www.tejgazdasagiszemle.hu

Power Blue Mix
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal
FEJÉS

A Power Blue Mix előnyei
• Erős fertőtlenítő hatás, széles hatásspektrum:
baktericid, virucid, yeasticid és algicid (Prototheca)
• Kiemelkedő bőrápoló tulajdonságok
• Tartós és jól látható szín
• Gazdaságos használat

A tőgybimbó finom bőrének védelme
A Power Blue Mix összetevői ápolják és táplálják a bőrt:
• Nedvesítő, humektáns anyagai segítenek megtartani a bőr természetes nedvességtartalmát.
• Bőrápoló, emolliens anyagai puhává és rugalmassá teszik a bőrt.
• Bőrpuhító anyagai segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és csökkenteni a berepedezés kockázatát.
• Hidratáló anyagai segítenek növelni a bőr nedvességtartalmát.

A tőgybimbó kíméletes és hatékony fertőtlenítése
A Power Blue Mix nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú tőgyfertőtlenítő, amely 30 másodperc alatt
fejti ki bakterecid, yeasticid és algicid, míg 5 perc alatt virucid hatását.

Alkalmazás
A Power Blue Mix, a Power Blue Mix activ’ és Power Blue Mix base egyenlő
arányú összekeverésével jön létre.
Az így elkészített keveréket alaposan rázzuk össze, hogy a homogén kék
oldatot megkapjuk! Fejést követően merítsük bele a tőgybimbókat!
A Power Blue Mix hatékonysága összekeverés követően két egymást követő
fejés alatt, maximum 16 órán át, igazoltan fennáll.

A Power Blue Mix főbb összetevői
Hatóanyag(ok) 100g termékben: 0,0583g klór-dioxid + 2,663g L-(+)-tejsav
Kozmetikai összetevők: Nedvesítő, bőrápoló, bőrpuhító és hidratáló anyagok.

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 889 727
A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!
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A

z Agrárminisztérium augusztus 20-át, az államalapító Szent
Istvánról elnevezett kitüntetésátadó ünnepséget a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban tartotta.

Ünnepi beszédében dr. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a
figyelmet, hogy első szent királyunk az önálló, keresztény magyar állam
alapjait erős törvényekkel, önálló egyházi szervezettel és határvédelemmel biztosította. Szent István önfeláldozása, kockázatvállalása és
hűsége mind olyan erény, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a kivételes
képességgel megáldott uralkodó olyan államot hagyhasson maga után,
amely 1100 éve él az ősök által megszerzett földön.
Úgy fogalmazott, tisztelni kell a munkát, mert ebben rejlik az az erkölcsi
erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta
eltelt bő 1100 esztendőben. Hangsúlyozta az új kenyér ünnepének fontosságát, aminek kapcsán elismerését fejezte ki a magyar gazdáknak,
akiknek köszönhetően mintegy 20 millió ember ellátására elegendő
gabona került mostanra a tárolókba.
Az államalapítás ünnepe alkalmából 81-en vehették át szakmai elismerésüket az díjátadón. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
a Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést adományozta
Istvánfalvi Miklósnak, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
elnökének, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. elnök-igazgatója részére,
a hazai tejpiaci egyensúly megteremtése és a hazai tejtermelők érdekképviselete érdekében végzett két évtizedes munkája elismeréseként,
melyet dr. Nagy István agrárminiszter adott át.
Beregszászi Miklós z
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Van jövője a Kapostáj Zrt.-nél
a tejelő tehenészetnek
Nagy Imre, a Kapostáj Zrt. állattenyésztési ágazatvezetője a gazdaság zimányi
tehenészeti telepét vezeti. Agrármérnöki diplomáját Kaposváron szerezte,
és immár 43 éve dolgozik tejtermelő tehenészetekben. A barátságos fogadtatás után
azt kértem tőle, hogy a bevezetőben vázolja fel gazdaságuk lényegi
tevékenységét, majd mutassa be olvasóink számára azt a folyamatot, hogyan tud
hosszabb idő óta jó eredményeket felmutatni tejtermelő tehenészetük.

A

Kapostáj Zrt. több mint 1500 ha-on
gazdálkodik. Hagyományos termelési szerkezetében nagyobb súllyal van
jelen a növénytermesztés. Termelünk búzát,
kukoricát, repcét, napraforgót, szójababot és
cukorrépát. Az állattenyésztés kisebb mértékben járul hozzá a gazdaság termelési értékének előállításához. Az amerikai származású,
holstein-fríz fajtájú fejőstehenek száma 500
egyed körül van, melyek szaporulatával a
teljes szarvasmarhalétszám közelíti az ezer
darabot. Évente 5 millió kg tejet értékesítünk.
A takarmányozás az egyik legfontosabb
feltétele a jó minőségű és nagy mennyiségű
tej termelésének. Miként történik ez az itteni tehenészetben?
A takarmányozás megszervezésére két jól
ismert vállalkozás, az UBM Csoport, illetve a
Vitafort Zrt. kapott felhatalmazást.
A különböző termelési csoportokba tartozó
tehenek a tej termeléséhez szükséges tápanyagot, ásványi anyagot és takarmánykiegészítőket tartalmazó abraktakarmány-keveréket (táp)
kapnak, mely a közelben lévő takarmánykeverőben készül. Ennek megfelelően van a termelő,
szárazon álló, előkészítő, fogadó, elsőborjas, és
növendék marháknak való keverékünk. Ez a
keverék kiegészül az általunk készített, fóliában
tárolt nedves kukoricával.

Szakmai körökben alapvetés, hogy a tejtermelés alapja a jó minőségű tömegtakarmány. Ez teljesen helytálló megállapítás, ezért nem mindegy,
hogy mikor, a növények fejlődésének mely szakaszában történik a betakarítás. Arra törekszünk,
hogy a betakarítás az optimális időpontban történjen, mikor a növény a legtöbb tápanyagot, jól
emészthető állapotban tartalmazza.

Nagy Imre, állattenyésztési ágazatvezető
A tömegtakarmányból a legnagyobb men�nyiséget a silókukorica képezi, melyből 60006500 tonna készül. Jól kiegészíti a silókukoricát a rozsszenázs, melynek betakarításakor
igen rövid az „időkapu”, és ez nagy odafigyelést igényel. Készítünk még lucernaszenázst
is, kedvező időjárási körülmények között négy
alkalommal tudjuk betakarítani és silófal közé
tömöríteni. A legutóbbi időkig nem volt megfelelő befogadóképességű silóterünk, de az idén
tavasszal megépített tárolóhellyel (kapacitása
1200 tonna) ez a problémánk megoldódott.
Rendelkezünk kaszálható rétterülettel is, az
itt betakarított szénából körbálákat készítünk.

200 férőhelyes, középső etetőutas, korszerű, pihenőboxos istálló

A tej átvételi ára miként változott az utóbbi
időben?
Naponta úgy fejünk háromszor, hogy délben
is fejünk. Nem tudjuk megoldani, hogy minden tehenet naponta háromszor fejjünk. A fejt
tehenek közül a nagytejű teheneket, 200-220
egyedet délben is fejjük, a laktáció későbbi szakaszaiban levőket csak kétszer. Éves átlagban
a telep fejési átlagtermelése az eladott tejre
vetítve 33-35 kg/nap. Ettől lehet eltérés lefelé és
fölfelé is, attól függően, hogy mely évszakban
van az adott termelési ciklus. A tej fehérjetartalma 3,2 a zsírtartalma 3,4% körüli értéken van.
A kaposvári Fino-Food tejfeldolgozó Kft.-nek
adjuk át naponta a 12 000-15 000 kg termelt
tejet. A tej átvételi ára tartalmazza a tejfehérjeés a tejzsírtartalom okán számított felárat, illetve levonást is. Mivel mi magasabb beltartalmú
tejet adunk el, így a minőségi felárral együtt
ennek az összege eléri kg-onként a 100 Ft-os
átlagárat. Így az értékesítés során keletkező
árrés és a különböző termelési támogatások
mellett van jövője a szarvasmarha-ágazatnak,
és ezen belül is a tejelő tehenészetnek.
A laktációk száma miként alakul, hogyan
hasznosul az állatszaporulat?
A mostani szemlélet szerint az elvárás az, hogy
minél több tejet termeljünk, elmenjünk a biológiai teljesítmény határáig. Háttérbe szorult az
életteljesítmény, hogy az állatok minél hosszabb
ideig termelésben tudjanak maradni. Sokat
fejlődött a technológia abban az értelemben,
hogy a reprodukciós képességet minél hatékonyabban kihasználjuk, és megtörténhessen a
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legrövidebb időn belül a vemhesülés, és utánpótlás-nevelés. Ennek érdekében nagy jelentőséget kapott az ivarzásmegfigyelés, illetve az
intenzív üszőnevelés.
A mi gazdaságunkban is évente kikerül a
tejelőállomány egyharmada a termelésből.
Ezen próbálunk segíteni, hogy ne legyen ilyen
nagyarányú a kiesés, keressük a megoldást.
A laktációk száma megfelel az országos átlagnak, nálunk is 2,2-es értéket mutat.
Ahhoz, hogy minden nap megvalósuljon az
adott mennyiségű tej termelése, megfelelő állatszaporulatra van szükség, ezért a vemhésítés a
legfontosabb teendők egyike. A nyári időszakban ez a hőstressz miatt okoz nehézséget. Egy
állandó jellegű lázas állapot alakul ki a tehénnél,
mivel nem tudja leadni a felesleges hőjét. Ezen
csak kismértékben tud segíteni a ventilátor
vagy a „tehénzuhany”, ezért van az átlagoshoz
képest kevesebb vehem. Azt szeretnénk, hogy
ne legyen ez a ciklikusság, de nem tudjuk kivédeni, csak tompítani lehet a gátló körülmények
hatását. Rendelkezésre állnak jó képességű
szakembereink: szaporodásbiológus, állatorvos, inszeminátor és ivarzásmegfigyelő. Nálunk
nincs elektronikus ivarzásmegfigyelő rendszer
kiépítve, viszont önálló feladatként végzi azt az
egyik dolgozónk. Ennek köszönhetően vemhesülési mutatóink jók, nálunk évente átlagosan
mintegy 550 borjú jön világra.
A tenyésztésért felelős Pócz János jó genetikai
képességű bikákat használ a párosítási tervben,
és a javítani kívánt tulajdonságokat céltudatosan,
tervezetten, nagy szakmai tudással fejleszti.
Leegyszerűsítve a dolgokat, egy tejelőszarvasmarha-telepen ahhoz, hogy minden nap a
megfelelő mennyiségű tej kerüljön előállításra,

Szíjártóné Hideg Adrien agrármérnök,
műszakvezetőnek nagy álma valósult
meg azzal, hogy itt a telepen dolgozhat

A tavasszal átadott silótároló használatba vétele
nem kell más, mint az, hogy minél több tehén
vemhesüljön. Nincs más dolgunk, mint az, hogy
a tehenet oda csoportosítsuk, ahova a termelési
szükséglet és a biológiai állapota megköveteli. Úgy kell takarmányozni, hogy a biológiai
képességét kiadja magából, legyen olyan környezet biztosítva számára, ahol jól érzi magát, a
fejés folyamatát ne kínszenvedésként élje meg.
A tehenészetben mindent ezen elv alá kell
rendelni, így a munkaerőt és a gépeket. A tehén
legsérülékenyebb testrésze a lába. Amennyiben
nem elégséges a termeléshez szükséges feltétel valamely területen (takarmányozás, tartási
körülmények) az visszajelez lábbetegség, sántaság formájában. Évente három alkalommal
végezzük el a körmölést, megfelelő higiénés
körülményeket biztosítunk, mégis küzdeni kell a
sántasággal. Jól tudjuk, hogy a sánta tehén már
nem teljes értékű, nem eszik annyit, kínlódva
megy fel a fejőházhoz, stb. A tehenészeteknek
sok problémát jelentő tőgygyulladások tekintetében viszont jó helyzetben vagyunk, nálunk
elvétve fordul elő az ilyen jellegű betegség.
A borjúnevelés sajátosságai
Fontos terület, nagy odafigyelést érdemel, mivel
az a célunk, hogy nagy termelőképességű,
egészséges, szilárd szervezetű, jó küllemű
üszők előállításával megoldjuk a tehénállomány
utánpótlását.
A borjaknak születésük után azonnali föcstejitatással, az első napokban anyatejitatással,
aztán 2 hónapig az egyedi ketrecekben tejpótló
tápszerrel történik a táplálása, mialatt fokozatosan rászoktatják őket az abrak-, illetve szálastakarmány fogyasztására. Két hónap után a borjúnevelőbe kerülnek féléves korukig, ahol indítótápot és szénát, majd fokozatosan savanyított
tömegtakarmányt kapnak. Féléves korukban
megtörténne a nemek szerinti elválasztásuk, itt
erre nincs szükség, mert csak nőnemű egyedek
vannak. Ebben a stádiumban (megnevezésük
szűz üsző) intenzíven kell takarmányozni őket,
hogy megfelelő befogadású legyen a bendő,
nőjenek a csontjaik, hogy 14-15 hónapos
korukra kellő fejlettségűek legyenek. Szakmai

alapszabály, hogy el kell érniük a 370 kg-os
súlyt és a 135 cm-es marmagasságot ahhoz,
hogy termékenyítésre kerüljenek. Ezeket a feltételeket 14, 14 és fél vagy 15 hónapos korukra
teljesítik, és a megtermékenyítés után 23-25
hónapos korukra az első borjat világra hozzák.
A takarmányozási metódus mindig az életkori
sajátságukhoz igazodik, ennek megfelelő csoportba kerülnek, majd az ellés előtt 3 héttel az
előkészítő csoporthoz, ahol a tehenek is vannak,
csatlakoznak. Az elletős ezt a csoportot figyeli,
gondoskodik róla, hogy az ellésre váró időben
az elletőbe kerüljön. Feladata az ellés levezetése, csak ha szükséges, akkor avatkozik be,
a szakma szabályainak betartásával. Születés
után a köldök fertőtlenítését és a légzőszerv
állapotának ellenőrzését is elvégzi. Ügyelni kell
arra, hogy a föcstej itatása minél hamarább
megtörténjen.
Mi jellemzi a tehenészeti telep felépítését
és működését?
Az egyik legfontosabb elem a fejőház. A mi
esetünkben a halszálkás fejőállás speciális változata, a poligon fejőállás található, amelyben
a 32 tehén egy rombuszalakzat oldalai mentén
helyezkedik el halszálkaszerűen. Előnye, hogy
a tehenek jól áttekinthetők az állásban, és az
egyes csoportok egymástól függetlenül válthatják egymást. Az állatok nyakán lévő transzponder (jeladó) összeköttetésben van az ALPRO
telepirányítási rendszerrel, amely az összes
tehén adatait, így a fejt tej mennyiségét is képes
rögzíteni és feldolgozni.
Két 200 férőhelyes, középső etetőutas, korszerűnek mondható, pihenőboxos, változtatható
oldalmagasságú, függönnyel ellátott termelőistállónk van. A hőség ellen ventilátorral és
”tehénzuhannyal” vannak felszerelve. A többi
istálló az előző időszakból maradt ránk, és a
régi, kötött tartású istállókból lett átalakítva.
Szükségszerűen megfelelnek az állomány többi
részének az elhelyezésére. A telep működtetését a vezetőkkel együtt 22 fő látja el.
Beregszászi Miklós z
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KÖZLEMÉNY
Uniós oltalom alatt a Rögös Túró
A

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által összeállított és benyújtott bejegyzésre vonatkozó kérelem értékelése
után, az Európai Bizottság döntése alapján hagyományos különleges termék védettséget kapott a „Rögös Túró”.

Ezt a fajta eredetvédettséget csak olyan termékek kaphatják meg, amelyek összetételükben vagy előállítási módjukban
hagyományosak. Ezek a termékek csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott hagyományos alapanyagokból és/
vagy hagyományos eljárás alkalmazásával állíthatók elő.
A „Rögös Túró” egy kellemesen savanyú, aromás illatú, üdén friss és zamatos ízű, laza rögökbe összeálló, kelvirágra emlékeztető halmazokból álló friss sajt. A morzsás, rögös, kelvirágszerű állomány az adagolás-csomagolás során mindvégig
megőrzésére kerül.
Számos hagyományos étel csak a magyar gasztronómia hagyományos alapanyagának számító „Rögös Túróból” készíthető
el. A „Rögös túró” a magyar konyha egyik kedvenc alapanyaga, hiszen amellett, hogy rendkívül változatos ételek készíthetőek
belőle, egészséges és laktató is. Sokféle ételben használja a magyar ember, az előételektől a desszertekig: túrós palacsinta,
túróslepény, túrótorta, túrósrétes, túróslepény, túrógombóc, körözött, túrós csusza, túróspogácsa stb.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács köszönetét fejezi ki az Agrárminiszternek és az Agrárminisztérium szakértőinek az elismerési folyamat során nyújtott készséges együttműködésért.
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A Tej Terméktanácsnál jelenleg előkészítés alatt áll az Óvári Sajt uniós védelmére vonatkozó bejegyzési kérelem és termékleírás.
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A jövő útja?
(Szakmai nap: A Cargill válaszai a robot fejéstechnológia kihívásaira)
Szeptember 5-én Lajosmizsén a Geréby Kúriában került első alkalommal megtartásra
olasz takarmányozási szakemberek részvételével a rendezvény, melyen 28 vállalkozás,
összesen 59 fővel képviseltette magát. A meghívottak sora a fejőrobotokkal már rendelkező,
vagy annak telepítését a közeljövőben tervező tejtermelő gazdaságok képviselőiből állt.
A robot fejőgépek alkalmazása iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Az új fejési
technológia elterjedése a takarmányozás területén is új megoldásokat generált, ennek
az igénynek a teljesítését segítette a rendezvény megszervezésével a Cargill.

A

z amerikai multinacionális vállalat a világ 70 országában több mint
150 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és 150 évet meghaladó
szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az innovációról 16 globális
laborban 600-nál is több kutató gondoskodik. Létrehozva többek között
a Cargill Nutrition Systemet, amely a világon egyedülállóan 1800 egyedi
összetevőt tartalmaz, lehetővé téve bármely felmerülő, takarmányozáshoz kapcsolódó igény kielégítését.
A Cargill Takarmány Zrt. és jogelődei Magyarországon 1990 óta
vannak jelen, és meghatározó szereplői a takarmányozási piacnak.
Karcagon, Kaposváron és Pápán
5 üzemben mintegy 250 alkalmazottat foglalkoztatnak. A Cargill
az állatok takarmányozására és
tartására szolgáló megoldások
teljes választékát kínálja a takarmánygyártók, kiskereskedők és
nagyüzemi, illetve háztáji gazdaságok számára.
A gazdag és tartalmas szakmai
programot Bárány Péter, a szarvasmarha-üzletág vezetője moderálta, előadásában bemutatta a Cargill takarmányozási üzletágát helyi
és globális szinten.
Bárány Péter,
szarvasmarha-üzletág vezető

Az új technológia új gondolkodást, új célokat kíván. A robotizált fejőberendezések nagyon
fontos eleme a szoftver és az
ehhez kapcsolódó adatkezelés,
ami segíti a munkát, de hatékony használatát előbb meg kell
tanulni. Változik az időbeosztás,
rugalmasabb lesz, de fontos a
napi tevékenységi lista felállítása, a prioritások meghatározása. A szoftverből kinyert adatok
követése, a mutatószámok, a
rugalmasabb idő lehetőséget
biztosítanak a tehénkezelés új
módjára; a problémás tehenekre
több idő jut, és ha baj van valaSebastiano Bergamaschi,
hol, az korai szakaszban kiderül.
a kérődző üzletág stratégiai
A nyomon követés, a tőgygyullamarketing- és technológiai
dás-jelzés mind-mind elősegítik,
menedzsere
hogy a tehenek stresszmentesen, jól érezzék magukat, hogy a termelés fokozódjon.
Összefoglalójában Sebastiano Bergamaschi kiemelte, hogy ugyan fontos
a gép és a szoftver, de ugyanolyan fontos az ember is, a szaktudás és
a tapasztalat.

Őt követte Sebastiano Bergamaschi, a kérődző üzletág stratégiai marketing- és technológiai menedzsere, aki az olaszországi fejőrobot-üzletág
ismertetése után beszélt az új technológiára való áttérés folyamatáról és
céljairól. Elmondta, hogy Olaszországban a kis létszámú tehenészetek
száma az évek folyamán csökkent, a koncentrálódott telepeken nagyobb
mennyiségű tejet termeltek magasabb jövedelmezőséggel, amit elősegített a robotok megjelenése is. Az olaszországi piacot jellemzi, hogy a
tej 70%-át sajtként dolgozzák fel, és az így előállított sajtok nagyobb
része eredetvédett.
Olaszországban már a 90-es évektől kezdett elterjedni a robot fejőtechnológia. Elsősorban a fejés területén kialakult és egyre erősödő munkaerőhiány tette szükségessé a bevezetését. A családi vállalkozásoknál
a több szabadidőre való törekvés és a generációváltás – a fiatalabb
generáció igénye a modernizálásra, újításra – volt a hajtóerő.

Mázsár Miklós,
kérődzőtermék-fejlesztési
menedzser

Mázsár Miklós kérődzőtermék-fejlesztési menedzser a
fejőrobot-technológia takarmányozási szempontjait ismertette. Beszélt a TMR (total mixed
ration) tápanyag-összetételének
megváltozásáról és az ezzel
összefüggő új aspektusokról.
Miután az abraktakarmány 20
vagy akár 50%-át kiveszik a
TMR-ből, és a robotban, fejés
közben kapják meg a tehenek,
ezáltal megváltozik a PMR (partial mixed ration) nedvességtartalma, melyet figyelembe kell
venni. A takarmányozás haté-
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A tejtermelő gazdák nagy érdeklődést tanúsítottak
az olasz szakemberek előadása iránt.
Balaskó Kft. (A kép bal oldalán Balaskó Ferenc ügyvezető
a Zala megyei Pókaszepektről, ki elmondta, hogy a szakmai
nap során sok hasznos gyakorlati ismerettel gazdagodtak.
Tehenészetükben már használják a fejőrobotot és tervezik
az újabb berendezés beállítását is.)
konyságának mércéje, hogy mennyi szárazanyag-tartalomból állítható
elő 1 liter tej. A tapasztalatok alapján standard ajánlásokat tudnak adni
a felhasználóknak az egyéni paraméterekkel, helyi sajátosságokkal
kiegészítve. Kitért arra, hogy Magyarországon európai viszonylatban
is nagy telepméretek a jellemzők, ahol „elveszhetnek” a tehenek.
A robottechnológia lehetővé teszi az egyed visszanyerését a tömegből; a mérések, viselkedésvizsgálatok adataiból lehetőség nyílik
a prevencióra, az esetleges
gazdasági károk megelőzésére. Kiemelte, hogy a táp és
a PMR összeállításánál mind
a telepi-, mind a robot-,
illetve takarmányozási szakember együtt kell, hogy dolgozzon.
A robottechnológia kulcsa
a takarmányozási program,
amelynek elemei a laktációs
napok száma, a tejtermelés, az
ellésszám és az esetleges speciális kívánalmak.

Csordás Botond,
szarvasmarha-specialista

Ezt követően Csordás Botond
szarvasmarha-specialista vette
át a szót, aki gyakorlati példákat hozott a magyarországi robot
fejőtechnológiával felszerelt
tehenészetek mindennapjaiból.
Mázsár Miklós összefoglalójában
ismertette a szabad, illetve irányított tehénforgalom jellemzőit
és az ezzel járó takarmányozási
eltéréseket. Elhangzottak továbbá gyakorlati tanácsok a PMRösszetevők előre tervezéséhez.

Fabio Grassi, technikai igazgató

Fabio Grassi technikai igazgató
előadásában a robot fejőtechnológia olaszországi kialakulását, kezdeti nehézségeit, hibáit
ismertette, és adott gyakorlati
tanácsokat is a hallgatóságnak.

Prezentációjában a robottechnológiára való áttérés kapcsán az alábbi
témák szerepeltek: robottechnika-fejlődés az olasz istállókban, gyakorlati tényezők, azaz az emberi tevékenységek a telepen, maguk a
tehenek és az ezeket befolyásoló környezeti tényezők.
Alapos előkészítés, tervezés szükséges a beruházást megelőzően.
Elindításakor figyelembe kell venni, hogy 2 évre van szükség, hogy a
rendszer az üzemszerű működést elérje. A cél a rendszer maximális
hatékonyságon való működése mind a jövedelmezőséget, mind a munkabiztonságot és a munkahelyi életminőséget illetően. Példaként az
igazgató egy olaszországi, 120 tehenes istálló mindennapjait ismertette,
amelyben a tapasztalatok szerint 2 robot, illetve 2 dolgozó beállítása
szükséges az optimális eredmények elérése érdekében.
A program végén Dr. Orosz
Szilvia, az ÁTK Kft. takarmányanalitikai igazgatójának moderálásával kerekasztal-beszélgetés keretében tettek fel kérdéseket a résztvevők a gyakorlatban előforduló problémákkal
és anomáliákkal kapcsolatban.
Példaként említhetjük a laborok
különböző mérési módszereit a
rostfrakciók esetén és az ebből
számolódó energiaértékek eltéréseit.
Megéri-e a robotizáció? Erre a
kérdésre egyelőre a válasz: úgy
tűnik ez a jövő, de még nagyon
az út elején járunk, sok türeDr. Orosz Szilvia, az ÁT Kft.
lemre, odafigyelésre, gondolkotakarmányanalitikai igazgatója
dásmód-váltásra van szükség,
sok még a megoldandó kérdés, de ha minden a helyén van, megéri, és
elérjük a célunkat.
Temesy Éva z
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A KOLOSZTRUM KEZELÉSE
AZ ÉLET KEZDETE
MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Az újszülött borjaknak a kolosztrum felvételén keresztül kell megszerezniük a passzív immunitást, mivel születésük előtt nem jutnak anyai
immunglobulinokhoz (IgG). Ebből következik, hogy a borjak immunstátusza életük első heteiben a közvetlenül a születés utáni első órákban
elfogyasztott kolosztrum minőségének és mennyiségének függvénye.

Kép: Trouw Nutrition

A kolosztrum minőségét elsősorban az immunglobulin-tartalma határozza meg. Itt megjegyeznénk, hogy az első ellésig elkülönített csoportban
tartott üszők föcsteje magas szinten tartalmaz immunglobulint, amely
viszont nem feltétlenül a teljes telepre jellemző specifikus ellenanyagot
jelenti, ezért célszerűbb idősebb tehenek föcstejét itatni a borjakkal. Az
IgG-szint mellett rendkívül fontos a megfelelő menedzsment és higiénia.
Sajnos a higiénikusan kezelt, tárolt és itatott kolosztrum is tartalmazhat
baktériumokat és egyéb kórokozókat, amelyek súlyosan veszélyeztethetik a borjú egészségét.

Kolosztrum – nyersen vagy pasztőrözve?

A kutatás eredménye szerint a pasztőrözés hatékonyan csökkentette a kolosztrumban és a tejben az összcsíraszámot és a
coliform baktérium csíraszámát. A pasztőrözött kolosztrummal és
tejjel itatott borjak esetében a betegségek előfordulási aránya 21
napos korig 5,2%-ra csökkent a nem-pasztőrözött kolosztrummal
és tejjel itatott borjak 15%-os morbiditásával szemben. Az elhullási
százalék a pasztőrözött kolosztrummal és tejjel itatott borjak esetén
2,8% volt, míg a nem pasztőrözött kolosztrummal és tejjel itatott
borjak esetén 6,5% volt.
A pasztőrözés tehát több szempontból is jelentős pozitív hatást mutatott
a borjúnevelés során.

A kolosztrum optimális pasztőrözése
Egy 2009-es tanulmánynak (M. V. Laursen és K. H. Sloth) az volt a célja,
hogy megállapítsák a kolosztrum pasztőrözésének hatását a kórokozókra és az immunglobulinokra.
Az alábbi grafikon az összcsíraszám alakulását mutatja be a pasztőrözés (60 °C) időtartamának függvényében. A vízfürdőben 8 adag
kolosztrum volt. A 8 közül 6 esetében már 15 perc elteltével komoly
összcsíraszám-csökkenést tapasztaltak, azonban a kórokozók számának biztonságos szintre (100.000 csíra/ml alá) történő csökkenése 60
perc elteltével következett be. 120 perc után még mindig maradtak
kórokozók a kolosztrumban, amely azt jelenti, hogy a baktériumok
kedvező körülmények között ismét elszaporodhatnak. Emiatt javasolt a
pasztőrözés után gyorsan lehűteni, lefagyasztani a kolosztrumot, majd
felhasználás előtt szintén rövid idő alatt felmelegíteni és megitatni a
borjúval (Godden et al).

2016-ban fejezték be az arra irányuló kísérletet (Armengol R. és Fraile
L.), hogy milyen hatással van a kolosztrum pasztőrözése a borjak
egészségére és a mortalitásra a születést követő első 3 hét során.
A vizsgálat 18 hónapig tartott 587 újszülött holstein borjú bevonásával,
telepi körülmények között. A borjakat véletlenszerűen osztották két
csoportra, nemek szerint vegyesen. Minden borjú megfelelő mennyiségű
kolosztrumot kapott.
A „nem pasztörizált” csoport (143 bika- és 144 üszőborjú) fagyasztott
(–20 °C), majd itatás előtt 40 °C-ra melegített kolosztrumot kapott (6-8
liter a születést követő 12 órán belül). Ezután a borjak hűtött (4 °C), majd
40 °C-ra melegített nyers tejet kaptak a gyűjtőtartályból, 12 óránként
1,8 liter mennyiségben. A „pasztörizált” csoport (150 bika- és 150 üszőborjú) szintén kolosztrumot és tejet kapott, de mindkettő pasztőrözésre
került a lehűtés előtt.
A kísérlet során vizsgálták a kolosztrumban és a tejben lévő kórokozók
csíraszámát, illetve 24 óránként vizsgálták a borjak egészségi állapotát légzőszervi megbetegedések, hasmenés, egyéb betegségek szempontjából.

A kolosztrum pasztörizálása az immunglobulinokra is hatással van.
A normál tej esetében alkalmazott eljárás 15 perc 72 °C-on vagy 30
perc 65 °C-on. Amennyiben a kolosztrumot ugyanígy kezeljük, az
immunglobulinok jelentős része denaturálódik, így a borjú immunizálására már alkalmatlan. Ezért fontos, hogy a kolosztrum pasztőrözése
alacsonyabb hőmérsékleten történjen. A vizsgálatok szerint a 60
°C-on történő pasztőrözés nem változtatta lényegesen az immunglobulin-szintet.
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A következő kísérlet azt vizsgálta, hogy a 60 °C-on történő pasztőrözés
mellett hogyan változik az immunglobulin-tartalom az idő függvényében,
vagyis mennyi ideig tarthat a kolosztrum hőkezelése anélkül, hogy elveszítené a legfontosabb összetevőket: az antitesteket.

Összefoglalás

Ebben a vizsgálatban a 8 minta közül 6 esetében az IgG szintje 50 mg/
ml alatt volt, de ez nem befolyásolta a végeredményt, amely szerint az
immunglobulin-tartalom nem változott jelentős mértékben.
A statisztikai analízis alapján az immunglobulinok szintje nem változott
jelentős mértékben, de az időtartam növekedésével az immunglobulin-tartalom enyhe csökkenése volt mérhető. Ráadásul az aktív IgG-szint
meghatározása sem teljesen egyértelmű, mivel a denaturálódott immunglobulinok még mindig kölcsönhatásba léphetnek az antigénekkel, ami a
végeredményt bizonyos szinten befolyásolhatja. További vizsgálatok szükségesek, amelyek során a kolosztrum hatékony immunglobulin-tartalmát
a borjúvérszérum immunglobulin-tartalmához viszonyítják.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a borjúnevelés jelentőségét, hiszen
a borjú jelenti a jövőbeli termelő tehén alapját. Ezen belül is rendkívüli fontosságú a megfelelő immunrendszer kialakulása, hiszen egy
súlyos hasmenés akár két hét visszaesést is jelenthet a növekedésben.
Az erős immunrendszer kialakulásához a borjúnak a születése után
1 órán belül a lehető legjobb minőségű kolosztrumhoz kell jutnia, amelyhez professzionális megoldás a minőségében ellenőrzött, fagyasztva
tárolt kolosztrum raktára.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló
tápszerekkel (Sprayfo), hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel (ColoQuick),
borjúházakkal, ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejtermelő telepeket.

További információ: www.lifestartscience.com

Kép: Trouw Nutrition

Információ: www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo

A kolosztrum pasztőrözése a gyakorlatban
A szarvasmarhatelepek számára hatékony, higiénikus és zárt kolosztrumkezelő megoldást nyújt a dán ColoQuick rendszer, amely magában
foglalja a kolosztrumkezelés minden lépését:
• Fejés
• Minőség ellenőrzése
• Kolosztrum töltése a tárolótasakba
• Opcionálisan: pasztőrözés
• Fagyasztóba helyezés és tárolás
• Kiolvasztás és felmelegítés itatási hőmérsékletre
• Itatás a borjúval
Fontos megjegyezni, hogy a pasztőrözés mellett is elengedhetetlen a
kolosztrum higiénikus kezelése a teljes folyamat során. A pasztőrözés után is
életképes kórokozók kedvező körülmények között újra el tudnak szaporodni.

Kolosztrum kezelő rendszer
A Sprayfo és ColoQuick hivatalos magyarországi forgalmazója:

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

www.tejgazdasagiszemle.hu
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A szudánifűben rejlő lehetőségek
1. A hasznosítási típusok áttekintése

3. A szudánifű hasznosítása

cirokféléknek számos típusát ismerjük. A betakarítás módja
szerint két nagy csoportot különítünk el (1. táblázat). A szudánifű-cirok kombinációk többször is kaszálhatóak (itt alapvető
fontosságú a kaszálás-fonnyasztás, tehát a kétmenetes betakarítási
technológia az alacsony szárazanyag-tartalom miatt), míg a ‘tisztán’
cirokfélék különböző fajtái általában az egyszeri betakarításra alkalmas növények, egy menetben, járvaszecskázóval vágva le a növényt
(tejes-viaszérés határán).

A szudánifű, intenzív sarjadzásának és növekedésének köszönhetően,
megfelelő körülmények között a hektáronkénti 80-90 tonna hozamot is
elérheti. Magyarországon egy vegetációs idényben akár háromszor is
hasznosíthatjuk az alábbi formákban:

A

1. táblázat: A cirokféléknek
a betakarítás módja szerinti jellemzése
Típus
Jellemzők
Hasznosítás
MULTICUT típus (többszöri kaszálás egy szezonban – fonnyasztással)
szudánifű
2-5 kaszálás a vetésidőtől és szilázsnak, szénának,
az időjárástól/talajtól függően, zöldetetésre, legeltethető
PPS (fotoszenzitív) vagy
potenciálisan jó
BMR hibrid cirok
rostemészthetőség, 0-5%
és szudánifű
keményítő
MONOCUT típus (egyszeri betakarítás egy szezonban – egy menetben, járvaszecskázóval)
BMR, PPS (fotoszenzitív) és
Nagy hozam (magas növény) szilázsnak
hímsteril cirokfajták és hibridek és jelentős energiatartalom
Kettős hasznosítású fajták és
Nagy zöldhozam és közepes szilázsnak
hibridek (PPS, hímsteril, szemes) energiatartalom
Ipari felhasználású fajták
Nagy zöldhozam gyenge
biogáz üzemeknek,
(kifejezetten nagy hozamra
rostemészhetőséggel
cukorkivonásra stb.
nemesítve)

2. A szudánifű termesztése
A szudánifű széleskörű elterjedését szárazságtűrő képessége és
ezen túl a kifejezetten jó alkalmazkodóképessége tette lehetővé.
A szudánifű és hibridjei jól tolerálják a különböző talajtípusokat.
Mélyre hatoló gyökérrendszerük révén nemcsak a vizet, de a mély
talajrétegű mikro- és makroelemeket is hatékonyan hasznosítják.
Különleges tulajdonságuk, hogy az április-szeptemberi tenyészidőszakban háromszor kaszálhatóak, 60-30(35)-30(35) napos vágási
ciklusokban. Szolgálják ezt úgy, hogy minden alkalommal különböző
felhasználást tesznek lehetővé (szilázs/szenázs, széna, zöld, legeltetve), alkalmazkodva az aktuális időjárási és termelési viszonyokhoz.
A szudánifű sikeresen termeszthető fő-, illetve másodvetésként is.
Hazánkban áprilistól-augusztus közepéig vethető (akár áprilisi rozs,
vagy a későbbi tritikálé és a május végi borsós keverékek után is!).
A szükséges vetőmagmennyiség 25-50 kg/ha (szénának és legeltetve
min. 40-50 kg/ha, silózásra, szenázsnak kevesebb is elegendő), a
vetésmélység 3-4 cm (ülepedett magyágy esetében), és a javasolt
nitrogénmennyiség kb. 80 kg/ha hatóanyag (70% vetés előtt kijuttatva). A szudánifű hibridjei a legaktívabb sorgoleone-kiválasztók
közé tartoznak a cirokfélék között. Mivel ez a vegyület gátolja több
– takarmányozástani szempontból is veszélyes – gyom magjának
csírázását (parlagfű, disznóparéj, a Solanum csoport egyes tagjai,
stb.), így növényvédelme könnyen kivitelezhető. A szudánifű gyéríti a
talajlakó kártevőket is.

3.1. SILÓZÁS: egymenetes betakarítás
Több olyan országot ismerünk Európa-szerte – Hollandia, Németország,
Olaszország – ahol a gazdák előszeretettel hasznosítják a szudánifüveket
direkt silózva, a szemérés fázisában betakarítva a növényt. Ebben a fenológiai fázisban a szárazanyag-tartalom meghaladja a 30%-ot, ezért nem kell
fonnyasztást alkalmazni. A gazdák többsége úgy tartja, hogy silózásra a
legjobb fenológiai stádium a tejes- és viaszérés közötti állapot. Feltehetően
a nagyobb hozam elérése érdekében választják ezt a technológiát.
Hazai kutatásaink szerint azonban a szudánifű bugázás utáni fenológiai
stádiumai a fehérjetartalom jelentős mértékű csökkenését (akár 50% is
lehet a fehérjetartalom esése) és növekvő NDF-tartalmat eredményeznek
(2. táblázat). Ennek a drasztikus takarmányérték-csökkenésnek az üteme
természetesen nagymértékben függ a vetett állomány genetikai hátterétől
is. A hazai adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szemérés
fenológiai fázisához kötött betakarítási gyakorlat takarmányozási szempontból nem kedvező, ha a szilázst tejelő tehenekkel szeretnénk etetni.
Akkor mégis hogyan hasznosítsuk a szudánifüveket direkt silózásra?

2. táblázat. Különböző fenológiai stádiumok
táplálóanyag-tartalma és emészthetősége a SUZY hibrid esetében
(forrás: Alfaseed Kft. és ÁT Kft., 2018).
Fenológiai
Száraz- Nyersrost Cukor NDF OMd48 NDFd48 dNDF48
stádium
anyag
g/kg
g/kg
g/kg g/kg
%
%NDF g/kg
		
sza.
sza. sza.			 sza
Zöld szudánifű
bugahányás
252
280
183 595 70,7
59,4
353
kezdetekor
Zöld szudánifű
50-60%
322
298
175 619 64,7
54,6
338
virágzásban
		
Amennyiben a szilázst üszőkkel vagy húsmarhával kívánjuk etetni, és a
hozam maximalizálása a cél (a fajlagos önköltség csökkentése mellett),
valamint az egymenetes betakarítás egyszerűségével a direkt silózás
mellett döntünk, akkor mindenképpen fontos, hogy olyan szudánifűhibridet válasszunk, melynek öregedése (és ezáltal a rostemészthetőség
romlása) lassabb ütemű. A tábla folyamatos ellenőrzésével várjuk ki a
30%-os szárazanyag-tartalmat, és ekkor takarítsuk be (ne fenológiai
stádiumhoz kössük!).
Fontos említeni, hogy a betakarításkor mindig hagyjunk 15-20 cm-es
tarlót, mert ez biztosítja a gyors újrasarjadzást. Direkt silózásra mindig
csak az első növedék javasolt, mivel a további növedék(ek) szárazanyag-felhalmozódási üteme nagyban függ a különböző környezeti
tényezőktől. Általában a második növedéket szenázsként, szénaként,
esetleg legeltetve javasoljuk hasznosítani.
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3.2. SILÓZÁS: kétmenetes betakarítás (fonnyasztás)
Hosszú évek kísérletei bebizonyították, hogy a piacon elérhető hibridek
optimális betakarítási ideje tejelő tehénnel történő etetéskor (genetikai
háttértől függően) a zászlóslevél megjelenése és a bugázás kezdete
között van. A szárazanyag-tartalom azonban ekkor 20-27% között
alakul (hibridtől függően), ami még nem optimális a direkt silózásra.
A 27% alatti szárazanyag-tartalom ecetes és alkoholos erjedést eredményezhet, ezért ebben a fenológiai fázisban a kétmenetes betakarítás
technológiáját, tehát a fonnyasztást javasoljuk (ami sajnos növelheti a
szilázs hamutartalmát).
A szudánifüvek egyik legkedveltebb hasznosítási módja jelenleg
a kétmenetes betakarítás, azaz a
kaszálás-fonnyasztás technológiája.
Szenázskészítésnek is hívjuk, bár
önmagában ez pontatlan megnevezés, mert az elkészült erjesztett
anyag ritkán éri el a 40%-os szárazanyag-tartalmat.
A kétmenetes betakarítás során
az állományt abban a fenológiai
stádiumban érdemes betakarítani,
melynél az adott hibrid a legkedveBugahányás előtti állapot
(foto: Orosz, 2018)
zőbb emészthetőséggel és terméspotenciállal rendelkezik. Ebben az
esetben nem fordítunk nagy figyelmet a betakarításkori nedvességtartalomra, hiszen fonnyasztással érjük el a kívánt szárazanyag-tartalmat.
Amennyiben az első kaszálástól kezdve kétmenetes és korai fázisú
betakarítást tervezünk (vegetációs időtartam: 60 nap + 30-35 nap +
30-35 nap), akkor Magyarországon 2-3 betakarítást valósíthatunk meg
ugyanarról a területről.
Magyarország egyik legismertebb szudánifű hibridjének (Bovital) a
táplálóanyag-tartalma a ‘zászlóslevél kiterülés–buganyak megnyúlás’
időszakában a 3. táblázatban található. Ebben a fenológiai stádiumban
ez a hibrid egy kaszálásra kb. 40-50 t/ha zöldtermést ad (7,4-9,2 tonna
sza/ha)!
3. táblázat A Bovital szudánifűhibrid táplálóanyag-tartalma
és emészthetősége a hozam-takarmányozási érték összehangolása
esetében ‘a zászlóslevél kiterülés–buganyak megnyúlás’ időszakában
(Alfaseed Kft., AT Kft., 2018.)
Száraz- Nyers- NyersCukor NDF OMd48 NDFd48 dNDF48
anyag fehérje rost
g/kg g/kg g/kg g/kg
g/kg
g/kg
%
%NDF
		 sza.
sza.
sza. sza.			 sza.
Zöld
szudánifűhibrid:
184
122
303
113 625 71,7 64,0
401
vegetatív
fázis
A táblázatban látható, hogy a Bovital esetében ebben a fenológiai stádiumban a rostemészthetőség értékei még kiválóak (NDFd48: 64,0%),
elősegítve a takarmány folyamatos és gyors áthaladását az emésztőrendszeren, javítva az étvágyat (nyár!), miközben a takarmány jó erjedőképességű (a magas cukortartalom miatt), és több mint 12% sza.
nyersfehérjét tartalmaz.

Mindazok ellenére, hogy a kétmenetes betakarítás extra energiát,
illetve munkaszervezést igényel, a fenti adatokból egyértelműen kitűnik,
hogy még szélsőségesen száraz időjárási és gyenge talajviszonyok
mellett is olyan takarmány készíthető a szudánifűből korai betakarítással, mely akár nagy termelésű tejelő
tehenekkel is etethető a teljesítmény
csökkenése nélkül.

3.3. Szudánifűszéna készítése
A szudánifüvekből értékes, nagy fehérjetartalmú és ízletes szénát lehet készíteni. A kaszálások 60-70 cm-es magasságtól kezdődhetnek, és a bugahányás
kezdetéig végezhetőek az emészthetőségi értékek változásának figyelembevételével. Érdemes szársértős kaszát
használni, mivel ez elősegíti a rendek
Vegetatív állapot
gyorsabb fonnyadását. A tapasztalok
aszályos időszakban
szerint nagy nyári melegben a szudáni2 héttel kaszálás előtt
fűrendek kb. 4-7 nap alatt fonnyadnak
(foot: Orosz, 2018)
le a kívánt szárazanyag-tartalomra.
Amennyiben kifejezett célunk a szudánifüveknél a szénakészítés,
úgy érdemes már a vetéskor nagyobb vetőmagnormával készülni
(min. 40-50 kg), mivel a szudánifű a tőszám besűrítésére vékonyabb
szárak nevelésével reagál (ez kedvező tulajdonság szénakészítéskor).
Amennyiben 30-40 napos vágási ciklusokat veszünk figyelembe, úgy
Magyarországon 3, max. 4 alkalommal hasznosíthatjuk ugyanazt a
területet.
Széna készítésére akár a szilázs/szenázskészítés utáni második
növedék is alkalmas, tehát ugyanazon területről szenázst és szénát is
készíthetünk ugyanabban az évben.

3.4. A szudánifű legeltetése
Főleg Amerikában, Indiában és Afrika egyes országaiban van nagy
hagyománya a szudánifüvek legeltetésének. A szudánifű nagy szárazságtűrése miatt a forró nyári hónapokban is zöld legelőt biztosít.
A legeltetésnél ajánlott a megemelt (a szénakészítésnél is használt)
tőszám alkalmazása a taposási károk enyhítése érdekében. Legjobban
a rotációs és sávos legeltetési módszerek váltak be. A legeltetés
(ugyanúgy, mint az összes többi hasznosítás) 60-70 cm-es magasságtól
kezdődhet. Ennek többek között az is az oka, hogy a cirokfélékben természetes módon előforduló ciánglikozidok 60 cm alatt még jelen lehetnek. A ciánglikozidból (durrin) az emésztés során kéksav (ciánhidrogén)
szabadul fel, ami szöveti oxigénhiányt okoz. A cirkok közül azonban a
szudánifűben a legalacsonyabb genetikailag ez az anyag! A stresszhatás
(pl. fagy) is okozhat emelkedett ciánglikozid-tartalmat a cirokfélékben.
Fontos azonban megemlíteni, hogy a modern hibridek ciánglikozid-tartalma már elenyésző, viszont a növény élettani sajátosságai miatt a fenti
hasznosítási rendet mindig szükséges betartani! Mindezek mellett az is
lényeges, hogy bármilyen nemű tartósítást alkalmazunk, például erjesztéssel, illetve szárítással tartósítjuk a szudáni füvet, a ciánglikozidok
természetes úton, rövid időn belül (3-7 nap alatt) maguktól lebomlanak!
Így ha táblánkat erős stresszhatás érte, akkor érdemes erjesztett takarmányként hasznosítani a termést.
Fazekas Miklós és Dr. Orosz Szilvia z Alfaseed Kft. és ÁT Kft.
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Brazília tejgazdasága

A

Brazil Szövetségi Köztársaság LatinAmerika legnépesebb és legnagyobb
országa, lakossága 202,9 millió.
Fővárosa Brazíliaváros, legnagyobb városa São
Paulo, az ország 7500 km-es partszakasszal
érintkezik az Atlanti-óceánnal, ami a hajózás
és a halászat révén óriási jövedelem forrása.
Két nagy tájegysége van, az Amazonasmedence és a Brazil-felföld. Éghajlata sokszínű, leginkább trópusi, a déli vidékek éghajlata mérsékelt égövi, itt télen előfordulhat fagy
és hó. A környezet fontos elemeit képezik
az esőerdők, amelyek szerepet játszanak az
egész világ környezeti egyensúlyának fenntartásában, ám az utóbbi időben egyre gyorsuló
ütemben irtják azokat a brazil agrárexport
fokozása érdekében.
Brazíliát 1500. április 22-én Pedro Álvares
Cabral portugál hajós fedezte fel, mai határai
azonban jóval később alakultak ki. A portugálok a század végén nagy területeken cukornádat és kávét ültettek, ahol afrikai rabszolgákat dolgoztattak. A Mato Grosso hegységben
arany- és gyémántlelőhelyeket tártak fel.
A brazil gazdaság a világ első nyolc gazdasági potenciálja között van. Az ország GDP-je
1,371 milliárd USD, egy főre számítva 7480
dollár. A dinamikus és sokszínű gazdaság
38,1%-át az ásványkincsvagyonra épült ipari
termelés adja. Brazília komoly termelőerőkkel
rendelkezik – nemzeti jövedelme 550 és 1.300
milliárd dollár között mozog, amelynek több
mint fele külföldi tőkeérdekeltségű. A mezőgazdaság a GDP 10%-át termeli. A magas
infláció 1994 utáni megfékezése stabilizálta
a gazdaságot, és a szegény rétegek életszínvonalát is megemelte, bár a szegények és a
gazdagok közötti különbség óriási maradt.
A földek 80%-a a lakosság 5%-ának kezében
van, a minimálbér pedig kevesebb mint havi
100 dollár.
Brazília a világ legnagyobb kávé-, cukornád-, narancs- és banántermelője. Szója,
kakaó és marhahús termelésében Brazília a
második helyen áll, illetve az ország a legnagyobb szója-, marhahús-, valamint csirkehúsexportőr. 2003-ban Brazília agrárkereskedelme elérte a brazil GDP 33,8%-át.
A brazil szarvasmarhatartás – más latin-amerikai országokéhoz hasonlóan – Európához
viszonyítva évezredes késéssel indult, mára
azonban az állománysűrűség 1.000 lakosra
számítva a világon a legmagasabbak közé

emelkedett (a magyarországinak mintegy
15-szöröse). Az első (néhány tucatnyi) szarvasmarhát a portugál hódítók 1534-ben vitték
be az országba. Kezdetben a behozott állatok
nagy része a zebu csoporthoz tartozott, ez
a jelleg a tejelőállomány jelentős részénél a
mai napig kiütközik. A 16. század végétől a
bőségesen rendelkezésre álló, nagy hozamú
legelőkre alapozva a tenyésztés gyorsan fejlődött, és annak mintegy száz évvel később
a vaj- és a sajtgyártás újabb lendületet adott.
Ezt követően jelentek meg a holland (holstein) tehenek, amelyeket máig többnyire turina
néven ismernek az országban. A cukornád és a
kávé termesztéséből származó magas jövedelmek szintén segítették a szarvasmarha-ágazat
korszerűsítését, bár az állatokat egészen a 20.
század elejéig szinte kizárólag csak a legelőkön tartották.
A legutóbbi három év átlagában az ország
szarvasmarha-állománya mintegy 228 millió
főt számlált, azaz meghaladta a lakosság
létszámát. Ebből a tejhasznú, illetve fejt állomány 20-23 millió fővel részesedett, és évente
34,5 millió tonna tejet termelt, ami azt jelenti,
hogy Brazília (India, az USA és Kína után) a
világ negyedik legnagyobb tejtermelő országa.
A tehénlétszám és az éves kibocsátás összevetése meghökkentően alacsony (1.500 kg
körüli) átlagos tejhozamra utal, amelynek oka
az, hogy a legszegényebb vidékeken nem
válik külön a tej- és húshasznú tartás, sőt az
állatokat igavonásra is használják. A tejhozam
erőltetett növelése azonban a költségek aránytalanul magas növekedését vonná maga után,
mivel a legeltetésre alapozott tejhasznú szarvasmarhatartás önköltségi szintje viszonylag
alacsony ugyan, nem tud azonban versenyezni
a jóval magasabb jövedelmet biztosító termékekkel (marha- és csirkehús, szója, cukornád,
gyapot, déli gyümölcsök). Ugyanakkor a legkorszerűbb tejtermelő telepek és tejfeldolgozó üzemek is megtalálhatók az országban.
A brazil tejtermelő gazdaságok száma 2000ben még 1,35 millió volt (amelyből mintegy
420 ezer gazda csaknem kizárólag saját szükségletre termelt), mára ez a szám (az egytehenes gazdákat leszámítva) mintegy 250 ezerre
apadt, főleg a munkaerőköltségek emelkedése
miatt. Ezekből az adatokból az is látható, hogy
az egy gazdaságra jutó átlagos tehénlétszám
meglehetősen magas (mintegy 900 fő), mivel
a brazil mezőgazdaságban a nagybirtokok
dominálnak.

Az elsődleges tejfeldolgozást, az országot
behálózva mintegy 2.000 gazdaság végzi, amelyek összesen 4 millió embert foglalkoztatnak.
Az egy főre jutó tejfogyasztás az országban
(nyerstej egyenértékre számítva) kisebb ingadozásokkal és enyhén emelkedő tendenciát
mutatva évi 170 kg körül mozog, azaz Brazília
a harmadik-negyedik helyet foglalja el a legnagyobb amerikai tejfogyasztó országok sorában (Argentínát és Uruguayt is megelőzve).
Az ország nagy kiterjedése és az egész évben
uralkodó magas hőmérséklet miatt a távoli körzetek kistermelői által előállított tej begyűjtése
és tartósítása sok helyütt komoly gondot okoz.
Ez 2018 májusában csúcsosodott ki, amikor
a magas üzemanyagár miatt tiltakozó kamionosok mintegy kéthetes sztrájkja idején több
százezer liter tej romlott meg a blokádok miatt
az utakon veszteglő szállítójárművekben.

Brazil kamionos sztrájk, amelynél
a hadsereget is bevetették
A tejelő tehenek nagy hányadát a helyi viszonyokra átkeresztezett holstein fajta adja, a legnagyobb telepeken közel 70 százalékos részesedéssel. A második helyen a különös színű, foltos girolando fajta áll, amely viszonylag magas
tejhozama mellett igénytelenségével, hosszú
életciklusával tűnik ki, és jól alkalmazkodik a
szélsőséges körülményekhez. Jelen van még a
gir, a jersey, a borzderes és a jersolandia fajta.
A tejelőállomány genetikai feljavítása folyamatos, és Brazília a legnagyobb spermaimportőr
országok közé tartozik. A környező országokba
átnyúlva Brazíliában tartják a kihalóban lévő
pantaneiro fajtát, amelynek különleges sajtja
néhány éve szenzációt keltett a nemzetközi piacokon. A vizenyős síkságokon legelő pantaneiro
fajta óriási szarvat növeszt, amellyel a tigrisekkel

Gir tehén: a markáns zebu jelleg mellett
a méretes tőgy jó tejhozamra utal
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is szembe tud szállni. Állattenyésztési szakértők
szerint ez a fajta nemzetközi genetikai tartalékot
is képezhet, mivel több betegséggel szemben
természetes rezisztenciát hordoz.

Gironaldo tehenek

Pantaneiro-csorda
A takarmányellátás alapját országszerte a legelőfű képezi. A tehenek fejési takarmányadagjainak összeállításához több fehérjeforrás áll
rendelkezésre. Ezek közül a legfontosabbak
a szójadara és az olajpogácsa, a cukoripari
melléktermékek, a mexikói napraforgó, a kukoricaszilázs, valamint a gyapotmag.
Az országban évente előállított 34-35 millió
tonna tejet mintegy 2.100 feldolgozóüzembe
szállítják be, és dolgozzák fel, amely üzemek
mintegy háromnegyede az ország déli felében
helyezkedik el, és közülük 270 üzemnek a
napi kapacitása meghaladja az 50.000 litert.
A teljes mennyiségből évente mintegy 750.000
tonna sajtot, 400.000 tonna joghurtot, 120.000
tonna vajat és 750.000 tonna tejport állítanak
elő. A nagy mennyiségű saját gyártás és
import ellenére az egy főre jutó sajtfogyasztás
az országban évente mindössze 5,5 kg, ami
jóval alatta marad a tudomány által ajánlott
9,00 kg-nak, és még inkább az európai nagy
sajtfogyasztó országok 20 kg fölötti átlagának.
Sajtgyártásuk nagy része európai típusú,
vagy ahhoz hasonló, de van jellegzetes brazil sajtmárkájuk is. Ilyen a Catupiry krémsajt, amelyet a reggeli kávéhoz fogyasztanak.
A joghurtok fogyasztása az utóbbi 15 évben
– az előállítási és ízesítési technológiák fejlődésével, valamint a nagy termelő országok
fogyasztási szokásait követve – az ötszörösére
nőtt az országban, és ezzel a joghurt az egyik
legnagyobb mennyiségben feldolgozott tejtermékké lépett elő.

A feldolgozott tejtermékek mennyiségi
megoszlásának érdekessége a tejpor magas
hányada is. A nagy tejexportőr országok a
tejport főleg az export megkönnyítése és a
szállítási költségek lefaragása miatt gyártják,
Brazíliában ez inkább a trópusi körzetek tejellátását szolgálja. A jelenlegi tartósítási technika mellett ugyanis a friss tej a trópusi melegben mintegy fél óra alatt (a szupermarkettől
a lakásig) megromlik, ha viszont a fogyasztó
– zárt csomagolásban – tejport vásárol, azt
otthon friss tejjé alakíthatja át. A nagy európai
termelő országokhoz képest a feldolgozásban
alacsony a vajtermelés részesedése, ami a
vaj tartósításának nehézségeire, valamint az
étolajok (olívaolaj) bőséges rendelkezésre állására vezethető vissza.
A brazil termelés nem tudja teljes mértékben kielégíteni a lakosság szükségleteit, ezért
évente – feldolgozott formában – mintegy
1,5-2,0 millió tonna tejet hoznak be külföldről, elsősorban Argentínából és Uruguayból.
Brazília exportál is tejtermékeket, ennek nagysága azonban az importhoz képest jelentéktelen, évente mintegy 26.000 tonnát tesz ki,
nyerstej-egyenértékre számítva.
Brazíliában a tehéntej mellett bizonyos
mennyiségű kecske- és juhtejet is előállítanak.
Az ország kecske- és juhállománya 9.850.000,
illetve 16.000.000 egyedet tesz ki, ezek fő
hasznosítási iránya azonban a hús- és gyapjútermelés. A juhtejtermelés jelentéktelen, évi
16.000 tonna.
A kecskék tejirányú hasznosítása az utóbbi egy-két évtizedben futott fel, amióta a
gyermekélelmezésben betöltött szerepe miatt
világszerte fontossá vált. Az utóbbi években Brazília kecsketejtermelése meghaladta
a 140.000 tonnát, amellyel az amerikai kontinens országai között a második helyet foglalja
el. A kecsketej egy részét a termelők maguk
fogyasztják el, de egyre inkább hasznosítják
gyermektápszer alapanyagaként.
Brazília sajtgyártásában európai típusú sajtféleségek dominálnak, de van sajátos nemzeti
kedvencük, a krémes állományú Catupiry sajt.

Requeijao sajt

Catupiry sajt

A Catupiry az egyik legnépszerűbb ömlesztett
krémsajt, a Requeijao márkához tartozó sajttípus. Egy olasz bevándorló, Mario Silvestrini

fejlesztette ki 1911-ben. Nevének eredete a
„kitűnő” jelentésű szó.
A Catupiry krémsajt lágy, fehér színű, enyhe
ízű és könnyen kenhető kétszersültekre, pirított
kenyérre, de főzéshez is használják. Alacsony
savtartalma lehetővé teszi használatát főtt ételekbe. Pizzafeltétként és szendvicsekbe, waffel
és pancake amerikai típusú palacsintákhoz
és desszertek készítéséhez is használják. A
belőle készült, Guava tésztával kombinált édes
desszert neve Rómeó és Júlia.
A Requeijão márkához tartozó sajtok portugál és brazil eredetűek, tehén-, juh- és kecsketejből készülhetnek, nem minden típusnál
pasztőrözik a tejet.
A Requeijão elnevezés a requesón spanyol
szóból ered, jelentése ricotta (túró), amely
angol nyelvterületen a sajtsavók kimelegítéséből származó friss sajt. A ricotta nevű friss
sajtok vagy túrófélék Olaszországból terjedtek
el a világban. Összetételüknek sok változata
van, 55-70% víz, 8-20% tejzsír és 16-20,5%
tejfehérje. Tizenegy kg sajt előállításához 100
kg fölözött tejet, 3,4 kg zsíros tejkrémet és
2-2,5% sót használnak fel.
Queijo Colonial Temperado félkeménysajt
különböző változatai növényi fűszerekkel is
készülnek.

Desszert jellegű sajtok dekoratív tálalása

Queijo Brigadeiro e

Beijinho

Összefoglalva: Brazília hatalmas ország, szélsőséges viszonyokkal, a trópusi esőerdőktől
a kontinentális éghajlatig. Tejgazdasága nem
egészen ötszáz éve alakult ki, legeltetéses
marhatartásra alapozva. A lakosság ellátását
szolgáló tejüzemei átlagos színvonalúak, a
kézi sajtgyártás is elterjedt. Sajtjai és tejtermékei hasonlóak az európai termékekhez,
kivéve a kedvelt nemzeti sajtjukat, a Catupiry
lágy krémsajtot. A legeltetéses marhatartásból
adódóan a tej előállítási költsége viszonylag
alacsony, de az átlagos tejhozam sem hasonlítható össze a nagy tejtermelő országokéval.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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A tejhűtés következő generációja
- Álló tartályok jegesvíz és
direkt hűtéssel
- Fekvő tartályok jegesvíz és
direkt hűtéssel
- Jégbankok
- iControl intelligens tartály
vezérlés
- EcoWash kiemelkedően
gazdaságos tisztítással
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15. alkalommal került
megrendezésre a sajtoskáli sajtfesztivál
Augusztus első vasárnapján a 15. jubileumi
évfordulójához érkezett a Sajtoskálon rendezett sajtfesztiválok sora.
Somogyi Imrét, a legendás emlékű csermajori iskola tejipari szakmérnök-tanárát arról kérdeztem, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak a rendezvényről. Miként gazdagította a szakmát az
eseménysorozat?
A Csermajorban működő Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium
tanári kara kezdettől fogva részt vett a rendezvényen, egészen 2010ig, az iskola bezárásáig. Az utóbbi időben néhány volt kollégámmal a
sajtlovagrend képviseletében vagyunk jelen. Azt látom, hogy évente
folyamatosan gyarapodik a sajtfesztiválon résztvevők száma. Nagyon
szívesen jövök ide, mert egyre több tanítványom is képviselteti magát.
Az utolsó hat-hét évben a kézműves sajtkészítők egyre nagyobb számA legrangosabb elismerést Bólya Gergely nyerte,
ki a debreceni sajtkészítők jó hírét öregbíti
ban jelentek meg a régi nagy sajtgyártó
üzemek mellett. Termékeik az évek során
egész napos, tartalmas szórakoztatást tudunk bizegyre jobb minőségűek lettek, közelítik
azt a minőséget, amit elvárhatunk. Nincs
tosítani. A program reggel a szentmisével kezdődik,
szégyenkezni valója a magyar sajtkédélelőtt a sajtkiállítás és vásár zajlik, délután nívós
kulturális műsor van országos ismertségű művészek
szítőknek, sokat fejlődött ez a szakma.
szereplésével, este pedig, mikor a jókedv a tetőfokára
A sajtkészítők különböző sajtgyártó tanhág, az utcabál következik. Rendezvényünknek igen
folyamokon képezik magukat, külföldre
nagy a látogatottsága (3-4 ezer fő közötti), mivel a
is sokan járnak tanulni és tapasztalatokszomszédos falvak lakói mellett a közelben lévő Bük
ra szert tenni. A sajtoskáli rendezvény
Eredményhirdetés a fesztivál egyik legés Sárvár gyógyfürdőhelyek vendégei is eljönnek hozhagyománya egészen a középkorig nyúlik
fontosabb eseménye, melyet Haller Imre
vissza, ezt a nemes örökséget folytatni
zánk. A sajtversenyen az amatőr és szakmai bírálók
polgármester, Plájer János főszervező
kell. Egy szépséghibája van a dolognak,
által a legtöbb pontszámot kapott első három sajt,
és Kovács László, a Magyar Sajtkészítők
hogy a faluban és a környéken már nem
illetve azok készítői kerülnek díjazásra. Ezen kívül
Egyesületének Elnöke celebrál
tartanak tejelő állatokat, és nem készíteversenyezhetnek még az önkormányzati képviselők, a
nek sajtot. Sajtoskál egyre inkább a sajtkészítők és a jó sajtot kedvelők gyermekzsűri és a közönség különdíjáért is. A legrangosabb elismerést
kedvenc helyszínévé válik, ahol a sajtkészítők az ország távolabbi részé- a sajtművész cím elnyerése jelenti, melynek adományozása az utóbbi
ből is eljönnek. A rendezvény hozzájárul a sajtkultúra fejlődéséhez, hogy években vált gyakorlattá.
a magyar fogyasztó ne csak trappistakedvelő legyen, hanem különböző
félkemény, kemény, reszelni való, penésszel érő vagy éppen rúzzsal érő Plájer János, a sajtfesztivál főszersajtok közül is tudjon válogatni. Az emberek jövedelmi viszonyai is egyre vezője az elmúlt 15 év történéinkább megengedik, hogy minőségibb sajtfogyasztás alakuljon ki.
sét az alábbiakban foglalta össze:
Miután a kezdeti nehézségeket sikeHaller Imre, a falu első embere arról nyilatkozott, hogy polgármes- rült leküzdeni, kialakult a gyakorlatersége alatt hány alkalommal került megrendezésre a fesztivál, és tunk a szervezésben, az egész napos
milyen hatása van ennek a félezres lélekszámú falu életére.
program felépítésében. A fesztivál
Örülök annak, hogy a sajtfesztilehetőséget ad arra is, hogy a sajtválon szereplő sajtkészítők nagy
készítők egymással konzultáljanak,
része minden évben visszajön,
kicseréljék tapasztalataikat. Azt lehet
Somogyi Imre tanár úr
meg annak is, hogy az újonmondani, hogy ezen idő alatt sikerült
figyelemmel kíséri és segíti
megteremteni a hagyományát ennek
nan résztvevők többnyire a fiaa sajtkészítőket, hogy
a rendezvénynek, ami történelmi
talabb korosztályhoz tartoznak.
minél jobb minőségú sajtok
előzményekre épül, mely szerint itt
Mióta polgármester vagyok, 13.
készüljenek
már a középkorban sajtvásárokat taralkalommal voltam részese a
fesztivál létrejöttének. Praktikus
tottak. Ezt a hagyományt nekünk, örökösöknek ápolni, gondozni kell.
szervezési okokból a fesztivál
Nincs szégyenkezésre okunk, mivel egyre ismertebb és népszerűbb a
Először vesz részt a fesztiválon
a
CseRo
sajtmanufaktúrát
időpontját a falunapi ünnepség
sajtkészítők és a környékből ide látogatók körében is a fesztivál.
képviselő fiatal házaspár
megtartásához igazítottuk, így
BEMI z
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Tejhűtés – avagy hogyan őrizzük meg a tej minőségét

M

int azt a szakmában mindannyian
tudjuk, a nyerstej megfelelő hőmérsékletre hűtése a tejtermelés egyik
legfontosabb mozzanata, ámbár sok helyen
tapasztalhatjuk, hogy még sincs kellő körültekintéssel kezelve a kérdés. Magyarországi
farmokon nagyon sokféle hűtőberendezés
üzemel. Sajnos az tapasztalható, hogy ezek a
berendezések nem kellő körültekintéssel lettek
kiválasztva, így sok esetben feleslegesen sok
energiát fogyasztanak, és nem megfelelően
biztosítják a tej minőségének megőrzését.

A tej csíraszámának és savfokának
változása a hőmérséklettől függően
A fenti ábrán látható a csíraszámváltozás és
savfokváltozás a tej hőmérsékletének függvényében.
E szerint 4-4,5 °C-on tárolt tej még 24 óra
után is megőrzi minőségét, azaz alig változik
a csíraszám.
Ezzel szemben a 15 °C-on tárolt tej csíraszáma már ötszörösére növekedett, és 24 óra
után még tovább növekszik. Mindez hasonlóan
elmondható a savfok változásáról is. Ezért
nagyon fontos a tej minél előbbi 4 °C-ra történő lehűtése.
A tejtermelő telepeken történő tejhűtésre több különböző módszer létezik. Ezekről
fogunk az alábbiakban részletesen értekezni.
• Közvetlen hűtésű tejtartályok: Közvetlen
hűtésnek azt a technológiát nevezzük, amikor
a tejtartály belső falát egy úgynevezett paplanréteg borítja, amiben freont keringtetünk.

Közvetlen hűtésű tartályok működése elve
Közvetlen hűtésű tartályok a tejet nagyjából
2-4 óra alatt képesek 4 °C-ra hűteni, ámbár

ilyen megoldás esetén is javasolt a tej előhűtése valamilyen formában, és nem a ~36
°C-os tejet a tartályokba engedni. Az előhűtés nélküli megoldás főképp kistermelőknél
található, ahol maximum párszáz literrel
dolgoznak. Nagyüzemi körülmények között
ez a megoldás önállóan nem célravezető.
• Jegesvizes pillanathűtés: Ez esetben egy
úgynevezett jegesvizes kádat használunk a
hűtési energia tárolására. Tejtermelő tehenészetek számára az esetek 90%-ában ez
a megoldás a leggazdaságosabb és legbiztonságosabb. A jegesvizes kádak működési elve a következő: viszonylag kis teljesítményű hűtőaggregátokkal, hosszú idő
alatt, alacsony áramfelvétellel jeget képzünk
a berendezésben, amely a hűtési energia
raktározására szolgál. A jeges vízzel egy
lemezes vagy csöves hőcserélőn keresztül
úgynevezett pillanathűtéses technológiával,
átfolyó rendszerben 4 °C-ra hűtjük a tejet. A
tej azonnali 4°C-ra történő hűtése drasztikusan lecsökkenti a tej minőségi romlásának
esélyét. A tej pillanathűtését követően vagy
egy jegesvizes hűtésű szigetelt tejtankba
kerül a tej, melynek hőn tartási szerepe van,
vagy akár egy közvetlen hűtésű tejtankban is
történhet a hőn tartás.

Jegesvizes hűtési folyamat ábrája
• Folyadékhűtőkkel történő tejhűtés: A jegesvizes kádak előnyét az jelenti, hogy a
fejési szünetekben van idő jeget képezni, azonban olyan nagyüzemi körülmények
között, ahol nincs idő jég előállítására, megoldást jelenthetnek a ’Chillerek’. Ezt a feladatot elláthatjuk glycolos folyadékhűtővel
vagy ’Falling Film Chiller’-rel. A glycolos
hűtés hátrányát a drága, nagy teljesítményű
folyadékhűtőkön kívül a glycol mínusz fokra
történő hűtéséből eredeztethető problémák

jelentik. Amennyiben az automatikus szabályozás meghibásodik, a mínusz 1-2 °C-os
glycol akár bele is fagyaszthatja a tejet a
hőcserélőkbe, ezzel komoly komplikációkat
okozva. A Falling Film Chillerek esetében ez
a veszély nem áll fenn, mivel vízzel történik a
hűtés. A Chiller hűtő felületén folyamatosan
csurgatjuk le a vizet, ezzel nagy mennyiségű
0,5 °C hőmérsékletű hűtőközeget kapunk.
A magyar éghajlati körülmények között, bármilyen hűtési típust
választunk, rendkívül kifizetődő csapvizes/kútvizes előhűtést alkalmazni. Csapvizes előhűtéskor a 16-18 °C-os
csapvízzel nagyjából 23
°C-ra lehűtjük a tejet,
ezzel megspórolva a
hűtési energia közel
Packo Falling
felét, és közben 28-29
Film Chiller
°C-os vizet kapunk,
működés közben
melyet felhasználhatunk melegvíz-előállító egységeinkben, ezzel is
energiát spórolva. A csapvizes előhűtés tervezéséhez azonban szakember segítségül hívása
elengedhetetlen, a pontos méretezések érdekében, hogy ténylegesen energiát spóroljunk.
A kisebb farmokon, ahol 1000 liternél nem
több a napi tej, hűtve tárolókat célszerű alkalmazni, melyek méretét úgy kell kiválasztani,
hogy a reggeli fejés félig töltse meg a tartályokat, ekkor biztosítható a tej két órán belüli
lehűtése. A délutáni fejést erre töltjük rá, és így
biztosítható a biztonságos hűtve tárolás.
Nagyüzemekben, ahol a két fejés között legalább 3-4 óra fejési szünet van, mindenképpen
jegesvizes rendszert javaslunk pillanathűtővel
(lemezes vagy csöves hőcserélővel).
Azokban az üzemekben, ahol szinte egész
nap fejnek, és a fejések között 3 óránál
kevesebb fejési szünet van, nincs idő jég�gyártásra, ilyen esetben nagy teljesítményű,
glycolos berendezést, vagy leginkább az újabban használatos, korszerű ’Chiller’ megoldást
javasoljuk.
Minden esetben célszerű vizes előhűtést
alkalmazni, amennyiben a hálózati víz hőmérséklete 18 °C alatti. Ha ezt szakszerűen építik
be, akkor nincs vízpazarlás, és jelentős energiamegtakarítás érhető el.
Boródi Bence z Agromilk Kft.
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Ünnepi külsőségek között átadták az Érték
és Minőség Nagydíjat tanúsító védjegyeket
Szeptember 10-én az Országház felsőházi üléstermében
átadták az Érték és Minőség Nagydíjat tanúsító védjegyeket.
Az idén 60 pályázó 67 pályázata – köztük 7 erdélyi pályázó
– kapta meg a kitüntető címet. Az elismerésben részesültek
között két tejágazathoz tartozó vállalkozást is találunk.

F

arkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese az ünnepségen elmondta: a díjazott pályázatok közel 40 százaléka az agráriumhoz kötődik. Mint fogalmazott,
ma 14-15 millió ember számára tud a magyar
agrárium élelmiszert termelni. Ezt a számot a
tárca szeretné megduplázni, aminek megvalósításához minden feltétel – kiváló termőföld,
szaktudás, technika, humán erőforrás – adott.

A magyar termékek és szolgáltatások egyre
népszerűbbek, és egyre nagyobb irántuk az
igény. Ebben nagy szerepük van azoknak a
vállalkozásoknak, amelyek kitartó munkával

bebizonyították, hogy a magyar termékek
és szolgáltatások világszínvonalúak. Olyat
alkottak, amire mi, magyarok, okkal lehetünk
büszkék.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a mezőgazdaság mára nemzetbiztonsági kérdéssé vált.
A szakértők úgy tartják, hogy 2050-ig megduplázódik a világ népessége, ami egyet jelent
azzal, hogy kétszer annyi élelmiszert kell
termelnünk, ugyanakkora területen. Fontos
ugyanakkor, fogalmazott, hogy a legmodernebb technológiák segítségével a legjobb
minőséget legyünk képesek megtermelni, a

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

hagyományos, magyar ízek és vonások megőrzése mellett. A mai díjazottaknak ez sikerült,
ezért a jövőben használhatják az Érték és
Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet. A védjegy
lehetőség a vállalkozás számára, hogy terméke még szélesebb körben elterjedhessen, és
garancia a fogyasztó számára, hogy biztosan
minőséget vásárol – mondta Farkas Sándor.
dr. Lendvai Béla z
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Pusztalánc – Csermajor

130 éve kezdődött a középfokú tejipari szakoktatás
Bizony, immár 130 éve lesz, hogy 1889. december 4-én Pusztaláncon
(sok helyütt Láncpusztaként említik) megindult a „tejesek” szakképzése
a Sárvári Magyar Királyi Tejgazdasági Szakiskolában.

A

z eltelt 130 évre visszatekintve jól látható, hogy hazánk történelmének, gazdasági-társadalmi fejlődésének sajátos
leképeződéseként hogyan alakult egy speciális
szakterület, konkrétan a tejipar szakemberképzése a XIX. század végi intenzívebbé váló gazdasági
fejlődéstől napjainkig.
Az évforduló alkalmából a Tejgazdasági Szemle
szeptemberi-novemberi és januári számában vis�szatekintünk az intézmény történetére.
E cikk megírásához nem csupán a nosztalgia
vezetett, mert az intézmény egykori tanulója,
később pedig 41 éven át oktatója voltam. A 130
esztendő sok tanulságot hoz felszínre, melyek ma
is megszívlelendők. Mint a legtöbb oktatási intézménynél, de kiváltképp a szakképző iskolák esetében, jól megfigyelhető, hogy milyen rugalmasan
igazodott, szervesen illeszkedett a gazdaság valós
igényeihez a képzés.
Az intézmény a XX. században a „tejesek
Sárospatakjává” nőtte ki magát. Sajátos, kissé
zárt világában a szigorú erkölcsi normák alapján
különös, nemzedékeken átívelő szakmai összetartozást alakított ki végzett növendékeiben, amely
lelkes szakmaszeretettel párosult. Tantestülete
mindig arra törekedett, hogy elsősorban embert
neveljen, azon belül pedig kiváló szakembert.
Az intézményben jelenleg szünetel az oktatás.
Ennek ellenére úgy vélem, hogy az egyetemes
magyar tejgazdaságban végzett nevelő-oktató munkájának elismeréseként megérdemli, hogy alapításának 130 éves évfordulója alkalmából szakmai
lapunkban méltóan megemlékezzünk róla.

Az iskola története
Az 1867. évi kiegyezés után hazánkban is felgyorsult a kapitalizálódási folyamat, annak ellenére, hogy üteme elmaradt Európának a Lajtától
nyugatra elterülő részétől. Megindultak a nagy
volumenű vasútépítések, fellendült az ipari termelés, és erőteljesen fejlődött a mezőgazdaság,
valamint az annak termékeit feldolgozó iparágak
is. Széchenyi álmainak késői megvalósulásaként a
magyar nagybirtokok is egyre több tőkét fektettek
be, így nőtt a mezőgazdasági termelés, amely
immár nemcsak a fejlődő ipart látta el nyers-

Ahonnan indultunk... Láncpuszta
anyaggal, hanem húsból és tejből is egyre nagyobb
mennyiség jutott a fokozatosan népesedő városok
piacaira, ahol különösen a tej és termékei (túró,
vaj, sajt) lettek egyre keresettebbek.
A jó minőségű nyerstej termelése, kezelése,
begyűjtése, szállítása és különböző tejtermékekké
való biztonságos feldolgozása, valamint azok értékesítése azonban már bizonyos fokú szakértelmet
követelt. Ez vezette arra a kiegyezés utáni magyar
kormányzatot, hogy a jó jövedelmet adó tejtermelés céljára a gazdaságoknak tejkezelő, tejfeldolgozó és tejüzletvezető szakembereket képező
intézményt alapítson. Ezért hozták létre 1889-ben
a Vas megyei Pusztaláncon a csermajori tejipari
szakképző intézmény elődiskoláját.
A tejgazdaság hatékony fejlődésének előmozdítója a szakoktatás volt. 1886-ig a tejgazdasági
szakismeretek csak a gazdasági tanintézetek és
a földműves iskolák által terjedtek. Ez azonban inkább csak az érdeklődés felkeltésére, mint
a szakismeretek terjesztésére volt alkalmas. Az
Országos Tejgazdasági Felügyelőség a tejgazdaság meghonosítása és az abban való gyakorlottság fejlesztése érdekében az ország különböző vidékein rövidebb időre terjedő tejgazdasági
tanfolyamokat rendezett (Budapest, Szombathely,
Gyergyószentmiklós). A tanfolyamok megtartása
azonban nehézségekbe ütközött, a tejgazdaságok
száma viszont folyamatosan nőtt, ezzel párhuzamosan pedig fokozódott a szakértő munkaerő
iránti kereslet is. Ez a körülmény szükségessé tette
egy rendszeresen működő tejgazdasági szakiskola
létesítését.
Így alapíttatott 1889. december 4-én egy, a
kor igényeinek mindenben megfelelő tejgazdasági
szakiskola, Vas vármegyében, Lajos bajor királyi
főherceg sárvári uradalmában, Láncpusztán. Az
iskola alapításáról szóló szerződés a Magyar Királyi

Földművelésügyi Minisztérium és Lajos bajor királyi főherceg között köttetett. Az iskola pontos megnevezése: Sárvári Magyar Királyi Tejgazdasági
Szakiskola volt.
Az iskola célját, feladatait jól tükrözi az 1901. évi
Szervezeti Szabályzat:
„Az iskola czélja: a tejgazdaságok számára
megbízható és kellő szakismerettel bíró munkásokat, tej-, sajt- és vajkezelőket képezni, kik
úgy gyakorlatilag, mint elméletileg kellő módon
értenek a tejgazdaságban előforduló mindenféle
munkához, úgy mint a tehenek ápolása, takarmányozása, fejése, a tej vizsgálata, kezelése, vajjá
és sajttá való feldolgozásához, stb. Czélja továbbá
a szakiskolának egyrészt tejgazdasági vállalatok
számára tejgazdasági üzletvezetőket gyakorlatilag
és elméletileg kiképezni oly egyénekből, kik magukat egészen a tejgazdasági pályának kívánják
szentelni, másrészt földbirtokosoknak, bérlőknek
és gazdatiszteknek alkalmat nyújtani, hogy a
tejgazdasági üzletre vonatkozólag alapos ismereteket szerezzenek, melyek segélyével képesek
legyenek az általuk vezetett gazdaságban egy tejgazdasági üzletet szervezni és sikeresen vezetni.
Ezen czélokra való tekintetből, jóllehet az összes
tanulók úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban együtt vesznek részt, a tanfolyamra kétféle
tanulók vétetnek föl, nevezetesen a leendő „kezelők” és a leendő „üzletvezetők”.”
A pusztalánci iskola tanfolyamszerűen működött. Egy tanfolyam négy és fél hónapig tartott.
Minden évben 2 tanfolyam indult. Az iskola tanulói
ún. „rendes” és „vendég” hallgatók voltak. A rendes hallgatók a teljes tanfolyamot végighallgatták,
míg a vendéghallgatók csak egy részét.
Tanfolyam közben minden hónap végén ellenőrző
vizsgát tartottak, melynek eredményeit figyelembe
vették a záróvizsga után kiadott bizonyítvány osztályzatainak megállapításánál. A tanfolyam végén
nyilvános elméleti és gyakorlati vizsgát tartottak,
ez volt a záróvizsga. Ezen jelen voltak az alapítók,
az Országos Gazdasági Egyesület Tejgazdasági
Osztályának képviselői, továbbá a Vas megyei
Gazdasági Egyesület, valamint mindazok, akik a
szakiskola működése iránt érdeklődést tanúsítottak.
A tanfolyam teljes befejezése után, ha sikeres
záróvizsgát tett a rendes hallgató, akkor bizonyít-

20
ványt kapott. A vendéghallgatók pedig „Látogatási
bizonyítványt” vehettek át a tanintézetben eltöltött
idejük igazolásaként.
A tanintézet 18-20 évet már betöltött hallgatóit
igen szigorú nevelésben részesítették. A rend, a
fegyelem, a szorgalomra és a munkára nevelés
áthatotta az egész képzést. Ilyen körülmények
között folyt az első tejgazdasági szakemberek
képzése hazánkban, az 1890-es években, a millennium idején.

Szervezeti és iskolatípus-változások
Láncpusztán 1902-től 1929-ig
A tej sokféle feldolgozási lehetősége és a piac
fokozódó egészségügyi követelményei arra kényszerítették a földművelési kormányzatot, hogy a
már működő 4 és fél hónapos láncpusztai tejgazdasági tanfolyamot továbbfejlesztve, sokoldalúbb
tejipari szakembereket képezzen. (A századfordulón Darányi Ignác volt a földművelési miniszter,
így a szakiskola továbbfejlesztését ő rendelte el.)
Így jött létre 1902-ben az egyéves Tejgazdasági
Szakiskola, amely továbbra is a Földművelésügyi
Minisztérium fennhatósága és szakirányítása alatt
állt. Az elmélyültebb elméleti és gyakorlati oktatás
egyre több hallgatót vonzott Láncpusztára. Az egyéves képzések minden évben szeptember 15-én
kezdődtek, és a következő év augusztus 15-ig
tartottak. A képzés továbbra is kétféle céllal folyt,
azaz tejüzletvezetői, ill. tejkezelői formában.
1902-től kezdve már nemcsak tanfolyami záróvizsgát tartottak, hanem évente sajtmesteri vizsgát
is szerveztek. Ezekre a vizsgákra azokat a tejkezelői tanfolyamot végzett hallgatókat bocsátották,
akik a nagyobb hazai és külföldi sajtműhelyekben
legalább 2 évet dolgoztak, és az összes szakmabeli
munkát maguk végezték, s természetesen mindezt
bizonyítvánnyal is tudták igazolni. A jelölt két hétig
önállóan dolgozott a szakiskola sajtműhelyében.
Ezután összeült a magyar kir. földművelésügyi
miniszter által kiküldött vizsgálóbizottság. Ezen
bizottság meggyőződött a jelölt képességeiről, aki
ez alkalommal készítményeit be is mutatta. A „teljesen megfelelő” jelölt sajtmesteri oklevelet nyert,
melyben feltűntették, hogy a sajtmester milyen
sajtféleségek készítésére lett képesítve.
Az iskola kezdettől fogva Lajos bajor királyi
főherceg láncpusztai uradalmában működött. A
főherceg szerződésben kötelezte magát az uradalom szakoktatási célokra történő átadására és
tejjel való ellátására. A szerződés a Magyar Kir.
Földművelési Minisztériummal köttetett először 10
évre, majd azt újabb 20 évre meghosszabbították.
A közben bekövetkezett világégés, az első világháború és a trianoni katasztrófa nehéz évei alatt
is folyamatosan működött a képzés. Az intézmény
anyakönyve őrzi emlékét azoknak a frontokon
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elesett hallgatóknak, akik Láncpusztáról vonultak
be a frontszolgálatra, és többé soha nem tértek
vissza. A tejgazdasági szakiskola egyéves képzési
rendszerrel mintegy 20 éven át működött.
1922-ben a Magyar Kir. Földművelésügyi
Minisztérium a képzést továbbfejlesztette, és az
iskolát kétéves időtartamúvá minősítette. Ezzel
egyidejűleg megváltozott az iskola elnevezése
is, megkapta a Magyar Királyi Mezőgazdasági
Tejipari Szakiskola elnevezést. Ettől kezdve a
tanulók felvétele már 4 középiskolai osztályos
előképzettséghez lett kötve. Emellett a tanuló a
szakiskolai képzés megkezdése előtt – az iskola
felügyelete alatt – egy esztendőt köteles volt a
gyakorlatban mint tejipari tanonc eltölteni valamely
tejgazdasági vállalatnál. Minden tanonckodás nélkül az iskola rendes tanulója csak az lehetett, aki
előzőleg a mezőgazdasági szakiskolát elvégezte.
1922-től a szakiskola elvégzése egy napi 3.000
liter tej feldolgozását meg nem haladó tejüzem
vezetésére képesített, ha annak fő ága nem a
sajtkészítés volt. Különben sajtmesteri képesítésre
is szükség volt, melyet szintén a tejipari szakiskolában, Láncpusztán lehetett megszerezni.
A szakiskola Láncpusztán működött mindaddig, míg 1929-ben átköltözött Csermajorba, az
Eszterházy hercegi alapítványi gazdaságba. Az
l. világháborút lezáró trianoni békeszerződést
követően alapvetően megváltoztak a határ- és
birtokviszonyok Magyarországon, s ezzel együtt
a láncpusztai tejipari szakiskola körülményei is.
1929-ben a főhercegi bérleti szerződés lejárt, és
azt a földművelésügyi miniszter nem is kívánta meghosszabbítani. Ezért a tejipari szakiskolát
Csermajorba helyezte át miniszteri rendelettel, az
Eszterházy hercegi alapítványi gazdaságba, ahol
már működött 1920-tól egy mezőgazdasági szakiskola (kezdetben kisgazdaképző iskola).

De mi is volt tulajdonképpen ez a hercegi
alapítványi gazdaság? Az I. világháború katasztrófája utáni Magyarország gazdasági, társadalmi és nemzeti lélekválsággal küszködött. Talpra
kellett állni! Az ország vezetése mindent megtett
annak érdekében, hogy feledtesse az emberekkel
a háború borzalmait, és kiutat találjon a válságból.
Akadtak olyan nemes lelkű főurak, akik alapítványokat hoztak létre, melyekkel az egész nemzet

érdekeit szolgálták. Ilyen alapítvány volt az is,
melyet az ország leggazdagabb hitbizományosa,
Galántai és Fraknói Eszterházy Miklós herceg
tett egy mezőgazdasági iskola létesítésére. Egy
későbbi írás megjegyezte: „Érezte és tudta, hogy
Szent István koronája csak akkor kaphatja vissza
régi fényét, ha ismét fel tudja építeni mezőgazdasági kultúráját. Az iskola alapításával biztos és
határozott utat mutatott a nemzetnek a feltámadásra.” Megjegyzem, hogy a csermajori alapítványi
birtok a hercegi birtok legsilányabb, legsülevényesebb és legkülterjesebben művelt birtokrésze volt.
A hagyomány szerint azért ezt a birtokrészt adományozta oktatási célokra a herceg, mert mint
mondotta, ha a leendő gazdatisztek, majorgazdák
és kisgazdák ezen a talajon megtanulnak gazdálkodni, akkor az ennél jobb földeken kiváló eredményeket tudnak majd elérni életük során. Az adományozó, Eszterházy Miklós herceg alapítványának
életre kelését már nem érhette meg. Fia, herceg
Eszterházy Pál azonban megvalósította apja elhatározását, s az általa felajánlott 200 kh ingatlant
tartozékaival együtt átadta az Államkincstárnak
1920 októberében. Az alapítvány a magyar kir.
földművelésügyi miniszter fennhatósága alatt állt,
aki az alapítványt képviselte és kezelte. Így indulhatott meg Csermajorban 1920-ban a Magyar Kir.
Mezőgazdasági Szakiskola, majd ugyanezen birtokon 1929-től a Sárvár-Láncpusztáról áthelyezett
Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola is.
A csermajori építkezések (tejipari tanüzem, tanügyi
épület a gazdasági irodákkal és a tanulók emeleti elszállásolásával, étkező, tanári lakások…)
elhúzódása miatt 1929 őszén még Láncpusztán
indult a tejesek tanéve. 1929. november 24-én
hagyta el végleg a tejipari szakiskola a bajor királyi
főherceg Lánc nevű pusztáját, azaz Láncpusztát,
40 éves ott-tartózkodása után. Az iskola teljes tanszemélyzete, tanulói és felszerelései átköltöztek
tehát Csermajorba. Átkerültek az anyakönyvek is a
jogutód intézménybe.		
(Folytatjuk)
Felhasznált szakirodalom
Dubrovszky J.(1909): Magyarország Mezőgazdasági
Szakoktatása, Évkönyv, A Magyar Kir. Földművelésügyi
Miniszter 13/1909 sz. kiadványa, Budapest, 1909.
A Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola
Szervezeti, Rendi, Fegyelmi Szabályzata és Tanterve,
Magyar Kir. Földművelésügyi Minisztérium,
Budapest, 1939.
Somogyi I. (1989): Láncpuszta – Csermajor,
Centenáriumi évkönyv, „Ujhelyi Imre” Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szaktanácsadó Intézet,
Csermajor, 1989.
Somogyi I. (2002): A tejipari szakképzés története
a Csermajori „Ujhelyi Imre” Tejipari Középiskola
történetének tükrében, Diplomamunka, Budapesti
Műszaki és Gazdasági Egyetem, Budapest, 2002.

				
Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
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Kézműves Sajtkészítés
Támogatása
3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések
a kisüzembe.

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

3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.
3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.
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Mutasd meg a sajtkészítés szépségét!

A

Magyar Sajtkészítők Egyesülete
a VII. Magyar Sajtmustra alkalmából fotópályázatot hirdet, amelyre
olyan fotósok jelentkezését várják,
akik kreatív képeikkel bemutatják
a sajtkészítés mozzanatait kezdve a
• tejelő állatokról, az állattartásról
készített képekkel, az
• állatok és emberek kapcsolatán
át a
• sajtkészítés folyamatán keresztül a
• sajt felhasználásáig, illetve
• sajtfogyasztás élményéig tartó
témákban.
Pályázati feltételek, tudnivalók
• A fotópályázaton legfeljebb 3
digitális, saját készítésű fotóval
bárki részt vehet.
• Minden fotót címmel ellátva kell
beküldeni. Cím nélkül beküldött fotó esetében a jelentkezés
érvénytelen.
• A pályázatra olyan fotót lehet
beküldeni, amely eddig még nem
került bemutatásra.
• Jelentkezni a fotó(k) és a kitöltött
nevezési lap együttes beküldésével lehet. A nevezési lapon nem
kell aláírni. A fejléc kitöltésével
mindenki automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.

• A képeket jpg formátumban kérjük
megküldeni.
• Mobiltelefonnal készített kép nem
nevezhető.
• Az elfogadott minimális méret:
1600 képpont széles (vízszintes kép
esetén) vagy 1600 képpont magas
(függőleges kép esetén). A fotók
maximális mérete: 20MB lehet.
• A pályázaton való részvétel ingyenes.
Díjazás
I. díj: Sajt összeállítás az előző
napi verseny nyertes termékeiből
+ pezsgő összesen 30 000,- Ft
értékben.
II. díj: Sajtkóstoló a Maszlik Családi
Gazdaság Szentei Sajtútállomásán
20 000.- Ft értékben.
III. díj: „Sajtból van a bolt” vásárlási utalvány 10 000,- Ft értékben.
Különdíj: „Sajt suli” utalvány 15
000,- Ft értékben.
A díjátadóra 2019. október 12-én kerül sor, a Törley Pezsgőmúzeumban.

Innovate System Hygiena
GYORS MIKROBIÁLIS SZŰRŐ RENDSZER

Inkubációs periódust követően kevesebb, mint 1 óra alatt biztosítja
a minőség-ellenőrzés eredményét tej-, élelmiszer- és üdítőital gyártók
számára, hogy gyors visszajelzést kapjanak termékeik minőségéről
és azok minél hamarabb a vásárlók rendelkezésére álljanak.
Működési elv
Az adenozin-trifoszfát (ATP)
bioluminesz-cenciája az alapja,
ami elfogadott szűrőmódszer
tej-, élelmiszer- és italtermék
gyártók körében gyors mikrobiológiai ellenőrzésére.
A legszélesebb körben alkalmazható
Sajt mártás, pépes gyümölcslevek, sűrű pudingok.
Az Innovate alkalmas a tesztelésükre. Egyetlen egyéb gyors módszer sem képes lefedni
ilyen mértékben a tesztelhető termékek és alkalmazások körét. Az Innovative System
rugalmas és könnyen használható, még a nehezen tesztelhető terméktípusok esetében is.
Szabadítsa fel termékeit napokkal korábban
Az Innovate gyors mikrobiális szűrőrendszerét
napjaink gyártói igényeinek megfelelően tervezték,
hogy a termékek piacra bocsátása gyors, hatékony
és biztonságos legyen.

A pályázat benyújtása
A digitális fénykép és a kitöltött
jelentkezési lap beküldési címe:
sajtkeszitokegyesulete@gmail.com

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

www.bentleyhungary.hu

Határidő: 2019. október 6. 24:00
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Tiszaörsön sajtútállomást avattak
Tiszaörs 1300 lakosú község Jász-NagykunSzolnok megye Tiszafüredi járásában.
Minden évben megrendezik a Tiszaörsi
Veterán, Különleges Járművek Találkozóját
és vele együtt a Gasztronómiai Fesztivált.
Az idén augusztus 24-én került erre sor.

Népszerű volt a
vajköpülés a sajtútállomás avatóján

Korszerű tejfeldolgozó üzem

A

falu életében jelentős eseménynek számító
rendezvényt használták fel arra, hogy sajtútállomást avassanak. Az avatási szertartás
vendége a Magyar Sajtkészítő Egyesület elnöke,
Kovács László volt. Az ünnepi esemény során a
nagyszámú érdeklődő megkóstolhatta a falu által
üzemeltetett tejfeldolgozóban készült többféle sajtot, láthatta, miként készül a füstölt parenyica, és
megismerhette azt is, hogyan kell vajat köpülni.

kecskeállományt alpesi fajtájú kecskékre
cseréltük le, jelenleg már 168 anyakecskét tartunk. A feldolgozó létesítésével a
munkahelyteremtés mellett a házias ízek,
helyi jellegzetességek megőrzése és megismertetése a cél. A tejtermékgyártás közben keletkező állati eredetű melléktermék
(savó) takarmányozási célú értékesítésre
kerül. Az alábbi termékeket tervezzük
készíteni: kecsketejből natúr joghurtot,
kecskesajtot és pasztőrözött kecsketejet.
Tehéntejből ízesített joghurtokat, kefirt,
tejfölt, félzsíros túrót, pasztőrözött tejet,
kakaós tejet, gomolyát, krémsajtot, félkemény sajtot, parenyicát és ordát készítünk
majd, jelenleg még ennél sokkal szerényebb a palettánk.

Miként történik az értékesítés?
Értékesítési csatornák a fesztiválokon, rendezvényeken
történő árusítások, illetve olyan üzleteket keresünk, ahol
tehéntejből készült termékeket lehet kapni, mert ott választékbővítésre jól jön a kecsketermék, de árusítunk a
tiszafüredi TESCO áruházban is. A falu által fenntartott
szociális szövetkezet is besegít, azáltal, hogy megvásárolja
a termékeket, és az általa üzemeltetett boltban értékesíti.

Milyen fejlesztési elképzeléseket dédelget a falu
vezetése?
A kialakult üzemméret megfelelő számunkra. AmenyKovács László, a Kézműves
nyiben növelnénk a termelést, akkor átkerülnénk a
Sajtkészítők Elnöke Bodonné
kistermelő kategóriába, ahol jóval nagyobb, sokrétűbb
Bodonné Gyöngy Erika polgármester elmondta,
Gyöngy Erika polgármesa követelmény, amit jóval nagyobb nehézség árán
hogy Tiszaörs település 2012-től vesz részt a
ter társaságában az avató
tudnánk csak teljesíteni. Így például az értékesítés
közfoglalkoztatási programban, melyben kiemelt
beszédét tartja
területén az előállítási helytől számított 40 km-es körszerepe van a kecsketartásnak, -tenyésztésnek és
a kecsketej-előállításnak. A program elején 22 anyakecskénk volt, ezek zetben lehetne csak értékesíteni. A tejtermékkészítés területén még
tejét kezdetben saját konyhánkban, az ételek készítésére használtuk fel. bőven van mozgásterünk a kapacitáskihasználás területén, melyet
Később kaptunk lehetőséget a belügyminisztériumtól pályázat révén a a felvásárlásra kerülő tejmennyiség növelésével fogunk megoldani.
fejlesztésre, melynek segítségével 229 m2 alapterületű tejfeldolgozót (Kapacitáskihasználásunk most 30%-os.) Erre szoktam én azt mondani,
építettünk. A beruházás tavaly november elsején
hogy „mindig előre kell menekülni”.
átadásra került, mely képes napi 400 liter kecskeAdottak-e a sajtútállomással szembeni elvárások?
tej és 400 liter tehéntej feldolgozására. A tehéntej
Rendelkeznek-e földterülettel, ahol a takarmányt
feldolgozása az egész éves folyamatos üzemeltetés
megtermelik?
miatt szükséges, ezt a közelben lévő tejtermelő
Rendelkezünk a vendégek fogadására alkalmas Kultúrgazdaságoktól vásároljuk. Dolgozói létszámunk
házzal. Egy nagyobb csoportot is el tudunk helyezni, akár
összesen 5 fő (mely a termelés növelése után
szakmai konferenciát is lehet itt tartani. Elképzelésem az,
további 1-2 fővel növekedhet), 4 fő az üzemben dolhogy a jövőben minden megtartásra kerülő programhoz
gozik, és egy fő a termékek kiszállítását végzi. Az itt
hozzákapcsoljuk a sajtot.
dolgozók munkaerőpiaci bért kapnak, az egységet
Az állatokat legeltetési feltétel hiányában intenzív
pedig az önkormányzat működteti. Nagyon büszke
körülmények között tartjuk. A rendelkezésre álló szántó
vagyok arra, hogy 2012 óta 12 fő részére sikerült
nagysága (16 ha) lehetővé teszi, hogy az abrak- és számunkahelyet biztosítani (a tejfeldolgozás mellett
Kosina
Lászlóné
Györgyi
egy tésztagyártással foglalkozó szociális szövetkelastakarmány-szükségletünk 70%-át elő tudjuk állítani.
az üzem vezetője
BEMI z
zetet is működtetünk). A korábbi vegyes állományú

AGROMETAL
www.tejgazdasagiszemle.hu
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Az Agrometal márkanevet az elmúlt 30 év során a minőség és
megbízhatóság jellemezte. Kamcsatkától Németországig több mint
400 üzemet építettünk a kis-, közép- és nagyüzem kategóriákban.

M

egalakulásunktól célkitűzésünk volt
a hazai fejlesztés és gyártás megalapozott felépítése, a magyarországi és
export igények magas színvonalú kielégítése.
A hazai tejtermelők kiszolgáltatott helyzete új fejlesztési célt fogalmazott meg az
Agrometal csapata számára: hogyan lehet
korszerű gyártástechnológiákat kisüzemi
körülmények között megvalósítani és gazdaságosan működtetni.
Ehhez a feladathoz kiváló partnerre találtunk a Prograg-Agrárcentrum Kft. vezetőiben,
akikkel együttműködve sikeresen megvalósítottunk hazánk egyik legkorszerűbb tejfeldolgozó üzemét. Az üzem 5000 liter tej feldolgozására épült és 12-14 féle tejtermék előállítására alkalmas. A berendezések számítógépes
adatgyűjtő rendszere, ami érzékelőivel és
egyedi intelligens eszközeivel hiszterikus formában a fontosabb technológiai egységekrôl
adatokat gyűjt, tárol. A lementett fájlok formájában megfelelnek mind a hatóság, mind a
folyamatos technológiai nyomonkövetés által
megkövetelt adatszolgáltatásnak.
A számítógépes felügyeleti rendszer adatgyûjtésre szolgál, de a számítógépre telepített
Scada rendszer felhasználásával az egyes
gépek, üzemrészek meghatározó adatairól
is – így a legfontosabb két berendezésről, a
CIP- és pasztőr-egységekről is – folyamatosan hőmérséklet-, nyomás-, mennyiség- és
tartály-felügyeleti adatokat szolgáltat, jelenít
meg, figyelmeztető, jelző információkat nyújt.

Azoknak a tejtermelőknek, akik a tejfeldolgozás és értékesítés felvállalása mellett döntenek, az alábbi kérdésekben kell dönteniük:
• Mekkora tejfeldolgozó megvalósítását
tervezik?
• Rendelkeznek-e hosszútávon biztosítható, megfelelő minőségű alapanyaggal?
• Magas technológiai igényekkel megvalósítható vagy egyszerűbb, napi friss
termékek gyártását tervezik?
• A kiválasztott üzemméret, a szükséges
beruházási igények, hatósági előírások
betartásával gazdaságosan működtethető-e?
• Az üzem arculatának kiépítésére szakembereket akarnak-e bevonni?
• Nagyobb üzem esetében számolni kell
a berendezés magasabb költségeivel
(ezek Uniós forrásokból támogathatóak), illetve a forgóeszköz-, marketingés disztribúciós költségekkel.

Amennyiben a felsorolt kérdésekben döntés,
vállalás történt, a kivitelező kiválasztása a fő
feladat. Ennek során célszerű meggyőződni,
hogy a kivitelező rendelkezik-e megfelelő referenciákkal, több éves szakmai múlttal, hazai
szakemberekkel, árai és alkatrész-árai hosszú
távon tarthatóak-e és nem utolsósorban a
beüzemelés és garanciaellátás biztosított-e
megfelelő szakemberekkel.
Reális piackutatás és költségelemzés után a
beruházás gyors megvalósítása és az értékesítés kiépítése a cél, hogy a sikeres beüzemelés
után azonnal megindulhasson a termelés.

AGROMETAL • 1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090 • e-mail: agrometal@agrometal.hu • www.agrometal.info
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Az öko- (bio)tejtermelés feltételei
Az elmúlt évek kutatási eredményei egyértelműem bebizonyították, hogy a környezetet szennyező
anyagok többsége az élelmiszerekkel kerül az emberi szervezetbe: 70%-ban az élelmiszerekkel,
10%-ban az ivóvízzel, 20%-ban pedig a belélegzés útján. Az élelmiszerek előállításának
biztonsága a termeléstől a fogyasztóig tart. Ez magába foglalja a növénytermesztés, az
állattenyésztés, a takarmányozás, a növényvédelem, az állategészségügy, a feldolgozás, a
késztermékek tárolása, csomagolása és az értékesítés során felhasznált anyagok összességét.
A közvélemény által leginkább vitatott területek a növényvédőszerek és az állatgyógyászati
szerek (például antibiotikumok) maradékainak jelenléte, a feldolgozás során pedig a hozzáadott
anyagok milyensége és összetétele. A természetes élelmiszer-szennyezők közül – elsősorban – a
mikotoxinok, nitritek, nitrátok és nehézfémek okozhatnak gondot (például az esetenként a
műtrágyákat kísérő nehézfém-szennyeződések stb.). Ezeknek nemcsak a mérgező hatásuk lehet
jelentős, hanem a természetes táplálékok (összetevők) tápértékét és felszívódását is ronthatják.
A mikroelemekkel kicserélődve anyagcserezavarokat okozhatnak a termelő állatokban, a
tejben kiválasztódva és azt elfogyasztva az emberi szervezetben. Az elmúlt években világszerte
nagy súlyt helyeztek az élelmiszer-biztonság mellett a takarmányok biztonságára is. Ennek
eredményeként jelentek meg nemzetközi szinten a különböző Takarmánykönyvek.

A

fentiekben összefoglaltaknak, valamint az elmúlt évek nagy
európai „élelmiszer-botrányainak” ismételt megjelenésének,
továbbá a mezőgazdasági termelésben alkalmazott nagy
mennyiségű kémiai anyag felhasználásának gátat kellett vetni.
Egyebek mellett ezek az okok is vezettek oda, hogy ismét előtérbe
került az évezredek óta folytatott tradicionális (öko-) gazdálkodás
szükségessége. Az állatok természetes tartási módba történő visszahelyezése, a megfelelő nagyságú mozgástér biztosítása, az okszerű és
szakszerű takarmányozás, a nem túlhajtott termelési eredményekre
való törekvés a hazai élelmiszerek nagymérvű minőségjavulását
eredményezhetik azoknál, akik ezt a termelési formát választják.
A tapasztalatok szerint az említett körülmények közé visszahelyezett
állatok szervezeti szilárdsága erős, a betegségre való hajlamuk pedig
nagymértékben csökken.
Hazánk a biogazdálkodás területén viszonylag jó helyzetben van,
mivel a természeti egyensúlyok még nem bomlottak fel teljesen. Nagy
előnyt jelent, hogy számos olyan érintetlen terület található, ahol a feltételek megváltoztatása nélkül is el lehet kezdeni az ökogazdálkodást.
Közben olyan növényi kultúrák is bevonhatók a termelésbe, amelyek az
adott térségben kiválóan termeszthetők. Ez a gazdálkodási forma ma
már nemcsak a termékek megfelelő minőségben történő előállítását,
hanem egyre inkább a környezet megóvását is jelenti.
Ahhoz, hogy valaki egy terméket ökológiai (bio-) termékként előállíthasson vagy értékesíthessen, egy sor törvényi és szakmai előírást
be kell tartania. A világ számos országához hasonlóan hazánkban is
a különböző európai uniós direktíváknak, ajánlásoknak, valamint a
hazai rendeletekben előírt feltételeknek kell megfelelnie. Ezek megismeréséhez a szakmai és az ellenőrzést végző szervezetek különböző
kiadványai, továbbá egyéb ismertető anyagai megfelelő számban állnak
rendelkezésére. A következőkben nem célunk ezek ismertetése, de még
csak ezek elvi összefüggéseinek bemutatása sem. Inkább azoknak a
fontosabb szakmai feladatoknak a hazai és nemzetközi tapasztalatait

próbáljuk összefoglalni, amelyekkel minden ökotejtermeléssel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó, illetve feldolgozást folytató gazdának
(üzemnek) szembe kell néznie függetlenül attól, hogy milyen fajú állattal
valósítja meg a termelést.

A biotejtermelés megkezdésének feltételei
Az első feladat a hagyományos termelésről átváltani a biogazdálkodásra.
Nem folyhat ökotermelés olyan gazdaságban, amelyhez nem tartozik
földterület, az állatok számára nincsen szabad kijárási lehetőség (például a legelőre), vagy a gazdaság nem rendelkezik takarmánytermő
területtel, illetve a talajok nitrogénterhelése meghaladja a hektáronkénti
170 kilogrammot. Amennyiben biotejtermelést folytatunk, ennek megfelelően valamennyi állatot az említett feltételeknek megfelelően kell
tartanunk. Egy gazdaságon belül nem keveredhet az ún. hagyományos
és az öko tartási mód. Annak a tejtermelőnek, aki a hagyományos
tejtermelésről áttér a biogazdálkodásra, be kell tartania a megszabott
átállási időt. Amikor a növénytermesztés és állattenyésztés egy időben
állítható át, a szabályozás legalább huszonnégy hónapot ír elő. Az átállás
időszakában előállított termék hagyományosnak minősül, és csak ilyen
formában értékesíthető.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos állattartás
keretei között nevelkedett állatok átállítása nehezebben oldható meg,
mint amikor a gazdálkodási mód már kezdettől fogva az ökotermelést
célozza meg. A tenyészállatok kiválogatásánál, illetve beszerzésénél
fontos szempont a megfelelő genetikai háttér, az egészséges állati
szervezet, a várható hosszú hasznos élettartam, a jó anyai tulajdonságok, a kiváló szervezeti szilárdság, az ideális tőgyalakulás, az ellenálló- és alkalmazkodóképesség stb. Csak egészséges állattoktól várhatjuk kifogástalan minőségű termék előállítását. Ezért már a növendék
állatok felnevelésére, tartására és szakszerű takarmányozására nagy
gondot kell fordítani.

www.tejgazdasagiszemle.hu

A takarmányozás, ásványianyag-ellátás, gyógykezelés
A termelő állatok esetében fontos szempont a tejtermelés irányának
megfelelő mennyiségű és összetételű takarmány, a száraz alom és a kellő
mozgás biztosítása. A takarmánynak a rendeletekben előírt módon történő termesztése, betakarítása, konzerválása, tárolása stb. Régi szabály,
hogy amennyiben az állatokat nem szakszerű módon takarmányozzák,
a szervezet legyengül, az ellenálló-képessége csökken, megnövekszik
a tej szomatikus sejtszáma, majd előbb-utóbb megjelennek a különböző
tőgyegészségügyi, anyagforgalmi, szaporodásbiológiai problémák.
A hagyományos értelmezésben a tömegtakarmányok elsősorban a
kérődzők takarmánytípusát jelentik. Az ökotermelésben inkább állatjóléti
kategóriába sorolhatók, mivel fontos tápanyag- és energiaforrásnak számítanak, és meg kell felelniük az állatfaj táplálékkereső ösztönének is.
A biotermelésben a legfontosabb fehérjeforrások a pillangósok. A kérődző
állatok takarmánya a rendeletekben szabályozott módon bizonyos men�nyiségű szokványos (konvencionális) „alkotórészt” is tartalmazhat. A tejitatás időtartama a borjaknál legalább 90, a kiskérődzőknél 45 nap. A biotejtermelésnél tilos a genetikailag módosított takarmányok etetése. Ezért
nagyon nagy figyelmet kell fordítani a vásárolt takarmányok beszerzésére,
továbbá ezek tárolására, keverésére és a szállítás körülményeire, hogy a
„fertőződés” lehetőségét a minimálisra csökkentsük. A takarmánykiegészítők területén mindig az érvényben lévő rendeletek szerint kell eljárni.
A szilázskészítéshez használt bizonyos savaknak és egyéb természetes
segédanyagoknak, nyomelemeknek, vitaminoknak a hatályos szabályozásoknak megfelelően a bekeverése megengedett.
Az ökotejtermelésnek meghatározó tényezője a saját termőterületen
történő, megfelelő minőségű takarmányok termesztése, erjesztése és
tárolása. Ezek részletes elemzésére nem térünk ki, mivel erre az érvényben lévő előírások részletes szabályozást adnak. Viszont fontos megemlítenünk az okszerűen alkalmazott vetésforgók, valamint a szakszerű
növényvédelem fontosságát. Egy korábban ebben a témában végzett
saját vizsgálatunk szerint a nem megfelelő vagy a nem szakszerű módon
alkalmazott „szerek”, illetve a különböző növényi betegségeket okozó
gombák toxinjai (például a mikotoxinok) feldúsulhatnak az állati szervezetekben, illetve a termelt tejben, szinte teljes egészében megjelenhetnek tejidegen gátlóanyag-tartalomként is. Ezek élelmiszer-biztonsági
szempontból is aggályosak, mivel a tej feldolgozásakor az alkalmazott
gyártástechnológiai műveletek során (pl. hőkezelés, fermentálás, tejporítás, oltós alvasztás stb.) nagy részük nem inaktiválódik, hanem a
tejtermékekben is megjelenhet. A savanyú tejtermékek gyártása során
azok gyártási folyamatait hátrányosan befolyásolhatják (például renyhe
alvadás, különböző nemkívánatos íz-, és szaghibák megjelenése stb.).
Az emberi szervezetbe bekerülve különböző elváltozásokat okozhatnak, sőt egyes esetekben baktériumrezisztenciát és allergiás reakciókat
is kiválthatnak. Példaként megemlíthetjük bizonyos humánegészségügyben is alkalmazott antibiotikumoknak a baktériumok részéről okozott
növényi betegségek megelőzésére, illetve gyógyítására történő gyakorlati alkalmazását. Ezek a „szerek” a takarmányokba bekerülve nem
minden esetben bomlanak le, és felszívódhatnak, az állati szervezetből
pedig a termelt tejben, illetve az állatok húsában kiválasztódhatnak.
Ezért a növényvédelemben az ún. „zöld szerek”, más néven biotherapeutikumok használatát javasolják. Az állati termékek minőségjavítását
szorgalmazó nemzetközi és nemzeti hatósági intézkedések abba az
irányba mutatnak, hogy lehetőleg minél kevesebb mennyiségű és minél
kisebb számú testidegen kémiai anyag kerüljön az állati szervezetbe.
Az elmúlt évek kutatási eredményei alapján sikerült megállapítani
az ideális takarmányfehérje aminosav-összetételét. Ezek szerint kilo-
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grammonként 7% lizint, 3,5% metionint+cisztint, 4,2% treorint, 10%
triptofánt, 3,8% izoleucint, 7% leucint, 21,3% hisztidint, 6,7% fenilalanint+triozint, 4,9% valint tartalmazzon. Ennek biztosítása a jövőben csak
növényi eredetű fehérjékkel, illetve torula- vagy saccharomices-élesztőkkel, továbbá kész aminosavakkal történhet. A folyamatosan végzett
kutatások eredményeinek a gyakorlati tartástechnológiában történő
alkalmazása ma már rendszeresnek mondható.
Különös hangsúlyt kell helyezni az állatok ásványianyag-ellátottságára,
mivel azok a tejjel nagy mennyiségben ürülnek, sőt a vehem építéséhez is
szükségesek. Az igényeknek megfelelően a hámvédelmet és az immunrendszer működését elősegítő, engedélyezett anyagok bevitelére külön is
gondolnunk kell. Az elmúlt időszakban teljesen új megítélés alá kerültek a
mikroelem-kutatások. Előnyben részesülnek a különböző mikroelem-kelátok csoportjainak a gyakorlatban történő felhasználásai. (A kelátok olyan
gyűrűs vegyületek, amelyeknek a gyűrűjét alkotó atomok egyike hidrogén
vagy fématom. Ennek megfelelően beszélhetünk fém- illetve hidrogénkelátokról.) Korábban még csak hét esszenciális mikroelemet tartottak
számon, addig ma már 26 elemről tudjuk, hogy az állati szervezetben
biológiai aktivitással rendelkeznek. Az élő szervezetbe történő bevitelüknek a módja is megváltozott. A korábbi években elsősorban a szervetlen
formákat alkalmazták, addig ma a szerves formákat részesítik előnybe.
A folyamatos fejlesztések eredményeként rendszeres „kipróbálás” alatt
állnak a cink-, a vas-, a mangán- és ezüstlizin különböző aminosavakkal
képzett kelátjai. A jobb felszívódásuk érdekében elsősorban élesztősejtekkel, fehérje- és aminosavkomplexekkel oldják meg a bevitelüket.
A szarvasmarhák esetében a BSE betegségből adódóan tilos felhasználni
állati eredetű takarmányfehérjéket.
Az ökotejtermelés során az állatok gyógykezelését is teljesen új szemlélet szerint kell megközelíteni. A kérődzőknél a gyakran előforduló különböző típusú tőgygyulladások megjelenése, illetve gyógyításának kérdése
merül fel rendszeresen. Egyes hazai felmérések szerint a tejelő állatokban
megjelenő betegségekért mintegy 60%-ban a különböző tőgygyulladások
a felelősek. A védekezés alapjának a megelőzésnek kell lennie. Ennek az
egyik régóta ismeretes módját említjük meg. A tőgybeteg vagy tőgybeteggyanús állatot el kell különíteni, és 1-3 óránként a tőgyéből a tejet kézzel ki kell fejni, és meg kell semmisíteni. Az időben észlelt betegség általában néhány nap alatt, gyógyszerek alkalmazása nélkül is meggyógyítható.
Ezért a fejés megkezdése előtt, az első tejsugarakból elvégezhető gyors
istállópróbák rendszeres alkalmazásának jelentősége felbecsülhetetlen
(például masztitiszpróba, vagy akár az egyéb, vegyszer nélküli, a fejés
helyén alkalmazható, gyors vizsgálati módszerek alkalmazása stb.).
Az elmúlt évtizedekben a tehéntejtermelés gazdasági tendenciái abba
az irányba mutattak, hogy minél kevesebb tehénnel, minél több tejet
állítsanak elő. A tehenenkénti 8-12 ezer literes laktációs tejtermelés
jelentősen igénybe veszi a termelő állat szervezetét, különösen megterheli a tőgyet és a lábakat, gyakran az állatokat a biológiai tolerancia
határára juttatja. A tej minőségével szembeni, folyamatosan növekvő
követelményeket csak egészséges állati szervezettel lehet teljesíteni.
Az ún. „biológiai elfáradás” kivédésére komoly gondot kell fordítani.
Ennek érdekében a genetikai, tartási, takarmányozási és állategészségügyi feltételek egyidejű, harmonikus jelenlétére van szükség, ami
esetenként csak nehezen biztosítható.
A túlhajszolt tejtermelés egyik következménye a tej szomatikus sejtszámának növekedése, a különböző tőgygyulladások megjelenése, a
szaporodásbiológiai zavarok, a ketózis, a májkárosodás és a sántaság.
A károk kivédésében, illetve mérséklésében az ökotermelés megvalósításán kívül jelentős szerepe van a már említett mikroelem-kiegészítés
„finom” beállításának. Bizonyos élettani funkciók működésében néhány
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elemnek kiemelkedően fontos szerepe van. Hámvédelem szempontjából
például a cink a legfontosabb, ami többek között elősegíti a tőgybimbók
keratinrétegének képződését, és védelmet nyújthat a külvilág baktériumflórájának a tőgybe történő bejutásával szemben. Ezzel folyamatosan
biztosíthatjuk a tej minőségét, vagyis csökkenthetjük a szomatikus sejtszámot, a különböző tőgygyulladások kialakulásának veszélyét, valamint
elősegíthetjük a szervezet immunrendszerének megfelelő működését.
A szaporodásbiológiai zavarok esetén a réz- és a mangánellátás hiányosságaira is gyakran gondolnunk kell. Ma a mikotoxinok elleni védekezés egyik fontos ásványi anyagának a szerves kötésű szelént tekintik.
A biotejtermelés során az esetleges beteg állatok gyógykezelésekor
javasolják, hogy előnyben kell részesíteni a szintetikus allopátiás készítményekkel vagy antibiotikumokkal szemben a fitoterápiás (növényi kivonatokat és párlatokat tartalmazó), valamint a homeopátiás készítményeket
(növényi, állati, vagy ásványi eredetű anyagokat). A homeopátia olyan
regulációs terápiának tekinthető, amelyben a szervezet a saját öngyógyító
védőmechanizmusát erősíti, és ami által képes lesz a betegség legyőzésére. Mivel ezek a gyógyszerek természetes alapanyagokból, általában speciális eljárással készülnek, mai ismereteink szerint gyakorlatilag nem rendelkeznek mellékhatással, ezért a kezelt állatok szervezetében nem képeznek
káros maradványanyagokat. Ezen készítmények alkalmazásának még az is
a nagy előnye, hogy gyakorlatilag a más szerek alkalmazása során előírt
várakozási időket sem kell betartani. A termelt tej az állat gyógykezelése
után közvetlenül értékesíthető vagy feldolgozható.
Betegségek megelőzésére gyógyszert nem szabad adagolni, de vakcinák
alkalmazása megengedett. Abban az esetben, ha az állat egy éven belül
három alkalomnál többször részesült gyógyszeres (szintetikus) kezelésben,
az állatot ki kell selejtezni, vagy az ún. „átállítását” újra kell kezdeni.
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Tisztítás, fertőtlenítés
Végezetül meg kell említenünk az élelmiszer-biztonság szempontjából,
valamint a megfelelő mikrobiológiai minőségű tej termelésének biztosítása érdekében a fejő- és tejházakban rendszeresen alkalmazott
tisztítási és fertőtlenítési munkák szakszerű végzését. Az itt elkövetett
hibák a fogyasztók egészségét, a tej mikrobiológiai minőségét, illetve
tejidegen gátlóanyag-tartalmát veszélyeztethetik. Ma már különböző
gyors és olcsó, egyszerű, és gyorsan elsajátítható vizsgálati „tesztek”
állnak rendelkezésre a gyakorlati munkák hatékonyságának vizsgálatára, valamint a takarékos vegyszerfelhasználás megvalósítására.
A nem megfelelő hatékonysággal végzett tisztítási és fertőtlenítési
munka gyors felismerése után az akár rögtön meg is ismételhető,
vagy a hiba többszöri megismétlődése esetén az egész üzem tisztítási
és fertőtlenítési technológiája felülvizsgálható (például a vegyszerek
töménysége, mosási idők, alkalmazott hőmérsékleti és pH értékek stb.).
Ugyanakkor az esetlegesen visszamaradó „szerek” jelenléte esetén az
utóöblítések hatékonyságának növelésével (például megismétlésével)
oldható meg a probléma. A termelt nyerstej fejés utáni minőségének
gyors és egyszerűen végrehajtható, viszonylag olcsó és pontos megállapítására ma már szintén megfelelő vizsgálati eszközök és módszerek
állnak a gyakorlati szakemberek rendelkezésére.
Az istállók és környezetük, az állatok tisztántartásának és gondozásának stb. feladataira most nem térünk ki, mivel ezeket az üzem
szakemberei által készített tartástechnológiai előírásoknak részletesen
kell szabályoznia. 			
		
Merényi Imre z
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Tejipari termékek (ömlesztett sajt, kemény sajt, tejpor)
paramétereinek professzionális vizsgálata
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Kecsketejtermék-verseny Kecskeméten

A

651 éves Kecskeméten, a „Hírös7”
program keretében, a 2018-as sikeres
rendezvény után másodszor rendezték
meg a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági
Közhasznú Egyesület szervezésében a kecsketejtermék-versenyt, amely egy kecskeprogram része volt 2019. augusztus 23-án délután,
illetve 24-én egész nap. A teljes program kecskefajta-bemutatót, kecskefogat-bemutatót és
akadálypályahajtást, kecsketejivó versenyt,
kecsketejivó világcsúcskísérletet (amelynek
keretében a lehető legtöbb személynek kellett
egyszerre kecsketejet inni), tejtermékversenyt,
valamint kecsketejtermék-kóstoltatásokat és
bemutatókat foglalt magába.
A tejtermékversenyen 10 feldolgozó 47 tejtermékét minősítette a részben tejipari szakértőkből,
részben pedig a NAK és a Magyar Sajtkészítők
Egyesülete által közösen szervezett sajtbírálói
tanfolyam sikeres végzettjeiből álló zsűri:
Prof. Dr. Fenyvessy József – elnök, tejipari szakértő, Szegedi Tudományegyetem
Daróczi Lajos – titkár, tejipari
szakértő, Y-FOOD Kft., Berettyóújfalu
Dr. Csanádi József – tejipari szakértő,
egyetemi docens, SZTE, Szeged
Bányainé Sárdi Dóra – okleveles
tejtermékbíráló, Erdőkürt
Bíró László – okleveles
tejtermékbíráló, Soltvadkert
Kovács Gyöngyi – okleveles
tejtermékbíráló, Budapest
Ménesi Istvánné – okleveles
tejtermékbíráló, Budapest
Tim Zoltán – okleveles
tejtermékbíráló, Budapest.
A tejtermékek a csokoládés kecsketej bonbontól
az érlelt kemény kecskesajtig minden kategóriát képviseltek. A mezőnyben nyerstejes sajtké-

Fotó: Biszkup Miklós

Nagy Istvánné – érlelt kecskesajt
Nagy Istvánné – fűszeres savókaramell
Pandúr Józsefné – fűszeres krémsajt
Varga György – kemény érlelt kecskesajt
EZÜSTÉRMET KAPOTT

szítők és nagy cégek egyaránt helyet kaptak,
termékeik anonim módon kerültek a bírák elé.
Az elbírált, illetve minősített termékek többségében kiváló minőségét jól jelzi a díjazott
termékek magas aránya.
A bírálat eredményeit (arany-, ezüst- és
bronzérem) a termékkészítők neveinek ABC
szerinti sorrendjében, a termékek megnevezésével együtt az alábbiakban ismertetjük!
Gratulálunk a díjazottaknak, és további sok
sikert kívánunk a kecsketejtermékek készítésében és azok további fejlesztésében!

Alföldi Garabonciás Kft. – erdei
gyümölcsös ivójoghurt
Alföldi Garabonciás Kft. – érlelt füstölt
kecskesajt
Bodor Enikő – vargányás krémsajt
Bodor Enikő – füstölt krémsajt
Bodor Enikő – magyaros ordakrém
Bodor Enikő – csokoládés ordadesszert
Magyardombegyházi Együtt Termelő
és Értékesítő Szociális Szövetkezet –
friss kecskesajt
Pandúr Józsefné – leveles túró
Pandúr Józsefné – kapros-fokhagymás friss sajt
Pandúr Józsefné – vargányás krémsajt
Pandúr Józsefné – kapros-fokhagymás friss sajt
Nagy Józsefné – kecsketej joghurt
Tóth Ágnes – kemény hegyi kecskesajt

ARANYÉRMET KAPOTT

BRONZÉRMET KAPOTT

Dr. Csanádi József bírálat közben –
egy új termékkel

Bodor Enikő – fűszeres krémsajt
Bodor Enikő – natúr joghurt
Bodor Enikő – áfonyás joghurt
Illésné Magasföldi Amarill – ordabonbon
Lipcseiné Varga Erika – szedres joghurt
Nagy Istvánné – salátasajt

Fotó: Biszkup Miklós

A minősítésre váró termékek egy része

Alföldi Garabonciás Kft. – snidlinges krémsajt,
krémsajtgolyó – olajban
Alföldi Garabonciás Kft. – bazsalikomos
krémsajtgolyó – olajban
Lipcseiné Varga Erika – medvehagymás
friss kecskesajt
Lipcseiné Varga Erika – sonkás füstölt
sajttekercs
Magyardombegyházi Együtt Termelő
és Értékesítő Szociális Szövetkezet –
natúr ivójoghurt
Nagy Józsefné – faszenes kecskesajt
Pandúr Józsefné – vörösboros-áfonyás krémsajt
Varga György – fehérpenészes kecskesajt
Dr. Kukovics Sándor z
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CALCIUM
MAGNESIUM TONICUM
PHOSPHOR CA ORAL
FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK
• ellési bénult tehenek kalcium, magnézium és foszfor pótlására
• gyorsan felszívódó orális ásványianyag-kiegészítő készítmény
• kalcium-magnézium infúzióval kombinálva a visszaesések kiküszöbölhetők
• könnyen alkalmazható, nyújtott nyakú műanyag flakonban
Kiszerelés: 500 ml

3 DB CALCIUM MAGNESIUM TONICUM VÁSÁRLÁSA
ESETÉN 1 DB PHOSPHOR CALCIUM ORAL
500 ML AJÁNDÉK

3+1
3

AKCIÓ
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CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is.
ÉEVI

MINDKETT T KEZELI
& FENNTARTJA A TERMELÉST
Egyedülálló antibiotikum és nem szteroid gyulladáscsökkentő
kombináció tejelő tehenek és tehenészetek számára.
Az állatok számára: gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom, magasabb szintű állati jólét.
Az állatorvos számára: magasabb biológiai hasznosulás a fenntarthatóbb antibiotikum gyógykezeléshez.
Az állattartók számára: gyors gyógykezelés és a termelés mielőbbi visszaállítása.

Shaping the future of animal health

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77

II. SZEGA NEMZETEK SAJTFESZTIVÁLJA

2019. szeptember

2019. október 19.

Budapest, Folyondár utcai
Vasas Sportcentrum

M

ásodik alkalommal kerül megrendezésre 2019.10.19.-én, Magyarország egyetlen
olyan fesztiválja, ahol a közönség egy egyszeri belépődíj fejében korlátlanul kóstolhat
több, mint 400 sajtot Európa közel 25 országából és az Egyesült Államokból, és mindezek
mellett Magyarország kiemelkedő borrégiónak különlegességei is helyet kapnak.

SZEGA SAJT KOLLÉGIUM
Oktatási program a sajtkészítők és a sajtkedvelők számára. Az előadások alkalmával a szakértőink felmerülő kérdésekre is válaszolnak.
Márkus Gyuláné - Élelmiszeripari mérnök és tejipari Prof. Dr. Csapó János - MTA doktora, egyetemi taszakoktató: A sajtgyártás helyes folyamata, technológiai
és higiéniás megfelelősége

nár, okleveles vegyész: A Sajtok, mint funkcionális élelmiszerek és a tejipari élelmiszerhamísítás

Bognár Gábor - Tejipari szakmérnök: A trappista sajt,
gyártásának irányelvei, gépei és berendezései

Dr. Helik Ferenc - NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és
Ellenőrzési Elnökhelyettes: A hatósági ellenőrzés tapasztalatai a kistermelői tejtermék előállítóknál

Denis HALLE – francia sajt technológus és termékfejlesztő, a CF&R Vire sajtgyár minőségbiztosítási vezetője, Franciaország egyik legkiemelkedőbb tejipari szakértője: Sajt érlelés tudománya és művészete:
•
•
•
•
•
•

az érlelés biokémiai folyamata
az érlelési alap kémiája
az érleléshez szükséges anyagok
az érlelés külső tényezői
az összetevők fejlődése az érés során
az érlelési technológia fejlődése és az érlelési
folyamat lehetséges gyorsítási mechanizmusai

• az éréshez kapcsolódó hasznos mikroorganizmusok
• a mikrobiológiai interakciók jellemzői
• az érlelési környezet különböző sajttípusoknál (érlelt
lágy sajtok: camembert, mosott kérgű sajtok: Pont
l’Evêque, kék penészes sajtok: roquefort, kemény
sajtok (utómelegítés nélkül): cheddar, kemény sajtok
(utómelegítéssel): emmentáli, comte

Jelentkezés a SZEGA Sajt Kollégiumba: www.sajtfesztival.com/sajtkollegium/

VI. NEMZETEK SAJTVERSENYE
A fesztivál során hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetek Sajtversenye, amelynek során az
európai sajtgyártó nemzetek és az Egyesült Államok kiválasztott sajtjai versenyeznek a fődíjért. A nemzetek sajtjait a nagykövetségekkel és szakmai szervezetekkel együttműködve választottuk ki. A verseny
részeként a magyarországi termelők is megméretethetik magukat a Nemzet Sajtja versenyen.

A NEMZET SAJTJA
Magyarországi kis- és középes méretű termelők sajtjainak versenye. A győztes lehetőséget kap, hogy
részt vegyen a Mondual Du Fromage Franciaországban megrendezésre kerülő nemzetközi sajt világversenyen, valamint a győztes termék csomagolásán feltűntetheti a NEMZET SAJTJA 2019 védjegyet. A
verseny sajtjainak elbírálását külföldi és magyar szakértők fogják végezni, akik minden nevező sajt mellé
rövid írásbeli értékelést fognak adni.
Jelentkezés a Nemzet Sajtja versenyre:
www.sajtfesztival.com/vi-nemzetek-sajtversenye/
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