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Nincs elég hazai tejtermék
Sorrendben a kilencedik tejágazati kon-
ferencia került megtartásra Gárdonyban, 
november 14-én. A Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanácsnak az volt a 
célja, hogy bemutassa a rendezvényen 
a tejtermelés aktuális helyzetét. Bognár 
Lajosnak, az Agrárminisztérium élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős helyet-
tes államtitkárának értékelése szerint 
világszinten nincs túltermelés, annak 
ellenére, hogy az Európai Unió nyers- 
tejtermelése 2013 óta folyamatosan 
emelkedik. Az ok, hogy Kínában tovább-
ra is nő a kereslet a tej és a tejtermékek 

iránt, várható, hogy ez a tendencia továbbra is megmarad.
A helyettes államtitkár elmondta még, hogy a tej ez évi első féléves 

havi átlagára 34,4 euro/kg volt, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. 
A jelenség azzal magyarázható, hogy a nemzetközi piacon a főbb fel-
dolgozott termékek, a vaj, a vajolaj, a sajt és a sovány tejpor árai régóta 
magasak. Összességében úgy lehet értékelni, hogy a globális tejágazat 
helyzete stabil, mely előnyös a magyar tejipar számára is.

A hazai állapotokra az a jellemző, hogy a statisztikai adatok a szarvas-
marhalétszám folyamatos növekedését mutatják, de ennek egyik összete-
vője, a tejelőszarvasmarha-állomány nem növekedik. A helyettes államtit-
kár értékelése szerint Magyarországon 119 tejfeldolgozó létesítmény van, 
de a felvásárolt tejnek 70 százalékát három tejipari üzem dolgozza fel.

Pozitívan értkelte, hogy növekszik a hazai tejtermékfogyasztás, mely 
növekedést a tej áfájának öt százalékra csökkentése és a sajt- és vajfo-
gyasztás növekedése okozta. Nem lehetünk elégedettek, mert a fogyasz-
tás növekedése nem származik teljes mértékben a magyar tejágazat 
növekedéséből. Még mindig elég magas, 16,7 százalékos a tejágazat 
külkereskedelmi hiánya, vagyis nincs elég hazai tejtermék az igények 
kielégítéséhez. Ennek  oka, hogy továbbra is sok nyerstejet importálunk. 
A következő években a legfontosabb stratégiai célnak azt kell kitűzni, 
hogy ellássuk a lakosságot jó minőségű hazai tejtermékkel, növekedjen a 
magasabb hozzáadott értékű termékek aránya. A hazai tejiparban a fog-
lalkoztatottak száma megközelíti a hétezret, a szektor tavalyi árbevétele 
316 milliárd forint volt, ebből az export 70 milliárdot tett ki. A helyettes 
államtitkár megemlítette, hogy az agráriumon belül a tejágazat szerepe 
meghatározó, ugyanis a foglalkoztatottak aránya meghaladja a hét száza-
lékot, az árbevétel pedig a nyolc százalékot. 

Mondanivalójában kitért a termelés alapját meghatározó tömegtakar-
mányokat érintő mikotoxin helyzetre is. 

Cáfolta azt az állítást, hogy az összes hazai búza és árpa fuzáriumtoxin-
nal fertőzött, de a hektikus időjárás miatt egyes területeken erősebben 
szennyezett tételek is lehetnek. A DON (deoxynivalenol) toxin szeny-
nyezettségéről elmondta, hogy általában csekély, de esetenként extrém 
magas értékek is előfordulnak. Nem kell ezt sem negligálni, sem eltúlozni, 
mert mindkettő egyaránt bizalmatlanságot kelt a tejet és tejtermékeket 
fogyasztók körében.

Bognár Lajos kitért még a szarvasmarhák egészségügyi kezelése során 
alkalmazott antibiotikumokra is, mint mondta, előbb-utóbb piaci kérdés 
lesz abból, hogy egy-egy állományt kezeltek ilyen szerrel vagy nem. Arra 
kell törekedni, hogy javuljon az állatok egészségügyi állapota, akkor csök-
keni fog az antibiotikum-fogyasztás.
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eled város Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, a Rábaközben található, lakóinak 
száma nem éri el a 3000 főt. Nevét az 

Osl nemzetségben (a 108 magyar nemzetség 
egyike) gyakori Belud személynévről kapta. 
Beled évszázadok óta a Dél-Rábaköz földrajzi 
és közigazgatási központja. Folyamatos fej-
lődését a jó minőségű, magas aranykoronájú 
földekre alapozott mezőgazdaság, a beledi 
agyagra települt téglagyár és az egykor a tele-
pülésen élő zsidóság által létrehozott kereske-
delem határozta meg. Az elmúlt évszázadok 
alatt a sok pusztítás ellenére a település min-
dig újjáépült, képes volt a fejlődésre.

A Beled határában lévő, kiváló termelési 
mutatókkal rendelkező szarvasmarhatelepet 
Sukola András cégvezető mutatta be. Sukola 
András agrármérnök 2004 óta látja el a 
Beleden lévő, különböző gazdasági tevékeny-
ségekre létrehozott vállalkozások cégvezetői 
teendőit, ezen vállalkozások egyike az Extra 
Tej Tejtermelő Kft., mely a tejelő szarvas-
marha-ágazatot működteti.  A bevezetőben 
arról érdeklődtem, hogy milyen tényezők 
játszottak szerepet szakmai pályafutásának 
alakulásában, hogyan lett cégvezető?

Felvidéki származású vagyok, Révkomáromba 
jártam gimnáziumba. Édesapám állattenyésztő 
mérnökként a szarvasmarha-tenyésztés terü-
letén elismert szakember hírében állt. Követve 
a szülői példát, én is a mezőgazdaságban 
képzeltem el boldogulásomat, így kerültem 
Mosonmagyaróvárra az egyetemre, ahol álta-
lános agrármérnöki diploma után növényvéde-
lemből másoddiplomát is szereztem.

1999-ben fejeztem be tanulmányaimat, de 
pályafutásomat nem a mezőgazdaság területén 
kezdtem el, hanem a kereskedelemben. Néhány 
év eltelte után úgy döntöttem, nem szabad 
hagyni, hogy az egyetemen megszerzett ismere-
tek kárba vesszenek, visszatértem eredeti szak-
mámhoz, elhelyezkedtem a cégcsoport Beleden 
lévő gazdaságában. Először csak a növényter-
mesztés területén dolgoztam, majd 2006 óta az 
itt működő tejtermelő ágazat tevékenységének 
koordinálása is hatáskörömbe tartozik.

Mit kell tudni erről a cégcsoportról és a 
tejtermelő ágazat működéséről?

A cégcsoport 2003-ban került a mostani 
tulajdonosok birtokába, akik magyar magán-

személyek. A gazdálkodás mintegy 2000 ha 
területen folyik, melynek nagyobb hányada 
bérelt földterület. A tejelő szarvasmarhatartás 
már a jogelőd szervezetnél is a gazdálkodás 
szerves részét képezte. A gazdaság szarvas-
marha-állományát jelenleg kétezer-háromszáz 
egyed alkotja, ebből a tehénlétszám ezer fölött 
van, melyből 900-at fejünk. 2006-tól az állo-
mánynál a legfontosabb tenyésztési célként 
a tej mennyiségének növelését határoztuk 
meg. Ennek érdekében a párosítási tervbe 
csak olyan bikák kerültek be, melyek 2000 
feletti GTPI pontszám fölötti tejmennyiség-örö-
kítőértékkel rendelkeztek. Ezzel a módszerrel 
sikerült a tejmennyiséget jelentősen növelni, 
míg 2003-ban 5.985 kg tejet értékesítet-
tünk évente tehenenként, addig 2018-ban 
már 11.789 kg-ra növekedett a termelésünk. 
Példánkból levonható az a következtetés, hogy 
az elérendő célok közül egyet kell kiválasztani 
és kiemelni, melynek megvalósítása érde-
kében a többi tulajdonság fejlesztése csak 
alárendelt szerepet játszhat, ez nem jelenti 
azt, hogy a többi tulajdonságot kizárjuk. Ha 
minden tulajdonságot egyszerre szeretnénk 
fejleszteni, akkor az lassú fejlődést fog ered-
ményezni. Abban vagyunk érdekeltek, hogy 
minél nagyobb mennyiségben termeljünk tejet. 
Két évvel ezelőtt annyit változtattunk az elé-
rendő cél irányán, hogy a nagy tejhozamot 
örökítő bikák közül csak azokat használjuk, 
amelyek a tej beltartalmának növelését is 
örökítik. Igaz, jelenleg a magasabb beltartalmú 
tej a feldolgozók részéről nincs kellőképpen 
honorálva.

Idei évtől ehhez még pluszban a bikának 
800 NM (gazdaságos termelés) feletti értékkel 
kell rendelkeznie. Nagyon kevés bika tudja 
ezeket a paramétereket együttesen teljesíteni.

Tervezzük növelni a tehénlétszámot, nagy-
ságrendileg 1100-1200 közötti tehénlétszám-
ban gondolkodunk. Az állomány növelésénél 
figyelembe kell azt is venni, hogy az időszaki 
ellési hullámok ne okozzanak helyszűkét.

Miként alakul a laktációk száma?  Milyen 
összefüggést mutat a laktációk számának 
alakulása a gazdaságossággal? 

Laktációs mutatónk jelenleg 1,83. Az alacsony 
érték két dologgal magyarázható.

Elsőként említeném, hogy 2015 novemberé-
ben elkezdtünk egy Prototeka zopfii-mentesí-
tési programot. Így a 2016-os évben 13,53%, 

2017-ben 18,7% került selejtezésre a normál 
kikerülésen felül. Ezt a kiesést fiatalokkal lehet 
csak pótolni. 

Másodikként a növekvő állományban az első 
laktációt zárók lefelé húzzák az átlagot.

Nem tartom szerencsésnek csak a laktációk 
számát nézni, azt is figyelembe kell venni, 
hogy a tehén az adott időszakban mennyi 
tejet termelt, mennyi pénzt kaptam érte, és 
mindez milyen nagyságrendű kiadással járt. 
Abban az esetben, ha ugyanazt a mennyiségű 
tejet kevesebb idő alatt termeli meg a tehén, 
akkor jóval gazdaságosabb a termelése. Míg 
az USA-ban komoly termelés mellett 40-45 
%-os kikerüléssel dolgoznak, és ez elfogadott 
érték, addig idehaza a szakirodalom a 35%-
os kikerülést már a felső értékként említi. 
Sajnálatos, hogy nincs vagy kevés az olyan 
szakirodalmunk, ami a 12000 kg tejtermelés 
fölött támpontot tudna nyújtani az ágazat 
művelői számára.

A takarmányozás terén milyen jelentőséget 
tulajdonítotok a tömegtakarmány-készíté-
si technológiának, miként sikerül ezáltal 
csökkenteni a költségeket?

A tömegtakarmányok minősége tekinteté-
ben hatalmas fejlődés volt gazdaságunkban. 
Célunk a jól emészthető, kedvező beltartalmú 
tömegtakarmány elkészítése. Ezért minden 
tőlünk telhetőt megteszünk. Az emészthető-
ség optimalizálásához a betakarítás helyes 
időpontjának megválasztását döntő jelentő-
ségűnek tartjuk. Főleg rozsszenázs készíté-
sénél kulcsfontosságú. Szenázsoknál érde-
mes odafigyelni a tarlómagasságra, így a 
talaj által kevésbé szennyezett alapanyagot 
kapunk. A silókukoricát 30 cm-es tarlóma-
gassággal takarítjuk be, így az emészthetetlen 
részét nem mozgatjuk fölöslegesen. Fontos 
még odafigyelni a szemroppantottságra, hogy 
a tehén meg is tudja emészteni, amit megter-
meltünk számára. A kukorica tömörítésénél 

B  
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a levegő kiszorításához 24 óra időtartamban 
végezzük a taposást. A tetejére fátyolfóliát, 
majd takarófóliát teszünk, és kaviccsal töltött 
zsákokkal súlyozzuk le. Tömegtakarmányunk 
jó minőségét számos, laborban végzett analiti-
kai vizsgálat alátámasztja. A tömegtakarmány 
legnagyobb hányadát a silókukorica adja, 
ennek mennyisége 1350 vagon, lucernából 
280 vagon, rozsból 350 vagon, tritikáléból 186 
vagon, silócirokból 150 vagon, nedves darált 
kukoricából 143 vagon van a falközi silóba.

A silócirkot most használjuk először a tehe-
nek étrendjében. A tritikálé betakarítása után, 
másodvetésként termesztjük. Az idén nem volt 
optimális számára az időjárás, kevés volt a 
csapadék. Számolunk vele a jövőt illetően is, 
mivel a folyamatosan csökkenő művelt földte-
rületünk okozta terméskiesést a másodvetés-
sel szeretnénk kompenzálni.

Abraktakarmányként kukoricát, tritikalét, 
CGF-port, repce- és szójadarát használunk. 
A magas emészthetőségű, jó beltartalmú 
tömegtakarmányoknak köszönhetően a TMR-
hez kevesebb mennyiségű vásárolt, magas 
fehérjetartalmú takarmányra van szükségünk, 
így tudjuk csökkenteni a termelési költségeket. 
A takarmány eljuttatását a tehenekhez RMH 
önjáró etetőkocsikkal oldjuk meg.
 
Mi a főbb termelési mutatók jellemzője?  
(tejmennyiség, zsír- és fehérjetartalom) 

2018-ban 10.554.000 kg tejet értékesítettünk 
az Alföldi Tej Kft. részére, ez egy tehénre vetít-
ve 11.789 kg tejet jelent. Az idei évben a tej 
átvételi ára 100 Ft/kg szintjén stabilizálódott. 
Jelenlegi tudásunk alapján 94 Ft/kg költséggel 
tudjuk ezt előállítani. Az átlagos zsírtartalom 
3,8, a fehérje 3,17. 

Véleményed szerint a tejtermeléssel foglal-
kozó gazdaság vezetőjének eszköztárában a 
versenyképesség növeléséhez melyek a leg-
fontosabb tényezők? Miként tudnád rangso-
rolni azokat az egytől-ötig terjedő skálán?

Nehéz fontossági sorrendet felállítani, de úgy 
gondolom, hogy a mostani helyzetben, ami-
kor az egész országban legnagyobb gond a 
munkaerőhiány, legfontosabb tényezőként a 
megfelelően képzett munkaerőt szükséges 
elsőként említeni. A mi gazdaságunkban a 
munkaerőhiány enyhítésére indiai munkavál-
lalókat alkalmazunk, de az ország több telepén 
is találkozhatunk velük.

Második legfontosabb tényezőnek a jól fel-
készült, motivált menedzsmentet gondolom, 
mely képes a külföldön nagyobb tapasztalattal 

és eredményességgel rendelkező termelési 
kultúrát megvalósítani.

Harmadik helyre sorolom a megfelelő gene-
tikai háttérrel rendelkező szarvasmarha-állo-
mányt, mely képes a magas termelési elvárá-
soknak eleget tenni.

Negyedikként a megfelelő tömegtakar-
mány-bázist említem, melyből kihozható a 
jó TMR, és így kiszolgálható a fent említett 
genetika. 

Utoljára maradt a megfelelő elhelyezési fel-
tételek biztosítása, mely megfelelő komfortér-
zetet biztosít a tejtermelő tehenek számára.

A felsorolt tényezők mindegyike annak a 
célnak a megvalósítását szolgálja, hogy ki tud-
juk venni a tehénből azt a maximumot, melyre 
biológiai határai alkalmassá teszik. 

Mi a véleményed a tejpiacon kialakult hely-
zetről?

Úgy gondolom, hogy a támogatási rendszer-
nek köszönhetően az ágazat területén nem 
érvényesülnek tisztán a piaci viszonyok, ez 
eltorzítja a tejpiacot. Ebből a szempontból sze-
rencsésebb lenne, ha a feldolgozók olyan tejá-
rat tudnának fizetni, ami stabilabbá, kiszámít-
hatóbbá tenné az ágazatot, biztosítani tudná 
a tisztességes megélhetést, és megadná a 
fejlesztésekhez szükséges fedezetet. Ez előre 
mozdíthatná az ágazatok fejlődését.

Milyen fejlesztési elképzelések kerülnek a 
jövőben megvalósításra?

A telepen lévő utak felújítása és nyakfogóval 
ellátott üszőistálló és elletőistálló megépítése 
szerepel terveink között. Egyelőre kivárunk 
az építkezések beindításával, mert mosta-
ni építési konjunktúrában megemelkedtek az 
építőanyagok árai, és növekedtek az építési 
költségek is. 

A tartástechnológiai és trágyahasznosítás 
területén milyen sajátosságok vannak? 

A termelő tehenek 2014-től pihenőbokszos 
istállókban vannak elhelyezve, a szárazon 
állók, előkészítősök és a növendékek marad-
tak a mélyalmos rendszerben. A pihenőbok-
szokkal felszerelt termelőistállókban keletkező 
hígtrágyát szeparálással szilárd részre, illetve 
híg fázisra bontjuk, ez utóbbit több kilométeres 
csővezetéken a szántóföldekre vezetjük, ahol 
injektálás módszerével tápanyag-utánpótlásra 
használjuk. A szeparátum szilárd részét a 
mélyalmos istállókban keletkező szerves trá-
gyával együtt juttatjuk ki a földekre. 

Miként alakulnak a tehenészet állategész-
ségügyi jellemzői? 

Mint azt már korábban említettem, 2015-
ben komoly tőgyegészségügyi problémák 
jelentkeztek a prototékás fertőzés miatt. 
Választhattuk volna az egyszerűbb utat, hogy 
tisztító centrifugával lecsökkentjük a szoma-
tikus sejtszám mértékét, és úgy értékesítjük 
a tejet. De mi a nehezebb utat jártuk. Két év 
kemény küzdelem után a fertőzött egyedek 
selejtezésével sikeresen felszámoltuk a beteg-
séget. Most ott tartunk, hogy az egész telepen 
200.000 körüli a szomatikus sejtszám, 4-10 
egyedet kezelünk tőgygyulladással, mely ennél 
az állatlétszámnál elfogadható mértékű. Most 
a termelt tej 98,63%-át értékesítjük, ez közel 
4%-kal nagyobb mennyiség, mint az előző 
években volt, ez bevételi oldalról is jelentős 
változás. Tanulsága az esetnek az, hogy a 
betegség felszámolása kiadással és többlet-
munkával jár, de megéri ezt az utat választani, 
mert hosszú távon kifizetődik.

Tapasztalataink alapján a magyar telepi 
átlagnál jobb a lábegészségügyi helyzetünk, 
de lábbetegséggel mi is küzdünk. Saját körmö-
zőnk van, folyamatosan, évi három alkalommal 
kezeljük a lábakat, és ha sántaság jelent-
kezik, akkor azonnali kezelést alkalmazunk. 
Cseréljük a lábfertőtlenítő szereket, de így is 
előfordul a megbetegedés. 

Miként történik a borjúbetegségek kialaku-
lásának megelőzése?

A borjúnevelést azért tartjuk kiemelten fontos 
tényezőnek, mivel itt tudjuk megalapozni, 
hogy egészséges tehénállományunk legyen, 
mely alkalmas lesz a nagy mennyiségű tej 
termelésére. Bevezettük azt a módszert, hogy 
a borjak a születésüket követően egy órán 
belül szonda segítségével kapják meg az 
anyjuk föcstejét, melynek mennyisége 3 liter. 
Ellenőrizzük az itatásra kerülő föcstej minő-
ségét. Amennyiben nem megfelelő annak 
immunglobulin-tartalma, úgy a borjú másik 
tehéntől kapja meg azt. Hat óra elteltével 
megismétlődik az eljárás, mikor a borjú ismét 
az elsőre lefejt föcstejből kap, amit addig 
lehűtünk, vagy egy ekkor frissen ellett tehén 
föcstejét itatjuk meg vele. Az itatás megtör-
téntét a két nap múlva elvégzett vérvétel-
lel ellenőrizzük. Az alkalmazott módszernek 
köszönhetően a korábbi évek 12-14%-os 
borjúelhullása jelentősen csökkent, ez évek 
óta stabilan 2-3%. 

                            
Beregszászi Miklós z
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silókukorica a tömegtakarmányok királya, míg a lucerna a 
királynője. Nem érdemtelenül! Ennek ellenére a silókukoricára 
és lucernára alapozott tömegtakarmány-bázis már a múlté. 

A kétlábon állás most már nem elég sem a klíma, sem a biztonság, sem 
a nagy termelésű tehén szempontjából. A természet azonban ’okosan’ 
megosztotta a feladatot a tömegtakarmányok között: a silókukorica a 
bendőben könnyen lebomló keményítő legfőbb forrása, a lucerna szol-
gáltatja a legtöbb fehérjét, míg a tavaszi betakarítású gabona-, fű- és 
keverékszilázsok adják a bendőben jól fermentálható rostot, a takar-
mányadag tömegtakarmány-hányadán belül. És a kettős termesztés 
révén az őszi vetésű füvek, gabonafélék után el tudjuk vetni a kukoricát. 
Szerencsések vagyunk tehát, hogy a Kárpát-medencében mindezen 
takarmányok megteremnek, és nem kell egyoldalúan takarmányoznunk. 
A szárazodó és meleg nyári klíma, valamint a szintén előforduló őszi-ta-
vaszi aszály miatt azonban továbbra is fontos, hogy a szárazságtűrő 
növények potenciálját minél nagyobb mértékben használjuk. A cirok és 
a szudáni fű megítélése mégis kérdéses volt sokáig a korszerű tejelő 
tehén szempontjából. A cirokféléket elsősorban tenyésznövendékek-
nek és húsmarhának ajánlottuk a jelentős rosttartalom és a gyenge 
rostemészthetőség miatt. Az új fajták és hibridek azonban egészen új 
megközelítést tesznek lehetővé a kiugróan magas rostemészthetőségi 
értékeikkel. Így lehetővé vált, hogy nagy termelésű tejelő tehenekkel is 
etessük ezen tömegtakarmány-típusokat a laktáció csúcsán, vészhely-
zetben, de akár normál termesztési körülmények között is.

Az egynyári tömegtakarmányokat úgy is számon tarthatjuk, mint 
vészhelyzet megoldására szolgáló növénytermesztési eszközöket. Ezen 
’vészhelyzetre való megoldásokat’ olyan speciális időjárási körülményekre 
javasoljuk, mint az őszi-tavaszi aszály (amikor ki kell szántani az őszi veté-
sű kultúrát), vagy amikor más ok miatt károsodik a növényállomány (jég-
verés, belvíz, árvíz), és még azon az éven belül megoldást kell találnunk 
a jó rostforrás pótlására. Ezen nyári (tavaszi vetésű) szudánifű-típusok 
szénaként és szilázsként is tartósíthatóak. Az olyan kedvező tulajdonsá-
gok, mint a gyors fejlődés, a kiváló aszálytűrés, valamint a műtrágyákra 
és a vízre adott kiváló hozamnövekedés, vonzóvá teszik az egynyári 
szudáni füvet a takarmánytermesztés számára. A nemesítők azonban 
zavarba ejtően sokféle és különbözően viselkedő típust nemesítettek ki az 
elmúlt években. Ilyen a BMR szudáni fű, a különböző szudánifű-hibridek, 
a cirok-szudánifű-hibridek és a cirok-BMR szudánifű-hibridek.

Szudáni fű és BMR szudáni fű: a valódi szudáni fűnek finom szára van, 
extenzíven termeszthető, és gyorsan megújul (sarjad). Így alkalmasabb 
a legeltetésre, mint a cirok és fajtái, továbbá népszerűbb szénaként, 
valamint nyár végi legelőként. A Piper nevű szudáni fű alacsony durrin- 
tartalmú, az aszály- és betegségtűrése jó. Egy wisconsini cikk szerint 
legeltetés után jó a sarjadása. A barna középső levélerezetű (Brown Mid 
Rib) szudáni fű ízletesebb és lényegesen kevesebb lignint tartalmaz, 
emiatt emészthetőbb, mint a hagyományos szudáni fű. A BMR szudáni 

fűben található mutáns gén hatására ugyanis a szár emészthetősége javul 
a lignin mennyiségének csökkentése által. A BMR szudáni fűben a lignin-
tartalom körülbelül 40-60 százalékkal kisebb (a környezeti feltételektől 
függően), mint a hagyományos fajták esetében A lignin mennyiségének 
csökkentése növeli a cellulóz- és a hemicellulóz-tartalmat, ami azért ked-
vező, mert ezen komponensek jobban emészthetőek, mint a lignin. Mivel 
a lignin a szár szerkezeti alkotóeleme, ezért a BMR szudánifű-hibridekben 
a csökkent lignintartalom miatt a szár kissé lágyabb és karcsúbb.

Szudánifű-hibridek: a hibrid szudáni fű olyan szudánifű-vonalak 
közötti keresztezés eredménye, melyek a kereskedelmi forgalomban 
elérhetőek. Ezek hasonlítanak a valódi szudánifű-fajtákhoz, ám több 
hozamot adnak egy háromvágású zöldetetéses vagy szénarendszerben. 
A Wisconsini Egyetem tömegtakarmányozási szaktanácsadói csoportjá-
nak kutatásai szerint a szudánifű-hibrid 7,5-12,5 tonna szárazanyag-ho-
zamot tud adni hektáronként. A vetéstől számítva 45 nappal már készen 
áll a betakarításra. A szudánifű-hibridek durrintartalma általában a 
valódi szudánifű-fajták és a cirok-szudánifű hibridek között van.

Cirok-szudánifű hibridek: a cirok-szudánifű hibridek a legszélesebb 
körben használt egynyári fűfélék az USA-ban. Hasonló hozamot adnak, 
mint a szudáni fű, ha legeltetik. Amikor azonban a zöld szecska kerül 
betakarításra, a cirok-szudánifű hibridek jobban teljesítenek hozamban, 
mint a szudáni fű vagy a silócirok. A silócirok csak szilázskészítésre 
alkalmas, és a cirok-szudánifű hibridekből sem egyszerű szénát készí-
teni, mivel lassan fonnyad a száruk. Nagy hozamú fűfélék, de termé-
sük több mint 50 százaléka a szárból származik. Így azok az állatok, 
amelyek cirok-szudánifű hibridet legelnek, vagy abból készült szilázst 
esznek, általában gyengébben termelnek (kisebb testsúlygyarapodás, 
kevesebb tej), mint a többi egynyári fűfélét fogyasztók. Ennek oka az 
alacsonyabb energiatartalom. A cirok-szudánifű hibridek sarjadása 
gyengébb ismételt vágások vagy legeltetés után, mint az eredeti szudáni 
fűé. Ha ezeket a hibrideket korábbi fenológiai fázisban vágják le, akkor 
a minőség potenciálisan sokkal jobb lehet, de ekkor kisebb hozammal 
kell számolni.

Cirok-BMR szudánifű-hibridek: A cirok-BMR szudánifű-hibrideket a 
cirok-szudánifű hibridekhez hasonlóan kell termeszteni.

Hazai tapasztalatok 2019

A szudáni fű szempontjából már csak egy kérdés maradt hátra, el tud-
juk-e készíteni jó minőségben a szudánifű-szilázst üzemi körülmények 
között. Erre mutat hazai példát 2019-ből az alábbi tapasztalat. 

A szudáni fű előzménye a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél az volt, hogy a 
katasztrofális mértékű őszi aszály miatt Csongrád megyében az őszi 
kalászos kultúrák rendkívül gyengén keltek, illetve az olaszperje ki sem 
kelt Vajháton. A helyzetet súlyosbította, hogy a lucerna első növedéke 
is feleakkora hozamot adott, mint a normál években. Látható, hogy a 

A szudáni fűben rejlő lehetőség – vészhelyzetben
Az időjárás évről évre próbára teszi a tejtermelők idegeit. Kellenek a biztonsági 

megoldások, a ’last minute’ korrekció lehetősége, a pótlás, a segítség a bajban. A szudáni 
fűvel pont az ellenkezője volt a gondom: kevésnek ítéltem az üzemi tapasztalatokat, 

csak szórványosan volt némi információ a ’multi-cut’ (=60-30-30 nap) technológia hozam- 
és táplálóérték-eredményeire, valamint a kétmenetes betakarítás műszaki kivitelezésére. 
Ezért csak azoknak javasoltam, akik megfelelő menedzsmenttel és/vagy bátorsággal neki 

mertek vágni, pontosabban bele mertek vágni a szudáni fűbe.

A
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Hód-Mezőgazda Zrt. területi elhelyezkedéséből adódóan sajnos nem 
ideális körülmények között termeszti tömegtakarmányait. A Dél-Alföld 
forró és száraz klímája mellett meg kell küzdeni a kötött, 15 arany-
koronás talajadottságokkal is. Összességében a Hód-Mezőgazda Zrt. 
április-május hónapban ebből a három növényből jellemzően 10-11.000 
tonna szenázst készít. Idén ez sajnos 3.000 tonnában realizálódott, 
így szükség volt jól emészthető NDF-t tartalmazó tavaszi növényre. A 
korábbi hazai tapasztalatok és a növény jellemzői miatt kategorikusan 
elzárkóztak a cirok használata elől, ezért a szudáni fű mellett döntöttek. 
A vetést május 10-11-én végezték el 25 kg/ha Bovital fajtával (Alfaseed 
Kft). Vetés előtt 200 kg Pétisót juttattak ki a területre.

A kapott eredmények az alábbiak
I. növedék: a hűvös (hideg) május miatt, a vetést követő 8. napon 

sorolt ki a növény, amely után gyors fejlődésnek indult. A vetést 
követő 40-45. naptól látványossá vált a növekedés, a kaszálást meg-
előző napokban meghaladta a napi 10 cm-t. Minden nap nézni kell 
a növényt ebben a stádiumban! Mivel dőlésnek indult, nem vártak 
tovább a kaszálással. A tenyészidőszak szerint 50 naposan indították 
a kaszákat július 1-én, ekkor buga nem volt található a növényben, a 
magassága pedig elérte a 170 cm-t. Vágása és fonnyasztása (24 óra), 
majd rendfelszedése műszaki szempontból problémamentes volt, a 
klasszikus lucernatechnológiát alkalmazták (rendre vágás, rendterítés, 
rendképzés, rendfelszedés járvaszecskázóval: végig Claas gépsorral). 
Az első kaszálás 20,4 tonna/ha fonnyasztott tömeget adott. Ebben az 
időszakban 210 mm csapadék hullott (betakarítás 07.01-02).

II. növedék: az első kaszálás után hígtrágya került ki a tarlóra. A 32 nap 
tenyészidő alatt 83 mm csapadék hullott. Az augusztus 3-án indított 
betakarításkor a növény 170 cm-es, bugátlan állapotban volt. Megritkult 

az állomány. 9,5 tonna/ha fonnyasztott tömeget adott. A műszaki tech-
nológiai sor az előző növedéknél alkalmazottal megegyezett.

III. növedék: tovább ritkult az állomány. A tenyészidőszak alatt 17 mm 
csapadékot kapott, valamint 22 mm esőt a betakarítás előtt 2 nappal. 
Egyméteres, kényszerérett növényről volt szó. Itt-ott kilátszott már a 
buga. A betakarítást szeptember 13-án kezdték egymenetes technoló-
giával, kb. 22-24% szárazanyag-tartalom mellett. Ennek oka a hamu-
tartalom csökkentése lett volna, illetve egy próba az erjedésre (kisebb 
tétel). Így a növény 8 tonna/ha hozamot adott, de fonnyasztva ez inkább 
csak 5 tonna/ha lett volna. A silózás fóliatömlőbe történt (falközi silótér-
be nem szabad betenni az ennyire vizes anyagot), gyorsan kivitelezve, 
dupla mennyiségú LalsilCombo baktériumos adalékanyaggal (kihasz-
nálva a magas kiindulási cukortartalmat). Még nincs megbontva, de a 
fóliatömlő megtartotta az alakját (lapos), nem gázosodott, nincs rom-
lásra utaló jel. Csurgaléklé viszont jelentős mennyiségben képződött.

Összességében tehát kb. 35 tonna/ha szilázst tudtak betakarítani úgy, 
hogy május 10-11-én vetették el a szudáni füvet. Újból megemlítem, 
hogy átlagosan 15 aranykoronás, kötött talajokról van szó, sok csapa-
dék mellett. A hamutartalom emelkedett volt, ami más termőhelyen is 
előfordult sajnos, de ez nem a növény hibája. 

A szudáni fű ebben a multi-cut rendszerben (korai vágásnál) kiváló 
emészthetőségű alapanyagot adott, tehát tud pótolni kényszerhelyzet-
ben egy közepes minőségű korai betakarítású gabonaszilázst (rozs, 
tritikálé). A TMR NDF-tartalmának emészhetősége szempontjából javító 
hatású az átlagosan 53-55% rostemészthetőségű kukoricaszilázs és a 
40% NDF-emészthetőségű lucernaszilázs mellett.

1.táblázat Üzemi szudánifű-minták rosttartalma 
és rostemészthetősége hazánkban 2019-ben

  Hód- Hód- Közép- Közép- Közép-
  Mező- Mező- Alföld Alföld Alföld
  gazda Zrt. gazda Zrt.   (elkésett) 

Nyersrost g/kg sza. 275 280 238 248 333
NDF g/kg sza. 596 547 521 526 656
NDFd48 % 64,7 60,9 60,8 67,6 67,65
Nyersfehérje g/kg sza. - - - 179 -

A Hódmezőgazda Zrt. elégedett az eredményekkel, mert kényszer-
megoldásként született, mégis javító hatású lett a szudánifű-szilázs. 
Rugalmasan kezelhető, akár a kipusztult őszi gabonafélék helyettesíté-
sére is alkalmazható, nem igényes, és ezért rendkívül kedvező önkölt-
ségű szilázsról van szó (8-10 Ft/kg szilázs). Jobb területeken a rozsból, 
tritikáléból, olaszperjéből vagy Festuloliumból a 35 tonna/ha szilázs egy 
növényből, egy kaszálásra bejön, de nem mindenütt vannak olyan jó 
minőségű és jó vízgazdálkodású földek, és nem minden évben kedvező 
az időjárás. Rostemészthetőségében a szudánifű-szilázs nem éri el a jó 
minőségű rozs-, tritikálé- vagy fűszilázs élettani hatását, de megfelelő 
fenofázisban betakarítva NDFd48 értéke jobb, mint a kukoricaszilázsé. 
A betakarítási műszaki technológia pedig nem igényel speciális megol-
dásokat, a vékony szárat viszi a kasza, és a fonnyasztás a nagy nyári 
melegben hamar végbemegy. 

Összességében: a szudáni fű arra jó, hogy segít, amikor baj van, 
rugalmas a multi-cut technológia, és kedvező a szilázs önköltsége. 
De idén az is bebizonyosodott, hogy jó időben betakarítva javító 
hatása lehet a takarmányadag rostemészthetőségére is!

Dr. Orosz Szilvia z

1. kép A szudáni fű magassága 2019 júniusában (első kaszálás előtt)

2. kép A szudáni fű rendre vágva 2019 júniusában (első kaszálás)
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Bevezetés

A kolosztrumitatás befejezése után (születés után 1-2 nappal) a válasz-
tás előtti lehető leggyorsabb növekedéshez a borjúnak kitűnő minőségű 
tejpótló tápszert kell kapnia, az ajánlott koncentrációban. A borjúnevelés 
célja az egészséges, nagy termelésű tehén előállítása, minél hosszabb 
hasznos élettartammal. Ezt csakis intenzív módon lehet elérni, azaz ha a 
borjak napi kb. 6 liter jó vagy prémium minőségű tejpótló tápszert kap-
nak, emelt koncentrációban bekeverve, megfelelő elhelyezés és gondo-
zás mellett.  A tejitatás a tehén életében a legdrágább takarmányozási 
időszak, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő minőségű 
tejpótló tápszer kiválasztására. A különböző termékekről elsősorban a 
rajtuk lévő címke alapján tudunk tájékozódni.

A címke és a mögötte lévő tartalom

A címkén fel van tüntetve a nyersfehérje-, nyerszsír-, nyersrost-, 
nyershamu- és laktóztartalom, amelyek alapszintű információt nyúj-
tanak a felhasznált összetevőkről. Ezek a legfőbb jellemzők, amelyek 
segítenek a termék minőségének megítélésében.

A borjú tejpótló tápszereinek nyersfehérje-tartalma általában 
19-23% között van. Sokan különösen fontosnak tartják ezt az értéket, 
de valójában a szám önmagában nem mond elegendő információt. 
A lényegi kérdés az, hogy milyen a fehérje minősége. Milyen a fehérje 
emészthetősége? A borjút a természet alapvetően arra "tervezte", 
hogy a tej összetevőit tudja megemészteni. Bármely jó minőségű, bor-
júnak való tejpótló tápszer alapja a tejfehérje.  Az előállítási költségek 
csökkentésére gyakran alkalmaznak az összetevők között növényi 
eredetű fehérjéket. 

A fentiek elmondhatók a zsírok tekintetében is. A tejpótlók nyers- 
zsírtartalma általában 16-19%. A puszta adat itt sem mond elegendő 
információt a zsír minőségéről és emészthetőségéről. A zsír minősége 
az összetétel, a részecskeméret és a külső burok minősége alapján 
ítélhető meg.

A borjak nehezen emésztik a hosszú szénláncú zsírsavakban 
gazdag zsírokat, mint például a szójaolaj. A borjak számára kedvező 
zsírforrás a kókusz- és a pálmaolaj. A zsír emészthetőségének fontos 
jellemzője a részecskeméret. Minél kisebb a részecskeméret, annál 
nagyobb lesz a zsír összfelülete, ezáltal jobb az emészthetőség is. 
A borjú számára az a kedvező, ha a zsírrészecskék több mint 90%-a 
kisebb, mint 2 mikron.  Ez a részecskeméret a zsírgolyócskák fehér-
jekapszulába történő zárásával érhető el. A fehérjekapszula fenntartja 
a zsír stabilitását, míg az elhagyja a borjú oltógyomrát. Ezzel megelőz-
hető a tejpótló bekeverésére vagy itatására szolgáló eszközök zsír-
felrakódás általi szennyezése. Az eszközöket és vödröket szennyező 
szabad zsírok elősegítik a kórokozók elszaporodását, amely komoly 
higiéniai kockázatot jelent.

Fontos tényező a zsír:fehérje aránya. A borjúnak a fehérje, így a tejben 
lévő fehérje emésztéséhez is energiára van szüksége. Energia (főleg 
zsír) hiányában a borjú szervezete az energiaszükségletét a fehérjék 
elégetéséből fogja fedezni. Ez a folyamat kevésbé hatékony, ezzel csök-
kenti a termékben lévő fehérjék hasznosulásának hatékonyságát. Ha 
a fehérje és a zsír egyensúlya nem optimális, akkor a tejpótlóban lévő 
fehérjefrakció (hiába néz ki nagyon jól a címkén a magas érték) nem 
hasznosul megfelelően.

A prémium minőségű, borjúnak való tejpótló tápszerek gyakorlatilag 
nem tartalmaznak rostot. A tejpótlóban lévő rosttartalom forrása való-
színűleg szója. A növényi eredetű fehérje emészthetősége a borjak 
számára nagyon alacsony, ezért a növényi összetevők alkalmazása a 
tejpótlóban gátolhatja a borjú növekedését.  A fehérje emészthetetlen 
hányada nagy kockázatot jelent a borjú egészsége szempontjából, 
mivel a borjú bélrendszerében a kórokozók szaporodásának táptalaját 
adja. A borjú tejpótlóinak receptúrájába azért tesznek növényi eredetű 
fehérjét, hogy ezáltal csökkenjen a végtermék ára, mivel  gyakori, 
hogy a terméket ár alapján ítéljük meg.

A fehérjetartalmat minden esetben össze kell vetni a rosttartalom-
mal. Minél magasabb a termék rosttartalma, annál alacsonyabb a 
benne lévő fehérje emészthetősége.

A borjú az energiát elsősorban a tejpótló zsír-, illetve laktóztar-
talmából nyeri. A laktóz kitűnő energiaforrás, ugyanakkor nagyon 
ízletes, ezáltal kiváló táplálóanyag a borjú számára. A jó minőségű, 
borjúnak készített tejpótló tápszer laktóztartalma általában 40% 
felett van. A piacon jelen lévő, borjúnak való tejpótló tápszerek 
közül csak kevés esetben tüntetik fel a laktóz mennyiségét. Ennek 
a valószínű oka az, hogy a laktóztartalom alacsonyabb a kívánatos-
nál.  Különösen azon termékeknél, amelyek növényi eredetű fehérjét 
tartalmaznak (rosttartalom!) nagy a valószínűsége annak, hogy a 
laktózszint (túl) alacsony.

A nyershamu megítélése nem egyszerű. A nyershamutartalom a 
tejpótló tápszer ásványianyag-tartalmára utal.  A nyershamutartalom a 
premixből és a termék összetevőinek ásványianyag-tartalmából szár-
mazik. Normál esetben a nyershamu 8-10% között van. Ha a hamutar-
talom ennél alacsonyabb vagy magasabb, akkor valószínűleg a premix 
nem megfelelő.  Mivel a többi összetevő ásványianyag-tartalmát nem 
ismerjük pontosan, ezért a hamutartalom által nyújtott információ nem 
teljesen ítélhető meg a címke alapján.

Bizonyos esetekben a tejpótlók antibiotikumot is tartalmazhat-
nak. Az antibiotikumok folyamatos, indok nélküli bevitele a tejpót-
lón keresztül a lehető legrosszabb forgatókönyv egy borjú számára. 
Az antibiotikumot tartalmazó tejpótlók minősége a legrosszabb, 
tekintet nélkül arra, hogy milyen analitikai értékeket mutatnak fel. 
Az antibiotikumokat kizárólag állatorvosi felügyelet mellett szabad 
alkalmazni és csak indokolt esetben, mivel nagy egészségügyi 
kockázatot jelentenek ember és állat számára egyaránt. Sokkal 

A BORJÚ TEJPÓTLÓ TÁPSZEREI – 
HOGYAN OLVASSUNK CÍMKÉT?

AZ ÉLET KEZDETE 
MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
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egészségesebb (nem gyógyszer általi) megoldások is léteznek a 
beteg borjak kezelésére pl. hasmenés esetén.  Nem szabad antibi-
otikum-tartalmú tejpótlót itatni!

A pro- és prebiotikumok megítélése nagyon eltérő. A megfelelő minő-
ségű probiotikum a vékonybélben szaporodik, és kiszorítja a kórokozó 
baktériumokat, amelyek veszélyeztetik a borjú egészségét. A prebioti-
kum a vastagbélben szolgál táplálékként a jótékony hatású baktériumok 
számára, megváltoztatva a vastagbélben a pH-t, ezáltal a kórokozó 
baktériumok számára kedvezőtlenné válik a környezet.

Érdekes a termék citromsavtartalma. A sovány tejpor alapú termékek 
esetében pH 6,4-6,5 a megfelelő, ami 0,05-0,1% citromsavval elérhető. 
A soványtejpor-alapú tejpótló pH-ját 6,2 felett kell tartani, különben az 
túrósodik. A savóporalapú termékek 1% citromsav segítségével marad-
nak stabilak, ezeknek a pH-ja 5,4-5,5 körül optimális.

Az ár a termék minőségének egyik legfontosabb mutatója. Gyakran 
előfordul, hogy a címkén nincsenek feltüntetve a tejpótló összetevői, 
emiatt még nehezebb a tápszer minőségét megítélni. A címke és az ár 
összevetése már értékesebb információt szolgáltat, hiszen egy prémium 
minőségű termék nem lehet olcsó.  A gyártónak meg kell vásárolnia az 
alapanyagokat (főleg a tejeredetű fehérjét) a piaci áron, amit nem tud 
befolyásolni. A kiváló minőségű végtermék ára így magas lesz.

A címke és a valóság

A címke és az ár vizsgálata után a következő lépés a termék vizsgálata, 
hogyan viselkedik a gyakorlatban. A termék vízzel történő bekeverése 
után könnyen, szemmel láthatóan megállapítható a vízoldékonyság, az 
oldat stabilitása és a szabad zsírok aránya. Ezek nagyon fontos informá-
ciók arról, hogy a címkén lévő adatok megfelelnek-e a valóságnak, vagy 
okunk van kételkedni.

El kell készíteni az oldatot a címke utasításai alapján és megfigyelni a 
termék oldódását. Teljes mértékben feloldódik? Vannak benne csomók? 
Mennyi munka kell a bekeveréshez? A prémium minőségű tejpótló 
tápszer csomómentesen, könnyen oldódik, kevés erőfeszítéssel. Minél 
nehezebben oldódik a tápszer, annál gyengébb a tejpótló minősége.

Azt is meg kell figyelni, hogy milyen stabilan marad az oldatban a 
tápszer. Képződik-e összefüggő hab az oldat felszínén? Képződnek-e 
rétegek az oldat felső és/vagy alsó részében? A prémium minőségű 
tápszerek esetén ezek a jelenségek nem fordulnak elő.  Az összefüggő 
habosodás vagy rétegek képződése egyértelműen jelzi a gyenge minő-
séget. Például a növényi eredetű fehérjék természetes formájukban 
nem vízoldékonyak, így az oldat aljára süllyednek. Ha a címke állítása 
szerint nincs rosttartalma a terméknek, ugyanakkor az oldat aljára egy 
külön réteg kiülepszik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a címke 
nem korrekt.

Az oldat tetején úszó zsírkarikák szabad zsírok jelenlétére utalnak. 
A prémium minőségű tejpótlókban lévő zsír nagyon apró, fehérjeburokba 
kapszulázott zsírgolyók formájában található, szabad zsírkarikák nem 
láthatók.  Tehát ha az oldat tetején zsírkarikák úsznak, vagy az oldatba 
nyúlva és kezünket kihúzva zsír ragad a kezünkre, akkor beigazolódott, 
hogy a termék zsírösszetevője gyenge minőségű. Hiába issza meg a 
borjú rövid időn belül a tejpótlót, a belekben a gyenge minőségű zsír 
nem fog megfelelően emésztődni.

A termék minőségével kapcsolatban további információt nyújt a konk-
rét laboratóriumi vizsgálat. Gyakran tapasztaljuk, hogy a címke alapján 
prémium minőségű tejpótló tápszerek alkalmazásával – megfelelő 
egyéb körülmények ellenére is – különböző problémák lépnek fel a tele-
peken (hasmenés, elhullás, nem megfelelő testtömeg-gyarapodás stb.). 

A szokásos Wendee-i analízis mellett megállapítható a kazeintartalom, 
amelyből következtethető a soványtejpor-tartalom. Nagy pontossággal 
meghatározható a termékben lévő zsír eredete és összetétele is. Komoly 
gyártási problémákra enged következtetni, ha a termék nyersfehérje- 
vagy nyerszsírtartalma sem egyezik a címkével. A végeredmény az ilyen 
esetek többségében eltérést mutat a címkéhez képest.

Összefoglalás

Ahogyan az élet minden területén, itt is érvényes a szabály, hogy a 
prémium minőséget nem lehet olcsón előállítani. Az alapanyagok világ-
piaci ára a gyártók felé közel azonos, ugyanakkor a megfelelő precíziós 
gyártósorok, a laboratóriumi háttér és szaktudás is a gyártás szerves 
részét kell, hogy képezze. A Sprayfo a kompromisszumok nélküli bor-
júnevelés elkötelezett híveként magas követelményeket támaszt mind 
az alapanyagok, mind pedig a gyártás tekintetében. A Sprayfo tejpótló 
tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését és 
fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget támo-
gató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető legjobb 
módon segítik a borjakat. 

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek ren-
delkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő minőségű 
tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató 
automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, 
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelő telepeket. 

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

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

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu 
Borjúnevelés menü Sprayfo
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z ország változatos éghajlatában a szá-
razföldi jelleg uralkodik, déli részei a 
trópusi és szubtrópusi, északi terü-

letei a kontinentális övezetbe nyúlnak. Délen 
és keleten tavasszal és nyáron a meleg mon-
szunszelek sok csapadékot hoznak. A tenger 
közelében nedves kontinentális, beljebb szá-
raz kontinentális, egyes vidékeken a sivatagi 
éghajlat jellemző.

A szigorú baloldali politikát folytató Kína a 
70-es évektől kezdve fokozatosan lebontotta 
merev rendszerét, és félkatonai kapitalis-
ta jellegű gazdaságpolitikát kezdett. Ennek 
hatására 20 év alatt a GDP a négyszeresére 
nőtt (de még mindig csak 6000 dollár jut 
egy lakosra), 150 millió parasztot emeltek 
ki a mélyszegénységből, és az ország a 
világ második gazdasági potenciáljává vált. 
A gyors felfutás azonban súlyos hatással 
volt az ország természetes erőforrásaira és 
a környezetre.

Kína háromnegyed része magashegység, 
csak a keleti partok közelében, a nagy folyók 
alsó szakaszánál vannak termékeny alföl-
dek. A nagy magasság és a szárazság miatt 
területének több mint 1/3 része terméketlen. 
A termőföldek már alig bővíthetők, sőt az épít-
kezések és a talajleromlás miatt zsugorod-
nak. A kínaiak szinte minden talpalatnyi földet 
megművelnek. A szántóterület felét öntözik, 
ami az árasztásos rizstermesztést és az 
aszály kockázatának mérséklését szolgálja. 
A rizs a kínaiak legfontosabb gabonája, ami 
melegebb tájakon évente kétszer is beérik. 
Kína népességének eloszlása igen egyen-
lőtlen, az ország délkeleti 1/3-a tömöríti a 
lakosság 85%-át. 

A tengerparton 400 fő/km² felett van a nép- 
sűrűség, míg Tibetben csupán 2 fő/km². 
A Hejho-Tengcsung-vonaltól keletre, a piros 
színű területen él a lakosság több mint 
90%-a.

Kína a világ országai között a harmadik 
legnagyobb szarvasmarha-állománnyal ren-
delkezik, amely a legutóbbi három év átlagá- 
ban 96,8 millió egyedet számlált. A világ 

szarvasmarhalétszáma összesen 1.352 mil-
lió, az első India 200 millióval, második 
Brazília 130 millióval.

A tejhasznú állomány 1949-ben, a Népköz-
társaság megalakulásakor mintegy 120.000 
volt. Mao Ce-tung idején tejet csak jegyre 
lehetett kapni, és az elsősorban csecsemők, 
pártkáderek, valamint betegek és élsportolók 
ellátását szolgálta. Mára a tejelőállomány 7,2 
millióra szaporodott, és évente mintegy 36,2 
millió tonna tejet termelnek. 

A tejtermelés a lakosság élelmiszer-ellátá-
sának alapvető pillérévé vált. Az egy tehénre 
jutó tejhozam 5.000 kg, amely az Európán 
kívüli, nagy termelő országokban is jónak, 
Kelet-Ázsiában pedig magasnak tekinthető. 
A lényeg azonban az, hogy ennek a szintnek 
a számottevő emelése az ország természeti 
adottságai és népsűrűsége miatt nem lehet-
séges.

Az ország tejtermelését és fogyasztását vizs-
gálva több olyan tényre bukkanunk, amelyek 
egyedül Kínára jellemzőek. Az első meglepő 
adat, hogy az egy főre jutó tejfogyasztás a 
városi körzetekben 16,5, a falusi régiókban 
6,6 kg, ami az európai átlagnak kevesebb, 
mint egytized, illetve egyhuszad része (a 
nyolcvanas években még az országos átlag is 
alig haladta meg a 6 kg-ot). A falvakban a ter-
melés – a szállítási és tartósítási lehetőségek 
hiányában – csaknem teljesen az önellátásra 
korlátozódik. Az alacsony fogyasztás egyik 
oka az, hogy a kínai lakosság körében magas 
arányú (közel 80%) a laktózintolerancia, ezért 
az ivótejfogyasztás – annak kedvező étrendi 

hatása és magas tápértéke ellenére – kezdet-
től fogva háttérbe szorult, az országot átfogó 
tejtermelés csak a 19. században, a lakosság 
nagy részére kiterjedő tejfogyasztás pedig a 
20. században kezdődött el. Mára megoldot-
ták a laktózmentes tej előállítását is, sőt a 
ma születő csecsemők jelentős hányada már 
nem örökli a laktózérzékenységet.

A tejfogyasztás jelenlegi szintre való eme-
léséhez komoly ösztönözésre volt szükség, 
de a kormány átlátta, hogy a lakosság fehér-
jeszükségletének biztosítása tejtermékekből 
könnyebben és olcsóbban megoldható, mint 
húsból. A lakosság jó része számára – a lak-
tózérzékenység miatt – átmeneti rosszullétet 
okozó tejet viszont csak a sportteljesítmé-
nyek előtérbe állításával tudta a tömegekkel 
elfogadtatni. Országszerte hirdették, hogy a 
sportban sikeres országok versenyzői jórészt 
a tejalapú roboráló szereknek köszönhetik 
eredményeiket, ezért ha a kínaiak hasonló 
sikereket akarnak elérni, akkor tejtermékeket 
kell fogyasztaniuk. 

A pekingi olimpián a Yili, a legnagyobb kínai 
tejtermelő cég boltjában öles betűkkel jelent 
meg a jelszó, miszerint „A tej erőssé teszi 
Kínát!” A 80-as évektől kezdve a parasztok 
kölcsönt kaptak tehenek vásárlására, a vállal-
kozások számára pedig ösztönzik a korszerű 
nagyüzemek kialakítását, ami a jelenleg folyó 
ötéves tervben is prioritásként szerepel. Ezek 
eredményeként a legutóbbi 30 év során a tej 
és annak széles körű elérhetősége a modern 
gazdaság és a bőséges élelmiszer-ellátás 
jelképévé vált, amelyet a kormány stratégiai 
eszközként kezel többek között a lakosság 
szegénységből való kiemelésében.

Az európai átlagfogyasztás akárcsak egy-
harmadának eléréséhez a kínai tejhasznú 
állomány legalább kétszeresére növelésére 
lenne szükség, ami teljesen lehetetlen. Kína 
területének ugyanis csak mintegy 10 szá-
zaléka alkalmas növénytermesztésre, ami 
a lakosság teljes élelmiszer-szükségletének 
előállításához is kevés, azt takarmányterme-
lés céljából tovább szűkíteni veszélyes lenne. 
Emellett a kínai tejtermelésnek versenyeznie 

KÍNA TEJGAZDASÁGA
A Kínai Népköztársaság a világ legnépesebb országa. Területe 9,64 millió km², 

lakossága 1,35 milliárd fő, fővárosa Peking. Bár Kína 
 Tajvant is saját részének tekinti, a jelen cikk Tajvannal nem foglakozik.
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kell a magasabb jövedelmezőségű ágaza-
tokkal (sertés- és húsmarhatartás, szója- és 
gyümölcstermesztés). 

Egy kínai és holland akadémikusok által 
készített tanulmány szerint Kína tejtermelésé-
nek a jelenlegi szint kétszeresére emeléséhez 
a következő 30 évben a megnövelt tehénállo-
mány takarmányellátásához a jelenleginél 32 
százalékkal több termőföldet kellene igénybe 
venni, azaz Kína takarmánytermő területét 
Írország teljes területének a kétszeresével 
kellene növelni, a bővített tejtermelés pedig 
35 százalékkal több káros gázzal terhelné 
a környezetet. Emellett a tejtermelés növe-
lésének korlátját képezi a kínai vízforrások 
szűkössége is, amely jelentős kiterjedésű, 
sivatagosodással fenyegetett körzetekben a 
lakosság ivóvízellátására sem elegendő. Egy 
liter tej előállításához viszont több mint ezer 
liter vizet kell felhasználni.

A kínai tejtermelést az utóbbi évtizedekben 
fokozatosan Európából és Új-Zélandról beho-
zott, nagy hozamú fajtákra állították át. Ma 
már a tejhasznú állomány közel 80 százalékát 
a helyi viszonyokra átkeresztezett, 1985-ben 
államilag elismert, kínai holstein fajta teszi 
ki. A helyi fajták közül említésre méltó a 
Xinjiang Brown fajta, amely az európai borzde-
res és kínai, illetve ázsiai fajta keresztezéséből 
jött létre. Előnye, hogy jól alkalmazkodik a 
Tienshan hegység mostoha körülményeihez.

Az állomány genetikai felújítása máig is tart, 
nagy hozamú tenyészüszők, illetve tenyészbi-
kasperma behozatala révén. A kínai tenyész-
tési kutatás is több jelentős eredményt mond-
hat magáénak. Ezek között kuriózum, hogy 
kutatóik 2012-ben – emberi gének beépí-
tésével – mintegy 300, olyan génmódosított 
tehenet hoztak létre, amelyeknek teje csak-
nem azonos összetételű a humán anyatejjel. 
Azóta több országban, többszörösen tesztel-
ték, de az új-zélandi gyermektápszerekben tíz 
éve súlyos mérgezést okozó melaminbotrány 
miatt óvatosan kezelik a felfedezést, amely 

több millió csecsemő táplálásában hozhat 
minőségi javulást Kínában és más országok-
ban. Olyan teheneket is sikerült előállítaniuk, 
amelyeknek a teje magas arányban tartalmaz 
egészségmegőrző omega-3 zsírsavakat.

A kínai tehenészeti telepek számáról és mére-
teiről a rendelkezésre álló adatok pontosságát 
óvatosan kell kezelni. Annyi bizonyos, hogy 
összesen 1,7 millió gazdaságban tartanak 
fejőstehenet, ezek közül mintegy 1,5 millió-
ban kilencnél kevesebbet, 1.400 gazdaság-
ban viszont 1.000 fölött van a tehénlétszám, 
miközben a kisgazdaságok száma csökken, a 
legnagyobbaké pedig lassan növekszik.

Kína a legek országa is, ezért – mivel a ter-
mőföld nagy része még állami tulajdonban 
van – itt működnek a legnagyobb állami 
gazdaságok. A legnagyobb magántulajdonú 
(egymillió hektárt is meghaladó) agrárüzemek 
jellemzően Ausztráliában alakultak ki az ala-
csony népsűrűség miatt. Ám ezek is eltörpül-
nek a nagy kínaiak mellett. Kínában működik a 
világ legmonumentálisabb (9 millió hektáros) 
gazdasága, amely Mudanjiang City Mega Farm 
néven vált legendává. A második hellyel a kínai 
Modern Dairy gazdaság büszkélkedhet 4,5 
millió hektáros területtel, amely 2011-ben, a 
40 ezres állatállományával a világ legnagyobb-
ja volt, de a negatív gazdasági helyzet és az 
állatbetegségek miatt növekedni már nem 
tudott. Jellemző, hogy a harmadik helyen álló 
ausztrál Anna Creek vállalat területe „csak” 
2,5 millió hektár, a legelsőnek alig több mint 
egynegyede. A Mudanjiang farm működteti 
a világ legnagyobb, kínai-orosz beruházás-

sal épült tejtermelő telepét is, ahol naponta 
100.000 tehenet fejnek, azaz ötvenszer többet, 
mint a legnagyobb európai (angliai) telepen. 
A legnagyobb kínai tejtermelő és -forgalmazó 
vállalat viszont a belső-mongóliai székhelyű 
Yili, amelynek éves árbevétele meghaladja a 9 
milliárd dollárt, alkalmazottainak száma pedig 
az 53 ezret.

A nyolcvanas évek végétől a politika lehe-
tővé tette a nagy multinacionális vállalatok 
(Fonterra, Nestlé, Danone, Arla) megjelenését 
a kínai tejpiacon. Ezek saját leányvállalatokat 
alapítva, jelentős tőkével járultak hozzá a ter-
mékminőség és a kínálat javításához. Részben 
ennek ellensúlyozására, de még inkább a 
belső tejtermelés fokozásának korlátait kikü-
szöbölendő, Kína takarmánytermő területe-
ket és komplett tejtermelő telepeket vásárolt 
néhány külföldi országban. A legnagyobb ilyen 
kínai szerzemények Új-Zélandon találhatók, 
ezek együttes területe (a helyi farmerek tilta-
kozása ellenére) több tízezer hektárt tesz ki. Ez 
a megoldás egyben kiküszöböli a vízforrások 
és takarmánytermő területek szűkös rendelke-
zésre állását. Az új vezetés által meghirdetett 
kampány, amely szinte minden területen a 
hazai termelést állítja előtérbe, már nem szá-
mol a tejellátás saját forrásból történő megol-
dásával, ami azt jelenti, hogy a kínai kormány 
feladta a belső termelés megháromszorozásá-
ra korábban kitűzött célt.

A tejhasznú szarvasmarhák fő takarmánybázi-
sát a kukoricaszilázs, a legelőfű és a szójafel-
dolgozás melléktermékei képezik. Emellett az 
összes takarmányköltségből 13 százalékkal 
részesedik a lucernaszéna, amelynek nagy 
részét az USA-ból importálják, mert az élel-
miszernövények között nagyon kevés hely jut 
számára. A tejhozam növelését és a tejminő-
ség javítását szem előtt tartó kínai termelők 
tisztában vannak azzal, hogy az ilyen célok 
eléréséhez jó minőségű takarmány szükséges.

A középrétegek jövedelmeinek emelkedésével 
a lakosság is igényli a tejtermékeket, főleg a 
magasabb értékű termékek csoportjában. Ezt 
mutatja az a tény, hogy Kína sajtimportja a leg-
utóbbi 17 év alatt évi 2.000 tonnáról 108.000 
tonnára nőtt. A kormány 2017-ben kényte-
len volt betiltani bizonyos nagy értékű sajtok 
(camembert, brie, roquefort) importját, bár a 
tilalmat később visszavonták. A sajtfogyasztás 
növekedése nyilván nem fog megállni, de a 
növekmény szinte kizárólag importból fedez-
hető. Az áruházak sajtellátásáért felelős impor-
táló cég vezetője, Jenny Lua, aki gyerekkorá-

Xinjiang Brown tehén

Vidéki tejbegyűjtő hely

Múlt és jelen

A Mengniu megatelepének egy részlete
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ban nem látott, és 25 éves koráig nem evett 
sajtot, most mindent megtesz, hogy ezt az 
értékes terméket minél szélesebb rétegekkel 
megismertesse. Ez azt is jelenti, hogy kimon-
dottan kínai (csak ott gyártott) sajtokról nem 
beszélhetünk, de azt nem, hogy a sajt valami 
egészen új termék Kínában, mivel nemrég az 
ásatások olyan sajt maradványaira bukkantak, 
amely i. e. 1615-ben készülhetett. (A magyar 
sajtmustrálók bizonyára túlérleltnek találták 
volna.) Viszonylag jó állapotban maradt, mert 
évszázadokig „vákuumcsomagolva” feküdt a 
Takla-Makán sivatag sós, száraz talajában. 

Jelenleg a Kínában fogyasztott sajtok 90 
százalékát külföldről szerzik be, nagyrészt 
Ausztráliából és Új-Zélandról. A hatalmas 
import ellenére Kínában nem könnyű saj-
tot vásárolni. Elfogadható választék csak a 
nagyvárosok sajtházaiban és a multinacionális 
cégek áruházaiban van, borsos áron.

A sajt valóban egészséges és egészséget 
megtartó, egészség-helyreállító hatású ter-
mék. A Michigani Egyetem kutatásai igazol-
ták, hogy bizonyos sajtok (camembert, brie, 
cheddar) tartós fogyasztása a bennük lévő 
– a gyors romlás megakadályozására használt 
– nizinenzim révén segíthet a rákos sejtek 
gyógyításában. Tehát a saját sajtfogyasztást 
ajánlatos növelni, odafigyelve a több mint 800 
millió dolláros kínai sajtimport lehetőségeire, 
és annak réseit lehetőleg magyar prémium-
sajtokkal betömni, amelyek iránt kínai részről 
érdeklődés mutatkozik.

A joghurtok fogyasztása Kínában az utóbbi 
években gyorsan növekszik, főként a váro-
sokban. Ennek elindításában szerepet játszott 
a bolgár aludttej sikertörténete is, mivel a 
kínaiak mintegy tíz évvel ezelőtt óriási lelkese-
déssel fedezték fel, és kezdték propagálni az 
egészséges és az életkort hosszabbító bolgár 
joghurtot.

Közel ezer kínai költözött hosszabb időre a 
Rodope hegységben fekvő Momcsilovci bol-
gár faluba az aludttejkészítés megismerése 
céljából, és ma már több mint ezer kínai 

boltban árusítanak bolgár aludttejet. A helyi 
lakosokkal kölcsönösen leckéket adtak kínai, 
illetve bolgár nyelvből, miközben filmet is 
forgattak a joghurt készítéséről, amelyet a 
kínaiak „varázslatos éteknek” tekintenek. Egy 
reprezentatív felmérés szerint 2018-ban a 
kínai lakosság 55%-a hetente legalább egy-
szer fogyasztott joghurtot. Ennek hatására a 
Kínában forgalmazott joghurtok értéke 2018-
ban már meghaladta a tejitalét.

Érdekes, hogy az igények jelentős növekedé-
se ellenére az ország tejimportjának aránya 
viszonylag alacsony, a belső termelésnek csak 
8-10 százalékát teszi ki, miközben az inter-
neten „A kínai tejimport feneketlen hordója” 
vagy „A világ nem képes oltani a kínaiak 
tejszomját” címmel olvashatunk cikkeket. 
Ennek oka jórészt az, hogy az évente közel 
9 milliárd dollárt kitevő (csaknem teljes egé-
szében tejalapú) bébiételek és gyermektáp-
szerek importját külön kategóriába sorolják. 
A gyermektápszerek miatt az utóbbi hónapok-
ban növekvő feszültség alakult ki a korábbi 
beszállító országokkal, mivel Kína határozatot 
hozott a saját termelés arányának növeléséről, 
ami az évente világra jövő 15-16 millió újszü-
löttre való tekintettel kiemelt fontosságú. Ma 
már a kínai tejipar is képes teljesíteni azokat 
a higiéniai előírásokat, amelyek nélkül ilyen 
termékeket előállítani gyakorlatilag lehetet-
len. Ez a kínai lépés azonban több százmillió 
dollár árbevételtől fosztja meg az ausztrál és 
új-zélandi beszállítókat.

A kínai tejimport beszállító országok sze-
rinti megoszlása érdekes képet mutat. Két 
nagy beszállító, Új-Zéland és Ausztrália együtt 
(csökkenő arányban) mintegy 30 százalék-
kal részesedik a teljes importból, bizonyos 
termékek esetében viszont kiugróan magas 
Németország és az EU részaránya (UHT tej 
50, joghurtok 68%). Az utóbbi arány a kínai 
fogyasztók igényességére utal. Az EU adatai 
szerint Kína sűrített-tej-importja 39 száza-
lékkal, a teljes tejporé 29, a sovány tejporé 
28, a sajté 7 százalékkal nőtt 2019 első hat 
hónapjában az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. 

Fentiek alapján az biztosra vehető, hogy Kína 
még nagyon sokáig a tejtermékek legnagyobb 
felvevőpiaca marad, ahol a magyar tejtermé-
kek is megjelenhetnek, mivel az ottani kö- 
zéposztály évről évre milliós nagyságrendben 
gyarapszik, és a prémiumkategóriás termé-
kekért prémium árat is tud fizetni. Nagyobb 
propagandát kellene kifejteni a hungarikum 

magyar rögös túró kiajánlására, amely a közel-
múltban védettséget kapott az EU-ban. 

Kaposváron a FINO tejipari cég többször pró-
bálkozott kínai exporttal, de szerződés nem 
jött létre.

KSH-adatok szerint a Szekszárdi Sajtüzem 
2018-ban német és francia exportáló cégek 
által 47 tonna sajtsavóport szállított Kínába. 
Ezenkívül több termékünk ajánlati minta meny-
nyiségében került Kínába: sajt és túró 166 kg, 
ömlesztett sajt 22 kg, tej és tejszín 800 kg, 
tej, tejszínpor-granulátum 404 kg, sűrített tej 
édesítve 348 kg. Kína tejtermékimportja olyan 
hatalmas mennyiséget igényel, hogy magyar 
cégek azt nem tudják kielégíteni. Csak az EU 
exportáló cégeihez csatlakozva jelenhetünk 
meg kisebb termékmennyiségeinkkel.

A tehéntejen kívül Kína, a világ legnagyobb 
(közel 150 millió fős) juhállományára támasz-
kodva évente mintegy 1,5 millió tonna juhtejet 
is előállít, amellyel ugyancsak az első helyet 
foglalja el a legnagyobb termelő országok sorá-
ban. A szocialista időszakban a juhtej túlnyomó 
részét a szegény családok saját fogyasztásra 
termelték, mára már új-zélandi és ausztrál 
közreműködéssel szupermodern juhtejtermelő 
és -feldolgozó üzemeket alakítottak ki, ahol a 
juhtejet részben exportra csomagolják, részben 
pedig nagy értékű sajttá dolgozzák fel. Emellett 
a kínaiak évente 256 ezer tonna kecsketejet és 
360 ezer tonna tevetejet is előállítanak.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kínai 
tejtermelés és -fogyasztás igazából a legutóbbi 
fél évszázadban vált tömegessé, és terjedt ki 
az ország egészére. Az egy főre jutó fogyasztás 
még messze elmarad az európai szinttől, de a 
fejlődés látványos és gyors. A kínai kormány 
hathatós intézkedésekkel igyekszik növelni a 
fogyasztást, és javítani az ellátottságot, ám 
egyelőre a kínai tejimport „feneketlen hordó-
ja” a világ feleslegének nagy részét elnyeli, 
ami nagy lehetőség a magyar tejexportőrök 
számára is.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Egy kínai joghurtbolt kínálata

Szupermodern juhtejtermelő üzem Kínában
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z újabb nemzetközi híradások beszámoltak arról, hogy például 
az Amerikai Egyesült Államokban a lakosság körében ismét 
megjelentek olyan fertőző betegségek, amelyekről feltételez-

ték, hogy kórokozóik már nem fertőznek. Ennek okainak felderítésére 
megbízást kapott a Colorado államban működő neves EiX Analytis 
kutatócsoport. A 2009-2016-ig tartott vizsgálataik kimutatták, hogy a 
fertőzések nagy részében elsősorban nyersen fogyasztott tej és tejter-
mékek a felelősek. Ezek számos olyan mikroorganizmust tartalmaztak, 
amelyek nagymértékben veszélyeztették a fogyasztók egészségét, sőt 
több esetben a betegek rövidebb-hosszabb idei kórházi ápolásra is 
szorultak. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy az úgynevezett „bio-
termékek” nagy részét hőkezelés nélküli alapanyagokból állították elő, 
és nagy részben ezek okozták a megbetegedéseket (pl. Salmonella, 
E-coli, Listeria monocythogenes, Campylobacter, Stahylococcuszok, 
Shighella fajok stb.). A vizsgálati eredményeknek a tükrében a ható-
ságok megtették a szükséges intézkedéseket, azaz kötelezővé tették 
a gyártásokhoz felhasznált összes tej hőkezelését. 

A hazai tejtermékeket előállítók – elsősorban kistermelők – között 
gyakori a vita, hogy a gyártásokhoz felhasznált tejeknél történjen-e 
hőkezelés vagy sem. Ennek a kérdésnek eldöntéséhez szeretnénk a 
következőkben néhány gondolattal hozzájárulni.

Közismert, hogy a termelt nyerstejek a nyerésük és kezelésük során 
a tejtermelő állatoktól, a tejjel érintkező felületekről, a fejő személy-
zetétől, a környezettől stb. különböző mikrobákkal szennyeződhetnek, 
illetve fertőződhetnek. Ezek egy része az emberi szervezet számára is 
aggályos lehet, mivel a tejbe és tejtermékekbe bekerülve, ott elsza-
porodva erősen veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét. Különösen 
veszélyesek lehetnek azoktól az állatoktól származó tejek, amelyek ún. 
szubklinikai egészségi állapotban vannak, vagyis napokig ürítik a tejen 
keresztül a betegségeket is okozó mikrobákat anélkül, hogy a beteg-
ségekre utaló klinikai tüneteket mutatnák (pl. száj- és körömfájás víru-
sai, a liszteriozist okozó baktérium, különböző tőgygyulladást előidéző 

mikroorganizmusok, az ember esetében fertőző májgyulladás vírusa 
stb.). További veszélyeket rejthet magában a különböző fajú állatoktól 
származó, ún. „kevert” tejek, illetve az esetleg idegen tejtermelő 
gazdáktól vagy telephelyekről (gazdaságokból) származó nyers tejek 
összekeverése, szakszerűtlen tárolása, feldolgozása és forgalmazása. 
Ezek a veszélyek azonban az állatoknak az adott telepre kidolgozott 
tartástechnológiai előírásainak, valamint a vonatkozó állategészség-
ügyi, élelmezésügyi és higiéniai előírásoknak pontos betartásával, a 
tej szakszerű nyerésével és kezelésével, a feldolgozásra szánt tejek 
rendszeres pasztőrözésével nagymértékben csökkenthetőek.

Pasztőrözés alatt a tej 100 ºC alatti hőkezelését értjük. Hatásfokát 
(mikrobák elölési %-át) azonban számtalan tényező befolyásolja. Mint 
például a hőkezelésre szánt nyersanyag(-ok) összes csíraszáma, a 
különböző fajú állatok elegytejének mennyisége és minősége, a tej 
savfoka, tőgybeteg és öregfejős állatoktól származó tejek „jelenléte” 
(mennyisége), az alkalmazott hőkezelés hőmérsékleti értéke, a hőn 
tartás időtartama stb. A hőkezelésre szánt tejek minőségére vonatko-
zó jellemzőinek külön-külön történő vizsgálatára a gyakorlatban nem 
minden esetben van lehetőség.  Azonban van egy viszonylag egyszerű, 
gyors és megbízható vizsgálati módszer az ún. alkoholpróba, mikor is 
kémcsőben 2 ml tejet 2 ml 68 térfogat%-os alkohollal összehozunk. 
Az esetlegesen megjelenő kicsapódások mennyiségéből és milyensé-
géből következtethetünk a tejben lévő fehérjék állapotára. Közismert, 
hogy a pelyhesen vagy „darabos” (durva) formában megjelenő 
fehérjék a hőkezelés során a hőközlő felületekre „kicsapódhatnak” 
(ráégnek), amivel nagymértékben ronthatják a hőátadási tényezőt, 
ezzel párhuzamosan a mikrobák elölésének hatásfokát. Ez elsősorban 
a lemezes vagy csöves hőcserélő berendezések alkalmazása során 
okozhat problémát. 

Az említett vizsgálati módszer alkalmazása egyben nagy biztonsággal 
jelzi a tej „frissességét” (az emelkedett savfokot), illetve amennyiben 
édes tejjel keverve „tompították” az emelkedett savfokú tejeket, vala-

A tej hőkezelése, különös tekintettel a 
sajtgyártáshoz felhasznált alapanyagokra

A hazai és az európai uniós előírások engedélyezik a különböző állatfajoktól, 
valamint ezek kevert, hőkezeletlen alapanyagaiból származó tej és tejtermékek gyártását, 

valamint forgalmazását. Minőségségükre, a gyártás körülményeire, a szakképzettségre 
vonatkozóan szigorú előírások vannak érvényben. Ezek részletezésére nem térünk ki, 

mivel megtalálhatóak a vonatkozó EU-s direktívákban, ajánlásokban és rendeletekben. 
A hazai szabályozás megengedi, hogy a regisztrált kistermelő a saját maga által termelt, 

meghatározott kis mennyiségben előállított alapterméket a végső fogyasztónak, 
kereskedelmi és vendéglátó-ipari egység részére forgalmazza (52/2010 (V.30) FM). 
Azonban ebben az esetben is érvényes az az előírás, hogy a forgalmazott termékek 

kötelezően előírt feliratain fel kell tüntetni a gyártáshoz felhasznált tej hőkezeltségének 
vagy hőkezeletlenségének voltát. Továbbá azt is, hogy a gyártásokhoz felhasznált tejek 

milyen fajú állatoktól származnak, valamint azok arányát a késztermékekben.

A
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mint a tőgybeteg és az öregfejős állatoktól származó tejek jelenlétét 
is. Meg kell említenünk, hogy minden olyan tejet, amit 50 °C alatti 
hőkezelés ért, nyers tejnek kell tekinteni. 

A következőkben összefoglaljuk azokat a pasztőrözési (hőkezelési) eljá-
rásokat, amelyeket a tej és tejtermékek gyártása során alkalmazhatunk: 

– tartós hőkezelésen 63-65  ºC-on 1800 mp-es (30 perces) 
  hőn tartással, 

– termizálás alatt 65-71  °C-on 14-40 mp hőn tartással,

– gyors pasztőrözésen 71-76  ºC-on 15-40 mp hőn tartással,

– pillanatpasztőrözésen 80-98  °C-on 1-2 mp hőn tartást 
  értünk.

Mint ismeretes, a pasztőrözés hatásfoka nem 100%-os, mivel azt 
néhány hőálló mikroba túlélheti, valamint az ún. spórások egy része, 
illetve a spóráik sem pusztulnak el. Azt is érdemes megjegyeznünk, 
hogy a bemutatott hőmérsékleti értékek és hőn tartási időtartamok 
elsősorban csak a kiváló minőségű (extra vagy I. osztályú) alapanya-
gok hőkezelésekor érvényesek. Külön kell megemlítenünk a tejszínek 
hőkezelését. Az üsttejek vagy egyéb tejtermékek gyártása során a ter-
mékek zsírtartalmának beállításához felhasznált tejszíneket – sűrűbb 
állományuk miatt külön – legalább 98-100 °C hőmérsékleten célszerű 
hőkezelni.

A fent bemutatott értékeket a gümőbaktérium – mint a hőbehatás 
ellen az egyik legjobban ellenálló mikroorganizmus – hő-pusztulási 
görbéjére állapították meg. A hőkezelések alatt a tej alkotórészei sem 
szenvednek még olyan mérvű elváltozásokat, amelyek veszélyeztet-
nék a különböző termékek gyártását, illetve a késztermékek minősé-
gét. A tartós hőkezelés alkalmazása elsősorban a kis tejfeldolgozók 
számára, a sajtgyártásaik során javasolható, mivel ez a kezelési mód 
veszi legkevésbé „igénybe” a tej alkotórészeit, és viszonylag szerény 
az eszközigénye is.  A termizálás a kemény és félkemény, valamint a 
lágy sajtok egy részének alapanyagának hőkezelésére szolgál. A gyors 
pasztőrözést a fogyasztói tejeknél, a vegyes alvasztású sajtoknál, a 
nagyüzemi oltós, esetenként a savas alvasztású túrók alapanyagánál 
alkalmazzák. A pillanatpasztőrözés fogyasztói tejeknél, a savas al- 
vasztású túróknál, krémtúrók, ízesített és savanyított, valamint a 
fermentált tejek és tejkészítmények alapanyagainak hőkezelésénél 
javasolható. 

A biztonságosan és szakszerűen végezhető pasztőrözéshez számtalan 
automatikával, hőmérsékletet és hőn tartási időt rögzítő, különböző 
mérőműszerekkel ellátott, energiatakarékos, korszerű technológiai 
berendezések állnak a tejfeldolgozók rendelkezésre. 

Az összefoglaltak alapján megállapíthatjuk, hogy ma már elsősorban 
a tejfeldolgozók lelkiismereti kérdése, hogy nyers vagy pasztőrözött 
tejet dolgoznak-e fel sajttá vagy egyéb tejtermékekké.  Amennyiben 
hevítjük a tejet, akkor azt gyorsan végezzük a visszahűtésével együtt, 
azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen. 

Több szakember javasolja, hogy sajtgyártás során 70 ºC fölé lehe-
tőleg ne menjünk a hőkezeléssel, mert bizonyos esetekben zavarok 

léphetnek fel a kádmunka során. A hevítéskor ugyanis „megkötődik” 
a tejben lévő ionos kalcium egy része, amely az oltós alvadás bekö-
vetkezéséhez nélkülözhetetlen, és amit pótolni kell. Általában 10-25 
g kalcium-kloridot 100 liter tejhez a hőkezelés után pótlólagosan, a 
tejsavbaktériumok beoltásával egy időben kell a kádtejhez hozzáke-
verni. Túladagolása esetén azonban keserű ízhiba léphet fel a gyártott 
termékeknél.

A hőkezelés során természetesen a nyerstej eredeti tejsavbaktériu-
mainak nagy része is elpusztul. Ezért elengedhetetlen követelmény a 
gyártandó termékek (sajt, túró, aludttej, joghurt, kefir stb.) jellegének 
megfelelő tejsavbaktérium-színtenyészet(-ek) hozzáadása a kádtejek-
hez. A gyakorlat számára számtalan színtenyészet felhasználására van 
lehetőség, amelyek alapvetően meghatározzák a gyártott termékek 
ízét, állományát, illatát, lyukazottságát, karakterét stb. Ezek rendsze-
res használata az egyenletes minőségbiztosítás érdekében a nyers 
tejek feldolgozása esetén is javasolható. A különböző tejtermékek 
gyártásához felhasználható mikrobák lehetőségeiről és tevékenysé-
géről egy korábbi közleményünkben már részletesen beszámoltunk 
(Tejgazdasági Szemle V. évf. 4. szám). 

A következőkben röviden összefoglaljuk a hőkezelt, illetve a nyers 
tejből készült termékek gyártásának előnyeit és az esetleges hát-
rányait.

Hőkezelés előnyei:

Káros mikrobák számának minimálisra csökkentése.
Az esetlegesen jelenlevő patogén mikroorganizmusok nagy 
részének elpusztítása.
Bizonyosság, hogy a higiénikus tejfeldolgozásnál csak a 
felhasznált tejsavbaktériumok hasznos tevékenységét bon-
takoztatjuk ki.
Biztonságosabb a termelés, kevesebb vagy egyáltalán nincs 
gyártási hiba.
Egységesebb minőségű lesz a végtermék.

Hátrányai:

Sajtgyártás esetén kalcium-klorid hozzáadása.
A gyártott termékeknél a megkívánt ízkarakterek enyhe gyen- 
gülése várható, ami azonban a megfelelő tejsavbaktérium- 
szintenyészetek használatával akár meg is szüntethető.

Nyers tej feldolgozásának előnyei:

A kívánt íz és a termékekre jellemző aroma karakteres 
megjelenése.
Eszköz-, idő- és energiamegtakarítás, esetleg kalcium- 
klorid adagolására nem lesz szükség.

Hátrányai:

Különböző gyártási, illetve végtermékhibák bekövetkezhet-
nek, a nem kívánt, illetve káros mikroorganizmusok jelenléte 
miatt.
Különböző fertőzések fennállásának lehetőségei a fogyasz-
tóknál, a nyers tejből származó, illetve a késztermékekben 
elszaporodó kórokozó mikroorganizmusok jelenléte esetén. 

Merényi Imre z
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CO-OP Hungary Zrt. 2006-ban elindított 
versenysorozatával olyan hagyományt 
teremtett, hogy ezen a futamon már 

nemcsak arról számolhattak be, az elmúlt évek 
alatt 111 hazai élelmiszeripari termelő mutat-
kozott be, de a felmérések szerint a magyar 
vásárlók 85,9 százaléka ma már két, tulajdon-
ságaiban megegyező, azonos árú termék közül 
a hazait választja, 52,7 százalékuk pedig 10 
százalékkal magasabb árat is hajlandó fizetni a 
hazaiért a külföldivel szemben

A Coop üzletláncnak 1700 településen mint-
egy 2500 franchise boltja van, további 2000 
üzletet pedig naponta lát el áruval, s ezzel 
együtt 1,5 millió vevőt is. Tavalyi árbevétele 627 
milliárd forint volt. Több 10 ezer alkalmazott-
jával az ország egyik legnagyobb kistelepülési 
foglalkoztatója.

A rallyn csaknem száz élelmiszeripari, kiske-
reskedelmi, szolgáltató- és médiacég összesen 
106 autóval vett részt, melynek során Kelet-
Magyarország hat meghatározó gyártó- és 
forgalmazó központjához, valamint két COOP-
tagvállalathoz látogattak el.

Ezek közé tartozott a Nádudvari Élelmiszer 
Kft. is, mely második alkalommal vett részt 
állomáshelyként a Coop Rallyn. „Magyar ter-
melővállalatként kiemelten fontos számunkra, 
hogy egy olyan ügyet támogassunk, mint a 
Coop Rally, amely a minőségi magyar termé-
kekre hívja fel a figyelmet" – olvasható a vállalat 
közleményében. A Nádudvari Élelmiszer Kft. a 
Hortobágyi Nemzeti Park közelében található, 
száz százalékban magyar tulajdonú vállalat, 
mely a Nagisz-Hage cégcsoportnak, a régió 
meghatározó mezőgazdasági integrációjának 
a tagja. A Nádudvari Élelmiszer Kft. termékpa-
lettáján több mint százféle termék szerepel, a 
Nádudvari túrótól kezdve az E-mentes tejtermé-
keken át húskészítményekig és mirelit terméke-
kig, köztük a legújabb fejlesztésű gombócokig 
és túrófánkokig. A tejüzemben évi 30 millió liter 
tejet dolgoznak fel, mely 100%-ban magyar tej. 
A feldolgozott tej teljes egészében a Hortobágy 
körüli régió termelőitől származik, fele saját 
tehenészetből, így a tejtermékek nagy része 
a szántóföldtől az asztalig zártkörű integráció 
keretében készül.

Míg korábban a tejtermékek adták az árbe-
vétel nagy részét, mára a beruházásoknak, fej-
lesztéseknek köszönhetően a hús- és a mirelit 
termékek is egyre nagyobb súllyal képviseltetik 
magukat az összforgalmon belül. 

A társaság árbevétele 2008-ban még 1,7 
milliárd forint volt, 2018-ban pedig átlépte a 
10 milliárdot; a dolgozóik száma 376 fő, így a 
térség egyik legnagyobb munkaadója.

A növekedéshez az alapot a 2017. évben 
elkezdődött technológiai korszerűsítési program 
biztosította, melynek keretében közel 2,9 milli-
árd forintos beruházást hajtottak végre.

A tejfeldolgozó üzemben az idei évben a 
Nádudvari „rögös” túró és a túróból készített 
tovább feldolgozott termékek gyártási kapa-
citását növelték meg. A nagy hagyományok-
kal rendelkező Nádudvari rögös túró egyedi 
gyártástechnológiáját modernizálták, melynek 
eredményeképp a Nádudvari túró Magyarország 
legmodernebb gyártósorán készül, és megfelel 
a legmagasabb élelmiszer-biztonsági követel-
ményeknek is. A szortimentet a fogyasztói elvá-
rásoknak megfelelően 2019-ben laktózmentes 
és sovány változatokkal bővítették.

Fejlesztéseik során kiemelt figyelmet fordíta-
nak a fogyasztói igényekre, a modern táplálko-
zás elvárásaira, ugyanakkor próbálják megőrizni 
a hagyományokat, a házias ízeket.  A házias 
hazai termékek gyártásához elengedhetet-
len követelmény, hogy magyar alapanyagból 
készüljenek.

E-mentes tejtermékeik – vajkrém, sajtkrém, 
körözött, krémtúró – pedig mind E-számos 
élelmiszer-adalékok nélkül készülnek, kizárólag 
természetes eredetű összetevőkből

Az idei Coop Rally-rendezvény másik 
célállomása a Naszálytej Zrt. 
Miskolci Tejfeldolgozó üzeme 

A Naszálytej Zrt. Magyarország egyik meghatá-
rozó és teljes egészében hazai tulajdonban lévő 
tejipari vállalata. Története több évtizedre nyúlik 
vissza, ennek során 2013 jelentett új kezdetet, 
amikor a hazai élelmiszeriparban meghatáro-
zó érdekeltségekkel rendelkező, hosszú távú 
fejlesztése iránt elkötelezett tulajdonosi kör 
vette át az irányítást. A fejlesztési stratégiájá-
nak megfelelően 2013-ban a Naszálytej Zrt.-be 
beolvadt a Jásztej Zrt., újabb mérföldkő 2015, 
amikor megvásárolták a Minna Zrt. miskolci tej-
feldolgozó üzemét, mely nagyszabású akvizíció 
révén többszörösére nőtt a feldolgozókapacitás, 
így a magyar tejipar egyik legdinamikusab-
ban fejlődő és meghatározó szereplőjévé vál-
tak. Ismertebb márkanevek: Fittej, Magic Milk, 
Zöldfarm, Jásztej, Dunatej, Toffini 

A cég egy integrált élelmiszeripari csoport-
nak tagja, melynek révén garantálva van az 
alapanyag folyamatos és biztonságos ellá-
tása. Évente 76 millió liter extra és első 
osztályú nyerstejet vásárolnak és dolgoznak 
fel. Jelenleg Vácon és Miskolcon van gyártó 
üzemegységük.

Az üzemek szakosodása során a váci tejüzem-
ben az UHT termékek, a polietilén csomagolású 
tej-, laktózmentes és biotejtermékek, különböző 
ízesítésű joghurtok és a saját márkájú ”Puszta 
termékek” család kerülnek gyártásra.

A miskolci tejüzemben a poharas és palackos 
tejek, különböző sajtok, vaj és vajkrémek, túró 
és túrókészítmények gyártása folyik.

Ebben az évben 14. alkalommal 
rendezték meg a Coop Rallyt 

Az idén is az volt a célja a Coop Rallynak, hogy megpróbálja összehozni az előállítókat, 
a gyártókat a fogyasztók igényeivel. Szeptember 4-5. között mutatkoztak be azok 

a magyar tulajdonú cégek, melyek magyar alapanyagból készítik termékeiket. 

A

Sajtótájékoztató a Miskolci Tejüzemben

Részlet a Miskolci Tejüzemből
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A Naszálytej Zrt. tevékenysége a 
hagyományos tejtermékek mellett a 
funkcionális termékek gyártására ter-
jed ki.

Magyarországon elsőként kezdték 
meg a tejcukormentes tejtermékeket 
gyártani, és mind a mai napig a legszé-
lesebb laktózmentes tejtermék-port-
fóliót tudhatják magukénak. A vállalat 
üzletpolitikájának ugyanis az az alapja, 
hogy az egészséges táplálkozást elősegítő és 
ezzel együtt a különleges fogyasztói igényeket 
is kielégítő termékekkel segítsék a fogyasztókat 
és persze a kereskedelmi partnereket, mivel a 
hazai tejfogyasztás növelését a laktózmentes tej 
és tejtermékek ismertebbé tételével, népszerű-
sítésével is elő lehet és kell is segíteni. 

Folyamatos gyártmányfejlesztéssel törek-
szenek az egyre egészségtudatosabb vásárlók 
korszerű, magas színvonalú kiszolgálására, úgy 
a hagyományos és a bio, mint a laktózmentes 
tejtermékek területén.

A Naszálytej Magic Milk márkanéven forga-
lomba hozott termékeinek jóvoltából a laktózér-
zékenyeknek sem kell lemondani a tej és tejter-
mékek fogyasztásáról, nem szükséges elhagyni 
étrendjükből ezt az egészséges élelmiszert, 
mert laktózmentes tejtermékek segítségével 

a tejcukorérzékenyek számára is fogyasztható 
tejet és tejtermékeket készítenek. A laktózmen-
tes tejtermékekhez a tejcukor lebontásáért fele-
lős laktázenzimet adnak, amelyet a tejcukorér-
zékenyek szervezete nem tud előállítani. A lak-
tózmentes tejből és tejtermékekből tehát nem 
hiányzik a tejcukor, hanem bontott állapotban 
található meg benne. Ezeknek a tejtermékeknek 
a beltartalmi értékei megegyeznek a hagyo-
mányos termékekével: ugyanannyi kalciumot, 
D-, B-, A-vitamint, magnéziumot és tejzsírt 
tartalmaznak. A laktózmentes termékeket a 
tejcukorra nem érzékenyek is fogyaszthatják, 
ami megkönnyíti a bevásárlást és a főzést, ha 
a család egy-egy tagja érzékeny a tejcukorra.

A Naszálytejnél egyre több laktózmentes tej-
termék készül. A Magic Milk termékek gyár-
tójaként a vállalat volt az első tejfeldolgozó, 

ami laktózmentes tejtermékeket 
készített. A teljesítményük nagyságát 
növeli, hogy a gyártást saját szaba-
dalom alapján vezették be, és azóta 
is a legszélesebb termékválasztékkal 
rendelkeznek, piacvezetők a laktóz-
mentes termékek gyártása terén. 

A Naszálytej Zrt. által gyártott lak-
tózmentes tejtermékek segítségével 
az iskolai étkeztetésben is kialakít-

ható a tejet és tejtermékeket optimális arányban 
tartalmazó, egészséges étrend, így az aján-
lott szintre lehet növelni a gyermekek tej- és 
tejtermékfogyasztását. Gyerekeknél különösen 
fontos figyelni arra, hogy tejcukor-érzékenység 
esetében se maradjanak ki az étrendből a tej és 
a tejtermékek, hiszen az intenzív csontfejlődés 
szakaszában nagyon lényeges a megfelelő, 
legjobban a tejtermékekből hasznosuló kalci-
umbevitel. Amennyiben egy iskolás gyermek 
laktózérzékeny, és erről szakorvosi igazolása 
van, a közétkeztetésben kötelező biztosítani 
számára a megfelelő diétás étrendet.

A cég sikeres munkáját jelzi az a tény is, hogy 
2018-ban 14,5 milliárd forint árbevétellel zárta 
az évet, mely eredményt 335 fő munkatárssal 
érték el.

szerkesztőség z

Naszálytej Zrt. termékei 
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A csermajori szakoktatás 1929-től 1950-ig

A csermajori intézménynél 1929-től 3 szervezeti egység működött egy 
közös igazgatás alatt:

• a Tangazdaság,
• a Magyar Kir. Mezőgazdasági Szakiskola, valamint
• a Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola.

A Csermajori Tangazdaság

A tangazdaságra épült Csermajor mindkét szakiskolája. Ez a gazdaság 
teremtette meg működésükhöz az anyagi feltételeket, és adta meg 
tanulóinak a gyakorlati képzés lehetőségeit is. A tangazdaságban az 
állandó gazdasági alkalmazottak mellett a tanulók is dolgoztak, mert 
a gazdaságban sajátították el azokat a teendőket, amelyeket későbbi 
életük során végezniük kellett. A tangazdaság rendelkezett mindazzal 
a felszereléssel és szakszerű vezetéssel, amely egy gazdaság irányí-
tásához szükséges volt. A gazdaság igen jó eredményekkel büszkél-
kedhetett. Az 1930-as években tenyészállataikkal és terményeikkel 
több aranyérmet is nyertek az Országos Mezőgazdasági Kiállításokon. 
A gazdaság minden területén szigorú rend szerint folyt a munka, 
amihez a tanulóknak is alkalmazkodni kellett. A tehenészetben a mun-
kaidő reggel fél 4-kor kezdődött, majd egy órás ebédszünettel este 
8 óráig tartott. A növénytermesztésben a reggeli kezdés 6 óra volt, az 
esti befejezés pedig 7 óra.

A Csermajori Magyar Kir. Mezőgazdasági Szakiskola

Az iskola célját létesítésekor az igazgatóság így határozta meg: 
„Mezőgazdasági szakiskolánknak célja az, hogy jól képzett, a saját 
lábán megállni tudó, magyar nemzeti szellemtől áthatott gazda ifja-
kat neveljen. A saját gazdaságába visszatérő ifjú gazda községében 
előharcosa legyen a mezőgazdasági kultúrának, és példaadásával 
megfizethetetlen szolgálatot tegyen az egész községnek.”

A szakiskola nagyon jó kapcsolatot tartott fenn a Budapesti Magyar 
Kir. Növénytermesztési Hivatallal és a Magyaróvári Magyar Kir. 
Növénytermesztési Kísérleti Állomással. A tantestület szakcikkek 
írásával is szolgálta a kikísérletezett, bevált növény- és állattenyész-
tési módszerek elterjedését. Az iskola jó hírnévnek örvendett. Végzett 
tanulói nemcsak a környéket, hanem az egész országot is képviselték. 
A tanultakat elvitték a legtávolabbi vidékekre is.

A Csermajori Magyar Kir. Mezőgazdasági 
Tejipari Szakiskola

Az iskola, hasonlóan láncpusztai jogelődjéhez, 1929-től Csermajorban 
is 2 éves képzési időtartammal működött. Ez 1 éves gyakorlati és 
1 éves elméleti képzésből állt. A tanulmányi időt csak 1939-ben emel-
ték fel 3 évre, amikor az 1 éves gyakorlati képzés mellett az elméleti 

oktatást 2 évesre bővítették. Az iskola kezdettől fogva arra törekedett, 
hogy jó tejipari szakembereket neveljen a mindinkább fejlődő hazai 
tejipar számára. 

A „Magyar tehén, magyar mester, magyar sajt” jelmondat közel 
félévszázados megvalósítására Csermajor tette fel a koronát! A XIX. 
század második felében a magyar mezőgazdasági szakemberek kite-
nyésztették a hús-tej hasznosítású magyar tarka szarvasmarhafajtát 
a svájci szimmentáli és a magyar szürke marha keresztezésével. 
A magyar tarka szarvasmarha jól igazodott a hazai éghajlati és köz-
gazdasági viszonyokhoz. Az általa is fellendült tejtermelés többlet 
tejhozamát kezdetben külhoni sajtmesterek (főleg svájciak és néme-
tek) dolgozták fel külföldi típusú sajtokká. A XX. század elején, főleg 
a Láncpusztán végzett szakemberek munkássága nyomán, egyre jobb 
eredményekkel dolgoztak a mindjobban elszaporodó tejszövetkezetek, 
tejüzletek és tejüzemek. Döntő jelentősége volt a tejgazdaságok és 
tejüzemek megszervezésénél, valamint a hazai sajtgyártási technoló-
giák kidolgozásánál és elterjesztésénél a Magyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémiának és az ugyancsak magyaróvári Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézetnek és a Tejkísérleti Intézetnek is. E téren úttörő munkát vég-
zett az akadémia több kiváló professzora: Ujhelyi Imre, Grátz Ottó, 
Vas Károly, Világhy Károly, Csiszár József és még sok más kutató is. 
Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a nagy álom, a nagy terv manuális 
megvalósításában döntő szerepet játszottak a Csermajorban tanult 
tejipari szakemberek. A tejipari szakiskola 1930-as években végzett 
tanulói, sajt-és vajmesterei adták a magyar tejipar szakembergárdáját 
évtizedekig. Ők álltak a sajtkádak és köpülők mellett, ők szereztek 
megbecsülést és hírnevet a magyar sajtnak és egyéb tejtermékeknek. 
Ők szervezték újjá a második világháború után a magyar tejipart, ők 
vívták meg a nagyvárosok tejellátását biztosító „tejcsatát”. Aztán 
különböző tanfolyamokon, főiskolákon és egyetemeken tovább képez-
ték magukat, így az 1960-as, majd ’70-es években ők alkották a 
magyar tejipar közép-és felső szintű vezetőtestületeinek zömét is 
(művezetők, üzemvezetők, üzemigazgatók, vállalatigazgatók, főmér-
nökök, osztályvezetők, iparigazgatók…).

A 2 éves tejipari szakiskola rendeltetése többcélú volt:

• A tejnek vajjá és sajttá való feldolgozása körébe tartozó álta-
lános és különleges szakismeretek elsajátíttatása, valamint 
a korszerű városi tejellátás megismertetése. Aki az iskolát 
elvégezte, az vajmesteri, valamint sajtmestersegédi képesítést 
nyert. Sajtmesteri képesítést az iskola elvégzése után egy, a 
keménysajtok készítésére pedig két évi folyamatos gyakorlat 
bizonyítása után lehetett szerezni, ha valaki a szakiskola sajt-
mesteri ismétlő tanfolyamát végighallgatta, és utána a sajtmes-
teri vizsgát sikeresen letette.

• Feladata volt továbbá a szakiskolának az is, hogy tanszemély-
zete a tej kezelésére, feldolgozására és értékesítésére vonat-

Pusztalánc – Csermajor
130 éve kezdődött a középfokú tejipari szakoktatás

2. rész
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kozó ismereteket, különös tekintettel a gyakorlat igényeire, 
búvárkodások és kísérletek útján fejlessze és előmozdítsa.

• Tejipari szakkérdésekben az érdeklődőknek véleményt mondjon.

A tejipari szakiskolában szerzett bizonyítványok joghatályai széles 
körűek voltak. A napi 3.000 liter tej feldolgozását meg nem haladó 
városi tejellátó üzem vezetéséhez elég volt a vajmesteri képesítés is. 
Ha azonban az üzem fő ága a sajtkészítés volt, akkor már sajtmesteri 
képesítésre is szükséges volt.

1939-től a képzési időt 3 évre emelték. A 3 éves Csermajori Magyar 
Királyi Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola működési céljai a követke-
zők voltak:

• szakképzett magyar vaj-és sajtmesterek nevelése,

• a tejgazdaság és a tejipar körébe vágó szakkérdésekben szak-
tanácsadás,

• gyakorlati irányú kísérletezés révén a tej kezelésére, feldolgo-
zására és értékesítésére vonatkozó ismeretek fejlesztése és a 
magyar tejtermékek minőségének javítása,

• különleges tejipari és tejgazdasági tanfolyamok, szakelőadások 
tartása,

• a tanári testület szakirodalmi munkálkodása útján a gyakorlati 
tejgazdasági szakismeretek szélesebb rétegben való terjesztése.

Az 1 éves gyakorlati, majd az azt követő 2 éves elméleti képzés után 
a hallgatók záróvizsgaként az ún. vajmesteri képesítővizsgát tették le. 
A vizsgán sikeresen megfelelt tanulók vajmesteri bizonyítványt kaptak, 
amelynek birtokában vajmester és sajtmestersegéd cím viselésére 
lettek jogosultak. A vajmesteri bizonyítvánnyal rendelkező szakember 
sajtmesteri képesítést is szerezhetett, ha egy vagy több sajtüzemben, 
lágy- és félkeménysajt gyártásánál 2 évig, keménysajt gyártásánál 
pedig 3 évig dolgozott, majd azt követően a Csermajorban 4-5 hétig 
tartó sajtmesteri tanfolyamot is elvégezte.

A csermajori szakképzés a II. világháború után

A képzési célok és az iskolatípusok változásai 
a társadalmi és gazdasági átalakulás tükrében 

1945-50 között

A II. világháborút Csermajor is megérezte. A harcok a közvetlen köze-
lében folytak. A környező erdőben a németek légelhárító fegyvereket 
állítottak fel az angol-amerikai bombázók ellen, és óriási tömegű hadi-
anyagot tároltak. A felhalmozott lőszereket, robbanóanyagokat a front 
gyors előrenyomulása miatt a németek nem tudták megsemmisíteni, 
ezért a cseri erdő bizonyos részei sokáig „tilos zónának” minősültek.
A háborús vihar elmúlása után a szakiskola folytatta munkáját. Tanárai 
és diákjai közül, akik túlélték a harcokat, és nem mentek Nyugatra, 
hamarosan jelentkeztek. Így 1945 őszén, ha hiányosan is, de megkez-
dődött az oktatás. Persze sok idő múlt el addig, míg minden a rendes 
kerékvágásba került. Gondot okozott a tangazdaság háborús kárainak 

rendbe tétele, és nehézséget jelentett az egyre fokozódó infláció is. 
Külön feladatot adott a tantestületnek a „földosztás” utáni új gazdák 
szakmai megsegítése is.

A szakoktatás gyors és ideiglenes átszervezése következtében 
az 1945/46-os tanévtől kezdődően az intézmény elnevezése a 
„Csermajori Állami Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola és Tejgazdasági 
Szaktanácsadó Állomás” lett. Szervezete hasonló maradt, mint koráb-
ban volt. Az intézmény az 1946/47-es tanévig kettős iskolaként műkö-
dött, úgymint tejipari szakiskola és mezőgazdasági szakiskola.

A Sopron vármegye különböző járásaiban létesített gazdaképző iskolák 
a csermajori gazdaképző iskola benépesíthetőségét erősen lecsökken-
tették, ezért a Földművelésügyi Minisztérium a csermajori gazdakép-
zést megszűntette. Így a továbbiakban már csak a tejipari szakiskola 
működött Csermajorban, a különböző idejű tejipari tanfolyamokkal 
együtt. Az intézmény ettől kezdve teljesen önálló tejipari szakiskolává 
alakult át. A gazdaképzés feladatát a Kapuvári Gazdaképző Iskola 
vette át.

1949-ben az országosan végbement tulajdon-és hatalmi viszonyok 
átalakítása, valamint az oktatási-szakoktatási irányítás újabb átszer-
vezése Csermajor életében is nagy változást hozott. Az addig működő 
Állami Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola átalakult a Mezőgazdasági 
Gimnázium Tejipari Tagozata elnevezésű iskolává. Jelentősen megvál-
tozott az oktatás anyaga is. Az elméleti tantárgyak között a szakmai 
tárgyak mellett megjelentek a közismereti tantárgyak is (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, orosz nyelv, matematika, fizika, kémia, bioló-
gia, földrajz, testnevelés). A képzési idő továbbra is 3 év volt. Az iskola 
célja a tejipari középkáderképzés lett. A végzett hallgatók vajmesteri 
és sajtmestersegédi képesítést kaptak. Ez az iskolatípus tulajdonkép-
pen csak egy évfolyamot bocsátott ki. (1949-52).

Az 1950-es esztendő újra jelentős változásokat hozott Csermajorban:

• Egyrészt a különböző iparágakban és szakágazatokban orszá-
gosan is megindult egy új típusú középfokú szakképzési forma: 
a technikumi képzés. Így kezdődhetett el a Csermajori Tejipari 
Technikumban is a tejipari technikusok képzése kezdetben 3 
éves, majd 4 éves időtartammal.

• Másrészt mivel megszűnt a mezőgazdasági szakképzés 
Csermajorban, így a tangazdaság „feleslegessé” válása miatt 
sajnálatos módon egyszerű könyvjóváírással átadásra került a 
Pusztacsaládi Állami Gazdaság részére. Ez kb. 400 kh mező-
gazdasági területet, azaz szántót, legelőt, rétet, istállókat, teljes 
állatállományt és a felszereléseket is jelentette. Csak a közvet-
len tejipari oktatási célokat szolgáló létesítmények maradtak az 
iskola birtokában. Így a tanüzem tejtermelő bázisát elvesztve 
kénytelen lett a környező falvakból, majorokból beszerezni a 
működéséhez szükséges tejet. Nem is gondoltak akkor arra, 
hogy ez a későbbiekben mennyi gondot fog okozni.

Csermajori Tejipari Technikum (1950-1967)

Az intézmény felettes hatósága a korábbi Földművelésügyi Minisztérium 
helyett az Oktatási Minisztérium, valamint az Élelmiszeripari 
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Minisztérium lett. Fenntartója, az Élelmiszeripari Minisztérium sokat tett 
az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért. Korszerűen 
felszerelt kémiai, biológiai és mikrobiológiai laboratóriumokat létesí-
tett, melyek segítségével a tanulók nemcsak a tejipari vizsgálatokat 
sajátíthatták el, hanem korszerűen megalapozták a felsőfokú, első-
sorban szakirányú továbbtanulásukat is. Az első évfolyam még 3 éves 
volt, a továbbiak viszont már 4 évesek. A technikumi képzés több 
irányban is elmélyítette a tanulók ismereteit, mind a humán, mind a 
reál tantárgyak tekintetében magasra állította a mércét. Emellett erős 
szakmai elméleti és gyakorlati képzést biztosított tanulóinak. A tanul-
mányok befejezésekor a jelöltek érettségi vizsgát és technikusi képe-
sítő vizsgát is tettek. Sikeres vizsga esetén érettségi bizonyítványt és 
tejipari technikusi oklevelet szerzett a hallgató. Érdekesség volt, hogy 
az oklevelek átadásakor a vizsgabizottság mellett megjelent a tejipar 
első embere, az iparigazgató is, aki személyesen nyújtotta át a frissen 
végzett technikusnak a munkahelyi kinevezését is. Az egymást követő 
évfolyamokból kikerülő végzősökből nemcsak tejipari középvezetők 
kerültek ki, hanem szép számmal továbbtanultak közülük szakirányú 
egyetemeken, főiskolákon és felsőfokú technikumokban. Az utolsó 
4 éves technikusi évfolyam 1967-ben hagyta el Csermajort.

Nem csoda, hogy ez az iskolatípus keresett volt az általános iskolák 
nyolcadik osztályosainak körében is. A többszörös túljelentkezés miatt 
szigorú felvételi vizsgákat is tartottak.

Az 1950-es évek második felétől a technikumi korszak meghatározó 
tanári és szakoktatói egyéniségei voltak: Beszterczei László, Majoros 
Herbert, Matócza Zsigmond igazgató, Olessák Albert, Szilágyi Károly 

igazgatóhelyettes. Az ő vezetésükkel, kiváló szakmai és pedagó-
giai munkájukkal alapozta meg az Alma Mater tantestülete, hogy 
Csermajor a „Tejesek Sárospatakjává” fejlődött. Olyan pedagógusok, 
szakoktatók és nevelők dolgoztak az intézményben, akik egy nagy 
családhoz hasonló, generációkon átívelő szakmai és emberi közössé-
get hoztak létre, egész életre szóló összetartozással.
     (folytatjuk)
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któber 12-13-án a Magyar Sajtkészítők 
Egyesülete szervezésében lebonyolított 
rendezvény megnyitóján dr. Feldman 

Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdasá-
gért felelős államtitkára elmondta, hogy a 
kormány számára fontos a minőségi kéz-
műves sajtok készítőinek támogatása, akik 
elsősorban rövid ellátási láncban, közvetlen 
értékesítéssel szeretnék elérni a vásárlókat. 
Ezért a következő időszakban pályázat útján 
segítséget nyújtanak majd beruházásaikhoz. 
Az Agrárminisztériumban folynak a Magyar 
Élelmiszerkönyv módosításának munkálatai, 
melynek célja a magyar tejágazat eredmé-
nyességének és a sajtkészítők munkájának 
megkönnyítése.

A dinamikusan fejlődő hazai sajtkészítés 
a hetedik Magyar Sajtmustrán minőségi fordulóponthoz érkezett, 
melynek lényege a professzionális sajtbírálat bevezetésével a sajtok 
minőségjavításának elősegítése. Ebben a szellemben került előkészí-
tésre a sajtverseny, mely a rendezvény előtti napon lett lebonyolítva, 
így a sajtok kóstoltatását, árusítását már annak eredményeivel, az 
oklevelek birtokában tudták megkezdeni a sajtkészítők. A bírálók 
munkáját több nemzetközi sajtbíráló is segítette. Újdonság volt az, 
hogy a versenyre nevezettek részére a sajtminta leadásához ingyenes 
sajtfutár-szolgáltatást biztosítottak. A versenyre 121 sajtmintát adtak 
le. Arany minősítést nyertek el az alábbi sajtok:

Parenyica Sajt – Gyugos Bence

Az ismeretlenség homályából lépett 
elő a Kondoroson működő Gyugos 
sajtműhely terméke, és bűvölte el 
a sajtbírákat parenyica sajtjával. A 
sajtműhely képviseletében Gyugos 
Bence, a debreceni agrárképzés har-
madéves hallgatója és édesapja vett 
részt a rendezvényen.

Bence már gyermekkorában sajt-
mániás volt, most élelmiszermérnök-
nek készül.

Családi vállalkozásban 2015-ben 
indították el a sajtkészítést, mivel az 
üzletben nem találtak kedvükre való 
sajtot. Keresték a lehetőséget a sajt-
készítés tanulására, így találtak rá Pozsa Pannira, és végezték el nála a 
tanfolyamot. A kapott ismeretek birtokában először a konyhában, majd 
a garázsból kialakított sajtműhelyben kezdtek hozzá a sajtkészítéshez.

Próbálkozásukat siker koronázta, és immár három éve rendszeres 
beszállítói a közelükben működő éttermeknek, és a környékbeli pia-
cokon is árusítanak. Nem tagjai az egyesületnek, most jöttek először 

a sajtmustrára is, melyről a Facebookon 
értesültek.

Kecske-, tehén- és juhtejből készítenek saj-
tokat. A saját állatállomány teje igen jó minő-
ségű, magas zsírtartalmú, melyet pasztőrözés 
nélkül használnak fel a sajt készítéséhez a 
300 literes sajtkádban. Bencének meggyő-
ződése, hogy a szeretettel és saját kezűleg 
készített sajtok jobb ízűek, pozitív kisugárzást 
közvetítenek. Mindhárom állatfajból van saját 
állományuk, melyet bértartásban tartanak. 
Tehéntejből friss gomolyát, 3-6 hetes érlelési 
idejű trappista és óvári jellegű sajtot és pare-
nyicát, illetve joghurtot is készítenek. Kecske- 
és juhtejből hosszabb érési idejű félkemény és 
kemény sajt készül. Az egyetemi szakmai gya-
korlati idejét egy svájci sajtüzemben szeretné 

tölteni, és végzés után a saját családi vállalkozásukban sajtkészítéssel 
fog foglalkozni.

Paraszt Sajt Svájcer – Ficsor Árpád

Ficsor Árpád agrármérnök büszkén vallja, vállalja, hogy ő paraszt-
gyerek, erről árulkodik a sajt elnevezése is. Tíz évvel ezelőtt kezdett 
el sajtot készíteni a Svájcban élő villamosmérnök barátjával. Az első 
sajtkészítés élménye nagyon megfogta. Utána sokat próbálgatta azt 
a 100 literes üstben, több-kevesebb sikerrel. Mikor elkezdte, nem 
volt még itthon szakirodalom, ami megnehezítette a sajtkészítést. 
Később több fiatal sajtos összefogott, és mentek külföldre tanfo-
lyamra. Nagyon nehéz volt a kezdet, de utólag nagyra lehet értékelni 
ezt az időszakot. A díjnyertes sajtjuk már pasztőrözött tejből készült, 
amihez két kultúra vegyes keverékét használták. Oda kellett figyelni, 
mert a mezofil kultúrák nem bírnak 42 foknál többet. Ennek a sajtnak 
jobban áll, ha a félkemény sajton belül egy keményebb változata 
készül el. Nagyon nehéz a sajttésztáját úgy megpréselni, hogy szép 
kérge legyen. Nagyon nehéz elkészíteni, szakmailag nagy kihívás, 
ezért nagy elismerést is vált ki. Bejutott a fővárosi Michelin csillagos 
éttermekbe, melynek kapcsán az exportálási lehetőség kérdése is fel-

Fontos a magyar sajtkultúra fejlesztése 
A fenti gondolat szellemében került megtartásra a VII. Magyar Sajtmustra 

Budafokon a Törley Pezsgőmanufaktúra 100 éves falai között, ahol 30 hazai, valamint 
néhány erdélyi sajtkészítő mutatta be termékeit. 

O

dr. Feldman Zsolt államtitkár 
megnyitóbeszéde a mustrán

Ficsor Árpád családja körében

Gyugos Bence
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merült. Érdeklődtek iránta a franciák és az amerikaiak 
is. Erre a sajtra azt lehet mondani, hogy csak a mienk, 
nincs hozzá hasonló sehol. A svájcer egy elfeledett régi 
magyar szó, nagyapja emlékének szól, aki svájcernek 
nevezte a magyar tarkát. A tavalyi sajtmustrán is neve-
zésre került ez a sajt, akkor nem ért el díjazást.

A teheneket legeltetik, az abrakon kívül szénát kap-
nak, tejüket „szénatejnek” is nevezhetjük, mert nem 
kapnak erjesztett takarmányt. A sajtok 6-8 hónapig 
érlelődnek. Az állomány létszáma 220 egyed körül van, 
a tehenek száma pedig százas nagyságrendű. Két fejő-
robot van beállítva, melyek kapacitása még nincs kellő-
képpen kihasználva, ezért kismértékű állománygyarapítást terveznek.

Balaton „Kékszalag” – Reményik Kálmán

A közgazdász végzettségű Reményik Kálmán az utolsó 15 évét válla-
latvezetőként élte meg. Szerette a munkáját, de elege lett belőle, elfá-
radt. Keresni kezdte azt az elfoglaltságot, ami által új értelmet nyerhet 
az élete. Egyszer hazafelé menet bevillant az agyába, hogy sajtot kéne 
készíteni. 2014 őszén elkészültek az első sajtok, s azóta nap mint 
nap megélheti az élményt: az élő anyaggal történő munka mindennapi 
izgalmát, mely közepette előállít valami olyat, ami az embereknek, a 
fogyasztóknak ad egy plusz „falatot” a Balaton-felvidékből, Vászolyból.
A Vászolyi Sajtmanufaktúra zászlóshajó terméke a Balaton sajt, ennek 
a hosszabban érlelt verziója a Kékszalag. Elkészítésében vannak 
eltérések, mert a Kékszalag kimondottan kemény sajtnak készül. 

Minimum féléves érlelési idővel, 10 kg-os változatban is készül. Egy 
német szakújságíró, ki a Balatonnál kóstolta a borokat, és megízlelte 
a sajtot is, azt mondta róla, hogy mint a bor esetében, a sajtnál is 
érezhető a Balaton-felvidék terroirja. Nagyon fontos, hogy lehessen 
érezni a tejben, aztán a sajtban azokat az ízeket, melyet az adott 
terület magában hordoz, ezért is készülnek itt csak natúr termékek. 
Az előző évben nem volt versenyben a sajt, mert a készítőnek akkor 
a bírálók munkáját kellett segítenie. Az a véleménye, hogy a profesz-
szionálissá váló bírálatra nagy szükség van. Nyilvánvaló az is, hogy ez 
a bírálócsapat még nincs készen. Megkapták az elméleti alapokat, de 
sokat kell még gyakorolniuk, és akkor lehet belőlük egy összetartó, 
jó csapat. Nem az a dolgunk, hogy kritizáljuk a munkájukat, hanem 
az, hogy megfogadjuk értékelésüket, és jobbá tegyük termékeinket. 
A „Kékszalag” esetében is a pontszámon túl a részletes értékelés a 
lényeg, hogy mit éreztek, milyen ízeket, milyen illatokat, az állagáról 
mi a véleményük stb. Az egyesület megtesz mindent, hogy jól menje-
nek a dolgok. Kellene a nagyobb publicitás, hogy több vendég jöjjön el 
a rendezvényre, de ahhoz meg több pénz kellene. Az mindenképpen 

jó, hogy a helyszín városon belül van, mert így könnyebben elérhető. 
A jövőre nézve a nagy feladat, csinálni a dolgunkat. A díjnyertes sajton 
is van még javítani való… 

Vajdasági siker a VII. Magyar Sajtmustrán

A vajdasági sajtkészítők is részt vettek a mustrán. Közülük bronzérmes 
lett a Farmer göngyölt sajt, mely a csúrogi Zorica Radišić tejüzemé-
ben készült, ki az eredményhirdetést követően köszönetet mondott 
azért, hogy nyáron a Magyar Sajtkészítők Egyesületének meghívására 
a vajdasági sajtkészítőknek alkalmuk volt bejárni a magyarországi 
sajtúthálózat egy részét, és értékes tapasztalatokkal térhettek vissza. 
A júniusi tanulmányutat a Vajdasági Fejlesztési Alap részéről Izabela 
Mugoša kezdeményezte, ki a mustrán is kifejtette, milyen fontos szá-
mukra a magyarországi sajtgyártókkal való tudás- és tapasztalatcsere.

Pozsa Panni, az egyesület élő lelkiismeretének, 
a sajtkészítés mentorának gondolatai

Ezen a mustrán jóval nagyobb szerepet 
kapott a sajtbírálat, mint az előző mustrák 
esetében. Kevesebb érem született, ezért 
szomorú voltam. Jobban elgondolkodva 
a jelenségen, arra döbbentem rá, hogy 
nem szigorú volt a zsűri, hanem tudatos. 
Tudatosabb volt, mint korábban, mivel 
nagyobbik részük az idén kapott alapos 
képzést erre a munkára. Figyeltem azt, 
hogy milyen alaposan dolgoztak, nagyon 
rákészültek a feladatra, alapos munkát 
végeztek. Örvendetes dolog, hogy meg-
növekedett a hosszú érlelési idejű minták 
száma, egyre többen nagyméretű sajtokat 
is készítenek Elértünk egy olyan szintre, amikor már tudunk jó minő-
ségű sajtot készíteni, de az érlelés területén még nem rendelkezünk 
tapasztatokkal, azt is meg kell tanulni, az is egy szakma. A bírálat 
során hat asztalnál 6-6 bíráló ült. A 36 főből 24 fő volt, aki az idén 
képzést kapott, és 6 fő külföldi bíráló egészítette ki a csapatot. Minden 
bíráló szakember volt. Nyilvánvaló, hogy az újonnan képzettek még 
nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal, szakmai rutinnal. A tanfo-
lyam elvégzése óta két alkalommal tartottunk gyakorló bírálatot. Azt 
tervezzük, hogy havonta tartunk majd többórás időtartamú gyakorlást.

Végszóként azt mondom, hogy boldog a szívem, mert jó úton 
vagyunk, és szépen haladunk előre…

BEMI z

Érdeklődők gyűrűjében Hegedűs Imre látványos sajtkészítő bemutatója

Reményik Kálmán (balról második)

Pozsa Panni
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SZEGA vállalkozást 1994-ben alapították, kezdetben kiskeres-
kedelmi tevékenységet folytatott, majd folyamatos fejlődésének 
köszönhetően Magyarország egyik legnagyobb élelmiszer-be-

szállítójává nőtte ki magát a sajt- és tejtermék kategó-
riájában. A termékeket a világ 25 országából szerzi be. 
Partnerei között találhatók a legnagyobb élelmiszerlán-
cok, számtalan bolt és étterem. 

Nagy érdeklődés közepette zajlott le a II. Szega 
Nemzetek Sajtfesztiválja, október 19-én a Folyondár 
utcai Vasas Sportcentrumban. A rendezvényen 25 
ország és számos hazai sajtkészítő közel félezer sajt-
különlegességét ismerhették meg a sajtkedvelők. 
A külföldi és magyar sajtok bemutatása mellett párhu-
zamosan a magyar sajtok versenyeztetése is folyt.

A rendezvény célja a minőségi sajtfogyasztás nép-
szerűsítése és a nemzeti sajtkultúrák bemutatása volt,  
ezt a célt szolgálta a Nemzetek Sajtja verseny is. A ren-
dezvényen kiállított sajtok neve egy kis táblán szerepelt, egy QR-kóddal 
ellátva, aminek segítségével bővebb információk is megtudhatók voltak 
az adott termékről. A kiállított sajtok közül minden országból kiválasz-
tásra került egy, amely a Nemzetek Sajtja versenyen indult. Ezeknek 
a sajtoknak a táblája eltérő színű volt a többitől, így az applikáción 
keresztül a résztvevő vendégek szavazhattak is ezekre a sajtokra. Az 
így leadott szavazatok alapján derült ki, hogy melyik három sajt ért el 
helyezést.

A Nemzetek Sajtja verseny eredménye: 
III. helyezett: Herve Aftine Ferme Doux 200g (Belgium) (Pasztőrözött 
tejből készül. A sajttészta krémes, és a kéreg narancssárga. Íze őszinte, 
kiegyensúlyozott és jellegzetes. Minimum 3 hétig érlelik.)
II. helyezett: Emmentaler (Svájc) (Nevét az Emme folyó felső folyásának 
völgyéről kapta, de sok helyen készítik Svájcban. Legjellegzetesebb 
tulajdonságát a belsejében található kisebb-nagyobb, egyenletes elosz-
lású lyukak adják)
– Bellavitano Espresso (USA) (Az olasz őrölt kávéval bevont Bellavitano 
egy különleges sajt. Az eszpresszókávé édes, enyhén füstös, pörkölt ízei 
kiegészítik a krémes és édeskés sajt aromáját.)
I. helyezett: Gudbrandsdalen dunkel 500g (Norvégia) (Édeskés íze az 
eljárásnak köszönhető. A tejet addig főzik, míg a cukor karamellizálódni 
kezd benne, ez a procedúra adja a sajt barnás színét és édes ízvilágát. 
 
Kiemelt szerep jutott a hazai sajtoknak is. Fontos dolog, hogy az egyre 
jobb sajtokat gyártó termelők megmutathassák magukat, ezért indítot-
ták el a Nemzetek Sajtja versenyt. 

Az eseményen magyar sajtutcát alakítottak ki, melyben bemutatták 
a magyar kistermelők termékeit. Ezzel párhuzamosan a SZEGA Sajt 
Kollégiumban szakmai továbbképzési programok zajlottak a hazai 
gyártóknak, és a zsűri elvégezte a leadott sajtminták bírálatát, melynek 
alapján fény derült a Nemzetek Sajtja verseny győztesére.

A zsűrizést két ismert szaktekintély, a francia Dennis Halle és az angol 
Ross Capes végezte. 

A győztes a Vászolyi Sajtmanufaktúrából Reményik Kálmán lett a 
Balaton nevű, három hónapos érlelésű sajtjával, így részt vehet a sajtok 
Bocuse d’Orjának tartott Mondial du Fromage elnevezésű világverse-
nyen. Az ezüstérmet a Bikácsi Sajtműhely Major sajtja, az öt hónapos 
érlelésű kecskesajt kapta. Bronzérmet érdemelt ki a Magyaralmási Zrt. 
9 hónapig érlelt, zsíros, kemény, röglyukas, kézműves Pater sajtja, mely 

korábban nemzetközi színtéren is bizonyított már. 
A fesztivált közel kétezren látogatták meg, annak 

ellenére, hogy az egyszeri belépésre szóló, időkorlát 
nélküli jegy nem volt olcsó, de ennek fejében a látogatók 
korlátlanul kóstolhatták meg a világ 25 országának több 
mint 400 kiemelt sajtját.

A magyar sajttermelők számára külön szakmai 
továbbképzési programot állítottak össze az alábbi 
témákkal és előadókkal:
Márkus Gyuláné – élelmiszeripari mérnök és tejipari 
szakoktató
A SAJTGYÁRTÁS HELYES FOLYAMATA, TECHNOLÓGIAI 
ÉS HIGIÉNIAI MEGFELELÉSE 
A TRAPPISTA SAJT GYÁRTÁSÁNAK IRÁNYELVEI, GÉPEI 

ÉS BERENDEZÉSEI
Dr. Helik Ferenc – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) Élelmiszerlánc-biztonsági és Ellenőrzési Elnökhelyettes
A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI A KISTERMELŐI TEJTERMÉK-
ELŐÁLLÍTÓKNÁL
Prof. Dr. Csapó János – MTA doktora, egyetemi tanár, okleveles 
vegyész, okleveles állattenyésztő mérnök
A SAJTOK MINT FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK ÉS A TEJIPARI 
ÉLELMISZERHAMISÍTÁS
Denis HALLE – francia sajttechnológus és termékfejlesztő, a CF&R 
Vire sajtgyár minőségbiztosítási vezetője
A SAJTÉRLELÉS TUDOMÁNYA és MŰVÉSZETE
Gábossy Ádám főszervező
SAJTÉRTÉKELÉS EGY KERESKEDŐ SZEMÉVEL – ÉS A SZAKÉRTŐI 
SAJTKÓSTOLÁS

Beregszászi Miklós z

A

II. SZEGA Nemzetek Sajtfesztiválja

Sajtkóstolási tájkép

Megterítve SZEGA módra

Gábossy Ádám, a 
fesztivál főszervezője



www.tejgazdasagiszemle.hu 25

VII. Magyar Sajtmustra előkészítési, 
szervezési munkálatai során a kör-
nyező országok hasonló rendezvényeit 

kutatva találtak rá a mikulovi sajtversenyre 
és sajtvásárra. Rögvest e-mailt küldtek a 
fő szervezőnek, Martin Hrabecnek, felajánl-
va magyar sajtkészítők részvételét, valamint 
sajtbírák küldését is. A mikulovi esemény 
Facebook-oldalán már másnap megjelent a 
válasz, miszerint régi álmuk teljesül azzal, 
hogy magyarokkal is kibővül az eddig cseh, 
szlovák és lengyel összetételű kiállítók köre.

A magyar delegáció 26 főből állt. 4 fris-
sen végzett bíró a sajtverseny zsűrijében 
képviselte hazánkat, 8 sajtkészítő indult a 
versenyen: az Alföldi Garabonciás Kft., a 
Kecskeház Sajtműhely, a Magyardombegyházi 
Szövetkezet, a Maszlik Családi Gazdaság, 
a Paraszt Sajt, a Tebike Kft., a Tündérkert 
Sajtműhely és a Vászolyi Sajtmanufaktúra. 
Közülük négyen kínálták termékeiket a Magyar 
Sajtkészítők Asztalánál: a Magyardombegyházi 
Szövetkezet, a Maszlik Családi Gazdaság, a 
Paraszt Sajt és a Tebike Kft. 

Gyönyörű környezetben, a festői szépségű 
kisváros – régi magyar nevén Miklósvár – 
főterén, a Liechtenstein/Dietrichstein várkastély 
tövében megrendezett eseményen az összesen 
28 kiállító standját nagy érdeklődés kísérte.

Martin Hrabec, a fesztivál fő szervezője is 
megerősítette, hogy a részvétel felülmúlta 
az eddigieket. Elmondta, hogy olaszországi 
sajtfesztiváli tapasztalatai adták az ötletet a 
2013-ban elindított helyi sajtfesztiválnak, ami 
mára Csehország jelentős sajtvásárává nőtte 
ki magát. Nagyon örülnek a magyar részvé-

telnek, a megérdemelt sikereknek, és remélik, 
hogy a kapcsolat hosszú távon folytatódik.

Megemlítette, hogy tárgyalásokat folytatnak 
még az osztrákokkal, reményeik szerint előbb-
utóbb közép-európaivá növi ki magát a helyi 
kezdeményezés. Külön kiemelte, hogy a leg-
nagyobb sikere a magyarok 400 l-es rézüstjé-
nek és a sajtkészítési bemutatónak volt. 

Hegedüs Imre, a Magyar Sajtkészítők Egye-
sületének alelnöke elmondta, hogy a 360 l 
tejből készült sajt – a cseh-magyar barátság 
sajtja – 1 éves érés után 32-33 kg-os nagy sajt 
lesz, amit majd a VIII. Mikulovi Sajt Fesztiválon 
fognak közösen bemutatni, illetve megkóstol-
ni. A szakmai együttműködés jelképe a Cheese 
Lovers nevet kapta.

Három kategóriában is első helyet szereztek 
a magyar versenyzők.

A legnagyobb meglepetés: parenyica kate-
góriában a Maszlik Családi Gazdaság vitte el 
a pálmát.

Félkemény és kemény tehéntej sajtok kate-
góriában Ficsor Árpád Paraszt Sajtja lett az 
első – maximális pontszámmal.

Félkemény és kemény kecsketej sajtok kate-
góriában pedig az Alföldi Garabonciás Kft. félke-
mény füstölt kecskesajtja végzett az első helyen.

A hat nagydíjból Ficsor Árpád és Maszlik 
Zoltán révén kettő szintén a magyaroké lett.

A fesztiválon résztvevő magyar sajtkészítők 
elmondták, hogy a díjakon túl jó volt együtt 
lenni, tanulni egymástól, kapcsolatokat építeni. 
Sok volt az érdeklődő és a vásárlóközönség 
is, szívesen térnek vissza Mikulovba jövőre is. 

Martin Hrabec pedig elfogadta a Magyar 
Sajtkészítők Egyesületének meghívását, és meg-
ígérte, hogy eljönnek a VII. Magyar Sajtmustrára.

Temesy Éva z

MIKULOVI SIKERTÖRTÉNET
Magyar győzelem három kategóriában + két nagydíj

Ez a csehországi Mikulovban 2019. szeptember 14-15-én megrendezésre került 
Festival SYR 2019 (Sajt Fesztivál) mérlege. A cseh és magyar sajtkészítők 

egymásra találásában nagy szerepe volt a sokat szidott Facebooknak, illetve Király 
Gellértnek, a Magyar Sajtkészítők Egyesülete elnökségi tagjának.

A

Hegedüs Imre készíti az óriási sajtot, 
háttérben a népszerű üst, mikrofonnal 
a kezében a rendezvény lelkes és 
segítőkész tolmácsa, Ondrej Lidák

Maszlik Zoltán átveszi a díjatKovács László, a Magyar Sajtkészítők 
Egyesületének elnöke gratulál a rendez-
vény szervezőjének, Martin Hrabecnek

Ficsor Árpád, a Paraszt Sajt tulajdonosa 
átveszi a díjat 

Kocsis Pál ügyvezető átveszi a díjat
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négynapos rendezvény több mint nyolc-
vanötezer látogatót vonzott, a Marokkói 
Királyság volt a díszvendég. Ebben az 

évben is szép számmal vettek részt kiállítóként 
tejfeldolgozó kis- és középvállalkozások, őster-
melők, kistermelők és családi vállalkozások.

Különösen szívet-lelket melengető, lelkesítő 
volt számomra a Magyar Vöröskereszt Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, illetve a 
Baranya megyei Helyből Finomat Szövetkezeti 
Együttműködés standja.  Ezek a  Magyarországon 
még gyerekcipőben járó, de egyre erősödő új 
társadalmi vállalkozási forma, a szociális farm, 
illetve szövetkezetek összefogásával létrejövő 
együttműködés előremutató példái.

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete standján a Kis-Hortobágy 
Major szebbnél-szebb és finomabb kecskesajtjai 
sorakoztak. A szociális farmon, melyet április-
ban avattak, a foglalkoztatottak 80%-a roma, 
megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos. 
Segédkeznek a kecsketartásban, hogy a sajtü-
zemben elkészüljenek a tartósítószert és színe-
zőanyagot nem tartalmazó, tájjellegű sajtok. Az 
üzem és a mintagazdaság pályázat keretében 
akadálymentesített és felújított lett. A sajtüzem-
ben a majorból érkező napi 200-300 liter kecs-
ketejen felül feldolgoznak még tehéntejet is, amit 
a nagy múltú, geleji tehenészettől vásárolnak. 
Sajtjaikat elsősorban a miskolci termelői piacokon 
értékesítik. A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezete az egyik alapítója volt 
2016-ban a Magyar Szociális Farm Szövetségnek 
a Magyar Szimbiózis Alapítvány iránymutatása 
alapján. Schmelcz Gézáné, Ildikó a Szövetség 
alelnöke, egyben a Kemence Hagyományőrző, 
Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő Egyesület 
elnöke elmondta, hogy a szociális farm egy olyan 
kooperatív gazdálkodási forma, amelynek egyik 
szereplője a mezőgazdasági termelő, feldolgozó, 
szolgáltató, vagy esetükben a szociális intézmény, 
aki a másik felet, a többnyire hátrányos helyzetű 
embert bevonja a mezőgazdasági munkába. A 
gazdaságban, zöld környezetben folytatott akti-
vitással gyógyítja, rehabilitálja a megváltozott 
munkaképességű, mentális és egyéb betegsé-
gekkel, különböző fogyatékosságokkal, hátrá-
nyos helyzettel, illetve más problémával küzdőket. 
Egészséges emberek számára az ismeretátadás, 
képzés tere lehet a mezőgazdasági munka. A szo-

ciális farmnak a kitűzött célok, illetve célcsoportok 
alapján három fajtája különböztethető meg: reha-
bilitációs, gondoskodó- illetve társadalmi farm. 
Cél lehet a terápiás tevékenységen, a hátrányos 
helyzetű emberek szociális és foglalkoztatási 
esélyeinek, életminőségének javításán túl a fal-
vak népességmegtartása, a helyi vállalkozások 
önállósodásának, erősödésének elősegítése. Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is támo-
gatja a szociális mezőgazdaságot. A kezdemé-
nyezés az alelnök asszony elmondása szerint 
Angliában indult az 1970-es években, az állam 
bevonása nélkül, civilek, gazdák, szakemberek 
közös összefogásával működik. Napjainkban a 
legfejlettebb Norvégiában, ahol a kormány tuda-
tosan felkarolta a mozgalmat, így több mint 
1100 szociális farm működik. Hollandiában az 
egészségügyi/szociális szektor és az agrárszektor 
egyaránt megértette a szociális farmművelés 
előnyeit, itt készül a legtöbb kutatás is a témá-
ban. A szociális farmok terápiás tevékenységei 
például a hosszú távú gondozást igénylők szá-
mára kialakított egészségügyi biztosítási prog-
ramból származó pénzzel is megvásárolhatók. 
A Magyar Szociális Farm Szövetségnek 47 tagja 
van. Hazánkban jogszabályi hiányosságok is aka-
dályozzák a kibontakozást, fejlődést, a tevékeny-
ség összetett (szociális ellátás, foglalkoztatás, 
oktatás, vállalkozási tevékenység stb.) volta miatt. 
Jelenleg jogszabály-módosítás készül az EMMI, a 
Pénzügyminisztérium és az Agrártárca összefogá-
sával, mondta el Schmelcz Ildikó, amely reménye-
ik szerint újabb forrásokat nyit meg a Szövetség 
előtt, és a tagok számát is növeli. 

Büszkén mesélte, hogy nyár óta Szociális Farm 
Védjeggyel is rendelkeznek a kecskesajtok. 
Jelenleg a Szövetség fő feladata a megismer-
tetés, népszerűsítés, az OMÉK-on például min-
den nap más tagszervezet került bemutatásra. 

Az alelnök asszony hittel és lelkesedéssel mesél-
te, hogy a kutatások eredményei szerint a szoci-
ális farm szolgáltatásait igénybevevő embereknek 
fokozódott az önbecsülése, az önmagukba vetett 
hite és a problémamegoldó képessége, valamint 
könnyedebben kommunikáltak, alakítottak ki kap-
csolatokat embertársaikkal, ezzel párhuzamosan 
pedig csökkent a kilátástalanságérzés és a szo-
rongás mértéke.

Helyből Finomat! Vegyél Baranyait. Tejből. 
Helyből. hirdette a magyarhertelendi Csuporka 
bolt a Fructus Tejtermékgyártó Szociális 
Szövetkezet standján. Szeledi Katalin, Ma- 
gyarhertelend polgármestere és Diósi Diána 
üzletkötő nemcsak a Szövetkezetet képviselte, 
hanem az idén májusban megalakult Helyből 
Finomat Szövetkezeti Együttműködést is egyben. 
A Fructus Tejtermékgyártó Szociális Szövetkezet, 
ami hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatá-
sára jött létre 2015-ben, mára kisüzemmé nőtte 
ki magát, és folyamatosan fejlődik, gyarapo-
dik. Berendezéseket vettek, belügyminisztériumi 
pályázatokon indultak és nyertek, a még hiányzó 
hűtőautó, második érlelőkamra sem álom már, 
hamarosan megvalósulnak. A termékpalettán 
jelenleg elsősorban lágysajtok, fűszeres és füstölt 
sajtok, gyümölcs- és natúr joghurtok szerepel-
nek, amelyekhez a nagyon jó minőségű tejet 
Magyarszékről, a Lukovics és Társa Kft.-től kap-
ják. A lekvárokat, aszalványokat is a helyi asszo-
nyok készítik. Prémium kategóriájú termékeiket 
egyelőre csak Baranyában értékesítik, de céljuk 
a piac bővítése. Többek között ezt a célt szolgálja 
a most megalakult Szövetkezeti Együttműködés 
is. Ahogy Szeledi Katalin polgármester elmondta, 
egyedül kevésnek bizonyultak, a 6 környező 
település szövetkezeteiből megalakult Helyből 
Finomat Szövetkezeti Együttműködés keretein 
belül kiegészítik egymást, nem konkurenciái egy-

OMÉK 
szemezgetés a tejes-sajtos kiállítók között

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, amely a legjelentősebb 
agrárgazdasági rendezvény Magyarországon, szeptember 26-29. között 79. alkalommal 

került megrendezésre Budapesten, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

A



www.tejgazdasagiszemle.hu 27

másnak, hanem az egyik viszi a másikat, ezáltal 
hatékonyabbá vált az értékesítés is A magyar-
hertelendi sajtokat pl. kiegészítik a magyarbó-
lyi Településszerviz Szociális Szövetkezet és a 
Palkonyai Termelői Piac Szociális Szövetkezet 
100 %-os gyümölcslevei, borai, amikhez jól ille-
nek az orfűi Mecsek Kincse Szociális Szövetkezet 
forrásvízből palackozott friss szódái és ásványvi-
zei. A Márokért Szociális Szövetkezet lekvárokat, 
szörpöket, savanyúságokat, az Egerági Szociális 
Szövetkezet pedig sertéshústermékeket állít elő. 
A valamikori hátrányos helyzetű emberek ma 
már az Együttműködés alkalmazottai, helyben 
dolgozhatnak, biztos háttérrel, növekvő piaci lehe-
tőségekkel.

Kis helyen, kevés, de nagyon gusztusos és finom 
sajttal volt jelen a Vidéki Sajt. Nagy Szilvia kister-
melő elmondta, hogy az ostorosi kézműves sajt-
műhely 2011-ben indult. Saját, bértartású magyar 
tarka teheneik tejét dolgozzák fel és értékesítik, 
elsősorban helyben és az Eger környéki vásá-

rokon. Kínálatukban szerepel érlelt félkemény, 
parenyica-, ordasavó-, gomolyasajton kívül füstölt 
scamorza is.

A Pusztán Kézműves Sajtműhely standját 
Illyésházy Lajos kistermelő, tulajdonos mutatta be, 
az ízléses kialakítás a felesége munkáját dicsérte. 
A Somló-hegytől 10 km-re lévő nagypiriti műhe-
lyükben 2 éve kezdték el a gazdálkodást. Céljuk 
egy olyan kistermelői gazdaság létrehozása volt, 
ahol összhangba kerül állat és ember, kézműves-
ség és gazdálkodás, hagyomány és modernitás. 
10 db magyar tarka és a feleség kedvéért pár jer-
sey tehén tejét dolgozzák fel, 500 litert hetenként. 
Elsősorban sajttálakat értékesítenek a borkósto-
lókhoz a somlói pincészeteknek, de Budapesten 
és a Balatonnál is előfordulnak, sőt webshopon 
keresztül is lehet rendelni tőlük. Marcalmenti sajt-

különlegességeikhez természetes alapanyagokat 
használnak, környezettudatosak, papírzacskóban, 
visszaváltható üvegben árulják termékeiket. Sajtot 
szeretteidnek! szlogenjük jegyében az ajándéknak 
szánt sajtválogatást díszdobozba csomagolják, és 
sajtszívet adnak hozzá plusz ajándékként.

A Tanyasi Farm Shop Kft. standjánál egy kendős 
kecske várta a látogatókat. Szappanos Ilona kis-
termelő elmondta, hogy 12 éve kezdték el a gaz-
dálkodást a Bács-Kiskun és Pest megye határánál, 
Tass településen elhelyezkedő tanyájukon. 70 db, 
karámban tartott kecskéjükből 34-et reggel-este 
fejnek tavasztól őszig, utána leállnak. 100 liter tejet 
dolgoznak fel a férjével naponta. Termékeikben 
nincs tartósítószer, azokat vákuumcsomagolással 
tartósítják. Kínálatukban megtalálhatóak a friss, 
félkemény és füstölt sajtok egyaránt, melyeket 
helyben és rendezvényeken értékesítenek.
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Sikerreceptek a Zentistol

innovatív tejipari partnereknek

Gyümölcsös innovációk 

Koronázza meg tejtermékeit a Zentis gyümölcskészítményeivel!

Van egy bevált receptje?

Esetleg valami újat, különlegeset keres?

Termékeinket az Ön igényeire 
szabva fejlesztjük.

Gyártási technológiánk 
pedig gondoskodik 
a kiváló minôségrôl 

és frissességrôl.

Sikerreceptek a Zentistol

innovatív tejipari partnereknek
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