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Elmondható, hogy a járványhelyzet ellenére is stabil és elfogadható a tejágazat helyzete. A Tej
Terméktanács, mint az ágazat egyeztető fóruma, eredményesen menedzseli a termékpálya szereplői közötti
viszony alakulását. Harcz Zoltán ügyvezető igazgató a testület feladatát
így fogalmazta meg: „A legfontosabb
mindig is az volt számunkra, hogy a
magyar tejágazat szereplői (termelők,
feldolgozók, kiskereskedők) között
tisztességes verseny folyjon, valamint, hogy a magyar emberek hazai gazdaságokban előállított, kiváló
minőségű tejet és tejterméket fogyaszthassanak.”
Nemrégiben Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnöke Harcz Zoltánnal, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatójával
folytatott podcast-beszélgetést a tejágazat helyzetéről. A beszélgetésen többek között szó volt arról, hogy már több mint három éve uniós
összehasonlításban igen alacsony a tej literenkénti felvásárlási ára
(91-110 forint), de ezen az alacsony felvásárlási áron nyugszik az
ágazat stabilitása. Elhangzott az is, hogy a hazai tejtermelés 10-15
éves távlatban 13-14%-os mértékben növekszik, az idén elérhetjük
a kétmilliárd kilogrammot. A növekedés úgy valósul meg, hogy a
tejelőtehén-létszám lényegesen nem növekszik, hanem a termelés
intenzitása nő. A tej árának és beltartalmi értékének tekintetében
lemaradásban vagyunk az unióhoz képest. Ez a mennyiség csak az EU
teljes tejtermelésének 1-1,5 százalékát teszi ki, ezért a hazai tejelőállítók nagyon kitettek a nemzetközi piaci mozgásoknak. A célkitűzés
az, hogy idehaza dolgozzák fel a megtermelt tej egyre nagyobb hányadát, hogy önellátóvá váljunk a túró, tej, vaj, tejföl előállítása mellett a
trappista sajt gyártásában is. Egészségtelen a tejtermelés külkereskedelmi szerkezete, kifelé a magyar cégek nagy mennyiségben viszik a
feldolgozatlan tejet, befelé pedig az országba feldolgozott tejterméket
hozunk vissza, így mások munkáját fizeti meg a magyar fogyasztó.
Itthon kicsi a feldolgozókapacitás, ezért a boltokban minden második
félkemény sajt külföldi, a vaj, joghurtok 60-70 százaléka import. Ezen
a helyzeten változtatni kell!
A veszélyhelyzet alatt nagyon kellett figyelni arra, hogy külső hatás ne
rombolja szét a piacot. A Tej Terméktanács ezért megfogalmazott egy
etikai ajánlást is, amit minden elnökségi tag, az összes kiskereskedelmi cég is megszavazott. Ennek lényege, hogy ha az alap tejtermékből
van elég magyar, akkor etikátlan külföldről behozni azt.
Sok kérdést felvetett a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet,
ilyen például a nagyobb tároló- és pufferkapacitás szükségessége. De
segíthetne az ágazat problémáinak megoldásában egy porítóüzem is,
a tejpor, a vaj és az UHT így hosszabb időszakon keresztül tárolható
lenne. De a külföldi csomagolóanyagra való nagyfokú rászorultság is
problémaként jelentkezett.
Beregszászi Miklós z
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A JÖVŐ TEJTERMELÉSE – A TEJELŐ TEHÉN
GENETIKAI POTENCIÁLJÁNAK KIAKNÁZÁSA
Bevezetés
Az Inter-Mix Kft. által szervezett, a magyar tejelőágazatban működő szarvasmarhatelepek körében kiemelt érdeklődést kiváltó „Fenntartható szarvasmarha-tenyésztés a XXI. században” című konferenciát a koronavírus
miatt le kellett mondanunk. A konferencia anyagát azonban szeretnénk közzétenni. Az első részben a TrouwNutrition képviseletében a Wageningen-i
Egyetem professzora, Leo den Hartog úr előadásának anyagáról írunk.
A világ népessége és élelmezése

A LifeStart program alkalmazásával az alábbi borjúnevelési célok érhetők el:

Felnőttkori testtömeg
Születési testtömeg
Alacsony mortalitás
Kevesebb hasmenéses eset
Kevesebb légzőszervi probléma
Választási testtömeg 10 hetes korra
Testtömeg 4 hónapos korban
Termékenyítési testtömeg
Termékenyítési életkor
Testtömeg első ellés után
Életkor az első ellésnél

Jersey
450 kg
26 kg
< 5%
< 10%
< 10%
65 kg
100 kg
275-300 kg
13 hónaptól
390-415 kg
23 hónaptól

Keresztezett
550 kg
32 kg
< 5%
< 10%
< 10%
80 kg
125 kg
325-350 kg
13 hónaptól
475-500 kg
23 hónaptól

Holstein-fríz
700 kg
40 kg
< 5%
< 10%
< 10%
100kg
155 kg
400-425 kg
13 hónaptól
600-625 kg
23 hónaptól

A világ népessége az utóbbi években drasztikusan megnőtt, jelenleg 7
milliárd embert kell ellátni élelemmel. 2050-ben várhatóan 50-70%-kal
több élelmiszert kell előállítanunk a 2012. évhez képest, hogy a megnövekedett igényeket kielégítsük.

1. táblázat: Nevelési célok különböző fajták esetén a LifeStart programmal.

Hol helyezkedik el ebben a körben a tejipar? A tej és a tejtermékek az
emberiség számára kulcsfontosságú fehérjemennyiséget tartalmaznak.
A tejipar iránt megnövekedő kereslet természetesen a tejtermelő ágazat
igényeit is megnöveli: a szükséges takarmány, szántóföld, víz, illetve a
kibocsátott trágya és az ökológiai lábnyom is növekszik. Ugyanakkor nem
győzzük hangsúlyozni, hogy a tehén a környezetet nem túlterhelő, fenntartható módon állítja elő az emberek ellátásához szükséges tejet. Nem
szükséges külön magyarázat arra, hogy a fenntarthatóságot úgy lehet
elérni, ha minél kevesebb állat minél többet termel.

A LifeStart program szerint történő takarmányozással a kritikus
első hónapokban magasabb testtömeg-gyarapodás érhető el
Számos kísérletben igazolták, hogy az élet korai szakaszában a takarmányozás minősége jelentős hatással van a génexpresszióra, amely komoly
mértékben befolyásolja a borjak maximális növekedését és a későbbi termelési potenciált.[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] A LifeStart borjúnevelési program
az átlagos napi testtömeg-gyarapodásban akár 300 g/nap javulást eredményezett. Az előbbiekben jelölt szerzők adták a Kempenshof LifeStart
kísérlet[11] alapját, amely 2014-ben indult, és a mai napig is folytatódik.

Ahhoz, hogy a modern tejelő tehén hatalmas genetikai potenciálját jól ki lehessen aknázni, rendkívüli odafigyeléssel kell az első naptól kezdve felnevelni a
borjút. Erre nyújt megoldást a TrouwNutrition borjúnevelési koncepciója, a
LifeStart program. Az innováció legfontosabb területe a fenntartható módon
történő precíziós gazdálkodás és a rohamléptekben fejlődő digitalizáció.
Az élet korai szakaszában a magas szintű takarmányozás (metabolikus programozás), a későbbiekben a precíz takarmányozás segít az állat egészségének megőrzésében és a magas szintű termelés fenntartásában.

Kempenshof-kísérlet, anyagok és módszerek
Összesen 86 üszőborjút vontunk be Kempenshof[11]-ban a hosszútávú
kísérletünkbe. Az üszők páronként azonos mennyiségű kolosztrumot
kaptak ugyanabból a forrásból. Az üszőpárok két különböző csoportba
kerültek, nyomon követve a kolosztrumot, a párokat és az évszakot.
A borjak a 4. naptól ad libitum hozzáfértek vízhez, indítótáphoz és szalmához, illetve standard protokoll szerint az 56. napra lettek elválasztva.
A 70. naptól csoportos istállóba kerültek.
A két csoport között az egyetlen különbség az itatott tejpótló tápszer
mennyisége volt. A LifeStart-csoport napi 8 liter, míg a kontrollcsoport
napi 4 liter tejpótló tápszert kapott, 150 g/l koncentrációban.

LifeStart – a borjúnevelés művészete
A világ folyamatosan növekvő népességének fenntartható módon történő
élelmezése a szűkös források, például a termőföld egyre hatékonyabb
kiaknázását jelenti. A tejelő tehén teljes potenciáljának kihasználása az
életteljesítmény javításával érhető el, az alábbiak segítségével:
• Minél korábbi első ellés
• Minden laktációban magasabb tejhozam
• Egy tehénre eső laktációk számának növelése
A LifeStart-kísérletek igazolták, hogy a LifeStart program által javasolt
emelt szintű takarmányozás a borjú életének első heteiben jelentős
befolyással volt a későbbi növekedésre és a belső szervek fejlődésére.
A későbbiek során ez jobb teljesítményt is eredményezett. A LifeStart
takarmányozási javaslat 5 legfontosabb előnye:
• Magasabb átlagos napi testtömeg-gyarapodás
• Jobb tőgyfejlődés
• Korábbi első termékenyítés
• Magasabb tejhozam
• Alacsonyabb selejtezési arány

Eredmények
A LifeStart csoportban lévő
borjak testtömege magasabb
volt a 7. naptól (lásd 1. ábra).
A választásra 155 gramm/
nap, a 70. napra pedig 123 g/
nap értékkel volt magasabb a
LifeStart-csoport átlagos napi
testtömeg-gyarapodása.
1. ábra: LifeStart program szerint
itatott borjak testtömege a visszafogott módon nevelt borjakhoz képest.

A LifeStart takarmányozási program alapján nevelt borjak korábban elérték az 1. termékenyítéshez szükséges fejlettséget
Bruinje és munkatársai[12] azt találták, hogy az emelt szinten takarmányozott borjak korábban elérték az ivarérettséget. Több kísérletben is
kimutatták, hogy ennek eredményeként a LifeStart program szerint nevelt
üszők előbb elérték a termékenyítéshez szükséges fejlettséget [6,10,13].
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A Kempenshof-kísérlet eredményei
A Kempenshof-kísérlet során a LifeStart takarmányozási javaslat szerint
nevelt borjak esetében javult a fertilitás, csökkent az életkor az 1. termékenyítésnél, az első vemhesülésnél és az első ellésnél. Az életkornak
az első termékenyülésnél mutatkozó nagyobb mértékű csökkenése a
termékenyülési ráta javulásának köszönhető.

1. termékenyítés
Életkor első
termékenyülésnél
Életkor az 1. ellésnél

Hagyományos
(n=39)
398 nap

LifeStart
(n=42)
390 nap

428 nap
699 nap

Különbség p-érték
8

0.05

405 nap

23

0.01

683 nap

16

0.03

1. táblázat: LifeStart-koncepció szerint nevelt üszők fertilitási értékei a visszafogott
módon nevelt üszőkhöz képest.

A LifeStart programmal megduplázható a tőgyszövet mennyisége
A jövőbeli tehén teljesítményének alapja a tőgyszövet. Számos kutató
talált meggyőző bizonyítékot arra nézve, hogy a növekedés az első 8
hétben kulcsfontosságú a tejtermelő mirigyet alkotó tőgyparenchyma
optimális fejlődése szempontjából.[14,15,16]
Az egyik erre irányuló kísérletben[14] 4 csoportra osztották a borjakat,
ahol a 2. és 8. hét között alacsony/magas szinten takarmányozták őket,
majd a 9-14. hétben szintén alacsony/magas szinten takarmányozták
a borjakat. A kísérlet eredménye az volt, hogy 2-8. hétig a magasabb
szintű energia- és fehérjeellátás révén nőtt az üszőborjak tejmirigyének
parenchymaállománya.
TN Kempenshof kísérlet eredménye
Ebbe a kísérletbe 11 borjút vontunk be[17]. Hat borjú a LifeStart program
szerint napi 8,4 liter tejpótlót kapott, míg az öt borjúból álló kontrollcsoport
napi 4 liter tejpótlót, mindkét csoport 53 napon keresztül. Választás után
mintát vettünk a tőgyszövetből, és a parenchyma mRNS-t vizsgáltuk.
A LifeStart itatási program módosította a tejmirigy RNS-ének átírását,
befolyásolva a tejmirigy fejlődésében részt vevő sejtek működését.
A LifeStart borjúnevelési programmal magasabb tejhozam érhető el
Számos kísérletben kimutatták, hogy a választás előtti fázisban az emelt
szintű takarmányozás a későbbiekben magasabb tejhozamot eredményez. [1,2,4,5,6,7,8,9,10] A kísérleti protokollok jelentősen eltérőek
voltak, amivel a tanulmányba bevont állatok eltérő hozama magyarázható. A LifeStart-koncepció eredményeinek érthetőbb bemutatásához a
különböző termelési rendszerekben és éghajlatokon, három különböző
földrészen végzett kísérletek metaanalízisét végeztük el [18].
Az analízis során azt találtuk, hogy minden egyes gramm extra testtömeg-gyarapodás eredményeként az üsző napi 1,5 kg többlettejet fog
termelni az 1. laktációban. A LifeStart takarmányozási program szerint
nevelt üszők tehát az első laktációban legalább 300 literrel több tejet
fognak termelni, de ez gyakran sokkal nagyobb különbséget is hozhat.

között a nevelési fázisban magasabb volt a selejtezési arány. A 180.
laktációs napra viszont jelentős különbséget tapasztaltunk, a hagyományosan nevelt üszők selejtezési aránya jóval meghaladta a LifeStart
program szerint nevelt üszők selejtezési arányát.
Hagyományos
LifeStart
Különbség p-érték
takarmányozás takarmányozás a kiesések
			számában
Borjak száma csoportonként
n=43
n=43		
Elválasztott borjak száma
42/43 (97.7%) 43/43 (100%)
1
0.24
1. termékenyítés korát
39/43 (90.1%) 41/43 (95.3%)
2
0.39
megért üszők száma
Megellett üszők száma
38/43 (88.4%) 40/43 (93.0%)
2
0.46
180. laktációs napot
31/43 (72.1%)
37/43 (86%)
6
0.02
megért üszők száma
1. táblázat: LifeStart program szerint nevelt üszők selejtezési aránya a visszafogott
módon nevelt üszőkhöz képest.

LifeStart sets life performance – Az élet kezdete meghatározza a
teljesítményt
A tejelő tehenészetek fenntarthatósága nagymértékben javítható a
LifeStart borjúnevelési program segítségével. A LifeStart program alkalmazásával:
• Az életkor az első ellésnél akár 1 hónappal is csökkenthető
• Növelhető a tejhozam akár 400 liter / laktáció mennyiséggel
• Csökkenthető a selejtezési arány akár 50%-kal
Összefoglalás
A LifeStart program a borjúnevelés összes vonatkozásának nagy figyelmet
szentel, művészi szintre emelve a precíz takarmányozást, ezzel segítve az
egészséges fejlődést és a későbbi magas szintű tejtermelést, végső soron
a fenntartható tejtermelést.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató automatával,
higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel stb.
is ellátjuk a tejelőtelepeket. Az általunk forgalmazott gépekhez, berendezésekhez teljes körű szervízhálózatot és alkatrész-ellátottságot biztosítunk.
Szakirodalom-jegyzék: https://www.intermix.hu/hirek.html
Cikk: TrouwNutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

Mi lett a TN Kempenshof kísérlet eredménye?
A LifeStart program szerint történő takarmányozás a Kempenshofkísérletben 150 gramm/nap extra testtömeg-gyarapodást eredményezett.
Ez a növekedésbeli különbség a kontrollhoz képest átlagosan 400 literrel
magasabb zsírszázalékra korrigált (FCM) többlettejhozamot eredményezett.
Több kísérletben is igazolták, hogy az emelt szintű takarmányozás az
élet kezdeti szakaszában akár 50%-kal is csökkentheti a selejtezési arányt
az első laktáció során{2,10].

A ColoQuick,rendszer és a Sprayfo borjú tejpótló tápszerek hivatalos
magyarországi forgalmazója:

Mi lett a TN Kempenshof kísérlet eredménye?
A TN Kempenshof kísérlet során a selejtezési arányt a 180. laktációs
napig követtük. A hagyományos módon takarmányozott üszőborjak

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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Magyar tarkára alapozott tejtermelés
és tejfeldolgozás Sárrétudvariban
Sárrétudvari közel 3000 fős lakosságú nagyközség
Hajdú-Bihar megyében. Tavaly év végén itt adták át a térség egyik legnagyobb
beruházását, Európa egyik legkorszerűbb húsüzemét.

A

nagyközségben találjuk a Servet-2000
Kft.-t, mely családi vállalkozást 2000ben alapította Dr. Lendvai Csaba, a
partiumi Nagykárolyból származó állatorvos és
a székelyföldi születésű felesége, Nagy Hajnal
pedagógus. A cég megnevezésében lévő servet
kifejezés türk származású szó, szabad fordításban szerencse, jólét a jelentése. A falu és a
környék településeinek lakóiból 38 embernek
biztosítanak foglalkoztatási lehetőséget. A gazdaság tervezett fejlesztése révén újabb munkalehetőséget tudnak majd létrehozni. 360 ha
földterületet művelnek, növénytermesztésük a
tejtermelésre létrehozott családi gazdaság állatainak takarmányszükségletét hivatott biztosítani.
Dr. Lendvai Csaba, a gazdaság tulajdonosa kérdések alapján az alábbiakban adott
tájékoztatást tevékenységükről.
Miért a magyar tarka fajtájú szarvasmarha
tartása mellett kötelezték el magukat?
A tehéntartással foglalkozók előtt jól ismert,
hogy a XX. század elején a magyar tarkának fontos szerepe volt a hazai modern tejtermelés megteremtésében, a ’70-es évekig
Magyarország meghatározó szarvasmarhafajtája volt. Ezt elsősorban jó alkalmazkodóképességének, kiváló vágóértékének, húsminőségének és nem utolsósorban magas
beltartalmi értékű tejének köszönhette. A fajta
legnagyobb erőssége napjainkban is a többirányú hasznosíthatóságában rejlik.

A tulajdonos, Dr. Lendvai Csaba
A hetvenes évek után a tejtermelésben
dominánssá váló holstein-fríz mellett érdemtelenül mellőzve lett a régi magyar fajta. A
hagyományokat pedig őrizni, ápolni kell, ezért
a magyar tarka tartását mint gazdálkodó, mint
állatorvos is fontosnak tartom.
Ha kitekintünk tőlünk nyugatabbra, azt látjuk, hogy a holstein-fríz mellett is jelentős
szerepet töltenek be a történelmi, nemzeti
fajták. Németországban, Európa legnagyobb
tejtermelő országában elsősorban a bajor tarka
terjedt el, mivel ennek a fajtának kimagaslóan
jó a tejtermelése. A tejelő szarvasmarha-állománynak jelentős nagyságú hányada (mintegy
harmada) bajor tarkából áll.

A tejágazatunk mozgatórugói, a magyar tarka tehenek

Franciaországban, Európa második legnagyobb tejtermelő országában az eredeti
hegyi tarkából kialakított montbeliarde fajtával
erőteljes szelekciót valósítottak meg a tejtermelés irányába. Az elmúlt 25 évben az állomány 2,5-szeresére nőtt, ezzel a létszámmal
a montbeliarde a legdinamikusabban fejlődõ
francia fajtává vált.
Az osztrák tarka világszerte ismert változata a hegyi tarka fajtának. Tenyésztése
Ausztriában mintegy 100 éves múltra tekint
vissza. Az osztrák tejtermelés különlegessége
a szénatej. Ezt a minősítést csak olyan tej
kaphatja meg, melyet kizárólag friss vagy
száraz szénával, illetve abraktakarmánnyal,
erjesztett tömegtakarmány nélkül etetett tehenektől fejnek.
Milyen nagyságrendű szarvasmarha-állományt tartanak, és mennyi tejet termelnek?
Az állomány most 360 egyedből áll, de folyamatosan növeljük tenyészetünk létszámát. A fejőstehenek száma a teljes állomány fele, mintegy
180 tehén, beleértve a 30 db szárazon állót is.
Folyamatosan növekszik a termelt tej men�nyisége. Napi 22-24 liter tejet fejünk, ami
6000-6500 literes laktációs teljesítménynek
felel meg. Nem törekszünk a mindenáron
történő teljesítménynövelésre, kíméletes tartásmódot alkalmazunk.
Milyen sajátosságok vannak a tehenek
takarmányozásában?

A Malomkő sajtunk érlelése
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ciós mutatók is jók. Ezeket a képességeket
a genetikai átöröklés érdekében embrióbeültetés módszerével visszük át az utódokba.
A kimagasló teljesítményt nyújtó tehenek a mi
tenyészetünkben érték el az eredményeket,
itt adaptálódtak, ennek megőrzése és további
növelése a célunk.

A Lendvai-család minden tagja a gazdaság további sikeréért tevékenykedik
A környezettudatosság az egészséges élelmiszerek fogyasztásának növelésére motiválja a
vásárlókat. Gazdaságunkban mi is arra törekszünk, hogy termelésünk egyre inkább megfeleljen a környezettudatosság követelményének.
Ennek megfelelően a megtermelt tej GMOmentes, nem használunk szóját és hozamfokozó adalékanyagokat. A fehérjeszükségletet extrudált repcedarával biztosítjuk, ebbe az
abraktakarmányba keverjük az ásványi sókat. A
tömegtakarmányok közül előnyben részesítjük
a fűféléket, a természetes és a telepített füvet.
Sajnos természetes fűből nem áll rendelkezésre annyi, amennyi kellene. Fő vonulatunk a rozs,
a rozsszenázs, a lucernaszenázs, a fűszéna
és a lucernaszéna. Az erjesztett silókukorica részarányát fokozatosan csökkentjük, arra
törekszünk, hogy az előbb felsorolt szenázsok
mennyiségének növelésével megszüntessük
annak etetését. A természetes takarmányozás híve vagyok, melyre alapozva, a genetikai
lehetőség és a tartástechnológia segítségével
a legtöbb tejet hozzuk ki a magyar tarkából. Ez

a célkitűzés egy hosszú tenyésztési folyamat
eredményeként valósul meg. Terveink között
szerepel a mentesség auditálása és az organikus termelésre való áttérés, melynek feltételei
nem annyira szigorúak, mint a biogazdálkodás
esetében. Lényege az, hogy a takarmány előállítása mentes legyen mindenféle szintetikus
műtrágyától, növényvédőszertől, további feltétel, hogy az állatokat nem lehet növekedési
hormonokkal kezelni, és a hozamfokozó antibiotikumok használata is tilos.
A kíméletes tartási körülmények között
hogy alakul a termelésben töltött időtartam, a laktációk száma?
A laktációk száma összefügg a tehenek teljesítményével. Minél többet termel egy tehén,
annál alacsonyabb a laktációs mutató értéke.
Nálunk a legalacsonyabb laktációs szám 6,
de nem ritka a 8, illetve 9 laktáció, melyet a
tehenek termelésben töltenek. Megfigyeltük,
hogy azoknál az egyedeknél, melyek jó tejelők,
jól ivarzók, és jól „fogják” a borjút, a laktá-

A valamikori malomépület, előtte a 100 éves évfordulóra
állított Trianon-emlékmű

A tejfeldolgozó üzem, a Tejmalom beruházása mikor kezdődött el, hol tartanak most
a fejlesztéssel?
A falu használaton kívüli malma lett feldolgozóüzemmé átalakítva. Az építési munkák nyolc
éve kezdődtek el, az első fázisának elkészülte
után pályázati úton az ÉLIP 1 keretében már
a 2013. év végén sor került az első lépcsőfok
átadására. Az idei évben a fejlesztés következő
fázisaként ugyanezen a telephelyen új épületrésszel és technológiával bővült üzemünk az
ÉLIP 2 pályázati lehetőségnek köszönhetően.
Jelenleg napi 3 és 4 ezer liter közötti men�nyiségű tejet dolgozunk fel, de szeretnénk az
általunk megtermelt tej egyre nagyobb részét
feldolgozni. A Tejmalomban 2,8 százalékos zsírtartalmú műanyag palackos tej, tejföl, vaj, túró,
sajt, natúr és ízesített joghurtok készülnek. A tej
egy részét házi nyerstejként értékesítjük a Sárrét
11 településén, 2 boci-boci tarkás hűtőtartályos
autóból. A térségben több mint 40 kisboltot
látunk el tejjel és tejtermékekkel. A nagyobb
mérvű feldolgozottság érdekében elkezdtük a
minőségi trappista jellegű érlelt sajtok készítését. Vállalkozásunk zászlóshajójának tervezzük
a malomkő sajtot. A korong alakú, malomkövet
szimbolizáló, 6 hónapos, illetve egyéves érlelési
idejű sajt súlya 8, illetve 10 kg. Mintaboltjaink
és a térség kisboltjainak felvevőkapacitása nem
elégséges a teljes termékmennyiség értékesítésére. Az egyik magyar tulajdonú kereskedelmi
láncnál szerettem volna értékesíteni a sajtunkat,
ahol 900 Ft/kg átvételi árat ajánlottak. A nyomott árat azzal magyarázták, hogy a külföldről érkező (német, szlovák) sajtokhoz ezen az
áron jutnak hozzá. Elképzelhetetlennek tartom,

Az üzem alapgépe, a pasztőröző
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magyar viszonylatban elenyésző, ennek növelését kívánjuk helyi viszonylatban segíteni.

Lendvai Gergő, élelmiszermérnök, a tejüzem vezetője
hogy az illető országokban ezen az áron állami
beavatkozás nélkül tudják előállítani és értékesíteni a sajtokat.
Szeretném ezúton is bátorítani az érdekképviseleti szerveket, hogy a kis- és középüzemeknél az állam alkalmazzon intervenciós
felvásárlást, másrészt szankciókkal is sújtsa
az olcsó dömpingár miatt a beszállítókat.
Ezeket a jelenségeket célszerű lenne szigorúbban kezelni, mind a kormánynak, mind a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak.
Az egészben az a sajnálatos, hogy ez nem
versenyhelyzet, a 900 Ft-os átvételi áron
ide leszállított sajttal nem lehet versenyezni,
ennek semmi köze nincs a piachoz.
Húsfeldolgozással is foglalkoznak. Milyen
terméket állítanak elő, mi képezi az alapanyagot?
Vágásra kerülnek a tejtermelésből kiselejtezett
tehenek, azok a növendékállatok, melyekről
kiderül, hogy alkalmatlanok a tejtermelésre,
és a növendék bikák egy kisebb hányada.
Az állatokat előtte hízlalásra fogjuk, a vágási súly eléréséig. A bikaborjak 60-70%-át
értékesítjük, a többit meg hízlaljuk. A húsokat tőkehúsként, húspogácsa-alapanyagként és töltelékáruként értékesítjük, házias
jellegű szalámit, kolbászt készítünk belőle.
Húsüzemünkben hetente 20-22 sertést és
havonta 2-3 db marhát dolgozunk fel. A húsfeldolgozóba csak saját istállóból, illetve a falu
kistermelőitől kerülhet vágóállat. A sertést és
marhát vágóhídon vágatjuk le, és a húst hűtőkocsival szállítjuk a feldolgozóüzembe.
A termékek értékesítésére saját üzemeltetésű boltokkal, elárusítóhelyekkel is rendelkeznek. Hol találhatók ezek az üzletek?
Saját bolttal rendelkezünk Sárrétudvariban,
Biharnagybajomban, Hajdúszoboszlón és

Debrecenben. Ezek a boltok egy kivétellel tejet
és húst értékesítenek. Családi gazdaságunk fő
feladata a tejtermelés és a tejtermék-előállítás.
A húsfeldolgozás kis szeletét képezi tevékenységünknek. A térség gasztrokultúrájának
megőrzése és fejlesztése motivál bennünket
a húsfeldolgozásra. A marhahús fogyasztása

Dr. Lendvainé Nagy Hajnal átadja
a fesztivál főzőversenyének díjait

A Marhajó Ízek Fesztivál megnyitása

Lassan hagyománya lesz a gazdaságuk által
szervezett marhajó fesztiválnak. Az idei
évben is megtartásra kerül ez a rendezvény?
Eddig három alkalommal került megtartásra
a fesztivál, melyhez kormányzati segítséget is
kaptunk. A fesztivál célja a tej és a marhahús
sokrétű konyhai felhasználásának megismertetése, népszerűsítése, és kulturális élményt
is szeretnénk adni a környékről idelátogató
emberek számára. A fesztivál hangulatához
hozzátartozik az ökörsütés, a bográcsgulyás, a
marhapörkölt készítése. Mesterszakács segítségével a régi magyar ételeket mint gasztronómiai
értékeket mutatjuk be, hogy rádöbbenjen az
idelátogató közönség, milyen sokféle, változatos
étel készíthető a marhahúsból. Az idei évben,
amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, és
kedvező döntés születik a nagylétszámú rendezvények megtartását illetően, megtartjuk a
rendezvényt. Legkésőbb júliusban kell erről
dönteni. Amennyiben a megtartás mellett döntünk, szeptember 12-én kerül sor a fesztiválra.
A családi gazdaság fejlődése töretlen, helye
van a nagyívű fejlesztések folytatásának, mivel
a négy fiúgyermek már bekapcsolódik a gazdaság mindennapi tevékenységébe.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy gyerekeink
látják és megtalálják számításaikat a családi
gazdaság adta lehetőségekben. A legnagyobb
fiunk, Csaba a szarvasmarhatartásban és a
növénytermesztésben, valamint az anyagbeszerzésben tevékenykedik. Gergő, az ikertestvére a tejüzemben a termékgyártást végzi.
Hunor, a harmadik fiútestvér tanul még, az
Agráregyetem nemzetközi gazdálkodási karán.
Levente pedig gimnáziumi tanulmányait végzi,
11. osztályban. Állatorvos szeretne lenni.
Beregszászi Miklós z
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Amit a Herbamix-termékekről tudni kell
A Herbamix Trade Kft. 2010 óta foglalkozik olyan állatgyógyászati
termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával, amelyek a gyógynövények
hatóanyagait, kivonatait tartalmazzák. Törekvésüknek az a célja, hogy
az állattartás során minél kevesebb antibiotikum felhasználására kerüljön sor.

A

Herbamix Trade Kft. által kifejlesztett
gyógynövényalapú, vény nélkül forgalmazható, vitamin-termékcsalád a
Herbamix, amelynek megfelelő kombinációjával
minden gazdasági haszonállat számára kialakítható egy olyan technológia, amivel csökkenthetjük a betegségek kialakulását, a gyógyszerfelhasználást, és javíthatjuk a termelési paramétereket.
Az alábbiakban két tejtermelő gazdaság állatorvosa mondja el a Herbamix-termékek használata során szerzett
tapasztalatait.

Dr. Rill Zoltán,
ellátó állatorvos, Geresdlak
A Geresdlaki Mg. Zrt. szarvasmarhatelepén, ahol 400 tehenet és azok
szaporulatát tartjuk, használjuk a Herbamix-termékeket. Az állomány
mentes TBC-től, brucellózistól, leukózistól, IBR/IPV-től, VD-től.
Négy éve új alapokra helyeztük a borjúnevelést. Célul tűztük ki, hogy a
megemelkedett emésztőszervi és légzőszervi problémákat radikálisam
csökkenteni fogjuk. Ennek érdekében alkalmazni kezdtük az itatásos
borjaknál a HERBAMIX START, HERBAMIX ENTERO és HERBAMIX
BRONCHO termékeket. Ezeket összekeverve, egyszerre itatjuk meg a
borjakkal 1-1-1 ml/állat/nap dózisban, melyet elválasztáskor kezdünk,
és 20 napon át folytatunk.
Megszigorítottuk a születéskori higiénés szabályokat, ellenőriztük a föcstej itatását. Bevezettük a borjúnevelő ketrecek telepen belüli téli-nyári
helyváltoztatását és fertőtlenítését.
Megköveteltük a tejpótló folyadék
megfelelő hőmérsékleten történő itatását. Mindezek mellett természetesen folytatjuk a telepen a szigorú
vakcinázási programot.
Tevékenységünk eredményesnek
bizonyult. A légzőszervi problémák,
melyek korábban az elválasztás után
jelentkeztek, teljesen megszűntek.
A borjúhasmenést nem tudtuk ugyan
teljesen felszámolni, de sikerült megfelelő keretek között tartani, melynek
eredményeként ebből eredően elhullást nem szenvedtünk el.

Tapasztalataink alapján javaslom ezen termékek
használatát az itatásos borjúnevelés időszakában
és az elválasztás után is, mert a borjak szívesen
is fogyasztják őket.

Dr. Labossa Tamás
ellátó állatorvos, Lajoskomárom
			
A Herbamix Hasfogó oldattal kapcsolatos tapasztalataim a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. borjúállományánál kedvezőek. A telepen 420 fejőstehén
és annak szaporulatának állat-egészségügyi ellátása a feladatom. A
borjak felnevelése során az elletői higiénia és a gondozói lelkiismeretesség függvényében az itatásos borjak között korábban gyakori volt a
hasmenés. A borjak meggyógyítása sok energiába és sok antibiotikum
felhasználásába került. Ennek ellenére a borjúelhullás sokszor elérte,
vagy meghaladta az elfogadható százalékot.
Amióta a Herbamix Hasfogót bevetettük, a hasmenéses esetek száma
látványosan csökkent, illetve a hasmenéses borjak gyorsabban gyógyulnak. Az antibiotikum-felhasználás 60%-kal csökkent. A Herbamix
Hasfogót az előírtakon felül 10-14 naponta az egész borjúállománynál
megismételjük. A Herbamix Hasfogó telepi alkalmazása előtti időszakban 10 borjúból 6-7 állatot kezelni kellett hasmenés miatt. A szer
alkalmazása óta ez a szám jelentősen csökkent, 10 borjúból mindös�sze 2 szorul kezelésre. Legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy a
hasmenés miatti borjúelhullásunk megszűnt.
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Mexikó tejgazdasága
A Mexikói Egyesült Államok, röviden Mexikó
Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő ország.

T

erülete: 1.972 km2. Lakossága 130 millió. Központi részén, 1000-2500 méter
magasan terül el a Mexikói-magasföld,
ahol a mintegy 20 millió lakosú főváros is
található. A magasföldet a Kordillerák vonulatai veszik körül, melyek elérik a 3000 métert,
köztük működő tűzhányók is vannak.
Mexikó ásványkincsekben gazdag, a
nemesfémek kitermelését és feldolgozását
már a spanyol hódítás előtt megkezdték, és ez
a mai napig komoly bevételt jelent az országnak. A 20. század közepén felfedezett lelőhelyek révén Latin-Amerika legnagyobb kőolajtermelőjévé és egyben ipari-agrár országgá
lépett elő, a mezőgazdaság azonban még
mindig fontos ágazat maradt. A szántóföldek
az ország területének 14, a legelők és az erdők
35-35 százalékát foglalják el.
A Ráktérítő az országot egy mérsékelt és
egy trópusi éghajlatú részre osztja. Délen
a hőmérséklet egész évben állandó (24-28
fok), csak a tengerszint feletti magassággal
változik, északon a telek hűvösebbek, és a
csapadék kevés és szórványos. A nyugati
hegyláncok között sivatagi és szavannai övek
alakultak ki. Dél felé haladva a csapadék
mennyisége növekszik, a trópusi alföldeken
meghaladja a 2000 mm-t. Komoly állami beruházások révén az öntözött területek nagyságát
jelentősen megnövelték.
Az ország mezőgazdasági termékből csaknem teljesen önellátó, sőt egyre többet (gyapotot, zöldség- és gyümölcsféléket, kávét)
exportra is szállít, nagyrészt az USA-nak. A
mexikói mezőgazdaság és élelmiszertermelés
vizsgálatánál azonban mindenekelőtt azt kell
figyelembe venni, hogy az ország népessége
az utóbbi 50 évben közel a háromszorosára
növekedett (miközben ez a létszám az európai
országok többségében változatlan maradt vagy
csökkent). Ez a népességrobbanás rányomja
bélyegét az egész gazdaságra, de főleg a
mezőgazdaságra, mivel a változatlanul maradó élelmiszer-forrásokból (föld, állatállomány,
halzsákmány) a korábbinál háromszor nagyobb
élelmiszertömeget kellene kihozni.
Mexikó – más latin-amerikai országokhoz
viszonyítva – korábban bekapcsolódott a szarvasmarhatartásba, és már a 16. század végén
többezres (főleg a zebu fajtához tartozó) állománnyal rendelkezett, bár az mintegy kétszáz

éven keresztül csak a termelők helyi fogyasztását szolgálta, a hús- és a tejhasznosítás
pedig nem különült el (a kisebb termelőknél
máig sem). Mára a teljes állomány 32,4 millió
főre dagadt, és ezzel Mexikó a kilencedik
helyet foglalja el a legnagyobb szarvasmarhatartó országok sorában. A tejhasznú állomány
2010-ben még közel 6 millió egyedet számlált,
és évente 11,1 millió tonna tejet termelt. E két
szám összehasonlításából kitűnik, hogy az egy
tehénre jutó tejhozam rendkívül alacsony volt,
nem érte el az évi 2.000 kg-ot, ami a nagy európai tejtermelő országok átlagának a töredékét
tette ki, de a latin-amerikai országokétól is jóval
elmaradt. Így alakult ki az a paradox helyzet,
hogy a nagyszámú saját szarvasmarha-állománya ellenére az ország jelenleg tejtermékekből
a belső szükséglet több mint 35 százalékát
importból szerzi be, és egyben a világ legnagyobb tejporimportőr országa. Ez a külterjes
gazdálkodásra és a takarmányok szűkös rendelkezésre állására vezethető vissza, mivel az
egyre nagyobb mennyiségben exportra kerülő
kávé és cukornád, illetve az utóbbi években
előtérbe helyezett zöldség- és gyümölcsfélék
kevés helyet hagynak a sokkal kisebb jövedelmet biztosító takarmánynövények számára.
A tejhozam javítása és az állomány felfrissítése céljából Mexikó az utóbbi évtizedekben
nagy teljesítményű tenyészállatokat és tenyészbikaspermát importált. Ennek eredményeként
mára a tehénlétszám – az éves kibocsátás
enyhe növekedése mellett – 3,0-3,5 millió főre
csökkent. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy
a kistermelők egy része kettős, illetve váltakozó
célú hasznosítást alkalmaz: alacsony felvásárlási ár esetén a tejet csak a borjak nevelésére
használja, és a húst értékesíti, magasabb áraknál viszont a tejet feldolgozásra adja le, vagy a
helyi piacokon értékesíti. Az átlagos tejhozam
további növelése az országban aligha lehetséges, mivel az a fajlagos termelési költségek
aránytalan növekedésével járna együtt.
A tejelőállomány takarmányalapját a legelőfüvek, a lucernaszéna és a mezőgazdasági melléktermékek (korpa, olajpogácsa, sörtörköly, gyapotmag stb.) képezik, az utóbbi években pedig
egyre inkább használják erre a célra az emberi
fogyasztásban jobban nélkülözhető napraforgót,
mivel a kukorica az egyéb gabonafélékkel együtt
főleg a humán táplálkozást szolgálja.

A tejhasznú állomány 70-75 százalékban
az ország északi, illetve középső részére és a
szántóföldi termelés céljaira kevésbé hasznosítható hegyvidékre koncentrálódik, fajtaös�szetételét pedig hasonló arányban a zebu
különböző változatainak többszöri átkeresztezéséből kialakult (igénytelen és a helyi körülményekhez jól alkalmazkodó) „őshonos” gyr,
szimentáli, borzderes, charolais és holstein
fajták teszik ki. Nagyobb számban találhatók
még 6-8 egyéb fajta egyedei is.
A tejtermelés – bármennyire korszerűtlennek is tekinthető – kiemelten fontos szerepet
játszik az ország gazdasági életében, és évente mintegy 70 milliárd peso (~ 2,8 milliárd
US dollár) értéket termel, amelynél többet a
mezőgazdaságban csak a marhahizlalás és a
baromfihús-termelés állít elő. A mexikói tejtermelők pontos számáról – az aprófalvakban
élő és kizárólag családi fogyasztásra termelők
sokaságát tekintve – nagyon nehéz megbízható
adatot találni. Az utóbbi években a tej felvásárlási ára kilónként 6,50 és 8,00 peso (90-110 Ft)
között mozgott, miközben a fogyasztónak egy
liter benzinért mintegy 20 pesót kell fizetnie.
A hivatalos statisztika szerint az országban több
mint tízezer tejtermelő működik, akik átlagosan
16 tehenet tartanak, de ez az átlag torz képet
nyújt, mivel a termelők 80 százaléka 20-nál
kevesebb, 5 százaléka viszont 200-nál több
tehenet tart. Az utóbbiak termelési színvonala
és felszereltsége világszínvonalú.

Gyr tehén
Az egy főre jutó tejfogyasztás az országban évi 125
kg körül mozog, ami jóval alatta marad az ENSZ
által ajánlott mennyiségnek, sőt több latin-amerikai ország átlagának. A fogyasztásban a joghurtok,
a vaj és a sajtok állnak az első helyen, bár azok egy
főre jutó mennyisége nem éri el az európai nagy
tejtermelő országok szintjét.
Az országban 115 nagyobb és számos
kisebb tejfeldolgozó vállalat működik, összesen több mint 3000 üzemmel. Ezek közül az
öt legnagyobb (az USA-ban is érdekeltséggel
rendelkező és a görög joghurtot bevezető
Lala csoport, az Alpura, a Nestlé, a Sigma
Alimentos és a Lactalis) dolgozza fel a feldolgozásra leadott mennyiség 55%-át.
A megtermelt tehéntejnek 70-75 százaléka
ipari feldolgozásra kerül, és abból évente 100-
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110 ezer tonna joghurtot, 45 ezer tonna vajat,
380-400 ezer tonna sajtot és 50 ezer tonna
tejport állítanak elő, és emellett mintegy 120
ezer tonna sajtot és 30-35 ezer tonna vajat
külföldről is beszereznek.
Bizonyos mennyiségű tejterméket Mexikó
külföldre is szállít, de ez csak a válaszékbővítést szolgálja, mivel a fogyasztás egyharmada
külföldről, főként az USA-ból származik.

Bőséges sajtválaszték
Mexikó sajtválasztéka jelentős, sok helyi jellegű hagyományos terméket gyártanak a világban általánosan elterjedt sajtfélék mellett, de
több spanyol és olasz sajtot is lemásoltak.
A natúr fogyasztás mellett népszerű a készételekben, szendvicsekben és desszertekben
történő felhasználás.
A mexikói sajtok rövid bemutatója című leírás
10 fontos sajtfélét emel ki, ezek közül a fontosabbak az alábbiak:
A Queso fresco ("friss sajt") teljes tejjel készül,
puha és szivacsos textúrájú, erősen vagy gyengébben sózva. A piacokon ezt a sajtot gyakran
banán- vagy kukoricacsuhéba csomagolják, így
rusztikus varázsú. A termék öregített változata,
a Queso añejo (régi, illetve érlelt sajt), fehér és
morzsalékos, éppúgy, mint a friss verziója.

Queso Chihuahua
Az észak-mexikói állam után nevezett sajtot
queso menonita néven is ismerték, mert a
terület mennonita közösségeiből származik.
A Queso Chihuahua egy világossárga színű,
könnyen olvadó sajt, erősebb az íze, mint a
legtöbb mexikói sajtnak, hasonlóan az amerikai cheddarhoz.
Queso Panela
A puha és fehér Panela sajtot sovány tejből
készítik, és így feszesebb, rugalmasabb, mint
a Queso fresco, és könnyen vágható, kissé
gumiszerű a textúrája, enyhén sós, előételként vagy salátába vágva, gyakran sült sajt
készítéséhez használják, mivel nem olvad fel
melegítéskor. Egyik változata a queso canasta,
melyet a mexikói piacokon használt, rusztikus
fonott kosárról neveztek el.
Queso Blanco
A név "fehér sajt"-ot jelöl, és ez egy újabb puha,
morzsalékos sajt. Melegítve tökéletesen olvad
és krémes lesz. Forró élelmiszerekbe szórják,
saláták ízesítésére vagy egyéb hideg vagy szobahőmérsékletű ételekbe is használják.

Queso Cotija
A cotija sajt neve Cotija de la Paz városából
ered. Az 1600-as évek elején állították elő
Mexikóban, ebben az évszázadban adóként is
ezt a sajtot szolgáltatták be a helyiek.
A cotija félkemény, omlós, morzsalékony
sajt. Színe fehér vagy piszkosfehér, íze igen
sós, ezért inkább reszelve, ízesítőként használják, és mexikói parmezán néven is emlegetik.
Tehéntejből készül, Mexikóban hagyományosan legalább 100 napig érlelik, ám az USA-ban
kifejlesztettek egy olyan eljárást (lipázenzim
hozzáadásával), mellyel akár négy hét alatt
is elkészülhet. Sótartalma igen magas, mivel
meleg éghajlaton a tartósítás miatt szükséges
a sok só. Az eredeti cotiját érleléskor agávé
levelébe csomagolják, ez felületének jellegzetes mintázatot is ad.

Queso Oaxaca

Manchego sajt
A mexikói Manchego sajt egy híres, kecsketejből gyártott spanyol sajt másolata.
Világossárga színű, és finom, étvágygerjesztőként vagy snackként fogyasztják, könnyű
aprítani, és könnyen olvasztható.
Az eredeti Manchego egy uniós oltalom alatt
áll, amelyet tiszteletben tartanak az Európai
Unióban, de úgy látszik, távolabb – különösen
Mexikóban – nem mindig. Két évvel ezelőtt a
híres spanyol Manchego sajt termelői durva
hamisítással vádolták azokat a mexikói sajtkészítőket, akik ugyanilyen néven forgalmaztak
egy teljesen más karakterű terméket.

Az Oaxaca sajt, más néven quesillo egy
mexikói eredetű, tehéntejből készült, nyúlós, fehéres, általában szalaggá nyújtott, majd
gömbszerű alakúra formált sajt. Íze vajszerű,
esetleg édeskés. A mozzarellához hasonlít,
mexikói mozzarellának is nevezik. Nevét a
dél-mexikói Oaxaca államról kapta, ahol először készítették.
Egy „legenda” szerint 1885-ben egy 14
éves, Leobarda nevű lányt szülei azzal bíztak
meg, hogy őrizze a beoltott tejet, ám ő megfeledkezett feladatáról, és amikor eszébe
jutott, már késő volt. A lány megpróbálta
helyrehozni a hibát, forró vizet öntött az
edénybe, ám ennek eredményeként csak
egy nyúlós, sajtszerű anyagot kapott. Szülei
megkóstolták, és rájöttek, hogy igen ízletes,
így született meg a quesillo sajt, mely azóta
világszerte ismertté tette szülőfalujának,
Reyes Etlának nevét.

Az Alpura modern tejüzeme
Összegezve: Mexikó marhaállománya a kilencedik a világrangsorban, de a külterjes gazdálkodás miatt alacsonyak a fajlagos költségek és
a tejtermelési teljesítmény. A helyi kistermelők
és a modern tejtermelő tehenészetek melletti
külföldi érdekeltségű nagy tejüzemek korszerű
technológiával felszereltek. A népességrobbanás miatt ez az ősi kultúrájú, ma már ipari
ország a tejtermékfogyasztásának egyharmadát importálja.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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A szubklinikai hipokalcémia és
az ellés után előforduló betegségek
közötti kapcsolat
Ez a cikk drámai számokat mutat be a szubklinikai hipokalcémia előfordulásának
mértékéről és az ellés utáni betegségekkel való összefüggéseiről. A laktációs tejtermelési
szinttel toplistásak vagyunk Európában, de a két ellés közötti idő gyenge, azaz a
szaporodásbiológiai mutatókkal baj van. Ez számos okra vezethető vissza, de a szubklinikai
hipokalcémia mint a háttérben meghúzódó és feltáratlanul maradt ok eddig elkerülte
a legtöbb telep figyelmét. Eddig nem mértük, de reméljük, hogy ez változni fog a jövőben.
A diagnosztika munkával és költséggel jár, ezért szeretnénk rávilágítani a potenciális
gazdasági kár mértékére, amit a rejtve maradó szubklinikai hipokalcémia okozhat.
A szubklinikai hipokalcémia jelentősége
és előfordulása
A tejelő tehenek klinikai hipokalcémiája (ellési bénulás) gazdasági
szempontból is fontos betegség, mivel jelentősen növeli a tehénnek az
érzékenységét a masztitisszel, a magzatburok-visszamaradással (MBV),
az oltógyomor-helyzetváltozással (OHV) és a ketózissal szemben, ami
csökkentheti a tehén hasznos élettartamát (Curtis et al., 1983, 1985).
A hipokalcémia csökkenti az immunsejtek válaszadási képességét is
(Kimura et al., 2006), hozzájárulva ezzel a fertőzésekhez, például a tőgygyulladás kialakulásához. A hypocalcémia csökkenti a simaizom-összehúzódást is, ami károsan hat a bendő motilitására (lassítja azt), ez pedig
oltógyomor-helyzetváltozáshoz (OHV) és csökkent szárazanyag-felvételhez vezet (Goff, 2008).
Annak ellenére, hogy a klinikai kalciumhiány esetében a betegség
súlyosabb lefolyású, a szubklinikai hipokalcémiás (SCHC) esetek is
fontosak, mivel
(1) sokkal gyakoribbak,
(2) nem könnyen diagnosztizálhatók,
(3) csökkenthetik a hosszú hasznos élettartamot, és
(4) csökkenthetik a tehén termelékenységét
(Goff, 2008; Murray et al., 2008).
A szubklinikai hipocalcémia gyakorisága azonban a tranzíciós tehénben kevéssé ismert hazánkban! A szubklinikai hipocalcémiában szenvedő teheneknek ugyan nincs klinikai tünete, ám ezen tehenek is hajlamosabbak lehetnek más betegségekre. A probléma valós ismeretének
hiánya más okra is visszavezethető. A tejelő tehenek egy része a laktáció megkezdésekor alacsony Ca-koncentrációval termel, ami klinikai
hipocalcémia (szérum Ca-koncentráció <1,50 mM) vagy szubklinikai
hipocalcémia (SCHC) formájában (szérum Ca-koncentráció ≤2,14 mM)
jelenik meg. A határértékek azonban nem egységesek. Például Chapinal
és mtsai (2012) úgy határozták meg, hogy a normokalcémiás tehén
szérum Ca-szintje meghaladja a 2,20 mM értéket, Goff (2008) kibővítette a kritériumot 2,12 és 2,50 mM közötti tartományba, Martinez és
mtsai (2012) pedig >2,14 mM-et javasoltak a normokalcémia küszöbértékének. Tehát nem egységes a kép, és ebből adódóan az állományok

lefedettségi értékei is változóak a különböző cikkekben (de minden
esetben közelíti vagy meghaladja az 50%-ot a szubklinikai hipokalcémia
előfordulása!).
Egy USA-beli felmérés (1. ábra) szerint (Reinhardt és mtsai szerint, 2011)
a SCHC előfordulása 47% volt (≤2,00 mM határértéket alkalmaztak). A felmérés során 1462 tehénből vettek szérummintákat az elléstől
számított 48 órán belül (480 tejelőállomány 21 államból). Martinez és
mtsai (2012) 65,5% előfordulást mutattak ki (Ca-koncentráció ≤2,14
mM). Caixeta és mtsai (2015) a harmadik laktációtól fölfelé 60% előfordulást találtak (Ca-koncentráció ≤2,00 mM).
1.ábra A szérum kalcium-koncentrációja 1462 tehén esetében ellés
után 48 órán belül. Az ellési bénulás és a szubklinikai hipokalcémia aránya a laktációk száma szerint. 1. laktációs tehén (n = 454), 2. laktációs
tehén (n = 447), 3. laktációs tehén (n = 291), 4. laktációs tehén (n =
166), 5. laktációs tehén (n = 72) és 6. laktációs tehén (n = 32).

A USA-beli vizsgálatban azt találták (Reinhardt és mtsai szerint,
2011), hogy a szérum kalcium-koncentráció szignifikáns csökkenése
következett be az 1-4. laktáció között. Ez tehát egy életkorral változó
érték, és a szubklinikai hipocalcémiában szenvedő tehenek számának növekedését jelzi a kor előrehaladtával. Az adatok azt sugallják,
hogy ezen homeosztatikus változások hozzájárulhatnak az idősebb
állatoknál jelentkező nagyobb mértékű vagy elhúzódó hipocalcémia
kialakulásához.
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száma, valamint a magzatburok-visszamaradás és a
metritis előfordulása között. A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan, mind a magzatburok-visszamaradás,
mind a metritis nagyobb valószínűséggel fordult elő
szubklinikai hipokalcémiában (arány> 3,0; P <0,01),
mint a normokalcémiás teheneknél. A szubklinikai
hipokalcémiában a többször ellett teheneknél 4,85ször nagyobb volt a metritis esélye a normál kalciumszintű tehenekhez viszonyítva. Ezenkívül a betegség
előfordulásának valószínűsége a szérum Ca koncentrációjától és a tehén ellésszámától függően is eltérően
változott.

A spanyolországi vizsgálatban (Rodriguez és mtsai,
2017) a normál kalciumszintű tehenek esetében kevesebb idő telt el az első ivarzásig, mint a szubklinikai
hipocalcémiás tehenek esetében. Ez az adat az ellések
számától független volt. Az első 60 laktációs napon
A szubklinikai hipokalcémia veszélyezteti teheneink étvágyát is! (fotó/ Orosz, 2015)
belül a kimutatott ivarzó normál vérkalciumszintű tehenek aránya nagyobb volt (83,2%), mint a szubklinikai
Egy spanyolországi vizsgálat során azt találták (Rodriguez és mtsai, hipokalcémiás teheneké (59,5%), ami valószínűleg összefüggésben
2017), hogy a vizsgált tehenek (764 tehén került bevonásra ebbe a volt az ellés utáni méhproblémákkal, amelyek a szubklinikai hipokalvizsgálatba 6 különböző tehenészetben) 78%-a volt a szubklinikai hipo- cémiával kapcsolatosak. A különböző méhbetegségek negatív hatással
kalcémia állapotában (Ca-koncentráció ≤2,14 mM): a többször ellett vannak a petefészek működésére (Sheldon et al., 2002). Az első ivarzás
tehenek 85%-a, míg az elsőborjas tehenek 14,3% -a volt besorolva (lépésszámlálóval kimutatva) 60 laktációs nap előtt ritkább volt a szuba szubklinikai hipokalcémiába. Ez eddig a legnagyobb érték, amit klinikai hipokalcémiás teheneknél, mint a normál kalciumszintű tehenek
tudományos lapban publikáltak.
esetében. Martinez és mtsai (2012) arról számoltak be, hogy mind az első
ivarzás, mind a sikeres termékenyülés késik a szubklinikai hipokalcémia
esetében a normokalcemiás tehenekhez képest. Továbbá Caixeta és
A szubklinikai hipokalcémia
mtsai (2017) beszámoltak arról is, hogy a normál kalciumszintű tehenek
és a betegségek közötti összefüggés
1,8-szor nagyobb valószínűséggel térnek vissza a ciklusba az önkéntes
A szubklinikai hipocalcémiás tehenekben az oltógyomor-helyzetvál- várakozási időszakon belül, mint azok a tehenek, amelyeket szubklinikai
tozás 3,7-szer, a ketózis 5,5-szer, a magzatburok-visszamaradás hipokalcémiásnak minősítettek (vér Ca ≤2,00 mM).
3,4-szer és a méhgyulladás 4,3-szer nagyobb valószínűséggel
fordult elő, mint normál vérkalciumszint esetén. Ezenkívül a magzatbu- Rodriguez és mtsai (2017) megállapítása szerint a szubklinikai hiporok-visszamaradás és a metritis kialakulásának kockázata tovább nőtt kalcémia előfordulását alkalmazhatjuk az ellés utáni betegségek előrea többször ellett tehenek esetében, mivel ebben az életkorban a szérum jelzésére, de különféle szérum Ca-határértékre van szükség az egyes
Ca-koncentrációja kisebb az elsőborjas tehenekhez viszonyítva.
betegségek esetében. Ezért a kísérleti adatokat felhasználva betegségenként különböző szérum Ca-határértékeket állapítottak meg (az ellés
Rodriguez és mtsai (2017) szerint a nagyobb valószínűséggel bekövet- után előforduló rendellenesség előfordulása és a mért kalciumszintek
kező oltógyomor-helyzetváltozás lehetséges oka, hogy a SCHC-esetében összefüggése alapján). Az egyes betegségek előrejelzésére (mint szűrési
a vér Ca-szintje már elég alacsony ahhoz, hogy az oltógyomor izomtó- paraméterre) javasolt határértékek az alábbiak:
• ketózis: ≤1,93 mM,
nusát csökkentse, ami a klinikai hipokalcémia esetében kimutatott tény
• magzatburok-visszamaradás: ≤2,05 mM,
(Daniel, 1983; Hansen, 2013). A ketózis és a SCHC közötti kapcsolat
• méhgyulladás: ≤2,05 mM és
nem magyarázható a tejtermeléssel, mert nem bizonyított az összefüg• oltógyomor-helyzetváltozás: ≤2,10 mM
gés. Inkább a glükózmetabolizmus állhat a háttérben. Schlumbohm és
Harmeyer (1990) arról számoltak be, hogy a hipokalcémia rontja a sertések glükózhasznosítását, ami úgy tűnik, hogy a gyenge inzulinszekréció
A szubklinikai hipokalcémia hatása
következménye hipokalcémia esetében (Witzel és Littledike, 1973). Az
az immunrendszerre
azonban még nem ismert, hogy ez a mechanizmus létezik-e a kérődzőkben. A méh egészségi állapotát illetően már korábban kimutatták, hogy Egy másik USA-beli kísérlet során (Martinez és mtsai, 2014) a nem
a szubklinikai hipokalcémia összefüggésben áll a méhgyulladással és a frissen ellett (tehát egészséges, jó bendőműködésű, hormonális változámagzatburok-visszamaradással (Curtis és munkatársai, 1983; Goff és sokkal nem terhelt, az ellésben nem kifáradt) tehénben mesterségesen
Horst, 1997). Mivel a szubklinikai hipokalcémiában az immunfunkció (EGTA-infúzióval) előidézett szubklinikai hipokalcémia
csökken, és az izmok összehúzódása renyhébb (Murray et al., 2008), • csökkentette a szárazanyag-felvételt az infúzió napján a normoígy a méhgyulladás és a magzatburok-visszamaradás nagyobb valókalcémiás tehenekhez képest (5,3 ± 0,8 vs. 9,1 ± 0,8 kg/nap). De az
étvágy gyorsan helyreállt, amikor az iCa2+ koncentrációja normalizászínűséggel fordul elő (Martinez et al., 2012). A spanyol tanulmányban
(Rodriguez és mtsai, 2017) is interakció volt a kalciumszint és az ellések
lódott a következő napokban.
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• csökkentette a bendő összehúzódásait (1,9 ± 0,2 vs. 2,7 ± 0,2
összehúzódás /2 perc) az infúzió utolsó 12 órájában. Ezáltal befolyásolta a kérődzést és a takarmányrészecskék áthaladási sebességét,
ami hatással van a bendő telítettségére. Feltehetően az emésztőrendszer mozgásának (motilitásának) általános romlása csökkentette az
étvágyat ebben az esetben, ami érintette az előgyomrokat, valamint
az oltógyomrot és a bélrendszert egyaránt, függetlenül attól, hogy a
bélcsatorna telítettsége hogyan hatott a nyomásérzékelő receptorokra
(Allen, 2000).
A mesterségesen előidézett szubklinikai hipokalcémiában lévő tehenekben
• a nem észteresztett zsírsav-koncentráció (NEFA) nagyobb volt,
mint a normokalcémiás tehenekben (0,110 ± 0,019 vs. 0,061 ±
0,014 mM). Pedig a kísérleti állatok nem voltak vemhesek, és nem
is termeltek tejet, tehát alapvetően kiegyensúlyozott energiamérleg
jellemezte őket a hipokalcémia indukálása előtt. Ez azt jelenti, hogy
a zsírbontás (lipolízis) intenzívebb volt a hipokalcémiás (de egyébként
egészséges és eredetileg energiaegyensúlyban lévő) tehenekben. Ez
a megállapítás megegyezik a korai laktációs fázisban lévő tehenekkel
végzett korábbi vizsgálatok eredményeivel, amelyekben a szubklinikai
hipokalcémiával diagnosztizált teheneknél a NEFA és BHBA plazmakoncentrációjának (egyébként jellemző) emelkedése fokozódott a
hipokalcémia hatására (Martinez et al., 2012; Ribeiro et al., 2013).
A mesterségesen előidézett szubklinikai hipokalcémiában lévő, de
mással nem terhelt (nem ellett, nem beteg) tehenekben
• csökkent a vérplazma inzulinkoncentrációja (1,44 ± 0,23 vs. 2,32
± 0,23 ng/ml), az infúzió megkezdése után 6-18 órával (3. ábra).
Ismert, hogy az inzulinelválasztás csökken a természetes módon
kialakuló hipokalcémia esetében ellési bénulás esetében (Littledike et
al., 1968).
• emelkedett volt a glükózkoncentráció (4. ábra) a normokalcémiás
tehenekhez képest (4,40 ± 0,04 vs 4,17 ± 0,04 mM). A vércukorszint emelkedése az inzulintermelés csökkenésének tulajdonítható
(Hayirli, 2006).
Különböző állatfajokkal végzett kísérletekkel és humán β-sejtekkel végzett in vitro vizsgálatok során kimutatták, hogy a hasnyálmirigy-sejtek
számára szükséges az ionizált kalcium beáramlása a sejtbe ahhoz, hogy
inzulint tudjanak termelni (Witzel és Littledike, 1973; Rorsman et al.,
2012). Ez megmagyarázza a szubklinikai hipokalcémia esetében megfigyelt alacsonyabb inzulinkoncentrációt a plazmában, a normokalcémiás
tehenekhez képest. Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy
a szubklinikai hipokalcémia csökkenti a hasnyálmirigy inzulinszekrécióját, ami viszont növeli a vér glükózkoncentrációját azáltal, hogy
csökkenti a perifériás szövetek glükózfelvételét. Ezeknek a folyamatoknak súlyos következményei vannak a korai laktációs tehenekben, ahol
jellemzően kialakul az inzulinrezisztencia (Hayirli, 2006). Az inzulin és a
glükóz anyagcseréjének további romlása fokozhatja a lipolízist, és elősegítheti a szövetek további katabolizmusát (lebomlását), ezáltal a tehenek
hajlamosak lesznek a zsíranyagcserével kapcsolatos rendellenességekre (pl. zsírmájszindróma). Valójában tehát a hipocalcémia közvetlen
összefüggésben áll a ketózis és a zsíranyagcsere-problémák fokozott
kockázatával a tejelő tehenekben (Curtis és mtsai., 1983).
Az USA-beli kísérlet során (Martinez és mtsai, 2014) mérték a neutrofilek és a limfociták iCa2+ koncentrációját, és vizsgálták a neutrofil-funkciót in vitro. A mesterségesen előidézett szubklinikai hipokalcémiában
lévő tehenekben
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• a neutrofilekben a sejt ionizáltkalcium-koncentrációja gyorsabban csökkent az ionomicinnel végzett stimuláció után in vitro (9,9
± 1,0 vs 13,6 ± 1,4), mint a normokalcémiás tehenek esetében.
Tehát az immunsejtek ionizált kalciumszintjének csökkenése direkt
hatásként rontja az immunfunkciók működését. Az ionizált kalciumszint csökkenése a neutrofil sejtekben tehát direkt módon csökkenti
a fagocitózis mértékét és a baktériumok elpusztításának hatékonyságát a szubklinikai hipokalcémiás tehenekben. A negatív neutrofil
funkció az infúzió befejezését követő 72 órával még fennállt, noha a
kalciumszint már 30 órával az infúzió befejezését követőn helyreállt.
A kifejlett szarvasmarha az ’érett’ neutrofileket a csontvelőben tárolja,
mielőtt azok a keringésbe jutnának, majd 9 órát maradnak a keringésben, amíg a különböző szervek fel nem használják azokat (Paape
et al., 2003). Ezért ezek az eredmények azt sugallják, hogy nemcsak
az érett, vérben keringő neutrofilek voltak érintettek a szubklinikai
hipokalcémiai negatív hatása által, hanem a csontvelőben tárolt vagy
végső érés alatt álló neutrofilekre is hatással volt a kalciumhiány.
• a szubklinikai hipokalcémia csökkentette a fagocitózisban részt
vevő neutrofilek százalékát (22,1 ± 2,1 vs. 29,3 ± 2,1%). Tehát a
hipokalcémia direkt hatásként csökkentette a fagocitózis mértékét,
azaz a kórokozók által kiváltott betegségekkel szembeni ellenálló-képességet.
• csökkentette az oxidatív ’kitörést’ (az oxigén-szabadgyök kiszabadulását, ami megöli a baktériumot) a kórokozó baktériumokkal
szemben (16,1 ± 1,7 vs. 24,2 ± 1,7%). Azaz a hipokalcémia még
szubklinikai állapotban is elnyomta a baktériumok elpusztítására való
képességet.
A szubklinikai hipokalcémia tehát összességében rontotta az étvágyat,
hatással volt az anyagcserére, és károsította az immunsejtek működését
azon tehenekben, melyeket nem terhelt egészségi probléma, elléskörüli
stressz vagy fertőzés. Ezért feltételezhető, hogy ellés után ez a direkt hatás
még fokozottabb. Ezek az eredmények alátámasztják az ellés utáni tejelő
teheneknél végzett korábbi állategészségi vizsgálatok eredményeit (Martinez
et al., 2012), megerősítik egy olyan közvetlen mechanizmus tényét, amelynek révén a szubklinikai hipokalcémia tovább csökkenti az energiamérleget,
és közvetlen módon rontja az immunfunkciót az ellés után a tejelő tehénben. Nyilván további vizsgálatok szükségesek, hogy a frissen ellett tehenek
esetében az adaptációs (tranzíciós) időszak alatt a szubklinikai hipokalcémia
hogyan (milyen mértékben és meddig) hat az immunrendszerre.

Összefoglalás
Összegezve, a SCHC (szérum Ca ≤2,14 mM) gyakori betegség, amely a
tejelő tehenek nagy részét érinti, és jelentős hatással van az egészségi
állapotra. A 2,14 mM alatti kalciumkoncentráció szoros összefüggést
mutat egyes ellés utáni betegségek előfordulásával. A szubklinikai
hipokalcémia előfordulása hajlamosít az oltógyomor-helyzetváltozás,
a ketózis, a magzatburok-visszamaradás, valamint a méhgyulladás
kialakulására. Az utóbbi két betegségnek nagyobb a valószínűsége a
többször ellett tehenek esetében, mint az egyszer ellett teheneknél, a
hipokalcémia gyakoriságának és mértékének növekedése miatt.
A kísérleti eredmények szerint a szubklinikai hipokalcémia jelentős
előfordulási arányát a tranzíciós tehén potenciális egészségügyi
kockázatának kell tekinteni!
Dr. Orosz Szilvia, ÁT Kft. z
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A BORJÚ TÖRÉSMENTES FEJLŐDÉSE – HOGYAN
TARTSUK MEG A KEZDETI ELŐNYÖKET?
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Amikor borjúnevelésről beszélünk, többnyire a tejpótló tápszer kerül
az érdeklődés középpontjába. A borjú fejlődése szempontjából valóban létfontosságú a kiváló minőségű tejpótló tápszer alkalmazása a
megfelelő koncentrációban és mennyiségben. Ugyanakkor nem szabad
elfeledkezni az állat életkorának előrehaladásával egyre fontosabbá váló
szilárd takarmányokról sem. Azt az előnyt, amit az itatásos időszakban
magas költséggel és rengeteg munkával, odafigyeléssel elérhetünk,
könnyen elveszíthetjük a választásnál és az üszőnevelés során. A borjú
törésmentes fejlődését a megfelelő menedzsment mellett megfelelő
takarmányozással tudjuk biztosítani.
Előző cikkeinkben részletesen tárgyaltuk a kolosztrumitatást, az
anyagcsere-programozást, a belső szervek megfelelő fejlődésének
fontosságát és a tejpótló tápszerek minőségét, alkalmazását. Jelen cikkünkben arról beszélünk, hogy hogyan kerülhetjük el a borjú választáskori visszaesését, és hogyan nevelhetjük minél hatékonyabban az üszőt.
2017 végén Martin Wufka (Trouw Nutrition, kérődzőspecialista) tartott
Magyarországon előadássorozatot a témával kapcsolatban.

ellentétben a tőgynek van egy kiemelt fejlődési szakasza, ami 3 hónapos
korban kezdődik, és a 8. hónap környékén, a pubertással fejeződik be.
Az ábrából az is látszik, hogy a tőgy gyorsabb növekedési szakaszának kezdete éppen a választás idejére esik. Ha a borjú választása
nem zökkenőmentes, akkor a tőgy fejlődése is hiányt szenved, ezért
kiemelt fontosságú a fokozatos választás és a szilárd takarmányok
felvétele. A tőgy fejlődése szempontjából a másik veszélyes pont a
pubertás, amikor a tőgyszövet fejlődése lelassul, ugyanakkor az üsző
szárazanyag-felvétele magas, elmondható, hogy túl van etetve az állat.
A tőgybe ekkor épül be a zsír, ami viszont a tehén egész életében
megmarad, és nem szorul külön magyarázatra, hogy ez a tejhozam
csökkenését okozza.
A különböző takarmányok hatása a bendő fejlődésére
Jól ismert tény, hogy a borjú életének első három hónapja során az
emelt szintű takarmányozás az összes tőgyszövet és a parenchymaállomány kiemelt fejlődését eredményezi. De mi a helyzet a bendővel, ahol
a tej alkotóelemeihez szükséges illózsírsavak termelődnek?

A borjú speciális adottságai
A borjú különleges állat, hiszen elő-kérődzőként (monogasztrikusként)
kezdi az életét, és fokozatosan, a bendő fejlődésével párhuzamosan
tér át a kérődző életmódra. A borjú gyomrának üregei születés után a
következőképpen viszonyulnak egymáshoz méret alapján: bendő 25%
(0,5 liter), recésgyomor 5%, százrétű (leveles) gyomor 10%, oltógyomor
60%. A kifejlett kérődzőnél ezek az arányok és méretek teljesen megváltoznak: bendő 80% (80 liter felett), recésgyomor 5%, százrétű gyomor
8%, oltógyomor 7%.
A borjú a helyesen itatott tejet vagy tejpótló tápszert (megfelelő szárazanyag-tartalom: minimum 12%, itatási hőmérséklet 38 °C körül) a nyelőcsővályú-reflex révén közvetlenül az oltógyomorba issza, így a tejivás
nem segíti elő a bendő fejlődését. Ez az egyik oka annak, hogy a borjú
számára már a második héttől kezdve felkínáljuk a szilárd takarmányokat, amelyek kiváló minőségű indítótápot és általában szénát jelentenek.
Kritikus pontok
Ha az üszők esetében összehasonlítjuk a tőgy és a test növekedési
görbéjét, akkor szembetűnő, hogy az egész test lineáris növekedésével

A Berlini Egyetem Kérődző Tanszékén végeztek arra irányuló kísérletet,
hogy a különböző takarmányféleségekből mennyi szárazanyagot vettek
fel a borjak az első 10 hétben, és azok hogyan hatottak a bendő fejlődésére (Noci, Bardhyl 2009). A kísérletben 5 csoportra osztották a borjakat,
amelyek a tejpótló mellett a következő takarmányokat kapták:
– csak széna
– csak abrak
– abrak + széna
– abrak + kukoricaszilázs + 5% szalma
– kukoricaszilázs + 5% szalma
Számos egyéb paraméter mellett mérték a napi szárazanyag-felvételt,
a vízfelvételt, a napi testtömeg-gyarapodást, a mellkaskörméretet, a
marmagasságot és vágás után a belső szerveket is megvizsgálták.
Az átlagos napi takarmányfelvétel szárazanyagban csak széna esetében
0,7 kg volt, csak abrak esetében 1,11 kg volt, abrak+széna esetében
1,27 kg volt (amiből a széna 0,05 kg-ot jelentett), abrak+kukoricaszilázs esetében 1,12 kg volt, míg kukoricaszilázs esetében 0,4 kg volt.
A bendőpapillák fejlődése szempontjából is legkedvezőbb az abrak+széna etetése volt, ha az állat csak szénát vagy csak abrakot kapott, akkor
a papillák fejletlenek, elhaltak voltak, viszont abrak+széna etetése után
szépen fejlett, egészséges papillákat találtak.
Adatok
Összes SZA kg/nap
Napi TTM+
Mellkaskörméret
cm
Marmagasság. cm

Széna
0,70
0,70

Abrak
1,11
0,86

Széna+ abrak Szilázs + abrak Szilázs
1,27
1,12
0,40
0,95
0,49
0,88

100

103

107

99

90

94

94

96

92

90

A mellkaskörméret, marmagasság és napi testtömeg-gyarapodás is
az abrak+széna esetében volt a legjobb, mindhárom adatban jelentős
előnnyel.
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Zökkenőmentes választás
A későbbi teljesítmény és a borjú egészsége szempontjából létfontosságú, hogy a borjú fejlődése ne essen vissza a választáskor. Erre dolgozott
ki egy stratégiát a Trouw Nutrition, a megadott itatási és választási
technológiával, illetve a Calf-TMR nevű termék kifejlesztésével, aminek
az alkalmazásával a borjak számára száraz-TMR-t, vagyis teljes takarmányadag-keveréket tudunk összeállítani.
A LifeStart borjúnevelési stratégia vázlata az alábbi ábrán látható.
A tejpótló mennyisége kb. 3 hét alatt, fokozatosan van lecsökkentve
a választásig, amikorra a borjúnak legalább 1,5 kg száraz-TMR-t kell
felvennie naponta, 3 egymást követő napon.

A bendő optimális fejlődéséhez 3-féle takarmányra van szükség:
1. ABRAK: a gyorsan elérhető illózsírsavak által adott kémiai inger révén
segíti a bendőpapillák fejlődését, és serkenti a bendő vérkeringését.
2. SZÁLAS TAKARMÁNY: növeli a bendő térfogatát, és erősíti a bendő
izomzatát.
3. VÍZ: a legkevésbé megbecsült táplálóanyag! A bendő nem tud víz
nélkül fejlődni. 1 kg abrak megemésztéséhez 4 liter vízre van szüksége
a borjúnak. A víz legyen tiszta, friss és ad libitum elérhető.

A keverés sorrendje: először a pormentes, szecskázott szalmát kell a
keverőkocsiba tölteni és keverni egy ideig, hogy megfelelő legyen a
szecskaméret. Következő lépés a melasz felöntése és alapos elkeverése
(kb. 15 perc). Utoljára az abrakféleségeket és a Calf-TMR-t kell hozzáadni és alaposan elkeverni. Szorbinsav hozzáadásával megelőzhető a
penészedés is. Az elkészített száraz-TMR letakarva és száraz, hűvös
helyen tárolva több napon keresztül is eltartható. A borjakkal 2 hetes
kortól egészen 4-5 hónapos korig monodiétaként, ad libitum etethető.
A borjak kb. 5 hónapon keresztül ugyanazt a komplett takarmánykeveréket fogyasztják, ezzel elkerülhető a választáskori visszaesés.
Összefoglalás
A fentiekből látható, hogy van megoldás a választáskori visszaesés elkerülésére. A borjúnak minden változtatás stresszhatást jelent, nem szabad
egyszerre terhelni a tejitatás beszüntetésével, átcsoportosítással, új istállóval vagy takarmányváltással. A szalma-TMR alkalmazásával a borjú/
üsző 5 hónapon keresztül ugyanazzal a takarmánnyal etethető. További
előnyei, hogy az édes íz (melasz) miatt a borjak szívesen fogyasztják,
ezáltal megkönnyíti a tejpótló tápszerről szilárd takarmányra történő áttérést. A magasabb szárazanyag-felvétel révén a testtömeg-gyarapodás is
magasabb lesz, a borjak szervezete jobban fejlődik. A takarmány homogén, „minden falat egyforma”. Etetőkocsival is kiosztható.
A Sprayfo és a Calf-TMR gyártója a Trouw Nutrition, a kompromisszumok nélküli borjúnevelés elkötelezett híveként magas követelményeket
támaszt mind az alapanyagok, mind pedig a gyártás tekintetében.
A Sprayfo tejpótló tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges
növekedését és fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo
Egészséget támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a
lehető legjobb módon segítik a borjakat.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű
tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató
automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal,
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

A Calf-TMR könnyen hasznosuló energiát biztosító ásványianyag- és vitaminkiegészítő, amelyet abrakféleségekkel, melasszal és kitűnő minőségű,
lehetőleg árpaszalmával kell bekeverni. A szalmát azért részesítjük előnyben
a szénával szemben, mert a beltartalma kevésbé ingadozik, mint a széna
esetében. A javasolt szecskaméret 2-3 cm, ez a strukturális rost szükséges
ahhoz, hogy a bendőpapillákra gyakorolt dörzshatás révén azokat megfelelően tisztítsa, ezáltal megelőzze a parakeratózist (papillák elszarusodása).
A borjak számára összeállított száraz-TMR a következőkből áll:
12% árpaszalma, 12% cukorrépamelasz, 30% roppantott kukorica
(lehet durva dara), 18% roppantott árpa (lehet durva dara), 18% szójadara és 10% Calf-TMR.
A bekevert száraz-TMR beltartalma: nyersfehérje: 15,5%, ME: 10,5 MJ/
kg, nyersrost: 7,7%.

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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A Tej Világnapja online is sikeres volt
2020. június 4., Budapest – A Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács a koronavírus-járványra tekintettel idén
online keretek között rendezte meg a Tej Világnapját. A
június 3-án lezajlott rendezvény óriási sikert aratott, mivel
több, mint 50.000-szer rúgtak kapura a játékosok. Az alkalom legnépszerűbb része egy online tizenegyes-rangadóval
egybefűzött nyereményjáték volt, amely során 3 Xbox One S
és rengeteg Tejszív-logóval ellátott ajándék talált gazdára. A
Viszkok Fruzsi és Dobó Ági influencerek által is hirdetett eseményen való részvételhez egy Tejszív-emblémás rajzról vagy termékről készült fényképet kellett feltöltenie az indulóknak, majd
minél több pontot kellett elérniük a tizenegyes-játékban. A játék
közben Lázár Chef és Havas Dóra gasztro-oldalai rögös túróból elkészíthető
recepteket osztottak meg a közönséggel. A Tejszív-embléma azért kapott
idén is központi szerepet, mert a Tej Terméktanács védjegyeként csak a
magyar, kiváló minőségű termékek érdemelhetik ki annak „viselését”.
„A járványhelyzet ellenére is stabil és elfogadható a kiskereskedői megrendelések és fogyasztói vásárlások száma, viszont még így is elmondható,
hogy a magyar emberek túl kevés tejet fogyasztanak. Az online nyereményjátékkal az volt a célunk, hogy tovább növeljük az itthon készült minőségi
tej és tejtermékek népszerűségét” – fogalmazott Harcz Zoltán, a Tej
Terméktanács ügyvezető igazgatója.
2018-as adatok szerint egyébként hazánkban az uniós átlag (250 kg)
csupán kétharmadát fogyasztjuk el személyenként annak ellenére, hogy a
tejtermékeknek óriási hagyománya van Magyarországon. A rögös túró például nemrég európai uniós védelmet kapott: már csak hazai gazdaságból
származó tejből, csak tradicionális eljárással készíthető el. A tejtermékek
egy tanulmány szerint ráadásul valóban kiváló kalciumforrást jelentenek
magas kalcium- és egyéb tápanyagtartalmuk és gyors felszívódási képességük miatt. Számos ország nemzeti táplálkozási ajánlása naponta 3 adag
tejtermék bevitelét javasolja (például 1 pohár tej, 1 adag sajt, 1 joghurt),
mivel ez a mennyiség már képes biztosítani az ajánlott napi kalciumbevitelt.

Egy másik kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban
rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek
és gyorsabb tempóban is képesek sétálni. A WHO és az OGYÉI ajánlása
alapján napi legalább 0,5 liter tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket kellene fogyasztanunk a kiegyensúlyozott étrend biztosításához.
Ezen okokból indított a Terméktanács közös kampányt az Agrármarketing
Centrummal, melynek egyik első állomásaként rendezték meg az idei Tej
Világnapot is. Céljuk a fogyasztók, elsősorban a gyermekek és fiatalok több,
gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése,
segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és
tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének
bemutatásával. A Tej Terméktanács már 1992 óta küzd a magyar tejipar
felvirágoztatásáért, az iparágban dolgozók érdekeinek védelméért, 2013
óta pedig az agrárügyekért felelős miniszter által elismert, reprezentatív
szakmaközi szervezetként végzi tevékenységét. „A legfontosabb mindig is
az volt számunkra, hogy a magyar tejágazat szereplői (termelők, feldolgozók, kiskereskedők) között tisztességes verseny folyjon, valamint, hogy a
magyar emberek hazai gazdaságokban előállított, kiváló minőségű tejet és
tejterméket fogyaszthassanak” – magyarázza Harcz Zoltán.
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NEGYED ÉVSZÁZADA AZ
ÉLELMISZERBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN
Évtizedes múltra tekint vissza a Bentley Magyarország Kft. működése,
jelene pedig azt igazolja, hogy az elhivatottságnak, a minőség iránti elkötelezettségnek
és a hazánkban egyedülálló szakmai és szervizháttérnek köszönhetően a cég
megkerülhetetlen szereplője lett az élelmiszeriparnak. Buzás Csabával, a Bentley
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről.
Mire a legbüszkébb, mióta a Bentley
Mi motiválta a magyarországi piacnyiMagyarországnál végzi tevékenységét?
tást, mi volt a célkitűzésük az alapíHirtelen három dolog is eszembe jutott. Ha
táskor?
időrendben akarok haladni, akkor az első,
Két különböző kontinens gyártói alapították
hogy a Bentley saját fejlesztésű műszereit
meg anno az itthon céget. Egy új-zélandi
megszerették a tejipari szereplők, ma már
és egy amerikai gyártó kötődik a kezdenem csak tejüzemek laborjaiban, de a
tekhez. Mindkét fél az élelmiszeriparban
nagy központi laboratóriumokban is szíveés az állattenyésztésben érdekelt azóta is,
mindketten magas minőségű, egyszerűen
sen dolgoznak velük. Aztán ott a csapat,
használható és könnyen karbantartható
egytől egyig kiváló emberek és szakértők
termékeket gyártanak. A Bentley esetében
a kollégáim, nélkülük nem tudnánk ilyen
kihívás volt a tejbeltartalom-, az összcsíraszínvonalas háttértámogatást biztosítani
Buzás Csaba, a Bentley Magyarország Kft.
a partnereinknek. A „legfiatalabb” büszszámláló és a szomatikussejt-számláló
ügyvezető igazgatója
műszerek piaci bevezetése robusztus kivikeségeim pedig a most már hagyomátelük miatt, de a tervezés során a tervezők arra voltak tekintettel, hogy a nyosnak mondható szakmai konferenciák, amelyeket évről évre egyre
hatalmas amerikai távolságokat sokkal egyszerűbb leküzdeni, telefonon nagyobb sikerrel szervezünk meg az ágazat számára, és amely arra
vagy online karbantartási segítséget nyújtani, mintha komplett szerviz- hivatott, hogy a legújabb irányokat és technológiákat ismerjék meg a
csapatot utaztattak volna az országban. Az elmúlt több mint 20 év pedig résztvevők hiteles és elismert előadók tolmácsolásában.
elegendőnek bizonyult, hogy a hazai tejipari szereplők is megkedveljék
2020 első félévére egyetlen piaci szereplő sem tudott felkészülni.
az eszközöket.
Önöket hogyan érintették a megváltozott körülmények?
Milyen volt a ’90-es évek közepén az élelmiszerpiac, azon belül is Szerencsések vagyunk, minket nem érintett komolyan a járvány, de
ehhez az is kellett, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra tudjuk
a tejipar státusza?
Akkoriban elsősorban nagyüzemi termelés folyt, hatalmas mennyiségű átállítani a cég működését egy új struktúrára, mindezt úgy, hogy a
tejet dolgoztak fel – jóval kisebb számban voltak jelen a kisebb üzemek. partnereket először nagyobb eszközmennyiséggel tudtuk ellátni, nagy
Illetve a laboratóriumok fejlettsége is hihetetlen sokat változott azóta. raktárkészletünknek köszönhetően, és folyamatosan képesek voltunk
Akkoriban a trend is az volt, hogy a kötelező szabványoknak kellett kiszolgálni őket.
megfelelni, de mára az élelmiszeripari gyártók részéről komoly igény
mutatkozik arra, hogy minél szélesebb tesztelésnek vessék alá termé- Milyen várakozásokkal tekint az év második felére?
keiket, ezzel is kiemelve azokat a versenytársak közül. Az egészséges Röviden: pozitívan és bizakodóan. Új termékeket vezetünk be a piacra,
versenyszellemhez pedig a technológia nagyszerű partner, hiszen olyan amelyek komoly segítséget nyújthatnak a tejipari szereplők számára is,
tesztek, műszerek és eszközök is elérhetők, amelyekről korábban talán folytatjuk az egészségügyi szegmensünk bővítését, és persze, ahogy
eddig is, legjobb tudásunk szerint alkalmazkodunk bármilyen változó
álmodni sem mertünk.
körülményhez, hiszen lassan már minden eshetőségre van stratégiánk.
Hogyan építkezett a Bentley Magyarország az elmúlt 24 év során?
Bentley Magyarország Kft.
Célunk a kezdetek óta nem változott, mindig arra törekedtünk, hogy
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
csak kifogástalan minőségű termékek szerepeljenek a kínálatunkban,
+36-22-414-100 . www.bentleylabor.hu
még akkor is, ha ez alkalmanként az árakban is megmutatkozott,
emellett pedig olyan értékesítési és szervizcsapat létrehozása volt a
cél, akik révén a partnereknek kimagasló szakmai támogatást tudunk
adni – természetesen megfizethető áron. Ma már azt látjuk, hogy az
egyik legfőbb piaci igény, hogy minél gyorsabban, ha lehet, azonnali
eredményeket kapjanak, ezt próbáljuk mi is lekövetni beszállítóinkkal
együtt. Új irányként jelentkezett az életünkben, hogy elkezdtünk nyitni az
egészségügyi szegmens irányába is, ahol ugyanazokat a célokat tűztük
ki magunk elé, mint az élelmiszeriparban.
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EGYETLEN OLTÁSSAL
A TÜDŐOGYULLADÁS ELLEN!
oldatos injekció szarvasmarháknak és juhoknak A.U.V.

GYOZD LE A TÜDŐOGYULLADÁST!
Célállatfaj:
Hatóanyag:
szarvasmarha, juh
1 ml tartalmaz 300 mg tilmikozint
Javallat:
Szarvasmarha: Mannheimia haemolytica és Pasteurella multocida által
okozott légzőszervi megbetegedések kezelésére. Interdigitalis nekrobacillózis
(büdös sántaság) kezelésére.
Juhok: Mannheimia haemolytica és Pasteurella
multocida által okozott légúti fertőzések kezelésére.
A Dichelobacter nodosus és Fusobacterium
nechrophorum által okozott
büdös sántaság kezelésére.
Staphylococcus aureus és
Mycoplasma agalactiae által
okozott akut tüdőgyulladás
kezelésére.

Vényköteles állatgyógyszer. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétő
ol további felvilágosítást!

Tolnagro Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142 - 146.
Telefon: +36 74/528-528
Fax: +36 74/528-530

Nyitvatartás: H-P 8-17 óráig
Ügyeleti telefonszám: +36 30/22-666-33
e-mail: info@tolnagro.hu
www.tolnagro.hu
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Márványsajt
Az utóbbi években egyre kedveltebbek a magyar fogyasztók körében is a nemes
penésszel érő sajtok. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy áruházláncaink sajtpultjaiban
szegényes a magyar sajtkészítők által előállított, zöldpenésszel érő sajtok választéka.
Korábban a MIZO Zrt., a Bólyi Sajtüzem, előtte pedig a Csermajori Tanüzem is
foglalkozott márványsajt készítésével. Ebben a lapszámban szeretném feleleveníteni
e közkedvelt sajt kézműves fogásait, ahogy azokat az 1950-es években végezték.

A

márványsajt eredetileg a franciaországi Roquefort környékén készült,
kizárólag juhtejből, és a környéken
lévő mészkőbarlangokban, az ott őshonos
zöldpenésszel érlelték. A roquefort elnevezés ma is csak ezeket a sajtokat illeti meg
az eredetvédelmi jog alapján. Ma a világon
ezt a sajttípust sokfelé készítik, és nemcsak
juhtejből, hanem tehéntejből és kecsketejből
is, és különböző névvel forgalmazzák őket.
Hazánkban a tehéntejből készült sajtot márványsajt, a juhtejből gyártottat pedig merinofort néven hozták forgalomba.

Márványsajt készítése tehéntejből
Előre kell bocsátani, hogy ez a sajt nagyobb
általános sajtgyártási jártasságot igényel, mint a
legtöbb hazai sajtunk. Emellett akkor lehet sikeres a sajtkészítés menete, ha a kézművesnek
rendelkezésére állnak olyan vizsgálati eszközök,
melyekkel ellenőrizhetők az egyes műveletek,
illetve folyamatok (próbatejpalack, savfokoló
berendezés, sólétöménység-mérő, levegő relatív páratartalmának mérője, hőmérők).

A tej minősége
A sajt készítéséhez legfeljebb 7,6 SH°-os
tehéntejet dolgoztak fel. Készítették üstben is,
kádban is.

A tej előkészítése
A tej hőkezelésére üzemi körülmények között
a gyors pasztőrözést alkalmazták, 72-74
°C-on 20-40 másodpercig pasztőrözték a
tejet. Kisebb mennyiségnél, manufakturális
körülmények között kíméletes pasztőrözéssel
63-65 °C-on hőkezelték a tejet. A kézművesek
gyakran nyers tejből indultak ki.
Ezután 30-32 °C-ra hűtötték a kádtejet, majd
beállították a zsírtartalmát 3,5-3,6%-ra, a tej
szárazanyag-tartalmának megfelelően. A kézműves sajtkészítők teljes tejet használtak fel.

Minél nagyobb a kádtej zsírtartalma, annál
ízletesebb sajt készíthető belőle. Ugyanis a
különleges íz- és zamatanyagokat a nemes
penészek enzimjei a tejzsír lebontása során
képezik.
Ezután annyi vajkultúrát adagoltak, hogy a
próbatej savfoka 0,4 SH°-ot emelkedjen a
beoltásig. A tej érlelési ideje kb. 20 perc volt.

A kádtej beoltása és alvasztása
A tejet nyáron 26-27 °C-on, télen 28-29 °C-on
oltották be annyi oltóval, hogy kb. 90-120 perc
alatt májas alvadék képződjön.
Az alvadék kidolgozása
Elősajtolás. Tulajdonképpen ebből áll az egész
kidolgozás. Nincs sem utómelegítés, sem utósajtolási művelet.
A tej megalvadása után az alvadékot felvágták
hárfával 4 cm élhosszúságú oszlopokra, majd
addig pihentették, míg az alvadékoszlopok
között kb. 1 cm vastagságban savó jelent meg.
Az alvadás alatt a próbatej savfoka 0,2-0,4
SH°-ot emelkedett. Ekkor a próbatej savfoka
elérte a 8,0-8,2 SH°-ot. Ezután az alvadékot
kb. 2 perc alatt sajtlapáttal óvatosan felhúzták
úgy, hogy ne törjön össze, majd 10-15 percig
pihentették. Ekkor a savó 10-15%-át lemerték, majd az alvadékot két személy tovább
aprította. Az egyikük két lapáttal, a másik vele
szemben keresztirányban sajtkarddal végezte
a műveletet. Kezdetben fél alma nagyságig,
majd a kiszedésig kb. diónagyságig aprítottak.
Ismét pihentetés következett 5 percig, majd
keverték a savós alvadékot. A keverés és az
ülepítés műveletét többször megismételték.
Arra törekedtek, hogy a kádmunka végére a
próbatej savfoka 10,0-10,4 SH°-os legyen,
azaz a kidolgozás során az összes savfokemelkedés érje el a 2,0 SH°-ot. A kidolgozás végéig
a beoltástól számítva 220-240 perc idő telt
el. Ezzel mind a kádmunka, mind az alvadék
kidolgozása befejeződött.

Formázás
Először az alvadékról annyi savót szívattak le,
hogy a maradék savó az alvadékot éppen csak
ellepje. Ezután sajtkanállal a savós alvadékot
sajtkendővel kibélelt formázókeretbe merték.
A formázókeretet egy rácsos formázóasztalon
helyezték el. Hogy a savó eltávozását elősegítsék, az alvadékot sajtkanállal kétszer-háromszor átrakták, esetenként kézzel is segítve annak lehűlését, „megfázását”. A lehűlt
alvadékrészecskék a formázás során nem
tudtak szorosan összetapadni, köztük parányi
röghézagok maradtak, így a sajt a későbbiek
folyamán röglyukassá alakult.
A megfázatott alvadékot fenékkel ellátott, enyhén kónikus, peremes alumíniumformákba töltötték. A formák mérete: 10 cm-es hengermagasság, alul 20 cm-es, felül 21 cm-es átmérővel. A formákat három részletben töltötték
meg, s közben az alsó két réteget penészporral
meghintették. Ez az érlelőpenész a Penicillium
roqueforti, amely kékeszöld színanyagot és
különleges aromát termel a sajt érése során,
emellett márványos lefutású, zöld erezetet
képez a sajt belsejében. A nemes penész
bejuttatása után az alvadékot még kézzel átkeverték, ezzel biztosították a penész egyenletes
elosztását, és további „megfázatás” is érte az
alvadékot. 1 kg sajtra 2 g penészport adagoltak. A beszórás előtt 1 rész penészporhoz 2
rész konyhasót is kevertek. Ez is elősegítette
a sajtok röghézagosságát, valamint szép erezettséget biztosított.

Csurgatás
A márványsajt a sózás előtt nem kap külső
préserőt, önpréseléssel távozik belőle a felesleges savó. Ez a művelet a csurgatás.
Formázás után a sajtokat azonnal átvitték a
csurgatóhelyiségbe. Jó minőségű márványsajtot megfelelő hőmérsékletű csurgatóhelyiség
nélkül készíteni nem lehet! Benne folyamato-
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san 16-18 °C hőmérsékletet kell biztosítani.
A csurgatási idő általában 48 óra, de télen
szükség lehet 72 órára is. A csurgatás során
a sajtokat először 10-20, majd 30 perc múlva
formával együtt megfordították, a későbbiekben óránként háromszor, majd még az első 24
órában egyre tágabb időközönként, háromszor
forgatták. A formázástól számítva 16-18 óra
múlva az alvadék savfokának el kellett érnie
a 95-100 SH°-ot. A második napon a sajtokat
formával együtt egymásra rakták, és így préselték azokat. Időközben a forgatások során a
sajtokat egymással cserélték is, hogy egyformán préselődjenek. A csurgatás addig tartott,
amíg az alvadék savfoka elérte a 110-115
SH°-ot, ami kb. 4,75-4,80 pH-nak felel meg.
Erre az időre a nyers sajtok szárazanyag-tartalma megközelítette az 50%-ot.

Sózás
A márványsajtot leggyakrabban szárazon sózták. Ezzel a módszerrel a sózás 5 napig tartott,
és ezalatt a sajtok három sózást kaptak. Az
első sózás gyengébb volt. A sajtok felületét a
sózóládában egyenletesen bedörzsölték, majd
lapjukkal a sózóasztalra helyezték. A második
sózás után a sajtokat hármasával egymásra
rakták, és naponta cserélték a három sajt sorrendjét. Az ötödik nap végére a sajtkorongok
közepe annyira megkeményedett, hogy azt
ujjal már nem lehetett benyomni. Itt ért véget
a sózás. Előfordult persze olyan eset is, hogy
negyedik sózásra is szükség volt.
Csermajorban az 1940-es években egy időben
sólében sózták a márványsajtot. 24 óráig 22%
sótartalmú, 10 °C alatti hőmérsékletű sófürdőben tartották a sajtokat, és félidőben megforgatták azokat. A sózóhelyiség hőmérséklete
is legfeljebb 10-12 °C-os volt. Az alacsony
hőmérséklettel a sajtok érlelés alatti „besajtosodását” igyekeztek megelőzni. A sózás
végére a sajttészta savfoka elérte a 125-130
SH°-ot, és ez 4,65-4,70 pH-nak felel meg.

Pikírozás
A sajtok érlelőbe kerülése előtt, a simább
felület kialakítása céljából felületi kaparásban
részesültek. Ezt követően a sajtokat átszúrták,
azaz pikírozták. E művelet során gépi úton
60-70 db 3 mm átmérőjű tűvel a sajtokat
függőleges irányban átszúrták. A szúrás célja
az volt, hogy az érlelőpenész a számára szükséges levegőhöz hozzájusson. Ha több levegőt
akartak bejuttatni, akkor a sajtot kis szöggel
elfordították, és még egyszer átszúrták.

A sajtok érlelése
A pikírozott sajtokat érlelőtálcákra rakták.
Ezek fából vagy alumíniumból készült vályúk
voltak. Rajtuk a sajtok oldallapjukra felállítva, egymástól 4-5 cm távolságra elhelyezve
értek. A levegő szabadon átjárhatott közöttük.
A szakszerű érés feltételeit biztosítani kellett:
az érlelő levegőjének 6-8 °C-osnak, relatív páratartalmának nyáron 90%, télen pedig
98%-osnak kellett lennie. A jó penészfejlődés
érdekében napi többszöri, legalább háromszori
levegőcserét végeztek.
A sajtokban kb. 2-3 hét múlva indult meg a
penészképződés. Ennek megtörténtét fúrással ellenőrizték. A jól érő sajtok felülete
nyirkos, barna foltok nélküli. Ha a felületen
gyenge volt a penészképződés, akkor egy
gyenge kaparást alkalmaztak. Ha a sajt belsejében lévő penészfejlődéssel elégedettek
voltak, akkor a fóliába csomagolás következett. Előtte azonban a sajtokat vizes kefével átdörzsölték, hogy a fólia megfelelően
tapadjon, majd alufóliába csomagolták őket.
A becsomagolt sajtokat az érlelővályúkban
szorosan egymás mellé rakták, és hetente fél
fordulattal elforgatták azokat.
2-2,5 hónapos korban a sajtokat elbírálták. Ha
gyenge volt a penészképződés, akkor az érlelőfólián keresztül újabb átszúrást kaptak. Ez
rendszerint megtette a hatását, mert néhány
nap múlva erőteljesebb penészfejlődés indult.
A sajtok a teljes érettséget 3-3,5 hónapos
korban érték el.
A beérett sajtokról a kereskedelmi forgalomba
hozatal előtt eltávolították az érlelőfóliát, felületüket lekaparták, majd a sajtokat újabb alufóliába, a feliratos csomagolófóliába burkolták.
100 liter tehéntejből általában 11-12 kg sajt
készült.

Minőségi követelmények
Külső, alak: korong alakú, az oldalán egyenes
vagy enyhén kidomborodó. Az alsó és a felső
fedőlapok gyengén homorúak. Átmérője 19-20
cm, magassága kb. 9 cm. A sajtok súlya kb.
2-2,5 kg.

A sajttészta színe (belső szín): vágási felülete
fehér vagy csontszínű, egyenletes eloszlású
kékeszöld penészerezéssel tarkítva. A röghézagokban és a szúrási csatornákban dúsabb
penészfejlődés látható.
Lyukacsozottság: egyenletesen röghézagos,
helyenként kisebb üregekkel és szúrási csatornákkal.
Állománya: Kissé morzsálódó, törékeny, emellett vajszerűen kenhető, ízlelésnél olvadékony,
könnyen szétomló.
Szaga: jellegzetes aromájú, kellemes szagú,
idegen szagtól mentes.
Íze: jellegzetesen zamatos, kissé csípős, enyhén sós, tiszta, idegen íztől mentes.
Kémiai összetétele: szárazanyag-tartalma
alapján a félkemény sajtokhoz tartozik, ezért el
kell érnie az érlelés végére legalább az 57%ot. A szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalma
legalább 52%. Ha a kézműves sajtkészítő
teljes tehéntejből készíti a sajtot, akkor ezeket
az értékeket a technológia betartásával eléri.

A márványsajt leggyakoribb hibái
Besajtosodás
A sajttészta helyenként vagy egész tömegében
elveszti morzsalékony állományát, és a színe
is sárgább lesz. Előidézheti a nem kellő mértékű savanyodás vagy a kívántnál magasabb
hőmérsékletű érlelés.
Csípős, dohos íz
Túl erős penészfejlődésnél vagy vadpenészekkel fertőzés esetén alakulhat ki. A túlérett
sajtok jellemzője is.
Gyenge penészfejlődés
Legtöbbször akkor lép fel, ha az alvadékrögök
nem hűltek le kellő mértékben formázáskor,
a „megfázatás” során, hanem összeforrtak.
Ezért a röghézagok hiánya miatt a zárt tésztában, levegő nélkül a penész nem tud kifejlődni.
Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III.,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Dr Ketting F. (1959): Laboratóriumi gyakorlatok III.,

A kéreg fizikai állapota és bevonata: kéreg nélküli, kisebb-nagyobb mértékben röghézagos,
kékeszöld erezettséggel. Fehér vagy szürkésfehér színű, helyenként előfordulhat gyenge
rúzsosság, kissé tapadós fogású.

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959.
Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet,
Budapest, 1956.

Somogyi Imre tejipari szakmérnök, tanár z
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Megvalósult innováció és K+F
az Agrometal üzemekben
Az Agrometal a tejüzemek berendezéseinek elismert gyártója, valamint a hazai
és nemzetközi tejüzemi építéseknek, beüzemeléseknek is elismert kivitelezője.

A

koronavírus okozta helyzetben ugyan időszakosan megtorpantak
megrendeléseink, de a kritikus helyzet időszakára már rendelkeztünk korábbi időpontban megkötött szerződésekkel. Jellemzően
hosszú távú együttműködésben dolgozunk, a szerződéskötések általában
fél évvel megelőzik a beruházás megkezdését. Az ütemezett beruházások
jóvoltából folyamatos van munkánk. A vírus okozta helyzet rávilágított arra,
hogy milyen előnyökkel jár, ha a magyar feldolgozóüzemet építő vállalkozás
is magyar. Ebben az esetben nem okoz gondot a beruházáshoz szükséges
anyagok biztosítása, ebből eredően nem fordul elő késedelmes teljesítés.
Beruházásaink 60-70%-a Magyarországon valósul meg, kisebbik hányadát a külföldi munkák teszik ki. A magasabb részarányú belföldi beruházási
aránnyal elégedettek vagyunk. Ez a mutatószám azt is jelzi, hogy a magyar
gazdaság fejlődik, növekszik a beruházások száma, és egyre több közöttük
a speciális termékek előállításának az igénye. A beruházások megvalósítását segíti az a korábbiaktól eltérő gyakorlat, mely szerint a pályázatok
révén megszerzett támogatásokat előre folyósítják. Legnagyobb hazai
megrendelőnk közé tartozik a Sole-Mizo Zrt. A cég fennállásának elmúlt 30
esztendejében mintegy 400 üzemet adtunk át, melynek fele tejfeldolgozó
volt. Az Agrometal cégcsoport 100-110 dolgozót alkalmaz, köztük azokat a
szakembereket, kik a gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek megfelelni a megrendelő fejlesztési igényének valóra váltásában.
Megalakulásunktól fogva az önálló arculat építése, kialakítása volt a
célunk, aminél a teljesség igényével a megrendelői igényeket, fejlesztési
célokat az egyedi elképzeléseknek megfelelően fejlesztettük ki.
Az általunk megvalósított üzemi igényekre alapozott berendezéseket,
fejlesztéseket saját technológusainkkal, elektromos és műszaki tervezőinkkel alakítottuk ki, és 30 éves gyakorlattal rendelkező kivitelezőcsapatunkkal valósítottuk meg.
Munkánk fontos eleme a digitalizáció széles körű alkalmazása, tejüzemeinknél az átláthatóság, a nyomon követés, az adatok feldolgozása, a
távelérés megvalósítása intelligens egységek beépítésével, integrált termelésfelügyeleti és követőrendszerek alkalmazásával.
Ennek szerves része a magas szintű automatizálás üzemszerű megvalósítása, aminek fejlesztése napi feladatunk.

Kültéri tejsiló

Sajtkád
Munkánk elismertségét igazolja gyártásfelügyeleti rendszereink széles
körű elterjedése, alkalmazása, egyedi innovációs megrendeléseink és K+F
sikeres pályázataink megvalósítása.
Ezek keretében kerültek kifejlesztésre és széles körű alkalmazásra folyamatos rikottagyártó berendezéseink, valamint membránszűrésre alapozott,
a savó teljeskörű feldolgozását lehetővé tevő komplex technológiánk.
Pasztőreink világszínvonalú, szigorúan szabályozott tartományban történő működtetésével, az adatok rögzítésével, archiválásával, higiéniai elemeivel, biztonsági rendszerével világcégek rendeléseit biztosította számunkra.
A pasztőrözési folyamat során, a rekuperációs fázisban a befektetett hőenergia mintegy 92-94%-a visszanyerhető. A berendezés fejlesztése K+F
keretek között tovább folytatódik, és még hatékonyabb és kíméletesebb
hőkezelést fog biztosítani a jelenleg piacon lévő berendezésekhez képest.
Az elmúlt években fokozott igény jelentkezett az emberi tényezőktől
független, automatizált működtetésű tejüzemek irányába.
A berendezéseink alkalmasak Ipar 4.0 rendszerű tejüzemekben M2M
kapcsolatok létrehozására és IOT rendszerek használatára. A működési
adatok online monitorozhatók, és tetszőleges eszközön megjeleníthetők
(PC, laptop, tablet, telefon). A hisztorikus adatgyűjtéssel működő rendszer
lehetővé teszi a termelési adatok szabványos adatformátumban történő

Tejátvételi kültéri tartályok kezelőelemei
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Savanyított gyártósor

GHEE vajgyártóvonal
importálását vállalatirányítási vagy más termelési
rendszerbe, ahol személyre szabott vizuális információvá alakíthatók, és látványosan megjeleníthetők.
Az adatkapcsolat személyre szabható, és nemcsak
az SAP rendszerben, hanem Microsoft Azure és
Microsoft Dynamics rendszerekbe is biztosítja az
alapadatok zökkenőmentes továbbítását.
Ennek fejlesztésével kialakult egyes üzemi berendezéseknél már több száz automatavezérelt szelep
és az ehhez kapcsolódó korszerű vezérléstechnológia biztosítja a termékek minőségének állandóságát,
a kezelőszemélyzet számának csökkentését.
Az egyedi igényekre alapozott fejlesztésként került
megtervezésre és legyártásra infúziós gőzsterilizáló

P&ID

Folyadékhűtő

berendezésünk, ami a termék minőségének, ízanyagának változtatása nélküli UHT sterilizálást biztosít.
A berendezés sikeres kifejlesztése, legyártása és
beüzemelése további megrendeléseket biztosított
számunkra.
CIP mosóközpontjaink szabályozottságukkal,
magasfokú automatizált koncentrációfigyelő és beállító rendszereivel, hatékonyságával a világon széles
körű elismertséggel rendelkeznek.
Ugyancsak elismert termékeink automatizált sajtkádjaink, makrocellás jégakkumulációs hűtőink és
az üzemeket teljessé tevő automatikus vagy manuális üzemben működtethető tartályparkunk.
Fotók: Monostori Gábor z
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A tejgazdaságban alkalmazott tisztítási
és fertőtlenítési munkák gyakorlata II.
Az előző lapszámunkban összefoglaltuk a nagyobb tejtermelő és tejfeldolgozó
üzemekben a kötelező, az adott üzemre kidolgozandó tisztítási és fertőtlenítési utasítás
készítésének feladatait. Ebben – többek között – meghatározni, illetve szabályozni
kellett a kézzel, illetve a cirkulációs mosással végzendő munkákat, a hatékonysági
vizsgálatok megszervezését, a személyi higiéniára vonatkozó előírásokat,
a szükséges munkavédelmi eszközök, illetve ruházat használatát stb. Külön kitértünk
a szükséges vegyszerek fontosabb kémiai jellemzőire, alkalmazásuk feltételeire.
A tejgazdaság kisebb üzemeiben is napi feladat a szakszerűen végzett tisztítási és
fertőtlenítési munka. A következőkben a gyakorlatban szerzett tapasztalataink
összefoglalásával a kis és közepes tejtermelő, feldolgozó, a kézműves termékeket előállító
üzemek szakemberei részére is segítséget kívánunk nyújtani, gondolva azokra is, akik
esetleg most terveznek tejtermeléssel és feldolgozással foglalkozni. A munkák végzéséhez
a megfelelő eszközök, technológiai berendezések és vegyszerek már könnyen beszerezhetők.
Ezek a tej és a tejtermékek összetevőinek (zsír, tejfehérjék, nagyobb mennyiségű
szárazanyag) oldásához szükséges nedvesítő, emulgeáló, szuszpendáló és oxidációs
képességekkel rendelkeznek. Az előírt feladatoknak a gyakorlatban történő szakszerű
végrehajtásához, illetve megvalósításához ma már a szükséges anyagi források viszonylag
könnyen hozzáférhetőek, a kormány részéről biztosított különböző anyagi
támogatások, pályázatok igénybevételével. Az egyes munkafolyamatok bemutatásakor
megpróbálunk minél több részletre kitérni, ezért bizonyos ismétlések elkerülhetetlenek.
A munkák hatékonyságának ellenőrzéséhez többféle vizsgálati módszert is ismertetni fogunk.
A tejtermelő gazdaságok
A szétszerelhető fejőkészülékeket az erre a célra kialakított és
berendezett helyiségben tisztítsuk és fertőtlenítsük. Itt elegendő
mennyiségben álljon rendelkezésre hideg és meleg víz, többrekeszes
mosogatómedence, valamint a munkák végzéséhez szükséges eszközök. Vákuumvezeték legyen kiépítve több csappal ellátott csatlakozóágakkal, valamint megfelelően burkolt asztal a berendezések és
a készülékek szét- és összeszereléséhez. A helyiségnek alkalmasnak
kell lennie az alkatrészek, a tisztító- és a fertőtlenítőszerek stb. szakszerű tárolására.

Kézi tisztítás esetén a lúgos tisztítószerek szennyhordó, emulgeáló
és zsíroldó hatása sokkal jobban érvényesül, ha a felületekre tapadt
szennyezőanyagokat mechanikai úton fellazítjuk. Erre a célra elsősorban a különféle kefék alkalmasak. Fontos, hogy a fejőkészülékek,
a tejtároló tartályok stb. tisztításához használatosak nagyságuk,
minőségük alapján a tisztítandó felületekhez és az egyes vezetékszakaszokhoz könnyen illeszthetőek legyenek. A „sörtéik” a meleg,
lúgos, illetve savas oldatokban is megtartsák rugalmasságukat. A túl
kemény, műanyag szálas kefék felsérthetik a puhább gumitömlők

felületeit. A drótnyelűek végeit gondosan le kell gömbölyíteni, mivel
az éles sarkúak a gumi és műanyag csövek belsejében károsodásokat
okozhatnak. A munkákhoz lehetőleg nyeles keféket használjunk, hogy
ezzel elkerüljük a dolgozók vegyszeres oldatokba történő benyúlását.
A sajtáros fejőkészülékek a tisztítóoldatok átszívatásával, vákuummal
működtethető, cirkulációs rendszerű mosóberendezések alkalmazásával tiszthatók. Ezek szakszerű használatával szétszerelés nélkül
is folyamatosan garantálható a mikrobiológiai értelemben tiszta
fejőkehely és a hozzá kapcsolódó tejtömlők, kollektorok. Igény szerint
azonban az időszakos szétszerelésükről is gondoskodni kell.
Az istállókban vagy fejőházakban felszerelt tejvezetékes berendezések
tisztítása naponta és hetenként végzendő munkákból áll. A legtöbb
gyártó vagy forgalmazó cég a berendezés tisztítását és fertőtlenítését
is magába foglaló kezelési utasítást bocsát a használója rendelkezésére (például oldatok töménysége, hőmérséklete, mosási időtartamok
stb.). Amennyiben az eljárás nem kellő hatékonysággal üzemelne,
akkor az ott dolgozó szakembereknek a berendezést szállító vagy a
szervizelést végző cég munkatársaival együtt, közösen kell kidolgozniuk a megfelelő technológiát.
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A különböző típusú tejvezetékes fejőberendezések napi tisztításában
közös, hogy a fejés befejezése után rövid időn belül el kell távolítani a
tejet a vezetékből, lehetőleg az erre a célra beépített tejcsapon keresztül. A kiürített és a mosásra kapcsolt vezetékrendszert hideg vagy langyos (max. 45°C-os) vízzel célszerű öblíteni mindaddig, amíg a kifolyó
víz tejnyomokat már nem tartalmaz. Ezt követően a tisztítószeres
vagy a kombinált tisztító- és fertőtlenítőszeres oldatot átáramoltatjuk
a tejvezetékeken, általában 20-30 percig. A kétfázisú tisztítás során
a vegyszeres tisztítást egy köztes öblítés követi, majd a fertőtlenítési
folyamatot az utóöblítéssel fejezzük be. Egyfázisú (kombinált) tisztítószerek alkalmazása során az utóöblítés után a fertőtlenítési fázis
elmaradhat. Amennyiben lehetőségünk van, szárítsuk ki a tisztított
felületeket, mert az utóöblítő vízben esetleg visszamaradt, illetve a
mindig jelenlevő mikroorganizmusok elszaporodhatnak. A felhasználásra kerülő oldatok töménységét a tisztítószereket forgalmazó cégek
javaslatai, illetve az üzem technológiai berendezésének lehetőségei,
az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok, a termelt nyerstej minősége stb. figyelembevételével célszerű megállapítani.
Két fejés között a klórtartalmú tisztító- vagy fertőtlenítőoldatot nem
célszerű a vezetékben hagyni, mert egyes alkotórészei a különböző
felületekre lerakódhatnak, az aktív klórtartalmú szerek pedig korrodálhatják az érzékeny anyagokat. A fejést követő utóöblítés esetleges
hiányosságai következtében szermaradékok kerülhetnek a tejbe, amelyek akár tejidegen gátlóanyagként is megjelenhetnek.
A kombinált hatású szerek használata tejvezetékes fejőberendezésekhez különösen előnyös. A hosszú, sok egymáshoz csatlakozó
darabból, ív alakú részekből, fel- és leszálló szakaszokból felépülő
tejvezetékrendszerben, főleg az áramlást lassító szakaszokban, lerakódások képződésével kell számolnunk. Ezért előnyös, ha a lúgos és
a savas tisztító- és fertőtlenítőszerek használata, akár napszakonként
váltogatva követi egymást.
A cirkuláció tisztításakor ügyelnünk kell arra, hogy a berendezések
minden részén megfelelő sebességgel áramoljon a tisztítóoldat, és
egyetlen berendezés vagy csőszakasz se maradjon ki ebből. A fejés
megkezdése előtt a tejjel érintkező felületeket célszerű egy hideg
vizes fertőtlenítőszeres készítménnyel átöblíteni, és amennyiben van
rá lehetőség, a szárítóberendezést is üzemeltetni.
Az istállóban vagy fejőházakban üzemelő gépek és berendezések tisztítási és fertőtlenítési munkáit a helyi tapasztalatok alapján időnként felül
kell vizsgálni. Elsősorban a tejjel érintkező felületeknek azon szakaszait
kell felderíteni, ahol vízből vagy tejből származó lerakódások („sók”)
válhatnak ki, mert ezek az utófertőződés állandó forrásaivá válhatnak.
A vegyszeres tisztítási munkák befejezését követő utóöblítést addig
kell folytatni, ameddig a folyadék kémhatása (pH értéke) az utóöblítéshez felhasznált víz értékét el nem éri (mérése lakmuszpapír segítségével egyszerűen, gyorsan és viszonylag pontosan elvégezhető).
Bizonyos járványügyi helyzetekben vagy fertőző állatbetegségek
megjelenésekor hővel történő fertőtlenítést írhatnak elő. Amennyiben
ezt helyesen és szakszerűen végzik, bármelyik vegyszeres fertőtlenítési eljárásnál hatékonyabb. A fém alkatrészek nedves és száraz

gőzzel is sterilezhetőek. A gyakori tartós, magas hőmérséklet, főleg
a száraz meleg azonban jelentősen megrövidíti a gumik élettartalmát,
és csökkenti rugalmasságukat. Ezért alkalmazása csak az eszközök hőállóképességének messzemenő figyelembevételével történhet.
A forró vizes fertőtlenítés – amennyiben még alkalmazásra kerül – a
szűrőruháknak, a textilalapú tőgytörlőknek, esetleg a fejőkészülék
egyes gumialkatrészeinek időszakos „kifőzése” is eredményesen
alkalmazható. A megfelelő csíraölő hatásra csak akkor számíthatunk,
ha a víz legalább 92-95 °C hőmérsékletű, és ezen a hőfokon legalább
5-10 percig érintkezett a fertőtlenítendő tárgyakkal. Az új fejőgépek,
tejkezelő berendezések üzembe helyezése során a tisztítási és fertőtlenítési technológia kidolgozásakor a berendezést szállító vagy szervizelő cég szakembereinek segítségét is vegyük igénybe!

A tejfeldolgozó üzemek
A nagy és közepes méretű tejüzemekben a tisztítási és fertőtlenítési
technológia kidolgozása az üzemi higiénikus vagy a tejfeldolgozással
foglalkozó szakemberek feladata. Ennek során a fehérjék peptizálását és a zsír emulgeálását, majd ennek eltávolítását általában magas
hőmérséklet alkalmazásával, erősen savas (1,5-2 pH) vagy lúgos
(11,5-12 pH) oldatok felhasználásával érhetjük el. A rozsdamentes
acélból készült belső felületeket, amelyeket a cirkulációs mosással
tisztíthatunk, általában 0,5-1% töménységű nátronlúgos, illetve
0,7-0,9% töménységű salétromsavas oldatokkal, 70-80 °C hőmérsékleten tisztítjuk.
A különböző zárt csöves és lemezes hőcserélőket és egyéb berendezéseket a feldolgozás befejezése után cirkulációs mosással, lehetőleg
azonnal el kell mosni. Igény szerint (például lemezes hőcserélők, a
termelés csökkenése esetén stb.) a berendezéseket szét kell szerelni,
és kézi úton is elmosni. A különböző zárt tartályok, kádak stb. esetében gyakran előfordul, hogy ezeket egyenként szükséges tisztítani.
A kisebb űrtartalmú, nyitott tartályokat akár a tetőszerkezetbe beépített szórófejek segítségével, vagy a korábbiakban leírt tisztítási műveletek alkalmazásával, kézi úton mossuk. A nagy űrtartamú és nyitott
tartályoknál és kádaknál kiválóan alkalmazható a habtakarító berendezés. A zárt terű berendezéseket beépített vagy kézzel behelyezhető
és mozgatható szórófejek segítségével tisztíthatjuk. Ez utóbbiakat úgy
kell megválasztani, behelyezni és működtetni, hogy a tartály belsejének minden részéről, a beépített szerelvények (keverők, elosztók,
hőmérő, szellőzőcsonkok, mintavételi csapok stb.) felületéről is eltávolítsák a tejmaradékokat, a lerakódások képződését pedig megakadályozzák. A dupla falú berendezések csírátlanítását a – már korábban
említett – két fal közé bevezetett és megfelelő időtartamig alkalmazott
gőzzel is végezhetjük. A beépített automatikák programjait lehetőleg
úgy kell meghatározni a tisztítási hatásfokot ellenőrző vizsgálatok
eredményei alapján, hogy a hőmérsékletet, a mosási időtartamot,
a tisztítószerek koncentrációját, a nyomásértékeket automatikusan
maga állítsa be. A naponta, kézzel végzendő tisztítások műveleteit
külön kell meghatározni.
A tejbeszállító és késztermékeket szállító gépkocsik napi belső és
külső takarítását az összefoglaltak alapján, a helyi viszonyoknak megfelelően kidolgozott tisztítási utasítások alapján végezzük.
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Összefoglalva, általános irányelvként megállapíthatjuk, hogy a nagy
és közepes méretű tejtermelő és tejfeldolgozó üzemekben a tisztítási
és fertőtlenítési technológiát az üzem szakembereinek a gyakorlatban
szerzett tapasztalataik alapján célszerű kialakítaniuk. Az alkalmazandó
hőmérsékleti értékeket, az oldatok töménységét, a mosási köröket és
időket, valamint az áramlási sebességet és a nyomásértéket a költséghatékonyság stb. figyelembevételével, a rendszeresen végzett tisztítás
hatékonysági, valamint a gyártott késztermékek mikrobiológiai vizsgálatainak eredményei alapján kell meghatározni.
A gyártásközi és a késztermék vizsgálatához szükséges mintavételezési helyeket, az úgynevezett „kritikus pontokat" (CCP) ki kell
jelölni, ahonnan – az előírt időtartalmanként – mintákat kell venni.
Ezek szakszerű kijelölése nélkülözhetetlen a HACCP, illetve a helyes
higiéniai gyakorlat alapján működő rendszer biztonságos működtetése
érdekében. Ezekre a helyekre célszerű gőzzel vagy egyéb módon
sterilezhető mintavételi csapokat felszerelni, és azokat a cirkulációs
mosásba bekapcsolva rendszeresen tisztítani. A mintákat a mintavételi hely szakszerű lelángolása és kifolyó tejjel vagy tejtermékkel
történő visszahűtése, illetve annak átfolyatása után vegyük, a tej és
tejtermékekre vonatkozó „Mintavételi Szabvány” előírásainak figyelembevételével.
A kistermelők esetében az előző számunkban az általános részben
bemutatott, valamint a fentiekben összefoglaltak alapján a tej nyerését, illetve a feldolgozást végző dolgozó feladata a megfelelő tisztítási
technológia kidolgozása és alkalmazása. A munkájuk során a leírtak
megfelelő alkalmazása, a kötelezően előírt, helyes élelmiszer-higiéniai
gyakorlat követelményeinek megvalósítása, illetve betartása már nem
lesz nehéz feladat.
A tisztítószereket gyártó cégek a felhasználandó oldatok töménységét általában tág határok között adják meg (például: 0,5-2,5%).
A megfelelő töménységet a felhasználónak célszerű megállapítania,
a költségtakarékos vegyszerfelhasználás, a tisztítás hatékonysági,
továbbá a késztermékek mikrobiológiai vizsgálati eredményeinek
figyelembevételével. A nagyobb tételben vásárolók számára a szállított
termékek hatóanyag-tartalmának megállapítására, illetve ellenőrzésére viszonylag egyszerű vizsgálati módszerek is rendelkezésre
állnak. Ezeket a vegyszereket előállítók – külön kérésre – a vevők
rendelkezésére bocsájtják, hogy a felhasználók is végezhessenek saját
ellenőrző-vizsgálatokat.
Meg kell említenünk, hogy az állatok vagy istállók stb. tisztításához
és fertőtlenítéséhez használt vegyszerek a tejtermelés és feldolgozás
során nem alkalmazhatóak.

A tisztítási és fertőtlenítési munka
hatékonyságának vizsgálata
A tisztítási és fertőtlenítési munka hatékonyságát mikrobiológiai
vizsgálatokkal, a gyakorlati sterilitás meglétével könnyen megállapíthatjuk. Ezen azt értjük, hogy a tisztított felületről eltávozó
utóöblítővíz kórokozókat nem tartalmaz, illetve az összes csíradarabszáma csak annyi vagy eggyel kevesebb, mint az utóöblítés-

kor felhasznált kút- vagy csapvíz összes csíraszáma (például:
500 db/ml).
A tejfeldolgozó üzemekben, amennyiben lehetőségünk van rá, a
munka hatékonyságát naponta ellenőrizzük, ezt akár a különböző
mosott felületekről származó tamponminták mikrobiológiai vizsgálataival is megállapíthatjuk. Ezek a vizsgálatok képezhetik az alapját
az üzemi tisztítási és fertőtlenítési technológiának, illetve a nyomon
követhetőségi, valamint kötelezően előírt, időszakos technológiai
folyamatok felülvizsgálatának.
A gyakorlati sterilitás meglétének vizsgálatára ma már egyszerűen
kivitelezhető, gyors és pontos mikrobiológiai vizsgálati tesztek is
rendelkezésre állnak. Ezeket minden tejfeldolgozással, de akár tejtermeléssel foglalkozó szakember különösebb szakismeret nélkül is jól
alkalmazhatja. Lehetőség van arra, hogy akár különböző csíracsoportok egyedi vizsgálatát is el lehessen végezni (például összcsíraszám,
élesztő-penészszám, feltételezett kórokozók, E-coli, Lisztéria stb.).
Hasonló tesztvizsgálatok a felhasználásra kerülő ivóvíz vizsgálatára is
rendelkezésre állnak.
A napi munka hatékonyságának vizsgálatához egy jól alkalmazható
módszer az úgynevezett ATP-vizsgálat végzése. Ennek lényege, hogy csak az élő sejtek tartalmazzák az adenozin-trifoszfát
vegyületet, aminek kimutatása viszonylag egyszerű az erre a célra
kialakított műszerek segítségével. A tisztítószereket gyártó, illetve
forgalmazó cégek rendelkeznek ilyen mérőműszerekkel, amelyeket
– kérésre – kölcsön is adnak, a megfelelő technológia kialakítása
érdekében. A vizsgálati idő általában néhány perc. Az említett
vegyület csak a jelen levő mikroorganizmusokból, növényi vagy
állati eredetű élelmiszer-maradékokból származhat. Amennyiben a
tisztítás befejezése után jelen van az ATP a távozó utóöblítő vízben,
akkor a tisztítást akár meg is lehet ismételni, illetve az alkalmazott
technológiát felül lehet vizsgálni. Ma már vannak olyan más elven
működő vizsgálati készülékek is forgalomban, amelyek akár tíz
másodperc alatt pontos eredményt adnak, sőt, a személyi higiénés
állapotok megállapítására is alkalmasak. Ezeknek további nagy előnyük, hogy vegyszermentes vizsgálatokat tesznek lehetővé, vagyis
a környezetet nem terhelik.
A tejtermelő gazdaságokban a tisztítási munka hatékonyságát általában a termelt nyerstej mikrobiológiai minősége alapján mérik, az üzemeknél a havi rendszerezésű, kötelező mintavételezések során kapott
vizsgálati eredmények alapján. A korszerű tehenészeti telepeken folytatott saját műszeres vizsgálatok eredményei is alkalmasak lehetnek
a berendezések tisztasági állapotának jellemzésére (például a termelt
nyerstej összes csíraszáma, esetleg a tejidegen gátlóanyag-tartalma
stb.). A tisztítási munka során a gyakorlati sterilitás elérése ugyan
nem kötelező, de megközelítése már javasolható. A hatékonysági vizsgálatokhoz a tejfeldolgozó üzemeknél bemutatott bármely vizsgálati
módszer jól alkalmazható.
A korábbi években a különböző tejtermelő gazdaságokban végzett
saját vizsgálataink szerint – a több órán keresztül végzett fejések
során – elsősorban a meleg nyári hónapokban, a fejés ötödig-hatodik
órájától kezdve, általában nagyobb mérvű csíraszám-növekedéssel
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kell számolnunk. Ennél hosszabb időtartamú fejés esetén célszerű
mérlegelni, illetve a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy a fejést
megszakítsuk, és egy tisztítási és fertőtlenítési fázist beiktassunk.

A tejtermelő üzemek
berendezéseinek időszakos tisztítása
A tejtermelő üzemekben a hetenkénti tisztítás és ellenőrzés feladata az
esetleges rejtett szennyeződések felderítése és eltávolítása, továbbá
a fejőkészülék alkatrészeinek ellenőrzése, a hibás vagy a pihentetést
igénylők kicserélése. Ebben a munkában a napi tisztítást végző dolgozón kívül a gazdaság fejőgép-karbantartó szerelőjének is célszerű
részt vennie.
A fejőkelyhek szétszerelésekor ügyeljünk arra, hogy az egyes alkatrészek meg ne sérüljenek. A fejőgumikat, tejtömlőket és egyéb, tejjel
érintkező gumialkatrészeket lúgos oldatban, kefével alaposan tisztítsuk meg. Közben ellenőrizzük, nincsenek-e rajtuk repedések, a fejőgumik nem deformálódtak-e, stb. Ezek „öregedését" elsősorban a
zsírok és az oxidálószerek okozzák. A felületekre került és bomlásnak
indult tejzsír, továbbá a tőgybimbók faggyúmirigyeinek váladéka és
a tőgykenőcsök zsírnemű anyagai gyorsan beszívódnak a gumikba.
Az elhanyagoltak akár az eredeti tömegük felét kitevő mennyiségű
tejzsírt is magukba szívhatnak. Ilyen állapotban duzzadtak, zsíros
tapintásúak, felületük kissé síkossá válik. Az „öregedett" gumik
felülete megrepedezik, és a mikrobák számára kitűnő búvóhelyet,
szaporodási gócot jelent. Az apró résekbe jutott csírák a fertőtlenítőszerektől jórészt védettek, fejés közben pedig a lüktető mozgás
hatására az áramló tejbe kerülnek. Az ilyen gumikat igen nehéz
csírátlanítani, helyesebb, ha azokat kicseréljük. Az öregedés úgy
is késleltethető, hogy a heti tisztítás alkalmával a leszerelt gumikat
lúgos oldatban nyeles kefével alaposan megtisztítjuk, majd néhány
napig 2-3%-os töménységű, de aktív klórt nem tartalmazó, lúgos
kémhatású oldatban áztatjuk, öblítjük és szárítjuk, majd több napra
tárolószekrénybe helyezzük. A fejőkészülék átlátszó alkatrészein a
tisztító- és fertőtlenítőoldat maradványainak kiválása következtében gyakran szürkésfehér bevonat képződik. Ennek eltávolítására
0,5-0,8%-os savas kémhatású oldatot használjunk. A heti tisztítás
alkalmával a kollektorokat is célszerű szétszerelni, csőcsonkjait

megtisztítani. A pulzátorokat – így a pneumatikus üzemelésű, továbbá a villamos energiával működőket – szakképzett szerelőknek kell
karbantartaniuk.
A lemezes hőcserélők lemezeire szennyeződések rakódhatnak le.
Ezek többnyire albumin, globulin, tejcukor, kazein és ásványi anyagok. Mivel a tisztítás során lúgos oldattal nem minden szennyeződés
távolítható el, a visszamaradó részeket csak savas oldattal lehet
eltávolítani. Ezeket a berendezéseket célszerű időnként szétszerelni,
kézi tisztítással elmosni, az esetleges lerakódásokat eltávolítani, a
hibás gumitömítéseket kicserélni. Mint már említettük, a csővezetékek tisztítása cirkulációs mosással, különböző keringtető szivattyú(k)
segítségével történhet.

A helyiségek és a környezet tisztítása,
a személyi higiénia, munkavédelem
A tejtermelő és -feldolgozó üzemekben a naponta végzett tisztítások
során (az istállók, fejőházak, tejkezelő helyiségek, üzemcsarnokok,
hűtőkamrák stb. esetében) a takarítást a padozatok lomtalanításával
(sepréssel) kezdjük. A fejőállásokban a fejés, illetve a tej feldolgozásának befejezése után a keletkezett szennyeződésektől függetlenül
a padozatot felmossuk, amelyre a berendezések tisztítása során felhasznált és felfogott tisztítófolyadékok kiválóan alkalmasak. A padozat esetleges redőzetét és hézagolását alaposan kisúroljuk nyeles
súrolókefék segítségével, a mosószer maradványait vízsugárral eltávolítjuk. Ezután például nátrium-hipoklorit vagy klórmész 2-5%-os
oldatával fertőtlenítünk. A bűzelzáró aknaszem környékére tömény,
por alakú klórmeszet szórunk. A fertőtlenítő oldatot kb. 10-25 perces
behatás után, vízsugaras öblítéssel távolítjuk el. Az üzemcsarnokokban a munkát padozattisztító gépekkel, a falak, csempék mosását
pedig mozgatható és váltakozó nyomással működtethető különböző
szórófejek alkalmazásával üzemelő, akár az erre a célra kifejlesztett
berendezésekkel is végezhetjük. A tejfeldolgozó üzemekben ez a
munka a különböző, erre a célra kifejlesztett gépekkel, eszközökkel
is történhet.
Amennyiben az ún. „tiszta” és „piszkos” övezetek különválasztása
megoldott, az öltözők, zuhanyozóhelységek, illemhelyek stb. rend-
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szeres tisztításáról és fertőtlenítéséről külön is gondoskodni kell.
Az előbbinél estenként külön szabályozásra is szükség lehet.
A helyiségek szellőztetését is meg kell oldani. Amennyiben lehetőségünk van a tejfeldolgozó üzemekben a tisztítási és fertőtlenítési munka
befejezése utáni az üzemcsarnok levegőjének „fertőtlenítésére”, akkor
azt a tisztítószert gyártó cég előírásainak megfelelően, az erre a célra
biztosított eszközzel és szerekkel, a javasolt időtartamig végezhetjük. Ezt
kövesse a megfelelő ideig tartó szellőztetés. Ma már vegyszerfelhasználás nélkül működő légtér-fertőtlenítő berendezések is alkalmazhatóak.

Hetenkénti tisztítás. A nyílászáró szerkezeteket és a falburkolatokat
általában folyamatosan tisztítjuk és fertőtlenítjük olyan módon, hogy
minden helyiség hetente legalább egyszer sorra kerüljön. A mosásra
és fertőtlenítésre használt oldatok töménységével, illetve műveleteivel
kapcsolatban az általános részben leírtak szerint járjunk el.
Időszakos munka a rovarok (legyek) elleni védekezés szúnyoghálók és
légycsapdák felszerelésével. A szennyvízaknák nyílásainak lefedésével
meg kell akadályozni, hogy a rágcsálók az üzembe bejussanak, fel
kell tárni a rágcsálók búvóhelyeit, ezek nyílásait be kell tömni. A rendszeres féreg- és rovarirtásról, valamint az épületek falfelületeinek ún.
penésztaszító vegyszerekkel történő meszeléséről, illetve kezeléséről is
gondoskodni szükséges.
A környezet tisztítását az istállókban a fejés, illetve a tejfeldolgozó
üzemekben a műszakok befejezése után végezzük. Ekkor kerülhet

sor az utak szükséges tisztítására, portalanítására, télen akár a hó
eltakarítására is. A keletkezett szemetet naponta összegyűjtjük, szeméttároló helyre visszük, amelyek zártak, és megfelelő szilárd aljzattal
ellátottak legyenek, és ahonnan rendszeresen elszállítatjuk. A burkolt
udvari felületeket a szükségnek megfelelően, de hetente legalább egy
alkalommal fel kell mosni. A szeméttárolókat rendszeresen tisztítani
és fertőtleníteni is szükséges. Időszakos feladat az udvar általános
lomtalanítása és a zöldfelületek gondozása.
A foglalkozás-egészségügynek az üzemre vonatkozó kötelező előírásait, szabályait külön (például személyi higiéniára és munkavédelemre, egészségügyi könyv meglétérre, munkaruha és védőfelszerelések használatára stb.), az „Üzemi Munkavédelmi és Higiéniai
Szabályzatban” kell szabályozni. Ugyanezek vonatkoznak, az ún.
„tiszta és piszkos” üzemrészek (övezetek) szükség szerinti kialakítására, valamint az ezek közötti mozgásokhoz szükséges útvonalak
kijelölésére. 						
Merényi Imre z
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LGAN SILÓKUKORICÁK

TÖBB TEJ, KEVESEBB ÖNKÖLTSÉG
Néhány évvel ezelőtt bevezetünk egy új módszert, a silókukorica hibridjeink értékelésére. Az LGAN Milk+ segítségével meghatározható egy silókukorica hektáronkénti
tejtermelő képessége. A közelmúltban bevezetett, és az
új LGAN hibridek kiválasztását nagyban segíti ez az értékelési rendszer.

A magas rostemészthetőségű silókukorica programunk
éppen 10 éve indult útjára Magyarországon. Partnereink
megismerték miért fontos a silózás pontos időzítése, mi
a szilázs készítésre legjobban megfelelő szárazanyag tartalom az LGAN hibridek esetében. Megtapasztalták hibridjeink tejtermelés növelésére gyakorolt hatását.
Folyamatos párbeszédet folytatunk hibridjeink felhasználóival, figyeljük elért eredményeiket és elégedettségüket.

A felmérésünkben résztvevő partnereink
közel 95%-a idén is elégedett volt az általa
termelt LGAN hibriddel!
nagyon
elégede�

47%

47%

Az LGAN Milk+ hibridekkel

elégede�

•
•
•
•

Mivel a magas színvonalú tejtermelést folytató gazdaságokban évek óta megelégedéssel használják az LGAN
silókukoricákat, az elmúlt években folyamatosan nőtt
ezek értékesítése. Ennek következtében a piac meghatározó hibridjeivé léptek elő.

A sokéves kísérleteink pozitív eredményei, illetve hazai
termelők üzemi gyakorlata és termelési mutatóik bizonyítják, hogy az LGAN silókukorica garancia a magas tejhozam elérésére!

2019-ben az LG 34.90 a legnagyobb területen
vetett silókukorica hibrid Magyarországon!
32%

10%

… és a fogyasztók elégedettsége is garantált!

Olajnövények

8%

Vt.

Versenytárs

AAPOTHEOZ

Versenytárs

Versenytárs

Versenytárs

Versenytárs

2%

Versenytárs

4%

Versenytárs

6%

LG 34.90

Piaci részarány

12%

tovább növelhető a megtermelhető hasznos energia,
gazdaságosabb a tömegtakarmány előállítás,
többlet tejhozam érhető el,
javítható a tejtermelés eredményessége,

(Forrás: Kleffmann 2019., Sorrend: a vetőmag vállaltok által
siló kukoricaként ajánlott hibridek piaci részaránya alapján.)
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