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Mi várható idén 
a tejpiacon?

Az Erste Agrár Kompetencia 

Központ értékelése szerint stabi-

litás jellemezheti idén a tejpiacot. 

A világpiaci folyamatokból arra 

lehet következtetni, hogy a nyers 

tej felvásárlási ára kismértékben 

emelkedik. A nemzetközi piaci 

folyamatok kedvezők, a globális 

kereslet gyorsabban fog emel-

kedni idén, mint a kínálat, és 

ez stabil árakat eredményez, az 

emelkedés ezért kismértékűnek 

várható. Erősiti ezt a várakozást 

az is, hogy az Európai Unióban 

tavaly az év második felében 

több nagy tejtermelő tagország-

ban csökkent a termelés. 

Bizonytalansági tényezőként kell számításba venni a Brexit helyzetét 

(az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból) vagy a kereskedelmi 

háborúkat. Az értékelés szerint ezek a jelenségek nem okoznak majd 

nagy zavart a tejtermékpiacokon, így a globális termelés idén egy szá-

zalékkal emelkedhet.

A tavalyi, 96 forintos literenkénti átlagárat idén 98 forintos követheti, 

de ennél a felvásárlási árnál magasabb, száz forint feletti átvételi ár 

kedvezne a termelőknek.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értékelése szerint a kereskedel-

mi láncok átadták a fogyasztóknak azt a 11-13 százalékos különbözetet, 

amelyet a tartós tejek áfakulcsának 18-ról öt százalékra csökkentése 

eredményezett.

Kedvező folyamatként értékelhető, hogy az utóbbi időben nőtt a 

magyar tejek aránya az üzletláncokban, s egyre inkább eltűnik a polcok-

ról a korábban súlyos piaci helyzetet eredményező, leginkább áfacsalás-

sal hazánkba kerülő, nyomott áron kínált import UHT tej.

A fogyasztók, a feldolgozók és a termelők is jól jártak az áfacsökken-

téssel, mivel az alacsonyabb árak mellett az importtermékek aránya 

így egyre kisebb. Évekkel ezelőtt a magyar UHT tejek aránya az áru-

házakban mindössze 15 százalék volt, addig a mostani áfacsökkentés 

eredményeként az idén már a 85-90 százalékot is elérheti. 

Az idei évben pozitív hatással lehet a kívánt alacsonyabb árszintre, 

hogy több, jelentős fejlesztés is befejeződik, amellyel az előállítási 

költségek lényegesen csökkenthetők. A modern holland és német fel-

dolgozóüzemek technológiai fejlettségével várhatóan a jövőben sem tud 

versenyezni a magyar piac, de a jövőben is ki kell használni a verseny-

képesség növelését eredményező beruházásokat.

A tejtermelés hatékonyságának növelését jól jelzi, hogy változatlan 

szarvasmarhalétszám mellett 2012 óta több mint tíz százalékkal nőtt 

a termelt tej mennyisége, az állatok genetikájának és a jobb minőségű 

takarmánynak köszönhetően.

Beregszászi Miklós z
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Az Agrometál kurdisztáni beruházása
A magyar Agrometál cégcsoport az eddigi, több mint tízéves közel-keleti és afrikai 

beruházási tevékenységére alapozva, a közelmúltban egy sikeres 
exportügyletet teljesített: zöldmezős beruházással egy komplett tejfeldolgozó 

üzemet épített az Iraki Kurdisztán fővárosában, Erbilben.
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mint Monostori Lajos, a cégcsoport 
elnöke elmondta, a sikerhez hosszú 
út vezetett, amely a helyi viszonyok, 

törvények és szokások alapos ismeretét, a 
magyar agrárdiplomácia hathatós támogatá-
sát és végül, de nem utolsósorban a külföldi 
pályázókat – köztük ismert nagy beruházó-
kat – legyőzve, kedvezőbb szakmai és pénzügyi ajánlat kidolgozását 
igényelte. A 600 m2 alapterületű, korszerű üzem teljes kapacitása 
napi 10-12 ezer liter friss, illetve tejporból és egyéb tejtermékekből 
visszaállított tej, illetve növényi zsír feldolgozásra alkalmas. Az első 
fázisban azonban – a tejtermelői háttér (saját tehenészeti telep) kiépí-
téséig – naponta csak mintegy 2000 liter begyűjtött vagy visszaállított 
tej feldolgozásával lehet számolni. Így a tejporból visszaállított tej 
feldolgozására a tehenészetek megépítéséig továbbra is szükség van. 

A piaci viszonyokra és áruhiányra jellemző, hogy a helyi kereskedők 
az üzem teljes kapacitását több évre lekötötték, és további új termé-
kekre jelentették be igényüket. 

A tehenészeti telepek építésére magyar technológiát és berendezé-
seket ajánlottunk partnereinknek, akik az építkezést állami támogatá-
sokkal kívánják megvalósítani. 

A tejtermelői háttérhez a szarvasmarha-állomány tulajdonképpen adva 
van (a térségben közel egymillió egyedre becsülhető), nagy részét 
azonban a hegyi legelőkön extenzív módon, félnomád körülmények 
között tartják. Ez alacsony tejhozammal és viszonylag gyenge tejminő-
séggel jár együtt, amelynek kiküszöbölése hosszabb időt vesz igény-
be, bár néhány korszerű tehenészeti telep már jelenleg is található a 
körzetben.

A tervek szerint az üzemben különböző ízesítésű joghurtokat, kefirt, 
túrót, valamint lágy- és félkemény sajtokat, illetve egyéb termékeket 

állítanak elő, a helyi fogyasztók igényeihez igazodva. Az Agrometál 
szakemberei vállalkoznak a helyi személyzet betanítására is. Az 
első időszakban az egyik legnagyobb gondot a nem megfelelő 
minőségű alapanyag (nyerstej) feldolgozása és az ebből adódó 
esetleges minőségromlás megakadályozása jelenti. A feldolgo-
zógépek és -berendezések 100%-ban magyar gyártmányúak. 
A technológiát 3 db nagy teljesítményű pohártöltő gép, flakontöltő 
és vákuumcsomagoló teszi teljessé.

Az Irak északkeleti peremén egy tömbben élő, 
mintegy 5,8 milliós kurd lakosság, olajkincse 
kihasználásának köszönhetően jelentős gazda-
sági önállósággal bír. A teljes függetlenségre 
készülve gyors ütemben igyekszik fejleszteni 
ipari termelését, lehetőleg helyben előállítva 
a lakosság ellátásához szükséges termékek 
nagy részét, amelyet korábban az ország más 
részeiből kaptak. Ezért a térségben óriási 
ipari és lakossági építkezések folynak. Az új 
üzemek építéséhez Kurdisztán elegendő saját 
pénzzel és hitellehetőségekkel rendelkezik, de 
a nagyobb beruházások kivitelezésére saját 
erőből nem tud vállalkozni, viszont a külföldi 
beruházók részére a belföldiekkel azonos fel-

tételeket biztosít. Ez komoly lehetőséget és egyben kihívást jelent a 
külföldi kivitelezők számára, akik versengenek a magas haszonnal 
kecsegtető pályázatok elnyeréséért. Egy sikeres építkezéshez azonban 
a helyi éghajlati viszonyok, infrastrukturális és szállítási lehetőségek 
és a törvények alapos ismeretére van szükség.

Mindemellett az Iraki Kurdisztánban – főleg miután a háborús esemé-
nyek teljesen elcsitultak, illetve ezt a körzetet Irak más térségeihez 
viszonyítva eleve kevésbé érintették – további dinamikus fejlődéssel 

Agrometal Tejgyár – Erbil

Monostori Lajos, az Agrometál Cégcsoport elnöke 
és Alaskar Hatem regionális igazgató

Zarean Qania Samael tulajdonos
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lehet számolni. Mivel az országrész az élel-
miszer-szükségletének jelentős részét Irak 
más területeiről vagy importból szerzi be, 
ugyanakkor jelentős nyersanyagforrásokkal 
(termőföld, állatállomány) rendelkezik, a fel-
dolgozóüzemek építése várhatóan folytatódik. 
Ez komoly lehetőséget jelent a mezőgazda-
ság, az állattenyésztés és az élelmiszer-elő-
állítás, illetve -feldolgozás fejlesztésében 
közreműködő befektető vagy exportáló cégek 

számára. Magyar vállalkozók azonban helyi isme-
retek és komoly referenciaüzletek felmutatása 
nélkül nehezen érhetnek el sikereket, bár az erbili 
magyar főkonzulátus minden lehetséges segítsé-
get megad a helyi üzleti tevékenységhez.

Az Agrometal több évtizedes külföldi tapasztalata-
ira támaszkodva tovább folytatja külföldi vállalko-
zási tevékenységét. Jelenleg több észak-afrikai, 
illetve európai országban (Románia, Moldávia, 
Oroszország) vannak folyamatban új beruházásai.

Beregszászi Miklós z

Prémium sajtüzem, Dodo Dairy-Erbil

Tejüzemrészlet, Dodo Dairy, Erbil
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biogazdálkodás nem egy aktuális 
divat, hiszen az emberiség történel-
mével szinte egyidős, és a környezeti 

ökoszisztémához illeszkedő, vegyszermentes 
termelési módszerekre vezethető vissza. Úgy 
gondolom, azért is fontos ezzel a területtel fog-
lalkozni, mert Magyarország Alaptörvényében 
megfogalmazott stratégai cél a GMO-mentes, 
egészséges élelmiszertermelés. 

Az ökológiai gazdálkodás ma világszerte a 
legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági 
ágazat, így a mezőgazdaság megújulásának 
és hosszú távú fenntarthatóságának egyik 
legnagyobb lehetőségét jelenti.

Ahhoz, hogy képet alkothassunk a magyar 
biogazdálkodás, benne a biotej termelésé-
nek jelenlegi helyzetéről és a hazai öko-
lógiai gazdálkodás térnyeréséhez szük-
séges legfontosabb kutatás-fejlesztési 
irányokról, Dr. Drexler Dórát, az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézetet (ÖMKi) 
ügyvezetőjét kértem arra, hogy mutassa be 
olvasóinknak az Ökológiai Mezőgazdasági 
Kutatóintézetet, mikor alakult, melyek a 
legfontosabb célkitűzései.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 
2011 óta dolgozik a hazai fenntartható mező-
gazdaság fejlesztéséért és szélesebb körű 
megismertetéséért. Alapvető célunk az egész-
séges élelmiszer-termelés és -fogyasztás elő-
mozdítása, természeti erőforrásaink védelmé-
vel párosítva. Ennek érdekében olyan kutatási 
és innovációs feladatokat valósítunk meg, 

melyek a gyakorlatban is alkalmazható ered-
ményeket hoznak. Jó példa erre egyedülálló 
on-farm kutatási hálózatunk, amely a hazai 
ökológiai és integrált gazdaságokban megva-
lósuló üzemi kísérletek rendszere. A hálózat-
ban folytatott kutatások eredménye például 
egy új, honos fajokból álló, szőlősorközökben 
alkalmazható magkeverék, mely alternatívát 
jelent a hagyományos gyomszabályozási mód-
szerekkel szemben. De eredményként említ-
hetem a tájfajta paradicsomörökségünk visz-
szavezetését is a köztermesztésbe. Méhészeti 
on-farm kutatásaink hatására létrejött egy új 
méhészeti szövetkezet. On-farm fajtavizsgá-

lataink alapján pedig az ökogazdák ma már 
megalapozottabban választhatják ki a térsé-
gükben jól teljesítő búzafajtákat.

További célunk, hogy ismeretterjesztéssel 
és hiteles tájékoztatással is hozzájáruljunk 
a fenntartható agrárium fejlődéséhez. Végül, 
de nem utolsósorban pedig jelentős figyel-
met fordítunk az együttműködés erősítésére 
az ökológiai gazdálkodásban érintett ágazati 
szereplők között.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 
(ÖMKi) az idén már hetedik alkalommal 
ösztönözte sikerrel a közép-kelet-európai 
országokat, hogy közösen is mutatkozza-
nak be a világ legismertebb biotermék-se-
regszemléjén, a BIOFACHon. Miként sike-
rült elérni a közép-kelet-európai országok 
összefogását?

A BIOFACH valóban a világ legnagyobb ökoló-
giai szakkiállítása és összejövetele. Ebben a 
kontextusban felértékelődik a Magyarországra 
eső figyelem, amely leghatékonyabban régiós 
összefogással fokozható. Erre a meggyőző-
désre alapozva szerveztük meg 2013-ban az 
első Közép-Kelet-Európa-szekciót. Ez az éves 
konferencia kiváló alkalom arra, hogy bemu-
tassuk, hol tart a hazai ökológiai gazdálkodás 
a régió többi országával összevetve, de arra is, 
hogy felhívjuk a figyelmet a térség legfrissebb 
szakpolitikai eredményeire. Az idő előrehalad-
tával és az ökológiai gazdálkodás térnyerésé-
vel párhuzamosan sikerült egyre több országot 
és egyre magasabb szintű szakpolitikai sze-

Hol tartunk a fenntarthatóság 
felé vezető úton, mi jellemzi az 

ökológiai gazdálkodás, benne a hazai 
biotejtermelés helyzetét?

A 21. század fogyasztói kultúrájában és a mezőgazdasági termelésben egyre inkább 
teret nyer a környezettudatosság és a fenntarthatóság elve. A fenntartható 

multifunkcionális mezőgazdaság egyik trendje a biogazdálkodás. Szinte nincs olyan 
fogyasztó a világon, aki ne találkozott volna valamilyen „bio-” vagy „ökotermékkel”. 

Az ezekhez társított természetes, „tiszta” összetevők utáni növekvő keresletet 
az iparszerű mezőgazdaság káros következményei, a klímaváltozás, az egészségügyi 

problémák növekedése és az egészséges életforma iránti igény ösztönzi.

A

Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője 
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replőket bevonnunk. Az idén például minden 
eddigi alkalomnál többen vettek részt, mind 
az előadókat, mind a hallgatóságot tekintve. 
Magyarország mellett Csehország, Románia, 
Ukrajna, Örményország, Litvánia és Moldova 
is bemutatkozott, és bár eltérő nagyságú és 
ütemű fejlődésről számoltak be, mindannyian 
pozitív előjelű számokat prezentáltak, ami 
szintén az ágazat töretlen fejlődését igazol-
ja. Az országokat képviselő miniszterek és 
államtitkárok ilyenkor nemcsak a BIOFACH és 
a bioágazat méretével és lendületével szem-
besülnek, de látják a közvetlen térség más 
országainak aktivitását, eredményeit is, és ez 
egy jótékony versenyszellemet tud kialakítani.

Az ökológiai gazdálkodás ma világszer-
te dinamikusan fejlődő mezőgazdasági 
ágazat. Ennek a fenntartható termelé-
si modellnek milyen esélye van arra, 
hogy belátható időn belül versenyelőnyre 
tegyen szert a tradicionális termeléssel 
szemben?

A BIOFACH jó alkalom volt arra, hogy bemu-
tassák a svájci Ökológiai Mezőgazdasági 
Kutatóintézet (FiBL) legújabb, jubileumi sta-
tisztikai kiadványát, melyben 2017-ig bezá-
rólag 180 ország 20 évi ökológiai mezőgaz-
dasági adatait láthatjuk. Ezek egyöntetűen 
azt bizonyítják, hogy a bioágazat évről évre 
dinamikusan növekszik, 2016 és 2017 között 
pedig soha nem látott mértékben bővült. 
Például 2017-ben világszinten 2,9 millió öko-
lógiai gazdálkodó vett részt az ökológiai ellen- 
őrzési rendszerben, ami 5%-os növekedést 
jelent a 2016-os évhez képest. Ugyanígy egy 
év alatt globálisan 20%-kal több, azaz közel 
69,8 millió hektáron folyt ökológiai gazdálko-
dás. Európában 2016-ról 2017-re egymillió 
hektáros növekedés volt az ökoterületekben, 
vagyis összesen 14,6 millió hektáron gaz-
dálkodtak ökológiai módon. Régiós szinten 
is van minek örülni: hazánk az ökológiai 
művelésű területek nagysága alapján ugyan 
csak ötödik a közép-kelet-európai rangsor-
ban, de az ökoterületek aránya és a bioter-
melők száma szerint már dobogós helyen 
vagyunk, az elmúlt bő évtizedben pedig 62,6 
százalékos bővülést ért el az ökológiai mező-
gazdasági ágazat Magyarországon. A számok 
mellett saját kutatásaink is azt támasztják 
alá, hogy innovatív megoldások alkalmazá-
sával az ökológiai gazdálkodási modellben 
komoly tartalékok vannak, és szerencsére 
egyre szélesebb körben, lakossági, termelői 
és döntéshozói szinten is hasonlóan véleked-
nek erről. Ezért a szintetikus inputanyagokra 

épülő gazdálkodásból származó termékekkel 
szemben az ellenőrzött, megbízható forrásból 
származó biotermékek versenyelőnye a nem-
zetközi piacokon már most sem kérdéses.

Az ökológiai mezőgazdasági ágazat növe-
kedése az utóbbi években Magyarországon 
is jelentősen felgyorsult, és a tavalyi év 
végén meghirdetett ökogazdálkodási 
pályázatnak köszönhetően további bővü-
lés várható. A biotej termelése területén 
milyen növekedéssel számolhatunk?

A fenti számadatok is azt bizonyítják, hogy 
világszerte egyre nagyobb igény mutatkozik 
a megbízható forrásból származó, fenntart-
ható élelmiszer-termékekre, és ezalól a tej-
termékek sem képeznek kivételt. Hazánkban 
a hiper- és szupermarketekben megjelenő 
biotermékek jelentős részét a hazai előállítá-
sú tej- és gabonatermékek képezik.1 Sajnos 
pontos piaci adatok nem állnak rendelkezésre 
a magyarországi bioélelmiszer-fogyasztásról, 
de már csak a termékek egyre gyakoribb bolti 
jelenléte is azt mutatja, hogy növekvő piacról 
beszélhetünk. Ugyanakkor általánosságban 
igaz a hazai agráriumra, és ez a bioágazatra 
is vonatkozik, hogy az állattenyésztés aránya a 
növénytermesztéshez képest csekély. Az öko-
lógiai tejtermelésben kihasználatlan piaci lehe-
tőségek rejlenek, akár rövid ellátási láncokra, 
akár exportképes termékekre gondolunk.

A magyar biotermék-fogyasztás igen 
szerény mértékű. A fogyasztás növelé-
se érdekében a jelenleg főként exportra 
termelő gazdálkodók miként tudják majd 
megszólítani a hazai, szélesebb vásárló-
közönséget?

Hazánkban is megfigyelhető egy lassabb, 
ugyanakkor az elmúlt években jelentősen fel-
gyorsuló növekedés a biotermékek előállítása 
és fogyasztása terén egyaránt. A felzárkózás 
érdekében fontos tudatosítani a vásárlókban 
az ágazat értékeit és jelentőségét, és ezzel 
elősegíteni, hogy a jelenleg főként exportra 
termelő ökogazdáink ne „csak” a környeze-
tet védjék termelési tevékenységükkel, de 
élelmiszer-termékeik is eljussanak a hazai 
vásárlóközönséghez. A biotej kedvező élettani 
hatásait igazoló tények kommunikációja is 
pozitívan befolyásolhatja a termék iránti keres-
letet. Ilyen például a biotejekben mért átla-
gosan magasabb omega-3 zsírsavtartalom, 
amely a szív- és érrendszeri megbetegedések 
és a rákos megbetegedések megelőzésében 
játszik szerepet.2 De sokan nem tudják például 

azt sem, hogy a konvencionális abraktakar-
mánnyal itthon is főleg GMO szójadarát esznek 
az állatok. Az ökológiai gazdálkodásban tilos a 
GMO-k használata, és ez kiterjed az abrakolta-
tásra is. Így a biotej garantáltan GMO-mentes 
termelésből születik. Ökogazdálkodásban az 
antibiotikumokat sem lehet preventíven ada-
golni az állatoknak, csak kuratívan, vagyis 
csak valódi szükség esetén, ami az antibioti-
kum-rezisztencia globális előretörése szem-
pontjából nagyon fontos. De arról sem tudnak 
sokan, hogy az állatjóléti előírások terén meny-
nyivel előremutatóbb a biogazdálkodás, ezt 
itthon még át kell vinni a köztudatba.

Nyilvánvaló az is, hogy a hazai fizetőképes 
kereslet növekedése is szükséges ahhoz, hogy 
a biotermékek magasabb árát elfogadják a 
fogyasztók. Az ökológiai termékek a mai gaz-
dasági számítások szerint drágábbak a kon-
vencionálisnál, és ez keményen érinti a hazai 
vásárlói lehetőségeket. Ez azért van így, mert 
az árba (ma még) nem számoljuk bele a kör-
nyezeti és egészségügyi hatások költségeit, 
az úgynevezett negatív externáliákat. Pedig 
hosszabb távon sokkal többe kerül remediálni 
a környezetet és gyógyítani a betegségeket, 
mint megelőzni azokat. Itt egy nagy vita folyik 
európai szinten az úgynevezett „true cost 
accounting”, vagyis valós költségszámítás 
bevezetéséről.

Végül, de nem utolsósorban, fontos látnunk, 
hogy az utóbbi években nálunk is látványosan 
növekedett a szuper- és hipermarketláncok-
ban elérhető biotermékek választéka, ami 
szintén jó lehetőség a fogyasztóknak a bioter-
mékek elérésére, országszerte.3 A termelők 
oldaláról ilyenkor eleget kell tenni a mennyi-
ségi és minőségi állandóság szigorú követel-
ményének. Így ezeken a csatornákon csak a 
méretgazdaságossági, technológiai és szerve-
zettségi szempontból fejlett, alacsonyabb elő-
állítási költségekkel dolgozó beszállítók tudnak 
érvényesülni. Ahhoz, hogy minél több hazai 
bioterméket találjunk a polcokon, és a látvá-
nyosan egyre növekvő vásárlói keresletet ne 
az import feldolgozott termékekkel kelljen kie-
légíteni, segíteni kell a termelők összefogását 
és integrációját, a jól szervezett termékpályák 
kialakítását.

Beregszászi Miklós z

1 Forrás: 2017. évi agrárjelentés
2 Forrás: ÖMKi – 50 érv a biogazdálkodás mellett.  
  https://drive.google.com/file/d/1kCjQoSdJVfaxa-
  GwBrK5YluUK70NnGEf8/view
3 Forrás: 2017.évi agrárjelentés
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z Európai Unió minden országában, így 
hazánkban is az ellenőrző rendszer része-
ként tanúsító szervezetek működnek. 

A biogazdálkodást, vagyis a biotermékek ellenőr-
zését és tanúsítását a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal elismerésével és a Nemzeti 
Akkreditáló Hatóság terméktanúsító akkreditáció-
jával rendelkező független szervezetek végezhetik. 

Magyarországon a 834/2007/EK tanácsi ren-
delet által előírt ellenőrzési rendszer keretén 
belül két tanúsító szervezet ellenőrzése alatt 
tevékenykedhetnek a biogazdálkodást folytatni 
kívánó gazdálkodók: 
• Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

(HU-ÖKO-01)
• Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02)

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vezető 
ellenőre Siku Szabolcs az alábbi kérdések 
mentén tájékoztatta lapunkat a biotejter-
melés helyzetéről.

A tudatos fogyasztók a biogazdálkodásban 
a környezet megőrzésének és a fenntartha-
tó fejlődés megvalósításának lehetőségét 
látják. Ennek megfelelően Németországban, 
Franciaországban folyamatosan növekszik 
a kereslet a biotermékek iránt. Nálunk 
tapasztalható-e ez a fajta tudatos fogyasz-
tói magatartás és a biotermékek, köztük a 
biotej iránti keresletnövekedés?

Lassú emelkedésről beszélhetünk a bioter-
mékek hazai fogyasztása kapcsán, ami főleg 
az ökológiai árukat kínáló áruházláncok, bio-
boltok és biopiacok forgalmán mérhető le, 

Ökológiai tejmennyiség termelésének alakulása az unióban.
(A megadott értékek tonnában értendők)

Forrás:Eurostat

de hivatalos statisztikai adatok nem állnak 
rendelkezésre. Amíg a fejlett skandináv és 
nyugat-európai országokban 3% fölötti a bio-
termékek részesedése az élelmiszerek piacán, 

GEO/TIME 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium : : : : 92 429 112 145
Bulgaria 0 2 194 2 486 7 347 8 639 8 531
Czechia 31 049 32 374 30 058 32 759 32 916 32 375
Denmark 479 100 481 670 487 100 483 350 516 131 541 404
Germany (until 1990 
former territory  670 927 682 000 708 055 736 065 794 717 939 080
of the FRG)
Estonia 12 268 10 266 9 396 8 765 10 650 7 186
Ireland : 7 012 7 703 5 978 7 335 9 035
Greece 22 606 27 383 34 812 56 476 41 578 57 289
Spain 19 227 16 410 19 757 24 087 25 129 28 476
France 475 155 522 722 567 516 608 684 603 774 678 849
Croatia : 2 865 1 782 5 987 5 163 5 782
Italy 203 522 334 376 551 360 340 128 396 074 :
Cyprus : 879 1 612 1 433 1 696 2 341
Latvia 69 184 69 999 75 139 83 451 97 981 96 549
Lithuania 48 413 53 554 43 178 40 060 41 511 65 678
Luxembourg 2 307 2 471 2 455 2 510 2 832 3 277
Hungary 9 381 9 422 8 856 11 534 13 759 13 487
Netherlands 177 620 191 119 191 601 197 956 218 061 247 795
Austria : : 443 486 440 924 552 389 612 629
Poland 35 942 27 991 26 583 25 243 25 583 26 734
Romania : : 35 945 38 478 34 995 :
Slovenia 4 830 5 395 5 626 6 036 7 128 6 051
Slovakia 19 157 22 674 26 299 9 528 16 536 21 140
Finland 37 569 42 450 48 583 55 800 56 786 64 460
Sweden : 365 940 371 452 370 259 371 015 414 233
United Kingdom 417 800 461 000 481 600 489 300 519 500 492 000
Norway : 56 270 53 526 53 113 52 885 51 864
Former Yugoslav 
Republic of  : 36 36 123 86 :
Macedonia, the 
Serbia : 3 093 3 883 6 941 7 154 6 567
Turkey : 54 781 15 510 19 739 21 431 15 109

A biogazdálkodás tanúsítása 
és a biotejtermelés jelenlegi helyzete 

A biogazdálkodás kereteit meghatározó jogszabályok szerint 
az a gazdasági szereplő tekinthető biogazdálkodónak 
(ökológiai gazdálkodónak), aki a rendeletben meghatározott 
termelési módszereket alkalmazza, és termelési szabályokat 
betartja, valamint a rendelet szerinti ellenőrző rendszer 
keretein belül végzi tevékenységét. 

Siku Szabolcs

A
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Az ökológiai tejelőtehén-létszám alakulása az unióban.
(A megadott értékek tonnában értendők)

Forrás:Eurostat

amely folyamatosan és dinamikusan bővül 
évről-évre, addig ez az érték hazánkban 0,1% 
körül lehet. A magyar vásárlókat inkább az 
ismeretek hiányából fakadó, a bióval szembeni 
szkepticizmus jellemzi az árérzékenység mel-
lett. A Vidékfejlesztési Minisztérium által 2014-
ben elfogadott Nemzeti Akcióterv az Ökológiai 
Gazdálkodás Fejlesztéséért dokumentumban 
megfogalmazott célok között szerepel, hogy 
az oktatási, szociális és egészségügyi intéz-
ményekben a bioalapanyagok felhasználása 
2020-ra legalább a 30%-ot érje el. Jelenleg 
ez az arány igen távolinak tűnik, de a biotej 
tipikusan olyan termék, amit viszonylag gyor-
san be lehetne vezetni a közétkeztetésbe is, 

GEO/TIME 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belgium 13 049 12 279 12 955 13 146 16 551 20 101

Bulgaria 328 535 789 1 777 2 906 2 955

Czechia 7 080 7 047 7 402 7 370 6 913 6 686

Denmark 65 057 62 787 63 261 55 788 58 129 70 993

Germany (until 1990 former 

territory of the FRG) 
133 095 141 800 148 500 150 283 175 583 203 958

Estonia 2 542 2 322 2 211 1 938 1 813 1 743

Ireland 1 737 1 945 1 900 2 163 2 912 2 560

Greece 3 790 3 492 3 160 4 000 3 990 12 044

Spain 4 310 3 303 4 045 4 556 7 086 8 394

France 95 429 121 443 140 097 113 608 120 112 128 386

Croatia 1 371 2 185 1 461 1 717 1 824 2 565

Italy 41 799 44 644 53 181 57 206 75 754 64 855

Cyprus 0 0 0 101 281 254

Latvia 11 132 12 125 19 772 17 971 19 420 19 101

Lithuania 8 623 9 970 9 561 9 363 9 516 14 706

Luxembourg 482 591 534 508 564 596

Hungary 2 277 2 288 2 157 2 744 3 339 3 272
Malta 0 0 0 0 0 0

Netherlands 22 930 24 462 24 701 25 385 28 368 31 883

Austria 94 591 95 873 96 829 95 361 106 735 115 080

Poland 20 015 18 841 13 164 11 106 11 866 11 377

Portugal : : : : 201 51

Romania : : : 21 667 15 171 12 472

Slovakia 5 523 5 296 5 789 6 394 6 352 4 544

Finland 6 447 6 290 7 354 8 438 8 508 9 207

Sweden 47 610 48 193 46 902 47 652 49 062 52 908

United Kingdom 72 013 70 135 75 440 76 638 81 368 77 059

Iceland : : : : : 114

Norway 9 097 9 830 8 226 8 287 8 350 8 340

Switzerland 49 186 50 406 50 489 50 513 51 404 55 211

Montenegro : : : : 10 18

Serbia : 0 : 2 182 2 164 2 004

Turkey : 31 760 5 530 3 505 3 127 2 383

ezáltal megvalósulhatna egyfajta környezettu-
datos társadalmi nevelés, és nem utolsósorban 
egészséges biotermék kerülne a gyermekeink 
asztalára.

Hogyan változott az utóbbi években a bio-
tejtermelésünk? Jelenleg az ország tejter-
meléséből a biotejtermelés milyen rész-
arányt képvisel?
A statisztikai adatok szerint az elmúlt évek-
ben folyamatosan emelkedett a megtermelt 
biotej mennyisége. 2017-ben a képződött 
nyerstej 0,68%-a (13487 tonna) származott 
ellenőrzött ökológiai gazdaságból, melyet az 
országban található tejelőszarvasmarha-állo-

mány 1,3%-a (3272 db) állított elő. Az ada-
tokból látható, hogy a konvencionális tehe-
nészeti telepekhez képest jóval szerényebb 
termelési szint jellemzi a biogazdaságokat, 
ami a tartásmóddal, a nehezen beszerezhető 
ökológiai, főleg fehérjetakarmányokkal és 
a korlátozottan alkalmazható takarmánya-
dalékokkal van összefüggésben. A megter-
melt biotejmennyiség kis hányadát sajnálatos 
módon még mindig szokványos termékként 
kénytelenek értékesíteni a gazdaságok.

A nyugati országokban a biotermelési mód 
magasabb jövedelemszintet biztosít a gaz-
dálkodónak. Nálunk a biotej felvásárlási 
ára mennyivel magasabb, mint a konvenci-
onális termelésű tejé?
Általánosságban elmondható, hogy értékesíté-
si csatornától függően 20-50%-os felárat lehet 
érvényesíteni a biotej esetében.
(Erről nem gyűjtünk információt, partnereink 
üzleti titkát képezi.)

Az értékesítésében a feldolgozott tejtermé-
kek milyen arányban vannak jelen? A köz-
vetlen vagy a kereskedő által történő érté-
kesítés a meghatározó?  A hazai fogyasztás 
mellett van-e számottevő kivitelünk?
Az eladott ökológiai tejtermékek nagyjából 
felét teszik ki a különböző feldolgozott ter-
mékek, jellemzően joghurt, kefir, sajt formá-
jában. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy 
a hazai áruházláncokban és bioboltokban a 
külföldön gyártott biotejtermékek dominálnak 
az ágazat strukturális nehézségeiből fakadó 
versenyhátrány következtében. Ezért közvet-
lenül a gazdaságokban vagy ellenőrzött ökopi-
acokon lehet hozzájutni jó minőségű, magyar 
biotejtermékekhez. Érdekes módon a hazai 
bio-nyerstejre van külföldi kereslet, és a kivitel 
is folyamatosnak és jelentősnek mondható.

A biotej minőségét jellemző paraméterek 
(tejfehérje- és zsírtartalma, csíraszám, 
szomatikus sejtszám) jobbak, vagy hason-
lóak, mint a hagyományosan termelő ága-
zatban?
A beltartalmi és minőségi értékek jellemzően 
a fajtától, a tartás- és takarmányozási tech-
nológiától, a termelés intenzitásától függenek, 
ezért nem mutatkozik nagy különbség a szok-
ványos és a biotermelésből származó tejek 
között. Az ökológiai gazdaságokban a szar-
vasmarhák tartását a vegetációs időszakban 
legeltetésre kell alapozni, ennek és a maga-
sabb arányú szénaetetésnek köszönhetően 
több vizsgálat szerint is magasabb a biotejek 
konjugált linolsav (CLA) tartalma.
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Úgy gondolom, hogy az utóbbi néhány 
évben egyre inkább megnőtt és folya-

matosan növekszik a kereslet a magasabb 
minőséget képviselő termékek iránt. Egyre 
többen keresik a bio, valamint közvetlenül 
a termelőtől származó élelmiszereket. 

2015-ben végeztem a gödöllői Szent István 
Egyetemen Mezőgazdasági mérnökként, majd 
2016-ban ugyan itt folytattam tanulmánya-
imat, Ökológiai gazdálkodási mérnöki MSc 
szakon, amelyet 2018 tavaszán fejeztem be.

Mivel jelenleg családommal mi is egy öko-
lógiai gazdaság kialakításán dolgozunk, ahol 
különleges biotejtermékek előállításával is szeret-
nénk foglalkozni, így kézenfekvő volt számomra 
diplomadolgozatom témája, melyben különbö-
ző vizsgálatokat elvégezve arra szerettem volna 
választ kapni, hogy egy kis családi gazdaságban 
előállított ökológiai tejtermékek, valamint a 
konvencionális tejtermékek között adódnak-e 
minőségi, esetleg beltartalmi különbségek, vala-
mint, hogy a családi gazdaságban előállított 
biotermékek esetében is meg tudunk-e felelni az 
elvárt minőségi követelményeknek.

Vizsgálataimhoz felkerestem egy ökoló- 
giai gazdálkodást folytató családi gazdaságot, 
valamint egy nagyüzemi tehenészeti telepet. 
Mindkét gazdaság rendelkezésemre bocsátott 
az általuk előállított tejből, amelyeket labo-
ratóriumi vizsgálatoknak vetettem alá, illetve 
joghurtot készítettem belőle.

A vizsgálatok

A vizsgálatok során meghatározásra került az 
Aflatoxin M1-tartalom, mely által képet kap-
hatunk a takarmányozási technológiák meg-
felelőségéről, a zsírsavról, ezen belül kiemel-
ten a CLA-tartalomról, mely a humán táplál-
kozásban is nagy jelentőséggel bír egészségre 
gyakorolt pozitív hatása révén, valamint az 
egyes minőségi jellemzőkről, így az összcsíra-
számról és a szomatikus sejtszámról.

A tejmintákból készült joghurtokat ter-
mékbírálatnak vetettem alá, melynél a termé-
kek küllemét, színét, illatát, állományát, ízét 
és viszkozitását vizsgáltam.

Eredmények

Aflatoxin M1-tartalom. A laboratóriumi 
eredmények alapján megállapítást nyert, hogy 

Ökológiai és konvencionális gazdálkodásból 
származó tej, valamint az ebből 

készült joghurt összehasonlító vizsgálata
(Részlet Czelahó Ádám írásából, mely a Biokúltúra újság 2018/4. számában jelent meg.)

e tekintetben nincs eltérés a két gazdaságból 
származó tejminta között. Az Aflatoxin M1- 
tartalom mindkét mintában kevesebb, mint 
20 ng/kg volt, amely jóval alatta marad az 
engedélyezett 50 ng/kg határértéknek.
Konjugált linolsavtartalom. A konjugált 
linolsavtartalom tekintetében az általam vizs-
gált ökológiai gazdaságból származó tejminta 
magasabb értékeket mutatott, amely köszön-
hető egyrészt annak, hogy az állatok egész 
évben kijárnak a legelőre, így kedvük szerint 
legelhetnek, másrészt a szénafélék nagyobb 
arányú etetésének. A felkeresett konvencio-
nális gazdaságban az intenzív szarvasmarha- 
tartás során az állatokat egész évben istállózott 
körülmények között tartják, takarmányozásuk 
során pedig kiemelt szerepet kapnak a premi-
xek, szilázsfélék, alacsony arányú szénafélék 
etetése mellett, amelyek együttesen eredmé-
nyezhetik az alacsonyabb CLA tartalmat.
Minőségi jellemzők. A minőségi jellemzők 
közül vizsgálatra került az összcsíraszám, amely-
ből következtethetünk a higiéniai körülmé-
nyekre a tartás és a fejés során, valamint 
a szomatikus sejtszám, amely az állatokban 
esetlegesen előforduló gyulladásos megbetege-
désekre hívhatja fel a figyelmünket, így például 
a szarvasmarháknál igen gyakran előforduló 
tőgygyulladásra (masztitisz). Az általam vizsgált 
ökológiai tejminta tekintetében alacsonyabb 
összcsíra- és szomatikus sejtszámról beszélhe-
tünk, amely azt bizonyítja, hogy egy kis családi 
gazdaságban is meg tudunk felelni mindazon 
higiéniai követelményeknek, amelyek lehetővé 
teszik a minőségi termékek előállítását.

Késztermékek összehasonlítása

A joghurtok bírálata során a két termék között 
színben, állományban, valamint az ízben talál-
hatunk eltérést. Mindhárom különbséget a 
zsírtartalombeli eltérés okozza. A biotejből 
készült joghurt sárgásabb színű, állománya 
formatartóbb, és íze is teltebb, mint a konven-
cionális tejből készült joghurté.

Ebben természetesen meghatározó szerepe 
van a fajtának, de úgy gondolom, hogy egy kis 
családi gazdaságban nem életszerű egy inten-
zív szarvasmarhafajta tartása, sokkal inkább 
egy koncentráltabb, de magasabb beltartalmi 
értékekkel bíró tejet adó fajta tartása mellett 
érdemes dönteni.

Vizsgálataim és kutatásaim eredménye alap-
ján megállapítottam, hogy noha az ökológiai 
gazdálkodás és termék-előállítás során sokkal 
szigorúbb követelményeknek, előírásoknak 
kell megfelelni, és az alkalmazható techno-
lógiák, szerek palettája is sokkal szűkebb, 
amelyek nagy mértékben nehezítik a gazdál-
kodást, ennek ellenére az eredmények alapján 
úgy gondolom, hogy megfelelő szakértelem-
mel, odafigyeléssel, becsületes munkával az 
ökológiai gazdálkodási rendszerben is kiváló 
minőségű és beltartalmi értékű, egészséges 
élelmiszereket, termékeket lehet előállítani, 
melyeket a fogyasztók is bizalommal vásá-
rolhatnak. Úgy gondolom, hogy az ökológi-
ai gazdálkodás mint fogalom sokkal többet 
jelent a mezőgazdasági termelésnél és termék- 
előállításnál, hiszen az ökológiai gazdálkodás 
során kiemelt szerepet kap a biodiverzitás és a 
természet védelme, az állatok etológiai igénye-
inek kielégítése, valamint a magas minőségű, 
tiszta élelmiszerek előállítása.

Véleményem szerint az ökológiai gazdál-
kodás lényege az e gazdálkodási rendszer 
iránti elkötelezettségben, a természet védel-
mében és szeretetében, valamint a becsüle-
tes, odaadó munkában rejlik. Ezek adják az 
ökológiai termékek azon hozzáadott értékét, 
amelyektől egy termék biotermékké válik.

A biotejet termelő tehenészetek területi meg-
oszlásának milyen a helyzete az országban?
Jelenleg 14 tejtermelő gazdaság ellenőrzését 
és tanúsítását végezzük, melyek túlnyomó-
részt az ország keleti felében találhatóak.

A gazdának milyen speciális végzettségre 
van szüksége a biogazdálkodáshoz?
Az ökológiai jogszabály szerint a tenyésztési 
gyakorlatokra és a tartási körülményekre vonat-
kozóan az állattartó személyzetnek az állatok 
egészségügyi és állatjóléti szükségletei vonat-
kozásában megfelelő alapismeretek és kész-
ségek birtokában kell lennie. Ennek kialakítása 
folyamatos képzéseken keresztül a gazdaság 
vezetőjének a feladata és felelőssége, aminek 
megvalósulását az ellenőrzéseink során mi is 
vizsgáljuk. Mivel az ökológiai szarvasmarhatar-
tásban erősen korlátozott az állategészségügyi 
beavatkozások lehetősége, sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a különböző betegség-
megelőző intézkedésekre, aminek alapfeltétele 
a személyes jelenlét és az állomány folyama-
tos felügyelete. Fontos, hogy legyen egyfaj-
ta állatorvosi protokoll, amelyet a betegségek 
(tőgygyulladás, szaporodásbiológiai problémák) 
felbukkanása esetén alkalmazni lehet.

BEMI z
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Dr. Jung Ivett ügyvezetőtől azt kérdeztem, mennyire sajátos ez a 
helyzet, hogy osztrák ellenőrző szervezet dolgozik nálunk. Más 
európai országban is tevékenykednek osztrák szervezetek?

Egyáltalán nem sajátos vagy különleges ez a helyzet. Az ellenőrzési 
rendszer működtetése a tagállam élelmiszer-felügyeleti rendszerének 
része. Az ökológiai termelést szabályzó rendeletek egyrészt meg-
határozzák a termelésre vonatkozó szabályokat, valamint meghatá-
rozzák az ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos követelményeket.  Az 
ökológiai  élelmiszerek és takarmányok előállítása  1991 óta jogilag 
is szabályozott, jelenleg a 834/2007 EK rendelet és végrehajtási uta-
sításai érvényesek. E rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállam 
az ellenőrzési és tanúsítási folyamat meghatározott részeit átruházza 
olyan vállalkozásra, amely felkészültségét és alkalmasságát megfelelő 
akkreditációval igazolta.  Vannak olyan tagállamok, ahol az ellenőrzést 
és a tanúsítást a tagállam maga látja el (pl. Dánia), van, ahol egy vagy 
több vállakozás (a legtöbb tagállamban így van), és van, ahol kevert 
rendszer alalkult ki. Németországban például 17, Franciaországban és 
Ausztriában 10, Bulgáriában 16, Romániában 13 tanúsító szervezet 
végzi az ökotermelők ellenőrzését és tanúsítását. A jellemző az, hogy 
ezek a szervezetek nemcsak az ökológiai termelést tanúsítják, hanem 
számos egyéb védjegynek vagy jogszabálynak való megfelelést, ide 
értve az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (OEM, OFJ), a GMO-mentes 
termelés, GlobalGAP, állatjóléti védjegyek (KAT), RSPO, UTZ stb. védje-
gyeit is.  Azt azonban szeretnénk kiemelni, hogy Magyarországon nem  
az osztrák szervezet ellenőriz, hanem egy Magyarországon bejegyzett, 
és hazai akkreditációval rendelkező magyar vállalkozás, amelynek 
egyébként döntően külföldi tulajdonosai vannak.  Az nem tipikus, hogy 
leánycég (hiszen mi leánycég vagyunk) önálló nemzeti akkreditációval 
rendelkezzen. Az alapítónk román, horvát leánycégei nem rendel-
keznek román vagy horvát akkreditációval, hiszen az akkreditációs 
követelmény egy ISO szabvány, amelyet minden országban ugyanúgy 
kell értelmezni. A nemzeti szabályoknak való megfelelést a hatósági 
elismerés és rendszeres felülvizsgálat biztosítja. 

Van-e eltérés, sajátosság a két szervezet ellenőrző tevékenysé-
gében, mi az erőssége a Hungária Öko Garancia Kft.-nek?  A bio-
gazdálkodók milyen szempont alapján döntik el, hogy az osztrák 
vagy a magyar szervezetet válasszák?

A követelményrendszer, amelynek való megfelelést ellenőrizzük és 
tanúsítjuk, ugyanaz: A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 
28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről 
és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.  A kulcskérdés 
szerintünk a hatékonyság. Komplex ellenőrzési és tanúsítási szoftvert 

használunk, amely segítségével az adatbevitel és a feldolgozás gyors 
és pontos, a helyszíni ellenőrzések eredményét a tanúsító munkatár-
sak az ellenőrzés lezárása után azonnal láthatják, és amennyiben az 
ellenőrzött gazdálkodó vagy vállalkozás megfelelt, azonnal tanúsít-
ható. A gyorsaság a mezőgazdasági termelők esetén nagyon fontos, 
mivel a termelők mezőgazdasági terméket csak az azévi tanúsítvány 
birtokában hozhatnak forgalomba. A tiszta adatok begyűjtése és fel-
dolgozása szintén nagyon fontos, mert ezen adatok birtokában tudunk 
a támogatások kifizetéséhez a kifizetést végző szervezetnek, azaz a 
Magyar Államkincstárnak információt adni. Ugyanilyen fontos szem-
pont a költséghatékonyság, mivel az ellenőrzés és tanúsítás költségét 
az ügyfél fizeti. Minden ügyfél pontosan kiszámolhatja az éves árlista 
alapján, milyen költségei lesznek, és ezek a költségek üzemmérettől 
függetlenül a versenytársunk árai alatt vannak, annak ellenére is, hogy 
az anyacégünk által Ausztriában alkalmazott áraihoz közelítő egységá-
rakkal dolgozunk. Nyilvánvalóan megnehezíti a helyzetünket, hogy a 
meghatározó biotermelőket és fogyasztókat összefogó szervezet, a 
Biokultúra Szövetség úgy tesz, mintha nem is léteznénk, és minden 
fórumon a Biokontroll Hungária Kft.-t reklámozza. Majd egyszer ez 
is megváltozik. Minket jellemzően azok a vállakozások választanak, 
akik körülnéznek a piacon, és nem a meghatározó, csaknem mono-
polhelyzetben lévő tanúsítóval szeretnének tanúsíttatni. Egyébként 
csakúgy, mint a biztosítótársaságok esetén, az ökotanúsítók között 
is lehet váltani, ebben a gazdálkodók a magyar rendelet szerint nem 
korlátozhatók.  

Milyen előnyökkel jár az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés? 
Miért javasolná a gazdálkodónak, hogy üzemüket ökológiai gaz-
dálkodásra állítsák át? 

Azt szeretnénk kiemelni, hogy szerintünk az ökológiai gazdálkodás 
nem egy szélsőséges irányzat, drága hobbi, hanem a gyerekeink 
jövője érdekében követendő út. Naponta ömlenek ránk a hírek a roha-
mosan csökkenő madár- és rovarpopulációkról, melynek oka az élő-
helyek felszámolása, illetve a mezőgazdasági kemikáliák használata. 
Tudjuk, hogy egyes peszticidek a teljes táplálékláncot szennyezik, és 
a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat, a klímaváltozással és környezet-
szennyezéssel együtt összességében a teljes élővilágot kipusztulással 
fenyegeti. Nem lehet félvállról venni az életmódunkból és a mindenna-
pos gazdálkodási gyakorlatból fakadó következményeket. Szerintünk 
mindenki, aki ökoterméket állít elő és fogyaszt, tesz valamit az ökoló-
giai lábnyoma csökkentéséért, és tesz valamit azért, hogy unokáinkat 
is hasonló élővilág vegye majd körül, mint minket. Világszerte egyér-
teműen növekszik az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagy-
sága és a kibocsátott termékek mennyisége. Ausztria ebben messze 

Nemzetközi hátterű tanúsító szervezet 
a Hungária Öko Garancia Kft.

Mint arról már összeállításunk előző részében írtunk, hazánkban két biogazdálkodást 
tanúsító, ellenőrző szervezet működik: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

és a Hungária Öko Garancia Kft., ez utóbbi korábban osztrák-magyar, pár hónapja 
svájci-magyar tulajdonban lévő tanúsító szervezet.
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előttünk jár, a 2017-es adatok alapján mezőgazdasági területeinek 
24,1%-át állította át ökológiai művelésre, Magyarországon ez a szám 
4,3%. Az EU tagállamaiban a szántók 4,6%-át, a gyepek 8,9%-át, az 
évelő növények termőterületeinek (ideértve az olajfaültetvényeket, a 
szőlőt, a citrusféléket, mérsékeltövi gyümölcsöket) 11,79-át állították 
át. Az EU tagállamaiban több mint 4 millió egyedet, azaz a szarvasmar-
hák 5,2%-át, a juhok 5%-át, azaz közel 5 millió egyedet, a sertések 
0,7%-át és a baromfik 3,3%-át tartják ellenőrzött ökológiai gazdálko-
dást végző üzemekben.   

Milyen nagyságrendet képviselnek a gazdálkodók között a biotej-
termeléssel foglalkozók?

Hazánkban sajnos nagyon szerény nagyságrendet képviselnek a 
biotejet előállító gazdaságok. A 2017-es adatok szerint 2017-ben 
Magyarországon közel 11500 húshasznú, 3300 tejhasznú, 3000 egyéb 
ökostátuszú szarvasmarhát tartottak, a juhok száma 6260, kecskék 
száma 28651, az utóbbi két faj esetén nem tudjuk, mekkora a tejhasz-
nú állatok száma. A feldolgozók esetén nincs országos statisztika. Sok 
kistermelő lát el közvetlenül fogyasztókat, ideértve a vendéglátóhe-
lyeket is, friss tejjel, feldolgozott tejtermékkel. Az általunk ellenőrzött 
állattartók jellemzően inkább húsmarhát tartnak, kisebb számban kis-
termelőként tejelőállományt. Ahhoz, hogy a biotej eljusson a fogyasz-
tóhoz, tanúsíttatni kell a gazdálkodó területeit, az állatállományt, 
majd a tejfeldolgozót. A feldolgozó megtalálása kifejezetten nehéz. 
Sok téveszme rögzült az elmúlt években a bio feldolgozóüzemekkel 
kapcsolatosan, pedig a tej és az élőflórás készítmények (joghurt, kefir, 
tejföl) előállítása technológiailag nem nehezebb, mint a hasonló, nem 
ökotermékek előállítása. Térben és/vagy időben el kell különíteni a 
biotermék-feldolgozást a nem biotermékek feldolgozásától, de ez nem 
bonyolultabb, mint a nem biotermékek feldolgozása során a különböző 
gyártási tételek nyomonkövetése. Azt látnunk kell, hogy az állattartó a 
feldolgozóüzem nélkül nem fog biotej előállítására átállni. 

Mit tapasztalnak, jelentősen bővül azon gazdálkodók köre, kik 
áttérnek a biogazdálkodásra, a biotej termelésére?

Azon gazdálkodók köre, akik ökológiai termelésre áttérnek, egyér-
telműen emelkedik. Azonban a termékek fogyasztóhoz juttatása 
nagyon átgondolt tervezést igényel. Mivel a tej állati termék, a 
feldolgozása vagy az 52/2010 FVM rendelet alapján kistermelőként 
vagy a 853/2004 EK rendelet szerint engedélyezett üzemben lehet-
séges. Kistermelőként legfeljebb napi 200 l tej és 40 kg tejtermék 
értékesíthető, ez az ökotermelők esetén sincs másképpen. Ha ezt a 
mennyiséget meghaladja az előállítani kívánt mennyiség, akkor már 
csak az üzemi feldolgozás jöhet szóba. Vannak ugyan olyan feldol-
gozók, amelyek biotermékkel vannak jelen a piacon, ezek azonban 
olyan nagyságrendben állítják elő a termékeiket, hogy jószerivel csak 
kiskereskedelmi láncokon keresztül értékesítenek. 

A követelményrendszer mely részei jelentik a legnagyobb kihívást 
a gazdálkodónak? 

A legnagyobb kihívást a rendeletben leírt alapelvek következetes 
betartása jelenti. A rendelet sokszor ad lehetőséget az alapelvektől 
való eltérésre, ez a gazdálkodókat eltéríti. Az egyik ilyen alapelv, hogy 
a mezőgazdasági üzem egészét az ökotermelésre kell átállítani. Az a 
főszabálytól történő eltérést jelenti, ha egy gazdasági szereplő öko- és 

nem ökoegységet is üzemeltet. Megteheti, de árutermelő üzem esetén 
mind a növénytermesztés, mind az állattartás esetén más fajokat kell 
termeszteni, tartani a két egységben. Gyakorlatilag, ha ugyanaz a faj 
fordul elő az üzemben, akkor nem tanúsítható, illetve az induláskor nem 
vehető nyilvántartásba. Ez egy olyan alapvető kérdés, amiben mi nagyon 
következetesek vagyunk. Tehát ha egy termelő a gyepterületeket és az 
azon tartott állatait állítja át, akkor a gazdaságában lévő összes gyepte-
rületet és az adott fajhoz tartozó összes egyedet be kell vonnia. 

A következő alapelv, hogy az állatokat, amikor csak lehet, legelőn kell 
tartani. A szabad mozgás lehetősége, a legelőre, szénára alapozott 
takarmányozás az ökoállattartás alapja. Nagyon érdekes nemzetközi 
kutatások jelentek meg az elmúlt időszakban arról, hogy lehet javí-
tani az állattartás karbonmérlegét, azaz egységnyi előállított állati 
termékre, ideértve a tejet, húst, minél kevesebb üvegházhatású gázt, 
szén-dioxidot és a kérődzők beleiben élő baktériumok által termelt 
metánt kibocsátani. Több tényező is hozzájárul ahhoz, miért kedve-
zőbb a karbonmérleg, kezdve onnan, hogy milyen nitrogénveszteségek 
lépnek fel a hagyományos istállótrágya-kezelés során, szemben az 
állat által a legelőn hagyott tehénlepényből elillanó nitrogén mennyi-
ségével, és így a megmaradó nitrogén milyen mennyiségú talajbio-
massza, azaz szénmegkötő szervesanyag kialakulását teszi lehetővé, 
amely javítja a talaj infiltrációs képességét és mikrobiológiai állapotát, 
odáig bezárólag, hogy a gazdálkodó mennyi fosszilis energiát fordít a 
takarmányok megtermelésére, az állat elé szállítására.   

A mindennapos gyakorlatban milyen problémákkal találkoznak? 

Nehézséget okoz a dokumentáció, azaz a nyilvántartások naprakész 
vezetése. Azt szeretnénk kiemelni, hogy az ökoállattartónak nem kell 
több nyilvántartást vezetnie, mint egy hagyományos állattartónak. 
Egyedleltár, takarmányozás és legeltetési napló, állatgyógyászati 
kezelések, ezeket a nyilvántartásokat minden állattartónak vezetni 
kell. Akinek nincs üzemi állatorvosa, ki van szolgáltatva a telepet ellátó 
szolgáltató állatorvosnak, és valóban nagyon nehéz azt elérni, hogy a 
szolgáltató állatorvos jó, a rendeleteknek megfelelő dokumentációt 
hagyjon az üzemben. 

További nehézség – főleg a juhászatok esetén – a bárányindítótáp 
beszerzése. Ha a takarmánykeveréket az üzem nem tudja saját maga 
megkeverni, kifejezetten nehéz olyan takarmánykeverőt találni, amely 
vállalja a bérgyártásban a takarmánykeverést, és az ezzel járó elkülö-
nítést, takarítást és ellenőrzést. Egy párhuzamosan öko- és nem öko-
takarmányt is gyártó takarmánykeverőben folyamatos a keresztszeny-
nyeződés kockázata, ideértve a raktárfertőtlenítő szerek, genetikailag 
módosított takarmány-alapanyagok, takarmányba keverhető állatgyó-
gyászati termékek által okozott szennyeződéseket. A teljes rendszer 
takarítása szükséges és indokolt ökotakarmány keverése előtt. 

A biogazdálkodás feltételrendszerének megvalósításához milyen 
segítséget tudnak adni a gazdálkodóknak?

Szeretnénk kiemelni, hogy a tevékenységünk ellenőrzés és tanúsítás, 
éppen ezért egyedi tanácsadással nem foglalkozhatunk, de csoportos 
képzésre és általános ismeretterjesztésre van lehetőség. Keressenek 
meg minket!

Beregszászi Miklós z
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Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ismét Regionális Taggyűléseket szervez a tagok véleményének és javas-
latainak jobb megismerése, valamint az ágazat szereplőinek jobb tájékoztatása érdekében.

REGIONÁLIS TAGGYŰLÉSEK
A

TEJSZÍV ALAPÍTVÁNY
FELHÍVÁS SZJA 1%

2017. január 1-től a Tejszív Alapítvány is részesülhet a SZJA 1%-ának felajánlásából. 

A Tejszív Alapítvány küldetése szerint a hazai tejágazatban információs, kommunikációs, oktatási, gazdaságfejlesztési, 
jogvédő és érdekképviseleti tevékenységet folytat. Kiemelt célja a hazai tejtermelés, tej és tejtermékgyártás rangjának 
emelése, a tejfogyasztás népszerűsítése, a Magyar Sajtlovagrend támogatása, a kézműves sajtkészítők összefogásá-
nak elősegítése, valamint az iskolai edukációs program és egyéb közösségi marketing tevékenységek ellátása.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadó bevallása készítésekor adója 1%-át a Tejszív Alapítvány javára ajánlja fel!

A kedvezményezett adószáma:

18518825-2-43
 A kedvezményezett neve:

Tejszív Alapítvány

Köszönjük, hogy adója 1%-ával segíti céljaink elérését!

Tejszív Alapítvány kuratóriuma

A 2019. évi Regionális Taggyűlések időpontjai és helyszínei az alábbiak:

március 26. (kedd) 11.00 óra Demjén, 0183/5. hrsz. (Egri Korona Borház)

március 27. (szerda) 11.00 óra Székesfehérvár, Seregélyesi út 127. (Alföldi Tej Kft. oktatóterme)

március 28. (csütörtök) 11.00 óra Mihályi, Rába tér (Kultúrház)

április 9. (kedd) 11.00 óra
 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 71., 472-es út, 195-ös km-szelvény, 

 (Kiállítási Terület, a Hód-Mezőgazda Zrt. új székházának konferenciaterme)

április 16. (kedd) 11.00 óra Derecske, Malom u. 9. (Derecskei Petőfi Mg. Kft.)

április 25. (csütörtök) 11.00 óra Pécs, Köztársaság tér 2., 3. em. tárgyaló (Baranya Megyei TESZÖV)

Minden terméktanácsi tagot és érdeklődőt tisztelettel várunk a számára megfelelő időpontban, illetve helyszínen. A szervezé-
si feladatok ellátása érdekében kérjük azonban, hogy részvételi szándékát (a helyszín megjelölésével) szíveskedjék legalább 
7 nappal korábban jelezni a tejtermek@tejtermek.hu e-mail címen vagy a 06-1-203-1450-es telefonszámon. 
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zrael – Új-Zélandhoz hasonlóan – csodát művelt 
a tejtermelésben, de abszolút különböző ala-
pokról indulva. Izraelben ugyanis a tejterme-

lésnek már a bibliai időkben is nagyon jelentős 
szerepe volt a lakosság élelmiszer-ellátásában. 
A két ország közötti további, lényeges különbség 
az, hogy Izrael területe csak mintegy 8 száza-
lékát teszi ki Új-Zélandénak. Ráadásul ennek a 
területnek a nagy része terméketlen (több mint 
felét a Negev sivatag foglalja el), a szántó csak 
16, a legelő pedig 6 százalékkal részesedik az 
összterületből. Ezen túlmenően a csapadékellátás 
is nagyon egyenetlen: északon évi 600-800 mm 
eső esik, délen és keleten viszont többnyire a 
200 mm-t sem éri el, továbbá a tejhozam szinten 
tartásához a tehenek hőstresszét is le kell küzde-
ni. Az utóbbihoz a nyári melegben – az intenzív 
szellőztetés mellett – egy tehénre számítva 120 
liter vízre van szükség (itatás, zuhanyoztatás). Az 
istállózás Izraelben nem a hideg, hanem a – tejelő 
tehenek egészségi állapotát rendkívül kedvezőt-
lenül befolyásoló – nyári hőség ellen nyújt árnyé-
kot. A tehenek testének hűtésére az állomány 
nagy részénél alacsony nyomású páraspriccelést 
(ködösítést) alkalmaznak, intenzív ventillációval 
kombinálva. Egy 30 másodperces ködösítés után 
4-5 perces nagy sebességű ventilláció következik, 
és ezt naponta 5-7 alkalommal megismétlik. Az 
istállók szellőztetését és berendezéseit körze-
tenként a gazdákkal konzultálva alakítják ki, így 
természetesen az ország északi és tengerparti 
körzeteiben (ahol a nyári forróság elviselhetőbb), 
vannak más típusú istállók is.

Az izraeli tejtermelés csodáját tehát nem az 
óriási mennyiségű országos kibocsátás, hanem 
az a tény jelenti, hogy az egy tehénre jutó tej-
hozamot – a rendkívül kedvezőtlen, részben 
vázolt természeti adottságok ellenére – 1950-től 
napjainkig 4.000 kg-ról 12.000 kg fölé sikerült 
emelni (3,75-3,85% zsír- és 3,45-3,55% fehér-
jetartalom mellett). Ez jelenleg a legmagasabb 

országos tejtermelési átlag a világon. Az izraeliek 
a tejhozam világrekordját már több mint 20 éve 
elérték (akkor mintegy 8.000 kg-os átlaggal), 
és azt azóta folyamatosan emelve tartják. Az 
eddig elért legnagyobb egyedi teljesítmény egy 
laktációban 14.700 kg volt. Ezt a magas átlagos 
hozamot – a folyamatos genetikai fejlesztés mel-
lett – a precízen kidolgozott tartástechnológia és 
a szigorú higiéniai követelmények betartása miatt 
sikerült elérni.

Izrael szarvasmarha-állománya jelenleg mint-
egy 380.000 egyedet számlál, ebből a fejőstehe-
nek száma 130.000. Nagyobb állomány ellátását 
az ország takarmányból nem tudná biztosítani 
(helyenként még ivóvízből sem). Az utóbbi három 
év átlagában az ország évenként 1,56 millió tonna 
tejet állított elő, amelynek értéke farmszinten 800 
millió, fogyasztói áron számítva 2,5 milliárd eurót 
tett ki. Legeltetéses tartásra Izraelben gyakor-
latilag nincs lehetőség, mivel a legelők főleg a 
húsmarha tartására, illetve juh- és kecsketartásra 
vannak fenntartva. Ebből adódóan a tejelőállo-
mány ellátását tudományos alapon összeállított 
és számítógéppel többnyire egyedekre szabott 

takarmányadagokkal oldják meg, figyelembe véve 
az adott tehén állapotát és teljesítményét. A takar-
mányok legfontosabb összetevőit a búza-, illet-
ve gabonaszilázs (egészben besilózva), lucerna, 
szecskázott szalma, valamint kisebb arányban 
kukorica és szója képezik. A takarmányozásban 
felhasznált gabona nagyobbik részét importból 
szerzik be. A takarmányadagok pontos összetételét 
azonban az izraeli gazdák nem szívesen árulják 
el. Annyit tudni lehet, hogy a porított savó is a 
tejelőabrak egyik fontos összetevője, és a feletetett 
takarmányoknak mintegy fele importból származik.

Télen a teheneket naponta egyszer, nyáron 
viszont kétszer etetik.

Az ország tejelőállományának mintegy 85 szá-
zalékát az izraeli holstein fajta teszi ki, amelyet 
több fajta keresztezésével hoztak létre. A fajta 
tehenei kistestűek, de azok kialakításában – érde-
kes módon – a norvég vörös is szerepet játszott. 
Az országban mintegy 800 tejtermelő gazdaság 
működik, ez a szám az utóbbi húsz évben mint-
egy felére csökkent. A fejőstehenek több mint 50 
százalékát a kizárólag Izraelben ismert kollek-
tív gazdaságokban (kibucokban és mosavokban) 
tartják, bár azok száma (218) az összes ilyen 
gazdaságnak alig több mint egynegyedét teszi ki. 
Ez azt jelenti, hogy a családi gazdaságokban az 
átlagos tehénlétszám jóval kisebb. Egy gazdaság-
ra átlagosan 165 (a kollektív gazdaságokban 570, 
a családi farmokon 63) tehén jut.

A tejhasznú tehenek szaporítása az országban 
több mint 90 százalékban mesterséges terméke-
nyítéssel történik. Az Izraeli Szarvasmarhatartók 
Szövetsége évente kiválaszt 50 kiemelkedő tel-
jesítményű, fiatal bikát, amelyeknek spermáját 
a következő években a spermabankban tárolják.

A megtermelt tejnek mintegy 92 százalékát 
három nagy tejüzem (Tnuva, Strauss és Tara) 
dolgozza fel, a tejtermékek és desszertek széles 
választékát állítva elő. Az utóbbi évek átlagában 
a tejből 480.000 tonnát ivótejként fogyasztottak, 
220.000 tonnából savanyú tejtermék és desszert, 
180.000 tonnából sajt, 15.000 tonnából joghurt, 
8.000 tonnából vaj készült. Az országban több 
mint 700 különböző tejtermék fordul elő, köztük 
olyanok is, amelyeket más nemzetek gyakorla-
tilag alig ismernek. Ezek a készítmények többek 
között a lágy, krémes és kenhető fehér sajtokat, a 
gyümölccsel ízesített joghurtokat, valamint a fél-
kemény és kemény sajtokat foglalják magukban. 
A hagyományőrző zsidók máig is naponta kétfajta 
tejalapú ételt fogyasztanak, és ennek révén a világ 
legigényesebb tejfogyasztóit jelentik.

A belső termelés jelenleg – a folyamatosan 
emelkedő összes kibocsátás ellenére is – a 
lakosság teljes szükségletének csak mintegy 85 
százalékát tudja kielégíteni, mivel a fogyasztás 
is folyamatosan növekszik. Jelenleg az egy főre 

Izrael tejgazdasága
Izrael a Földközi-tenger keleti partján fekvő ország, amelyet a zsidók 
a Kr. utáni első században történt római hódítás, majd az arabok 
betelepülése után 1948-ban foglaltak vissza, majd később 10-12 
százalékkal bővítettek. Területe jelenleg 20.770 km2, lakossága 
8,9 millió, jelentős számban élnek itt palesztinok és a világ több 
országából (főleg Oroszországból) érkezett betelepülők. 
Az ország nagy részét egy üledékes kőzetekből felépült, mintegy 
800 m magas fennsík foglalja el, miközben a Jordán-árok és 
a Holt-tenger partvidéke a Föld egyik legmélyebben fekvő területét 
alkotja. Déli részén egy többnyire gránitból és homokkőből álló 
töredezett hegyvidék, a Negev-sivatag terül el.

I

A tehenek hőstressztől való védelme
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jutó fogyasztás országos átlagban 175 kg-ot tesz 
ki, ami ázsiai viszonylatban magasnak számít, de 
az 1950. évi 105 kg-ról kúszott fel erre a szintre.

A tehéntej mellett Izraelben évente mintegy 106 
ezer tonna juhtejet és több mint 140 ezer tonna 
kecsketejet is előállítanak, és sajttá feldolgoznak, 
amelynek jelentős részét a termelők családja 
fogyasztja el. A feldolgozás és értékesítés pedig 
közel 90 százalékban kisüzemekben történik.

A legutóbbi 10 évben az izraeli tejgazdaságnak 
egy különleges problémával kellett szembenéznie, 
amely az ország magas ár- és bérszínvonalából 
adódik. A magas árszínvonal évtizedeken keresz-
tül elviselhetővé tette a mindenáron önellátás-
ra való törekvésből és a belső termelés magas 
önköltségéből adódó problémákat. Az utóbbi tíz 
évben azonban a tejtermékek izraeli forgalmazói 
azt tapasztalják, hogy az általuk értékesített ter-
mékeket a világpiacról legalább 15-20 százalékkal 
olcsóbban be lehetne szerezni, mint a belső ter-
melőktől. Mivel ők is a piacról élnek, ezért egyre 
inkább szorgalmazzák a magas behozatali vámok 
felszámolását vagy mérséklését. A kibucokban és 
mosavokban előállított tejtermékekre ez a problé-
ma nem vonatkozik, mivel azok jelentős részét a 
tagok fogyasztják el, így a közvetítő kereskedelem 
kizárása biztosítja a jövedelmezőséget. 

A kormány 5-6 évvel ezelőtt a behozatali vámo-
kat egyes termékekre 80 százalékkal csökken-
tette, másokra pedig vámmentes importkvótákat 
határozott meg, fenntartva azonban bizonyos 
mennyiségi korlátokat, a kóserség pedig minden 
importáru belépésének alapfeltétele. Azóta tovább 
könnyítették a tejimport feltételeit, bár megálla-
pítható, hogy a behozatali vám önmagában nem 
jelent komoly akadályt a tejtermékimport útjában. 

Izrael 37 országba exportál tejtermékeket, ezek 
együttes mennyisége és értéke (az utóbbi öt év átla-
gában 30-35 millió dollár) azonban eltörpül a nagy 
exportőr országoké mellett (még Csehország export- 
értékének az egytizedét sem éri el), bár az utóbbi 
három évben több mint 20 százalékkal emelkedett. 
Ez az export tulajdonképpen a szórványban élő zsidó 
lakosság igényeit szolgálja ki, a külkereskedelmi 
mérleg szaldóját azonban lényegében nem befolyá-
solja. Legnagyobb felvevőpiacait az EU-tagországok 
és az USA képezik. Jóval nagyobb árbevétel szár-
mazik a tejszakmai know-how-k értékesítésből. 
A tejtermelésben elért izraeli sikerek alapján ugyanis 
számos ország (szinte az egész világ) igyekszik 
átvenni és alkalmazni az Izraelben kidolgozott tartá-
si, fejési és tejfeldolgozási technológiát.

A tejtermelő telepek tervezése, felszerelése és 
működtetése az erre a célra létrehozott Afimilk 
vállalat tanácsai alapján történik. Ez a cég a 
legmodernebb számítógépes programok alapján 
az adott környezeti feltételeket figyelembe véve 
kidolgozza az istállóelhelyezés, szellőztetés, trá-

gyakezelés, valamint a takarmányadagolás, 
fejés stb. optimális megoldásait, és meg-
rendelésre a telepet kulcsrakészen leszállít-
ja. Az Afimilk ilyen kulcsrakészen szállított, 
nagyméretű (legalább 1.000 tehénférőhe-
lyes) telepei a világ számos országában 
működnek az USA-tól Pápua-Új Guineáig és 
Argentínától Vietnamig.

A tejdesszertek és sajtféleségek készí-
tésének, valamint fogyasztásának Izraelben 
évezredes hagyományai vannak, nagyrészt a zsidó 
vallással összekapcsolva, különös tekintettel a 
kóser termékekre, mert a vallásos zsidók szigorú-
an betartják az ókorban megfogalmazott étkezési 
előírásokat. Ezért a konyhát két részre osztják, 
egy húsosra és egy tejesre, külön mosogatóval, 
mivel hús- és tejtermékek nem kombinálhatók. 
Ez szükségessé teszi kétfajta edény használatát. 

A kóser fogyasztási előírásokkal és szokások-
kal kapcsolatban Verő Tamás és Radnóti Zoltán 
2015-ben megjelent, Hogy kezdjünk el kóserül 
étkezni? című munkája ad további tájékoztatást 
és tanácsokat. 

Európán kívül az egy főre jutó sajtfogyasztás 
Izraelben a legmagasabb. A sajtok között termé-
szetesen jelen vannak a legismertebb világmár-
kák, hiszen az ország jelenlegi lakosságának több 
mint fele második, sőt első generációs bevándor-
ló. Friss, jó minőségű tejtermék állnak az izraeli 
fogyasztók rendelkezésre, nagy választékkal, mint 
a fehér, sárga és sós sajtok, a túrók, joghurtok és 
tejdesszertek, főként kóserül készítve. 

Az alábbiakban röviden ismertetünk néhányat a 
tipikus zsidó sajtokból.

Tzfatit: Tehén-, kecske- vagy juhtejből egya-
ránt készíthető, enyhén sózott, alacsony zsírtar-
talmú és ruganyos konzisztenciájú, félkemény, 
a brinzához hasonlító, fehér sajt. A tejet maxi-
mum 72 fokon pasztörizálják, hogy a benne lévő 
értékes tápanyagokat megőrizzék. Tudományos 
elemzések igazolják, hogy a sajt A, B2 (riboflavin) 
és B12-vitamint, továbbá fontos ásványi anyagokat 
tartalmaz, nevét pedig a zsidók szent városáról, 
Tzfatról kapta, ahol első ízben készítették. A savó 
leválasztása után a kész sajtot néhány óráig szal-
makosarakban pihentetik. Fogyasztható kenyér-
rel vagy olasz típusú tésztákra, illetve salátákra 
reszelve, valamint (többnyire olívapástétomnal és 
aszalt paradicsommal) szendvicsekhez.

Cottage (cheese): Ez egy kellemesen lágy ízű, 
3 százalék zsírtartalmú, túróhoz hasonlító, fehér 
sajt, amelyet eredetileg a tejfeleslegből házilag 
készítettek. A savót lecsepegtetik, de a masszát 
nem préselik. Ma már az izraeli boltokban többféle 
ízesítéssel árusítják, és a vásárlóközönség különö-
sen kedveli. Fogyasztható magában, akár kenyérre, 
illetve pirítósra kenve, gyümölcsökkel kombinálva, 
cukrozva vagy sózva, gyümölcspürével, zöldsalá-

tákra vagy tonhalsalátákra reszelve, müzlivel vagy 
fahéjjal ízesítve. Kenyérrel egy kis bögre cottage 
elfogyasztása már jóllakottsági érzést vált ki.

Bat Slomo: Ez a juhtejből készült, sár-
gás színű, kemény sajt, gyakorlatilag azonos 
az Olaszországban közkedvelt pecorino sajt-
tal. Konzisztenciája száraz és kemény, érlelé-
si ideje nyolc és tizenkét hónap között változik. 
Különlegessége, hogy a gyümölcsös, édeskés, 
valamint a sós íz egyszerre van jelen benne. A héj 
az érlelés előrehaladtával simára és sötétebbre 
változik. Zsírtartalma akár a 36 százalékot is eléri. 
Többnyire sajtreszelékként fogyasztják, esetenként 
a parmezán sajtot helyettesítve. 

Országszerte és részben még külföldön is 
ismert a Pásztordal nevű Shirat Roim sajtcsoport 
(Ma’ayan Harod, Ein Muda, Inbar, Kmehim), ame-
lyet többnyire juhtejből készítenek.

Összefoglalva: Izrael a tejhasznú szarvasmar-
ha-tartásban és az egy tehénre jutó tejhozamban 
a világ vezető országa. Az éghajlati adottságok 
(nyári meleg) és a takarmánytermelés elégte-
lensége miatt azonban a tejtermelés önköltsége 
15-20%-kal magasabb a világpiaci árnál, ezért 
természetes, hogy a belföldi forgalmazók a beho-
zatali vámok csökkentéséért harcolnak. Izrael 
magas színvonalú tejtermelését a korszerű tartási 
technológia biztosítja, amelynek know-how-ját a 
világ számos országában értékesítik.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Izraeli sajtok
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Sajtbírálói tanfolyam 
Magyar Sajtkészítők Egyesülete fennállása óta 
a sajtminőség színvonalának hatékony javítását 
célzó legnagyobb hatású döntését hozta meg 

a sajtbírálói képzés beindításával. A képzés megvaló-
sításához a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács anyagi és tárgyi 
támogatást nyújt. 

Az egyesület ezzel a döntésével igen magasra rakta 
a lécet. Fő célkitűzés, hogy a sok kritikát kiváltó sajtbí-
rálatok színvonalát fokozatosan, megalapozott szakmai 
minőségűre hozzák fel. Ehhez az szükséges, hogy létre-
jöjjön egy megfelelő ismeretekkel rendelkező sajtbírálói szakmai gárda, mely a magyar 
gasztronómiai élet szereplői számára is szolgáltatást tud nyújtani. 

A sajtbírálói képzéssel a sajt világában jártas, sajtversenyeken egzakt módon bírálni 
képes szaktekintélyek képzését elméleti és gyakorlati ismeretek oktatásával valósítják 
meg. A képzési rendszer kidolgozásához a francia sajtbírálat tapasztalatait vették figye-
lembe. Az első alkalommal megtartásra kerülő tanfolyamot 24 sajtbíráló végezheti el, 
mely létszám elegendőnek bizonyulhat, de a megnyugtató az lenne, ha 50 fős kiképzett 
szakértői gárda állna rendelkezésre. Sajtkészítést aktívan gyakorló személyek sajtbírálatra 
való képzését a rendszer nem tartja kívánatosnak, számukra a sajtbírálaton való részvétel 
nem engedélyezhető. A függetlenség és az objektivitás érdekében a sajtos szakmát nem 
művelő, attól független „amatőrök” jelentkezésére alapoznak.

A képzés résztvevője, ha a Magyar Sajtkészítők Egyesületével tanulmányi szerződés köt 
arra vonatkozóan, hogy minden előadáson részt vesz, sikeres záróvizsgát tesz, és 3 éven 
keresztül vállalja az egyesület által szervezett sajtversenyen való sajtbírálatot, mentesül 
a tandíj fizetése alól. A hat alkalommal megtartásra kerülő képzést követően a sikeres 
vizsgát tett résztvevők oklevelet kapnak, vizsgázott sajtbírálónak minősülnek, és bekerül-
nek a névjegyzékbe, amely megküldésre kerül a Pannon Gasztronómiai Akadémiának, a 
Magyar Bocuse D’Or Akadémiának és a Magyar Gasztronómiai Egyesületnek, illetve igény 
esetén más gasztronómiával, vendéglátással foglalkozó szervezeteknek.

A

Hegedűs Imre, a Magyar 
Sajtkészítők alelnöke
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jelen cikkben egyrészt betekintést adunk az Intézet elmúlt 25 
évi fejlődésének főbb irányvonalaiba, másrészt részletesebben 
bemutatjuk az Intézetnek a hazai nyerstej minőségének elmúlt 

évtizedekben megvalósított javítására irányuló munkáját.
A gazdasági társasági forma új gazdálkodási rend kialakítását tette 

szükségessé az Intézet működésének saját forrásból történő finanszí-
rozása érdekében. Az alaptevékenység továbbra is a kutatás-fejlesztés 
maradt, azonban a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kellett helyezni az 
egyéb, így a szolgáltatási, kereskedelmi és termelési tevékenységek 
értékteremtő irányba történő fejlesztésére. Egyúttal a kutatás-fejlesz-
tésen belül fontos feladat lett a korábban kidolgozott technológiák, 
eljárások értékesítése a gyakorlat számára annak érdekében, hogy a 
mindezen tevékenységekből eredő árbevétel összességében hosszú 
távon biztosítsa a további kutatások és a működés finanszírozását.

Az 1990-es évek elején a gazdasági rendszerváltás során a tejipar-
ban is elindult a privatizáció. A magyar tejfeldolgozók iránt több nagy 
társaság is érdeklődött Nyugat-Európából, többek között Írországból, 
ahonnan egy cég azért szerette volna privatizálni az egyik magyar 
állami vállalatot, mert a termékportfóliójában szerepeltek az Intézet 
által kifejlesztett tejfehérje-termékek. Bár a privatizáció végül nem 
valósult meg, de a kiszemelt cég vizsgálata során az írek kapcsolatba 
kerültek az Intézettel, és tárgyalások kezdődtek a számukra érdekes 
tejfehérje-izolátum gyártási eljárásának használatáról. Hamarosan létre 
is jött a licencszerződés, amelynek alapján több mint két évtizedig tartó, 
kölcsönösen előnyös együttműködés kezdődött. 

Ez a sikeres kooperáció felkeltette más írországi tejfeldolgozók érdek-
lődését is az Intézet élenjáró technológiái iránt, és néhány év múlva 
újabb licencszerződést sikerült létrehozni a legnagyobb ír szövetkezeti 
társasággal a tejfehérje-koncentrátumok gyártási eljárásának haszná-
latáról. Évente több ezer tonna kiváló minőségű terméket gyártottak és 
exportáltak Írországból az Intézet szellemi tulajdonát képező eljárások 
hasznosításával.

Magyarországon szintén jelentős volumenben folyt e termékek előál-
lítása és exportja az Intézet tevékeny közreműködésével Európa, Japán 
és az USA piacaira. A kedvező piaci tapasztalatoknak köszönhetően 
az igények növekedésével újabb termelőkapacitások létrehozása vált 
szükségessé. Az időközben kialakult nemzetközi kapcsolatrendszer 
eredményeként Argentínában az ország egyik legnagyobb tejfeldolgo-
zójával kezdődtek licenctárgyalások, amelyek sikeres lezárása után a 

dél-amerikai országban is megindult a magyar tejfehérje-koncentrátu-
mok gyártása.

A tejfehérje-készítmények mellett az ultraszűrés és vákuumbepárlás 
kombinációjával gyártott nagy zsírtartalmú krémsajtok képezték a másik 
sikertermék-csoportot, amelyet speciálisan a japán piac igényeinek 
megfelelően fejlesztett ki az Intézet és exportált Magyarországról a 
távol-keleti országba évi ezer tonnás nagyságrendekben.

Az Intézet fennállásának 100. évfordulóján, 2003-ban háromnapos 
tudományos szimpóziumot tartott. A rendezvényen közel 300 vendég vett 
részt, negyedrészük külföldről, összesen 12 országból érkezett. A plenáris 
ülésen, illetve a tejtermelési és a tejfeldolgozási szekciókban összesen 21 
szakmai-tudományos előadás hangzott el, amelyből tizenegyet külföldi, 
tízet pedig magyar szakemberek, tudósok tartottak.

A tejipari kutatás-fejlesztés napjainkra már kiterjed az élelmiszeripari 
kutatás-fejlesztés egyéb területeire is. Célja olyan új kutatási eredmények 
létrehozása, amelyek a magyar és az egyetemes tejgazdaságon túl más 
iparágakban is értéket képviselnek, piacképesek és eladhatók. Kiemelt 
jelentőségű, hogy az Intézet saját kísérleti üzemet tart fenn, melyben 
lehetőség van új eljárások, receptúrák gyakorlati modellezésére.

Az Intézet kutatás-fejlesztési tevékenységén belül 2016-ban külön 
egységet hozott létre biológiai kutatás-fejlesztés néven, mely tudomá-
nyos kutatással, felsőfokú oktatással és PhD-képzéssel kapcsolatos 
feladatokat lát el. A tudományos kutatás célja az Intézet hosszú távú 
versenyképességének támogatása a mezőgazdaság, élelmiszeripar és a 
táplálkozástudomány számára – többek között – jelentős aktív biológiai 
ágensek azonosításával és tematikus vizsgálatával.

Történeti visszatekintés:
115 éves a Magyar Tejgazdasági 

Kísérleti Intézet II. rész

A Tejgazdasági Szemle 2018. novemberi kiadásában megemlékeztünk 
a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet 1903-ban történt alapítását követő 90 év 

legemlékezetesebb mérföldköveiről. A rendszerváltás jelentős változást hozott 
az Intézet életében, ugyanis a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Vagyonkezelő 

Részvénytársaság az Intézet további működését önfenntartó gazdasági társaságként 
képzelte el oly formában, hogy a 100% állami tulajdon továbbra is megmarad. 

Így 1993. január 1-jével megalapították a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t.

A

Vizsgálatra előkészített nyerstejminták
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A rendszerváltást követően a vállalati megbízások csökkenése miatt 
az Intézet szabad kapacitásainak hasznosítására kiépítette a laborató-
riumokra alapozott szolgáltatási tevékenységét. Ma az Intézet Kutató-
Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratóriuma akkreditáltan végzi 
hazai és külföldi élelmiszeripari vállalatok élelmiszer-alapanyagainak, fél-
kész- és késztermékeinek, illetve élelmiszer kis- és nagykereskedők élel-
miszer-termékeinek fizikai-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatát, a hazai 
tejtermelők tejének komplex minősítő vizsgálatát, valamint étrend-kiegé-
szítők, gyógyhatású termékek, gyógyszerek és állatgyógyászati készítmé-
nyek vizsgálatát. (Az Intézet jelenleg több mint 180 különféle laboratóriumi 
vizsgálatot végez, ebből 141 akkreditált vizsgálat.) A laboratórium szolgál-
tatótevékenységén felül aktívan folytat laboratóriumi módszerfejlesztésre 
irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységet is.

Szintén a gazdasági társasági formába történt átalakítás eredmé-
nyeként erősödött meg az Intézet kereskedelmi tevékenysége, mely 
kiemelt szerepet lát el a hazai tejipari és egyéb élelmiszeripari vállalatok 
különféle adalékanyagokkal történő ellátásában. Az Intézet kereskedel-
mi tevékenysége révén olyan neves természetes élelmiszeripari össze-
tevőket és adalékanyagokat gyártó cégeket képvisel Magyarországon, 
akik az Intézethez hasonlóan minden vonatkozásban elkötelezettek az 
egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása mellett. Termékeit 
az egész élelmiszeriparban, étrendkiegészítő-iparban, gyógyszer- és 
kozmetikai iparban forgalmazza. 2003-ban Bonolact márkanév alatt az 
Intézet olyan étrend-kiegészítők, speciális gyógyászati célra szánt táp-
szerek és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek gyártását 

és forgalmazását kezdte meg, amelyek 
elsődlegesen az emberi szervezet számára 
előnyös tulajdonságokkal rendelkező pro-
biotikus baktériumokon alapulnak.

A magyarországi termelői nyers tejek 
árkonzekvens minősítési rendszerének 
kidolgozása, bevezetése és működtetése 
a kezdetektől, azaz a ’80-as évek ele-
jétől az Intézet nevével fémjelezhető. Az 
eltelt közel négy, kihívásokkal teli évtized 
módot ad a visszatekintésre, a tapaszta-
latok összegzésére, az elért eredmények 
értékelésére, a jövőbe mutató tervezésre. 
A négy regionális laboratóriummal való 
indulástól a budapesti, legkorszerűbb 
műszerekkel felszerelt, központi, akkre-
ditált, hatósági eljárást megalapozó tej-

vizsgálatra alkalmas laboratórium létrehozásán keresztül napjainkig jól 
nyomon követhetők a fejlődés egyes szakaszai.

A ’70-es évek végén kormányzati döntést követően az Intézet kapta 
meg a feladatot, hogy a fejlett tejgazdasággal rendelkező országokhoz 
hasonlóan Magyarországon is elindítson egy átfogó ellenőrzési rend-
szert, mely igazodik a nemzetközi normákhoz az előírt minőségmérő 
paraméterek tekintetében, és árbefolyásoló hatása révén biztos elindí-
tója lesz a tejminőség javítására irányuló törekvéseknek.

Bár hosszú út vezetett a savfok és a fizikai tisztaság vizsgálatán 
alapuló tejátvételtől napjainkig, a rendszer működésének már az első 
évtizede igazolta a hozzá fűzött reményeket. A minőséget mérő para-
méterek meghatározása, azok rendszerszintű, az egész országot átfedő 
objektív vizsgálata, az előírások szigorodása és az árkonzekvencia 
szükségszerűen maga után vonta a tejminőség javulását. Ezen időszak 
alatt közel tizedére csökkent az összcsíraszám és közel felére a szoma-
tikus sejtszám, melyek a higiénikus tejkezelésnek, illetve a tejelő állatok 
tőgyegészségügyi állapotának legfőbb értékmérői. Jelentősen csökkent 
a tejbe került gyógyszermaradványok mennyisége, ahogyan az idegen 
víztartalom is.

Az 1991-ben hatályba lépett és több mint 10 évig érvényben lévő 
tejszabvány által támasztott követelmények már összhangban voltak a 
46/92 EWG irányelvvel. Ugyanakkor új kihívásokkal kellett szembenéz-
nünk. Maradéktalanul eleget tenni a jogszabályi előírásoknak, követni 
a vizsgálatok területén bekövetkező műszaki, technológiai fejlődést, 
teljesíteni az 1999. évben megvalósított akkreditáció követelményeit, 
mindez nem kis feladat elé állította az Intézetet. Az áldozatos, elkötele-
zett munka eredményeként a 2004. éves EU-csatlakozásunk idejére már 
minden tekintetben EU-konform nyerstej-minősítő rendszer működött 
Magyarországon.

Mára a Magyarországon forgalomba kerülő magyar tej minősége min-
denben megfelel az előírásoknak. Napjainkban a tejágazat prioritásait 
az élelmiszer-biztonság, az egészséges táplálkozást szolgáló, korszerű 
technológiákkal megvalósítható, magas élvezeti értékű termékek előál-
lítása és a versenyképesség jelentik, melyek legfőbb záloga a feldolgo-
zóipar számára kiváló minőségű alapanyag biztosítása. Az elmúlt, közel 
40 év is kötelezi a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet, hogy ennek 
a folyamatnak aktív és tevékeny részese legyen.

Tardy Emília z nyerstej minősítő laboratóriumi részleg vezetője 
Matócza Zsigmond z tudományos tanácsadó 

dr. Kocsis Róbert z ügyvezető

MTKI Kft. kísérleti üzeme

MTKI Kft. kísérleti üzemében készített 2 hetes óvári sajt
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Mi jellemzi a Zrt. gazdálko

Shotapen injekció A.U.V. :
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE 1 ml szuszpenzió tartalmaz: Hatóanyagok: Benzilpenicillin-benzatin: 100 mg, 
Benzilpenicillin-prokain: 100 mg, Dihidrosztreptomicin-szulfát: 200 mg JAVALLAT(OK): Penicillinre és dihidrosztreptomicinre érzékeny kórokozók okozta 
megbetegedések (légzőszervi és húgy-nemiszervi fertőzések, szeptikémia, mastitis) gyógykezelésére. CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha, sertés ADAGOLÁS, 
ALKALMAZÁSI MÓD: Intramuscularisan vagy subcutan alkalmazható. Használat előtt felrázandó.
A készítmény általános adagja: 0,3-0,5 ml/10 ttkg. Szükség szerint a kezelés 3 nap múlva megismételhető ÉEVI: Szarvasmarha ehető szövetek: 49 nap Sertés ehető 
szövetek: 35 nap Tehéntej: 5 nap. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Az eredeti csomagolásban, hűtőszekrényben 
(2-8ºC) tárolandó. Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Első vonalbeli kezelés, reflex-szerűen

Szarvasmarha:•légzőszervi betegségek • ellés körüli fertőzések 

• tőgygyulladás •lábvég betegség •posztoperatív védelem  

• leptospirózis •aktinomikózis •köldökgyulladás
Sertés:•légzőszervi betegségek • PPDS (ellés utáni tejhiányos 
szindróma) •leptospirózis •streptococcus fertőzések  

•izületgyulladás •orbánc •kenőcsös bőrgyulladás  

•Glässer betegség

➤ Széles spektrumú antibiotikum 
➤ Baktericid hatás 
➤ 1 injekció 3 napos hatástartammal
➤ Alacsony kezelési költség

Főbb javallatok:

(70) 338-71-78 ∙ (70) 338-71-79 ∙ (70) 338-71-77
www.virbac.hu

10 millió sertést  
és több millió  

szarvasmarhát
 kezelnek  

Shotapen-nel

Közép-Európában évente
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www.bizerba.hu

Kézműves Sajtkészítés
Támogatása

Element RGB R243 G153 B0

Subline R134 G135 B136

Logo R26 G23 B27

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

3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések 
 a kisüzembe.

3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.

3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.
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rre a problémára született megoldás 
a mobiltelefonos applikációval működő 
Beefie nevű digitális szarvasmarhamér-

leg kifejlesztésével. Ebben a témakörben 
közel száz éve folytak már kutatások. A talál-
mány alapja az a felismerés, hogy a testmé-
retekből következtetni lehet a marha súlyára. 

Lukács László az eszköz létrehozásában, 
kifejlesztésében mentorként vállalt szere-
pet, annak forgalmazását az általa veze-
tett Globál Agrinno Kft. végzi.

A digitalizáció elérte a mezőgazdaságot 
is, mind nagyobb mértékben jelenik meg 
az alkalmazott technikákban és technoló-
giákban. Miként látod a helyzetet, milyen 
tapasztalataid vannak a digitalizáció hatá-
sáról?
A digitalizáció elterjedésének jóvoltából a 
mezőgazdaság szereplői közül is sokan gon-
dolkodnak az innovációs lehetőségekről. Mire 
sikerül a jó megoldást megtalálni, ahhoz az 
ötletnek sok szűrőn kell keresztülmennie. 
Tisztázni kell, hogy az ötlet technológiailag 
megvalósítható-e, beilleszthető-e a jelenleg 
használt termelési folyamatba, a termelők fel 
vannak-e készülve mind szakmailag, mind 
szervezetileg az új technológia alkalmazá-
sára, az újítás szakmailag releváns kérdésre 
ad-e megoldást, és a piaci értékesítés meg-
oldható-e.

Tehát ha valami új eljárás, új megoldás 
technológiailag megvalósítható, az még nem 
elégséges az innovatív gondolat létrehozá-
sához.

A mi esetünkben a Beefie nevű digitális 
szarvasmarhamérleg kifejlesztésének során 
is az történt, hogy olyan fejlesztések már 
léteztek, melyek képi feldolgozással, képi 
szkenneléssel az állatok testi változásainak 
monitorozását tették lehetővé. Nem az volt 

a célunk, hogy ezekhez hasonló megoldást 
találjunk ki, mivel ezek a technológiák az 
intenzív tartási körülmények közepette vol-
tak használhatók. Az általunk kifejlesztett 
módszernek az a lényege, hogy az exten-
zív tartási körülmények között tartott állatok 
esetében is megvalósuljon a gyors és olcsó 
testsúlymérési lehetőség. A legeltetéses tar-
tási rendszerben is felmerül a kérdés sok 
vonatkozásban, legyen az akár piaci, takar-
mányozási vagy egyéb más szakmai igény, 
hogy a gazda szeretné tudni az állatának a 
súlyát. Hagyományos módon történő súlymé-
rés körülményes és költséges lenne, mivel 
a húsmarhatartás esetében nincs meg az 
az infrastrukturális környezet, mint a tejelő-
tehén-tartás körülményei között, ami napi 
szinten lehetővé teszi a súlymérést. A hús-
marhánál az intenzív hízlalás időszakában 
sem állnak rendelkezésre a súlymérés felté-
telei. Ezért az általunk kifejlesztett súlymérési 
megoldás ebben az ágazatban használható 
igazán eredményesen.

Mikor merült fel az eszköz létrehozásának 
igénye?
Két évvel ezelőtt merült fel az eszköz kifejlesz-
tésének igénye. Ekkor kezdtük el a technológi-
ai fejlesztést, kutatást, adatgyűjtést, elindult a 
piaci fogadtatás felmérése. Ma már ott tartunk, 
hogy az eszköz megvalósult, a piacon kapható.

Sajtóhírek szerin a Beefie nevű digitális 
szarvasmarha-mérleg iránt a tejelőszar-
vasmarha-ágazat részéről is mutatkozik 
érdeklődés.
Ez így van, mivel a tejelőmarha-tartásban is 
vannak olyan tartási fázisok, ahol indokolt 
lehet az, hogy a gazda tudni akarja az állat 
súlyát. Ilyen körülmény lehet, ha az adott gaz-
daságban még nem működik a digitalizált esz-
közrendszer, mely lehetővé tenné a súlymé-
rést. Az üszőnevelés fázisában is szegényes 
infrastrukturális környezet van. A tenyésztésbe 
vételkor fontos azt tudni, hogy az állat, miután 
elérte a kívánt kort, megfelelő testmérettel 
és súllyal rendelkezik-e. Ezek az információk 
szükségesek ahhoz, hogy biztonsággal meg 
lehessen állapítani, hogy megvannak-e az első 
termékenyítés feltételei. 

Azért is jó, hogy a szarvasmarha-ágazatban 
került kifejlesztésre az eszköz, mert az állat-
tartóknak több hétköznapi kérdésük is lehet, 
melyre nincs válaszuk. Például a hizlaldában, 
ahol igazán számít a napi súlygyarapodás, 
hagyományos módon történő mérést mégsem 
lehet gyakran beütemezni, mert az állatok 
felhajtásával előállt stresszhelyzet súlycsök-
kenést idéz elő, veszteséget tud okozni.

Milyen technikai megoldás jellemzi az 
eszközt? Az állattartók részéről könnyen 
használható? Milyen költségvonzata van? 
Az eszköz használója stresszmentesen és 
a tartástechnológiához könnyen illeszthető 
módon jut a súlyadatok birtokába, a hasz-

Szarvasmarhák súlymérése 
mobiltelefonos alkalmazással

A szarvasmarhák súlymérése többféle szempontból lehet fontos egy gazdaságban. 
Hasznosnak bizonyulhat az egyedek súlyának ismerete az első tenyésztésbe vételkor, 

a takarmányreceptek összeállításakor, az értékesítés tervezésekor, a számviteli 
készletfelméréskor. De számos egyéb helyzet is adódhat a szarvasmarhatartás során, 

amikor egyes döntések meghozatalához segítséget jelent egy gyorsan beszerezhető, 
tájékoztató jellegű súlyadat. A hagyományos súlymérés körülményesen valósítható meg, 

szükség van hozzá válogatókarámra és digitális mérlegre. 

E

Lukács László
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nálat egyszerű, és az adatok 
feldolgozása nem okoz jelentős 
adminisztrációs terhet. Az alkal-
mazást az okostelefont használó 
könnyen kezelheti. Merőlegesen 
fotót kell készítenie az állatról, 
majd a mobilalkalmazásban egy 
sziluettet kell arra ráigazítani. 
Ezt követően meg kell adni az 
állat paramétereit – a fajtáját, a 
korát, a nemét, illetve a kondíció-
ját – és a program 95 százalékos 
pontossággal képes megállapí-
tani a súlyt. Mivel eddig főleg 
Magyarországon került tesztelésre a szoftver, 
így egyelőre az angolszász, illetve az európai 
fajták – a holstein, a charolais, a limousine, a 
hereford, az angus esetében lehet használni.

A gazdálkodóknak a digitális súlymérő hasz-
nálatához a mobiltelefonra csatlakozó távérzé-
kelő eszközt és a szoftverlicenszét kell besze-
rezniük, illetve éves szoftverdíjat kell fizetniük. 
Az első évben a program beszerzése 180 ezer 
forintba kerül, ez tartalmazza a hardvereszköz 
árát is. A későbbiekben a szoftverért 120 ezer 
forintos éves licenszdíjat kell fizetni.

Már 2018 szeptemberében piacképes volt 
az eszköz, mert forgalomba került. Hogyan 
lehetséges az, hogy kevesebb mint egy év 
elteltével megvalósult az elképzelés?
A fejlesztést végző cég, az Agroninja egy pro-
jektcég, kikkel régebb óta folyamatos üzleti 
kapcsolatban vagyok, és az eszköz létrehozá-
sát mint mentor tudtam segíteni azáltal, hogy 
az eszköz szakmai kritériumait és a piacra 
jutás feltételeit segítettem meghatározni. A 
gyakorlati kipróbálást, a tesztüzem megvalósí-
tását kapcsolatrendszerem segítségével bizto-
sítottam számukra. Ez azért lényeges, mert a 
tesztelés igen időigényes folyamat, sok adatot 
kell gyűjteni, el kell dönteni azt, hogy mi legyen 
a kívánatos fejlesztési irány. 

Saját tapasztalatod szerint a startup cég-
nek milyen szerepe volt az innovatív fej-
lesztés valóra váltásában?
A startup nem a fejlesztés szempontjából 
érdekes kérdés. Sok tőkeerős, nagy múltú 
vállalkozás is fejleszt saját igénye szerint. A 
startup cégeknek inkább finanszírozási oldalról 
van különleges státuszuk. A befektetési meg-
térülés reményében finanszírozzák a fejlesz-
tést, de ez elsősorban üzleti kérdés, és csak 
másodlagosan szól az innováció tartalmáról.

Általában két dolog szokott hiányozni a 
fejlesztések mögül, egyrészt a forrás, amiből 
meg lehet valósítani az ötletet, és a gyakor-

lati teszt. A mezőgazdaságban az újításokat 
nem lehet az íróasztal mögött kitalálni. Ehhez 
ismerni kell az adott ágazatot, hogyan működik 
a gazdaság, hogyan gondolkodik a gazdál-
kodó, beilleszthető-e az újítás az adott kör-
nyezetbe, a jelenleg használt technológiába. 
A mostani fejlesztés tipikusan startup-fejlesz-
tés volt. Megvolt az ötlet és a kockázati tőke-
befektetési szándék. A befektetők, amint lát-
ták, hogy fokozatosan halad előre a fejlesztés, 
az ötlet kidolgozása, a prototípus legyártása, 
piaci bevezetése, úgy folyósították a forráso-
kat. A kockázati tőkebefektetést kínáló pénz-
ügyi szereplő általában pályázik arra, hogy 
legyen forrása, amit ki tud helyezni egy-egy jó 
projektbe. A második szinten vannak a jó pro-
jekteket megvalósító startup cégek, akik meg-
próbálják a tőkebefektetőt meggyőzni arról, 
hogy érdemes a rendelkezésükre álló pénzt 
befektetni, mert az egy jó üzleti lehetőség. 
A mi esetünkben a forrást biztosító tőkebe-
fektető úgy nyilatkozott, hogy ez a projekt 
számukra egy sikertörténet.

Jellemző, hogy működnek az agrárium 
területén startup cégek?
A tőkebefektető cégek nem szektorspecifi-
kusan helyezik ki a pénzforrásokat, sokkal 
inkább a szektorsemlegesség jellemző rájuk. 
Elsősorban az üzleti megtérülés lehetőségé-
re koncentrálnak. A mezőgazdaságban az új 
technológiák bevezetésére még nem terjedt 
el ez a fajta finanszírozás, bár az innovációval 
jelentősen növelni lehet a gazdálkodás ered-
ményességét. Azt látjuk, hogy aki rövid idő 
alatt képes növelni az eredményességet, az 
tud érvényesülni a piacon.

Mikor értesülhetett az új eszközről a szak-
mai közönség?
Nyilvánosság előtt először 2018 januárjában 
az AGROmashEXPO-n jelentünk meg önálló 
standdal. Igazából teszteltük, hogy milyen 
a fogadókészség, érdemes-e a fejlesztésbe 

még többet invesztálni. Akkor kaptuk 
az új impulzust, hogy az eredeti-
leg húshasznú marhákra létrehozott 
eszközt fejlesszük abba az irányba, 
hogy a tejhasznú marhákra, a hols-
tein-frízre is lehessen használni. Az 
eszköz szeptemberben a kaposvári 
állattenyésztési napokon már meg-
vásárolható volt.

Mi jellemzi az eszköz iránti érdek-
lődést? 
Nagy az érdeklődés az eszköz iránt, 
mind belföldi, mind külföldi reláci-

óban. A gazdák hasznosnak, használhatónak 
tartják az eszközt. A konkrét kereslet most 
kezd kialakulni. Az első megrendeléseknek a 
leszállítása már megkezdődött. A szoftverrészt 
a vásárló paramétereinek megfelelően kell 
kialakítani. A tapasztalatunk az, hogy a nyugati 
országokban, ahol magasabb a szarvasmarha-
tartás kultúrája, nagyobb az érdeklődés és a 
fogadókészség is az eszköz iránt.

Miként ismerik meg a szarvasmarha-ága-
zat szereplői az eszközt, hogyan jutottatok 
el a külföldi partnerekhez? Milyen nagy-
ságrendű értékesítéssel számoltok?
A Beefie nevű digitális szarvasmarhamérleget 
két külföldi kiállításon mutattuk be. Először 
2018 júniusában a hollandiai Utrechtben az 
agráriummal kapcsolatos globális innová-
ciós fórumon számoltunk be a szoftverről, 
majd később a hannoveri Eurotieren is, amely 
egy kétévente megrendezett, kizárólag állat-
tartással kapcsolatos kiállítás. Azt tapasz-
taltuk, hogy az innováció iránt jelentős a 
külföldi érdeklődés, így például Dél-Koreától 
Brazíliáig sok helyről megkerestek bennünket 
viszonteladó partnerek. A hagyományos mar-
ketingterületeken népszerűsítjük az eszközt. 
A kollégáim nemrég jártak Franciaországban, 
Olaszországban és Romániában.

Azt tervezzük, hogy az elkövetkező két- 
három évben legalább 20 ezer eszközt tudunk 
értékesíteni.

Felmerült az igény arra vonatkozóan is, hogy 
ne csupán a testsúly legyen megállapítható 
az eszközzel, hanem a testrészek méreteit is 
meg lehessen határozni. A fejlesztést ebbe 
az irányba akkor tudjuk folytatni, ha a piaci 
megtérülést biztosítva látjuk.

A szakmai szervezetek részéről még nem 
érkezett visszajelzés. Természetesen fontos 
számunkra a szakma véleménye, főleg, ha 
újabb piaci lehetőséget generál.
                                                

Beregszászi Miklós z

A súlymérés egy mozzanata
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Mi a LifeStart program?

A LifeStart egy innovatív borjútakarmányozási program, amely össze-
köti a tudományos alapokat a gyakorlati tapasztalattal a későbbi opti-
mális teljesítmény érdekében.

A LifeStart egyedülálló módon a borjú életének első két hónapjára 
fókuszál, a későbbi teljesítmény növelésének érdekében. A LifeStart 
takarmányozási javaslata segít az egyed teljesítményének növelésében, 
csökkenti a betegségek és elhullás okozta kiesést és ezek költségeit.

Csak egy lehetőség van: a jó indulás!

A borjú fejlődésének és növekedésének mértéke életének első heteiben 
eldől. Ebben a kritikus időszakban aktiválható a növekedés beindulása, 
a borjú emelt szintű takarmányozásával. A természetes mechanizmuson 
alapuló folyamat az ún. „metabolikus programozás”, amely meghatározza a 
funkcionális szövetek (parenchima sejtek) fejlődését. Takarmányozással ez 
akár megduplázható. Az anyagcsere-programozás befolyásolja a belső elvá-
lasztású hormonok termelésének mennyiségét az élet későbbi szakaszában 
(inzulin), ami döntően befolyásolja a szénhidrát-anyagcsere intenzitását.

Vissza a természethez!

„A hagyományos borjúnevelési technológiák a borjú életének első hetei-
ben visszafogott módon itatják a tejet vagy tejpótló tápszert annak érde-
kében, hogy növeljék a száraz takarmány felvételét, ezzel elősegítsék a 
korai választást” (Jasper és Weary, 2002). 

A természetes nevelést a standard itatási programokkal összehasonlító 
táblázatból jól látszik, hogy az anyja mellett felnövekvő borjú többször, 
hosszabb ideig szopik, és több tejet is vesz fel, mint a hagyományos vöd-
rös itatásos technológiával nevelt borjú. A LifeStart program filozófiája, 
hogy lehetőleg napi 3x2 liter tejet/tejpótló tápszert kapjon a borjú, ezzel 
növelve a tejfelvételt.

 Természetes Standard itatási program

   Napi szopások/ivások száma 6-8 1-3

   Szopás/ivás időtartama 5-10 perc 1-3 perc

   
Tej/tejpótló fogyasztása

 Testtömeg Testtömeg

 16-24%-a tejben 8-10%-a tejben

   Napi tej/tejpótló 
Akár 1,59 kg Kb. 0,45 kg

   szárazanyag-felvétel

   Szopás/itatás módja Tőgybimbó Szopóka/vödör

   
Elválasztás módja

 Fokozatos Gyors

 (4-6 hónapos kor) (6-8 hetes kor)

   Szilárd takarmány Friss fű, legelő Indítótáp / széna

Sprayfo LifeStart Program

A borjú megfelelő indítása komoly gondosságot igényel. A borjú életének 
első 5 napjára ajánlunk 5 fontos lépést, amelyek betartása döntő hatást 
gyakorol az ellés lefolyására, a borjú kolosztrummal történő ellátására, az 
egészségügyre és a takarmányozásra. Ezek a következők:

Elletési protokoll
Kolosztrumprotokoll
Ásványianyag- és vitaminellátás
A 2. és 3. nap menedzsmentje
Átállás kolosztrumról tejpótló tápszerre

(Bővebb információ, lásd: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo)

A LifeStart program sikere az alaposan átgondolt itatási javaslat és a 
LIFESTART logóval ellátott Sprayfo termékek alkalmazásával érhető 
el. A Sprayfo LIFESTART tejpótló tápszerek tökéletesen illeszkednek a 
borjú táplálóanyag-szükségleteihez és a LifeStart program borjúnevelési 
céljaihoz.

A LifeStart program kiemelten magas tejpótlótápszer-koncentrációt 
(1:6 bekeverési arány!) javasol egy liter vízben oldva, így érvényesítve a 
lehető legmagasabb napi testtömeg-gyarapodást.

A növekedés üteme meghatározza az életteljesítményt

A LIFESTART PROGRAM 
ÉS JELENTŐSÉGE

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
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Eredmények
Saját kutatóközpontunkban és független intézetekkel együttműködve is 
folyamatosan végzünk a LifeStart program hatékonyságának vizsgálatára 
irányuló kísérleteket. A tejgazdaságokkal közösen figyelemmel kísérjük a 
telepi tapasztalatokat is. Az eredmények önmagukért beszélnek:

 – Akár 300 g-mal magasabb napi testtömeg-
  gyarapodás a választás előtti időszakban*
Növekedés – Akár 100%-kal jobb minőségű
és fejlődés  korai tőgyfejlődés** 
 – Jobb takarmányfelvétel, gyorsabb 
  növekedés a választás után is

Egészség
 – A magasabb vitalitásnak köszönhetően 

  akár 40%-kal csökken a mortalitás***

Termelés
 – Akár 1000 literrel magasabb tejhozam 

  az első laktáció során****
 – A jelenlegi LifeStart kísérletek annak igazolására
A tejelő tehén  irányulnak, hogy a LifeStart program alapján
hasznos  nevelt borjak 1/3 vagy ennél több laktációval
élettartama  hosszabb ideig termelnek, ezzel is növelve az 
  életteljesítményüket

*LFA Mecklenburg Vorpommern Dummerstorf 2012., **Brown et al. 2005., 
***Faber et al. 2005., ****Moaltern 2006./Drackley 2007.

A LIFESTART program jelentősége

A LifeStart program központi kérdése a borjú megfelelő takarmányozása. 
A LifeStart program alapján az elérni kívánt átlagos napi testtömeg-gya-
rapodás 800-1000 g/nap (a standard itatási programok 550 g/nap test-
tömeg-gyarapodással számolnak), és a választás idejére a testtömeg a 
születési súly 2,25-szöröse (szemben a standard programokkal, amelyeknél 
ez az arány 1,85).

A LifeStart program bevezetésével a tejtermelő telepek extra nyereséghez 
juthatnak. Először is, az életkor az első ellésnél 30-60 nappal lecsökkenhet. 
Ezzel megnő az üsző hasznos élettartama, ugyanakkor csökken a termelés 
összköltsége. Az első laktációs termelés várhatóan jelentősen magasabb 
lesz. A LifeStart program szerint nevelt borjak esetében a borjú életének 
első 60 napjában napi 1 grammal magasabb testtömeg-gyarapodás az első 
laktáció során akár 4 literrel magasabb tejhozamot eredményezhet!

Az első 60 nap meghatározza az életteljesítményt

A teljesítménynövekedés alapja a LifeStart program hatékonysága: a tudomá- 
nyosan igazolt „metabolikus programozás” jelensége. A tápanyagfelvétel növe-
lése a borjú életének első 60 napjában optimalizálja az életteljesítmény lehető-
ségeit. A növekedési folyamat bizonyos mechanizmusai csak abban az esetben 
aktiválódnak, ha a borjú összes tápanyagigénye megfelelően ki van elégítve. 
A korlátozottan takarmányozott borjaknál ezek a növekedési mechanizmusok el 
vannak nyomva. Más szavakkal kifejezve, az első hetekben a kompromisszu-
mok nélküli takarmányozás a borjú egész életére előnyösen hat.

Kiemelt fontosságú gondoskodás a telepeken

A magasabb teljesítmény eléréséhez különös gondosságra van szükség 
a telep irányításában. Az igazság az, hogy a legprecízebb termelési 
rendszerben is előfordulhatnak higiéniai és borjúnevelési hiányosságok. 
A teljesítmény alapja minden esetben az alapvető szabályok betartása:

Komfort: a borjúnevelő terület legyen jól megvilágított és megfelelően 
szellőző, de huzatmentes. Az alom legyen mély és száraz. 

Állandóság: számos kísérlet igazolja a napi etetési idők betartásának 
fontosságát. 

Kolosztrum: az újszülött borjakkal a testtömeg 10%-ának megfelelő 
mennyiségű (4 liter egy 40 kg-os borjúnak) kiváló minőségű kolosztrumot 
kell megitatni a születést követő 1 órán belül. 

Energia: a borjakkal itatott LifeStart minőségű tejpótló tápszert 150 
g/liter koncentrációban kell adni, 21 napos korra el kell érni a napi 6-7 
liter mennyiséget.

Tisztaság: a születési körülmények és elhelyezés higiéniája, itatóesz-
közök higiéniája.

A LifeStart program nemcsak egy takarmányozási javaslat, hanem 
kiemeli a borjúnevelés körülményeinek fontosságát is.

Bármilyen folyékony takarmány esetén (teljes tej vagy tejpótló tápszer) 
takarmányozási szempontból kiemelkedő fontosságú az abban lévő 
zsírok, fehérjék, szénhidrátok, laktóz, ásványi anyagok és vitaminok 
mennyisége és hatékony felszívódása.

A Trouw Nutrition LifeStart program keretén belül végzett kísérletei a 
következőkre mutattak rá: 

A megfelelő kolosztrumbevitel pozitívan befolyásolja a borjú egészsé-
gét, növekedését, valamint jövőbeli termelését. A nagyobb mennyiségű, 
intenzív tejpótló tápszer itatási programja növeli a választás előtti test-
tömeg-gyarapodást anélkül, hogy a borjú elhízna (12 hetesnél fiatalabb 
borjú még nem épít zsírokat a szervezetébe). 

A magasabb testtömeg-gyarapodás által nyert előnyök csak abban 
az esetben érvényesülnek, ha a borjú a kitűnő minőségű kolosztrumot 
a megfelelő időben és mennyiségben kapja meg, illetve ha biztosítjuk a 
borjú számára a nyugodt, lehetőleg stresszmentes körülményeket. 

Az indítótakarmány és a választás utáni takarmány minősége legyen 
megfelelő, különben elvesznek az eddig szerzett előnyök. A kísérle-
tek bebizonyították, hogy az élet korai szakaszában az emelt szintű 
takarmányozás a későbbiek során magasabb tejhozamot eredményez. 
Amennyiben az üszőket fejlettség és nem életkor alapján vemhesítik, 
akkor az első ellésnél az életkor 22-23 hónapra csökkenhet.
A LifeStart program alapján nevelt borjak:
1. 56 napos korukra megduplázzák születési súlyukat (40 kg születési 
 testtömeg – 80 kg testtömeg az 56. napra)
2. Borjúmortalitás 5% alá csökken
3. Borjúmegbetegedések aránya (kezelések) 10% alá csökken
4. Életkor az első ellésnél 1-2 hónappal csökken
Mindent összegezve, a LifeStart borjúnevelési program legfőbb üzenete, 
hogy csakis megfelelő takarmányozással lehet kihasználni a borjú gene-
tikai potenciálját!

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: 
www.lifestartscience.com

Információ: 
www.intermix.hu 
Borjúnevelés menü Sprayfo
A Sprayfo hivatalos 
magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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közelmúltban részt vettünk egy AfiMilk által 
szervezett konferencián, aminek fő témája az új 
AfiFarm 5.3-as szoftver ismertetése volt. A mai 

felgyorsult világban mindenki a számítógépek segítségét 
keresi a mindennapi feladatok elvégzésének megkönnyí-
tésére. Ahogyan az ipari, illetve a szolgáltatószektorban 
is rendkívüli fejlődés megy végbe a munkafolyamatok 
számítógépesítésében, a mezőgazdaság sem engedheti 
meg, hogy lemaradjon ebben a „versenyben”. 

Ezen tézist alapul véve az AfiMilk folyamatosan fejleszti 
a telepirányítási szoftverét, az AfiFarm-ot, így jött most 
létre az 5.3-as verzió, amihez tartozik egy ingyenesen 
elérhető mobilapplikáció is, az Afi2Go Pro. 

„Az IoT (Internet of Things) biztosít számunkra egy biztos 
alapot, hogy maximalizálni tudjuk a farm termelékenysé-
gét, beleértve ebbe az inszeminálás időzítését, a takar-
mányozás optimalizálását és a menet közbeni folyamatos 
megfigyelést az új Afi2Go Pro App segítségével” (nyilat-
kozta Yuval Rachmilevitz, az AfiMilk vezérigazgatója).

Ez utóbbinak az a célja, hogy a menedzser, bárhol is tartózkodik a 
világban, a mobiltelefonjáról elérhesse telepének minden lényeges 
adatát, és akár még bele is avatkozhasson ennek működésébe.

Az előadás közben rövid szünetet tartva alkalmunk nyílt egy kötetlen 
beszélgetésre az AfiMilk szakembereivel és más résztvevőkkel. Ennek 
köszönhetően nagyon érdekes dolgok jutottak a tudomásunkra, mint 
például, hogy az AfiMilknél a fejőházi robotizáció megalkotásán dol-

goznak. Ez a fejlesztés rendkívül előnyös a nagyüzemi tehenészeti 
telepeknek, ugyanis a ma elérhető robotika csak kis telepek esetében 
(maximum 200 egyed) lehet igazán profitábilis.

A szünetet követően folytatódott az előadás a legújabb szoftver 
bemutatásával. Számunkra nagyon érdekes volt, hogy a szoftver egy 
speciális alkalmazást ajánl a karusszel fejőállás tulajdonosainak. 
Többek között vizsgálja a fejési hatékonyságot,  javaslatokat tesz a 

Az Afimilk újabb innovációt 
hajtott végre a számítógépes 

telepirányítási rendszerek területén!
Amint azt sokan tudjuk, az AfiMilk mindig is úttörő szerepet töltött be a számítógépes 

telepirányítási rendszerek megalkotásában. A vállalat története egészen 1977-ig 
nyúlik vissza, amikor is az alapítók megalkották a világ első elektromos tejmérőjét. 

Ettől fogva ambiciózus törekvéseinek köszönhetően az izraeli céget folyamatos 
növekedés jellemezte. A vállalat mindig is élenjáró volt a tehenészeti telepek 

hatékonyságának növelésében, szinte minden újdonság, minden fejlesztés az AfiMilktől 
származik, a mastitis detektálásától a pedométerig (lábon történő ivarzásmegfigyelés), 

valamint az Afi-Lab rendszer is, nem beszélve az ezekhez kapcsolódó szoftverekről. 
A cégnek tehát az elektromos tejmérőn kívül számos találmánya volt 

az évek során, amivel forradalmasította a szakmát. Az Afi-Lab például egy átfolyó 
rendszerű tejbeltartalom-analizáló műszer, amely 5 különböző paramétert vizsgál 

a tejben egyedenkénti lebontásban, aminek köszönhetően rengeteg információt szolgáltat 
a felhasználók számára (zsír, fehérje, laktóz, szomatikus sejtszám, vezetőképesség).

A

Hannoveri EuroTier kiállításon az AfiMilk stand AfiFarm 5.3-at bemutató része
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fejési rutinok kialakítására, és ezzel segítségünkre van 
a minimális fejési idő kialakításában. Ilyen rendszerek 
működnek szerte a világon, ahol akár 104 állásos karusz-
szel fejőállásokra vannak felszerelve. Az új szoftver akár 
50.000 férőhelyes megafarmok adatait is ugyanolyan 
gyorsasággal és hatékonysággal képes kezelni, mint egy 
átlagos létszámú telepét. Továbbá mind a kezelő, mind a 
szerviz szemszögéből nagyon hasznos funkciója a szoft-
vernek az új hibajelző felület, mely a rengeteg beépített 
szenzornak köszönhetően pontos információkat nyújt a 
hiba forrásáról, és javaslatokat tesz ennek orvoslására.

A másik újdonság, ami felkeltette érdeklődésünket, az 
Afi2Go Pro mobilapplikáció. Ez az alkalmazás amellett, 

hogy minden információt biztosít a menedzsment számára, ren-
delkezik egy úgynevezett varázspálca-funkcióval. Ez azt jelenti, 
hogy a tehén fülében van egy kis rádiófrekvenciás azonosító, mely 
kommunikál az állat pedométerével, és a farmer számára biztosítja 
azt a lehetőséget, hogy a farmon sétálva, az úgynevezett varázs-
pálcával rámutatva a kívánt állat fülében lévő eszközre, a mobilte-
lefonján/tabletjén egyből megjelenik az egyed minden fontos adata. 
Ezek közül néhány: a legutóbbi fejés adatai, figyelmeztetések, 
csoportokra vonatkozó információk, kezelés időpontjai stb.

A szoftver nagyon nagy segítséget nyújt a beteg állatok fel-
ismerésében, kiválogatásában. Az AfiMilk felhasználói a tej 
beltartalmi adataiból nagyon sok következtetést vonhatnak le. 

A rendszer nagy pontossággal ismeri fel a ketózisos, acidózisos, 
mastitiszes, SARA-s stb. egyedeket – ezeket kilistázza –, ezzel 
azonnali beavatkozási lehetőséget nyújtva a farmernek. A rengeteg 
hasznos újdonság közül, amit az AfiFarm 5.3 nyújt a felhasználóknak, 
kiemelendő még a gazdasági eredményességről tájékoztató funkció. 
Ez az úgynevezett „pilótafülke” üzemmód a telep tulajdonosát, illetve 
menedzsmentjét naprakész információkkal látja el a telep gazdasá-
gosságáról. A bevitt tejárakból, takarmányárakból és egyéb informá-
ciókból kiindulva a szoftver bonyolult algoritmusokkal kiszámítja a 
telep jövedelmezőségét, sőt egyedekre lebontva is javaslatokat tesz, 
hogy mikor érdemes egy állatot leselejtezni, vagy mikor javasolt a 
létszám bővítése. 

Mindent figyelembe véve ez az új szoftver számos újdonságot rejt, 
amelyek elősegítik a telep jövedelmező üzemeltetését. 

Az új szoftver bemutatásáról szóló előadássorozatot követően kel-
lemes vacsorával zártuk az estét, amikor megint lehetőség adódott 
kötetlen beszélgetést folytatni az előadás egyéb résztvevőivel, vala-
mint az előadókkal is.

A szoftverrel kapcsolatban felmerülő kérdésekre az AgroMilk Kft. (az 
AfiMilk magyarországi képviselete több mint 20 éve) szakemberei 
készséggel állnak rendelkezésre.

Elérhetőség:
Boródi Bence – Agromilk Kft

+36 20 918 0900
agromilk@agromilk.hu

Az Afi2Go Pro pilótafülke-nézete, a tulajdonosoknak optimalizálva

Az új Afi2Go Pro mobilapplikáció
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Utólagos puffadás 
(vajsavas puffadás)

Jellemzői: Az utólagos puffadás elsősorban a 
keménysajtoknál (pl. ementáli) fordul elő, de 
megtalálható a hosszú érési idejű félkemény 
sajtoknál is (pl. trappista). Veszélyes és alatto-
mos mikrobás eredetű hibáról van szó, hiszen 
a sajt érésének második felében, tehát az érés 
későbbi szakaszában jelentkezik, és addig 
már sok pénzt emésztett fel a sajtok keze-
lése, valamint az érési feltételek biztosítása. 
A hibát anaerob gáztermelő mikrobák okozzák, 
rendszerint klosztrídiumok, és a termelt gáz a 
szén-dioxid mellett itt is a hidrogén! Mivel a 
sajt érésének ezen későbbi szakaszában, tehát 
az utólagos puffadás idején már nincs a sajt-
tésztában tejcukor, ezért olyan klosztrídium-
baktérium képezi a gázt, mely képes a tejsav-
ból, illetve annak sóiból, a laktátokból is gázt 
termelni. Ilyen a Clostridium tyrobutyricum. 
Van olyan klosztrídium is, amely tejcukorból is 
tud gázt előállítani, így akár a sajtérés koraibb 
szakaszában is megpuffaszthatja a sajtot. Ezt 
a puffadást a Clostridium butyricum okozza. 

Mindkét mikroba vajsavat, szén-dioxidot és hid-
rogént termel. Ezeket a mikrobákat összefogla-
lóan vajsavbaktériumoknak hívjuk, és az általuk 
létrejött sajtpuffadást pedig vajsavas puffadásnak 
is nevezzük. A vajsavasan puffadt sajtok állomá-
nya legtöbbször rágós, gumiszerű, szaguk és ízük 
édeskés, émelyítő, jellegzetesen vajsavas.

A hidrogéngáz nem oldódik a sajttésztában, 
ezért azt különféle módon puffaszhattja:
• kitágíthatja a már meglévő lyukakat,
• vagy újabb nagy, kerekded, ellipszis alakú, 

esetleg egybeszakadt lyukakat hozhat létre,
• vagy ha a sajt állománya nem eléggé kép-

lékeny, akkor repedések is képződhetnek.

Ha a sajt a vajsavas puffadás fellépése idején 
még rugalmas állományú, akkor általában 
nagyméretű, fényes, sima felületű, inkább 

ovális, ellipszis alakú lyukak jönnek létre. 
Azonban ha a sajttészta rugalmatlan a puffa-
dás idején, akkor a sajt belsejében repedések 
is keletkezhetnek. Ha a gázképződés nagyon 
erőteljes, a gáznyomás elértheti azt a mér-
téket is, amelynél a sajtkéreg már nem tud 
ellenállni, és a kéreg is megreped.

A vajsavas puffadás a keménysajtoknál álta-
lában 3-8 hét múlva, de ritkábban még 
későbben is jelentkezhet. A félkemény saj-
tokban legtöbbször korábban, 10-15 nap 
után alakul ki. Nagyon erős fertőzés ese-
tén még korábban is létrejöhet. Előfordulhat 
az ömlesztett sajtok vajsavas puffadása is, 
főként, ha vajsavas puffadású sajtalapanya-
got ömlesztettek, és azt hagyományos tech-
nológiával, tehát nem steril ömlesztés útján 
végezték.

A vajsavbaktériumok spórás mikrobák, és 
ennélfogva rendkívül ellenállók a hőnek. A 
pasztőrözési hőmérsékletet a spórás alakok 
túlélik. A nyers tejbe földdel szennyezett 
takarmányokkal, sáros takarmányokkal, vala-
mint rosszul erjesztett silózott takarmányok-
kal kerülhetnek. Ha a tejelőállatok etetése 
is az istállóban történik, akkor, főleg a kézi 
fejés alkalmával, a fertőzött takarmányokból 
a levegő által közvetített por segítségével is 
bejuthatnak a tejbe. 

A puffadás fellépését a sajtok alacsonyabb 
víztartalma, az alacsonyabb érlelési hőmér-
séklet és az 5,2 alatti pH érték gátolja.
Védekezési lehetőségek: tökéletesebb és biz-
tosabb módszert a megelőzésnél ma sem 
ismerünk még.

• A fertőzés megelőzése a legcélravezetőbb. 
Ugyanis ha nem kerül vajsavbaktérium a 
tejbe, akkor puffadás sem léphet fel! A 
megelőzést már a takarmányok előkészí-
tésénél el kell kezdeni. A legveszélyesebb 
vajsavbaktérium-források: a földes, főként 
a sáros takarmányok (pl. sáros répalevél), 
a szeszgyári, sörgyári és keményítőgyá-
ri moslékok, valamint a vajsavasan erjedt 
silótakarmányok és a fertőzött istállótrágya! 
Több nyugat-európai fejlett tejgazdaságú 
országban megtiltották a tejtermelő állatok-
nak – a keménysajt-gyártó üzemek körze-
tében – a silózott takarmányokkal való ete-
tését. Hazánkban ez nehezen oldható meg, 
hiszen a silózott takarmányok az éghajla-
ti körülményeinket figyelembe véve nem 
hagyhatók el a tejelő szarvasmarhák etetési 
programjából. Arra kell viszont ügyelni a 
tejtermelő gazdaságokban, hogy helyes siló-
zási technológiával, tejsavasan erjesszék a 
takarmány-alapanyagot, mert ezzel el lehet 
kerülni a vajsavbaktériumok elszaporodását. 
Sáros, földes takarmányt ne silózzanak!

 Különösen veszélyes az istállótrágya, ha 
vajsavbaktériumokkal fertőzött szilázst 
etetnek a tejelő állatokkal. A vajsavbaktéri-
umok nem pusztulnak el az állat bélcsator-
nájában, így azok a trágyába kerülnek, és 
a szálló porral a tejbe juthatnak.

 Kedvező a silózás idején tejsavbaktéri-
um-színtenyészetekkel beoltani a silózott 
takarmányokat.

• A pasztőrözés a vajsavbaktériumokkal 
fertőzött tej esetében csak annyit segít, 
hogy a vajsavbaktériumok vegetatív alak-
jait elpusztítja, ám a spórás alakok életben 
maradnak, és sajtpuffadást okozhatnak.

• Rengeteg kísérlet és próbálkozás történt a 
vajsavbaktériumok vegyszeres gátlására, 
illetve elpusztítására. Próbálkoztak pl. oxi-
dálószereknek a tejbe adagolásával, mert 
így magasabb redoxpotenciál értékűre 
emelték a tejet, és az anaerob klosztrí-

A sajtok gyakoribb hibái
A Tejgazdasági Szemle 2018. év szeptemberi számában elindítottunk egy cikksorozatot, 

melyben a leggyakrabban előforduló sajthibákat elemzem, főként technológiai 
szempontból. Az előző lapszámban a leggyakoribb belső sajthibák közül a sajtok korai, 

ún. kólis puffadásáig jutottam el. Ebben a számban a sajtok kései, ún. vajsavas 
puffadásával folytatom.  Az egyes hibacsoportok számozását az előző részekben 

elkezdett sajthibák folyamatosságát fenntartva viszem tovább.

Kései puffadásos ementáli sajt 
vágási felülete
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diumok ilyen környezetben nem tudnak 
szaporodni. Sajnos ezek a vegyszerek az 
emberi egészségre többnyire károsak, 
ezért általában nem használhatók.

• Az 1980-as években elterjedten alkalmazták 
hazánkban is az ementáli sajt gyártásánál az 
ún. PK-ás eljárást. A sajttejet termizálták, majd 
hidrogén-peroxidot adagoltak hozzá a szüksé-
ges mennyiségben, amely nagyrészt elpusztí-
totta a vajsavbaktériumok spórás és vegetatív 
alakjait is, sok más baktérium mellett. Az 
el nem bomlott hidrogén-peroxidot kataláz 
enzimmel elbontották, és a szigorú ellenőrzés 
után puffadásmentesen lehetett keménysajtot 
készíteni. Egy idő után ezt az eljárást is betil-
tották, egészségügyi okok miatt.

• Mivel a vajsavbaktériumok pH-optimuma 
7-es pH körül van, ezért minél alacsonyabb 
a sajttészta pH értéke, annál kisebb a kloszt-
rídiumok hatékony működésének a lehető-
sége, azaz annál jobban csökken a puffadás 
veszélye. A kemény és félkemény sajtoknál a 
savanyítást leggyakrabban a préselés végére 
5,1-5,2 pH-ra állítjuk be, és ez nem ked-
vez a vajsavbaktériumoknak. Az érlelés alatt 
azonban a sajttésztában lévő szerves savak 
egy része lebomlik, így emelkedik a sajt pH 
értéke, és kevésbé érvényesül már a vajsav-
baktérium-gátló hatása.

• A sajttészta magasabb sókoncentrációja 
(2-4%) ugyancsak gátolja a vajsavbakté-
riumokat, különösen akkor, ha egyúttal 
a pH is alacsony. Sajnos sem a pH érték 
csökkentésével, sem a sajtok sókoncentrá-
ciójának emelésével nem élhetünk korlátlan 
mértékben, mert minden sajttípusnak adot-
tak a pH-ra és sókoncentrációra vonatkozó 
paraméterei, és ha ettől eltérünk, akkor a 
sajt elveszti jellegét, értéktelenné válhat. 

Emellett a sok só fogyasztása az egészség-
re is káros.

A sajtok repedezése

Jellemzői: a hiba kétféleképpen is megjelenhet:
• Az első esetben a sajtban lyukak helyett 

különböző nagyságú repedezések alakulnak 
ki. Ezt a hibát németesen gläslernek neve-
zik. A repedezett sajt állománya kemény, 
merev, tésztája pedig „rövid”, töredezik. Íze 
savanykás, vagy teljesen hibátlan, gyakran 
kiváló is lehet. Ha a sajttészta savanykás 
ízű, akkor savanyú gläslernek mondjuk. 
Ha azonban a sajttészta nem savanyú ízű, 
akkor kiváló ömlesztési alapanyag lehet.

 A vajsavbaktériumok is okozhatnak repedé-
seket a sajtban, de ekkor pépes az állomány, 
emellett émelygős, vajsavas ízű és szagú.

• A másik esetben a sajtban kialakult normális, 
jellemző lyukak mellett még repedések is 
kialakulnak. Ez a hiba rendszerint a főérlelés 
végén vagy az utóérlelés során következik be.

 Okai lehetnek:
– „rövid” tésztaállomány mellett a kelet-

kező gázok nyomását a sajttészta nem 
tudja követni, ezért megrepedezik. A 
hibát túlsavanyodás is előidézheti, de 
vajsavbaktériumok hatására is felléphet.

– A már kialakult jellemző lyukak mellett 
keletkező repedések oka valószínűleg 
a propionsavas utóerjedés. Ugyanis a 
propionsav-baktériumok a tejsav sóiból, 
a laktátokból propionsavat, ecetsavat 
és szén-dioxid gázt termelnek, majd 
laktátbontó tevékenységüket egy idő 
után beszüntetik. Előfordul azonban, 
hogy újra működni kezdenek. Ennek 
két következménye lehet: vagy tovább 
tágítják a már létrejött lyukakat, vagy 
repedéseket alakítanak ki, mivel ebben 

az időben az idősebb sajtok tésztája már 
rugalmatlan.

 A propionsavas utóerjedést gyakran 
összekeverik a vajsavas puffadással. 
Pedig lényeges különbség van a két hiba 
között. Ugyanis a propionsavas utóerje-
désű sajtokban hidrogéngáz nem mutat-
ható ki, mert a propionsav-baktériumok 
csak szén-dioxid gázt termelnek! Az ilyen 
sajt íze rendszerint megfelel a követel-
ményeknek. Ezzel szemben a vajsavas 
puffadás esetén a képződött gáz egy 
része hidrogén! Emellett a sajt íze és 
szaga édeskés, émelyítő és vajsavas.

– A nagyobb zsírtartalmú ementáli sajtok is haj-
lamosak a repedezésekre. Ez a zsíros gläsler.

A sajtok repedezése ellen nehéz védekezni. 
Lehetőségeink:

– a túlsavanyodás elkerülése a kádmunka 
során,

– szigorú védekezés a tej termelése és fel-
dolgozása közben a vajsavbaktériumos 
fertőzések ellen.

– Az utóerjedés elkerülése végett a főérés 
befejezése után a sajtokat fokozatosan le 
kell hűteni egy hidegebb érlelőhelyiségben.

– El kell kerülni a sajtok érlelése során az 
érlelési hőmérséklet indokolatlan ingado-
zásait.

Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár

Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II., 
Élelmiszeripari és Begyűjtési Könyv- és Lapkiadó 
Vállalat, Budapest, 1954.
Dr Pulay G. (1962): Biológia IV., Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1962.

(Lapunk legközelebbi számában a Friss sajtok és 
túróféleségek leggyakoribb hibáival folytatjuk)
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