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Hatékonyság és kényelem
Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

Nagyon hosszú eltarthatóság

Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Innovatív kiszerelés: Flexibag®

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvasmarhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus)
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra
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Mindenki által ismert az eset,
hogy márciusban a Penny
Market Szlovákiából származó,
a piacinál jóval alacsonyabb árú
UHT tejjel indított vevőcsalogató
akciót. Az etikátlan piaci magatartás ellen a termelők – az
agrárkamara és a terméktanács
támogatásával – tiltakozóakciót szerveztek. Az eset kapcsán
felmerül a kérdés: mi az oka
annak, hogy ennyire olcsó a
szlovák tej? A termelők szerint a
külföldi kereskedelmi lánc csak
etikátlan üzleti magatartással
adhatja ilyen kevés pénzért a
tejet, azzal a céllal, hogy tönkretegye a magyar tejágazatot.
Vajon elfogadható-e ez a magyarázat? A jelenség minden bizonnyal
összetettebb ennél. Benne van ebben a hazai feldolgozóipar termékszerkezeti problémája és a fogyasztási szokások megváltozása is. Az elmúlt
években megnőtt a vaj iránti kereslet, melynek oka a megnövekedett
kínai vajfogyasztás és az, hogy a gasztronómiában rehabilitálták a vajat,
ma már trendi vajjal sütni, főzni, még a kenhető növényi termékek gyártói is egyre nagyobb számban vajjal adják el terméküket.
A tej zsírtartalma iránt megnövekedett igény miatt azoknál a tejfeldolgozóknál, amelyeknél a profit elsősorban vajból származik, a sovány tej
amolyan melléktermékké vált, ezért sokan szinte bármilyen ár alatt szabadulnak tőle. Valószínűsíthető, hogy a Penny Market-story hátterében
is ez történhetett.
Ha vásárlócsalogató eszköznek is használták a tejet, akkor miért éppen
szlovák, és miért nem magyar tejet kínáltak ilyen olcsón? Felmerül a
kérdés: ha a tejfeldolgozásnál más országokban jó üzlet a vajgyártás,
akkor ez miért nincs így nálunk? Megint elérkeztünk a tejtermelés és
tejfeldolgozás legnagyobb problémájához, Magyarország sok nyers tejet
ad el, de mellette nagy mennyiségű magas hozzáadott értékű tejterméket importál (joghurt, félkemény sajtok).
Az exportált nyers tej Romániába, Olaszországba, Horvátországba és
Szlovákiába megy, az import is főleg Szlovákiából jön.
Korábban a szlovák–magyar–szlovák tejforgalom fő oka az áfacsalás
volt, mióta az áfa 5 százalékra csökkent, ez a jelenség már visszaszorult.
A baj ott van, hogy a magasabb hozzáadott értékkel készülő tejtermékeket alapvetően nem mi állítjuk elő, hanem azok Németországból,
Franciaországból, Hollandiából és a környező országokból érkeznek.
Némi gyógyír lehet a bajra, hogy nyár közepére elkészül Közép-Európa
legmodernebb, teljesen automatizált sajt- és porítóüzeme Debrecenben.
Az Alföldi Tej Kft. csaknem 15 milliárd forintos beruházása ez. A sajtüzemben már tart a próbagyártás, és a tervek szerint júniustól a boltok
polcain lesznek az itt készülő termékek. A beruházás napi 750 ezer liter
tej feldolgozására lesz alkalmas. A fejlesztés eredményeként évente
mintegy 8500 tonna trappista és gouda sajtot, valamint 7000 tonna
porított terméket tudnak majd előállítani Közép-Európa legmodernebb
üzemében.
Beregszászi Miklós z
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Tejtermelés eredményességéért konferencia
A székesfehérvári székhelyű Alpha-Vet Kft. a Tejtermelés
eredményességéért címmel március 29-én konferenciát tartott
azzal a céllal, hogy a magyarországi intenzív tejtermelésben
érdekelt cégeket segítse felkészíteni a XXI. századi információs
és digitalizált gazdálkodási környezet kihívásaira.

Az államtitkár kedvezőnek nevezte
a tejágazat kilátásait

A

konferencia megnyitása után Zászlós
Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke adott tájékoztatást az
állattenyésztők aktuális feladatairól, majd Dr.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár értékelte a tejtermelő ágazat helyzetét. Előtte
azonban kitért a Penny Market üzlethálózat
kereskedelmi tevékenysége ellen a hét elején
tartott tejtermelői demonstrációra. Mint ismeretes, a Penny Market Kft. – többszörös előzetes
egyeztetés ellenére – drasztikusan alacsony,
135 forintos áron dobott piacra egy szlovákiai
import UHT tejet. Az államtitkár álláspontja
szerint az áruházlánc felelőtlen akciója beláthatatlan következményekkel járhat a teljes magyar
tejágazat számára, könnyen semmissé teheti a
tejágazatban felépített összefogás eredményeit.
Az ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
ellen jogosan lépett fel a tejtermelői közösség,
ezért az Agrárminisztérium legteljesebb támogatását élvezi minden olyan fellépés, amely a
tejágazat érdekeit védi, és a magyar fogyasztók
jó minőségű hazai tejjel való ellátását segíti.
A tejtermelés helyzetének értékelése kapcsán az államtitkár hangsúlyozta, hogy az
elmúlt években széleskörű összefogás jött létre
a tejtermelők, a tejfeldolgozók, a kiskereskedelem és a kormányzat között. Ennek eredményeképpen a hazai fogyasztók ma már döntő
mértékben magyar termelőktől származó tejet
vásárolhatnak az áruházakban.
Az államtitkár kedvezőnek nevezte a tejágazat
kilátásait, ezt a fejlődő és a fejlett gazdaságokban is bővülő piaci lehetőségekkel támasztotta
alá. Kifejtette: az elmúlt években a magyar
mezőgazdaság dinamikus fejlődésen ment át, az
ágazat kibocsátása meghaladta a 2700 milliárd

forintot. Az élelmiszeripar 10 százalékát adja a
tejfeldolgozás, az ágazat 294 milliárd forintos
termelési értéket képviselt, és a kilátások is
kedvezőek. A várakozások szerint az európai tejtermelés 2017-hez képest 2027-re 8 százalékkal bővül, a felvásárlási ár pedig 16 százalékkal
nőhet ebben az időszakban.
Mindez az államtitkár szerint azt jelenti, hogy
érdemes a tejágazatban dolgozni, abba energiát, pénzt és szakmai tudást fektetni. Felhívta
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a munkaerőhiány, illetve az új környezetvédelmi elvárások
teljesítése nehézséget jelent a gazdálkodóknak.
Feldman Zsolt elmondása szerint az uniós
csatlakozás után csökkent a tejelőállomány,
majd 2010-óta mintegy 10 százalékkal nőtt, a
tejhozam pedig ugyanekkora mértékben emelkedett, és 2017-ben 8300 litert tett ki átlagosan.
Kiemelte, hogy nemzetközi összehasonlításban is professzionális a magyar tejágazat,
Csehország után Magyarországon a legkoncentráltabb a tejelőtehén-állomány és a feldolgozókapacitás, mivel a nyolc legnagyobb cég
adja a tejfeldolgozás háromnegyedét.
Feldman Zsolt elmondta azt is, hogy a
magyarországi tejfogyasztás az uniós átlagnak
felel meg, ugyanakkor a vajfogyasztás az átlag
ötöde, a sajtfogyasztás pedig a harmada. Az
ágazat külkereskedelméről szólva kifejtette: 120
milliárd forint értékben importált az ország tejet
és tejtermékeket, a kivitel értéke pedig 100 milliárd forint volt tavaly. Hangsúlyozta, folyamatosan
csökken a nyers tej kivitele, amelyet pozitívumként említett, mert a stratégia része, hogy az itt
megtermelt tejet Magyarországon dolgozzák fel.

A konferencia nagyszámú érdeklődőt vonzott

Az államtitkár helyzetértékelése után neves
szaktekintélyektől időrendi sorrendben az
alábbi témájú előadások hangzottak el.
• Albertzki Zoltán, Anitech, szarvasmarhaés kiskérődző-üzletág, értékesítési menedzser: „In time” ivarzás és egészségmegfigyelés, munkaszervezés a XXI. században
• Puskás Csaba, Agárdi Farm Kft., ágazatvezető: Smaxtec technológia a hazai gyakorlatban
• Ghislain Coppejans, Avon-Interpuls, fejlesztési igazgató: A fejés optimalizálásának
gazdasági hatásai
• Ghislain Coppejans, Avon-Interpuls, fejlesztési igazgató: A kíméletes fejés tőgyegészségügyi jelentősége
• Dr. Leitold József, AlphaVet, takarmányágazati igazgató: Magas a szomatikus? Okok és
megoldási lehetőségek a gyakorlatban
• Dr. Berkes Ágnes, Kersia, kelet-európai
farm-termékmenedzser: Zöldet? Kéket?
Barnát? A jól megválasztott tőgyfertőtlenítő
hatása a gazdaságos tejtermelésre
• Dr. Könyves László, egyetemi docens –
Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai
Tanszék: Újabb adatok az anyagforgalmi
zavarok előfordulásáról az ellés körüli időszakban a magyarországi tejhasznú szarvasmarha-állományban
• Dr. Szelényi Zoltán, klinikai állatorvos és
szaktanácsadó: Új szaporodásbiológiai
eredmények
• Dr. Antal Lóránd, Elanco: Kexxtone – ha
már egyszer ketózis
Beregszászi Miklós z
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Az agrártárca háromszorosára emelte
az ökológiai gazdálkodás támogatását
Előző lapszámunkban foglalkoztunk az ökológiai gazdálkodás, benne a biotejtermelés
hazai helyzetével. Most bemutatunk két biotejtermelő gazdaságot, és rövid kitekintést teszünk,
hogy miként foglalkoznak ezzel a területtel Hollandiában. Az ökológiai gazdálkodással
történő foglalkozás aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint az a hír, hogy az
újra meghirdetett pályázatra háromszoros volt a gazdálkodói igény, ezért az agrártárca
12 milliárd helyett 36 milliárd forintot juttat az ökológiai gazdálkodás támogatására.

A bioágazat helyzetét értékelő sajtótájékoztató résztvevői

A

bioágazat kutatást, ellenőrzést végző és érdekképviseletet
ellátó szakmai szervezetei, valamint a biogazdálkodók képviselői április 18-án értékelték a magyar ökológiai gazdálkodás helyzetét, és azt a megállapítást tették, hogy ez a lépés fontos
mérföldkő, mert azon túlmenően, hogy jelentősen bővült az ökogazdálkodás támogatása, a döntés azt is mutatja, hogy az agrártárca a
nemzetközi trendekkel egybehangzóan fontos kitörési pontot lát az
ökológiai gazdálkodásban. Ez illeszkedik az unió körvonalazódó közös
agrárpolitikája, a KAP reformjának progresszívabb irányvonalához is.
Európa jelentős része ugyanis a zöldebb agrárium felé halad, ami
hazánknak kiváló lehetőség. Jó magyar példával nemcsak fenntartható jövőt alapozhatunk meg, de a versenyképességünket is növelhetjük.
Az újra megnyitott pályázati támogatásnak köszönhetően már az idén
megközelítheti a 300 000 hektárt az ökológiai művelésbe vont területek mérete Magyarországon. Az adatok azt mutatják, hogy az ültetvények és a szántók aránya örvendetesen emelkedik, a legnagyobb
mértékben azonban a gyepterületek növekednek majd.

Biodinamikus
gazdálkodás Szentgálon
Szentgál Veszprém megyében, a megyeszékhelytől nyugatra, a Bakony erdeinek ölelésében fekszik, lakóinak száma megközelíti a
3000 főt. Itt található Közép-Európa legnagyobb védett tiszafaállománya és az ország második leghosszabb, fokozottan védett dolomitbarlangja. A nevezetességek sorába beletartozik a falu külterületén gazdálkodó Élő Bolygó biodinamikus gazdaság is, melyet a
fiatal házaspár, Varga Sándor és felesége hozott létre és működtet.

Mi volt a mozgatórugója a biodinamikus alapon működő gazdaság létrehozásának?
Végzettségem szerint humánerőforrás-menedzser vagyok.
Ezt a végzettségemet a mai napig eredményesen használom a munkatársaimmal történő jó kapcsolat fenntartása során. A biodinamikus termelésről úgy szereztem
tudomást, hogy korábban édesapámmal bormarketinggel,
boreladással foglalkoztam a 2006-ban alapított Terroir
Club borkereskedésben, melynek specialitása a külföldi,
illetve hazai, természethű előállítású borok forgalmazása
volt. Ebbéli tevékenységem során Franciaországban több
biodinamikus borászatban jártam, az ott tapasztaltak nagy
hatással voltak rám. Kialakult bennem az elhatározás, hogy
gazdálkodó leszek, és én is a biodinamikus elveket követem.
Az agrárközgazdász végzettségű feleségemmel együtt otthagytuk
korábbi munkahelyünket, lakóhelyünket, a fővárost, és elkezdtük
tanulni a biodinamikus gazdálkodást. Autodidakta módon sajátítottuk
el számos hazai és külföldi szakirodalomból az ismereteket, és folyamatos tanulás közepette igyekszünk azt a gyakorlatban hatékonyan
alkalmazni.
Mit takar az Élő Bolygó megnevezés?
Élő Bolygó a neve a biodinamikus elveken működő gazdaságunknak,
és az általunk létrehozott alapítványnak is. Időrendi sorrendben először
az alapítvány jött létre azzal a céllal, hogy bemutassa, népszerűsítse
a mezőgazdasági termelők és fogyasztók körében a biodinamikus
szemléletű gazdálkodást és termékeket, illetve ennek a munkának
bemutatásán és alkalmazásán keresztül elősegítse a szemléletváltást.
Gazdaságunk megszervezi diákok oktatását, és lehetőséget biztosít a
gyakorlati foglalkoztatásra. Évente mintegy 150 diák vesz részt nálunk
mezőgazdasági gyakorlaton. Az általános és középiskolások nagyobb
számban Waldorf-iskolákból jönnek, de állami fenntartású iskolákból
is érkeznek. Rajtuk kívül egyetemistákat is fogadunk a Szent István
Egyetemről. A velük történt beszélgetésben azt tapasztalom, hogy a
szakirányú oktatásban nem szerepel a biodinamikus gazdálkodás, és
a biotermelésről is szerény ismeretanyagot kapnak.
Gazdaságunkat 2009-ben indítottuk el ezen a megvásárolt 56 hektáros területen. Szántóföldünket túlnyomó részben gyenge minőségű
termőtalaj jellemzi, és van egy kisebbik része a területnek, melyet erdő
és bozótos borít. Először az istállókat építettük meg, majd a gazdasági
épületeket, végül a lakóépületet.
Jelenleg őstermelőként gazdálkodom, feleségem egyéni vállalkozó,
és kistermelői minőségben állítjuk elő termékeinket. Folyamatban van
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Mindennapos feladatok közé tartozik a fejlesztés és építkezés
a Kft. működési forma kialakítása, melynek keretén belül integráljuk
majd az egész termelőtevékenységünket. Az alkalmazottak száma 6
fő. A gazdaság tervezett céljainak megvalósításához még napjainkban
is mindennapos feladataink közé tartozik a fejlesztés, az építkezés, így
kevesebb idő jut a tényleges gazdálkodás szervezésére, irányítására.
Hazánkban mintegy 30 éve vannak követői a biodinamikus termelési módnak, közel 2500 hektáron folyik napjainkban ilyen
gazdálkodás. Hogyan tudnád megfogalmazni a biodinamikus
tevékenységet?
A biodinamikus gazdálkodás ismérvei négy pilléren nyugszanak.
Az első alapvetés az, hogy a gazdaságot egy élő organizmusnak
tekintsük. A gazdaság ágazatai, a növénytermesztés és az állattenyésztés élő kapcsolatban, kölcsönhatásban vannak egymással, és
a teljes gazdaság egységes egészet képez. Az egységet nem csupán
a háziállatok és a termesztett növények alkotják, de a táj elemein túl
(rétek, erdőfoltok, legelők, vadon élő állatok) beletartozik a tágabb
környezet is, egészen a csillagokig. A gazdálkodás alapja a termőföld,
melyen humuszgazdálkodást végzünk. A gazdaságban a vetésforgó, a
zöldtrágya, az állatállomány összetétele és mérete egyensúlyban kell
legyen egymással. A biodinamikus gazdaságban kötelező a szarvasmarhatartás, mert csak így biztosított a szántóföldi növénytermesztés
megfelelő mennyiségű szervestrágyával történő ellátása. A növények
így alkalmazkodni tudnak a szarvasmarha bélflórájához, illetve az
állatok bélflórája a növények flórájához igazodik.
Második pillér, hogy úgynevezett biodinamikus preparátumokat
használunk a talajélet növelésére. Ezek a preparátumok fokozzák a
talaj termőképességét és mikrobiológiai aktivitását, így hozzájárulnak
a hatékonyabb tápanyagellátáshoz, a jobb gyökérfejlődéshez, így
tápanyagban gazdagabb termést eredményeznek. Nyolc különböző
preparátumot használunk, ebből kettő, a marhatrágyából készült
humuszpreparátum és a kvarclisztből való kvarcpreparátum permetezőpreparátumnak számít, míg a komposztáló (trágyaoltó) preparátumokból hatféle van, ezek kamillából, tölgykéregből, pitypangból, cickafarkból, csalánból és macskagyökérből készülnek. A preparátumhoz
használt anyagok egy részét állati szervekbe burkolva fél évig el kell
ásni a földbe érlelésre.
A humusztartalom növelése, annak minőségi javítása állandó feladat. Ehhez a gazdaságban gondosan felhasználunk minden szerves
hulladékanyagot, a vetésforgóban ültetett növények gyökérmaradványát is. Minden szerves hulladékot, természetesen a trágyát is,
trágyaoltó preparátumokkal kezeljük.
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Harmadik pillérként a kozmikus hatások figyelembevétele jön szóba.
A biodinamikus gazdálkodás esetén mindig a kozmoszhoz igazodunk.
Nem akkor vetünk, és nem akkor takarítunk be, amikor akarunk,
hanem amikor az a legalkalmasabb a csillagok és a Hold állása szerint,
ezen alapszik a vetési naptár. Az egész növénytermelés a Nap és a
Hold erőinek egyensúlyára épül. Ily módon tudjuk segíteni a növények
növekedését és a gyomok fejlődésének visszafogását. Olyan apróságok is fontosak, hogy milyen vízzel öntözünk és mikor. Az esővíz kozmikus energiákat hordoz, míg a kútvíz földi energiákat, ezért érdemes
az esővizet gyűjteni, ülepíteni, majd ezzel locsolni.
Negyedik pillér Dr. Rudolf Steiner munkásságának tanulmányozása
és gyakorlati alkalmazása. A Wikipédia leírása szerint Rudolf Steiner
1861-ben Murakirályon született, mely település a Muraközben
található, és ekkor Magyarország része volt. Az osztrák polihisztor,
filozófus, a Waldorf-pedagógia atyja, író, dramaturg, tanár a spirituális
mozgalom, az antropozófia megalkotója. A biodinamikus gazdálkodás az 1924-ben tartott előadásainak hatására indult el, legelőször
Németországban terjedt el. A biodinamikusan termesztett és feldolgozott élelmiszerek nemzetközi védjegye a Demeter márka.
Mi jellemzi a tejtermelést, -feldolgozást és -értékesítést?
Szarvasmarha-állományunk magyar tarka fajtából áll, tehénlétszámunk
60, melyből most 30 egyedet fejünk. Naponta egy alkalommal, reggel
történik a fejés. A fejési átlag 13 és 16 liter között változik, célunk az,
hogy elérjük a napi 20 literes átlagot. A tej zsírtartalma 4,2 % fölött van,
a fehérje pedig 3,6%-os arányú. Arra törekszünk, hogy minél tovább
termelésben maradjanak a tehenek, már vannak olyanok is, melyek
5-6 laktációt teljesítettek. Rozsszenázs és lucernaszéna képezi most a
tömegtakarmány alapját, abrakként árpa- és búzadarát kapnak.
Nem ismert az emberek előtt a biodinamikus termékek Demeter
minősítésű rendszere, ezért nagyon szűk az a fogyasztói réteg, mely
ezt a terméket keresi és vásárolja, de a nyugati országokban is hasonló a helyzet. Kóstoltatás során azonban egyértelműen kiderül, hogy
mennyire más, komplexebb ízzel rendelkezik, mennyivel jobb ez a
minőség. Ekkor szoktak rákérdezni, hogy mitől van ez. A tavalyi évben
a borkóstolás mintájára vaktesztet csináltunk a tejjel az itt dolgozó
kollégák körében. A kóstolás során mindenki ki tudta választani a gazdaságunkban termelt tejet, mert annyira különbözik a többitől, annyira
egyedi. A többi tejhez viszonyítva jelentős az eltérés a tej színében,
ízében, állagában, zsírosságában, az egész karakterében. Ugyanígy
csináltunk már összehasonlító tesztet joghurtból is, melynek során
hasonló tapasztalatok születtek. A gazdálkodás során alkalmazott

A szarvasmarha-állomány magyar tarka fajtából áll
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Méhesi biogazdaság
Baranyában
Az ezer lelket számláló Mozsgót Baranyában a Szigetvári járásban találjuk. Nevezetes eseménye az évente megrendezett kakasfesztivál, melynek legnagyobb attrakciója a kakasütés. A legények azon versengenek, hogy kinek sikerül bekötött szemmel
egy cserépből készült, részben földbe ásott kakasfigura fejét egy
bottal leütni.

Varga Sándor biodinamikus gazdálkodó feleségével
komplexitás a termék ízében is kifejeződik. Egy élő, dinamikus gazdálkodás, mely alkalmazkodik egyfelől a külső környezethez, másfelől
a kozmoszhoz, figyelembe veszi a külső és belső ritmusokat, körforgásokat. Nem csak materiális szinten van jelen, hanem energetikain
is. A folyamatnak lelke van. Az ily módon elállított élelmiszer tápértéke
materiálisan kimérhető módon sokkal jobb, a termés nagyobb, szebb,
egészségesebb. Energetikája sokkal jobb, erővel telt, gyógyító hatású
a maga természetes módján. Nincs benne nemkívánatos vegyszer.
Az így tartott állatok testileg és lelkileg kiegyensúlyozottak.
Nem az alapanyagot adjuk el, hanem növeljük a feldolgozott termékek részarányát, mivel költséghatékonysági szempontból így a
leggazdaságosabb. Jelenleg a pasztörizált palackozott tej készül
a legnagyobb mennyiségben, majd a gyümölcsjoghurt, krémsajt és
kefir, amit készítünk, és szállítunk heti három alkalommal a fővárosba, elsősorban kávézókba, pékségbe és magánszemélyek részére.
Egyelőre nem tudjuk növelni vásárlóink számát, mert az egész men�nyiséget eladjuk.
Érzékeljük, hogy egyre nagyobb az igény a megbízható eredetű és
minőségű termékekre, növekszik a tudatos vásárlás, a bevásárlóközösségek szerepe az értékesítésben. Hosszú távú célunk, hogy a
termékeink a bevásárlóközösségeket alkotó családokhoz kerüljenek.
Milyen fejlesztéseket terveztek?
A földterület nagyságát a Földet a gazdáknak program eredményeként növelni tudjuk, mely nagy előrelépést jelent majd a tehenek
tömegtakarmányának biztosítása terén. Azt tervezzük, hogy lucernát,
illetve rozst, majd másodvetésű kukoricát vagy cirkot termesztünk.
Tervezzük még a baltacim beállítását a rendszerbe. Ennek a növénynek tápértéke nagy, megegyezik a lucernáéval, étrendi hatása kedvezőbb, nem puffasztó hatású, ezért zölden is legeltethető. A jövő évtől
azt tervezzük, hogy fejés után kiengedjük majd a legelőre az állományt,
közben frissen kaszált zöldtakarmányt készítünk nekik az etetőútra, és
behajtjuk őket az istállóba, ahol az esti fejésig tartózkodnak, majd
utána ismét kimehetnek a legelőre. Ennek az a feltétele, hogy legyen
felosztva a terület 30 részre, melyet a marhák naponta lelegelnek,
így egy hónap elmúltával kerül sorra ismét az adott parcella, mely idő
alatt a legeléshez megfelelő fű ismét rendelkezésre áll (ennek megvalósításához öntözés és trágyázás szükséges). Amennyiben ezt sikerül
megvalósítani, úgy áprilistól októberig nem etetünk a tehenekkel
erjesztett takarmányt, így a tejből tudunk hosszú érleléssel parmezán
típusú sajtot készíteni.

A

nevezetességek sorába tartozik a Mozsgói Szőlőhegy oldalában található Méhesi Biogazdaság is, mely Magyarország
egyik legrégebbi árutermelő biogazdasága. A családi vállalkozás 1991 óta az ország egyik legsikeresebb, legismertebb és jelenleg
is működő tejtermékgyártó gazdasága.
Az 53 éves Méhesi Melis Zoltán kalandos életutat tudhat maga
mögött. Több nyelven beszél, sok helyen járt a világban. Fiatal éveit
Debrecenben töltötte, egy blueszenekarban szájharmonikázott, mikor
gondolt egy bátrat, és 1986-ban elhagyta Magyarországot. Követte őt
két zenésztársa is, így kint, nyugaton folytatták a zenélést, bejárták
egész Európát, ebből Hollandiában töltött több mint két évet.
Öt év múltával úgy döntött, hogy visszaköltözik. A mozsgói szőlőhegyen, ezen a dimbes-dombos vidéken talált rá az eladó tanyára,
melyet másfél hektáros földdel megvásárolt, és elkezdte a családi
gazdálkodást. Kezdetben még maradt a zene és az éjszakai élet, hogy
a farm hozamát kiegészítse, eljárt fellépni Pécsre, Szigetvárra, Orfűre,
de egyre jobban felvillanyozta a gazdálkodás. Teheneket vásárolt,
sajtokat készített, és kóstoltatta, tesztelte ismerőseivel, barátaival.
– Bolondnak néztek, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni – mondja. –
Furcsállották, hogy miért nem megyek inkább rendesen dolgozni, mint
mások. Abban igazuk is volt, hogy a biogazdálkodás nem produkál
azonnali és látványos eredményeket.

A teheneknek szabad kijárásuk van az istállóból
Már 26 éve annak, hogy gazdálkodsz, és készíted a sajtot.
A piacon mindig sorban állnak az emberek a pultod előtt. Mivel
magyarázod azt, hogy ilyen kelendő a portékád?
Miután Hollandiából hazatelepültem, és elkezdtem gazdálkodni, sajtokat készíteni, előfordult, hogy próbálkozásaim nem jártak sikerrel,
ilyenkor mindig visszamentem a holland, svájci és francia mesterek-
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Régen a sajtkészítők csak egyfajta sajtot
hez tanulni. Lehetőséget kerestem rá,
készítettek. Nálad milyen sajtok készülnek?
és elvégeztem a tejtermékgyártó szakNégyfajta terméket készítek. Gomolyát, krémközépiskolát is Debrecenben.
Egyszer itt volt nálam a holland királytúrót, krémsajtot, vajat és gauda típusú (miniság kereskedelmi attaséja, vásárolt egy
mum hat hétig érlelt) sajtot. A sajtok ízeguriga sajtot. Ez egyfajta elégtétel, megsítéséhez fűszernövényeket, illetve füstölést
használok. Az általam termelt tejet dolgozom
erősítés volt számomra, hogy mi is
fel, még soha nem dolgoztam vásárolt tejből.
tudunk jó sajtot készíteni.
A legkíméletesebb hőkezelést alkalmazom.
A sajt íze már a szántóföldön kialakul,
36,5 fokra melegítem a tejet, és félórás hőn
az állatokkal való bánásmóddal kezdőtartás után a visszahűtést követően kezdődik
dik. Teljes körforgáson alapul gazdasáa kádmunka. A sajtok fűszerezésére 13-féle
gunk. Közel 30 ha földet művelünk, ahol
bio minősítésű fűszernövényt használok, ezek
megtermeljük a takarmányt, azt megnagy része gyógynövény. A kérget folyékony
etetjük a tehenekkel. Tömegtakarmány
viasszal kezelem, az érlelés folyamán négyszer
a lucerna és a gyepszéna. Mellette
kell lekenni. Az értékesítés kéthetente egy
folyamatos legeltetési lehetőséget biztoalkalommal történik a pécsi vásárcsarnokban.
sítunk a villanypásztorral övezett parcelA vásárlói visszajelzések alapján a fogyasztók
lákon. Abraktakarmánynak búzát, árpát,
egyik legfontosabb elvárása az, hogy a termék
borsót, kölest, zabot termesztünk, az
minősége állandó legyen. Kíváncsiságból a
ezek daráiból készült keveréket kapják
sajtmustrára egy alkalommal mentem el, ahol
fejéskor az állatok.
a benevezett sajtom díjazott lett. Azt nem
Kiváló a tej minősége, nagyon odaA biogazda sajtkészítés közben
lehet kijelenteni, hogy valaki mindent ismer
figyelünk a higiéniára, fejés előtt és
utána is átmossuk az egész rendszert. A friss tej összcsíraszáma 10 a sajtról, ilyen nincs, folyamatosan tanulni kell. Úgy gondolom, hogy
ezer alatt van, a háromnapos tejnél még nem volt több 60-70 ezernél. aki magabiztosan nyilatkozik néhány év szakmai tapasztalattal a háta
Mivel a legnagyobb mennyiségben érlelt sajt készül, így nagyon fontos mögött, az kevésbé ismeri ezt a szakmát. Aki mélységében ismeri,
a tej minősége. Erjesztett takarmányt a tehenek nem kapnak, szénatej az tudja, hogy ezt tökéletesen megtanulni nem lehet, csak törekedni
rá. Az élelmek közül ez a legnehezebben kezelhető, mert ebben az
minőséget állítok elő, ebből készülnek a termékek.
esetben élő anyagról van szó. Én 26 éve állok a sajtüst mellett, és
mégis érnek olykor meglepetések. Ahol legeltetés van, ott előfordulnak
Mi a jellegzetessége a kis családi gazdaságodnak?
Jelenleg tíz magyar tarka tehenünk van, kettő szárazon áll, így nyol- váratlan dolgok. Velem is előfordult néhány alkalommal, hogy nem
cat fejünk sajtáros fejőgéppel. Napi két alkalommal, reggel és este akart megaludni a tej. Nyilván olyan növényt legeltek a tehenek, mely
hat órakor történik a fejés, most nyolc tehéntől napi 120 liter tejet ezt a hatást idézte elő. Az iparosított tejtermelésnél, ahol 2-3 féle
nyerünk. Zárt rendszeren keresztül kerül be a kifejt tej a tejhűtőbe, takarmányt etetnek folyamatosan, ez nem fordul elő.
melyet háromnaponta dolgozunk fel. Tejet közvetlenül nem értékeKalandos életutad gazdálkodó, sajtsítek, az egész mennyiséget feldolgozom.
A tej zsírtartalma 4,2%-os, fehérjetartamát
készítő korodban is folytatódott. Arra
pontosan nem tudom.
kényszerültél, hogy abbahagyd a sajtAmennyiben állománygyarapítás nincs
készítést.
tervezve, úgy a borjakat tíznapos korban
Kétszer hagytam abba a sajtkészítést.
értékesítem. A sajtkészítés melléktermékét,
Először azért, mert édesapámmal egész
a savót, melyből egy feldolgozási nap után
napon át dolgoztunk, melynek büntetés lett
több száz liter keletkezik, a szabadtartása hozadéka. A 90-es években még hagyták
a hatóságok, hogy végezzük a munkánkat,
ban tartott mangalica és magyar nagyfehér
majd Torgyán, a volt miniszter behozta azt
sertésekkel hasznosítom, ezek száma húsz
a rendelkezést, hogy csak az uniós előkörül szokott lenni. A savó több száz méteres csövön, a föld alatt jut el hozzájuk. Egy
írásoknak megfelelő üzemben lehet sajtot
vödör savó egy vödör abraknak felel meg.
előállítani, de piacon nem szabad azt áruA sertések a tél beálltával levágásra kerülsítani. Nekem már megvolt a sajtüzemem,
és a sajtot a biopiacon árultam, mikor
nek. Szalámi és kolbász készítéséhez a
megjelentek a hivatal emberei lefoglalmangalicahús kiegészül magyar nagyfehér sertés, szarvas, illetve marha húsával.
ni a sajtot, majd megbüntettek illegális
Készül még sonka és szalonna is, melyet a
élelmiszer-előállításért és -forgalmazásért.
töltelékárukkal együtt tölgyfa forgácson füsEkkor hagytam először abba a tevékenytölök, majd az érlelőbe, innen pedig a piacra
ségem. Második alkalommal azért hagyjutnak. A hústermékeim nem bio minősítétam abba, mert kaptam egy gerincsérvet.
Megműtöttek, felgyógyultam, majd folytatsűek, mivel nem találtam olyan minőségű
Sajtérlelőben
biopaprikát, melyre szükségem lett volna.
tam tovább, azóta is csinálom.

www.tejgazdasagiszemle.hu

A holland biotejtermelés
és a környezettudatosság
A Tejgazdasági Szemle 2019. márciusi számában olvashattunk a
magyar biotejtermelés helyzetéről. Összehasonlításképpen most
megtekintjük, hogy Hollandiában hogyan áll a biotejtermelés és
az ehhez kapcsolódó környezettudatosság fejlődése.

H

ollandiában a biogazdaságok elterjedése, számarányuk növekedése már évekkel ezelőtt fellendülésnek indult. A környezettudatosság és a fenntarthatóság elve a holland fogyasztó számára
szinte alapkövetelmény, így érthető módon a biotej iránti kereslet
magasabb, mint Magyarországon.
Hollandia az Európai Unió legnagyobb tejtermelő országai közé tartozik. Ugyanakkor az ország területe kevesebb mint a fele Magyarország
területének, mégis a tejelőszarvasmarha-állomány sűrűségében
Európában az első helyen vannak. Az ország tejhasznú szarvasmarhalétszáma 2017-ben 1.7 millió volt. A hollandok hatékonyságban szinte
verhetetlenek, így nem csoda, hogy itt nemesítették ki a legnagyobb
átlagos tejhozamot biztosító holstein-fríz fajtát.
Ha közelebbről megvizsgáljuk a holland biotejtermelést, arányaiban
az összes tejtermelés 2,7%-át teszi ki. Számarányukat tekintve 2017ben országosan 480 gazdaságban foglalkoztak biotejtermeléssel.
A fejlődést jól tükrözi, hogy ez a szám 2010-ben még csak 310 volt.
Napjainkban az összes megtermelt tejmennyiségnek 1,8%-át teszi ki
a bio minősítésű tej.
Összehasonlítva a 2017-es adatokat, míg Magyarországon ebben az
időszakban 13,5 ezer tonna körül volt az ökológiai minősítésű tejmen�nyiség termelése, addig Hollandiában ennek közel húszszorosát, 250
ezer tonnát állítottak elő.
Bár a nyers biotejet felvásárló cégek közül az Arla a legnagyobb
Nyugat-Európában, Hollandiában az Eko-Holland és FrieslandCampina
vezetik a listát. A biotej felvásárlási ára Hollandiában jelenleg 48
euro/100 kg körüli, ami 30%-os felárt jelent a hagyományos tejhez
képest. Magyarországon hasonlóan 20-50%-os felárat lehet általánosan elérni biotej esetében.
Egy átlagos holland tejtermelő gazdaság 94 szarvasmarhát tart, míg
ez a szám tízzel alacsonyabb a biotejet termelő gazdaságoknál. Ez a
megtermelt tej mennyiségében is érzékelhető, a biotejtermelők átla-
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gosan 30%-kal alacsonyabb tejhozamot érnek el. Ami a bolti kínálatot
és a fogyasztói árakat illeti, az alábbi képen egy átlagos méretű, helyi
élelmiszerhálózat (Jumbo) tejkínálatát láthatjuk.
Felülről a második sorban csak biotej található. Érdekes, hogy míg a
hagyományos 1,5%-os tej 1,23 euró, ugyanennek a bio változata 1,24
euró, ugyanazon márkanév alatt. A 3,5%-os tejnél is csupán 1 centtel
drágább a biotej. Évekkel ezelőtt jóval nagyobb volt az árkülönbség a
hagyományos és a biotejtermékek között, mostanság ez a különbség
egyre alacsonyabb.
Szinte hihetetlen, de a kis területű Hollandia az USA után a világ
második legnagyobb mezőgazdasági termékeket exportáló országa.
Talán nem meglepő, hogy a tejtermékek közül külföldre legnagyobb
mennyiségben sajtot exportál az ország.
Ami a belföldi tejtermékek fogyasztását illeti, az egy főre jutó
éves fogyasztás mennyiségének tekintetében a hollandok az európai
átlagnak megfelelő adatokat produkálnak. Mint ahogy már szó volt
róla, a környezettudatosság elve egyre inkább alapkövetelmény a
holland fogyasztó számára. Nemcsak a
termék származása, az egészséges és
természetes összetevők, de a csomagolás
is egyre fontosabb szempont. Kevesebb a
műanyag, ezzel szemben az újrahasznosított és környezetbarát csomagolás kezd
teret hódítani. A gyártók figyelembe veszik
ezeket a szempontokat a termék marketingjében is: nemcsak a csomagolóanyag
kiválasztásával, de az alkalmazott színekkel és a grafikával próbálják alátámasztani
a környezetbarát termelési elvet. Néhány
esetben magáról a gazdáról készült képpel
teszik szimpatikusabbá az adott tejterméket a vásárlók számára.
A fenntarthatóság eszméje Hollandiában
a hétköznapi élet részévé válik, ezt igazolja, hogy a boltokban széles körben terjed
a nemrégiben bevezetett PlanetProof védjegy, ami a környezetbarát élelmiszereket jelöli. Ennek a független
védjegynek a használata a terméken különböző szempontok szerint garantálja azt,
hogy a termék előállítása a környezettudatosság elvén alapszik, többek között
a megfelelő talajkezelés, a takarékos
energiahasználat, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az állatjólét biztosítása miatt.
Nem kétséges, hogy a biogazdálkodás a környezeti szempontok elsődlegessége miatt a fenntarthatóság elvárásainak
megfelel. Az élelmiszeripari multicégek fő motorja azonban
a profittermelés, amit a fogyasztók viselkedése és pénztárcája nagymértékben befolyásol, nemcsak Hollandiában, de
Magyarországon is.

A Biodinamikus gazdálkodás Szentgálon és
a Méhesi biogazdaság Baranyában cikkek szerzője:
Beregszászi Miklós z
A holland biotejtermelés és a környezettudatosság cikk szerzője:
Jákob Éva z Élelmiszermérnök, Hollandia
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A TEJ SZAKMAKÖZI
SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
KÖZLEMÉNYE
1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében
– a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015.
évi XCVII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) megállapodást kötöttek arról, hogy a 2019. április 1.
napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisukat közzéteszik és azt a
piaci szereplők figyelmébe ajánlják.
2. Az alapár fenti időszakra vonatkozó éves átlagát +/- 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 98 Ft/kg összegben prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist az időszak során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja.
3. Az Elnökség 2019. április-június hónapokra a negyedéves átlagárat 97 Ft/kg összegben vetíti előre.
4. Azon termelők és feldolgozók részére, akik ezen előrejelzés figyelembe vételével kívánják megkötni (illetve módosítani
érvényes) szerződéseiket, azokban az alábbi szövegrész alkalmazását ajánljuk:
„A Felek a nyerstej felvásárlási ára tekintetében – alapárként – kölcsönösen elfogadják a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács adott időszakra vonatkozó, Szakmaközi Megállapodásként közzétett prognózisát.
A Felek a fent hivatkozott prognózis alapján – figyelembe véve a Szakmaközi Megállapodásnak a prognózistól legfeljebb
+/- 2,5 %-os eltérési sáv alkalmazására vonatkozó ajánlását – az alapár mértékét … időszakra éves átlagban és havi elszámolásban egyaránt ... Ft/kg-ban állapítják meg.
Az alapár a 3,6 m/m% zsírtartalmú és 3,25 m/m% fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik.
Az alapár nem vonatkozik a külön megegyezés tárgyát képező beltartalmi, mennyiségi és egyéb, a Felek között létrejött
megállapodás alapján meghatározott felárra és levonásra."
5. Azoknak a terméktanácsi tagoknak, továbbá más tejpiaci szereplőknek, akik a Megállapodáshoz csatlakozni kívánnak, az
alábbi tartalmú írásos nyilatkozatot kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Titkárságához eljuttatniuk, mely a
Szakmaközi Megállapodáshoz kerül csatolásra, annak részét képezi.

Nyilatkozat
Alulírott ........................................................................., mint a tej termékpálya termelő/feldolgozó/felvásárló/termelői-csoport/
kereskedő* szereplője nyilatkozom, hogy csatlakozom a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által megkötött
Önszabályozó (Szakmaközi) Megállapodásához és szerződéses kapcsolataimban — üzletfelem egyező akarata esetén
— a közzétett árprognózist az ajánlott szerződéses minta szerint alkalmazom.
Kelt, 2019. ..................................
*A megfelelő rész aláhúzandó

aláírás
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Ultrahangos kezelés hatása sajtok
sófelvételére és a só diffúziójára sólében
történő sózás során
Bevezetés

A

sajtkészítés egyik fontos lépése a sajtok sózása. A sózás célja
a megfelelő sóz íz kialakításán kívül többek között a káros
mikrobatevékenység gátlása, az érés során zajló mikrobiológiai folyamatok irányítása, valamint a kéreg kialakítása. Sózás közben
savó távozik a sajtból, annak kérge pedig megszilárdul. Három sózási
technológiát különböztethetünk meg: alvadéksózást, száraz sózást
és sólében történő sózást, amelyek közül a sólében történő sózás a
legáltalánosabban használt módszer. Ekkor a sófelvétel fokozatos, és
a sótartalom sajton belüli kiegyenlítődése – több tényezőtől függően –
napokat, heteket vagy akár hónapokat vehet igénybe, azaz időigényes
folyamat.
Felmerül tehát a kérdés, hogyan lehetne a sózás és a sótartalom
kiegyenlítődésének időtartamát lerövidíteni. A Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Karának Hűtő- és Állatitermék Technológiai
Tanszékén azt vizsgáltuk, hogy ultrahang alkalmazásával lehet-e
csökkenteni a sózási időt, valamint lehet-e növelni, gyorsítani a só
sajton belüli egyenletes eloszlásának sebességét. A gyorsabb sózás
előnye, hogy 1.) a sajt gyorsabban értékesíthető, kevesebbet áll benne
a tőke, valamint hogy 2.) a mikroorganizmusok szaporodásának hatékonyabb gátlása révén növelhetjük a sajt minőségmegőrzési idejét.
Sólében való sózás során diffúzió hatására só hatol a sajtba, és ozmózis útján savó távozik a sajtból a sólébe. A megfelelő sózás szempontjából a sólé három tulajdonsága lényeges: a koncentráció, a pH érték
és a hőmérséklet. A sólé optimális pH értéke 5,0-5,2 közötti, az ennél
kisebb pH gyors kéregképződést, a nagyobb pedig a sajt felületének
ellágyulását okozza. A sólé hőmérsékletét sajttípustól és időszaktól
függően 10-16 °C közé célszerű beállítani. Mivel a sólébe általában
meleg sajtok kerülnek, ezért folyamatos hűtést kell biztosítani. 10 °C
alatt a sajt nem tud elég sót felvenni, míg 16 °C felett a sófelvétel és a
vízleadás annyira felgyorsul, hogy a kialakuló kéreg megakadályozza
a további sódiffúziót. A sólé sókoncentrációja sajttípustól és a sózott
sajt mennyiségétől függően változik, illetve szorul cserére. A sólében
történő sózást ultrahanggal gyorsítani tudjuk, mint pl. a húsok pácolásánál a páclébevitelt. De mi is az az ultrahang?
Az ultrahang olyan hanghullám vagy mechanikai rezgés, amely képes
– mind szilárd, mind folyékony vagy akár gázhalmazállapoton keresztül is – terjedni olyan tartományban, amelyet az emberi fül nem tud
érzékelni. Az emberi fül számára hallható hangok tartománya 16 Hz és
18 kHz közé esik. Ultrahangnak nevezzük a 20 kHz és 100 MHz közötti
frekvenciájú hangokat. Az ultrahangon belül is megkülönböztethetünk
alacsony intenzitású, másnéven „passzív” (1 W/m2 és 10000 W/
m2 közötti energiájú) és magas intenzitású vagy „aktív” ultrahangot
(1 W/cm2 feletti energia). A passzív ultrahangot manapság már nagy
sikerrel alkalmazza az élelmiszeripar például a vágóállatok hús-zsír

arány szerinti minősítésére, de az áramlásmérésben, a folyadékszintmérésben és számos más területen is előfordul a passzív ultrahang
használata az iparban. Az aktív ultrahang felhasználási területeit a
folyamatos innovációk miatt szinte már össze sem lehet foglalni.
Az élelmiszeriparban szerepet játszik olyan technológiákban, melyeknek
feladata a habtörés, az emulziók előállítása, a szeparálás és az aprítás.
Elsősorban csírátlanításra, tisztításra, hő- és anyagtranszport folyamatainak gyorsítására, valamint plakkok diszpergálására használják.
Az aktív ultrahang egyik legbonyolultabb és egyben legtöbb hatást
okozó fizikai jelensége a kavitáció, melynek során a húzási félperiódusban a kohéziós erők az anyag részecskéit nem képesek összetartani. Ennek következtében nagy energia szabadul fel helyileg, és a
keletkezett belső üregek összeomlanak. Ez a jelenség szinte minden
aktív ultrahangfolyamatban szerepet kap.

Anyagok és módszerek
A mérések során azonos gyártásból származó, azonos méretű és
típusú gomolyasajtokat vizsgáltunk. Különböző ideig (20, 40, illetve
60 perc) és különböző koncentrációjú (10%, 15%, illetve 20%) sólében sóztuk a sajtokat. Az ultrahangos kezelés intenzitása 280 watt,
míg a mérőfej átmérője 60 mm volt, tehát a kísérlet során használt
ultrahangos mérőműszer fajlagos teljesítménye 0,099 W/cm2 volt. Az
ultrahangos műszer feje a sajtokat ellepő sólébe kb. 0,5 cm mélyen
elmerült. Az ultrahangos kezelés félidejében a sajtokat megfordítottuk,
hogy a sajtkorong mindkét felületét azonos módon érjék az ultrahanghullámok. A sólé hőmérsékletét a sózóedény jégágyba állításával
állandó értéken tartottuk, mivel a sólé hűtés nélkül a kezelés hatására
enyhén melegedett volna.
A kontroll mintacsoportnál nem alkalmaztunk ultrahangos kezelést.
1. táblázat: Sózási paraméterek bemutatása
Ultrahangos és hagyományos sózás körülményei
Sólé-koncentráció

Sózás időtartama

20%

60 perc

40 perc

20 perc

15%

60 perc

40 perc

20 perc

10%

60 perc

40 perc

20 perc

A sajtok sótartalmát Mohr-féle módszerrel határoztuk meg, melynek
során a mintákból 5 g tömeget mértünk ki desztillált vizes Stift lombikba, majd fél órán keresztül 65 °C-os vízfürdőbe helyeztük azokat,
hogy a sótartalom a desztillált vízbe átoldódjon. A leszűrt vízmintákból
három párhuzamos, 10 ml-es analitikai mintát 5%-os kálium-kromát
indikátorral, 0,1 n-os ezüst-nitráttal titráltunk.
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A vizsgálatok során még szárazanyagtartalom-, pH-, szín-, és
állománymérést végeztünk, mivel a sózottság ezekre a tulajdonságokra is hatással van. Minden esetben a sajtok külső (kéreg alatti)
részéből és belsejéből vett mintákat is vizsgáltunk a felsorolt tulajdonságokra nézve.

Eredmények és értékelésük
Terjedelmi korlátok miatt a sótartalom-vizsgálat eredményeit mutatjuk
csak be.
A sajtok külső és belső részében mért sótartalmat a következő két
ábra szemlélteti:

A két ábra tökéletesen tükrözi a két technológia eredményeinek
különbségét. A 20%-os sólében sózott sajtok sótartalma az ultrahangos technológiánál 15-25 mg/g, míg a hagyományosnál 5-20 mg/g
között mozog. Ezek az értékek a sózási idő növelésével változtak.
A belső rétegeknél átlagosan 47%-os, a külső rétegeknél 30%-os
eltérést mértünk a hagyományosan és az ultrahang segítségével
sózott minták között. Következtetéseink szerint az ultrahangos technológiával kezelt sajtok belső rétegeibe hatékonyabban diffundált a só,
mint a hagyományos sózással sózott sajtoknál. Mindként technológiát
figyelembe véve, a sózási idő növelésével a sótartalom megközelítően
egyenletesen növekedett a vizsgált tartományban. A kontrollsajthoz
képest technológiánként a külső rétegekben háromszoros, a belső
rétegekben közel kétszeres sótartalom-növekedés volt megfigyelhető.
A sótartalom meghatározása esetén elmondható tehát, hogy meghatározott sókoncentráció és sózási idő mellett az ultrahangos
sugárzással kezelt sólében a sajtok sódiffúziója hatékonyabban történik, szemben a
hagyományos technológiával.
A színmérés, pH-mérés, állománymérés és
szárazanyagtartalom-mérés eredményei követték a sómérésből adódó eredményeket
a hagyományos és az ultrahangos sugárzással segített sózási technológiával kezelt
gomolyasajt egyes tulajdonságaira gyakorolt
hatásának összehasonlítása során.

1. ábra: Sótartalom a sajtok felszíni részében

2. ábra: Sótartalom a sajtok belső részében

Az eredmények azt mutatták, hogy ultrahangos kezeléssel azonos idő alatt nagyobb
sótartalmat lehet elérni, mint a hagyományos módszerrel. A rövidebb sózási időnek
köszönhetően gyorsabb értékesítési folyamatot, illetve a sajtban található mikroorganizmusok szaporodásának gyorsabb gátlását
érhetjük el. Az ultrahangos kezeléssel szemben támasztott elvárások ezen kísérletek
alapján beigazolódtak, az ultrahangos sózás
hatékonysága szinte minden esetben felülmúlta a hagyományos technológia hatékonyságát. A sódiffúziót vizsgálva elmondható,
hogy az ultrahangos sugárzással kezelve a
minták ugyanazon idő alatt több sót vettek
fel a hagyományos technológiával szemben,
és a só a sajtok belsejébe is gyorsabban
jutott el. Az ultrahangos sugárzással kezelt
sajtok nem roncsolódtak, élvezeti értékük
nem csökkent.
Természetesen az itt közölt eredmények
laboratóriumi méretekre, mennyiségekre
vonatkoznak, de ígéretesek, és további vizsgálatokra késztetőek.
Pásztorné Huszár Klára z
Maszlik Júlia z
Csurka Tamás z
Friedrich László z
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Argentína tejgazdasága

A

z Argentin Köztársaság Dél-Amerika
második és a Föld nyolcadik legnagyobb
állama, Brazíliától a dél-amerikai kontinens déli csücskéig húzódik. Területe 2,777
millió km2, lakóinak száma 42 millió. Fővárosa
és egyben legnagyobb városa Buenos Aires.
Nagy tájegységei a következők:
• Paraná-alföld: az Atlanti-óceán és az
Andok előhegyei által körülzárt, 100-250
m közötti tengerszint feletti magasságú
síkság. Ide tartoznak a híres füves puszták
(pampák és szavannák), ahol az év nagy
részében legeltetésre és szénakészítésre
alkalmas, nagy tömegű, magas fű nő.
• Hegyvidék: a Keleti és a Nyugati-Kordillerák
kis része. A völgyekben a hegyek olvadékvizeiből táplálkozó folyók alakítanak ki
oázisokat. Ezek némelyike kiváló szőlő- és
gyümölcstermő terület.
• Patagónia: táblás vidék a Río Coloradótól déli
irányban egészen a Tűzföldig. Magassága
100-1500 m között változik. Éghajlata csapadékszegény, és délfelé haladva egyre
hűvösebb, de az óceán közelsége óvja a
szélsőségektől.
Bár az utóbbi évtizedekben az ország viszonylag gazdag ásványkincsvagyona segíti az ipar
gyorsabb fejlődését, az argentin mezőgazdaság
még mindig nagyon jelentős arányban, mintegy
40 százalékkal részesedik a GDP-termelésből,
az exportnak pedig mintegy 80 százalékát adja.
A mezőgazdaság által hasznosított területnek
mintegy 60 százalékát a legelők alkotják. Az
alacsony népsűrűség (a legutóbbi száz évben
10-15 fő/km2) hatására a növénytermesztésben
és az állattartásban is a nagybirtokrendszer
vált uralkodóvá. Meghatározó fontosságot nyert
a gabona, kisebb mértékben a napraforgó, a
kukorica és a szőlő, később pedig a szója termesztése, illetve exportja. /GMS génmódosított
szója veszélye!?/
A szarvasmarhatartásban pedig Argentína
világviszonylatban is elismert nagyhatalommá
vált annak ellenére, hogy az utóbbi szektor a
világ jelentős részén már évezredes hagyományokkal rendelkezett, amikor a spanyolok
Kolumbusz nyomán az első teheneket bevitték
az országba. Ezt követően az ország régi és új
lakói hamar rájöttek arra, hogy a nagyhozamú
legelők akár istállózás és pótlólagos beruházások nélkül is nagyszámú marhaállományt képesek eltartani, és ez az utóbbi évszázadokban a
világ egyik legnagyobb marhahúsexportőrévé
emelte, valamint nagyon jelentős exporbevé-

telhez juttatta az országot. Nem véletlen, hogy
Argentína egy főre jutó húsfogyasztása ma is a
világelsőséget ostromolja, és meghaladja a 100
kg-ot. A tejhasznú állomány takarmányának
mintegy 55 százalékát is a takarmányfű adja,
amelyhez abrakként többnyire kukorica- és
szójadarát, illetve olajpogácsát adnak.
Az argentin szarvasmarhatartás 1970 és
2000 között élte a fénykorát, amikor a lakosság
száma 28-30 millió körül alakult, a szarvasmarhalétszám pedig megközelítette a 60 milliót,
vagyis egy lakosra több mint 2 szarvasmarha
jutott. Mára a lakosság 42 millióra gyarapodott,
miközben a szarvasmarha-állomány 48-49 millióra apadt. Ebből a tejhasznú állomány mindössze 1,6-1,7 milliót tesz ki. Bár ez a létszám
eltörpül a húshasznú állomány mellett, a tejtermelés az argentin nemzetgazdaság szempontjából egyáltalán nem jelentéktelen, az élelmiszer-ellátáshoz való számottevő hozzájárulása
mellett. A tejszektor évente mintegy 4 milliárd
dollár értéket állít elő, egymilliárd dollár export
árbevételt hoz az országnak, és közvetlenül
85.000 embernek biztosít munkalehetőséget.
Az országban előállított nyerstej mennyisége
az utóbbi 3 év átlagában 10,6 és 11,3 millió
tonna között mozgott. Az ország évenkénti
tejkibocsátása és -exportja azonban – a nagy
termelő országokhoz viszonyítva – szokatlanul
magas, és gyakori ingadozásokat mutat, ami az
alábbi okokra vezethető vissza:
– A tejtermelésnek folyamatosan versenyeznie
kell a húsmarhatartás és az utóbbi egy-két
évtizedben az exportra termelt szója jövedelmezőségével, és ebből többnyire az utóbbiak
kerülnek ki győztesen;
– A lakosság több mint 40 százaléka (18 millió
fő) a Buenos Aires körüli agglomerációban,
további mintegy 20 százaléka az ország hat,
milliós lélekszámú városában él, és a tejellátásnak ezek köré kell települnie, ahol időszakonként (pl. gyümölcs- és szőlőszüret idején)
hiányzik hozzá a szükséges kézi munkaerő;
– A takarmánytermés szárazság vagy árvíz
hatására bekövetkező kiesései (az utóbbi
25 évben 3 olyan áradás volt a pampákon,
amikor a tejtermelő telepeket hetekig nem
lehetett megközelíteni) a mennyiségi ingadozást tovább erősítik;
– Az export mennyiségének viszont igazodnia kell az importáló országok keresletéhez,
amely a szomszédos országok esetében erősen ingadozik, időnként pedig az alacsony
világpiaci ár szab korlátot a kivitelnek;

– Az egy főre jutó tejfogyasztás az országban
enyhén csökkenő tendenciát mutat, az utóbbi mintegy 15 évben 202 kg-ról 195 kg-ra
változott, de – Uruguay után – még mindig a
második legmagasabb Dél-Amerikában.
Az argentin tejtermelés legnagyobb problémáját azonban az évek óta tartó inflációs válság
jelenti, amely egyelőre megfékezhetetlennek
tűnik. A helyzetet jellemzi, hogy az argentin jegybank 2018-ban hatszor volt kénytelen növelni
az alapkamatot, amely már 60 százalék körül
mozog, sőt 2018 októberében már napi szinten
emelkedett, meg is közelítette a 75%-ot. Innen
fordulatot láttunk, és decemberben már ismét
60% alatti 7 napos kamatszint volt az irányadó.
Az árfolyam stabilizálódott, de sok makrogazdasági adat további romlást mutat, így a kockázatot
növeli. Ez a helyzet azt jelenti, hogy gyakorlatilag
semmiféle gazdasági tevékenység finanszírozása nem tervezhető reálisan, és az argentin
peso folyamatos leértékelése miatt a legtöbb
tejtermelő önköltség alatt kénytelen értékesíteni
a termékeit. A termelés ingadozása és a gazdasági környezet rányomja bélyegét a tejtermékek
kiskereskedelmi áraira, amelyek 2018-ban az
átlagos (47,6%-os) inflációnál magasabb arányban emelkedtek. Nevezetesen egy év alatt a
joghurtok ára 73,1, a vajé 51,6, tejporé 49,6, a
karamellkrémé 47,9 százalékkal ment feljebb.
A Tejipari Központ (CIL) elnökének, Miguel
Angel Paulónnak az ez év áprilisi nyilatkozata
szerint a kaotikus állapotok miatt a szupermarketekben ellátási gondok jelentkeznek. Sőt
olyan paradox helyzet alakult ki, hogy a térség
második legnagyobb tejtermelő országában a
nyerstej termelői ára a második legmagasabb a
világon (1,55 USD/kg).
Mindezek ellenére Argentína az évi 10-11
millió tonnás kibocsátással még mindig LatinAmerika egyik legnagyobb tejtermelő országa,
nála több, illetve hasonló mennyiségű tejet
csak az ötször, illetve háromszor nagyobb
lélekszámú Brazília (33-34 millió t) és Mexikó
(11,5 millió t) termel. Az egy tehénre jutó tejhozam világviszonylatban magas, a legutóbbi
25 évben – főleg spermaimport segítségével –
végrehajtott genetikai feljavítás eredményeként
országos átlagban az ezredfordulótól máig közel
2.000 kg-mal, 8.200 kg-ra emelkedett. Az ország
tejhasznú tehenészeteiben jelenleg 7 fajta dominál. Ezek közül a legnagyobb arányban a helyi
viszonyokra átkeresztezett, fekete-tarka holstein
van jelen, amelynek a tejhozama is a legnagyobb.
A normand fajtát főleg a sajtgyártásra szakosodott
tejtermelők tartják, tejének viszonylag magas tejfehérje-tartalma miatt. Az érlelt sajtok és a görög
típusú joghurtok készítéséhez a szimmentáli
fajtának a teje felel meg legjobban. Nagy szám-
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ban jelen van még a Spanyolországból származó,
élénkvörös színű és jól tejelő pasiega, valamint a
jersey és az ugyancsak spanyol eredetű, kistestű
és igénytelen tudanca.
A bizonytalan árbevétel miatt a tejtermelő
üzemek száma a 2002. évi 15.000-ről 2018-ra
10.700-ra csökkent. A megtermelt tejet mintegy
200 tejfeldolgozó vállalat dolgozza fel, a nagy
termelőkörzetekbe települve. Ezek közül a 35
legnagyobb cég részaránya meghaladja a teljes
tejmennyiség 60 százalékát.
Egy tejtermelő gazdaságra jelenleg 175-180
tehén jut, amennyiben a mintegy egytucatnyi
legnagyobbat nem vesszük figyelembe. A fentebb vázolt gazdasági nehézségek miatt csak
a nagy koncentrációjú telepek képesek talpon
maradni, ilyen pl. az Adecoagro, a Las Taperías,
a Mikland SA, a Grupo el Jabalí és a Grupo
LP. Az óriási kiterjedésű pampák síkságát sok
helyütt csak az ilyen üzemek épületei törik meg,
amelyek a legmodernebb berendezésekkel vannak felszerelve, egyenként mintegy 5.000 fejőstehenet tartanak, napi átlagban legalább 100
ezer liter tejet termelnek, és a tehenészetekhez
kapcsolódva biogázüzemek működnek, csökkentve a trágyából és trágyaléből a légkörbe
kerülő káros gázok mennyiségét.

Az Adecoagro cég fejőháza és a pampán
épített nagyméretű tehénistállói

Az USDA 2018. októberi adatai szerint az
országban megtermelt tejből 1,765 millió tonna
friss fogyasztásra került, ezen túlmenően többek között 275.000 tonna tejport, 50.000 tonna
vajat, 475.000 tonna sajtot, 450.000 tonna joghurtot, 160.000 tonna karamellkrémet és egyéb
desszertet állítottak elő. Az utóbbi években a
tejpor részaránya az exportlehetőségek miatt
szökött fel jelentősen, mivel sem a nyerstej,
sem a savanyított termékek nem bírják el a
hosszabb szállítást a magas fuvarköltség és
a romlásveszély miatt. A karamellkrém egy

Spanyolországból származó, speciális édesség, amely – amint a fenti szám is mutatja
– Argentínában különösen nagy népszerűségnek örvend. Az egyes tejtermékek előállítására
fordított nyerstejmennyiség arányai az utóbbi
15 évben csak nagyon keveset változtak, valamelyest emelkedik a tejpor- és sajtgyártásra,
illetve valamivel csökken a vajgyártásra használt mennyiség.
Argentína tejtermékekből jelentős exportot bonyolít le, amely – az agrárminisztérium
ez év januárjában közölt adatai szerint – a legutóbbi 10 évben a megtermelt termékek 16-25
százalékát tette ki, és összesen 69 országba
irányult, évi átlagban mintegy egymilliárd US
dollár értékben. Fő felvevőpiacait elsősorban a
szomszédos országok (főleg Brazília) képezik,
de az utóbbi években Kína, Oroszország és több
arab ország is belépett, 2018-ban például –
érdekes módon – Algéria vette fel az argentin
export több mint 25 százalékát (főleg tejpor formájában). Az export értéke csökkenő tendenciát
mutat (2012-ben 1,4, 2018-ban 900 millió dollárt tett ki). A legnagyobb exporttermék pedig a
tejpor, amelyből a kivitt mennyiség 2018 végén
(egy éven belüli 80%-os növekedéssel) megközelítette a 80.000 tonnát. Ugyancsak fontos
szerepet játszanak az exportban a sajtok, ezekből – a legutolsó fellelhető adat szerint – 2018
első 9 hónapjában az argentin vállalatok 41.192
tonnát értékesítettek külföldön és 170.946 US
dollárt kasszíroztak be.
Ugyanakkor az ország külföldről is vásárol
tejtermékeket, főleg választékbővítés céljából, ennek mennyisége és értéke azonban az
exporthoz viszonyítva jelentéktelen.
A sajtok kiemelt szerepet töltenek be az
argentin tejfeldolgozásban, mivel Argentína a
világ hetedik-nyolcadik legnagyobb sajtgyártó
és -fogyasztó országa. A piacon gyakorlatilag
minden ismert európai márka jelen van, számos
helyi variációval. Az országban gyártott 150-200
sajtféleség közül az alábbiakban mutatunk be
néhány jelentősebbet.
Chubut: Lágy, vajas konzisztenciájú, savanykás
ízű, kézműves sajt, amelyet különösen a gyerekek kedvelnek. Színe sárgás, textúrája lágy, de
nem folyós.
Parrano: Az olasz sajtok mintájára készült sajtféleség, amely azonban Hollandiából származik.

Parrano sajt

A sajtkedvelők igazi csemegéje, az érlelési
időtől és az adalékanyagoktól függően három
változata ismert.
Pategrás: Félkemény, rugalmas konzisztenciájú sajt. Sok apróbb és közepes, szétszórt lyuk
van benne. Aromája kellemes és édeskés ízű.
Ideális termék asztali vagy desszertsajtként,
esetleg édességgel kiegészítve.

Pategras sajt
Comté: A világban elterjedt, eredetileg Franciaországból származó sajt. Kiváló aromájának
köszönhetően világszerte ismerik, és a legkülönbözőbb ételreceptekben szerepel.

Comté
Sardo argentino: Nemzetközileg ismert keménysajt, íze és aromája hangsúlyos, vágási
felülete sima, könnyen töredezik. Tehéntejből
készül, ezért nem tévesztendő össze az olasz
pecorino sardo juhsajttal.

Sardo argentino
Provolone: Félkemény sajt, textúrája rostos,
színe sárgásfehér. Két változatban létezik, ezek
közül az egyik kellemesen lágy, a másik az
érleléstől függően alakul.

Összefoglalva: Argentína Kolumbusz után kezdődő legeltető marhatartása világszerte ismert,
annak magas termelési és technológiai színvonala a belföldi tejtermék- és húsellátást szolgálva komoly exportbevételt jelent az inflációval
terhelt nemzetgazdaságnak. Az ország természeti adottságait jól kihasználva, a mezőgazdaság fejlett és példaértékű a világban.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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A megépült TASTY DAIRY tejgyár Dél-Libanonban

Adnan Mtayrek tulajdonos (középen)

Újabb AGROMETAL tejüzem
a Közel-Keleten

Fermentációs üzemrész

Tejfeldolgozó és savanyútermék gyártó sor

A

z Agrometal két éves előkészítő, tervező és kivitelező munkája eredményeként Bejruttól 60 km-re megépült
Libanon egyik legkorszerűbb
világszínvonalú, alapvetően napi
tejtermékek gyártására szakosodott tejfeldolgozó üzeme.
Az igényes kivitelező úgy az építési munkák színvonalánál mind
pedig a technológiai kiválasztásánál az uniós normákat vette figyelembe és valósította meg.
Az üzem tervezett napi feldolgozó kapacitása 10-15.000 liter tej.

2x2000 literes Agrometal sajtkád

Egy kis nevezetesség: Beirut-Libanon
Assaha Village

A gyártható termékek: LABAN, AYRAN, LABNEH, HALLOUM, KASKAVAL, MOZZARELLA, AKAWI, TRAPPISTA, EDAMI, GOUDA, LÁGY FEHÉR SAJT.
AGROMETAL • 1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090 • fax: +36 (1) 204 9091 • e-mail: agrometal@agrometal.hu • www.agrometal.info
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Nagy úr a kényszer:
gondolatok a cirokfélék és a szudánifű
termesztéséről hazánkban
Száraz ősz és száraz tavasz. Kelésgyenge őszi tömegtakarmányok, elsősorban az Alföldön.
Mit lehet tenni? Felmerül a kérdés: mit fog enni a tehén, mit az üsző 2019 nyarától?
Marad a kukoricaszilázs és a lucernaszilázs? Kényszerhelyzetben a cirokfélék
megoldást jelenthetnek a növendékek számára, de vajon etethetjük-e a cirokszilázsokat
a tejelő tehénnel? Ha a fogadó és a nagytejű csoportokban nem ajánlott
hagyományos cirokszilázst etetni, a közepes- és a kistejű csoportokban azért lehetne
nagyobb mennyiségben alkalmazni őket? Pótolják-e az emészthető rostot, aminek
az őszi vetésű gabona- és fűfélék jelentik a forrását?

A hozampotenciál látványos, de a minőség a fenológiai fázistól függ!

Miért a cirok a melegedő időjárásunk növénye?

Milyen állománynak javasoljuk a cirokféléket?

A cirokfélék a csapadék mennyiségére a kukoricánál kevésbé érzékenyek, mivel Afrika száraz területeiről származnak. A takarmánycirok
szárazságtűrése különösen kiváló, a vegetációs időszakban képes
kiheverni az aszálykárt, és regenerálódik. A szárazságtűrés a cirok
viaszos levélzetével és viszonylag kis sztómaszámával, továbbá
erőteljes, mélyre hatoló járulékos gyökérrendszerével magyarázható.
A cirokfélék jól tűrik az ökológiai stresszhatásokat (késői kitavaszodás,
aszály, gyenge termőképességű vagy rossz szerkezetű talaj, késői
vetés). Aszályos években szinte az egyedüli takarmánynövény, amely
biztonságosan terem.

A cirokféléket elsősorban növendék üszőknek javasoljuk, másodsorban szárazonállóknak, majd közepes- és kistejű teheneknek, és csak
a legvégső esetben (a gondosan választott, legkorszerűbb hibrideket) a
nagytejű teheneknek. Óriási segítség azonban, ha a növendékállomány
nem a hőstresszérzékeny silókukoricát eszi, hanem egy alacsonyabb
energiatartalmú, a kondíciót jobban kontrolláló, de jó minőségű cirokszilázsunk van helyette. A nagy energiatartalmú kukoricaszilázs pedig
marad a tehénnek. Egy újabb szempontot is vegyünk azonban figyelembe: ha olyan cirokfajtát vagy hibridet választunk, aminek a rostemészthetősége kedvezőbb, mint a hagyományos silóciroké, akkor
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az kényszerhelyzetben még a tejelő
lett 15-20% keményítőtartalmat képesek
tehénnek is adható. Részben pótolva a
teremni a tejesérés végén – viaszérés
hiányzó vagy aflatoxinos kukoricaszilázst.
elején. Energiatartalmuk megközeltheti az
Természetesen ez nem ad jobb termelési
5,7 MJ/kg sza értéket. Ezek is ún. monoeredményt, jó esetben azonban elvárható
cot típusú hibirdek, tehát egy menetben
a termelési szint megtartása abrakkiegétakarítjuk be őket a szem érettségének
függvényében (tejesérés vége). A rost
szítéssel. Ami talán a legfontosabb ilyen
emészthetősége azonban gyenge a késői
esetben, hogy a takarmányhiányt megbetakarítás eredményeként. A kedvező
oldhatja ideiglenesen. Ha pedig nincs erre
energiatartalom sajnos már nem elég,
szükség, akkor az üszőink eszik meg.
mindezt 30% szárazanyag-tartalomnál jó
A Journal of Dairy Science című szakA BMR-típusú cirokfélék felismerhetőek a szár
rostemészthetőség mellett kellene produfolyóiratban 2017-ben megjelent egy korbelsejében is látható barnás elszíneződésről.
szerű cirokkísérlet, amit Iránban végeztek
kálni, ha tejelő tehénnel akarjuk etetni.
el, ahol a szárazság állandó probléma (Khosravi és mtsai, 2017). De ha eltekintünk a rostemészthetőségtől, a szárazanyag-tartalom
Lecserélték a 20% keményítőtartalmú kukoricaszilázst cirokszilázsra, akkor is kritikus szempont az erjedés minősége miatt (még növendék
és nem változtak a termelési eredmények egy 30 kg átlagtermelésű, üszők esetében is). Ez az a kritikus pont, ami majd megkülönbözteti a
a laktáció közepén lévő csoportban. A cirok nem BMR cirok volt, de ‘jó’ és a ‘nem jó’ cirokfajtákat egymástól.
kora virágzásban lett betakarítva (28% szárazanyag-tartalommal),
Az egyik legígéretesebb nemesítési irány az ún. BMR (Brown Mid
és 25%-ban alkalmazták (TMR sza.), ami átszámolva kb. 20 kg/nap/ Rib) silócirkok előllítása, amelyek könnyen felismerhetők a levélerek
tehén adagnak felelt meg a kísérletben. Érdeklődésre tarthat számot és egyes növényi részek tipikus barnás, sárgásbarnás elszíneződéezen lapban az az információ, hogy a tej többszörösen telítetlen zsír- séről. Az alacsonyabb lignintartalom, illetve gyengébb cellulóz-lignin
savtartalma (C18:3n-3, C18:3n-6) emelkedett, a tej és a vér antioxi- kötés adott fenológiai fázisban kedvezőbb rostemészthetőséget ereddáns-státusza pedig javult a cirokszilázst tartalmazó adag hatására. ményez. Tehát a lignintartalom nem csak fenofázis-, hanem fajtafüggő
Óvatosan kell azonban a témát megközelíteni. Nem 40-50 kg/nap is! A megváltozott lignintartalom, illetve -szerkezet viszont több olyan
termelésű tehenekről volt szó, és nem 35-40% keményítőtartalmú negatív agronómiai tulajdonságot is magával hoz (a legújabb kutatási
kukoricaszilázst cseréltek le, mégis tanulságos lehet számunkra a eredmények szerint 10-12%-kal alacsonyabb termés, gyengébb szárpélda! A közepes- és kistejű teheneink is ott vannak a telepen, nem szilárdság – dőlésre hajlamos állomány), ami miatt különösen nagy
mindegy, hogy a vetésszerkezet eldöntésekor hogyan ítéljük meg a körültekintést igényel a hibridválasztás. A legújabb fejlesztésű BMRcirokszilázs etetését az ő esetükben. Egy másik szempont: a cirok hibridek esetében megfelelő agrotechnika mellett azonban lényegesen
korai betakarítása (a hazánkban uralkodó klímán) együtt járhat azzal, csökkenthető a megdőlés veszélye. A BMR-hibridből és a szemescihogy vizesebb lesz a takarmány, ami csurgaléklé-képződést és ecete- rokból készült cirokszilázs termésmennyisége a silókukorica-szilázssedést indíthat el. Ez erősen hibridfüggő. Mindemellett törekedni kell a hoz hasonlóan alakul. Miért érdemes akkor ezen korszerű, de kisebb
28-30% megközelítésére, és ha ez nem lehetséges a korai fenofázis hozamú fajtákkal foglalkozni, ha nem adnak nagyobb mennyiséget, és
miatt egymenetes betakarításkor, akkor nagy hangsúlyt kell fektetni a gyengébb az energiatartalmuk, mint a silókukoricának? A mérsékelt
silózási technológiára (tisztaság) és a silózási adalékanyagra.
hozam mellett megmaradt ugyanis a termésbiztonság (szárazságtűrés). Továbbá nem jellemző, hogy állati kártevők károsítják, amik
utat nyitnak a kórokozóknak és ezáltal a toxinok (főleg az aflatoxin)
Melyek a korszerű cirokfélék típusai?
termelődésének. Egyes BMR-típusú cirokfélék pedig megközelítik a
A cirokféléknek számos típusát ismerjük. A klasszikus, nagy hozamú silókukorica energiatartalmát. A cirok kb. 30%-kal olcsóbb és kb.
silócirkok 3-4 méteres magasságukkal képesek 70-80 tonna/ha 30%-kal kevesebb vizet igényel a kukoricához képest. A hozambeli
zöldtermést adni. Jelentős, 15-20%-os kiindulási cukortartalommal, különbség akkor jelentkezik elsősorban és nagy mértékben, ha
közepes rostemészthetőséggel és alacsony keményítő-, valamint a klimatikus körülmények nem optimálisak a silókorica számára.
energiatartalommal rendelkeznek. Ezek ún. monocot típusú hibridek, A BMR Gold X egy olyan speciális hibrid, aminek az alapja silócirok,
tehát járvaszecskázóval, egy menetben takarítjuk be őket 30-33%-os de tartalmazza a jó emészthetőséget biztosító BMR géneket, bugát
szárazanyag-tartalom mellett. Üszőknek kiváló megoldás lehet, ha hoz, de nincsenek benne szemek. A BMR GOLD X ún. monocot típunincs elegendő takarmány, és a terület is
sú (egyszeri betakarítás egy szezonban).
korlátozott. Az energiatartalom kb. 4,7Az időben vetett állomány betakarítása
4,9 MJ/kg sza. less (NEl), ami szerény.
jellemzően augusztus utolsó dekádjában
Ilyan takarmányt tehenekkel ne etessünk!
történik. A megfelelő időpont legjobb
A kettős hasznosítású silócirokindikátora az, amikor az alsó 2-4 levél
elkezd sárgulni. A betakarítás időponthibridek 190-230 cm magas (bugás) szemescirokhibridek. A modern silócirkok
jában látunk majd bugát a növényen,
egy része tehát bugás (szemes), amelyek
de nem lesznek benne szemek! Ezért
bár kisebb hozamot adnak, mint a silótía szem érettségi állapota nem értelpusú hibridek, de takarmányozási értékük
mezhető és semmiképpen sem mérvadó
a legújabb kutatási eredmények szerint
(mint indikátor) ezen növény esetében!
A BMR-típusú cirokfélékre jellemző barnás
elszíneződés nem csak a levélerezeten,
megközelíti a kukoricaszilázst. Ennek
Ha az alsó levelek még nem sárgulnak
de a szár belsejében is jól látható.
oka, hogy 20% nyersrosttartalom melbetakarításkor, akkor jelentős lehet a
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csurgaléklé képződése és az ecetes erjedés kockázata, ezért nem cirokkal kapcsolatban alkalmaztunk. Az érettségi állapot pedig szoros
javasoljuk a túl korai betakarítást. Ez a növény nem fonnyasztható, összefüggésben áll a rostemészthetőséggel. Ha tehát elkésünk a betatehát lábon kell elérni a szilázs végső szárazanyag-tartalmát. A BMR karítással, lekésünk az emészthető rostról, ami ezen növény elvetéséGold X augusztus 15-30. között, amikor az alsó levelek sárgulnak nek legfőbb célja volt a száraz tavaszt követően. A késői betakarítással
26-30% szárazanyag-tartalmú, tudja a 60-70%-os rostemészthe- azt kockáztatjuk, hogy nem tudjuk majd nagytejű tehenekkel etetni, a
tőséget (NDFd48,) 30-40 tonna zöldhozammal, ezért ne vágjuk se korai betakarítás pedig erjedési problémákat és csurgaléklé-képzőkorábban, se később (ÁT KFt. mérése alapján, 2018. Mezőhegyes)! dést okozhat. Legyünk tehát körültekintőek július végén–augusztus
Keményítőt azonban ne keressünk a BMR Goldban, mert nincs elején a BMR cirok szántóföldi szemléjén!
benne szem, így a keményítőtartalom minimális!
A cirok betakarítása járvaszecskázóval történik, 2-3 cm elméleti A szudánifüvek és a cirokkal (Sorghum bicolorral) alkotott hibridszecskahosszal, 30 cm tarlómagassággal (hagyjuk kinn a lignin jeik talán a legsokoldalúbb növények a cirokfélék csoportjában. Ezt
nagyobb részét, és a szárra alulról feltapadt földsszennyeződést a bizonyítja az, hogy felhasználhatóak zölden etetve, legeltetve, szétarlón). BMR cirokszilázsnál kicsit hos�naként, szenázsként és egyes hibridek
direkt silózva is. A szudánifű széleskörű
szabb szecskaméretet javaslunk, mint
elterjedését szárazságtűrő képessége és
a hagyományos cirokszilázs esetében.
ezen túl a kifejezetten jó alkalmazkodóAjánlott a falközi siló, de természetesen
hurkában is erjeszthető. A kétmenetes
képessége tette lehetővé. A szudánifű és
betakarítás és a bálázás nem javasolt
hibridjei jól tolerálják a különböző talajtía szár szerkezete miatt (a szudánifű
pusokat, könnyen termeszthetőek savaesetében azonban igen). A cirokban 100sabb, de lúgosabb körülmények között is,
120 g erjeszthető szénhidráttartalommal
az agyagos talajtól kezdve homokos talatöbb van, mint a silókukoricában, mivel
jon át, gyenge vízgazdálkodású talajokon
a kukorica cukortartalmának jelentős
is kielégítő termést nyújtanak. Különleges
része keményítővé alakulva a kukoritulajdonságuk, hogy az április-szeptemcaszemekbe épül be. A cukor/pufferkaberi tenyészidőszakban 3-szor kaszálpacitás hányados a cirokban kedvező
hatóak, 60-30-30 napos vágási ciklu(Avasi, 2001), azaz a cirokalapú szilásokban. Szolgálják ezt úgy, hogy minzsok jól erjeszthetők. Az összes szerves
den alkalommal különböző felhasználást
sav mennyisége közel 20%-kal, a tejsav
tesznek lehetővé (szilázs/szenázs, széna,
mennyisége pedig több mint 20%-kal volt
zöld, legeltetve), alkalmazkodva az aktumagasabb a cirkosszilázsokban, mint a
ális időjárási és termelési viszonyokkukoricaszilázsban egy hazai kísérletben
hoz. A szudánifű sikeresen termeszthető
(Avasi és mtsai, 1999). A cirok esetében
fő- illetve másodvetésként is. Hazánkban
az ecetes erjedés veszélye akkor áll
áprilistól augusztus közepéig vethető
fenn, ha a szárazanyag-tartalom túl
(akár áprilisi rozs vagy a későbbi tritikálé
alacsony (22-25%), és a silózás során
és a május végi borsós keverékek után
technológiai hibákat vétenek (pl. lassú
is!). A kivetett tőszám főleg a hasznoBugás silócirok: a keményítőtartalom
a silózás – sokáig levegőzik a felület, laza
sítási módtól függ. Szilázsnak hektáa zöldhozam miatt sokkal kisebb, mint
a kazal, későn lett letakarva stb.). Mivel
ronként 25-30 kg, szénakészítéshez
a szemescirok esetében.
nem fonnyasztjuk a cirkot, és magas
és legeltetéshez 40-50 kg vetőmag
tarlóval takarítjuk be, ezért a földszennyeződés mértéke kicsi, ami kivetése ajánlott. Gyengébb talajokon, illetve július-augusztusi vetés
miatt a vajsavas erjedés kockázata nem jelentős. Az alkoholos erjedés esetén érdemes 10%-kal megnövelni a vetésnormát. Általánosságban
azonban nem zárható ki. Mivel betakarításkor a szárazanyag-tartalom elmondható, hogy a szudánifüvek a tőszámsűrítésre vékonyabb
általában az alsó határon mozog (26-30%), ezért javasoljuk a korsze- szár nevelésével reagálnak!
A szudánifű, intenzív sarjadzásának és növekedésének köszönhetőrű, tejsavtermelő baktériumokat tartalmazó silózási adalékanyagok
használatát a cirok esetében! Amennyiben a szárazanyag-tartalom en, megfelelő körülmények között a hektáronkénti 70-80 tonna zöldnem éri el a betakarításkor a 25%-ot, akkor speciális, az ecetes hozamot is elérheti, mivel fővetésben vetve egy vegetációs idényben
erjedést és az élesztőgombák szaporodását gátló silózási adalékanyag akár háromszor is hasznosíthatjuk hazánk klimatikus körülményei
használatát javaslom (Na-propionát és Na-formiát keveréke), de a között is.
csurgaléklé képződésére akkor is számítani kell. Mindezen veszélyek
A szudánifüvek ideális betakarítási időpontját az alábbiak alapján
miatt feltétlenül javaslom a próbavágást és a szárazanyag-tartalom választhatjuk meg.
azonnali mérését az ’olaj nélkül sütő airfry’ berendezéssel annak
Kétmenetes betakarítás: ’hasban’ lévő buga állapotában (NDFd48:
eldöntésére, hogy mehet-e tovább a járvaszecskázó.
65%, szárazanyag-tartalom: fonnyasztással beállítva min. 30%). A haA BMR cirok betakarítása tehát a silókukoricához hasonló mind a zai adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szemérés
műszaki technológiát, mind az időszakot tekintve, de vannak fontos fenológiai fázisához kötött betakarítási gyakorlat takarmányozási
különbségek! A szemet nem érlelő BMR cirok ezért különös figyelmet szempontból nem kedvező, ha a szilázst tejelő tehenekkkel szeretérdemel a betakarítás indításakor, mert egészen mások az optimális nénk etetni. Hosszú évek kísérletei bebizonyították, hogy a piacon
fenológiai fázisra utaló jelek, mint amit az elmúlt 15-20 évben a elérhető hibridek optimális betakarítási ideje tejelő tehénnel történő
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etetéskor (genetikai háttértől függően) a zászlóslevél megjelenése
és a bugázás kezdete között van. A szárazanyag-tartalom azonban
ekkor 20-27% között alakul (hibridtől függően), ami még nem optimális a direkt silózásra. A 27% alatti szárazanyag-tartalom ecetes és
alkoholos erjedést eredményezhet, ezért ebben a fenológiai fázisban
a kétmenetes betakarítás technológiáját, tehát a fonnyasztást javasoljuk (ami sajnos növelheti a szilázs hamutartalmát). Amennyiben
az első kaszálástól kezdve kétmenetes és korai fázisú betakarítást
tervezünk (vegetációs időtartam: 60 nap + 30-35 nap + 30-35 nap),
akkor Magyarországon 2-3 betakarítást valósíthatunk meg ugyanarról
a területről. A növény szecskázható, 30-35% szárazanyag-tartalom

Szecskázott zöld cirok mint silózási alapanyag. A vizesebb
anyagot nagyobb szecskahosszal aprítjuk (2-3 cm).
esetében 2 cm szecskahossz javasoltható (fiatal a növény finom
rostszerkezettel), silómarás esetében 2-2,5 cm. Silózható falközi
silóba, fóliatömlőbe. Szálasan felszedve, majd a bálázóval aprítva akár
bálázható is (3 órán belül becsomagolva, 4-6 réteg fóliával, 60-70%
előnyújtással, 25 µm vagy 35 µm vastag fehér fóliával). A szudánifű
magas cukortartalma révén jól erjed, de renden történő fonnyasztásnál
emelkedik a hamutartalom (földszennyeződés), és magas a fehérjetartalma, ezért ha elérjük a 30% körüli szárazanyag-tartalmat, tejsavtermelő baktérium használatát javaslom silózási adalékanyagként. Ha
nem vártuk meg a 28%-ot, akkor csurgaléklé képződésére kell számítani. Amennyiben nem sikerült elérni a 28% szárazanyag-tartalmat
(és a hamutartalom is 12% feletti), akkor a propionsav és a hangyasav
nátriummal pufferolt változatait vagy Na-nitrit+K-szorbát keverékét
javaslom a káros erjedési folyamatok gátlására alkalmazni.
Egymenetes betakarítás: a tábla folyamatos ellenőrzésével várjuk
ki a 28-30%-os szárazanyag-tartalmat, és ekkor takarítsuk be (ne
fenológiai stádiumhoz kössük!). Ekkor a növény már kissé öreg a
tejelő tehénnek. Tejelő tehenek részére olyan hibridek és kombinációk
keresése lenne a cél, melyek lassú öregedési ütemmel rendelkeznek,
és kedvező rostemészthetőség mellett képesek 30% feletti szárazanyag-tartalom elérésére. Amennyiben a szilázst üszőkkel vagy húsmarhával kívánjuk etetni, és a hozam maximalizálása a cél (a fajlagos
önköltség csökkentése mellett), valamint az egymenetes betakarítás
egyszerűségével a direkt silózás mellett döntünk, akkor mindenképpen fontos, hogy olyan szudánifű-hibridet válasszunk, melynek az
öregedése (és ezáltal a rostemészthetőség romlása) lassabb ütemű.
Növendékek és hízlalás esetében a későbbi fenológiai fázis kevésbé
bosszulja meg magát, mint a teheneknél, de itt is törekedni kell a
jó hibridválasztásra. Direkt silózásra mindig csak az első növedék
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javasolt, mivel a további növedék(ek) szárazanyag-felhalmozódási
üteme nagyban függ a különböző környezeti tényezőktől. Általában
a második növedéket kétmenetes szenázsként, szénaként, esetleg
legeltetve javasoljuk hasznosítani. Járvaszecskázóval takarítjuk be,
és 1-2 cm-es szecskahosszt javaslunk alkamazni, mivel a növény
rosttartalma már emelkedett (ha silómaróval bontjuk a falat, növelhető
a szecskaméret). 28-30%-os szárazanyag-tartalomnál gyorsan és
intenzíven erjed a magas cukortartalma miatt, de még itt is van esélye
az ecetesedésnek vagy az alkoholos erjedésnek. Ezért tejsavtermelő
baktérium használatát javaslom silózási adalékanyagként. Ha nem
vártuk meg a 28%-ot, akkor csurgaléklé képződésére kell számítani.
20-25% közötti szárazanyag-tartalom esetében a propionsav és a
hangyasav nátriummal pufferolt változatai adhatnak az ecetesedéssel
szemben az erjedésnek biztonságot.
Szénakészítés: A szudánifüvekből értékes, nagy fehérjetartalmú és
ízletes szénát lehet készíteni. A kaszálások 60-70 cm-es magasságtól
kezdődhetnek, és a bugahányás kezdetéig végezhetőek az emészthetőségi értékek változásának figyelembevételével. Érdemes szársértős
kaszát használni, mivel ez elősegíti a rendek gyorsabb fonnyadását.
A tapasztalatok szerint nagy nyári melegben a szudánifűrendek kb.
4-7 nap alatt fonnyadnak le a kívánt szárazanyag-tartalomra. A Bovital
hibrid 60-70 cm magasságnál még 20-22%-os fehérjetartalommal (!)
is rendelkezhet. Ez azért is érdekes, mert a hasznosítás ajánlott kezdete 60-70 cm-es magasságtól lehetséges a szudánifüvek esetében.
Tehát ha a cél a nagy fehérjetartalmú szenázs – vagy esetleg széna
– készítése olyan extrém száraz évjáratokban, amikor a lucerna sem
terem megfelelően, akkor a szudánifű alternatívát jelent. A szudánifű
hazánkban áprilistól augusztusig vethető, tehát szezon közben (a
lucerna első-második kaszálását követően) is dönthetünk mellette!
Ki kell emelni, hogy amikor a fehérjetartalom magas a korai (vegetatív stádiumban történt) kaszálás eredményeként, akkor a növény
rostemészthetősége is kiváló! Amennyiben 30-40 napos vágási ciklusokat veszünk figyelembe, úgy Magyarországon 3, max. 4 alkalommal
hasznosíthatjuk ugyanazt a területet. Széna készítésére akár a szilázs/
szenázskészítés utáni második növedék is alkalmas, tehát ugyanazon
területről szenázst és szénát is készíthetünk ugyanabban az évben.
Legeltetés: 60 cm-es növénymagasságtól. Ennek az az oka, hogy
a cirokfélékben természetes módon előforduló ciánglikozidok 60 cm
alatt még jelen lehetnek. A ciánglikozidból (durrin) az emésztés során
kéksav (ciánhidrogén) szabadul fel, ami szöveti oxigénhiányt okoz.
A cirkok közül azonban a szudánifűben a legalacsonyabb genetikailag
ez az anyag!
Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a különböző stresszhatásokkal (pl.: fagyás, jégverés, nagy mennyiségű csapadék) érintett táblák esetén a betakarítást követően a szilázs/széna etetésével legalább
1 hetet várjunk.
Amint látható, a szudánifű (és hibridjei is) a rugalmas hasznosíthatóság miatt kifejezetten értékes takarmánynövényünk, ha értő módon,
a környezeti feltételeket és a differenciált szükségletet (mennyiség,
költség és emészthetőség: üsző, húsmarha, tejtermelő tehén) egyaránt
figyelembe vesszük.
Utolsó gondolatként azzal zárnám a cikket, hogy ez az év arra valószínűleg jó lesz, hogy megtanuljuk a helyén kezelni a cirokféléket
hazánkban is.
Dr. Orosz Szilvia, Fazekas Miklós, Balogh László z
ÁT Kft., Alfaseed Kft., Euralis Kft.
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Erős immunrendszer, gazdaságos tejtermelés
www.timacagro.hu ÉNY-M: 20 262 3308 DNY-M: 20 521 0561 K-M: 20 262 2769 ÉK-M: 20 262 2298 DK-M: 20 262 2569
A tehenek szaporodásbiológiai teljesítménye jelentősen meghatározza a gazdaság profitabilitását! A magzatburok visszamaradás, méhgyulladás, tőgygyulladás valamint az anyagcsereforgalmi betegségek nem csak önmagukban okoznak gazdasági
veszteséget, de közvetlenül befolyásolják a szaporodásbiológiai folyamatokat is. A megfelelően működő immunrendszer csökkenti a betegségek előfordulását, segíti a reprodukciós mutatók javulását és hozzájárul a hatékony, profitábilis tejtermeléshez.

A méhinvolúció hatása a két ellés közötti időre
Magzatburok visszamaradás
Egészséges méhinvolúció
Méhgyulladás
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− 21–30 nappal hosszabb két ellés közötti idő.
− Több a 2 vemhesség közötti üres napok száma.
− Magasabb termékenyítési és vemhesülési index,
alacsonyabb vemhesülési százalék.
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A tőgygyulladás hatása a termékenyülésre
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Szomatikus sejtszám változás Lithamax2 hatására
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Betegségek hatása a szaporodásbiológiára
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24–38%-kal alacsonyabb szomatikus sejtszám.
+285 kg tej/tehén/laktáció.
15%-kal több első termékenyítésre vemhes tehén.
51%-kal alacsonyabb gyógyszerköltség.
65%-kal kevesebb selejtezés.

A Lithamax2 hatása hőstressz idején
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Állományszintű vizsgálat – 2016, Olaszország
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− Magasabb takarmányozási költség.
− 8–15%-kal alacsonyabb tejtermelés.
− Az éves selejtezések 65 – 70%-ka reprodukciós és
tőgyegészségügyi problémákra vezethető vissza.
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A Lithamax2 hatása a gyakorlatban
Az állományszintű vizsgálatokat Franciaországban végezték
el, 2008-ban. 4 tenyészetben, 760 Holstein fríz tehén bevonásával. A csoportok kialakítása az ellések sorrendje alapján
random módszerrel történt.
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XXI. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
A hagyományokat megőrizve folytatódott a sajt- és túrófesztivál eseménysorozata
Gyomaendrődön. Ebben a Békés megyei, a Hármas-Körös partján fekvő csendes, nyugodt
alföldi városban a rendezvény az idén már 21. alkalommal került megrendezésre, melyen a
Sajtkészítők Egyesülete már harmadik évben van jelen, így biztosított a szakmai irányítás
magas színvonala és az egységes sajtminősítési rendszer. A kézműves sajtkészítőknek most is
lehetőségük volt megmérettetni a szakmai zsűri előtt sajtjaikkal és egyéb tejtermékeikkel.

A

fesztivált Dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
főigazgatója nyitotta meg, ki méltatta a több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt. Úgy fogalmazott, hogy
Gyomaendrőd a rendezvény idején példaként
szolgál a minőségi tejtermékek előállításából,
és mutatja az irányt a kézműves feldolgozás
fejlődéséhez.
Toldi Balázs polgármester úgy vélekedett,
a Békés megyei fesztiválokat ma már nem
lehet elképzelni a gyomaendrődi rendezvény
nélkül, amely nem csupán a szórakozásról
szól, hiszen számos szakmai programot is
szerveztek annak érdekében, hogy megismerjék, és eredményesebbé tegyék munkájukat a
sajtkészítők.
Kovács László, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnöke szólt a borutakhoz hasonlatos, egyre növekvő sajtúthálózat kiépítésének helyzetéről. Egyúttal átadta a sajtúthálózathoz újonnan csatlakozó Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatójának, Davidovics
Lászlónak a csatlakozásról szóló oklevelet.
A fesztivál kísérőrendezvényeként a Magyar Sajtkészítők Egyesülete a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával első ízben
rendezett Sajtút Konferenciát, melynek köz-

Az I. Sajtút Konferencia szervezője Varga
György, segítőjével, Kovács Gyöngyivel

ponti témái voltak a turizmus és a sajt kapcsolata, a tematikus utakban rejlő lehetőségek
és a sajt mint helyi termék beillesztése a
turisztikai kínálatba. A Sajtkészítők Egyesülete
2010-ben kezdte kidolgozni a Magyar Sajtút
Hálózat koncepcióját azzal a céllal, hogy egyre
több sajtútállomás létesüljön szerte a Kárpátmedencében. A kitűzött célok elérése tekintetében most jókor vagyunk jó helyen. Egyre
inkább növekszik a fogyasztók részéről az igény, hogy
helyben termelt termékeket
fogyasszanak. A helyi portékák fogyasztását, eladását
megfelelő módon össze lehet
kötni az adott régió, a helybeli táj szépségével, nevezetességével, melyet gasztroturizmusként ismer a szakma.
Mindenki számára érdekes
és tanulságos dolog a sajtkészítés bemutatása, ki tudna
Az esős idő ellenére sok látogatója volt a fesztiválnak
ellenállni egy sajtkóstolásnak,

főleg, ha az egy turisztikai kínálat részét
képezi. Minden sajtútállomás egyedi szolgáltatást, egyedi tejterméket tud készíteni, hisz
tájanként mások a kulturális szokások, hagyományok, ebből eredően a lehetőségek tárháza
végtelen. Itt a rendezvényen a már működő
sajtútállomásokon keletkezett eredményekről,
tapasztalatokról számoltak be a résztvevők,
melyeket egy más helyszínen működő, vagy
még ezt követően megvalósításra kerülő sajtútállomásnak a gazdája be tud építeni, fel
tud használni munkájának eredményes végzéséhez.
Dr. Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke arról adott
tájékoztatást, hogy a gyógyfürdőket üzemeltető
társaságoknál milyen marketingmegoldásokat
alkalmaztak annak elérésére, hogy az alaptevékenységük működése gazdaságos legyen.
Vadász Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara élelmiszeripari tanácsosa a sajtra és
a hozzá kapcsolódó értékekre való figyelemfelhívást a tanösvény példáján keresztül érzékeltette. Kiemelte annak fontosságát, hogy a
látogató a sajtútállomáson találkozzon mindazzal, ami az örökségünk része, de legyen benne
egyediség, és legyen jellemzője a nyitottság.
Davidovics László, a helybéli Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a
szakképzés helyzetéről, az iskola lehetőségeiről adott tájékoztatást.
Dr. Kukovics Sándor, a Juh- és Kecske
Terméktanács Szakmaközi Szervezet ügyvezetője a tej, tejtermékek, köztük a sajtfogyasztás növekedésének számait mutatta be, globális, regionális és országos szinten. A legutóbbi
statisztikai adatok szerint idehaza az egy főre
jutó évi sajtfogyasztás 13,6 kg-ra növekedett,
de még mindig jelentősen elmaradunk az
uniós átlagtól, ami 18,5 kg.
Bukovinszky Béla, a kisüzemi Szent András
Sörfőzde tulajdonosa arról számolt be, hogy
az egyik budapesti sörözőjükben a Nárcisz
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Birtokkal együttműködve sajt és sör párosításából sorozatot indítottak útjára. Mérföldkőnek
tekinthető az a kezdeményezés is, hogy a
borvacsorák mintájára meghonosítják a sörvacsorákat is.
Polgár Zoltán borász a Villány-Siklósi Borút
Egyesület részéről azt hangsúlyozta, hogy a
borút működtetésének lényege az, amikor
látványos gasztronómiai attrakció jön létre,
melynek során jól szervezett szolgáltatások
sora működik együtt annak érdekében, hogy
a középpontba állított bor megismerhetővé
váljon. Nem lehet ez másként a sajtutak esetében sem. A tapasztalatok átvételére biztatta
a sajtosokat, idézve a bölcs közmondást: nem
kell azért szégyenkezni, ha másoktól tanulunk.
Dús Ildikó, a 150 fős Magyardombegyház
polgármestere a pályázati támogatások révén
megvalósított tejfeldolgozó üzem eredményes
tevékenységéről szólt, és kifejezte abbéli reményét, hogy a sajtúthálózathoz történt
csatlakozással jelentős marketingtámogatást
tudnak majd kiváltani.
Maszlik Zoltán Szentéről az országban
elsőként, 2014-ben létrehozott sajtútállomás tapasztalatairól számolt be. Ennek során
ismertté vált, hogy a 40-50 fő közötti csoportok fogadására kialakított sajtútállomás
egész évben tudja fogadni a látogatókat. Éves
viszonylatban 1500 főt látnak vendégül. Egy
utazásszervező cég jóvoltából külföldi csoportok is látogatnak ide.
Varga György, a Nagykörűi Sajtállomás
vezetője, egyben a Magyar Sajtkészítők
Egyesületének alelnöke értékelte és eredményesnek nevezte a sajtút-konferenciát, melynek legfontosabb célkitűzése abban teljesült,
hogy sikerült ráirányítani a figyelmet a sajtútállomások szerepének erősítésére. Végezetül
meghívta a sajtútállomások képviselőit a nagykörűi cseresznyevásár alkalmából megtartásra
kerülő első sajtúttalálkozóra.
BEMI z

XXI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál Sajtversenyének eredményei
1. LÁGY SAJTOK KATEGÓRIÁBAN
Arany minősítés I. hely
Arany minősítés II. hely
Arany minősítés III. hely
Arany minősítés		
		
		
		
		
		
Ezüst minősítés		
		
		
		
		
Bronz minősítés		
		

Vidéki Sajt
Italiamilk Kft.
Madzagfalvi Kézműves
Kékesi-Antal Mária
Vidéki Sajt
Italiamilk Kft.
Lipcseiné Varga Erika
Mek-Mek farm
Magyardombegyházi Szöv.
Golden Media Kft.
Felgyői Kecskesajt
Urbán Tibor
Felgyői Kecskesajt
Tiszaörs Önkormányzat
Varga György
Mádi Sajt

Penészes lágy sajt
Bivaly Ricotta
Sajtok Fehér penészes lágysajt
Lágy kecskesajt szőlőmag őrleményben
Lágy kecskesajt
Bivaly Mozzarella
Kapros-fokhagymás lágy sajt
Kakukkfüves kecskesajt
Lágy fokhagymás sajt
Snidlinges-fokhagymás sajt
Lágy kecskesajt (natúr)
Parenyica
Kecske mozzarella
4 hagymás friss gomolya
Lágy tehénsajt
Mádi rúzzsal érő sajt

2. FÉLKEMÉNY SAJTOK KATEGÓRIÁBAN
Arany minősítés I. hely
Arany minősítés II. hely
Arany minősítés III. hely
Arany minősítés		
		
		
Ezüst minősítés		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bronz minősítés		
		

Golden Media Kft.
Gombos Árpád
Tiszatenyői Start Sajtműhely
Gombos Árpád
Felgyői Kecskesajt
Varga Zoltán
Lipcseiné Varga Erika
Gombos Árpád
Magyardombegyházi Szöv.
Fejes János
Alföldi Garabonciás Kft.
Urbán Tibor
Mucsi Nikoletta, Szűcs László
Madzagfalvi Kézműves Sajtok
Magyardombegyházi Szöv.
Halász Imre
Szabó Zsolt
Halász Imre
Maszlik Családi Gazdaság
Urbán Tibor
Mádi Sajt

Hortobágyi füstölt juhgomolya
Perecesi Érlelt Kecskesajt
Diós sajt
Bakoshegyi
Félkemény kecskesajt (natúr)
Félkemény natúr
Chilis kecske trappista
Laki Csemege
Kékpenészes Sajt
Comte
Garabonciás Juhsajt
Tél 2 (3. hónapos)
5. hétig érlelt kecskesajt
Parenyica
Félkemény füstölt sajt
Natúr lilahagymás sajt
Füstölt trappista
Chilipaprikás natúr sajt
Trappista jelle
Tollán kakukkfüves
Rúzzsal érő félkemény sajt

3. KEMÉNY SAJTOK KATEGÓRIÁBAN
Arany minősítés I. hely
Arany minősítés II. hely
Arany minősítés III. hely
Ezüst minősítés		
		

Varga György
Golden Media Kft.
Mádi Sajt
Mádi sajt
Maszlik Családi Gazdaság

Kecskesajt
Érlelt, füstölt juhsajt
Mádi kemény sajt
Mádi lyukas sajt
Maszlik sajt

4. EGYÉB KATEGÓRIA

Kelendő volt a parenyica

Arany minősítés I. hely
Urbán Tibor
Arany minősítés II. hely
UrbánTibor
Arany minősítés III. hely
Halász Imre
Arany minősítés		
Urbán Tibor
		
Mucsi Nikloletta, Szűcs László
			
		
Kékesi- Antal Mária
Ezüst minősítés		
Gombos Árpád
		
Urbán Tibor
		
Urbán Tibor
		
Felgyői Kecskesajt
Bronz minősítés		
Magyardombegyházi Szöv.
		
Madzagfalvi Kézműves Sajtok

Házi vaj
Grillázskrémes sajtkrém desszert
Tehéntúró
Áfonyás joghurt
Kecsketúró mézzel,
gyömbérrel, feketeszeder lekvárral
Parenyica
Ostoros
Tolbán Kék
Medvehagymás sajtkrém
Epres kecske ivójoghurt
Túró
Epres krémjoghúrt
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Egészséget támogató csomag –
Újítás a Sprayfo borjú tejpótló tápszerekben
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
A borjak életük első heteiben különös módon érzékenyek a bélfertőzésekre, ebben az időszakban nagy a mortalitás. Az üszőborjak elhullási
százaléka 2 napos kor és a választás között jelenleg is 8% és 12%
között van! A borjak elhullásának jóval több mint feléért a hasmenés
(bélgyulladás vagy egyéb) okolható, míg a fennmaradó esetek nagy
részében légzőszervi megbetegedés a felelős. Teljesen egyértelmű,
hogy az ilyen magas megbetegedési és elhullási arány nagyfokú
figyelmet igényel. Rendkívül fontos a borjúnevelés menedzsmentje,
a kritikus első hetekben az immunrendszert kell elsősorban erősíteni.
Jelen cikkünkben a kolosztrumitatás és a Sprayfo, illetve a Sprayfo
Egészséget támogató csomag hatásáról lesz szó, amelyek pozitívan
befolyásolják a borjak immunrendszerét, ezzel megalapozva a későbbi
teljesítményt.

felnevelését. A termékpaletta folyamatos fejlesztésével párhuzamosan
a Trouw Nutrition korszerűsítette a Sprayfo LifeStart termékeket az
egészséget támogató hatás érdekében. A Sprayfo Egészséget támogató csomag segít megelőzni a gyomor-bélrendszerben előforduló
rendellenességeket, ezáltal maximalizálva a borjú növekedését és
egészségét. A megelőző stratégiák egyik oldalról a borjú tejpótló
tápszerének táplálóanyag-tartalmát, ezen belül a vitamin- és ásványianyag-tartalmat növelik. Az ásványi anyagok és vitaminok önmagukban nem kompenzálják a gyenge kolosztrumellátottságot, viszont a
kiegészítők elősegítik a borjú szervezetének erősítését és az aktív
immunitás gyorsabb kialakulását.
A lehető legjobb ellenállóképesség úgy alakítható ki, ha a kolosztrumitatás után következő tejpótló tápszer emelt szintű vasat, vitaminokat
és ásványi anyagokat, valamint probiotikumokat és prebiotikumokat
tartalmaz. Az ezen felül alkalmazott vitamin-,
ásványianyag- vagy nyomelemkiegészítést a
borjú életének 2. napjától 5 egymást követő
napon keresztül érdemes adni. Előnyös, ha a
kiegészítő különböző antioxidánsokat tartalmaz, mint például szerves szelént, természetes E-vitamint és C-vitamint.
A légzőszervi megbetegedés vagy bélgyulladás akár több hónappal is kitolhatja az első
ellés idejét, ezzel komoly gazdasági károkat
okozva a telepeken.

Kép: Trouw Nutrition

Rövid szénláncú zsírsavak

Kolosztrum: a folyékony arany
A borjak rendkívül fogékonyak a bélfertőzésekre, mivel születésük idején az immunrendszerük nincs teljesen kifejlődve, ehhez a folyamathoz időre van szükség. Valószínűleg az újszülött borjak egészségét és
vitalitását befolyásoló egyetlen és legfontosabb tényező a kolosztrum.
A kolosztrumból származó immunglobulinok által megszerzett passzív
immunitás megóvja a borjakat a kórokozóktól életük első heteiben,
amíg kialakul náluk az aktív immunitás.

A Sprayfo Egészséget támogató csomag
A Sprayfo hosszú idejű tapasztalattal rendelkezik a borjúnevelés terén,
elsősorban a borjú számára lehető legkedvezőbb tejpótló tápszer itatási technológiáinak kifejlesztésével, így segítve a jövő tejelő teheneinek

A Sprayfo Egészséget támogató csomagjában az egyik újítás a rövid szénláncú zsírsavak és szerves savak sóinak alkalmazása.
A rövid szénláncú zsírsavak erősítik a bélfalat, és elősegítik a megfelelő egészségi
státusz fenntartását. A rövid szénláncú zsírsavak elősegítik a bélfal
sérüléseinek gyorsabb gyógyulását, és növelik a bélfelületet, ezzel
hatékonyabb lesz a táplálóanyagok felszívódása. Ezenkívül a lassan felszabaduló rövid szénláncú zsírsavak a véráramon keresztül
eljutnak a bendőhöz is, ahol támogatják a bendőpapillák fejlődését,
ezáltal a választás idejére javul a szilárd takarmány felvétele és
megelőzhető a választáskori visszaesés.

Emészthetőség
A vékonybélben az emésztési idő 4-6 százalékát tölti a takarmány. Ezalatt kell, hogy a fehérjeemésztés befejeződjék, illetve a
zsíremésztés végbemenjen. Alapvető követelmény, hogy a lehető
legalacsonyabb mennyiségű emésztetlen fehérje, illetve zsír kerüljön
a vastagbélbe.
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A tejpótló minőségének kulcsa az összetevőkön kívül az emészthetőségben rejlik. Nem elegendő a nyersfehérje-tartalomra figyelni, az is
fontos, hogy az miből származik.
Nézzük meg ezt számokkal is:
Vegyünk egy 22% (A) és egy 27% (B) nyersfehérje-tartalommal rendelkező tejpótló tápszert!

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldási csomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató
automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal,
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

A 22% nyersfehérje könnyedén összerakható a receptúrában sovány
tejpor (36% nyersfehérje-tartalom) és hidrolizált búzafehérje (80%
nyersfehérje-tartalom) segítségével. Ebben az esetben a végtermékben lévő fehérje emészthetősége a borjú számára igen magas,
átlagosan 97%.
Ekkor a nyersfehérje vékonybélben emészthető hányada 22% x 97%
= 21,34%, a vastagbélbe a maradék 0,66% kerül, amely minimális
mennyiséget jelent.
A 27% nyersfehérje a receptúrában igen magas soványtejporés hidrolizáltbúzafehérje-tartalmat feltételez, amelynek az árban is
jelentkeznie kell. Amennyiben az ár ennek ellenére nem kiemelkedően magas, és a nyersrosttartalom is növekszik, akkor a termék
valószínűleg szójafehérjét tartalmaz, amelynek emészthetősége mindössze 60% körül van. Ebben az esetben a végtermékben lévő fehérje
emészthetősége a borjú számára csökken, átlagosan 85%.
Ekkor a nyersfehérje vékonybélben emészthető hányada 27% x 85%
= 22,95%, a vastagbélbe a maradék 4,05% kerül, amely 5-6-szoros
mennyiséget jelent az előzőhöz képest, ezáltal a bélgyulladás kockázata is jóval nagyobb lesz!
Tejpótló „A” Tejpótló „B”
22%
27%
+
+
+
+
+
97%
85%
21,34%
22,95%
0,66%
4,05%

Kép: Trouw Nutrition

Nyersfehérje %
Sovány tejpor
Hidrolizált búzafehérje
Szója
Emészthetőség
Fehérje, emészthető hányad
Fehérje, nem emészthető hányad

Fentiekből könnyedén megállapítható, hogy nem elegendő a puszta
számokat figyelembe venni, hanem különösen fontos a mögötte lévő
tartalom is.

Összefoglalás
A tejelő fajtákhoz tartozó borjak rendkívül érzékenyek a bélfertőzésekre. Életük első néhány hetében a gyomor-bél rendszer gyors
fejlődésen megy keresztül, amely folyamat közvetlenül a borjú
születése után megkezdődik. Éppen ezért a borjú életének megfelelő indításához létfontosságú az állat ellátása kitűnő minőségű
kolosztrummal. A kolosztrumitatás befejezése után a Sprayfo tejpótló
tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését
és fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget
támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető
legjobb módon segítik a borjakat. Mindezt összegezve: a tejelőtelepek jövőjét a borjak jelentik!

További információ:
www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo
A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Létrejött a Közép-Európát átfogó
nemzetközi gasztronómiai szövetség
Április 12-én a Szent István Egyetem
tanácstermében 30 résztvevővel jött létre
a közép-európai országok gasztronómiai
szervezete, a KEGSOSZ, a Közép-európai
Gasztronómiai és Sommelier Egyesület
(Central European Gastronomy and
Sommelier Association).

A szervezet ellensúlyozni szeretné a nagy
nyugati gasztrohálózatok térnyerését, melyek
a minőség rovására nagy mennyiségű termékeikkel elárasztották Közép-Európát. A neves
márkák és elegáns csomagolások jó ideig felül
tudtak kerekedni, de fokozatosan előtűntek
az igazi értékek. A térség országai öntudatra
ébredtek. Felfedezhettük gyümölcseink párját
ritkító zamatát, a zöldségek, gabonák magas
szervezet elnökének Slezsák Zoltánt, a Magyar
minőségi szintjét. Sikerült olyan értékes állatSommelier Szövetség elnökét választották meg. Nagy
megtiszteltetés a Magyar Sajtkészítők Egyesülete
fajokat megmenteni, mint a mangalica vagy a
számára, hogy vezetőjük, Kovács László is bekerült a grémimagyar szürke.
A Kárpát-medence sajátságos éghajlati
um vezetésébe. A létrejött gasztronómiai szervezet tagozatai
A Közép-európai
viszonyai,
talajadottságai különösen kedvezőek
között találjuk a Sajt és Tejtermék szekciót is.
Gasztronómiai és
a mezőgazdasági termények számára. Mindez
Az alakulóülésen a magyarországi résztvevőkön túl
Sommelier Egyesület
elnöke, Slezsák Zoltán
kiegészülve az itt élő emberek évszázadok alatt
Horvátországot, Szlovákiát, Romániát, Szerbiát, Szlovéniát,
kialakított, kinemesedett feldolgozási technikáiKárpátalját összesen 30 alapító tag képviselte, akik elismert
és sikeres szakemberek, cégek, szervezetek vezetői.
val olyan értékeket jelent, amely a legmagasabb gasztronómiai színvoAz egyesület fő célkitűzése a közép-európai országok gasztronó- nal elérését teszi lehetővé. Ezen a területen az eredmények megsokmiai, kulturális és kulináris értékeinek összefogása, hagyományai- szorozhatók akkor, ha az egyes ágazatok nem külön-külön dolgoznak,
nak megőrzése, megismertetése, népszerűsítése és piacra juttatása hanem hálózatot alkotnak, és egymást segítve lépnek tovább.
BEMI z
országhatáron belül és Közép-Európa szerte tíz országban.
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A sajtok 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 leggyakoribb belső sajthibák közül a lyukazási
hibákkal fejeztem be. Ebben a számban a sajtok legfontosabb íz- és szaghibáival
foglalkozom. Az egyes hibacsoportok számozását az előző részekben elkezdett
sajthibák folyamatosságát fenntartva folytatom.
4. A sajtok fontosabb
íz- és szaghibái
A sajtok íz- és szaghibái legtöbbször nem
egyedileg, hanem valamilyen egyéb hibával
együtt jelennek meg. A korábbiakban leírt
sajthibák és rendellenességek kísérőjelenségeként legtöbbször a sajtok íze és szaga is
megváltozik. A kéreghibák gyakran rothadásos, dohos, penészes ízzel és szaggal is párosulnak. A sajtok nagyobb víztartalma, a sajtra
jellemző pH értéknél magasabb vagy alacsonyabb érték nemcsak a sajttészta lyukacsozottságában idézhet elő változásokat, hanem
a sajtok ízében is. A vajsavasan puffadt sajtok
puffadása együtt jár az émelygős, vajsavas
szaggal és ízzel. Az élesztős korai puffadás
esetén pedig élesztős szagú a sajt.
Az elkülönülten jelentkező íz- és szaghibák
száma viszonylag kevés. A következőkben
ezeket mutatom be.
Rothadásos íz és szag

Jellemzői: a sajt íze és szaga legtöbbször
undort keltő, kellemetlenül bűzös, rothadásos
(putrid). Az íz kellemetlen elváltozása mellett
a sajt állománya legtöbbször pépes.
Kétféle rothadás fordulhat elő: a fehér rothadás és a szürke rothadás. Mindkét esetben
a sajt íze és szaga bűzös, rothadásos, és a
sajttésztában repedések láthatók, a szürke
rothadásnál szürke színű foltok kíséretében. Az
idősebb sajtok szaga fokhagymára emlékeztet.
Fehér rothadás
A keménysajtféleségek (ementáli, pannónia)
veszélyes hibája, de a gyengén savanyított, illetve erősen mosott félkeménysajtokban is nagy károkat okozhat (pl. edámi).
A sajtban erősen vagy gyengén körülhatárolt,
kisebb-nagyobb, fehér színű, lágy, esetleg
kenőcsös állományú bűzös foltok láthatók.
Sokszor csak a lyukak felülete vagy a sajtnak
csak bizonyos része fehér rothadásos, néha
azonban az egész sajt hibás.

Oka: a fehér rothadást a Clostridium sporogenes baktérium okozza. A fertőzés származhat
már a tejből, elsősorban trágyaszennyezésből
vagy rosszul erjesztett silótakarmányokból,
esetleg fertőzött vízből, porból utófertőzéssel
kerülhet bele. Mivel a Cl. sporogenes spórás
baktérium, ezért a tej pasztőrözését túléli, így
szaporodni képes állapotban kerül a sajtba.
A tejben, sajtban való jelenléte azonban
nem mindig jár együtt a sajt rothadásával,
mert a szakszerűen készített sajtban a Cl.
sporogenes számára kedvezőtlenek a feltételek. A rothasztó mikrobáknak ugyanis a
magas pH értékű közeg a kedvező. 6,0 pH
értéknél élénk a fejlődésük, szaporodásuk,
melynek mértéke csak 5,7 pH alatt csökken.
Tehát mindazok a sajtkészítési műveletek és
paraméterek, amelyek a sajtban magasabb
pH értéket hoznak létre, elősegítik a Cl. sporogenes által okozott hiba kialakulását. Ilyen
hatások:
– Ha az ementáli sajtnál az utómelegítési
hőmérséklet túlságosan magas (pl. 58 °C),
akkor a tejsavbaktériumok egy része elpusztul, a maradék élő, hasznos mikrobák pedig
kevés tejsavat termelnek, melynek következtében magas lesz a sajt pH értéke, ez
pedig kedvez a rothasztó mikrobák szaporodásának.
– Ugyanilyen hatású az is, ha túlmossuk a
sajtalvadékot, mert ilyenkor tejcukrot és
tejsavat is távolítunk el az alvadékból, amely
ugyancsak megemeli a sajt pH-ját, és kedvez a rothasztó baktériumoknak.
– Ha a sajtkészítő nagyon törekszik a szép
nagy, kerek erjedési lyukas keménysajt
készítésére, és hosszabb ideig tartja a sajtokat a magas hőmérsékletű érlelőhelyiségben, akkor az idő múlásával, meghosszabbodásával egyre emelkedik a sajt pH-ja, ami
újra csak a rothasztó mikrobáknak kedvez.
A tetszetős lyukazás alakításának elősegítésére célszerűbb inkább a propionsavbaktérium-színtenyészet alkalmazásával élni.
– A túlsózott sajtok az alacsony tejsavtartalom
miatt hajlamosak a rothadásra.

Védekezési lehetőségek:
• A vajsavas puffadáshoz hasonlóan elsősorban a fertőzés megelőzése jöhet szóba.
A tehenek takarmányozása és a sajt készítése során mindig a legnagyobb higiéniát kell
biztosítani.
• Fontos a szakszerű pasztőrözés és a tej
feldolgozása során a további utófertőzések
elkerülése.
• Biztosítani kell a megfelelő savanyítóerélyű
tejsavbaktérium-színtenyészetek elszaporítását.
• A sajtok víztartalma ne legyen magasabb a
sajttípusra jellemző értéknél!
• Védelmet adhat a sajttészta megfelelő savanyúsága is. Préselés után a sajtok pH-ja ne
haladja meg az 5,2 pH-t.
• A sajtalvadék mosásánál kerülni kell a túlzott mosást, mert ezáltal magasabb lesz a
sajttészta pH-ja, ami kedvező a rothasztó
mikrobák számára.
Szürke rothadás
Elsősorban a nyers tejből készült keménysajtoknál fordul elő. A sajttészta szürkés színű,
szaga és íze undorító. Okozója a Bacterium
proteolyticum. Ez a baktérium hőérzékeny,
ezért a pasztőrözött tejből készült sajtban ez
a hiba nem fordulhat elő, ha elkerüljük az
utófertőzést.
Keserű íz

Jellemzői: a sajtok egyik legsúlyosabb hibája,
mert a keserű íz nehezen vagy egyáltalán
nem szüntethető meg. A keserű ízű sajtok
ömlesztésre sem alkalmasak, mert a különféle
ízesítőanyagokkal is csak nehezen fedhető el a
keserű íz. A keserű íz lehet állandó, vagy csak
átmenetileg jelentkező. Ugyanis az átmeneti
keserű íz a fiatal, félérett sajtoknál gyakran
előfordul, de ez az érés során megszűnik.
Okai lehetnek:
• A fiatal sajtoknál előforduló keserű ízt a
sajtfehérje érés során végbemenő lebomlásának átmeneti termékei, a peptonok okozzák.
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A peptonok további lebomlása során keletkező anyagok már nem keserű ízűek, és
hozzájárulnak a sajtok jellegzetes íz-, szagés aromavilágának kialakításához.
Az érett sajtok keserű ízét a fehérjebomlás nem kívánt folyamata során keletkező
vegyületek okozzák (pl.: aldehidek és ammóniumsók vegyületei). A hiba összefügghet
az alvadék helytelen kidolgozásával, amikor
magasabb a víztartalom a kívánt értéknél.
Itt a keserű ízt a különböző fehérjebontó és
keserű ízt termelő baktériumok okozzák (pl.:
peptonizáló mikrokokkuszok, egyes élesztők,
kóli-aerogéneszek, spórás aerob csírák stb.).
Keserű ízt okozhat az is, ha a kólis puffadás
megakadályozása céljából a sajttejhez adott
kálium-nitrátot túladagolják.
A keserű ízhiba jelentkezhet akkor is, ha a
sajtgyártás során az alvadékot túlmossák. Ez
esetben a sajttészta pH-ja megemelkedik,
és ez kedvez a káros fehérjebontó mikrobák
számára.
A nevezett ízhiba kialakulását a túl alacsony érlelési hőmérséklet is előidézheti,
mert ilyenkor a fehérjebomlás terjedelme és
mélysége nem éri el a kívánt mértéket.

Védekezési módok:
– a káros fehérjebontó mikrobák ellen szakszerű pasztőrözéssel és annak paramétereinek betartásával védekezhetünk,
– a kádmunka során a sajt jellegének megfelelő savanyítást pontosan végezzük el,
azaz a megfelelő savfokemelkedést, illetve
pH-csökkentést el kell érni,
– az alvadékot szakszerűen ki kell dolgozni, a
sajt jellegének megfelelően ki kell szárítani,
– el kell kerülni az utófertőzést, a kádmunka
során alkalmazott eszközöket mindig fertőtleníteni kell használat előtt,
– a sófürdő és az érlelés hőmérsékleti paramétereit be kell tartani,

– végül, az alvadék mosását soha ne vigyük
túlzásba!
Avas, szappanos, olajos íz
Ma már szerencsére ritkábban fordul elő. A sajtban lévő zsírok általában a sajttípusra jellemző
irányban és mértékben bomlanak le, és ezzel
kellemes, speciális íz-, szag- és aromaanyagok
képződhetnek (lásd: márványsajt, camembert,
pálpusztai, pogácsasajt stb.). Azonban a hidrolitikus zsírbomlás következtében originális
– vagy baktériumos – eredetű lipázenzimek
hatására kellemetlen, avas íz is kialakulhat.
A hiba kialakulása ellen a nyers tej szakszerű kiválogatásával, azaz az „öregfejős” és
tőgygyulladásos, lipázos tejeknek a sajttejek közül való kizárásával és a minél előbbi
pasztőrözéssel védekezhetünk.
A szappanos ízt az alkáliképző vagy nyálkásító baktériumok elszaporodása okozhatja, de
a hiba megjelenését penészek és élesztők is
elősegíthetik.
A keménysajtok édeskés, csípős íze
A korszerű és jól felkészült tejipari szakemberek
világában, a starterkultúrák alkalmazása mellett
ma már szerencsére ez is ritkán fordul elő. Oka az
erőteljes propionsav-termelés (a sajt érése során),
amikor a propionsavbaktérium-színtenyészetet
túladagolják. A hiba szívós állománnyal is párosul.
Megelőzhető, ha csökkenjük a propionsavbaktérium-színtenyészet mennyiségét.
Édeskés, émelyítő íz
A vajsavas puffadással jár együtt. A hibát
okozó vajsavbaktériumok jellemzőit és a védekezési lehetőségeket a sajtok utólagos puffadásánál már leírtam.
Tisztátalan íz és szag
A hiba rendszerint káros mikrobatevékenység
következménye, melynek eredetét pontosan

meghatározni ma még nem tudjuk. A hiba fellépése ellen fokozott istálló- és fejési, valamint
tejkezelési higiéniával, szakszerű pasztőrözéssel és a sajtkészítés során az utófertőzés
elkerülésével védekezhetünk.
Savanyú íz és szag
Az alvadék túlsavanyodásának a következménye. Oka lehet, hogy túl magas beoltási százalékkal adagoltuk a kultúrát a kádtejbe, vagy a
döntően tejsavat termelő sztreptokokkuszok túlsúlyba kerültek az alkalmazott színtenyészetben.
Esetleg megnyújtották az alvadék kidolgozásának valamelyik szakaszát, vagy a kellő figyelem
hiányában a teljes kádmunka idejét, és egy kis
szakmai zsargonnal élve „elszaladt a savfok”!
Hogyan védekezhetünk a hiba ellen?
Figyelmesen kell a kultúrát hozzáadagolni a
kádtejhez, és be kell tartani a gyártási paramétereket. Szükség esetén az alvadék mosásával
is védekezhetünk a hiba ellen. A túlsavanyodott
alvadékot az utósajtolás közben kell mosni.
Általában 0,2 SH° túlsavanyodást 3% mosóvízzel lehet ellensúlyozni. A mosóvíz hőmérséklete
egyezzen meg az alvadékéval! A túlsavanyodott
alvadék mosása csak kényszerű lépés. Ugyanis
a mosás kihat a sajt állományára is, ellágyítja a
sajttésztát, sőt túlmosás esetén jellegtelen, üres
ízt, esetleg kesernyés utóízt is okozhat.
Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II.,
Élelmiszeripari és Begyűjtési Könyv- és Lapkiadó
Vállalat, Budapest 1954.
Dr Pulay G. (1962): Biológia IV., Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1962.

(Lapunk legközelebbi számában a Friss sajtok és
túróféleségek leggyakoribb hibáival folytatjuk)
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Kézműves Sajtkészítés
Támogatása
3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések
a kisüzembe.
3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.

Logo R26 G23 B27
Element RGB R243 G153 B0
Subline R134 G135 B136

3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.

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

www.bizerba.hu

Innovate System Hygiena
GYORS MIKROBIÁLIS SZŰRŐ RENDSZER

ZEISS CORONA - NIR
SPEKTROMÉTERES ALKALMAZÁSOK
A TEJIPARBAN

Inkubációs periódust követően kevesebb, mint 1 óra alatt biztosítja
a minőség-ellenőrzés eredményét tej-, élelmiszer- és üdítőital gyártók
számára, hogy gyors visszajelzést kapjanak termékeik minőségéről
és azok minél hamarabb a vásárlók rendelkezésére álljanak.
Működési elv
Az adenozin-trifoszfát (ATP)
bioluminesz-cenciája az alapja,
ami elfogadott szűrőmódszer
tej-, élelmiszer- és italtermék
gyártók körében gyors mikrobiológiai ellenőrzésére.

Tejipari termékek (ömlesztett sajt, kemény sajt, tejpor)
paramétereinek professzionális vizsgálata
 zsír  szárazanyag  pH  nedvesség  fehérje  laktóz

A legszélesebb körben alkalmazható
Sajt mártás, pépes gyümölcslevek, sűrű pudingok.
Az Innovate alkalmas a tesztelésükre. Egyetlen egyéb gyors módszer sem képes lefedni
ilyen mértékben a tesztelhető termékek és alkalmazások körét. Az Innovative System
rugalmas és könnyen használható, még a nehezen tesztelhető terméktípusok esetében is.
Szabadítsa fel termékeit napokkal korábban
Az Innovate gyors mikrobiális szűrőrendszerét
napjaink gyártói igényeinek megfelelően tervezték,
hogy a termékek piacra bocsátása gyors, hatékony
és biztonságos legyen.

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

www.bentleyhungary.hu

1118 Budapest,
Budaörsi út 131/B
Tel.: +361 246 6527
+361 246 6697
Fax: +361 246 6930
noackhu@noack.hu

NOACK MAGYARORSZÁG KFT.
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Lehet, hogy

ARCRA NEM

ezt ajánlanánk…

...de a

TŐGYEGÉSZSÉGÜGYBEN
®
az LSA bizonyosan

JÓ VÁLASZTÁS!
Az LSA® gyengéd a bőrrel,
de kíméletlen a tőgygyulladásért
felelős kórokozókkal.
Négy LSA® tartalmú formula
az Önök igényeire szabva.

FORGALMAZÓ:
Hypred Hungária Kft.
2040 Budaörs, Baross u. 165/3.
Tel: 20/218-1939, 20/501-5266, 30/658-7148
www.kersia-group.com
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