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Ha március, akkor nemzetközi nőnap. A nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet minden év
március 8-án tartanak. A nőnap munkásmozgalmi eredetű.
A nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, mára
virágos, kedveskedős megemlékezéssé vált.
Hogy kerül ez a téma ennek a
szakmai lapnak az oldalára? Mi
köze van ennek a tejtermeléshez,
a szarvasmarhák tartásához? A
világon minden mindennel összefügg. Mert ha az adott helyzetben
néhány körülmény máshogy alakul, talán más lesz a történelmünk,
máshogy alakul fejlődésünk.
A társadalmak jó részében körülbelül az 5. századig a nő- és anyaközpontú berendezkedés volt a jellemző. Ezekben a közösségekben
különös szeretet és tisztelet övezte a család nőtagjait. Az anya szava
szent volt, hiszen az élet folyamatosságát a szent öl biztosította.
A női termékenységet szimbolizáló szobrok tömkelege bizonyítja,
hogy az anyaság spirituális töltéssel rendelkezett, szentség volt,
amelyet sokáig nem kérdőjeleztek meg a társadalom férfitagjai, mi
több, alárendelték magukat a szent anyaságnak, de aztán jöttek a
tehenek. Brit kutatók arra jutottak, hogy ennek a szerkezeti változásnak okát a marhatenyésztésben kell keresni. Az elmélet szerint
az anyajogú társadalom bukását az állattenyésztés, azon belül is a
szarvasmarhák tartásának elterjedése okozta.
A csordák őrzése és legeltetése, a szaporulat védelme kitermelte
azt a réteget, amely felülbírálhatta a matriarcha döntéseit, mely a
matriarchális struktúrák felbomlásához vezetett, és végbement a
matriarchálisról a patriarchális szerkezetre való átállás. Ugyancsak
a szarvasmarhák elterjedésével párhuzamosan mentek végbe változások a nyelvben és a tárgyi kultúrában is, ahogy azt lingvisztikai és
régészeti kutatások is alátámasztják. A férfiközpontú társadalomban
a nők alárendelt szerepet játszottak, évszázados küzdelmet folytattak
az emberibb munkafeltételekért, magasabb fizetésért, a választójog
kivívásáért.
Nem ismeretlen a nők számára a mezőgazdasági munka. A régi időkben is elvégezték a házimunkát, életben tartották a családot, gondozták az állataikat, művelték a kertjüket A mezőgazdaságot többnyire
férfias szakmának tekintik, de az adatok szerint a mezőgazdasági
felsőfokú képzésben részt vevők közel felét teszik ki a hölgyek.
Az agráriumban dolgozó nők aránya az elmúlt időszakban nemcsak
itthon, hanem az egész világon növekedésnek indult.
Beregszászi Miklós z
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Hódító útjára indult a Cervinus
A Szarvasi Agrár Zrt. az elmúlt év őszén adta át tejfeldolgozó üzemét, útjára indítva
ezzel a prémium kategóriába tartozó Cervinus sajttermékcsalád előállítását.
A hely szelleme kötelez. Békés megye szellemi, kulturális központja Békéscsabától
47 kilométerre, a Hármas-Körös holtágának partján fekvő Szarvas.
Már a 18-19. század fordulóján jelentős lépések történtek itt az agrárkultúra
fejlesztésének területén. A város evangélikus lelkészének, az agrárreformer
Tessedik Sámuelnek nevéhez fűződik Európa első gazdasági iskolájának megalapítása
és a szikes talajok javítási módszerének kidolgozása. A II. világháború után
itt működött az Öntözési Kutatóintézet és a Haltenyésztési Kutatóintézet.
Napjainkban is Szarvas Békés megye egyik legjelentősebb felsőoktatási és tudományos
központja, rendkívül fejlett az agrártársadalom és az agrárkultúra.

A

hely szelleme egyértelműen érezhető
volt, mikor Szitó Imre vezérigazgató
és Darida Csaba termelési igazgató tájékoztatást adott lapunknak a Szarvasi
Agrár Zrt.-nél folyó nagy ívű fejlesztési elképzelésről, a sajtkészítés beindításáról.

Szitó Imre vezérigazgató

A 68 éves vezérigazgató Szarvason az
Öntözéses Meliorizációs Főiskola elvégzésével
indult el karrierjének útján, majd 10 évet töltött
el Csanádpalotán, egy jó hírű szövetkezetben, ahol végigjárta a ranglétrát, és termelési
igazgató lett. Ezt követően az IKR Bábolna
Orosházán lévő központjába került szaktanácsadónak, majd területi igazgatói beosztást
kapott. A számos, fontos beosztásban eltöltött
idő alatt elégséges tudást szerzett, termelési

és kereskedelmi tapasztalatokkal gazdagodott.
A gazdaság tulajdonosai 2004-ben megkeresték, és megbízták a gazdaság operatív vezetésének a feladatával.
Gazdaságunk fejlődésének története 1949re nyúlik vissza. Ekkor alapították Szarvason
is a mai szóhasználattal élve azokat a „célgazdaságokat”, melyek az állami gazdaságok
jogelődjének tekinthetők. Állami irányítás alatt
megpróbálták a szétzilálódott mezőgazdasági
termelést feltámasztani. Ez helyi viszonylatban
féltucat állami gazdaságot jelentett, melyeket
Szarvas város közigazgatási határán belül
és azon kívül hoztak létre. Ezek lefedték a
művelésben lévő szántóterület nagy részét. Az
ötvenes évek furcsa világában itt nagy területen rizs termett, számos gabonaféle, kapás- és
konyhakerti növény mellett kuriózumnak számított a gyapottermeléssel való próbálkozás.
A gazdálkodást az élő munkaerő óriási mérvű
felhasználása és a természeti körülményekkel való ádáz küzdelem jellemezte, amely
igen szerény gazdasági eredményt hozott,
ezért folyamatos állami segítségre szorult.
Mindeközben állandó szervezeti átalakítások
történtek. A jogelőd állami gazdasághoz telepítették többek között a rizstermesztési és
öntözési kutatóintézetet, majd a 70-es években a meliorációs főmérnökséget. Mivel a cég
a felsőfokú mezőgazdasági képzés gyakorlati
színhelyeként is szolgált, ezért tangazdaság
megnevezéssel is illették. A rendszerváltás
után részvénytársasággá alakult gazdaságot a
2000-es évek elején privatizálták. A több ezer
hektárt meghaladó kárpótlási igények kielégítése után az Rt. területe 2500 ha szántóföldre
csökkent, aminek használatára 50 éves bérleti
jogviszony jött létre.
A 2000-ben megvalósult privatizációnál
létrejött helyi magyar magánszemélyekből

álló tulajdonosi kör az elmúlt 20 év alatt alig
változott. A változásokat követően a vagyon
növekedése és a gazdálkodás fokozatos fejlődése figyelhető meg. Ma a gazdaság saját
tőkéje meghaladja a 3,5 Mrd-ot. Számos
fejlesztés valósult meg a növénytermesztési,
állattenyésztési és az élelmiszeripari tevékenység területén. Az elmúlt évben került
átadásra a tejfeldolgozó, melynek beruházási értéke meghaladta az 1,1 Mrd Ft-ot.
Folyamatos fejlesztés valósult és valósul meg
az öntözési rendszer területén, jelenleg 80%os az öntözött terület nagysága. A biotermesztésbe bevont terület mértéke eléri az
1000 ha-t. Az így termelt alapanyagok egy
részét feldolgozzák, a kölest és a tönkölybúzát hántolják, és liszteket is gyártanak belőle.
A konvencionális művelés alá vont területen
termesztik az állattenyésztés számára szükséges takarmánynövényeket, gabonaféléket,
olajos növényeket és nagyobb területen a
hibridkukoricát.
A tejfeldolgozó megépítése, a sajtgyártás
beindítása ügyében született döntés 3 évet
váratott magára. Ennek oka az építéssel,
működéssel és a lehetséges kereskedelmi
kockázatokkal járó, megalapozott döntés meghozatala volt. A tulajdonosok részéről egyhangúlag született döntés hátterében az állt, hogy
a gazdaság vezetését évek óta foglalkoztatta
az a kérdés, miként lehetne csökkenteni a
termelési kockázatot jelentő hektikus tejárváltozások (60-90 Ft/kg közötti felvásárlási ár)
negatív hatásait.
Érzelmi oldala is van a dolognak. Ha van
magyar tej, akkor miért nincs jó magyar sajt?
Nincs rendjén, hogy a sajtszükségletnek a
60%-át import sajtból elégítjük ki.
Kellett hozzá az a felismerés is, hogy a
tejtermelés profittermelő képessége igen sze-
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nak, kétéves itt-tartózkodási és munkavállalói
engedéllyel rendelkeznek. Munkájuk szinte
nélkülözhetetlen.
Gazdaságunk 70 éves múltja arra kötelez
bennünket, hogy a következő nemzedéknek
átadjuk a stafétabotot az újabb sikeres gazdálkodási folyamat reményében. A gazdaságvezetés továbbra is az állandóságot és a
biztonságos gazdálkodást részesíti előnyben.
Kipróbált partnerekkel szeretünk dolgozni,
értékeljük a hosszú távú, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést.
A jövőt illetően reméljük, hogy a 2021-től
életbe lépő, új EU-s és hazai támogatáspolitika kellő alapot nyújt a folyamatosan javuló
gazdálkodás eredményessége mellett a biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődéshez és
működéshez.

Darida Csaba termelési igazgató

Cervinus-család
rény. Úgy lehet csak nagyobb eredményre
szert tenni, ha feldolgozzuk azt.
Hozzájárult a döntéshez az is, hogy a
növénytermesztés nem tudja a jelenlegi mértékű árbevételét ugrásszerűen 15-20%-os
szinttel növelni, még abban az esetben sem,
ha a legmodernebb technológiát alkalmazzák,
ráadásul számolni kell az időjárás okozta
kockázati tényezőkkel.
Gazdálkodásuk legnagyobb kihívása most
a fajlagos költségek, közte a megnövekedett
munkabér okozta tehertétel. Az országos
szinten jellemző minimálbér-emelést a mezőgazdaságban sokkal nehezebb kitermelni,
mint a gazdaság nagyobb profitot termelő
ágazataiban. Ágazati sajátosságból következik, hogy ezen a területen nem tudnak
szabadon mozogni az árak, és így a piaci
viszonyok korlátozottan érvényesülnek. Az
elmúlt három-négy évben az értékesítési árak
nem emelkedtek, ugyanakkor a bérköltségek
évente 8-12%-kal növekedtek. Az agrárium
gazdaságainak egy része a megnövekedett
költségeket nem vagy csak részben tudja
kigazdálkodni. Most úgy áll a helyzet, hogy
több adót kell befizetni a költségvetésbe,
mint amit támogatásként onnan kapunk. A
közvetlen támogatás nagyobb hányada uniós
forrásból jön, annak mindössze 20%-át teszi
csak ki a hazai támogatás. A tehetősebb EU-s
országok nagyobb arányban tudják és akarják
támogatni termelőiket, így ők alacsonyabb,
versenyképesebb árral helyzeti előnyre tesz-

nek szert a piacon. Ennek következtében
bizonyos értékesítési területeken a kevésbé
tehetős országok termékei háttérbe szorulnak. További, a gazdálkodást hátrányosan
érintő körülmény, hogy az utóbbi időben az
energiaárak 130-140%-os mértékben emelkedtek. Tetézi a gondokat az a körülmény
is, hogy hasonló módon, mint az ország más
területén, Békés megyében sincs szabad
munkaerő. A gazdaságban 90 főt foglalkoztatnak, túlnyomó részük huzamosabb ideje itt
dolgozik. A tehenészetben évek óta Indiából
(Pandzsáb államból) érkezett vendégmunkásokat foglalkoztatnak. Jelenleg nyolcan van-

A sajtérlelőben

A 39 éves termelési igazgató szarvasi kötődésű, édesapja is az agrárium területén munkálkodik. A családi hagyományt ápolandó
Gödöllőn végzett gazdasági agrármérnökként,
majd mintegy hétéves kitérőt tett a multik világába. A Heineken Sörgyárban gyakornokként
kezdett, és eljutott a kereskedelmi régióvezetői
beosztásba. A gazdaságban már hetedik éve
dolgozik, mindegyik ágazatban eltöltött fél
évet, majd a három ágazatért felelős termelési
igazgató lett. A tejfeldolgozó átadása és a sajtgyártás beindulása után, melyet a gazdaság
vezetése kiemelt módon kezel, a sajtkészítésért felelős termelési igazgató lett.
A gazdaságban 1600 szarvasmarhát tartanak. A tejelő tehenészet állománya 810
egyed holstein-fríz fajtájú tejelő marhából és
azok szaporulatából áll. Éves viszonylatban a
termelt tej mennyisége 7,5 millió kilogramm.
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A tej előállításának önköltsége a járulékos
költségek növekedése okán az utóbbi évben
10 Ft/kg-mal nőtt, most tehát 110 Ft/kg. Ez
azt jelenti, hogy amennyiben nem történik
meg a tej feldolgozása, és átadják azt a
feldolgozónak, akkor nem képződik bevétel,
nullszaldós a termelés. Abban az esetben,
ha sajtot készítenek belőle, az 1 kg tejre
vetített árbevétel 20-25 Ft. Jelenleg a tejet a
Naszálytej Zrt. részére, illetve a spot piacon

2020. március

fogunk készíteni, de 2022-ben már a megtermelt tej 85-90%-át tervezzük feldolgozni.
Úgy terveztük, hogy nem aprózzuk el
magunkat, és csak egy termékcsoportot, a
sajtot fogjuk készíteni. A végzett piackutatás tapasztalata szerint a hazai termelésű és feldolgozottságú, prémium minőségű
termék iránt nyilvánul meg a legnagyobb
kereslet. Az elmúlt öt évben nem épült olyan
feldolgozó, mely nagyobb mennyiségű, az

Sajtüzem
értékesítik. Folyamatban van a GMO-mentes
termelésünk auditálása, mire a sajt a kereskedelembe kerül, rendelkezni fogunk ezzel
a minősítéssel. Azért fontos számunkra a
GMO-mentesség, mert gazdaságunk képes
egészséges, természetes módon előállított
sajtokat készíteni. Az EU és Magyarország
is szigorúan szabályozza, tiltja a GMO-t tartalmazó élelmiszerek forgalmazását, de az
állati eredetű termékek, így a tej is kívül esik
ezen a szabályozáson, pedig a tejtermelő
állatok nagy részével GMO-s szóját etetnek.
Gazdaságunkban a teljes termelési folyamatot irányítjuk. A takarmányt mi termeljük meg
saját állataink számára, és az így termelt tejből készítjük sajtjainkat. Kivételes helyzetben
vagyunk, mert sajtjaink a fogyasztók számára
nyomon követhetővé válnak a szántóföldtől az
asztalig. A termékek nyomon követhetősége
egyre inkább követelménnyé válik, de azok
a tejfeldolgozó vállalkozások, kik külső forrásból vásárolják a tejet, nem tudnak eleget
tenni ennek az elvárásnak.
Napi 20 ezer liter tejet termelünk, ennek a
mennyiségnek a feldolgozására alkalmas feldolgozót hoztunk létre Örménykúton. Termelői
kapacitásunk napi 2 tonna sajt előállítására
képes. Az idén még csak 150-200 tonna sajtot

áruházláncok mennyiségi igényét kielégítő, prémium minőségű sajtot lenne képes
előállítani, így a mi belépésünk a piacra
nem sérti a már termelést folytató üzemek
érdekeit. Feldolgozónk 1000 négyzetméter
nagyságú, ahová a tej 200 méteres, zárt
csővezetékrendszeren keresztül érkezik.
A sajtok 25 cm átmérőjűek, átlagosan 6 kg
súlyúak. A kádmunkák során speciális fehér
penészgombákat teszünk bele, ezek a gombák a felületre kijőve bevonatot képeznek,
és megvédik a sajtot a penészfertőzéstől.
A nemespenész-bevonatot egyszerű mosással
a forgatás műveletében el lehet távolítani a
felületről.
Fő termékünk a Cervinus (Szarvasi) márkanév alatt fut, melynek van 30 napos, 3 hónapos és 5 hónapos változata. A termékcsalád
hagyományos olasz alapokon, de a magyar
ízvilágnak megfelelően készült.
A Cervinus sajtcsalád mellett választékunk részét képezi egy speciális oltóanyaggal
készített, Picante elnevezésű, félkemény sajt.
A nyári szezonra egy prémium Serpenyős
Grill sajttal készülünk.
Exportpiacra szánjuk a másik, gyártani
kívánt sajtféleséget, az arab piacon kedvelt
kashkaval típusú, hevített, gyúrt sajtot.

Mi az olasz sajtkészítő iskola elvei szerint terveztük meg tevékenységünket, olasz
sajtmesterünk, Carlo Piccoli nemzetközi hírnévvel rendelkezik. Havi rendszerességgel
felügyeli az itteni munkát.
Carlo Piccoli negyedik generációs sajtkészítő kézműves, hagyományos, védett eredetmegjelöléssel készült sajtokat gyárt, bio és
hagyományos módon termelt tehén-, kecskeés bivalytejből.
Az elmúlt évtizedekben sajtjaikat mindig
Olaszország legjobbjai között tartották számon, termékeiket forgalmazzák Európa számos országában, Észak-Amerikában, Kínában
és Japánban.
2011-ben létrehozta a Nemzetközi Sajtkészítő Művészeti Akadémiát, ami a sajtgyártással kapcsolatos kultúra nemzetközi szintű
elterjesztését célozta meg.
Carlo Piccoli sajt nagymester 5 évvel
ezelőtt jött Magyarországra. 35 éves tapasztalattal rendelkezik a sajtszakmában, ezt a
tudást szeretné átadni a magyar sajtkészítő
mestereknek.
Véleménye szerint a magyar sajtok receptjei nagyon jók, de a cél az, hogy ezeket a
hagyományok megtartásával, de új feldolgozási módszerekkel készítsék el, illetve hogy új
sajtokat ismerjenek meg a fogyasztók.
Az érlelt sajtok gyártását és forgalmazásának növelését, illetve a fogyasztás szintjének
emelését szükségesnek tartja, de ezt megfelelő minőséggel kell kiszolgálni.
Szakemberként elégedett a magyar alapanyaggal. Munkaidejét igyekszik megosztani
saját üzemének irányítása és a világ számos
pontján képviselt technológiai és gyakorlati
ismeretek átadása között.
Reméli, hogy az Örménykúti Sajtüzem termékei hamarosan sikeres piaci bevezetésen
és megmérettetésen esnek át.
Jelenleg 6 fő dolgozik itt egy műszakban.
Amennyiben már teljes kapacitással működik majd az üzem, akkor két műszakban 12
főt fogunk foglalkoztatni. Speciális érlelőhelyiségünk van, ahol jegenyefenyő polcon
(jó nedvszívó képességgel rendelkező fa)
érlelődnek a sajtok. Az érlelő légtechnikája
az Európában erre a feladatra szakosodott
cég, a Standard Tech legkorszerűbb eljárást
használó technológiája, ahol az érlelés folyamatát, a hőmérsékletet és a páratartalmat
számítógép vezérli, az egyenletes hőmérsékletelosztást egy poliészter csőfüggöny
biztosítja.
Beregszászi Miklós z
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Legjobb tömegtakarmányaink 2019-ben
Átadtuk az ’Év takarmánya 2019’ díjakat a tavaszi és nyári betakarítású szilázsok/szenázsok
kategóriáiban. Három kategóriában hirdettünk győzteseket. Az alábbiakban látják a
vizsgálatba vont kategóriákat és a mintaszámokat (2019. május 1. – 2020. február 5.)
1. lucernaszilázs és lucernaszenázs: 316
minta
2. fűszilázs/szenázs (olaszperje, hibridperjék, festuloliumok, perjefélék keveréke és egyéb füvek): 105 minta
3. rozsszilázs/szenázs (rozs: kalászhányás előtt betakarítva): 122 minta
Lucerna esetében a minimális szárazanyag-tartalmat 30%-nál húztam meg, de
azon mintákat is benn hagytam a versenyben,
amelyeknek 30% alatti szárazanyag-tartalom
mellett jó volt az erjedése. A szűkítés során az
RFV (NDF és ADF alapú értékelés) volt az első
szelekciós paraméter (160 pontérték felett).
Reális cél lenne a prémium minőség kitűzése, ami 170 feletti pontszámot
jelent. Ezt követte a rostös�szetétel (NDF < 40%sza., ADF
< 30%sza. ADL< 5% sza.),
de az igazán jó minőség esetében az NDF 35%. Majd a
rost emészthetősége (NDFd48
> 45% sza.) következik. Idén
is kiemelt szerepet kapott a
hamutartalom az értékelésben, mert ezen paraméterben
elmaradunk Európától. A lucerna hamutartalma két forrásból tevődik össze:
a természetes ásványianyag-tartalom az egyik
oldal (Ca, P, K, Na, Mg), ami kb. 6-7%.

Az efölött mérhető hamutartalom főleg a földszennyeződésből származik (felcsapó eső,
egyenetlen talajfelszínből adódó
betakarítási probléma, alacsony
tarló, alacsony munkamagasságú rendkezelés és rendfelszedés). A 10% alatti hamutartalom
célként tűzhető ki a jövőben.
Ezt követte a nyersfehérje. Ha
az előző paraméterekre figyeltünk, és helyes
tápanyag-utánpótlási technológiánk van,
akkor a nyersfehérje-tartalom meghaladja a
20%-ot. Szelekciós paraméterként a minimum
21% nyersfehérje-tartalmat tűztem ki célként.
A nitráttartalmat mint állategészségi kockázati tényezőt értékeltem a szűkítés során. A határértéket 0,3%
(3 g/kg sza.) értéknél húztam
meg. A jó minőségű szilázs
erjedése sem maradhat el az
értékelésből, ezt volt az utolsó
paramétercsoport, amit ellenőriztem. Elsősorban a tejsav
mennyisége és az ammóniatartalom (fehérjebomlásra utaló
paraméter) volt a fókuszban.
Az intenzív füvek esetében a
minimális szárazanyag-tartalmat 28%-nál
húztam meg, mivel a magasabb kiindulási
cukortartalom segíti a tejsavas erjedési folya-

1. táblázat A 2019. év legjobb lucernaszilázsainak és -szenázsainak, fűszilázsainak és
-szenázsainak valamint rozsszilázsainak és -szenázsainak az előállítói.
Lucernaszilázsok és szenázsok
316 minta
Extra Tej Tejtermelő Kft., Beled
Rábapordányi Mg. Zrt.
Dávodi Augusztus 20. Zrt.
Alattyáni Tejtermelő Kft.
DPMG Zrt., Törtel
Magyaralmási Agrár Zrt.
Tirus Zrt., Kisújszállás
Hód-Mezőgazda Zrt.
Ászári Mg. Zrt.
Tedej Zrt., Hajdúnánás
Tedej-Befektető Kft., Tiszadob
Herceg-Farm Kft.
Vásárhelyi Róna Kft.
Agrár-Ker Kft., Csanádpalota
Dupor Kft., Nemeske

Fűszilázsok és szenázsok
105 minta
Dávodi Augusztus 20. Zrt.
Hunland Dairy Kft., Felsővány
Toldi-Tej Kft., Nagykőrös
Agroprodukt Zrt., Marcalgergelyi
Agroprodukt Zrt., Csót
Magyaralmási Agrár Zrt.
Tedej Zrt., Hajdúnánás
JÁSZ-FÖLD Zrt.
Tirus Zrt., Kisújszállás
Galgamenti Mg. Kft.
Állért Kft., Ete
Szabadság Mg. Szöv., Tiszalök

Rozsszilázsok és szenázsok
122 minta
Inter Agrárium Kft., Nagyecsed
Toldi-Tej Kft., Nagykőrös
Extra-Tej Kft., Beled
Kösely Zrt., Hajdúszoboszló
Tedej-Befektető Zrt., Tiszadob
Gorsium Tej Kft., Tác
ComAgro-Sardo Mg. Kft.
Galgamenti Mg. Kft.
Földesi Rákóczi Mg. Kft.
Bátortrade Kft., Nyírbátor
Tedej Zrt., Hajdúnánás

matot. Ha azonban hűvös az
idő, és sokáig kellene fonnyasztani, vagy földszennyeződéssel
terhelt az alapanyag, akkor
a romlási folyamatokat gátló
anyagok használatát javaslom
(Xtrasil, Safesil, Challenge, savkeverékek). Ezen silózási adalékanyagok mellett akár a 25%
szárazanyag-tartalom is adhat
megfelelő minőségű erjedést (a csurgaléklé
képződésére azonban számítani kell). Ezt a
paramétert követte a rost emészthetősége
(NDFd48 > 65% sza.) és a rostösszetétel
egyre szigorúbb megítélése (NDF < 45%
sza., ADF < 30% sza., ADL < 2,5% sza.,
nyersrost < 25% sza.). Idén is kiemelt szerepet kapott a hamutartalom. Az intenzív füvek
hamutartalma két forrásból tevődik össze: a
természetes ásványianyag-tartalom az egyik
oldal (Ca, P, K, Na, Mg), ami füvek esetében
kb. 5-6%. Az efölött mérhető hamutartalom főleg a földszennyeződésből származik.
Törekedni kell a 10% alatti hamutartalomra! Ezt követte a nyersfehérje-tartalom.
Szelekciós paraméterként a minimum 15%
nyersfehérje-tartalmat tűztem ki célként.
A nitráttartalmat mint állategészségi kockázati tényezőt értékeltem a szűkítés során.
A határértéket 0,4% (4 g/kg sza.) értéknél
húztam meg, pedig a 0,3%, azaz 3 g/kg
sza. lenne az ideális. Sok jó fűszilázs esett
ki a rostán a magas nitráttartalom miatt. A jó
minőségű fűszilázs erjedése esetében a tejsav
mennyisége és az ammóniatartalom (fehérjebomlásra utaló paraméter) volt a fókuszban.
Kiemelem a cukor jelentőségét, amit a
gyors (max. 48 óra), intenzív fonnyasztással
lehet leginkább megtartani. Ezért lett az egyik
díjnyertes minta egy kifejezetten nagy szárazanyag-tartalmú minta (45%), mert a fű még
ilyen szárazon is jól taposható (puha), nem
kell a tömöríthetőség érdekében túlaprítani
(megmarad tehát a struktúrhatása), de jelentős
maradványcukor-tartalma révén hatékonyan
járul hozzá a takarmányadag összcukortartalmához (napi minimum cukorbevitel tehenenként: 1 kg).
A rozs esetében a minimális szárazanyag-tartalmat 28%-nál húztam meg. de a
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romlási folyamatokat gátló
anyagok használatát javaslom
(Xtrasil, Safesil,
Challenge, savkeverékek). Ezen
silózási adalékanyagok mellett
akár a 25% szárazanyag-tartalom is adhat megfelelő minőségű erjedést (a csurgaléklé képződésére
azonban számítani kell). Ezt követte a rosttartalom; a rostösszetétel (NDF < 55% sza.,
ADF < 33% sza., ADL < 3% sza., nyersrost
< 30% sza.) és a rostemészthetőség (NDFd48
> 65%) volt az elsődleges szempont, mivel a
rozs gyors öregedése miatt ez kritikus a technológiában. Az értékelés során nagy hangsúlyt
kapott a hamutartalom (maximum 12% sza.).
A fehérjetartalom mellett (minimum 15% sza
nyersfehérje), a nitrát is szelekciós paraméter
volt (<0,4%, azaz < 4 g/kg sza.). Több takarmányminta ezen paraméter miatt nem kerülhetett a legjobbak közé! A fiatal alapanyagok
között sok volt a nitrátos.
A 2019. év legjobb lucernaszilázsainak és
-szenázsainak, fűszilázsainak és -szenázsainak valamint rozsszilázsainak és -szenázsainak az előállítói az 1. táblázatban láthatóak.
Gratulálunk!
Az ’Év lucernaszilázsa 2019’ díjat két cégnek
adtuk át, mint megosztott díjat. Gratulálunk!

Alattyáni Tejtermelő Kft.
ATH1903978
Rábapordányi Mg. Zrt.
ATH2000410
Az ’Év fűszilázsa 2019’ díjat szintén két cégnek
adtuk át, mint megosztott díjat. Gratulálunk!
Toldi-Tej Kft., Nagykőrös
ATH2000270
Hunland Dairy Kft., Felsővány
ATH1905886
Az ’Év rozsszilázsa 2019’ díjat az alábbi cégnek
adtuk át, már az 5. alkalommal! Gratulálunk!
Extra Tej Tejtermelő Kft.,
Beled
ATH1903140
A mintaszám ugyan rendkívül kevés volt, de
példaértékűnek tartom a tritikáléval történt próbálkozást. A beledi tritikálészilázs azt mutatja,
hogy kiváló étrendi hatású szilázs készíthető
üzemi körülmények között tritikáléból is.
A lucernaszéna-mintákból nem választottunk díjnyertest, mert még a legjobbak is alig
haladták meg a 160-as RFV értéket (rostalapú
értékelés, USA). De azért kiemelendő két cég,
akik láthatóan nagy erőfeszítést tettek, hogy jó
minőségű és jól emészthető lucernaszénájuk
legyen. Ez a két cég:
Magyaralmási Agrár Zrt. (ATH1903176)
Alattyáni Tejtermelő Kft. (ATH1903979)

A rétiszénamintákból sem választottunk díjnyertest, de azért kiemelendő három cég 4
mintával, akik jó minőségű és jól emészthető
rétiszénát készítettek. Az egyik cég, az Őrségi
Nemzeti Park ráadásul számos korlátozás mellett kell, hogy a szénáit betakarítsa. Ez a három
cég az alábbi:
Tiszamenti Milk Kft., Tiszatarján (ATH1902685)
Szabadság Mg. Szöv., Tiszalök (ATH1902906)
Őrségi Nemzeti Park (ATH1904322,
ATH1904323)
A 2020. évi betakarításhoz segítséget jelenthet a kiváló minőséget jelző céltartományok
meghatározása a növénytermesztő kollégák
számára, amihez az alábbi értékek adnak
iránymutatást (2. táblázat). Ezen értékek a
kiváló minőséget jellemzik, és reális értékek
hazai körülmények között, mert a legjobb hazai
szilázsok üzemi átlaga. A potenciális hozamot
azonban jelentős mértékben csökkentik. Ha
nem tartjuk ezen adatokat reálisnak, akkor
lehet később kezdeni a betakarítást, nagyobb
hozamnál, de akkor tudomásul vesszük, hogy
ez limitálni fogja a nyári szárazanyag-felvételt, a tejtermelést és a szaporodásbiológiai
eredményeket, továbbá a lucernára lesz a sor
végén drámai hatással a késői kezdés.
Idén kiváló minőségű tömegtakarmányok
közül kellett kiválasztani a legjobbakat, ami nem
volt egyszerű feladat. A kritikus pontok továbbra
is a fenológiai fázis, a hamu- és a nitráttartalom.
Ezen kellene a következő szezonban javítani.
dr. Orosz Szilvia z

2. táblázat A tavaszi betakarítási szezonhoz javasolt céltartományok három tömegtakarmány esetében 2020-ra (kiváló minőség és mérsékelt hozam
első kaszálásra, az állategészséget támogató takarmányhigiénia)
Lucernaszilázs vagy -szenázs
(bimbózás előtti stádium)

• minimum 30% sza. vagy
• gátlóanyaggal min.25% sza. (csurgaléklé
képződésére kell számítani)
• opt. 35%sza.
• lehet cél a 40-45%, de figyelni kell a
struktúrára (javasolt az 1 cm a szecskahossz, ami káros hatással lehet a TMR 2.
tálcájára, ami min. 40%, különösen silómarás esetében)
Min. 170 RFV
22-24% sza. nyersfehérje
20-25% sza. nyersrost
35-37% sza. NDF
2,5-2,6% sza. ADF
4,0-4,5% sza. ADL
max. 10% sza. hamu
45-50% NDFd48
6,0 MJ/kg sza. NEl
max. 3 g/kg sza. nitrát

Korszerű fűszilázs vagy -szenázs

Rozsszilázs

(buga/kalászhányás előtt)

(a kalászka a hasban van, és 6-10 cm hosszú)

• 28% szárazanyag vagy
• gátlóanyaggal való kezelés mellett min. 25%
(csurgaléklé képződésére kell számítani)
• opt. 35%sza.
• lehet cél a 40-45%, hogy több cukor
maradjon meg a szenázsban (a fű jól
taposható ugyan, de itt is csökkenteni kell
a szecskaméretet 1,5 cm-re). Vigyázat,
melegedni fog bontás után (ha nem kezeltük az aerob stabilitást fokozó anyaggal)!
15-18% sza. nyersfehérje
20-25% sza. nyersrost
40-45% sza. NDF
25-30% sza. ADF
max. 2,5% sza. ADL
max. 10% sza. hamu
70% NDFd48
6,1-6,3 MJ/kg sza. NEl
max. 3 g/kg sza. nitrát

• minimum 30% sza. vagy
• gátlóanyaggal min. 25% sza. (csurgaléklé
képződésére kell számítani)
• opt. 35%sza.
• nincs realitása a 40% szárazanyag-tartalomnak április közepéig, de ha mégis,
akkor 1 cm a szecskahossz, ami káros
hatással lehet a TMR 2. tálcájára, ami min.
40%, különösen silómarás esetében)
min. 15% sza. nyersfehérje
25-28 sza. nyersrost
max. 50 % sza. NDF
max. 30% sza. ADF
max. 3% sza. ADL
max. 10% sza. hamu
70% NDFd48
6,0 MJ/kg sza. NEl
max. 3 g/kg sza. nitrát
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HERBAMIX HASFOGÓ bevezetése
a borjúnevelésben Magyarszéken, 2019
A magyarszéki szarvasmarhatelepen hasmenéses problémák voltak 2019 nyarán
a borjaknál. Szerettünk volna olyan megoldást találni, mely mellőzi az antibiotikumokat.

A

HERBAMIX HASFOGÓ készítményt kezdtük el alkalmazni az üszőborjaknál az alábbiak szerint. A bikaborjak voltak a kontrollcsoport.
Az első 7 életnapban napi egy alkalommal a tejpótlóba keverve
kaptak a holstein-fríz üszőborjak 12 ml-t, a jersey borjak 8 ml-t.
Súlyos esetben a borjúnak plusz egy adagot közvetlenül fecskendőből drencseltünk a szájába. Ezt általában nem kellett másodjára
ismételni, az első dupla adag is hatásosnak bizonyult.
A javulás már néhány nap után látható volt a kezelt borjaknál, míg a
kontrollcsoportnál változás nem volt tapasztalható.
Összegezve a tapasztalatainkat: A készítmény antibiotikum nélkül sikeresen megszüntette a kezelt csoport hasmenéses tüneteit.
Adagolása könnyen beilleszthető volt a telepi munkafolyamatokba.

„Minden benne van, ami egy újszülött borjú indulásához kell”
A HERBAMIX HASFOGÓ vénymentesen forgalmazható terméket kifejezetten újszülött borjak számára állították össze. Az életük első hetében
őket érő nehézségek leküzdésében nyújt komplex megoldást.
A HERBAMIX HASFOGÓ 8 féle illóolaj, továbbá csipkebogyó-kivonat,
hasznos vitaminok és egyéb, tápanyag-hasznosulást segítő anyagok
keveréke. Az allicin, a cineol, a terpinénol, a timol, a karvakrol és a

kamazulén hatóanyagoknak köszönhetően jelentős baktérium-, vírus-,
protozoa- és gombaellenes, továbbá gyulladáscsökkentő és immunstimuláns hatással bír.
A HERBAMIX HASFOGÓ képes csökkenteni az újszülött borjakat érő
kórokozónyomást (E.coli, rota-, corona-vírus és criptosporídium), így aktívan hozzájárul az alapvető fontosságú, hasznos bélflóra kialakulásához.
Az emésztést segítő komponensek, mint a fokhagyma, a rozmaring,
az oregano, a kakukkfű illetve a lecitin, az L-karnitin, a tejsav és a B1és B3-vitamin jó étvágyat csinálnak, továbbá fokozzák a táplálóanyagok
felszívódását és hasznosulását.
A nyálkaoldó, légúttisztító összetevők (eukaliptusz, teafa, kakukkfű,
fahéj) jelentősen javítják a tüdő oxigénellátását, így – a jó közérzeten
túl – növelik az anyagcsere hatásfokát.
Ezt a komplex, jótékony hatást igazolják vissza partnereink gyakorlati
tapasztalatai:
• egészséges, jó közérzetű borjak;
• kevesebb hasmenés az első két hétben;
• a kezelt, hasmenéses borjak gyorsabb felgyógyulása;
• jó súlygyarapodás a választásig;
• kevesebb kiesés.
Knotik Ottília, agrármérnök z
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Ismét útnak indította iskolai edukációs
roadshowját a Tej Terméktanács
„Van itthon tej” elnevezéssel ismét útnak indította iskolai edukációs kampányát a Tej
Terméktanács, amelynek célja a tejfogyasztás népszerűsítése, valamint a tej
pozitív élettani hatásainak bemutatása a gyermekek számára. A mintegy 100 általános
iskolában megrendezésre kerülő program során élményállomások segítségével
kerül bemutatásra kicsiknek és nagyoknak, hogyan kerül a tej az istállókból vagy a réten
legelő tehenektől a boltok polcaira. Az edukációs kiállítás során – egy dietetikus
által tartott előadást követően – izgalmas, érdekes játékokon keresztül ismerkedhetnek
meg a gyermekek a tej- és tejtermékek fogyasztásának előnyeivel.

J

anuárban elkezdődött a Tej Terméktanács
által szervezett, „Van itthon tej” elnevezésű iskolai edukációs kampány. A roadshow
keretében mintegy 100 iskolában kerül megrendezésre a mobil kiállítás, amelynek célja, hogy
megszerettesse a gyermekekkel a tej fogyasztását,
bemutassa a tejtermékek sokféleségét és szerepét
az egészséges táplálkozásban, továbbá eloszlassa azokat a tévhiteket, melyek a tejtermékek
előállításához, vagy fogyasztásához kapcsolódnak. A program kiemelt
célja, hogy ösztönözzön a hazai tej és tejtermékek fogyasztására, az
egészségtudatos táplálkozásra az iskolai keretek között is, hiszen
az itt szerzett ismeretek jobban beépülnek a gyermekek mindennapi
táplálkozási kultúrájába, ezáltal
szokásukká válik a tejivás és a
tejtermék fogyasztás.

„A tej és tejtermékek számos
pozitív élettani hatással rendelkeznek, amelyek miatt nem
hiányozhatnak a kiegyensúlyozott étrendből. Ahhoz azonban,
hogy az egészséges táplálkozással kapcsolatos információk
beépüljenek a mindennapokba,
a gyerekeket mielőbb meg kell
ismertetni azok jelentőségével,
hogy később – a jövő vásárlójaként, a következő generáció
tagjaként – már tudatosan
olyan termékeket válasszanak, amelyek táplálóak és
egészségesek. A kiállítással célunk, hogy a gyermekek tudatos
fogyasztóvá váljanak, minél inkább szem előtt tartva a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is. Fontosnak érezzük
továbbá, hogy a dietetikus előadásában elmagyarázza a gyermekeknek a tej és növényi alapú helyettesítő termékek közötti
alapvető különbségeket. Azon vagyunk, hogy játszva, a programokat élvezve, valamint egy tőlünk kapott – hasznos információkat
tartalmazó – apró ajándékot megőrizve tanuljanak a gyerekek”
– mondta Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

A roadshow során élményállomások segítségével
kerül bemutatásra a gyermekek és pedagógusaik
számára, hogyan kerül a tej a boltok polcaira. A
gyerekek összesen öt állomáson keresztül járhatják végig a tej útját, ahol modern eszközök
segítségével ismerkedhetnek meg a teljes folyamattal. Ezek között szerepel egy virtuális valóság
formájában megalkotott állomás, ahol a mesés
környezetben a gyerekeknek a feladata az, hogy
a traktorokon érkező tejtermékeket kiválogassák és felmatricázzák
Tejszív logóval. Emellett játékosan kipróbálhatják a tehénetetést és
a tehénfejést is. A program során
a gyermekek megtapasztalhatják a
kiterjesztett valóságot is, melynek
során megtudhatják, milyen szabad szemmel nem látható ásványi
anyagok, vitaminok találhatók meg
a tejben. A gyerekek ezenkívül egy
versenypályává alakított terepasztalon megismerkedhetnek a tejtermelés folyamatával, szimbolizálva
a tej útját a tejtermelő gazdaságoktól a boltok polcáig. Végül pedig
egy dietetikus segítségével – kellő
szakmaisággal, de mégis gyermekek nyelvén – megismerkednek az
egészséges életmód alapjaival.
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács z
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Az USA tejgazdasága
Az Amerikai Egyesült Államok (USA) a Föld harmadik legnagyobb területű
és népességű országa, Észak-Amerika középső részén helyezkedik el, és jelenleg még a világ
vezető gazdasági és katonai hatalma. Területe 9.826.000 km2, lakossága
325.365.000 fő. Az ország az évente megtermelt, egy főre jutó GDP-t tekintve a világelsők
közé tartozik, és fontos szerepe van a bankvilág irányításában.

A

z USA nagy kiterjedése miatt éghajlata változatos képet mutat,
és (a sivatagos területek, illetve a magas hegyek kivételével)
többnyire kedvező a mezőgazdasági termelés és export szempontjából, amelyben világelsőnek tekinthető. A mezőgazdaságilag
hasznosított terület aránya a teljes területen belül meghaladja a 44
százalékot, ami a nagy kiterjedésű országokhoz (Oroszország, Kína,
Brazília, Ausztrália) viszonyítva jóval magasabb arány.

A hivatalos statisztikák szerint az USA a világ legnagyobb tehéntejtermelő országa – a legutóbbi öt év átlagában – évi 91,3 millió tonnás
kibocsátással és 9,64 milliós tejhasznú szarvasmarha-állománnyal.
India összes tejtermelése viszont ennél jóval nagyobb, de ott az egykét tehenes, kistelepüléseken élő, vidéki gazdáknak a kizárólag saját
fogyasztást szolgáló termelését nem lehet figyelembe venni, mivel
ezekről hivatalos adat nincs, és a több mint 60 millió fős bivalyállomány által termelt tejet is külön kategóriába sorolják.
A 2018/19. évi szezonban az USA fejőstehén-állománya mintegy
100.000 fővel csökkent, a tejtermelés azonban azonos szinten maradt,
mivel az egy tehénre jutó tejhozam évi 9.650 kg-ra emelkedett, ami
országos átlagként (Izrael után) a második helyet jelenti a világon.
A szarvasmarhatartás és tejtermelés az USA-ban a 17. században
kezdődött, amikor az európai telepesek az első teheneket (főleg
ayrshire és guernsey fajtákat) bevitték az országba, kezdetben azonban a termelés gyakorlatilag csak a vidéki lakosság saját fogyasztását szolgálta, és a tej-, illetve húshasznosítási irány nem vált el
szigorúan egymástól, pontosabban hosszú időn át a kettős hasznosítás volt a jellemző. A kifejezetten kereskedelmi forgalmazásra szánt
iparszerű tejtermelés csak a 19. század második felében kezdődött.
Néhány évtizeddel később megindult a holstein típusú tehenek
tömeges beáramlása, ami több felfedezéssel együtt újabb lendületet
adott a tömegtermelésnek. Ilyen felfedezésnek tekinthetők a (kezdetben pedállal hajtott) fejőgépek, a kézi hajtású fölözők bevezetése
és a hűtéstechnika gyors fejlődése, valamint a TBC elleni hatékony
kezelés és a tejpasztőrözés elterjedése. Az 1895-ben az USDA által
létrehozott Állati Termelési Iroda (Bureau of Animal Industry) létrehozása tovább javította a tej tömegtermelésének és forgalmazásának
lehetőségeit.
Azóta ez a helyzet alapvetően megváltozott, és a hústermelés került
túlsúlyba, nevezetesen a legutóbbi 3 évben az országban tartott 95
milliós nagyságrendű szarvasmarha-állománynak mintegy kilenctized
része a hústermelést szolgálja.
Mára a tejtermelés az USA mezőgazdaságának egyik meghatározó
szektorává vált, és azt teljes egészében átszövi, amint azt a követke-

ző számok bizonyítják: az évente előállított nyers tej és feldolgozott
termékek értéke 630 milliárd dollárra, a termelők által befizetett adók
összege pedig 64 milliárd dollárra becsülhető. Az országban 40.000
tejtermelő farm és mintegy 1.300 nagy tejfeldolgozó üzem működik,
amelyek termékei nélkülözhetetlen szerepet játszanak a lakosság
élelmiszer-ellátásában. A termelés a forgalmazással együtt 2,96
millió amerikai polgárnak biztosít munkalehetőséget. A tejtermékek
exportja pedig évente több mint 5,6 milliárd dollár bevételt jelent az
országnak.

A múlt és egy tejüzem ma
A tejtermelés területi eloszlása elsősorban a sűrűn lakott körzetekhez
(a fogyasztók közelsége miatt), illetve a takarmánytermő területekhez
igazodik, és az ország különböző régióiban meglehetősen egyenetlen.
Bár tejtermelés az USA 50 államában folyik, a fejőstehenek közel 65
százaléka hét államra (Kalifornia, Wisconsin, New York, Idaho, Texas,
Pennsylvania és Minnesota) koncentrálódik.
Az USA tejtermelésére a nagy fokú koncentráció jellemző. Egy tejtermelő gazdaságra átlagosan 120-130 fejőstehén jut, ez azonban
nem igazán tükrözi a valós helyzetet, mivel sok olyan farm működik,
ahol 1.500-2.000 tehenet vagy annál is többet tartanak, viszont 1-2
tehenes kisgazdaságok gyakorlatilag nem léteznek. A legutóbbi 30
évben a tehéntartó farmok száma közel 40 százalékkal csökkent,
miközben az egy farmon tartott maximális tehénlétszám 60 százalékkal növekedett. A tartás körülményeit meghatározza a magas
fokú gépesítettség és automatizálás. Ez egyben azt jelenti, hogy a
tejhasznú tehenek több mint 90 százaléka nem vesz részt legeltetéses
tartásban, holott az amerikai tejtermelés első évszázadában a legelőfű
a fő takarmányforrást jelentette. Az utóbbi évtized óta viszont több
gazdaság igyekszik – legalább részben – ehhez az ősi tartási formához
visszanyúlni, mivel több tanulmány kimutatta, hogy az tehenenként és
évente 100-200 dollárral több nyereséget képes biztosítani az istállózó
tartáshoz képest. Ennek gátat szab, hogy a legelők hozama nehezen
tud versenyezni az általában a vetéstől a betakarításig gépesített
növénytermesztéssel, illetve a nagyobb hozamú legelőket inkább a
húsmarhatartásban hasznosítják.
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A nagy tejfeldolgozó vállalatok között vannak multinacionális és tisztán
USA-tőkével működő cégek. A legnagyobb ilyen vállalkozás a svájci
székhelyű Nestlé, amelynek (nem kizárólag tejtermékekből származó)
éves forgalma meghaladja a 14 milliárd dollárt.
A fejőstehenek fő takarmányát a kukorica- és gabonaszilázs, valamint
a széna és a kukorica, kisebb részben a gyapotmag, illetve a különböző adalékok alkotják. A nagyobb telepeken az adagok összeállítása
az állatok teljesítménye szerint igazítva, takarmányozási szakértők
bevonásával, számítógépek segítségével történik. A Science Daily
hírportál 2019 novemberében közölt cikke érdekességként megemlíti,
hogy az USA-ban viszonylag sok tejtermelő időnként 1-2 százalék
agyagot kever a fejőstehenek takarmányadagjába az aflatoxinhatás és
a bendőacidózis (SARA) mérséklése céljából.
Az ország tejhasznú állományának túlnyomó többségét 6 fajta
(holstein, jersey, borzderes, guernsey, ayrshire, shorthorn) alkotja,
miközben a holstein fajta részaránya meghaladja a 70 százalékot.
A mesterséges termékenyítés és az állatok szaporítása ugyancsak
tudományos alapokra van helyezve. Ennek egyik hátránya, hogy ma
már túl kicsi a genetikai különbség a nagy teljesítményű tehenek
között. A Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatói szerint az ország holstein-fríz teheneinek több mint 90 százaléka 2 bikától származik, ami
egy járvány kitörése esetén nagy veszélyt rejt magában.
Az USA-ban a tejtermelésnek és -feldolgozásnak a szervezettségét és
erősségét jelzi, hogy az egyik legnagyobb tejtermelő és -forgalmazó
vállalatnak, a Dean Foodsnak a 2018 novemberében bejelentett csődje
egyelőre nem jelentett nagyobb zavart a belső tejpiacon. A texasi székhelyű Dean Foods korábban a harmadik helyet foglalta el az USA tejfeldolgozói között, 60 feldolgozóegységet működtetett, 16.000 személyt
foglalkoztatott, és évente 7,8 milliárd dollár forgalmat bonyolított.
Az egy főre jutó tejfogyasztás országosan jelenleg 65 kg körül mozog,
az utóbbi 10 évben viszont 20 százalékkal csökkent, ami főleg a
fogyasztói ízlésnek a növényi alapú (szója, földimogyoró, zab stb.)
italok irányába történő eltolódására vezethető vissza. Az ilyen italokért
a fogyasztók átlagosan a tejárnak a kétszeresét hajlandók fizetni.
Ugyanakkor a feldolgozott tejtermékek fogyasztása enyhén növekvő
tendenciát mutat. Ezen belül az egy főre jutó joghurtfogyasztás az
utóbbi 20 évben közel a kétszeresére (6,8 fontról 13.0 fontra) emelkedett. /Egy font közel 0,5 kg./ Ez főleg a krémes konzisztenciájú,
tartósítók és színezékek nélkül gyártott, görög joghurt példátlan fel-
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futásának köszönhető, amelyet egy török szakember (Hamdi Ulukaya)
vitt be az USA-ba. Ulukaya 2003-ban 50.000 dollárért – hitelből
– megvásárolt egy elhagyott és lepusztult sajtüzemet, ahol elkezdte
a magas fehérjetartalmú, Chobani márkanevű görög joghurtok gyártását. Éves forgalma 15 év alatt meghaladta az egymilliárd dollárt, a
Chobani joghurt részaránya pedig az országon belüli fogyasztásban
1%-ról 50%-ra szökött fel.
Tizenöt év alatt mintegy 40 százalékkal növekedett a sajtok fogyasztása (12 fontra), ami a nyugat-európai átlagnak az egyharmadát, a
kelet-ázsiainak pedig mintegy háromszorosát teszi ki. A sajtfogyasztásban az amerikaiak a nyugat-európai mintát követik, sajtféleségeikkel nem mindig tisztelve és elismerve a védett földrajzi megjelölésű
európai márkák gyártóinak jogait, hangsúlyozva, hogy az Európában
védett termékek gyártási technológiáját és megnevezését az óvilágból
származó emigránsok USA állampolgárként vitték be az országba.
Az USA-ban gyártják a világ fontosabb sajtféleségeit, többségükön replica megjelöléssel. A replika jelentése az eredeti másolata,
hasonmás készítése. A neten láthatók cheddar, gouda, US swiss
sajtok hatalmas sajtraktárakban, mennyezetig felhalmozva a polcrendszereken. Népszerűek a camembert, blue, feta-, mozzarella stb.
sajtféleségeknek több helyi változatai, mini sajtok is alacsony kalóriatartalommal és gyerekek részére színes csomagolásban.
Valamivel kisebb arányban (4,5 fontról 5,8 fontra) növekedett az egy
főre jutó vajfogyasztás.
Néhány évvel ezelőtt az országban előállított tejnek alig több mint 5
százaléka került exportra, mára viszont ez az arány 15 százalék fölé
emelkedett, miközben az USA több ország (Mexikó, Szaúd-Arábia,
Kanada, Kína és más délkelet-ázsiai országok) fontos tejtermékellátójává vált. Az USA Tejexport Tanácsának (Dairy Export Council) adatai
szerint 2018-ban az export főbb tételei a következők voltak: sajt (1,46
millió dollár), tejpor (1,34 mill), laktóz (313 mill), fagylalt (237 mill), vaj
(170 mill) Előkelő helyet foglal el a korábban értéktelen mellékterméknek tekintett savó, illetve savókoncentrátum kivitele, amely 2018-ban
930 millió dollárt képviselt, és a teljes előállított mennyiség több mint
60 százalékát tette ki. Az USA viszonylag magas árszínvonala azonban nem kedvez a tejtermékexportnak, mivel az importáló országok
fogyasztóinak többsége nehezen tudja megfizetni a belföldön elérhető
árakat. 2018 harmadik negyedévében az amerikai termelők átlagosan
0,42-043 dollár árat kaptak egy kg friss tejért.
A legutóbbi egy-két évtizedben az USA-ban is felfelé ívelt a kecsketejtermékek termelése és fogyasztása, de a kecskeállomány létszámáról (4
és 9 millió fő között) és az előállított termékekről csak hozzávetőleges
adatok állnak rendelkezésre. A kecsketejet elsősorban a sajtgyártásban,
illetve a gyógyhatású készítményekben és a bébiételekben hasznosítják.

Összefoglalva: Az USA tejgazdasága termelési technológiájával és
technikai színvonalával világelső, de gazdaságossága kissé elmarad
az európaitól. A megtermelt tej a belső piac ellátására bőven elegendő,
és felfelé ível az export. Sok más ország sajtféleségeit is gyártják, de
licencdíjat nem fizetnek, hivatkozva a bevándorlókra, akik meghonosították ezeket a fajtákat.
A Chobani joghurtok kínálata

dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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A BORJÚ TEJPÓTLÓ TÁPSZEREI
– A FEHÉRJE HASZNOSULÁSA, AVAGY A
BORJÚNAK MARADTAK MÉG KÉRDÉSEI
AZ ÉLET KEZDETE
MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Az intenzív borjúnevelés híveiként nem győzzük hangsúlyozni, hogy
a borjú életének első 60 napja meghatározza az egész életre szóló
teljesítményt. De hogyan érjük ezt el? Az utóbbi időben egyre gyakrabban találjuk magunkat szembe azzal a nézettel, amely szerint a
borjú tejpótló tápszerének fehérjetartalmát meg kellene növelni akár
27-28%-ra. Vajon mi lehet ennek az ajánlásnak a tudományos háttere?
Miért növeljük ilyen magas szintre a fehérjét, miközben a zsírtartalom
változása ezt nem követi? Szüksége van a borjúnak ennyi fehérjére?
Jelen cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

gés igen bonyolult, nem lineáris!). Ismert tény, hogy a létfenntartáshoz
több energia, a növekedéshez pedig több fehérje szükséges, ugyanakkor
nagyon fontos figyelembe venni a megfelelő fehérje-energia egyensúlyt
is, hiszen ha nem áll elegendő energia rendelkezésre a fehérjék lebontásához és felszívódásához, akkor a borjú szervezete elkezdi a fehérjék
elégetéséből fedezni a hiányzó energiát, ez a folyamat pedig nem olyan
hatékony, mint ha zsírból vagy cukrokból származik az energia.
Vegyünk például egy 50 kg-os borjút, napi 900 g átlagos testtömeggyarapodással:
Nyersfehérje-szükséglet: létfenntartó szükséglet (33 g) + testtömeggyarapodás szükséglete (9 x 25 g) = 258 g összesen.
ME szükséglet: létfenntartó (1,88) + (9 x 0,28) = 4,4 Mcal.
Nézzük meg táblázatos formában a kétféle nevelési ajánlást, mindkettő
900 g-os testtömeg-gyarapodást ígér:

Tejpótló fehérjetartalma
Tejpótló zsírtartalma

Mennyi a borjú fehérje- és energiaszükséglete?
A borjú fehérje- és energiaigényét számos kutatás támasztja alá.
A táplálóanyag-szükségletet rengeteg tényező befolyásolja: a borjú
növekedési görbéje, genetikai háttere, életkora, a környezet (különösen
a hőmérséklet), a bendő fejlődési üteme stb. A borjú születése után
az első 3-5 hétben nem rendelkezik növényi eredetű fehérjét bontó
enzimekkel, így számára legjobban a tejfehérje hasznosítható. Ekkor
a fehérjeszükségletet nyersfehérjével tudjuk jellemezni, feltételezve a
magasfokú emésztési együtthatót. A kérődzés beindulásával ez természetesen kiegészül a felnőttkorra jellemző értékekkel (bendőben lebomló fehérje, bypass-fehérje, az alkalmazott fehérjeértékelési rendszertől
függően). A létfenntartó-szükséglet mellett a testtömeg-gyarapodás
szükségletét is figyelembe kell venni.
A létfenntartó nyersfehérje-szükséglet 30-50 kg élőtömegre 23-33 g
között mozog, a létfenntartó energiaszükséglet metabolizálható energiában (borjú esetében még nincs szó mikrobiális tevékenységről a
bendőben) megadva 1,28-1,88 Mcal között van.
A növekedés nyersfehérje-szükséglete 100 g testtömeg-gyarapodásra
vetítve kb. 25 g, az energiaszükséglet pedig kb. 0,28 Mcal (az összefüg-

Bekeverés
koncentrációja
Oldat szárazanyagtartalma
Napi mennyiség
Napi szárazanyag-bevitel
Napi bevitt fehérje
Napi bevitt zsír
Fehérje/zsír arány

Hajtatott
nevelés
27%
17%
160 g / liter víz
(1 kg tejpótló +
5,5 liter víz)
16%

Intenzív
nevelés
22,5%
18%
160 g / liter víz
(1 kg tejpótló +
5,5 liter víz)
16%

8 liter*
1280 g
345 g
218 g
1,58

7 liter
1120 g
252 g
202 g
1,25

*Hajtatott nevelés ajánlása szerinti érték, a koncentrációt egyformára
állítottam be, de ha csak 7 litert itatunk, akkor is 302 g fehérjét viszünk
be az első esetben csak a tejpótlóval (amihez egyre növekvő mértékben
hozzájön az abrak fehérjetartalma is)!
A tejpótló tápszerek energiatartalmát a különböző értékelési rendszerek
miatt általában nem deklarálják a gyártók, az egyes összetevők emészthetősége ismeretlen, így számított értéket sem tudunk figyelembe
venni. Ezért a fehérje/zsír arányt tudjuk itt összehasonlítani (a fehérje
energiatartalma kb. a fele a zsír energiatartalmának). A táblázatból kitűnik, hogy a hajtatott nevelési ajánlások jelentős fehérjetöbbletet visznek
be a borjú szervezetébe, amellyel ugyanazt a testtömeg-gyarapodást
érik el, mint az intenzív, a szükségletet kielégítő takarmányozás. Viszont
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ha a testtömeg-gyarapodás ugyanaz, akkor ez azt jelenti, hogy az
előbbi tejpótló fehérjetartalma kb. 70%-ban emészthető, míg a második
tejpótló fehérjetartalma kb. 95%-ban emészthető! A vékonybélben fel
nem szívódott többletfehérje nem hasznosul a borjú számára, hanem a
vastagbélbe kerül, ahol különböző problémákat okoz, táptalajt biztosít
a kórokozók számára. A táblázat alsó két sorában látható a bevitt zsír
mennyisége és a fehérje/zsír arány, itt is jelentős különbséget találunk
a kétféle technológia között. Az NRC ajánlása szerint a 22% körüli
fehérjetartalom és a 17-18% körüli zsírtartalom a legkedvezőbb a borjak
számára. Kiemelt fontosságú a bevitt fehérje eredete is, legjobbak a
tejszármazékok, azok közül is a sovány tejporban lévő fehérje hasznosítható a borjú számára a legjobban.

figyelembe az egészséges növekedést, amivel növelhető az élettartam.
Ne felejtsük el, hogy a borjúnevelés valódi célja nem a rekord súlygyarapodás elérése, hanem a hosszú életű, magas szinten termelő tehén.
A költséghatékonyság értékelése során a tehén életteljesítményét kell
figyelembe venni, mivel a borjúnevelésbe fektetett költség a laktációk
számára oszlik el.
A Sprayfo 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.

Valóban jobb a több?
A magas fehérjetartalmú (>24% nyersfehérje), borjúnak való tejpótló
tápszerek arra a koncepcióra épülnek, hogy magasabb lesz az átlagos
napi testtömeg-gyarapodás, és korábban választható a borjú. Számos
kísérlet és tanulmány irányult arra, hogy alátámasszák ezeket az állításokat. A végeredmény egy igen fontos következtetés lett, amely szerint
a magas genetikai háttérrel rendelkező állományok esetében már nem
elegendő a napi összes fehérjeszükséglet (g/nap) megállapítása.
Gyakran elfelejtjük azt a kulcsfontosságú tényezőt, hogy a kiemelkedő
súlygyarapodáshoz nemcsak a fehérje és az energia mennyisége elengedhetetlen, hanem ezek aránya és egyensúlya is legalább ilyen fontossággal bír. A 20-22 % fehérjetartalmú és 17-18% zsírtartalmú, borjúnak
való tejpótló tápszerek kedvező és kiegyensúlyozott táplálóanyag- és
energiaellátást biztosítanak a borjak számára (Bartlett 2001).
Ritkán hangoztatott téma, hogy az agresszív borjúnevelési programok,
amelyeknél a táplálóanyag-ellátás meghaladja a felszívódási kapacitást,
takarmányozásból eredő vagy ozmotikus hasmenést okozhatnak. Ez a
típusú hasmenés a belekben visszatartott vízre vezethető vissza, és bár
nem valódi hasmenés, mégis kiszáradást okozhat, vagy növelheti az
egyéb patológiás eredetű hasmenések iránti fogékonyságot. Másik kérdés, hogy a felesleg mennyire terheli meg a veséket vagy a lábvégeket
(ízületek, laminitis enyhe formái), ezekről nem sok szó esik.
Vogstad és munkatársai (2015) összehasonlították a 28% és 20%
nyersfehérje-tartalmú tejpótló tápszerek itatását, ahol a fehérje emészthetősége azonos volt. A kísérlet eredménye az lett, hogy az átlagos napi
testtömeg-gyarapodás a magasabb fehérjetartalmú tejpótló esetében
magasabb lett (0.96 vs. 0.86 kg/nap), de a 28%-os fehérjetartalmú
tejpótló itatása több mint 500 g-mal csökkentette az indítótáp felvételét,
növelte az abnormális hasmenéses esetek számát, ugyanakkor nem
volt jelentős eltérés a 35. napon a testtömegben. Ez tökéletes példája
annak, hogy figyelembe kell venni a megfelelő fehérje / energia egyensúlyt, sőt, az jelentős mértékben befolyásolja a borjú egészségét és
életteljesítményét.

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 Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

Összefoglalás
A LifeStart program alapja, hogy az első 60 napban elért magas testtömeg-gyarapodás kihat a későbbi életteljesítményre. Megfelelőnek
tartjuk az átlag napi 1000 g körüli tejpótló szárazanyag-felvételt és az
1000 g körüli átlagos napi testtömeg-gyarapodást. Nagyon fontos, hogy
ezeket az értékeket ne akarjuk a csillagos égig emelni, hiszen az már
az egészség rovására mehet. A növekedés során kiemelt jelentőségű a
létfontosságú szervek és a tőgyparenchyma fejlődése, de mindig vegyük

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

www.tejgazdasagiszemle.hu
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A tejiparban alkalmazott színtenyészetek
jelentősége és alkalmazásuk lehetőségei
A tejsavbaktérium-színtenyészeteken a különböző savanyítással készült tejtermékek
gyártásánál rendszeresen felhasználásra kerülő és a termékek minőségét alapvetően
meghatározó mikrobák csoportjait értjük. Jelentőségükből kiindulva úgy gondoltuk, hogy
külön foglalkozunk ezzel a témakörrel. Természetesen minden részletre nem tudunk
kitérni, ezért csak a legfontosabb ismerteket próbáljuk úgy összefoglalni, hogy azok a kis
tejfeldolgozó üzemek szakemberei számára is érthetőek legyenek.

A

különböző alvasztásos technológiával előállított tejtermékek
gyártása során (mint például a savanyú tej és tejkészítmények,
sajtok, túróféleségek, vaj stb.) egy vagy több különböző mikroorganizmusból álló színtenyészeteket használhatunk. Közismert, hogy
a nyers tej megfelelő hőmérsékleten „spontán” is megalvad, aminek
bizonyos esetekben komoly élelmiszerbiztonsági következményei is
lehetnek. Amennyiben a kifejt tej a tejtermelő állatoktól, a gondozóktól
és a fejő személyzettől, a takarmányoktól stb., illetve az őket körülvevő környezetből különböző káros mikrobákkal fertőződik, és nyers
tejként kerül értékesítésre, fogyasztásra vagy feldolgozásra, az erősen
veszélyeztetheti a gyártott termékek minőségét, illetve a fogyasztók
egészségét.

A szakszerű, korszerű és higiénikus tejfeldolgozás során a tejtermékek ízét, állagát, valamint a többi jellemzőjét a tejhez, tejszínhez vagy
akár az alvadékhoz felhasznált, különböző mikroba-színtenyészetek,
a kultúrák alakítják ki. Ez vonatkozik az összes állatfaj által termelt
tejtételek feldolgozására is. Különösen nagy a kultúrák jelentősége a
hőkezelt alapanyagokból készült tejtermékek gyártása során, mivel
felhasználásuk nélkül nem sikerülne savanyított technológiával tejtermékeket gyártani. A nyers tejekből előállított termékek gyártása
során a használatuk ma már szinte nélkülözhetetlenek tekinthető.
(Gyors szaporodásukkal és tejsavtermelésükkel megakadályozzák
a nemkívánatos mikrobák elszaporodását, de nem pusztítják el
őket). Általános jellemzőjük, hogy legtöbbjük fakultatívan aerob, azaz
levegő jelenléte nélkül is kiválóan szaporodik. Jelentőségük táplálkozás-élettani szempontból is egyre növekszik, mivel az általánosan
alkalmazottak egy része – a legújabb kutatási eredmények alapján
– ún. probiotikus mikroorganizmusnak is tekinthető, valamint egyes
képviselőik prebiotikus anyagokat is termelnek. Ezek az anyagok alapvető szerepet töltenek be a szervezet egészségének megőrzésében.
(Probiotikumok alatt azokat a humán mikroorganizmusokat értjük,
amelyek a bélben élnek, elősegítik az emésztést, illetve a tápanyagok
felszívódását, ezért jótékony hatással vannak a gazdaszervezet egészségi állapotára. Hiányuk esetén a káros mikrobák szaporodhatnak el,
amelyek többek között emésztési zavarokat és akár mérgezéseket
is okozhatnak. A prebiotikus anyagok olyan tápanyagok, amelyek
elősegítik a bélben élő hasznos mikrobák szaporodását, mivel ezek
tápanyagai. A béltraktusban található mikrobák összességét a bél
mikrobiótájának nevezzük.)
A tejfeldolgozásban a színtenyészetek rendszeres és tudatos használata csak pár évtizedre vezethető vissza. Először Dániában alkalmazták

őket. Jelentőségüket általában két okra vezethetjük vissza. Lehetővé
teszik a savanyításra, érlelésre szánt termékek alapanyagainak hőkezelését, ami elsősorban élelmezés-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból alapvető fontosságú. Ugyanis nem mindegy, hogy
a termékek gyártása során milyen típusú (hasznos vagy káros) mikroorganizmusok szaporodnak el, illetve kerülnek túlsúlyba. Másrészt
a színtenyészetek tudatos megválasztásával irányíthatjuk a savanyú
tejtermékek, a vaj, a sajt és az egyéb termékek gyártását, jellegzetes ízének, állományának, aromájának, illatának stb. kialakulását,
valamint beavatkozhatunk a sajtérés bonyolult folyamataiba. Egyben
biztonságossá tehetjük az újonnan felfedezett és nagy jelentőségű
probiotikus tejtermékcsalád gyártástechnológiájának megvalósítását.
A tudatosan megválasztott szintenyészetek alkalmazásával akár olyan
új, egyedi állagú és ízvilágú tejtermékeket is gyárthatunk, amelyeket
a piac (a vásárlóközönség) is kellően értékelhet. Jó néhány sikeres
külföldi, de már hazai példa is felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes
kísérleteket folytatni a különböző tejsavbaktérium-színenyészetek
alkalmazásával. (Például egyedi jellegű savanyú tejtermékek (joghurtok, kefirek), illetve új ízvilágú, állományú sajtok előállítása stb.)
A tejfeldolgozás területén alkalmazott színtenyészeteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Ezek közül megemlíthetjük például a különböző
sajttípusokhoz, a vajakhoz, túrókhoz és savanyú tejtermékekhez
használatosakat. Továbbá a kemény sajtokhoz külön a propionsav-termelőket, a rúzstenyészeteket bizonyos lágysajtféleségekhez, a
nemes penészeteket pl. rokfort, camembert sajtok esetében, élesztők
csoportját a kefir gyártásához stb. A tejsavbaktériumokat csoportosíthatjuk alakjuk szerint is, mint gömb (coccus) vagy pálcika- (bacillus)
alakúak. Amennyiben a gömbalakúak láncokat is alkotnak, akkor
streptococcusokról beszélünk (rövidítése: Str.). Ebbe a csoportba tartoznak az általunk rendszeresen használt gömb alakú tejsavbaktériumok. A tejfeldolgozás során alkalmazott pálcikaalakúakat Lakto- megkülönböztető előszótaggal különböztetjük meg a többiektől, rövidítése:
Lact. vagy csak Lb. Meg kell jegyeznünk, hogy az alkalmazott mikroorganizmusokat – a nemzetközi előírásoknak megfelelően – tudományos nevekkel látták el, amit részletesen a Magyar Élelmiszerkönyv
Tejtermékek fejezete tartalmaz.
Tehát a tejsavbaktériumokat alakjuk szerint csoportosítva a
Streptococcaeae (Str.) és a Laktobacillaceae (Lb.) családba sorolják.
A széles körben alkalmazott gömb alakúak az úgynevezett vajkultúrák,
amelyek Str. lactis, Str. cremolis, illetve Leuconostrum citrovorum és
Leuconostrum dextranicum törzseket tartalmaznak. Nevüket onnan
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kapták, hogy eredetileg (az 1900-as évek elején) a vaj gyártásához
alkalmazták őket. Az utóbbi két baktériumtörzs a tejsav mellett aromaanyagokat is termel, elsősorban diacetilt. Az említett mikrobák,
illetve ezek keverékei számtalan variációval kerülhetnek forgalomba,
mint például igen erős tej- vagy egyéb szerves savat, illetve erős vagy
közepes gáz- és aromatermelők stb. A hőmérsékleti igényeikben is
nagy különbségek lehetnek. A nagy kultúrakészítő laboratóriumok,
illetve forgalmazó cégeik külön katalógussal rendelkeznek a különböző típusú tejipari termékek előállításához használatos, illetve javasolt
tejsavbaktériumok jellemzőinek bemutatására. Kérésre javaslatokat
is tesznek a felhasználási lehetőségekről (például beoltási hőmérséklet, várható savanyítási időtartam, beoltási % stb.) továbbá a vevő
igényének megfelelő arányban szállítják akár különböző jellemzőkkel
rendelkező változatok keverékét is. Bizonyos esetekben a javasolt
mikrobacsoportok alkalmazásán túlmenően – külön kérésre – például
még a tervezett új típusú sajtok gyártástechnológiájának kialakítására
is tehetnek javaslatokat. Természetesen ez utóbbiak elsősorban a
közepes és nagy tejfeldolgozókra vonatkoznak.
A pálcikaalakúak általában magasabb hőmérsékleti igényűek, viszont
lassabb ütemű, de nagyobb mennyiségű tejsavtermelés a jellemzőjük.
Egyes törzseiknek bizonyos tejsavmennyiség jelenlétére is szükségük
van a megfelelő szaporodásuk megindulásához.
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sajttípusok gyártásánál alkalmazott kiváló kultúratörzsek hazánkban
nem minden esetben szaporodnak megfelelően. Viszont a szakszerűen
megválasztott kultúratörzsek felhasználásánál gyakran tapasztalható,
hogy a termelés gazdaságossága növekszik azáltal, hogy a termékek
érzékszervi minősége javul, illetve a gyártási veszteségek is csökkennek (például: a kitermelési % növekszik stb.).
A következőkben összefoglaljuk a különböző tejtermékek gyártásához javasolt kultúrákat, a Tejgazdaságtan c. szakkönyvben (Szakály
Sándor 2001.) leírtak alapján:

Vajkultúrák
Str. lactis és Str. cremolis tejsavbaktériumok, Leuc. citrovorum és
Leuc. dextranicum aromatermelő baktériumok, valamint Str. diacetilactis sav- és aromatermelő törzsek kombinációival állítják elő.

Sajtkultúrák
Komponensei: a vajkultúrán túlmenően Str. thermophilus, Lb. helveticus, Lb. casei és Lb. lactis. Kemény sajtok gyártásához alkalmazott
Str. thermophilus törzsei 60°C felett is termelnek tejsavat.

Joghurtkultúra
A vajkultúra Streptococcus törzseinek elsődleges feladata a gyors tejsavtermelés, bizonyos sajtok esetében a fehérjebontás. Jellemzőjük,
hogy a Str. thermofilus kivételével szaporodási optimumuk 30 °C
körül van, ami a Leuconostrum csoport esetében 21-24 ºC, valamint
közepes a tejsav- és fokozott a szén-dioxid- és az aromatermelésük.
Bizonyos törzseknél azonban igen nagy lehet a változatosság, amit
az egyedi igényeknek megfelelően a forgalmazók szállítani is tudnak.
Mivel a vajkultúrákat a különböző savanyú tejtermékek gyártásánál
alkalmazzuk, ezért velük szemben a gyártandó termékektől függően más-más követelményeket támasztunk. A savanyú tejtermékek
gyártása során (például a tejföl, túró, vaj stb.) élénk sav-, kiváló
aroma- (diacetil) és szén-dioxid-termelést kívánunk, viszont fehérjebontást nem. A sajtok készítéséhez jó és gyors savtermelőknek,
fehérjebontóknak és a sajt jellegének megfelelő, szén-dioxid-, illetve
gáztermelőknek kell lenniük. A diacetilképzést viszont bizonyos sajttípusok esetében már nem tartjuk kívánatosnak.
A sajtkultúrákat nagy általánosságban a kemény sajtok gyártásához használják. Speciális feladatuk, hogy a magasabb utósajtolási
hőmérsékleten is termeljenek tejsavat. Ezért a gömb és pálcikaalakú
tejsavbaktériumok javasolt aránya 1:1. Mint említettük, a pálcikaalakúak tejsavtermelése csak lassan indul meg, az optimális szaporodási
hőmérsékletük 37-40 °C. Egyes törzseik 60 °C hőmérsékleten is
termelnek tejsavat. Különböző egyedi sajttípusok gyártásához, azok
jellegének kialakításához az egyes törzseiket ma már széles körben
alkalmazzák.
Mielőtt bármilyen új kultúratörzs felhasználását megkezdenénk, érdemes kísérleti gyártásokat folytatni arra vonatkozóan, hogy a tejünk
összetétele elősegíti-e a kívánt mikrobatörzsek szaporodását. Gyakran
előfordul, hogy a különböző új sajttípusok gyártása során felhasználni
kívánt új kultúra szaporodását az adott tej, összetétele miatt nem
támogatja. Több példa is igazolja, hogy külföldről származó, az ottani

Str. thermophilus és Lb. bulgaricus szimbiotikus együttese, amelyek
megfelelő aránya: 1:1 vagy 2:1. Felhasználásuk egyes sajttípusok
gyártásánál is elengedhetetlen (pl. feta). Hőmérsékleti optimumuk:
37-42 ºC. A két baktériumtörzs aránya, a savanyodás üteme és mértéke, a termelt szerves savak mennysége a beoltási hőmérséklettel
befolyásolható. Egyes törzsei már 30 °C-on is kiváló aroma-, megfelelő állományt biztosítók és savtermelők. A Lb. bulgaricus törzseknek,
a joghurtok fő mikrobájának jellemzője – az acetaldehid aromaanyag
termelése.

A kefirkultúra
A kefir kefirgombákkal előállított, savanyú, alvasztott tejtermék.
A kefirgombán szimbiózisban leggyakrabban Str. lactis, Str. cremoris,
Str. diacetilactis, Leuc. citrovorum, Leuc. dextranicum, Lb. casei és
Lb. caucasicus baktériumok élnek. A kész termékekben a Torula
kefir-, a Saccharomyces és a Candida élesztőfajok vannak jelen.
A mikrobák optimális szaporodási hőmérséklete 18-22 °C. A hőmérséklettel irányítható a mikrobakomponensek mennyisége, aránya,
a termékek ízvilága, és ennek megfelelően a termelt anyagcseretermékek is (pl. tejsav, alkohol, szén-dioxid, aromaanyagok stb.).
Forgalomban vannak olyan törzsek, amelyek már alig, illetve egyáltalában nem termelnek szén-dioxidot.

Propionsavbaktérium-színtenyészet
A Propionibacterium schermanii tenyészetet a kemény sajtok (ementáli, pannónia stb.) gyártásához alkalmazzák, ezek a gáztermelésükkel biztosítják a termékek kívánt lyukazottságát, valamint
ízét. Szaporodásukhoz a sajtokban lévő laktátokat hasznosítják,
szén-dioxidot, propionsavat, ecetsavat, valamint különböző íz- és
aromaanyagokat termelnek, vagyis részt vesznek a sajtok ízvilágának
kialakításában is.
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Rúzskultúra
A nevét a sajtok felületén képződő, az ajakrúzs színéhez hasonló
bevonatról kapta. A Bact. Linens egyes lágy állományú sajtok
(pl. pálpusztai, Lajta stb.) gyártásához nélkülözhetetlen. Intenzív
fehérjebontó képessége révén az e típusú sajtok különleges ízét,
aromáját adja.

Camembert-kultúra
A Penicillium camemberti és/vagy a Penicillium caseicolum nemes
penészek speciális elszaporításával előállított szintenyészet.
Kétféleképpen használható: a sajttejbe vagy a formázás előtt az
alvadékba keverve. Aerob tulajdonságából adódóan (levegőigényessége miatt) a sajt felületén növekedve intenzív fehérjebontásával
és speciális aromaanyagok termelésével alakítja ki a különböző
camembert és brie típusú sajtok jellegzetes ízvilágát, illatát és
aromáját.

Rokfortkultúra
A Penicillium roqueforti és egyéb nemes penészek szaporításával
előállított színtenyészet, amelyet a sajttejbe vagy a formázás előtt az
alvadékba kevernek. A faj néhány törzsét toxintermelőnek találták,
ezért ennek a szintenyészetnek elsődleges minősítési szempontja
a toxinmentesség. A rokfort vagy márványsajt alvadékját formázást
követően, az érlelés megkezdése előtt több helyen átszúrják (pikírozzák), ezzel biztosítva a penész növekedéséhez nélkülözhetetlen oxigént az egész sajtban. Az érés során a penészhifák teljesen átszövik
a sajttésztát, ezért a sajt íze és állománya egynemű lesz. Elsősorban
a zsír bontásával alakítja ki a sajt jellegzetes ízét, de az érlelés során
fehérje- és laktátbontás is történik.

Speciális kultúrák
A tejiparban néhány mikroorganizmus-csoport alkalmazási területe
ma még nem olyan széles körű, mint az eddig ismertetett kultúráké,
mivel kevésbé ismertek, vagy csak az utóbbi évek termékfejlesztési
programjaiban kaptak fontos szerepet. Ezek közül megemlítünk
néhány fontosabbat, megismerésük talán nem lesz érdektelen a
szakemberek számára. A különböző Lb. acidophilus-törzsek, a
Bifidobacterium-fajok, a Str. thermophilus exopoliszaharid- (EPS)
termelő törzsei, a Lb. casei Shirota, a Lb. casei GG, a Lb. casei LCI
stb. baktériumok tenyészetei sorolhatók ide. Ezek azok a kifejezetten
speciális kultúrák, amelyek probiotikus, egészségvédő tejtermékeknek számítanak, mivel a saját, illetve a termelt hatóanyagaik révén – a
már korábban említett – különleges élettani hatásokat eredményezik
az emberi szervezetben.
Meg kell említenünk, hogy várhatóan a közeljövőben a Magyar
Élelmiszerkönyvben több savanyú tejtermékben kötelezően előírásra kerül az élő tejsav-mikroorganizmusok darabszáma: élőcsíra/
darab/g megjelöléssel, mint például: joghurtok, kefir stb. esetében.
Amennyiben az előírt feltételeknek a gyártott termékeink nem felelnek meg, a termék megnevezésében a termékre utaló szó nem lesz
használható. A várható előírások betartásának érdekében ma már
olyan kultúratörzseket is forgalmaznak, amelyek a szaporodásuk
során egy meghatározott mennyiségű mikrobadarabszám elérése-

kor a termékben tovább nem szaporodnak, de a fogyaszthatósági
idő végéig az élő csíraszámaik darabszámát változatlan mennyiségben megtartják.
A korábbi években a tejfeldolgozók saját üzemeikben állították elő,
vagy tenyésztették tovább a folyékony kultúráikat. Ezek összetételét
gyakran nagy titokban tartották. Erre ma már csak ritkán kerül sor,
így ezt a készítési módod nem tárgyaljuk. Ugyanis nagy a veszélye
annak, hogy a gyakorlatilag mindenütt (például istállókban, szennyvízcsatornákban, trágyában, levegőben stb.) jelen levő, illetve előforduló
bakteriofágok megtámadják a színtenyészeteinket, emiatt a gyártások
meghiúsulnak. (A bakteriofágok olyan élőlények, amelyek a különböző
élő mikrobákkal (baktériumokkal) táplálkoznak.)
A tejfeldolgozás gyártechnológiáinak gyors fejlődése, továbbá a szigorodó élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások kikényszerítették, hogy a tejfeldolgozó üzemek hazánkban is áttérjenek a
külföldön gyártott, biztonságosan alkalmazható, a különböző fertőzésektől mentes, bakteriofág-rezisztens, koncentrált tejsavbaktérium-színtenyészetek alkalmazására. Nagy részüket a hazánkban is
forgalmazó, külföldi kultúrakészítő laboratóriumok hazai képviselőitől
szerezhetjük be, azokat számtalan felhasználási formában, illetve
kiszerelési egységben hozzák forgalomba (például: liofilizált vagy DVS
(fagyasztott) stb.).
							
Merényi Imre z
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FELKÉSZÜLT AZ IDEI
FUZÁRIUMFERTŐZÉSRE?
Mondhatni, már a csapból is az folyik az agrárfórumokon, hogy fuzáriumfertőzés
van az országban. Ez azonban elég tág fogalom, mit is kell róla tudni?

MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA

N

agyon kisarkítva és az unalmas biológiai tényeket kerülve, annyit érdemes leszögezni, hogy a fuzáriumtoxinok csoportján belül a tévhiedelemmel ellentétben számos típus létezik, és
bizony egyik sem bánik kesztyűs kézzel
az állati szervezettel. Csak a főbbeket
említve: Trichotecén-család (DON, T2, D3G,
Nivalenol stb.), Zearalenon, Fumonizin,
Moniliformin stb., amelyek jelentős része
a szántóföldi művelés során keletkezik,
kisebb része pedig tároláskor.
A Trichotecén-család tagjai, ahogyan
végighaladnak az emésztőtraktuson, gyakorlatilag mindenben kárt tesznek, amivel
csak érintkeznek. A bélcsatornán (bendő,
vékonybél, vastagbél) kívül gondolva itt

a bendőbacikra és az immunsejtekre is.
Ennek következményei beláthatatlanok,
amit nagymértékben befolyásol az állat
alap egészségügyi állapota és a telepi
körülmények, menedzsment kérdésköre.
Tény, hogy egy átfogó vizsgálat szerint,
amelyet a Tejgazdaság Szemle egy korábbi
számában Merényi Imre publikált*, a 300
ppb DON 2 liter tejet, 800 ppb pedig 4 liter
tejet vesz el az állattól az előbb említett
hatásnak köszönhetően. A szakmában a
DON kifejezésére megállapítottak egy új
fogalmat, ami a DON-egyenérték nevet
kapta. Ez egy nemzetközileg elfogadott
érték a DON hatásának kifejezésére, amely
a Trichotecén-család egyes tagjainak hatását összegzi, erősségük mértéke szerint.
Értve ezalatt, hogy hatásuk hasonló, de pél-

dául a T-2 toxin ötször erősebb, a Nivalenol
pedig 3-szor, mint maga a DON, így ezen
szorzókkal kalkulálva kapjuk meg értékét.
A tejveszteség csupán egy részét képezi a
problémakörnek, az egyéb hatások közül
a szaporodásbiológia ugrásszerű leromlása
sem elhanyagolható. Ennek egy részét a
Trichotecéneknek köszönhetjük, más részét
pedig a Zearalenonnak. Utóbbi egy ösztrogénhez hasonló felépítésű toxin, amely ennek
köszönhetően kelt zavart a termékenyülésben. Összetett hatásuk hirtelen mutatkozik,
helyreállításuk azonban hosszabb folyamat.
A legtöbben nem engedhetik meg maguknak, hogy esetlegesen kevésbé szennyezett
alapanyagot vásároljanak (amire, halkan

MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA
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megjegyzem, megint semmi garancia, hogy
jobb minőségű lesz). Így, ahogy mondani
szokták, abból kell gazdálkodni, ami van. A
hirtelen jött gondok legtöbbször az új alapanyag bevezetésével azonnal jelentkeznek,
gondolok itt a teljesség igénye nélkül a tejveszteségre, a szaporodásbiológia leromlására, az étvágytalanságra, szélsőséges
esetben az elhullásra.
Ahhoz, hogy a mikotoxinok keletkezésének
okát megértsük, egy másik szakterületen
kell először keresgélnünk. A klímakutatók
már évek óta hangsúlyozzák, hogy az időjárási szélsőségek egyre nagyobb mértéket
öltenek, még ha ezzel nem is mindenki ért
egyet. Ha éves szinten húzunk egy trendvonalat, amelyből csapadék- és hőmérsékletadatokat nézünk, és ezekből átlagolunk,
nagy különbséget nem fogunk észrevenni
a sokéves átlagokhoz képest. Ami azonban valós gondot okoz, az a szélsőségek
megjelenése, gondolva itt pl. a tavalyi évre;
amikor kellett volna, nem esett, amikor
nem kellett, esett az eső. De nem volt ez
másként az ezt megelőző években sem,
következésképpen ideális évekre egyre
ritkábban számíthatunk. Ez a növények

saját védekezőrendszerét is megroppantja,
ennek következtében sokkal inkább ki vannak téve a fertőzéseknek, többek között a
gombás megbetegedéseknek.
Az IMPAVIDUS folyamatosan monitorozza
a mikotoxinhelyzetet, amely vizsgálatok
45 mikotoxin detektálására terjednek ki.
Legtöbbször kész TMR-vizsgálatokat végzünk, de adott esetben alapanyagszintre is
visszavezetjük a problémákat. Az idei évet
(2019-2020) leginkább a fuzáriumtoxinok
erőteljes megjelenése érinti (és ez gyakorlatilag országosan jellemző), ami alatt nemcsak a sokak által már jól ismert DON-t értjük, hanem számos egyéb, fent már említett toxint is (T-2, Nivalenol, Zearalenon,
Fumonizin), amiről kevesen beszélnek,
pedig ott vannak. Egy átlagos mintában
10-15 különbözőféle toxint szoktunk mérni,
amelyeknek összetett hatása beláthatatlan
következményekkel bír. Aflatoxin idén sem
jellemző, néhány mintában ugyan találtunk
minimális mennyiséget, de ezek a tejipar
számára is kritikus értéket nem érték el.
A megoldás tekintetében, ha már megvan a baj, mást nem tudunk csinálni,

mint egy hatékony toxinkötővel felvenni
a harcot ellenük. Számos tévhit és téves
információ kering az egyes toxinokat megkötni képes megoldások körül, azonban a
független szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy a jelenleg ismert összes mikotoxin semlegesítésére és kivezetésére az
Amadeite fantázianévre keresztelt anyag
képes. Az Amadeite agyagalapú rétegei
algarostokkal sokszorosára lettek tágítva,
így már az ismert legnagyobb mikotoxint,
a Fumonizint is képes magába vonzani
és kivezetni. Ebből következik, hogy ha a
legnagyobb ismert is kényelmesen befér,
akkor a méretben kisebb toxinok is (vagyis
mind a több ezer ismert fajta), továbbá az
endo- és exotoxinok egyaránt. Nagy- és
kisüzemi tapasztalatok szintén alátámasztják hatékonyságát Magyarországon, több
mint egy évtizede. A világon egyedül az
MTX+ és MMiS toxinkötők tartalmaznak
Amadeite-et.
* Merényi Imre: Tejgazdasági Szemle folyóirat,
2014. novemberi szám, 16-17 oldal.

Deák Konrád
Impavidus Trade Zrt. z
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Savó – Orda – Kiszel

(avagy egy kis nosztalgia a csermajori évforduló kapcsán)

L

apunk előző három számában a csermajori tejipari szakképző
iskola 130 évéről emlékeztünk meg, szigorúan az oktató-nevelő
munka fejlődéséről és folytonos átalakulásáról, amely mindig az
adott kor társadalmi-gazdasági céljaihoz igazodott. A viszonylag zárt és
sajátos körülmények között élő tanulóifjúság szorgalmas hétköznapjait
számos önképző és szórakoztató rendezvény szőtte át, melyek változatossá, emlékezetessé tették a cseri időket. Ilyen alkalmak voltak többek
között a bálok is. Az ismerkedési bál, a szalagavató bál, a farsangi bál
felejthetetlen emlékei az Alma Mater növendékeinek. Ezekre a báli alkalmakra „szakmailag” is készültek a tanulók. A báli asztalokról sohasem
hiányozhatott a savóból készült orda és a kiszel.
Mielőtt azonban rátérnék az orda-, illetve kiszelkészítés fortélyaira,
tekintsük át a savó értékes tulajdonságait!

A savó összetétele és táplálkozás-élettani értékelése
A tehén-, a kecske-, illetve a juhtejből végzett sajt- vagy túrókészítés
mellékterméke a savó. A savót több szempontból is célszerű hasznosítani:
• Értékes tápanyagokat tartalmaz, ezért emberi táplálkozásra alkalmas.
• A háziállatok takarmányozásánál is értékesíthető.
• Nagy tételben fontos ipari nyersanyag is.
• A szennyvízhálózatba kerülve növeli annak terheltségét és a
szennyvíz mennyiségét.
A sajt- és túrógyártás során a feldolgozott tej 80-85%-a savóvá alakul,
vagyis 10 liter tejből 8-8,5 liter savó keletkezik.
Jól szemléltetik a savó értékét a következő adatok is, melyek a beállított
zsírtartalmú tehéntejből készített sajt-, illetve túrógyártás során képződött savó összetételét tartalmazzák:

Víztartalom
Szárazanyag-tartalom
Zsír
Fehérje
Tejcukor
Ásványi anyag
Tejsav

Oltós savó
%
93,5
6,5
0,4
0,7
4,8
0,6
–

Savanyú savó
%
94
6
0,3
0,7
3,5
0,7
0,8

Láthatjuk, hogy a savó a tej eredeti hasznosanyag-tartalmának kb. a
felét tartalmazza még. A kecske- és a juhtejből készült túró, illetve sajt
savója még a tehénsavónál is értékesebb, mert kb. 1-1,5% fehérjét is
tartalmazhat. Ezek a fehérjék savófehérjék, aminosav-összetételük sokkal értékesebb a sajt- és túrófehérjénél (kazein), ezért meg kell menteni
az emberi táplálkozás és az állati takarmányozás számára egyaránt.
A savó hasznosítása, további feldolgozása világviszonylatban is jelentős, és nagy intenzitással fejlődik.
Mivel a savó 0,3-0,4% zsírt tartalmaz még akkor is, ha a sajtot, illetve
a túrót beállított (csökkentett) zsírtartalmú tejből készítették, így a savó
hasznosítását a savó fölözésével érdemes kezdeni.
A savó fölözésekor savószínt kapunk, melyből savóvajat készíthetünk. Ez a vajjal összehasonlítva kevésbé eltartható, gyors fogyasztásra
ajánlott, vagy felhasználható ömlesztett sajtok zsírbeállításához is.

A teljes zsírtartalmú juhtejből készült termékek esetében a savó még
magasabb zsírtartalmú lesz. Értéke elérheti az 1,2-1,4%-ot is. Ilyen
esetekben a savót feltétlenül fölözni kell! Ha nem fölözzük a savót, akkor
mindenképpen érdemes legalább a savófehérjéket kicsapatni (zsendice,
orda formájában), mert így a fehérjével együtt a magába zárt zsírt is
kinyerhetjük.
A keleti népeknél eredményesen alkalmazzák a „savókúrát”. Az édes
savó (oltós alvasztású sajtoké) rendszeres fogyasztása hasznosnak
bizonyult gyomorbetegségek és sárgaság esetében. E célból naponta
a népi megfigyelés szerint 1/4-1/2 liter savót érdemes inni, 5-6 héten
keresztül.

Zsendice és orda készítése
1. Orda készítése a juhsajt, a kecskesajt, valamint a juh- és kecsketúrógyártás savójából
A juh-, illetve kecskesajtgyártás savóját a sajtolás után lassan 85-90
°C-ra melegítjük, és kevés tejsavval vagy ecetsavval kicsapatjuk a
fehérjéket. Az említett savak helyett használhatunk előző napi savanyú
savót is, ha annak savfoka legalább 50 SH°-os. Ebből a savóból 1,5%-ot
adagolunk, azaz 10 liter savóhoz 1,5 dl-t. A sav vagy savanyú savó hozzáadása után a fölözetlen savó felületén fehérjepelyhek jelennek meg,
melyek jelentős mennyiségű tejzsírt tartalmaznak. Ha ezt szűrőkanállal
lemerjük, akkor kapjuk az ún. ordavajat, melyet különböző módon
ízesítve fogyaszthatunk.
Ha már a savó tetején nem jelenik meg újabb fehérjekicsapódás,
akkor kevergetés közben tovább melegítjük 93-95 °C-ig, és újabb 2%
savanyú savót adunk hozzá. Ekkor ismét fehérjekicsapódás indul meg.
Ez a másodszor kicsapatott fehérje már nem tartalmaz zsírt, és leülepszik az edény aljára. A savó ekkor már kristálytiszta, ezt leszívatjuk, vagy
óvatosan lemerjük, és az edényben visszamarad egy savófehérjedús
termék, a zsendice.
A zsendice még viszonylag sok savót tartalmaz, mégis főleg a keleti
országokban és a Kárpátokban fogyasztják szívesen önmagában is, vagy
különbözőképpen ízesítve .
Ha a zsendicét kimerjük, és sajtruhában vagy túrókendőben felakasztva kicsurgatjuk, esetleg préseljük is, kapunk egy túrószerű terméket, ez
az orda.
Az ordának számtalan hasznosítási formája ismert. Különböző ízesítőszerekkel, pl. sóval, fűszerpaprikával, hagymával, köménnyel keverve
körözöttként is fogyasztható, de ismert a cukrozott, ízesített változata is.
Az ordából különböző sajtokat is lehet készíteni, ha formázzák, préselik,
sófürdőben sózzák, majd különféleképpen (akár penésszel is) érlelik.
Illatos füvekkel, gyógynövényekkel, fűszernövényekkel kis sajtocskák is
készülnek belőle.
A csermajori tejipari szakképző iskola ünnepélyes alkalmairól nem
maradhatott el a körözött ordakészítmény. Az ordát átdaráltuk, és
őröltük, sima állományúvá passzíroztuk, majd ízlés szerint 1-2% sóval,
vöröshagymával, fűszerpaprikával, kicsi mustárral és köménnyel ízesítettük. Kiváló csemege!
Készíthetünk ordából más csemegét is. Ha az ordát 3-4% sóval
átdaráljuk, majd a darálékhoz 1% őrölt feketeborsot és 0,5% köményt
keverünk, átgyúrjuk, és újra átdaráljuk.
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De fűszerezhetjük másképpen is, sőt zöldfűszerekkel és zöldségfélék
őrleményeivel is keverhetjük. Ilyenkor mindig sós alapízesítést használjunk!
2. Orda készítése a tehénsajt- és tehéntúrógyártás savójából
A tehéntejből készített sajt, illetve túró savójából is készíthetünk ordát.
Egyik készítési módja, hogy az édes (oltós) savóhoz (5,5 pH) kalcium-kloridot adagolunk (10 grammot 100 liter savóhoz), majd óvatos
keverés közben a savót 75-80 °C-ra hevítjük, és 100 liter savóhoz 4
gramm ciromsavat adunk. Ekkor a savó felszínén megjelenő pelyhes
kicsapódásokat szűrőkanállal leszedjük, és óvatosan, csak az edény
alján tovább kevergetve, 93-95 °C-ra melegítjük. Az ekkor kicsapódó
savófehérjék túrószerű alvadékot képeznek, ez a zsendice. A savó
ilyenkor már letisztult, zöldessárga színű, melyet leszűrve eltávolítunk.
Ezután az alvadékot csurgatókendőbe merjük, majd hűvös helyen felakasztva csurgatjuk, közben időnként átmozgatjuk, forgatjuk, hogy a
még benne lévő fölösleges savó könnyebben eltávozzon. A csurgatás
eredményeként kapott termék az orda. A csurgatást itt végezhetjük zsákokban is, pl. kézikocsiban, vagy akár sajtformákban vagy kendőkben
préselhetjük is az alvadékot.
Az ordát natúr és különféle ízesített változatban is forgalomba hozhatják. A kézműves sajtkészítők csomagolhatják polietilén tömlőbe,
celofántasakba és fából készült bödönbe is.
Az orda átlagos összetétele:
víz
szárazanyag
savófehérje

79%
21%
12,6%

zsír
tejcukor
tejsav
ásványi anyagok

0,4%
3,2%
1,0%
3,8%

A magas víztartalom miatt az orda nem tartható el sokáig, ezért le kell
hűteni 10 °C alá, és hamarosan el kell fogyasztani.

Kiszel (savóital)
Valaha egyik közkedvelt italunk volt tejes berkekben a kiszel.
Oltós sajt savójából, azaz édes savóból készítjük. A savóból a már leírt
módon kicsapatjuk a savó zsírját és a savófehérjéket (zsendice, orda).
A kapott, „megtisztult” savóból indulunk ki.
De készíthető úgy is, hogy a savas kicsapatást elhagyják.
A savóhoz 10%, meleg savóban feloldott porcukrot adagolunk,
majd keverés közben 85-90 °C-ra hevítjük, és 8-10 percig hőn tartjuk. Melegítés közben 3,5% keményítőt, azaz 1 liter savóra 3,5 dkg
keményítőt számítva, 30-35 °C-os savóban jól elkeverünk, és a hevítés
közben lévő savóhoz adagoljuk, állandó keverés közben. A savóíz megszüntetésére vanilint is célszerű adagolni, ízlés szerint.
Ezután 6-8 °C-ra hűtik a kiszelt, és hidegen fogyasztják.
Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Somogyi I. (1965): Tejtermékgyártási napló, Csermajor, 1965.

Somogyi Imre
tejipari szakmérnök, tanár z

FÓKUSZBAN A FAR MHIGIÉ NIA
TŐGYHIGIÉNIA

Fejés előtt és után

FEJŐHÁZI
HIGIÉNIA
Tisztító- és
fertőtlenítőszerek
fejőkészűlékek,
vezetékrendszerek és
felületek tisztítására

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

Széles spektrumú fertőtlenítő és
tisztítószerek minden felületre

ALKIMIA Kft.
+36 88 454-644

alkimia@alkimia.hu

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS
www.alkimia.hu
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Korszerű tejfeldolgozó üzem épült
a Gazda-Tej Szövetkezet beruházásában
Petőfiszálláson

5.000 liter/ó teljesítményű tejpasztőr-szeparátor
homogenizátor-komplexum

2 x 2000 l-es sajtkád

A 2014. évben a tejszövetkezet tagsága eldöntötte, hogy a bizonytalan tejpiaci helyzet miatti
gazdálkodási nehézségeit saját tulajdonú tejfeldolgozó üzem építésével szünteti meg.
A beruházás előkészítése után a 2018. évben kiírt közbeszerzési eljárást követően az
Agrometal Klaster Zrt. végezhette a technológia tervezését, gyártását, kivitelezését.
Az üzem ünnepélyes átadására 2019. december 13-án került sor, amin neves állami
vezetők mellett a vendégek és a tagság is nagy elismeréssel fogadták az átadást követő
termékbemutatón prezentált termékeket és a korszerű csomagolástechnológiát.

Savanyútermék-vonal

Korszerű csomagolástechnológia poharas,
flakonos és tömlős csomagolásra
Monostori Lajos / Agrometal Klaster Zrt., elnök

AGROMETAL • 1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090 • e-mail: agrometal@agrometal.hu • www.agrometal.info
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LITHARUMEN
TELJESKÖRŰ VÉDELEM,
A MIKOTOXINOK MEGKÖTÉSÉVEL.

www.timacagro.hu
Szarka Norbert (ézsak-nyugat)
+36 20 262 3308
Norbert.Szarka@hu.timacagro.com

www.fb.com/TimacAGROHungaria
Bankós Péter (dél-nyugat)
+36 20 521 0561
Peter.Bankos@hu.timacagro.com

Hajzser Adél (Közép-Magyarország)
+36 20 262 2769
Adel.Hajzser@hu.timacagro.com

Kocsor Hajnalka (dél-kelet)
+36 20 262 2569
Hajnalka.Kocsor@hu.timacagro.com

Sebestyén Tünde (észak-kelet)
+36 20 262 2298
Tunde.Sebestyen@hu.timacagro.com
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Bentley_HygTesztek_148x210_03
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Composite 150 lpi

Akadályozza meg a minőségi problémák kialakulását
az alábbi önellenőrzésekhez javasolt gyors tesztekkel!
A termékvisszahívások nem csak forgalomkiesést okoznak, hanem cégük márkanevét is rombolják.
Akadályozza meg a szennyeződésekből adódó termékvisszahívásokat és védje meg védjegyét!

Az alábbi egyszerű megoldásokkal emelheti a higiénia szintjét:
UltraSnap

Ellenőrizze a felületek tisztaságát 15 másodperces UltraSnap ATP teszttel!

AquaSnap

Ellenőrizze CIP rendszerét vagy vízmintáit 15 másodpercen belül!

InSite Listeria

Mutassa ki a listeria törzseket vagy a Listeria monocytogenest
egyetlen színteszttel felületi mintákból!

InSite Salmonella Mutassa ki Salmonella törzsek jelenlétét biztonságos módon színteszt segítségével!
MicroSnap tesztek MicroSnap total teszt - 7 órás összcsíraszám meghatározás, lehetővé teszi a javító
intézkedések gyorsabb elrendelését, a késztermék gyorsabb felszabadítását.
MicroSnap E.coli - 6-8 órás Escherichia coli kimutatás és számlálás
MicroSnap EB - 5 órás Enterobacteriaceae (EB) baktériumcsalád kimutatás és számlálás
MicroSnap Coliform - 6-8 órás koliform baktérium kimutatás és számlálás

ZymoSnap

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

www.bentleylabor.hu

A ZymoSnap ALP az alkalikus-foszfatáz aktivitást
határozza meg tejtermékekben a pasztőrözés
hatékonyságának ellenőrzése érdekében.

Leaders in Food Safety Testing
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ATP alapú higiéniai ellenőrző rendszerek
alkalmazási lehetősége a tejtermelő és
tejfeldolgozó ágazat szereplői számára
A tej az emberiség egyik fő táplálékforrása, nőstény emlősállatok tejmirigyének váladéka.
Értékes esszenciális aminosavakat, omega-3 zsírsavat, D, E, K, A-vitaminokat,
ásványi anyagokat (Ca, P, K, Cl, Fe) tartalmaz, valamint vízben oldódó B és C-vitaminokat
(ez utóbbi hőkezelés hatására lebomlik), néhány értékes anyag a sok közül.

B

aktériumok és gombák könnyen tudják
hasznosítani a tej könnyen emészthető alkotóelemeit, így az kiváló közeg
a szaporodásukhoz. Nagyon fontos, hogy a
tejtermelő haszonállataink egészségesek legyenek. Kültakaróflórájukból, a béltartalomból,
az üzemi területről, az edényzetről, a takarmányból ne kerüljön szennyezőforrás a nyers
tejbe. Baktericid hatású anyagai (lakteninek)
elősegítik a tej tartósságát, de csak rövid ideig.
A klímaváltozás is kedvezőtlenül hat az állatok
immunrendszerére, különösen az újszülött borjakra, de maga a higiénés állapotok folyamatos
biztosítása is egyre nehezebb feladat.
A minőségi változások közül jó néhányat
idézhetnek elő a szennyező mikrobák, baktériumok, fonalas és sarjadzó gombák. Képesek a tej
savanyodásához, alvadásához, nyúlósodásához,
nyálkatermeléséhez, gázképzéséhez, ízhibákhoz, elszíneződéséhez vezetni, ezért nagyon
fontos távoltartásuk.
Hogyan tudjuk mindezeket a minőségi károsodásokat elkerülni, többek között úgy, hogy az
állatok gondozásában résztvevő személyzettől,
a takarmányozásában használatos eszközökig,
a feldolgozásban résztvevő üzemi személyzetig,
sőt a karbantartásban, takarításban résztvevőkig egy olyan higiénés normát alakítunk ki,
melynek a biztonságos fenntartása csak rendszeres ellenőrzés segítségével tartható fent.
Mindehhez nem elég a vizuális, szabad szemmel történő tapasztalás, mint ahogy a takarítás
minőségéről, a fertőtlenítést hatékonyságáról
sem lehet meggyőződni ilyen egyszerűen,
hiszen a mikrobiológiai tisztaság nem egyenlő
a tisztaság érzésével. Nem beszélve a növekvő
fertőtlenítőszer- és antibiotikum-rezisztens baktériumok (MRSA, VAE) megjelenéséről.
Nyugat-Európában már egy évtizedes múltra
tekint vissza az ATP (adenozin-trifoszfát molekula) alapú higiéniai ellenőrző rendszerek használata, melyeket nemcsak az tejiparban, hanem
a tejtermelő ágazatban is hasznosnak találtak.
Különösen nagy problémát okoz a fejőberen-

dezések elöregedő gumialkatrészei illetve a
fejőtartályok tisztításának problematikája, csak
néhány az ismertebb gondok közül. (1), (2).
Ezen problémák felismeréséhez gyors segítség
az egyszerűen használható, bárki által könnyen
elvégezhető ATP-tesztek bevezetése. Nemcsak
a humán-egészségügyben, hanem tejágazatban
is komoly kihívás az eltérő anyagú eszközökön
a biofilmképződés jelensége, melynek a monitorozására kiválóan felhasználhatóak (3) az ATP
jelenlétén alapuló mérési lehetőségek.
Maga a luminométernek nevezett eszköz
egyszerűen használható, rugalmas és pontos
felhasználást biztosít. Segítségével felületekről
való és folyékony (tej, ipari víz) halmazállapotú anyagok mintavételezésére is lehetőség
van. Rendkívül kis mennyiségű ATP (akár 0,1
femtomol 10-16 mol) kimutatására is képes.
A mintázandó felületek anyaga változatos lehet
(műanyag, fém, fa, textil, nylon stb.) Speciális
tamponok kiválasztásával baktériumok szelektív tenyésztésére is mód nyílik (Salmonella,
Listéria, E.coli stb.) Érzékenység akár 1-10 CFU/
ml is lehet. Magas ATP-érzékenység mellett,
allergén anyagok folyamat-ellenőrzésre is van
lehetőségünk, sőt a pasztőrözés eredményességét is vizsgálhatjuk 5 percen belül. Ez utóbbi
alkalikus foszfatáz jelenlétének mérésén alapul.
A detektálás kivitelezése meglehetősen
egyszerű, a mintavételi tampon végén lévő
kis sapkát elfordítjuk, melynek segítségével a
luciferáz enzimet tartalmazó folyadék eljut a
tampon fejéhez, ahol az összegyűjtött sejtek
ATP-molekuláival reakcióba lépve a készülék
biolumineszcenciát mér 15 másodperc alatt.

Az eredmény RLU értékben jelenik meg.
Az eszköz precíz működését a belső kalibrálás
mellett külső kalibrációs kontroll kit segíti elő.
Veszélyes hulladékot nem termelünk a felületi
mintapálcák alkalmazásával. A helyszíni mintázás megkönnyíti, hogy az Ensure Hygiena
készülék magas memóriakapacitással bír, napi
100 program, 2000 lehetséges felhasználó és
5000 helyszín/felület mintázására van lehetőségünk. A mintavételi pontokat kényelmes
irodai környezetben rendelhetjük a készülékhez.
A teszteredményeket gyorsan megjeleníti táblázatokban és grafikonokon, melyek a felhasználó
igénye szerint konfigurálhatóak.
Az Ensure Touch új generációs luminométer készülék szintén rendelkezésünkre áll. 5
hüvelykes érintőképernyővel, vezeték nélkül
képes az adatokat szinkronizálni. Wi-Fi csatlakozásra alkalmas, így mérési eredményeinket más helyszínekről is elérjük, és emailben
is képesek vagyunk informálódni. A készülék
10 mp alatti mérésidővel rendelkezik, megközelíti az 1.000 000-t a programozható helyszínek
száma és a tárhely kapacitása. Az energiaellátás belső, újratölthető lítiumion-elem biztosítja,
fokozottan szem előtt tartva a környezetvédelmi
szempontokat.
Felhasznált irodalom:
1. J. Dairy Sci : 29101 (3), 2438-2447 2018.
I,.C. Klemenson et al., Adenosine Triphosphate
Bioluminescence for Hygiene Testing of Rubber
Liners and Tubes on Dairy Farms
2. J. Dairy Sci : 101 (4), 2921-2926 2018.
S. Jindal et al.: Short Communication: A Comparison
of Biofilm Development on Stainless Steel and
Modified-Surface Plate Heat Exchangers During
a 17-h Milk Pasteurization Run
3. Int J Food Microbiol: 125(3) 357-61 2008.
M.J. Villar et al., Application of ATP Bioluminescence
for Evaluation of Surface Cleanliness of Milking
Equipment

Burgettiné Dr Böszörményi Erzsébet z
Bentley Magyarország Kft.
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi
Kar, Epidemiológia Tanszék
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Párizsban jártunk
Február végén a KKASE szervezésében „villámlátogatást” tettünk Párizsban.
Elsődleges úti célunk a Párizsban megrendezett Salon International de l'Agriculture,
a SIA megtekintése volt, amelynek keretein belül megismerhettük és megkóstolhattuk
azt az 1500-féle sajtot, amelyeket a bírálók a mi látogatásunk előtt már minősítettek.

H

ogy hol kezdi ilyenkor az ember, amikor körülötte ez a temérdek
sajt arra vár, hogy mi, magyar látogatók is megismerhessük?
Nos, az aranyérmeseknél. Az aranyérmeseknél, mert fajtánként abból is több volt: S-méretű, tyúktojás nagyságú, fényes
felületű, vajsárga ementáli óriás, szinte kínálta magát. Aki viszont a
zárt tésztájú comtéhoz vonzódott, rögtön egymás mellett többféle korú
sajtból kóstolhatott. Ott helyben megtapasztalhatta az azonos fajtájú,
de különböző érlelési idejű comték ízvilága közti különbséget. Akinek
nem a kemény sajtok a kedvencei, válogathatott a camembert és
brie típusú vagy a limburgi jellegű lágysajtok között. Nem számoltam
meg, de száz fehérpenészes sajt biztosan kínálta magát; a hagyományos mérettől a kisebb kocsikerék méretig lehetett belőlük találni.
A bronzérmes keltette fel az érdeklődésemet, ugyanis a közepében
ujjnyi vastagságú világosszürke csík jelezte, hogy nem a megszokott
camembert-rel találkoztam. Szarvasgombás rétegezésű, igen különleges sajt volt. A gyártása rejtély maradt, hiszen a szarvasgomba
egészen különleges tulajdonságú, nehezen házasítható olyan sajtalvadékkal, ami hetekig érik.

Francia gazda érlelődő sajtjai
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maga meg is erősített, hogy nem tanulta a sajtgyártást, csak bátorsággal fogott munkához. Büszkén mutatta, hogy önellenőrzéssel (nem tévedés: önellenőrzéssel) meddig jutott; közben lefújta a sajtjáról a temérdek
atkát, és egy jó nagy darabot adott a három év körüli kislánya szájába. (A
sajtatka a száraz sajtokon és sajtokban élő állatfaj, amely a sajtot finom
porrá rágja. A sajtban vedlik és oda is ürít.)
A felkínált kb. kilónyi sajtot a 14 fős társaság nem fogyasztotta el, a
maradék darabot a ház asszonya gondosan összecsomagolta, és megajándékozott vele. Ha valaki még nem látott sajtatkát, akkor bőséges
mennyiségűt tudok mutatni, ráadásul franciát.

Francia gazda sajtkonyhája
Ott sorakoztak az AOP (eredetvédett) sajtok, vajak és tejszínek,
amelyeket Franciaország 11 régiója gyárt. A felsorolásuk terjedelmes lenne, így elégedjünk meg néhány fajta kiemelésével: Munster,
France-Comté, Morbier, felső Doubs-i kecskesajt, Beaufort vagy a
Bauges-i Tome sajt
Roqueforttól és egyéb kékpenészes sajtoktól is roskadt az asztal.
Hatalmas és egészen különleges választékból kóstolhattunk.
Sajtokból és élményekből kellően feltöltődve másnap egy Párizshoz
közeli kézműves sajtkészítő farmjára látogattunk. Gyönyörű vidéken,
idillikus nyugalomban a farm tulajdonosa várt minket. Megmutatta a
sajtkonyháját, ami tejhűtőből, sajtkádból, egy asztali fölözőgépből és kis
méretű mosogatóból állt. Az eszközállománya a minimalista irányzatot
képviselte. Helye bőségesen lett volna egy sajtérlelő elhelyezésére,
ennek ellenére a fejőházban, a szarvasmarhák közelében, egy sufniszerűségben találtunk rá az érlelődő sajtokra. Aki nem kedveli a különféle
penészek látványát és a nem kellemes illatát, annak nem ajánlom a
megtekintését. Kérdéseimet tolmács közvetítésével volt lehetőségem
feltenni a sajtkészítő gazdának. A válaszok arról győztek meg, amit ő

Francia szarvasmarha
Régóta figyelem a magyar sajtkészítők, elsősorban a kézműves sajtgyártók munkáját. Közöttük többen igen sok energiát fordítanak arra,
hogy a már most is jó minőségű sajtjaik minőségét tovább emeljék,
új típusú sajtokkal bővítsék a kínálatukat. A SIA megtekintése és az
agrárkamara által szervezett sajtgyártó gyakorlatok komoly segítséget
jelentenek számukra.

Magyar sajtkészítő fehérpenészes sajtja
Amíg szerencsésebb országokban tradicionálisan generációról
generációra származtatják át a sajtgyártás tudományát, addig nálunk
folyamatos az újrakezdés. Ennek ellenére nincs szégyenkezni valónk,
már vannak olyan sajtkészítőink, akiknek sajtjait francia és angol sajtszakemberek igen rangos díjakkal tüntették ki. Ahhoz, hogy számuk
gyarapodjék, még sok nehézséget kell leküzdeni. Vannak, akik erről a
következő lapszámokban konkrétan írnának is röviden.

Magyar sajtkészítő kemény sajtja

Márkus Gyuláné
élelmiszeripari mérnök, műszaki tanár z
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Jobb oldali oltógyomorhelyzetváltozás és -csavarodás kórjelzése
és műtéti gyógykezelése
Jobb oldali oltógyomor-helyzetváltozás (RDA, right displaced abomasum) és -csavarodás
(AV, abomasal volvulus) az oltógyomor mozgásának lassulásából vagy zavarából adódó
megbetegedés, mely során a szerv az élettanitól eltérően helyezkedik el. A két kórkép
valójában egy betegség különböző megnyilvánulása. A RDA az oltógyomornak a benne lévő
tartalom pangása és a szerv gázzal való telődése következtében az élettani helyzetéből való
elmozdulása, ami az ürülését tovább akadályozza, de vérkeringési zavarral nem jár. Az
AV az RDA-ból alakul ki azonnal vagy hosszabb-rövidebb idő múlva az oltógyomornak
a kiscseplesz körüli, óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú, teljes vagy
részleges csavarodásával (1. ábra). Ez a forma viszont súlyos keringési és anyagforgalmi
következményekkel jár, ami műtéti kezelés nélkül 12-48 órán belül elhulláshoz vezet.

A

tárgyalt problémák elsősorban nagy tejtermelésű tehenek,
ritkábban borjak megbetegedései, de bármely nemű, korú,
hasznosítású szarvasmarhát érinthet. A kórkép az esetek
egyharmadában a tejtermelés első két hónapjában jelentkezik, viszont
gyakran vemhes tehenek is sújtottak. A bal oldali helyzetváltozáshoz
képest a jobb oldali forma lényegesen ritkább (kb. 10%), ám azok
jelentős része csavarodással is jár.
Az érintett állatokat étvágytalanság, jelentős termeléscsökkenés (napi
1-10 l tej), beesett szemek, nagyfokú elesettség, hasmenés vagy a
bélsár hiánya, esetenként a jobb has, illetve horpasz kitágulása jellemzi. A fizikális vizsgálat során jobb oldalon, a 10-13. bordaközben, esetenként a horpaszon is, a könyöktől a külső csípőszöglet felé kopogtatásos hallgatózással nagy területen fémes csengés, ballotálással
pedig loccsanás hallható (2.ábra). A végbélen keresztüli vizsgálatkor
a jobb oldalon, a bendőtől és a jobb hasfaltól elkülönülten a kitágult,
sima felszínű oltógyomor időnként tapintható. Az érverés szapora, a
légzés viszont lassú és felületes, ami a metabolikus alkalózis respiratorikus kompenzációja. A RDA-t és az AV-t egyéb betegségek tünetei is
kísérhetik. A laboratóriumi vizsgálatok során, főleg AV esetén, súlyos

1. ábra (Habel RE,
Smith DF. 1981.)

2. ábra
(Rebhun 1991.)

hypochloraemiát, hypokalaemiát és metabolikus alkalózist tapasztalhatunk, ami viszont az idő előrehaladtával és a keringési zavar miatti
elhalás során képződő tejsav megszaporodásával elfedődhet, majd
metabolikus acidózissá alakulhat. Ezen értékek és az oltógyomor-kitágulás mértékének figyelembe vételével viszonylag pontos kórjóslat
adható, ám az állat általános állapotára mindig tekintettel kell lenni.
Az RDA és az AV gyógykezelése minden esetben műtéti, azonban az
anyagforgalmi szövődményeket és a társult betegségeket is orvosolni
kell. Műtéti terápiaként a jobb horpaszi feltárásból végzett omentopexia (cseplesz kivarrása) vagy pyloropexia (pylorus kivarrása) és a
paramedián hasi feltárásból végzett abomasopexia (oltógyomor-kivarrás) létezik. Az utóbbi az állásképtelen állatoknál és borjaknál javasolható. Az előbbi, általánosan alkalmazott módszert a továbbiakban
részletesen ismertetem:
A jobb horpaszon keresztül végzett műtét az állat álló testhelyzetében,
helyi érzéstelenítés mellett hajtható végre. A hasüreg megnyitását
követően általában a gázzal és folyékony tartalommal telt oltógyomor
az elsőként fellelhető szerv. Az oltó élettani helyzetének visszaállításához szükséges a benne lévő gáz, rendkívüli teltség esetén a folyékony
tartalom, lebocsátása, melyet egy 10-16G
átmérőjű injekciós tű és egy infúziós szerelék segítségével tehetünk meg. Amennyiben
az oltó eredeti helyzetének visszaállításához
szükséges az esetenként több 10 liternyi
folyékony tartalom lebocsátása is, istállói
körülmények közt segítségünkre lehet egy
megfelelő vastagságú légcsőtubus, amit egy
tömlővel a sajtáros fejőgépre csatlakoztathatunk. Az oltótartalom eltávolítását követően a
nagycsepleszt pylorusi tapadásánál megragadva és az állat fara felé húzva az RDA és
a részleges AV élettani helyzetbe hozható,
3. ábra
amivel a maradék tartalom kiáramlása is
(Fubini SL. 2004.)
megoldódik. A teljes csavarodás fennállása
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esetén viszont a patkóbél az oltó és a százrétű, esetenként a százrétű és a recés közt
csapdába szorul. Az ilyen módon fennakadt
és az oltószájadékot, valamint az oltóhoz térő
ereket elzáró bélszakasz úgy szabadítható
ki, hogy bal kézzel a hátrafelé néző fundus
mellett medialisan elnyúlva a pylorust lateralisan, ventralisan majd caudalisan egy kanalazó mozdulattal az állat hossztengelye körül
kell elfordítani (3. ábra). Ezt a mozdulatsort
gyakran többször ismételve érhető csak el
siker. Ha a patkóbelet sikerült kiszabadítani,
a nagycseplesz már említett hátrahúzásával
elérhető az oltó kiürülése, és visszaállítható
az élettani helyzet. Az eredeti állapot visszaállása után ellenőrizni kell a százrétű, a recés

rekesz

iv), továbbá a műtét után szájon át történő
folyadékpótlás (60g NaCl, 30g KCl, 20 l víz).
Indokolt NSAID és antibiotikum adása is.

A megfelelő kezelésben részesült RDA-betegek
kórjóslata nagyon jó (95% gyógyulás), az AV
korrekciója viszont kevesebb sikerrel kecsegtet (70%-os túlélés), mivel 12 óra eltelte után
már súlyos keringési és anyagforgalmi következményekkel kell számolnunk. A leggyakooltó
ribb szövődmények az oltót beidegző vagus
ágak károsodása és a kisgörbület mentén lévő
tüdő
csavarodásban részt vevő területek trombózisa. Ezen károsodások következménye az oltó
ürülésének elmaradása, hátulsó funkcionális
stenozis kialakulása. Bár a legtöbb beteg
Oltógyomor leeresztése infúziós
szerelékkel (boncoláskor feltárt tehén).
a sikeres kezelés hatására napokon belül
látványosan javul, visszatér a termelésbe, a
prognózis helyes megítéléséhez meg kell várni a 4 napot, mivel az előbb
említett szövődmények eddigre éreztetik hatásukat. Másrészt viszont a
szövődmények többsége idült lefolyású betegség, míg az AV a keringési
és anyagforgalmi hatásai, ritkábban az oltó megrepedése miatt 12-48
órán belül elhulláshoz vezet.
Varga Tamás z

cseplesz
A jobb oldalon csavarodott oltógyomor az utolsó borda alatti
területen jellegzetes fémesen csengő hangot ad kopogtatáskor,
erőteljes lökködésre (ballotálásra) loccsanás is kiváltható.
és a máj helyzetét is, szükség esetén korrigálva azt. A helyzetváltozás
kiújulását a nagycseplesz pylorushoz közeli szakaszának vagy magának a pylorusnak a sebszélhez való kivarrásával kell megakadályozni.
Az anyagforgalmi zavar a korán észrevett és műtött esetekben magától
helyreáll, de előrehaladott állapotban, sokkos betegeknél szükséges KCl-tartalmú infúzió, hypertóniás sóoldat (7,2% NaCl 5ml/ttkg

pylorus

Az oltó vékonybél felé térő vége (pylorus) a nagygörbület mentén
a csepleszhez rögzített, ennélfogva a sebszélhez rögzített cseplesszel az oltógyomor későbbi elmozdulása megakadályozható.
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