasz-
tásához részleteiben is ismerni kell a telep 
adottságait.

Csak olyan típusú szivattyúkban és homogeni-
záló keverőkben szabad gondolkodni, amelyek 
már régóta bizonyították alkalmasságukat az 
állattartó telepeken. A legmagasabb színvo-
nalú berendezések ára ugyan meghaladja az 
átlagos termékekét, de ez a többletköltség 
bőségesen megtérül a hígtrágyára fejlesztett 
korszerűbb konstrukció, a jobb minőség, a rit-
kább szervizigény, és elsősorban az üzembiz-
tonság oldalán, nem is szólva a vezető gyártók 
szakembereinek szakmai támogatásáról, pl. az 
optimális típus kiválasztásánál. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a szivattyúk a „szív” szerepét 
töltik be a trágyarendszerben. Egy megbízha-
tatlan berendezés könnyen „infarktust” okoz-
hat, megbénítva ezzel az egész telepet.

A homogenizáló keverők szerepe azóta értéke- 
lődött fel, mióta szigetelt trágyatárolókat kell épí- 
teni, 6 havi tárolókapacitással. A fóliaszigetelésű 
földmeder markolással nem tisztítható, mert 
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a szigetelőlemez könnyen megsérülhet. Ezért 
kijuttatás előtt a tárolók tartalmát homogeni-
zálni kell, a medrek eliszaposodásának kivé-
désére. A szükséges keverőkapacitás meg-
határozása összetett feladat, ami függ a telep 
tartástechnológiájától, a hígtrágya áramlásta-
ni paramétereitől, és a meder geometriájától. 
A szivattyúkkal kapcsolatban fentebb leírtak a 
keverőkre is vonatkoznak. Célszerű a piacve-
zető gyártók keverőit vásárolni, a magas szintű 
szakmai támogatás, a kiváló minőség és a 
hosszú távon is biztonságos üzemeltetés miatt.

Amennyiben a hígtrágya kijuttatása öntözőbe-
rendezéssel történik, figyelmet kell fordítani 
az öntözőszivattyú típusára, hogy az alkalmas 
legyen hígtrágya szállítására. Teljesítménye 
meghatározásánál figyelembe kell venni a 
hígtrágyatelepre jellemző szárazanyag-tartal-
mat. A szivattyú rendelkezzen aprítófunkcióval, 
az eltömődések megelőzésére. A legnagyobb 
öntözési teljesítmény érdekében lehetőleg ne 
turbinás, hanem olyan öntöződobot válasz-
szunk, ahol a vezeték behúzását független 
behúzómotor végzi.

Ha a kijuttatás tartálykocsival történik, minden-
képpen masszív felépítésű, robosztus gép mel-
lett döntsünk. A tartálykocsi a kihordási időszak-
ban rendkívül intenzív terhelésnek van kitéve, 
gyöngébb konstrukciók hamar elhasználódnak. 

Hígtrágya kijuttatására alkalmas dízelmotoros 
öntözőszivattyú

Hígtrágyamedence biológiai trágyakezelés előtt Hígtrágyamedence biológiai trágyakezelés után
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Csomagolt termékek költséghatékony 
címkézése és tömegellenőrzése

Element RGB R243 G153 B0

Subline R134 G135 B136

Logo R26 G23 B27

Bizerba Mérleg Hungária Kft. • H-1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.
Tel.: +36 1 471-4000 • Mobil: +36 20 444 1789 • E mail: hu.info@bizerba.com

3 Az új fejlesztésű Bizerba kézi címkézőkkel gyors mérés, termékváltás 
 és címkecsere, kicsi időveszteség, nagy kihasználtság.
3 Az automata futószalagos címkézőkkel munkaerő megtakarítás, 
 hatékony termelés, 100 %-os csomagolt termék tömegellenőrzéssel.
3 A címkéző berendezések központi kezeléséhez és a mérések 
 rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató szoftverek.
3 Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség a fix súlyos 
 termékeknél, kevesebb reklamáció, növekvő bevétel.
3 Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba Karbantartás egy kézben 
 a teljes megoldás.
3 Minőségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam, kiszámítható bevétel 
 a vállalkozások számára.

Nagy örömmel olvastam a Tejgazdasági Szemle VI. évfolyam 3. számának 9-10. oldalán 
megjelent írást, amely az ultrahangos kezelésnek a sajtok sófelvételére és eloszlására 

gyakorolt hatásával foglalkozik. Régóta vártunk már egy olyan szakmai cikk megjelenésére, 
amely a saját magunk és várhatóan a gyakorlat számára is hasznosítható kutatási eredmé-
nyekről számol be. A szerzők a vizsgálataik során a sajtgyártás egyik fontos technológiai 
folyamatát, a sajtok sózásának témakörét vették „nagyító” alá. Kísérletük során megpróbál-
ták megvizsgálni annak lehetőségét, hogy milyen módon lehetne ultrahangos kezeléssel a 
sólében lévő sajtok sózási időtartamát lerövidíteni, valamint növelni a sónak a sajtokon belüli 
egyenletes eloszlásának sebességét. Az eredményeket táblázatban foglalták össze. 

Az eredmények közléséből hiányolom a kísérletbe bevont gomolyák szárazanyag-tartal-
mára, pH értékére, ízére és állományára vonatkozó vizsgálati adatainak közlését. Bár meg-
említették, hogy ezekre a paraméterekre is végeztek vizsgálatokat – mivel a sózás ezeknek 
a jellemzőknek az alakulására is komoly hatással bír –, ismeretük fontos lenne. Közismert, 
hogy a sólében a sajtok sózása során azokból savó távozik el, és helyükbe só (sólé) diffundál 
a sajttésztába.  A sajtok jellegétől függően a több napos sózás során a vízveszteség nagyobb 
mennyiségű is lehet, ami befolyásolhatja a késztermékek szárazanyag-tartalmát.

A különböző sajttípusoknak  sólében történő sózásakor – annak hőmérséklete, pH értéke, 
töménysége, a különböző időtartamok hatására – mikrobiológiai állapotában is változás 
következik be. A só a mikrobák tevékenységére gátló hatással van. A sajtok a sólében meg-
szilárdulnak, ami – többek között – a lehűlésükkel, illetve a kéreg nagymértékű dehidratáló-
dásával hozható összefüggésbe.  Az esetleges további kísérletek folytatása során, amelyek 
a hosszabb idejű, sólében történő sózású sajttípusokra is kiterjednének, célszerű ezeket a 
tényezőket is figyelembe venni.

Amint olvashattuk, a szerzők sok értékes, eddig nem ismert adathoz jutottak, amelyek a 
gyakorlat számára is hasznosítható gondolatokat vethetnek fel. Magam részéről a nagy víz-
tartalmú sajtok sózásánál látok lehetőséget a módszer gyakorlatban történő hasznosítására, 
mivel ezeknél a sajttípusoknál a sólében tartás ideje mindössze csak néhány óra. Ezért csak 
javasolni tudom a további kísérleteket folytatását, kiegészítve néhány kémiai és érzékszervi 
paraméterrel, mint például a szárazanyag-tartalom, pH érték, íz és állomány alakulására 
vonatkozó adatok. Egyben célszerűnek látszik a vizsgálatokat kiterjeszteni a kezelt sajtoknak 
az érlelésük során történő „viselkedésére” is.

dr. Merényi Imre z 

NÉHÁNY GONDOLAT 
az „Ultrahangos kezelés hatása sajtok 

sófelvételére és a só diffúziójára sólében 
történő sózás során” megjelent íráshoz
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MAGAS ROSTEMÉSZTHETŐSÉG, NAGYOBB TEJHOZAM 

LGAN SILÓKUKORICÁVAL!

Kiváló minőségű kukorica szilázs előállítása összetett folyamat. 
A hibrid kiválasztásával indul, és az alkalmazott termesztés 
technológián át, a betakarítás, szilázs készítés folyamatain át, 
a takarmányozással ér véget. Jó menedzsment, tapasztalat és 
előrelátás eredményez kiváló minőségű tömegtakarmányt ala-
csonyabb önköltséggel.

Több évtizedes tapasztalattal és a tejelő szarvasmarhák igénye-
inek kielégítésére történő irányultsággal, a Limagrain magas ta-
karmányozási értékű silókukorica hibrideket nemesít. Magyar-
országon a magas színvonalú tejtermelést folytató gazdaságok 
ismerik és használják az LGAN hibrideket.

Partnereink körében, 2017-ben végzett felmérésünk alapján a 
termelők közel 95%-a elégedett az általa termelt LGAN silóku-
korica hibriddel, és ajánlaná másoknak is.

Mennyire elégedett a termelt 
LGAN silókukorica hibriddel?

Néhány évvel ezelőtt bevezettünk egy új módszert, a silókuko-
rica hibridjeink értékelésére. A rendszer az amerikai MILK 2006 
modellen alapszik (University of Wisconsin Shaver és mtsai, 
2003, revízió 2006). Számol az elfogyasztott takarmány meny-
nyiségével, energia bevitellel és ezeket átszámolja megtermelt 
tej mennyiségre.

Ezt tovább fejlesztve született meg az LGAN Milk+, mellyel 
meghatározható egy silókukorica hibrid hektáronkénti tejter-
melő képessége.

Hibridek értékelése az LG Milk+ rendszerben

LGAN SILÓKUKORICÁK
TÖBB TEJ, KEVESEBB ÖNKÖLTSÉG
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Az LGAN Milk+ hibridekkel tovább növelhető

• a hektáronként megtermelhető hasznos energia,

• a gazdaságosabb tömegtakarmány előállítás,

• a többlet tejhozam,

• az eredményesebb tejtermelés,

• a hibridválasztás biztonsága.

A sokéves kísérleteink pozitív eredményei, illetve hazai ter-
melők üzemi gyakorlata és termelési mutatóik bizonyítják, 
hogy az LGAN silókukorica garancia a magas tejhozam eléré-
sére. 

(Válasz: 1=nem – 5=nagyon elégedett) N=131

Forrás: Limagrain Research, LGAN project kísérletek
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LGAN SILÓKUKORICÁVAL!

AZ ÖN NYERESÉGE:
 

• Hektáronkénti többlet energia

• Magasabb energia bevitel

• Egészségesebb állatállomány

• Több megtermelt tej

• Eredményesebb tejtermelés

• A hibridválasztás biztonsága
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Bevezetés

Akár tejelő, akár húshasznú szarvasmarhatelepről legyen szó, a siker 
kulcsa az optimális borjúnevelés. A progresszív gazdálkodók nem 
engedhetik meg maguknak, hogy ne használják ki minél magasabb 
százalékban állományuk genetikai potenciálját. Mindannyian tisztá-
ban vagyunk az újszülött borjak esetében a kolosztrum jelentőségé-
vel. A legújabb kutatási eredmények szerint a borjúval születése után 
(nagytestű fajták esetén) 1 órán belül 4 liter  kiváló minőségű koloszt-
rumot kell megitatni. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag „átöblítésre” 
kerül a borjú teljes bélrendszere. A borjú immunrendszere erősebb 
lesz, aminek eredménye a későbbiek során a jelentős mértékben 
magasabb tejhozam.

A kolosztrumitatás és -kezelés 5 fő szabálya

1. Időzítés: 4 liter a születést követő 1 órán belül
2. Mennyiség: 6 liter az 1. nap folyamán
3. Kolosztrum minőségének ellenőrzése
4. Megfelelő higiénia
5. Pasztőrözés

Születés után közvetlenül a borjú immunrendszere védtelen a kör-
nyezetben jelen lévő kórokozókkal szemben. A kolosztrumból felvett 
IgG (immunglobulin G) óvja a borjút a fertőzésektől és betegségektől, 
amíg a borjú saját aktív immunitása ki nem alakul. Az újszülött borjú 
számára a vérszérumból mért IgG optimális szintje 10-12 mg/ml. 

Ennek a szintnek az eléréséhez a borjúval meg kell itatni 4 liter kiváló 
minőségű kolosztrumot (minimum 50 gramm IgG/liter immunglobu-
lin-tartalom), amellyel 200 gramm IgG-t viszünk be a borjú szerve-
zetébe (Dr. Hoflack). 

A megfelelő mennyiség és minőség mellett ugyanilyen fontosságú, 
hogy a borjú születés után a lehető legrövidebb időn belül kapja meg 

a kolosztrumot. Régebben úgy gondolták, hogy elegendő, ha a borjú 
az első napon megkapja a föcstejet, de az erre irányuló kísérletek 
kimutatták, hogy az idő múlásával csökken az immunglobulinok 
felszívódásának mértéke (bélfal záródása). 

Ha a borjú nem szívesen iszik, akkor nyelőcsőszonda alkalmazá-
sával kell bevinni a szükséges mennyiséget. Mivel a bendő pH-ja 
nem savas, nagyon nagy a kórokozók elszaporodásának kockázata. 
Amennyiben szondára van szükség, ügyelni kell arra, hogy a koloszt-
rum közvetlenül az oltógyomorba kerüljön. 

A kolosztrum kezelése és raktározása

A kolosztrummal kapcsolatos elsődleges probléma, hogy nem min-
den tehén ad megfelelő minőségű föcstejet. A másik gond az, hogy 
a borjaknak csak kis hányada kapja meg a megfelelő mennyiségű és 
minőségű kolosztrumot.

Hatékony megoldást nyújt a zárt kolosztrumkezelő rendszer, amely-
nek segítségével létrehozható egy magas ellenanyag-tartalmú 
kolosztrumraktár, amely az összes borjú számára egységesen magas 
szintű indulást biztosít. A föcstej kezelése egyszerű, higiénikus és 
biztonságos. 

A KOLOSZTRUM KEZELÉSE
AZ ÉLET KEZDETE 

MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
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A kolosztrumkezelő rendszer első lépése a higiénikus fejés, majd a 
kolosztrum lehűtése vagy pasztőrözése. A fejés után ellenőrizni kell 
a kolosztrum minőségét (pl. refraktométerrel). A minőség ellenőrzése 
után egyszer használatos tasakba kell tölteni a föcstejet, majd kez-
dődhet a fagyasztás vagy a pasztőrözés.

A kolosztrumban a baktériumok szaporodásának gátlására a legjobb 
módszer a fagyasztás. A kolosztrum a fagyasztóban akár 1 évig is 
tárolható. Felhasználás előtt, a borjú körüli teendők (légzésellenőr-
zés, szárazra csutakolás, köldökcsonk-fertőtlenítés stb.) elvégzésé-
nek ideje alatt a kolosztrumot meleg vizes fürdőben ki kell olvasztani, 
majd a borjúval megitatni.
 

A kolosztrum pasztőrözése

A gyakorlati megfigyelések szerint a pasztőrözött kolosztrumból több 
immunglobulin szívódik fel, mint a kezeletlenből. A pasztőrözés szá-
mos baktériumfaj ellen hatékony (Salmonella, E. coli, Mycobacterium 
avium, Mycobacterium californicum, Mycobacterium bovis és Listeria 
monocytogenes). 

A pasztőrözés megakadályozza a borjak fertőződését a legérzéke-
nyebb időszakban, és javíthatja az immunglobulinok felszívódását. 
A kolosztrum fertőződésének oka lehet a szennyezett tőgy vagy fejő-
berendezés, illetve tárolóedény. A kolosztrum pasztőrözése némileg 
eltér a nyerstejnél alkalmazott eljárástól. Az eltérő sűrűség, fehérje-, 
illetve zsírtartalom óvatosabb pasztőrözést igényel. Az immun- 
globulin-tartalom kímélésére is figyelemmel kell lenni. Ráadásul a 
kolosztrum minősége tehenenként jelentősen eltérhet. A Pennstate 
Egyetem (Journal of Dairy Science-publikáció) vizsgálatai szerint a 
kolosztrum pasztőrözése 60 °C-on 30 percig melegítve a legoptimá-
lisabb. Jelentősen csökken a baktériumszám, úgy, hogy közben a 
kolosztrum IgG-tartalma és viszkozitása nem változik.

A Minnesota Egyetemen folytatott kísérletek szerint az erősen 
szennyezett kolosztrum 60 percen át 60 °C-on történő kezelése 
megbízhatóan csökkenti a baktériumszámot. Az IgG-veszteség vala-
mivel nagyobb lesz. A tanulmányok nem várt eredménye az, hogy 
a pasztőrözött kolosztrum jobban felszívódott, mint a kezeletlen. 
A minnesotai vizsgálatok szerint a pasztőrözött kolosztrumot evő 
borjak 24 órás IgG-szintje 22,6 mg/ml, szemben a kezeletlen koloszt-
rumot fogyasztók 19,6 mg/ml-es szintjével. A magasabb 24 órás IgG-
szint nagyon fontos a borjak további élete során. A jobb felszívódás 
oka jelenleg nem ismert, de az biztos, hogy a pasztőrözés hatékony 
módja a magasabb IgG-szint elérésének (Hoard’s Dairyman Calf & 
Heifer E- Sources).

Összefoglalás

Cikkünk fő üzenete, hogy rendkívül fontos a borjú életében az első 
táplálék, amellyel találkozik, és amelynek révén megszerzi a passzív 
immunitást. A kolosztrumitatás lényege a mennyiség, a minőség és 
az időben történő bevitel. Nem feledkezhetünk meg azonban az ezt 
követő táplálékról sem, hiszen az első tejpótló tápszer minősége és 
mennyisége is döntő jelentőségű a későbbi fejlődés szempontjából. 

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek 
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő minő-
ségű tejpótló tápszerekkel (Sprayfo), hanem a legújabb generáci-
ós tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus kolosztrumkezelő 
rendszerrel (ColoQuick), borjúházakkal, ketrecekkel stb. is ellátjuk a 
tejtermelő telepeket. 

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

A Sprayfo és ColoQuick hivatalos magyarországi forgalmazója:

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

További információ: 
www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu 
Borjúnevelés menü Sprayfo

Kolosztrum kezelő rendszer
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
dunaharaszti létesítménye adott helyet 
az első szervezett sajtbíráló tanfo-

lyamnak; a leendő bírálók két kis csoportban, 
hat héten keresztül, péntek-szombati napokon 
vettek részt az oktatásokon. A kurzusra több-
szörös volt a túljelentkezés, a kiválasztásnál 
a gasztronómiai, élelmiszeripari múlt, tapasz-
talat előnyt jelentett, illetve különféle íz- és 
sajttesztekkel is vizsgálták a jelentkezők alkal-
masságát. A végzettek közt szakács, borász, 
séf is van, illetve több mint felük hölgy.

A most végzett sajtbírálók egyrészt részt vesz-
nek majd a Magyar Sajtkészítők Egyesületének 
sajtbírálataiban, másrészt a gasztronómiai élet 
szereplői számára sajtszakmai kérdésekben – 
a sajtkészítőktől független – szakmai segítsé-
get adnak. A képzést követően a sikeres vizs-
gát tevők oklevelet kaptak, és névjegyzéküket 
gasztronómiával, vendéglátással foglalkozó 
szervezetek is megkapják. A sajtbírálóknak 
a hazai sajtkészítési és -fogyasztási kultúra 
fejlesztésében és a minőség emelésében is 
jelentős szerepük lehet.

A képzésen a sajtbírálók megismerkedtek a 
sajtkészítés alapvető ismereteivel, technoló-
giáival, a sajttípusokkal és azok jellemzőivel. 
Foglalkoztak a hazai sajtkészítés történeté-

vel, a magyar sajtokkal, találkoztak kisüzemi 
készítőkkel is. Megismerték a sajtok, tejter-
mékek érzékszervi bírálatának terminológi-
áját, a referenciamintákat, aromakerekeket. 
Tanultak továbbá a világ sajtjairól, egyes 
sajttípusok kiemelkedő sajtjairól, „aranymin-
tákat” is kóstoltak. Szó volt még a sajthibákról 
és a sajtbetegségekről, illetve a sajtbírálat 
és -kóstolás módszertanáról. A kurzuson két 
francia sajtmester is megosztotta tudását a 
résztvevőkkel, illetve a mosonmagyaróvári 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, vala-
mint egyetemi élelmiszeripari oktató is segí-
tette a képzést. 

A magyar gasztronómiában egyre fontosabb 
szerepet tölt be a sajt. Ugyanakkor a trendal-
kotó szakemberek, séfek, étterem- és szál-
lodavezetők – sajnálatos módon – sajtkíná-
latukat leginkább külföldi sajtokra alapozzák. 
Pedig mintegy 80-100 magyar kisüzem készít 
kitűnő minőségben sajtokat, de javarészt nem 
jutnak el termékeik a helyi piacokon túlra. 
A képzés szervezőinek és támogatóinak fon-
tos, hogy erősödjön a magyar sajtok minősége, 
a magyar sajtokba vetett bizalom, valamint 
emelkedjen a fogyasztásuk mértéke. Ehhez 
nagy segítség lehet a korrekt, független és 
rendszeres érzékszervi minősítés.

A trappistán túl is van élet 

Magyarországon az egy főre jutó évi sajtfo-
gyasztás megközelítőleg 7 kg. Ennek mint-
egy kétharmada trappista sajt vagy trappista 
jellegű import sajt, a maradékon mintegy 
százféle sajt osztozik. A sajtok beszerzésének 
95 százaléka a szuper- és hipermarketek-
ben történik, az összes sajtfogyasztásból 
pedig csupán néhány százalékot tesznek ki 
a kisüzemi sajtok. A kézműves, kisüzemi 
sajtokat a fogyasztók szűk köre vásárolja, 
elsősorban piacokon, másodsorban az üzem-
ben kialakított mintaboltokban.

A tehéntejből készült sajtok egész évben 
beszerezhetőek, a kecske- és főleg a juh-
sajtoknál azonban megfigyelhető némi sze-
zonalitás, hiszen a kínálat tavasszal és kora 
nyáron bőségesebb, mint például ősszel. Ez 
az állatok laktációjára vezethető vissza, és 
főként a friss sajtokra jellemző.

Továbbra is a trappista a legnagyobb 
„tömegtermék”, de a nemzetközi kiskereske-
delmi láncok üzleteiben sok középkategóriájú 
külföldi sajtot is eladnak, illetve új trend – 
szezonális jelleggel – a grillsajt.

BEMI z

SAJTBÍRÁLÓK AVATÁSA 
Oklevelek átadásával zárult le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint 

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács támogatásával, a Magyar Sajtkészítők 
Egyesülete által első alkalommal szervezett sajtbírálói tanfolyam. A kurzust 

huszonöten végezték el; a sajtbírálók a kereskedők, az éttermek munkáját egyaránt 
segítik a jövőben, odafigyelve a fogyasztók érdekeire és minőségi kiszolgálására. 

A

Hegedűs Imre, a Magyar Sajtkészítők 
alelnöke – Objektív, független 
sajtbírálatra van szükség...

Győrffy Balázs, a NAK elnöke – Közös 
célunk, hogy növeljük az ismertségét 
azoknak a magyar sajtoknak, melyekre 
méltán lehetünk büszkék...

Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács 
és Szakmaközi Szervezet elnöke – 
Elemi érdekünk, hogy több magyar sajt 
kerüljön a boltok polcaira...
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agyarországi tartózkodásuk során 
Kovács László, a Magyar Sajtkészítő 
Egyesület elnökének tolmácsolásá-

val, egymás mondandóját kiegészítve vála-
szoltak kérdéseimre.

Hogyan indultak el ezen a pályán, és 
miként lettek mesterré?
Genftől 100 km-re, a Jura megyében található, 
5000 lakosú kisváros, Poligny szakirányú kép-
zést adó iskolájában tanultuk meg mindketten 
az alapokat. Ez egy hegyvidéki régió, ahol 
az egyik legfontosabb megélhetési forrás a 
tejtermelés és a tej feldolgozása. A gazdák 
szövetkezetekbe tömörülnek. Egy gazdának 
nem lehet több 50 tehénnél. Takarmányozásuk 
legeltetésre, télen pedig a szénára van ala-
pozva, abraktakarmányuk GMO-mentes. Itt 
eredetvédett sajtok készülnek, legismertebb 
közülük a comté és a brie sajt.

Két évig tartott a képzés, utána még egy évig tanultuk az oktatás 
technikáját. Ugyanabba az iskolába jártunk, ugyanazokat a tanfolyamo-
kat végeztük. Rolandnak valamivel több gyakorlata van, mint nekem. 
Az iskolát ugyan befejeztük, de mi itt maradtunk tanárnak, elméletet 
és gyakorlatot is oktattunk.  Az iskola jól fel 
volt szerelve eszközökkel. Naponta 5000 liter 
tejet dolgoztunk fel, bevonva ebbe a diákokat.

Mely a legnagyobb szabású sajtverseny 
Franciaországban, és azon hogy folyik a 
bírálat?
Minden év februárjában a párizsi Nemzetközi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
kiállítással és Vásárral egybekötve nagyszabá-
sú sajtversenyt szerveznek. Az idén már 137. 
alkalommal került megrendezésre. Ennek az 
eseménynek a kiszolgálását hivatott ellátni a 
sajtbírálók képzése, melyet december és janu-
ár hónapban tartunk. Jól érzékelteti a verseny 
nagyságát az a két számadat, hogy például  
idén 1400 termékmintát adtak le, melyet 
1000 zsűritag bírált el. A zsűritagok 70%-a 
szakmabeli, kik komoly sajtismereti tapasz-
talattal rendelkeznek. A fennmaradó rész a 
tudatos vásárlói körhöz tartozó fogyasztók közül kerül ki. Minden évben 
szervezünk sajtbírálóknak tanfolyamokat, az idén én négy tanfolyamot 
szerveztem. Ezek egynapos tanfolyamok voltak, és egy-egy éppen 

aktuális szakterülettel foglalkoztak. Vannak 
olyan versenyek, amik egy adott tejtermékről, 
egy adott sajtféléről szólnak. Bárki jelentkezhet 
zsűritagnak, ki a bírálathoz megfelelő végzett-
séggel rendelkezik. A kiválogatásnál a nálunk 
tanfolyamot végzettek előnyben részesülnek. 
Az iskolákban, ahol tanítok, ösztönzöm a fiata-
lokat, hogy jöjjenek zsűrizni.

Uniós szinten van-e egységes követel-
mény a bírálati szempontokat vagy a lebo-
nyolítást illetően?
A versenyek nagyon különbözőek, orszá-
gonkénti sajátosságokkal rendelkeznek. 
Azonosság, hogy a bírálók minden esetben 
csak szakemberek lehetnek. Számos ország-
ban szerveztem már sajtversenyt, illetve vet-
tem részt külföldön a bírálatban.

Mióta van kapcsolatuk a magyarországi 
sajtkészítőkkel, és mi a véleményük az első alkalommal megtar-
tott sajtbírálói képzésről? 
A kapcsolat már ötéves múltra tekint vissza. Úgy kezdődött, hogy 
Hegedűs Imrének a kemény sajtok készítésénél minőségi problémái 

adódtak, és annak orvoslására megkeresett 
minket. Azóta folyamatos és egyre sokrétűbb 
köztünk a kapcsolat. A sajtkészítés színvona-
la az elmúlt időszakban sokat fejlődött. Azt 
tapasztaljuk, hogy nagyon odafigyelnek az 
alapanyagra, betartják a technológiai köve-
telményeket, melynek eredménye az egyre 
jobb minőségű sajt. A sajtbírálói képzésről 
is csak jót mondhatunk, ugyanabban a szel-
lemben történik, mint más országokban. Jó 
az irány, ami alapján a tejtermékek és a sajt 
minőségének javítása Magyarországon törté-
nik. Meglátogatva néhány gazdaságot azt is 
tapasztaltuk, hogy rendben van a technológiai 
háttér, de a dolgozók nem rendelkeztek kellő 
mélységű háttérismerettel a folyamatokat 
illetően, valószínű, hogy nincs megoldva a 
szakemberképzés. A feldolgozóknak pedig 
nagy szüksége lenne a megfelelő végzett-
séggel rendelkező szakemberekre, mert a 

mostani helyzetre az a jellemző, hogy megállapítják a hibát, de annak 
megoldására már nem képesek.

Beregszászi Miklós z

Francia segítség a sajtbírálói képzéshez
Az első alkalommal megtartott sajtbírálói képzést két francia sajtmester, 

Lionel Guerin és Roland Perrin segítette. A nyugdíjas korú sajtmestereknek önként 
felvállalt munkája, küldetése az, hogy tapasztalataikat megosszák 

a sajtkészítők széles táborával. Ezt a tevékenységet nemcsak Európában, de 
a többi földrész számos országában is szorgalmasan gyakorolják.

M

 Lionel Guerin francia sajtmester

Roland Perrin francia sajtmester
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1. Külső hibák

Foltosság, elszíneződés

Legtöbbször a túró hosszabb tárolása alkalmával 
jelentkezik. A hibát utófertőzésből eredő mikrobate-
vékenység eredményezi. Különösen elősegíti a hiba 
kialakulását, ha a túrót szakszerűtlenül csomagolták, 
vagy megsérült a csomagolóanyag, esetleg tömb-
csomagolásnál vagy hordós csomagolásnál hézagos 
maradt a túró, és levegőt kapott. Leggyakrabban az 
Oospora lactis (Geotrichum candidum) szaporodik 
el a túró felületén, és ráncos bevonatot hoz létre. 
Hosszabb tárolás esetén a Penicillium, az Alternaria, 
a Mucor és más penésznemzetségek is megteleped-
hetnek a túró felületén.

A leghatásosabb védekezés e mikrobák ellen 
a higiénia, továbbá a túró levegőtől való elzárása 
(hézagmentes csomagolás) és az alacsony hőmér-
sékleten tárolás (5 °C alatt, 0 °C közelében).

A túró pimpósodása

Jellemzői: ha a túró hosszabb ideig áll a levegőn, 
fedetlenül, csomagolatlanul, főként melegebb helyi-
ségben, akkor felületén rövid idő alatt először tompa 
fényű, majd fényes, ráncos bevonat képződik. Ezzel 
együtt a túró íze és szaga élesztős vagy észteres, 
esetleg sajtos, nem kívánt, kellemetlen lesz.

Oka, hogy a túró felületén különböző mikrobák 
(élesztők, mikoderma-féleségek, esetleg fonálgom-
bák) vagy a fehérjét bontó, pálcika alakú baktériumok 
szaporodnak el. E mikrobák először vékony, majd 
vastagabb, ráncos telepeket alkotnak. A nevezett 
mikrobák savemésztése, valamint a fehérje és a 
tejzsír bontása következtében a sajt íze is rossz 
irányba változik, „pimpós” lesz.

Védekezésként az egész túrókészítés során szigo-
rúan be kell tartani a higiéniai rendszabályokat, mert 
ezeknek a mikrobáknak a túró kedvező táptalaj, ami 
egyébként is nagy víztartalmú, könnyen romlandó tej-
termék. A túrót a csurgatás vagy préselés után azonnal 
le kell hűteni, és hézagmentesen kell becsomagolni.

A túró nyálkásodása

Előfordulhat a gyakorlatban, hogy a tárolás során a 
túró alvadékrögeit nyálkás, néha nyúlós réteg fedi 

be, amely különböző színű lehet (fehér, sárga, bar- 
na). Ez a hiba gyakran avas, keserű, rothadásos vagy 
gyümölcsre emlékeztető ízzel járhat együtt. A nyálkás 
alvadékot többnyire az Alcaligenes, a Pseudomonas, a 
Proteus, az Aerobacter és az Achromobacter baktériu-
mok okozzák. E mikrobák alacsony hőmérsékleten is 
tudnak szaporodni, és az öblítővizekben fordulnak elő 
leggyakrabban. 4,7 pH alatt viszont nem szaporodnak. 
S mivel a pasztőrözéskor elpusztulnak, a sajtban való 
jelenlétük csak utófertőzéssel magyarázható.

Védekezés: Higiénia, a túró megfelelő savanyítása 
és a minél előbbi 5 °C alatti tárolása. 

2. Állományhibák

Savóeresztés

Általában a savanyú alvasztású, rögös állományú 
étkezési túró hibája. A csomagolóedényben (hordó-
ban, tégelyben) a túró felszínén, vagy a csomagoló-
anyag (tasak), kasírozott alufólia vagy pergamenpapír 
alján savó válik ki, és elkülönülten összegyűlik.

Oka a túró nagy víztartalma. Különösen gyakori 
a 76-78%-nál nagyobb túróvíztartalom esetén még 
akkor is, ha szakszerűen készítették. A hiba kialaku-
lását elősegíti a 32 °C-nál magasabb utómelegítési 
hőmérséklet, valamint ha a túrót elkészülte után nem 
hűtik le elég gyorsan. A nyers tejből készült túró haj-
lamosabb a vízeresztésre, mint a magasabb hőn (pl. 
85 °C-on) pasztőrözött tejből készített. Védekezés:
• A túró víztartalma ne haladja meg a konkrét, ter-

mékféleségre jellemző értéket!
• Ha lehet, a hagyományos, savanyú alvasztású 

tehéntúró utómelegítési hőmérséklete ne haladja 
meg a 32 °C-ot!

• A túrótejet mindenképpen célszerű pasztőrözni. 
A magas pasztőrözési hőmérséklet kicsapja a tej 
hőérzékeny savófehérjéit, így vízkötő lesz a túró, 
nem válik savóeresztővé, és még a kitermelést 
is javítja. (A kitermelési % megmutatja, hogy 100 
liter tejből hány kg túrót nyerünk.)

Száraz, fojtós állomány

Általában a sovány vagy félzsíros túró hibája. 
Jellemzője, hogy a túró lenyelésekor „fojt”, a lenye-
léshez sok nyálra van szükség. Az oltós alvasztású 

túrónál gyakoribb, különösen akkor, ha az előírtnál 
kisebb a víztartalma, vagy sovány, azaz 0,1% alatti 
zsírtartalmú tejből készítették.

Oka: a víz vagy a zsír hiányzik a túróból. Ha a 
sovány tejből készült túró víztartalma 80% alatti, 
akkor szinte garantálható a fojtós állomány.

Védekezés: ha sovány túrót készítünk, növelni kell 
a késztermék víztartalmát. S mivel a magas hőmér-
sékletű pasztőrözés növeli az alvadék vízmegkötő 
képességét, ezért az oltós túró készítésére szánt tejet 
csak kíméletesen ajánlott pasztőrözni.

Pépes, kenőcsös állomány

Jellemzője, hogy az állomány nem laza, hanem 
pépes, kenőcsös. A késztermék túlzottan nagy víz-
tartalma idézi elő. 

Oka: általában a 90 °C-nál magasabb hőfo-
kon pasztőrözött tejből készült túrónál fordul elő, 
mert a nagymértékben kicsapódott albumin fehérje 
megnöveli a túró vízmegkötő képességét. Akkor is 
kenőcsössé válhat a túró, ha túl nagy nyomással 
préselik, vagy a szokásosnál erősebben gyúrják. 
Ilyenkor az alvadékrögök szétroncsolódnak, a túró 
kenőcsössé válik.

Védekezés: törekedni kell mindig az adott túrófé-
leségnek megfelelő víztartalom beállítására, azaz be 
kell tartani a termék gyártásához szükséges paramé-
tereket. Ha szükség van a túró préselésére, akkor ne 
lépjük túl az optimális nyomásértéket, és fokozatosan 
emeljük a présnyomást. Ha a savanyú alvasztású 
étkezési túró kenőcsös, akkor erőteljesebb savanyí-
tással, vagy magasabb utómelegítési hőmérséklettel 
a hiba megszűntethető.

Homokos, darás állomány

Jellemzője: a túró fogyasztásakor a nyelven a ter-
méket homokosnak, darásnak érezzük, mert az 
állomány nem homogén, nem kiegyenlített. Kisebb-
nagyobb száraz szemcsék fordulnak elő a túróban, 
ez kelti a darás, homokos érzetet.

Oka: legtöbbször a savanyú alvasztású étkezési 
túrónál fordul elő olyan esetben, amikor a savós alva-
dékot az előírt technológiai paraméternél magasabb 
hőmérsékletre melegítették, vagy túl gyors volt a 
melegítés üteme (optimális az 1-2 °C/5 perc ütemű 

A sajtok gyakoribb hibái

A friss sajtok és túróféleségek gyakoribb hibái

A Tejgazdasági Szemle 2018. év szeptemberi számában elindítottunk egy cikksorozatot, 
melyben a leggyakrabban előforduló sajthibákat elemzem, főként technológiai

szempontból. Az előző lapszámban a sajtok íz- és szaghibáival foglalkoztam, most pedig 
a friss sajtok és túróféleségek legfontosabb hibáit elemzem.
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melegítés). Ilyenkor az egyes alvadékrögök eltérően 
kapják a hőt, így némelyik túlszárad, és ez okozza a 
hibát. Előfordulhat az is, hogy az alvadék felvágásának 
és aprításának üteme túl gyors, mert ez az alvadék 
„porlásához” vezet. A két ok együttes jelentkezése 
esetén fokozódik a hiba kialakulásának veszélye.
Megelőzés:
• Az utómelegítést az előírt ütemben és hőmérsék-

letig kell végezni, lassan, állandó alvadékkavarás 
közben.

• Az aprítás ütemét, gyorsaságát is csak fokoza-
tosan szabad növelni, így elkerülhető az alvadék 
porlása.

3. Szag- és ízhibák

A jó túró kellemesen savanykás, a vajkultúrára emlé-
keztető aromákkal rendelkezik. Évtizedekkel ezelőtt 
az a mondás járta, hogy túrót akármilyen minőségű 
tejből is lehet készíteni. Számos tejipari nagyüzem 
az 1970-es években a visszáru tasakcsomagolású 
tejéből is gyártott étkezési túrót. Valódi jó ízű túrót, 
kiváló állománnyal azonban csak jó minőségű tejből 
állíthatunk elő.

Savanyú íz és szag

Jellemzője, hogy a megsavanyodott túró nyersen, 
élesen savanyú ízű és szagú.

Oka: minden esetben a szükségesnél nagyobb tej-
savtermeléssel kapcsolatos. A túlsavanyodás sokszor 
már a túrótej alvasztásánál jelentkezik, és ez a csur-
gatási művelet során még tovább fokozódik. A szük-
ségesnél nagyobb víztartalmú túró pedig legtöbbször 
az elárusító helyen, a tárolás során savanyodik meg, 
főleg, ha megszakad a „hűtőlánc” folyamatossága.

A hiba úgy előzhető meg, ha az alvasztás alatt 
folyamatosan ellenőrzik a savanyodást (savfokemel-
kedés, pH-csökkenés). Ha már túlsavanyodott az 
alvadék, akkor még annak mosásával csökkenthet-
jük a hiba mértékét. Csurgatás után a túrót azonnal 
le kell hűteni, és csomagolni, majd minél előbb 
forgalomba kell hozni.

A túrót vajkultúrával készítik. Nagyon fontos, hogy 
a tejsavtermelő sztreptokokkuszok mellett megfelelő 
arányban aromatermelő tejsavbaktériumok is legye-
nek, nélkülük ugyanis aromátlan lesz a túró, azaz csak 
savanykás ízű. A túró ízét a tej alkotórészeinek íze és 
a vajkultúra baktériumai által termelt ízanyagok adják 
(főként a tejsav, az acetoin és a diacetil). A túró mikro-
bás eredetű hibái legtöbbször a savanyító rendellenes-
ségeivel függnek össze. A túró túlsavanyodásáról már 
esett szó. De hibát eredményezhet a kultúra elégtelen 
savtermelése is. Ilyen esetben nem csupán az a baj, 
hogy üres ízű lesz a termék, hanem a baktériumok 
által okozott romlások veszélye is megnő.

Aromátlan túró

Akkor fordul elő, ha a vajkultúrában nincs elegendő 
aromatermelő baktérium, vagy ha a túrókészítés 
folyamata alatt nem szaporodnak el kellően. De aro-
mátlanná válhat a termék akkor is, ha a már képző-
dött aromaanyagot a tárolás során a pszeudomonasz 
baktériumok lebontják (pl.: Pseudomonas viscolactis, 
Pseudomonas fragi).

Keserű íz

Jellemzése: az oltós alvasztású túrónál fordul elő 
gyakrabban. A gyengén „savanykás” íz kíséretében 
kesernyés íz is jelentkezik.

Oka: Legtöbbször az okozza, hogy az oltós túró 
esetében a tej megalvasztásához a szükségesnél 
több oltóenzimet alkalmaztak. A savanyúan alvasztott 
túrónál a keserű íz mikrobás fertőzés eredménye, és 
pimpósodással is együtt járhat.

Védekezés: oltós túró készítésénél csak annyi 
oltót használjunk fel, hogy az alvadási idő 8 óránál 
rövidebb ne legyen. A savanyúan alvasztott túrónál a 
pimpósodás megelőzéséhez alkalmazott módszerek-
hez hasonlóan lehet védekezni.

Ecetes íz és szag

Rendszerint degenerálódott törzseket tartalmazó kul-
túra használatakor lép fel. Ilyen esetben a kultúrát ki 
kell cserélni.

Élesztős, erjedt íz

Ha a túrótej hőkezelése nem volt megfelelő, vagy 
ha utófertőzés következtében különféle mikrobák 
jutottak a tejbe, akkor az alvadás idején a kultúra 
mikrobái mellett más mikrobák is elszaporodhat-
nak (pl.: kóli-aerogéneszek és más, tejcukorerjesztő 
mikrobák), és a túróalvadékban gázt termelhetnek. 
Előfordul az is, hogy az említett mikrobák elszapo-
rodása esetén nem jelenik meg gáz a túróban, de az 
erjedt vagy élesztős ízűvé és szagúvá válik.

A túró nagy savtartalma sok mikrobaféleséget 
gátol, de a penészek és az élesztők tűrik a savanyú 
közeget, sőt gyakran még gyorsabban is szaporod-
nak az alacsony pH-jú túrótáptalajon. Működésüket a 
túró magas víztartalma is elősegíti, s amíg van hozzá-
férhető levegő, a penészek és a hártyaképző élesztők 
a fagyponthoz közeli hőmérsékleten is jól fejlődnek. 
A túró alvadéka porózus, rögös szerkezetével a mik-
robáknak ideális feltételeket biztosít.

Dohos, penészes, élesztős, 
áporodott íz és szag

Előfordul akkor, ha a túró tárolása idején a levegővel 
érintkezik a termék. Leggyakrabban a Penicillium, a 
Mucor, az Alternária és más penészek nemzetségei, 
valamint élesztők okozhatják. A leghatásosabb véde-
kezés ellenük a szigorú higiénia, valamint a levegőtől 
való elzárás, azaz a hézagmentes csomagolás és az 
5 °C alatti tárolás.
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