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Új fejési technológiát használnak
Dombegyházán
Dombegyház Békés megye délkeleti részén, a fővárostól 260 km-re található,
határmenti település, Aradtól 18 km választja el. A középkorban már
lakott hely volt, elnevezését onnan kaphatta, hogy temploma dombra épült.
A nagyközség lakóinak száma 2000 fő körül van.

Dorcsinecz Balázs ügyvezető igazgató
Dorcsinecz Balázs ügyvezető igazgató az
alábbiakban adott tájékoztatást cégcsoportjuk működéséről és a tejtermelő tehenészetben alkalmazott új fejési technológiáról.
Dombegyházán, a Nyéki majorban lévő központi irodában képviselem és irányítom édesapámmal együtt a Kisdombegyházi Agro-Ferr
Kft.-t, mely tejtermelő tehenészettel rendelkezik. Nagy hagyománya van itt a szarvasmarhatartásnak. A jogelőd szervezet időszakában is volt itt tehenészeti telep, melyet
még a háború előtti időszakból, a Nyéki
uradalomból örököltek. Végzettségem szerint
villamosmérnök vagyok, nincs agrár szakirányú képzettségem. Nem az agráriumban
terveztem a pályafutásomat. Vonzódásom
a mezőgazdasághoz egyetemi éveim során
alakult ki, mikor a nyári szünetben bekapcsolódtam a gazdaságban végzett munkába. Megtetszett a munkával járó lendület, a
pörgés, meg az, hogy a munka egy részét
a természetben tölthetjük el. Bevallom, van
még javítani valóm arra vonatkozóan, hogy
kevesebbet időzzek az irodában.
A gazdasághoz tartozik még egy sertéstelep
is, és hibrid kukorica-vetőmag előállításával
is foglalkozunk, melyet édesapám felügyel.
Hozzám a tehenészet és a kertészeti rész
tartozik. Most a generációváltás időszakát
éljük, fokozatosan veszem át édesapámtól a
jogköröket és feladatokat.

A fejőstehén egyedszáma 400 körül van.
Az ÁTK Kft. ellenőrzött mérései alapján a
Békés megyei rangsor első három helyezettje
között lehet bennünket megtalálni, míg az
országos listán legutóbb a 16. helyezettek
voltunk. Összességében azt lehet mondani,
hogy jelentős mértékben sikerült javítani termelési eredményeinken, többek között elértük a 42 literes fejési átlagot. Ezt úgy tudtuk
megvalósítani, hogy felújítottuk az istállókat,
etetőtereket alakítottunk ki, új takarmánykiosztó kocsit szereztünk be, silóteret építettünk. Két évvel ezelőtt, mikor a telepvezetőnk
nyugdíjba ment, döntési helyzet előtt álltunk.
Arról kellett dönteni, hogy felszámoljuk vagy
fejlesszük a tehenészetet. Elhatároztuk, hogy
nem számoljuk fel a telepet, hanem gazdaságosabbá tesszük a termelést. Ezt a célt
sikerült elérni úgy, hogy nagy forrásigényű
beruházást nem eszközöltünk. Ennek ellenére
a tehenészet jövedelemtermelő képessége
nullszaldóról jelentősen emelkedett. Most
10-15%-os mértékben járul hozzá gazdaságunk árbevételéhez. Ennek az a tanulsága,

Az új-zélandi szakember gyakori vendég
az ügyvezető igazgatónál

Richard Paul Wallace, az új
fejési rendszer megalkotója
hogy a termelési színvonal megtartása mellett a jövőben is fejleszteni fogunk. Tervezzük
új, korszerű, a hőstressz elleni hatékony
védelmet nyújtó istálló építését, melyre már
a pályázatot is benyújtottuk. Az előző évben
áttértünk a napi három alkalommal történő
fejésre, de a fejőslétszámot nem növeltük,
így most három váltásban, havonta 10 napot
dolgoznak. Több szempontból is előnyös ez a
megoldás. Egyrészt azért, mert csökkenteni
tudtuk a munkaerő-szükségletet, másrészt
azért, mert a felelősség nem oszlik meg, mint
korábban, mikor 2 fő dolgozott egyszerre az
aknában. Igy egyértelműen nyomon követhető a dolgozó munkájának minősége, mikor a
tej elszállításra és vizsgálatra kerül. A fejős
kollégák részére most bruttó 370 ezer forintot
tudunk fizetni, ami vidéki viszonylatban jó
fizetésnek számít. A megnövekedett munkabérek mellett növelni kell a termelés hatékonyságát. Nem kevesebbet akarunk fizetni
dolgozóinknak, hanem növelni szeretnénk a
béreket, de ezt úgy kívánjuk megoldani, hogy
kevesebb dolgozót kelljen foglalkoztatni. Ez
a tényező is motivál bennünket arra, hogy
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fejlesszünk, minél nagyobb tere legyen a korszerű technológiának, mert csak ezzel csökkenthető az élőerő-szükséglet. A laktációk
átlagának száma 2,2. Ez az érték nem tűnik
magasnak, mely azzal magyarázható, hogy a
szaporodásbiológiai szempontnak helyt adva
nagyobb mértékű selejtezést hajtunk végre,
és az állományt saját nevelésű, jobb genetikájú tehenekkel töltjük fel.
A tömegtakarmányokat, a szenázsokat mi
állítjuk elő, az abraktakarmányok közül a
szóját, az árpát, a kukoricát mi termesztjük.
A szóját feltárt állapotban a teheneken kívül a
sertésekkel is etetjük, így a gazdaságunkban
termelt hús, illetve a tej GMO-mentes.
A CALF 35 fejési rendszert hogy ismertétek meg, eddigi működése alapján milyen
tapasztalatok születtek?
A kiszélesített etetőasztal...
Édesapám még 2018-ban, Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési Napokon találkozott a technológiával, mely akkor a Magyar
Állattenyésztésért termékdíj I. helyezettje
elismerést kapta meg. Az innovatív ötlet és az
elismerés arról győzött meg bennünket, hogy
ezt nekünk is alkalmazni kell, ennek megfelelően megrendeltük a rendszert, és még abban
az évben a beruházás meg is valósult.
Az első visszajelzést a rendszer működéséről,
pozitív hatásáról az adta, hogy a tehenek jóval
nyugodtabb viselkedést mutattak fejés alatt,
mint a hagyományos rendszernél.

nagymérvű (80%-os mértékű) csökkenése
a CALF 35-nek köszönhető. A kevesebb
megbetegedés okán költségcsökkentő tényezőként jelentkezik, hogy gyógyszerre kevesebbet kell költeni, melyet szintén az új fejési
technológiának köszönhetünk.
Az új fejési technológia kidolgozása
Richard Paul Wallace új-zélandi szakember nevéhez kötődik. A CALF 35 fejéstechnológia a borjú és az általa alkalmazott maximum vákuumérték után kapta
a nevét. Az újítás lényege a természetes
módon történő fejés technikájának a megvalósítása. Arról
kérdeztem Pault, hogy milyen
út vezette őt az új technológia
feltalálásához, és milyen eredményekről tud olvasóinknak
beszámolni.

Mindig nagyon szerettem az állatokat, mely vonzalom kialakulásában nagy szerepet játszott,
hogy nagyapám Új-Zélandon volt
farmer. Én is igyekeztem a nyomAz online megfigyelőrendszer küldi az információkat
dokaiba lépni, két évig vezettem
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a termelés ott a gazdaságot, melyet nagyon szerettem
hatékonyságának növeléséhez az új techno- csinálni. Közben kipróbáltam magam más
lógia, a CALF 35 is jelentősen hozzájárult. területen is, végeztem az állattartás témáMivel az elmúlt két évben a rendszerben több jában felsőfokú tanulmányokat, és 20 év
tényezőn (selejtezés, takarmányozás, fejési után visszatértem a gyökerekhez. A CALF35
rendszer) is egy időben változtattunk, így fejlesztésének pályáját hosszú tapasztalataz egyes tényezők által kifejtett hatást nem sorozat után határoztam meg. Új-Zélandon
tudjuk külön-külön mérni. Az egyértelmű- működő vállalkozásom a szélesebb terméken megállapítható, hogy a tőgygyulladások választék részeként árult kehelygumikat, és

azt tapasztaltuk, hogy a vásárlóink mintegy
30%-a évente más gumira vált. Nem volt igazán jó visszajelzés, de érdekelt, hogy mi lehet
az oka annak, hogy a következő évben nem
vásárolják meg ugyanazt a gumit. A gazdák
által elmondottak alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a pulzálás javításához
valami szükséges a kehely és a kehelygumi
között. Ez a valami a betét. Betétet kell behelyezni a kehely és a gumi közé. Azóta ezt a
betétet több mint ezer gazdaságban használták Ausztráliában és Új-Zélandon. Ennek
eredményeként nőtt a laktációk száma, és
gazdaságosabbá vált a termelés.
Európában rájöttünk, hogy még mindig sok
megoldandó feladat van. Például, hogy a
fejőházat alsó vagy felső tejvezetékkel építették-e. Ausztráliában és Új-Zélandon a felső
tejelvezető vezetéket alkalmazzák, amelynek
működéséhez nagyobb vákuum szükséges,
de a tej áramlásakor a vákuum 35-36-37
Kpa-ra csökken a legnagyobb tejáramláskor,
miközben a pulzációs vákuum még mindig
magas.
Magyarországon a tejvezeték főleg alsó elvezetésű, és mivel a tej folyik, a tejvezetékben
a vákuum nem nagyon csökken, és gyakran
látunk 38, 39, 40 Kpa plusz vákuumot a
bimbó végén.
Amikor Dombegyházán kezdtünk, a telep
helyzete nagyon nagy kihívást jelentett, de
20 hónap elteltével láthatóak a változások,
nőtt a gazdaságosság és így a jövedelme-
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Az CALF35 rendszer használatával alapvetően megváltozik a tehenek fejőházi
viselkedése. A legnagyobb változás az,
hogy a régi rendszernél féltek, menekültek a fejőházból, most pedig fejés
után szívesen időznének ott, a fejés
alatt kérődzeni kezdenek. Megszűnik a
tehenek szorongása, nem toporognak,
nem akarják a fejőkelyhet lerúgni, mert
a természetes fejés nem okoz nekik fájdalmat, így a tehenet érő pozitív élmények hatására a fejési idő lerövidül.

Tejházból menet az istállóba
zőség is. A dombegyházi fejőház a Calf 35
rendszerrel van felszerelve, amely 35 Kpa
tejvezeték-vákuummal működik, és levegővel
zárja a betétet a kritikus nyomáson, enyhe
átmeneti fázisokkal. A rendszer 85 ciklus/
perc sebességgel működik, és a magas, 44
Kpa-os vákuumot alkalmazza a pulzációs
vezetékben és az alacsony, 35 Kpa-os vákuumot a tejvezetékben.
Ezeknek a tényezőknek a kombinációja
nagyon gyors fejést és tiszta tejet eredményez
a kisebb kehelygumikkal, amelyek kiválóan
alkalmasak a tehén kényelmének
javítására és a bimbó állapotának
megőrzésére.
Mint korábban említettem, az
új fejési rendszer legnagyobb
pénzügyi előnye, hogy növeli a
tehenek hasznos élettartamát.
Ez azt jelenti, hogy az átlagos
laktációk száma mondjuk 2,2ről akár több mint 5 laktációra
is növekedhet, amit az Egyesült
Királyságban működő Calf 35 is
megmutatott. Ennek eredményeként jelentősen csökken a tejtermelés költsége, és nő a tejtermelés gazdaságossága. Emellett
nő a leadott tejmennyiség, és a
tehenek magasabb zsírtartalmú
tejet adnak. A rendszer nagyon
fontos eredménye – feltéve, ha
nincs túlságosan erős, erjesztett
takarmányozás –, hogy a tej szomatikus sejtszáma alacsonyabb
lesz, így a felvásárló magasabb

árat fizet érte. A magas szomatikus sejtszám
a legpontosabban jelzi a tőgygyulladás betegségét és annak kapcsán az állat szervezetében uralkodó stresszhelyzetet. Az empirikus
tényezők azt mutatják, hogy a természetes
nyomással történő fejés következtében a
tőgygyulladásos tehenek száma jelentősen
csökken. Az egészséges állomány esetében
kevesebb alkalmazottra van szükség. A kevesebb stressz miatt kisebb mérvű az SCC-s
(magas szomatikus sejtszámú) megbetegedések száma, a kezelési költségek alacsonyabbak, és kevesebb tehenet selejteznek.

Három tényező játszik fontos szerepet
a tejelő tehenek tartásában: a pihenés
körülményei, a takarmányozás és a
fejőrendszer. A beruházások a felsorolt sorrendben a legköltségesebbek.
A fejőrendszer a fenti három közül
a legkevesebb beruházást igényli.
A fejőgép költségét egyszeri költségként rögzítik, de ez van a legnagyobb hatással a
gazdaságok jövedelmezőségére, ezért a fejlesztés fő hangsúlyát a fejési rendszerre kell
összpontosítani.
A rendszer újdonsága, hogy online megfigyelőrendszerrel működik, minden fejőállást
valós időben vizsgálnak meg fejés közben.
Amint eltérést észlel a rendszer, minden
érintettnek, szerelőnek, termelőnek értesítést
küld részletes hibaleírással. Ily módon a fejési
folyamat szabálytalanságai azonnal felismerhetők, és percek alatt megoldhatók.
A teljes monitorozás, elemzés bárhol és
bármilyen internetes eszközön elvégezhető a helyszínen, otthon vagy éppen
nyaralás alatt.
Új fejőrendszerünkkel Európában jelen
vagyunk Németországban, Angliában
és Magyarországon. Jelentősen növekszik a fejőrobotok telepítése, melyeknél
hasonlóan, mint a fejőházak esetében,
minden nehézség nélkül megoldható az
új CALF-35 rendszer telepítése.
Mit üzensz olvasóinknak?
Összességében kimondható az, hogy
nem tudod a tehenet szépen megfejni
CALF-35 nélkül. Erre a tehén azt mondaná, igazad van.
Nem akarunk mást az új rendszerrel,
csak azt, hogy úgy történjen a fejés,
mint ahogy azt a természet kitalálta.

Paul helyszíni segítséget ad a fejőmunkásnak

BEMI z
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A szudánifű betakarításának idei,
hazai tapasztalatai
Az idei év is bizonyította, hogy érdemes szudánifűhibrideket termeszteni. A betakarítás
kivitelezése terén azonban még sok a bizonytalanság, mivel a kétmenetes betakarítás
újszerűnek számít egy ilyen habitusú növény esetében. Ezért vegyük górcső alá a betakarítás
azon technológiai elemeit, melyek alapjaiban befolyásolják a szudánifűszilázs minőségét.

A

z idei év első harmadában elvétve volt ugyan csapadék, de országos viszonylatban kevés eső hullott. Majd júniustól az esős napok
száma ugrásszerűen megemelkedett. Az ország számos pontján
alakult ki felhőszakadás, amikor egyetlen nap alatt 50 vagy akár 100
mm-t meghaladó mennyiségű csapadék érkezett. A fő és másodvetésű
szudánifüvek várható betakarítási ideje is ezekre az esős, borongós időszakokra esett, ami nagyban nehezítette az optimális időintervallumban
történő kaszálást.

Az optimális betakarítási idő meghatározása
2020-ban végzett vizsgálataink
alátámasztották, hogy a szudánifű ideális vágási időintervalluma a hasban lévő bugamérethez
köthető. A növény genetikájából
adódóan fejlődésében nagy szerepet játszik a hőösszeg, ami azt
jelenti, hogy a tenyészidőszak
alatt egy hosszabb melegebb
periódus hatására a növény
hamarabb kezdi el fejleszteni a
generatív részeit (a bugát). Ezért
1. kép Megfelelő fenológiai
hasznos ismernünk a hasban
állapot a betakarításhoz
lévő buga fejlettségi stádiumait.
(fotó: Németh Paméla, 2020).
A 2. kép jól szemlélteti számunkra a különböző, hasban lévő bugaméreteket, és a várható rostemészthetőséget az adott fenológiai stádiumokban.
A Bovital kiváló táplálóanyag-tartalmú és emészthetőségű a vegetációs
időszak elején (nyersfehérje: 20 g/kg sza. és NDFd48 70% fölött), amikor
eléri az etethető magasságot (60 cm fölött). Ám ekkor még a hozam
igencsak elmarad a várttól. A legjobb beltartalmi értékek a hasban lévő
buga fejlődésének kezdetétől egészen a 14-16 cm nagyságú hasban lévő
buga állapotáig vannak (1. kép). Ez széles betakarítási ablakot jelent, ami
hőösszegtől függően ugyan, de körülbelül 8-10 napot jelenthet.

2. kép A bugaméret és az NDFd48-érték közötti összefüggés
(Bovital-hibrid, Alfaseed Kft. 2020.)

A betakarítás eszköz- és munkagépigénye
Összességében elmondható, hogy külön gépparkot nem igényel egy
szudánifű-betakarítás, azonban időt és energiát spórolhatunk meg, ha a
megfelelő műszaki technológiát alkalmazzuk.
Kaszálás
A kasza kiválasztásánál fontos ismernünk a növénykultúra morfológiáját.
A szudánifűre alapvetően jellemző az alacsony szárazanyag-tartalom
(18-20%) és a nagy zöldtömeghozam (18-20 t/ha).
A tárcsás és a dobos kasza egyaránt képes megbirkózni ezzel a feladattal, habár a dobos és a tárcsás kasza között azonos feltételek mellett
akár 3-4 km/h haladási előny is megmutatkozhat a dobos kasza javára.
A dobos kaszákon azonban általában nincs szársértő.
Az optimális vágási magasság a szudánifűnél 10-15 cm. Az ennél alacsonyabb vágás azért nem előnyös, mert a növény újrasarjadási potenciálja romlik, illetve egyenetlen talaj esetében a földszennyezettség
kockázata is jóval magasabb.
2020 Bovital újrasarjadási dinamikája különböző tarlómagasságoknál
Tarlómagaság (cm)
4-6
6-9
10-15
15-20
Az újrasarjadás dinamikája
3
5
8
8

Értékelési skála: 1-9 (9=legjobb érték)

Szársértés és rendterítés
A gazdaságokban fontos kérdésként merült fel a szársértő használata.
A szudánifű szárában lényegesen nagyobb a nedvességtartalom, mint
a levelekben. Azokban az üzemekben, ahol szársértést nem alkal-
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Általánosságban nehéz előre megmondani, hogy mennyi idő is
maztak, napokkal tovább tarthatott a
szükséges az optimális fonnyadáshoz, hiszen mint minden más
levágott növedék száradási folyamata.
növényt, a szudánifüvet is nagyban befolyásolják a környezeti
Az üzemi kísérletekben tapasztalható
hatások. Pár órával a silózás előtt kezdjünk el szűk rendeket
volt, hogy a levelek jóval gyorsabban
képezni, hogy az átforgatás hatására az alsóbb részek is kellőleadták a vizet, a szárral szemben.
Míg a levél szárazanyag-tartalma már
képpen megszáradjanak.
közelítette az 55-60%-ot, addig a szár
szárazanyag-tartalma még éppenhogy
Az egyik fő problémát a betakarítás során a földszennyezettség
csak elérte a 25-28%-ot. A szársértő
okozta, amely a legtöbb esetben a rendképzés munkafolyamata
használatával ez a különbség kön�során került a takarmányba. Ennek kiküszöbölése érdekében egyre
többen szánják rá magukat a szállítószalagos rendfelszedő-rendnyen kiküszöbölhető, azonban fontos
3. kép V acélverőujjas
megjegyezni, hogy a gumihengeres és
képző beszerzésére. Azokban az üzemekben, ahol ezek a rendképkasza használata
az acélverőujjas szársértők sem ugyanzők munkába álltak, jelentősen (akár 5-10%-kal is) csökkenthető
szudánifű-állományban
a betakarított szudánifű – és egyéb takarmányok – hamutartalma.
olyan hatásfokkal dolgoznak. A nagy
(fotó: Németh Paméla, 2020).
zöldtömeggel és a vastagabb szárral az
Rendfelszedés és szecskázás
acélverőujjas szársértő birkózott meg a leghatékonyabban. Nem fogta
vissza úgy a gép teljesítményét, és a szárat több helyen is sikeresen A szudánifű betakarításának két sarkalatos pontja van. Az első a földmegsértette. A legköltséghatékonyabb és legidőtakarékosabb megol- szennyezettség elkerülése, jó talaj-előkészítéssel, valamint a rendképző
dásnak a V acélverőujjal felszerelt kaszák bizonyultak. A száradási idő eszközök helyes megválasztásával és üzemeltetésével. A második pedig
csökkentése érdekében rendterítő használata javasolt, az azonban a a megfelelő szárazanyag-tartalom elérése a fonnyasztás során. Célszerű
a szár szárazanyag-tartalmát mérvadónak tekinteni, mivel a szárából a
hamutartalmat növelheti.
növény nehezebben adja le a nedvességet. Különben könnyen eshetünk
Rendösszerakás
abba a hibába, hogy még nyersen besilózzuk. A nagy zöldtömeg gyorsabb
Kétmenetes betakarítás során takarmányaink minőségét legfőképpen besilózása és a megfelelő minőség elérése érdekében a silózó szemropa rendkezelési eszközök és a munkafolyamatok kivitelezése befolyá- pantóját ajánlatos kiszerelni, a szecska hosszát pedig 2-3 cm-re beállítani.
solja. Ezen munkafolyamatok nélkülözhetetlen részét képezi a rendös�Németh Paméla és Fazekas Miklós (Alfaseed Kft.) z
szerakás. A szűk rend képzésekor az időpont helyes megválasztása a
Orosz Szilvia (ÁT Kft.) z
fonnyadás mértékének folyamatos nyomon követése mellett történhet.
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MIÉRT ÉRDEMES PASZTŐRÖZNI
A KOLOSZTRUMOT?
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
A kolosztrumról nem lehet eleget beszélni! Nem véletlen, hogy olyan
sok kísérlet és tanulmány vizsgálja a benne lévő anyagokat, azok
felszívódását, hatásait és kezelését. Komoly vitatéma a kolosztrum
pasztőrözésének értelme és létjogosultsága. Mindannyian szeretnénk
kitűnő minőségű, baktériummentes, ugyanakkor magas immunglobulin-tartalmú kolosztrummal ellátni az újszülött borjakat.

Dániában ma a szarvasmarhatelepek legfőbb feladatuknak tartják
a borjúelhullás csökkentését. Ez egyrészről a gazdaságos termelés
érdekében lényeges, másrészről egyre inkább előtérbe kerül, hogy
a fogyasztói társadalom hogyan ítéli meg a szarvasmarhatelepeket.
Jelenleg a borjúmortalitás 30 napos kor előtt kb. 12% (Skjöth és
Fisker, 2009.).

Ismeretlen

A passzív immunitás
A kolosztrumban lévő ellenanyagok adják az ún. passzív immunitást,
amelyre a borjúnak szüksége van az első napokban. A kolosztrumból
szerzett immunitás néhány nappal később elkezd csökkenni. A borjúnak
14-21 napon belül ki kell építenie saját aktív immunitását, csak így tud
egészséges maradni. A későbbiekben a borjak már kevésbé fogékonyak
a betegségekre.

10%
Egyéb

12%
Ízület/köldökzsinorfertőzés 2%

ELLENANYAGSZINT

Sérülés 2%

Hasmenés

53%

PASSZÍV
IMMUNITÁS
AKTÍV IMMUNITÁS

Légzőszervi

21%

BIZTONSÁGOS ELLENANYAGSZINT

21 NAP

Borjúelhullás okainak megoszlása

Forrás: Trouw Nutrition

ELLENANYAGSZINT

Alapvető szabály, hogy minél jobb az első takarmány (föcstej), és minél
jobb minőségű tejpótló tápszert kap a borjú a 2. naptól, annál jobb lesz a
borjú immunitása, ezáltal kevésbé lesz fogékony a fertőzésekre az első 21
nap során. Emiatt fontos, hogy a kolosztrumkezelés különös gondossággal
történjen, és a passzív immunitás időszaka minél hosszabb ideig kitolódjon,
ugyanakkor az aktív immunitás mielőbb kialakuljon. Ennek ellenére mindig
lesz egy rövid szakasz, ahol az ellenanyagszint a kritikus érték alatt van.
PASSZÍV
IMMUNITÁS
AKTÍV IMMUNITÁS

BIZTONSÁGOS ELLENANYAGSZINT

14 NAP
Forrás: Trouw Nutrition

Forrás: Trouw Nutrition

A kolosztrum bakteriális fertőzöttsége
A borjú életben maradásának egyik kulcsfontosságú tényezője a
kolosztrumitatás a megfelelő minőségben (IgG minimum 50 mg/ml),
mennyiségben (4 liter holstein, 3 liter jersey borjú esetén), időben
(lehetőleg 1 órán belül, 24 órán belül pedig további 2 liter) és higiéniával (összcsíraszám max. 100 000 cfu/ml, coliform csíraszám max. 10
000 cfu/ml). *cfu= colony forming units (telepalkotó egység)
Általános gyakorlat a telepeken, hogy a trágyával szalmonellát vagy
paratuberkulózist ürítő tehenektől származó kolosztrumot nem itatják
meg a borjakkal. Ugyanakkor az is tapasztalat, hogy a kórokozó baktériumokat nem ürítő tehenektől származó kolosztrumban is magasabb
a csíraszám a megengedettnél. Több kísérlet is igazolta, hogy a kórokozó baktériumok jelenléte a kolosztrumban gátolja az immunglobulinok felszívódását a véráramba (James et al., 1981., Staley and Bush,
1985). Ennek okait is vizsgálták, különböző hipotézisekkel, melyek
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közül az egyik lehetséges ok az, hogy a kolosztrumban és/vagy a borjú
emésztőrendszerében lévő kórokozók az antitestekhez kötődnek, így
az antitestek már nem szívódnak fel a véráramba. Egy másik kutatás
eredményei szerint a baktériumok az immunglobulinok véráramba történő felszívódásáért felelős receptorokhoz kötődnek, és az antitestek
ezért nem szívódnak fel a véráramba (Johnson et al., 2007.).

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

A magas kórokozó csíraszámot tartalmazó kolosztrum itatása magas
kockázatot jelent a borjú számára egyrészt a fertőzések miatt, másrészt a borjú nem szerzi meg a megfelelő passzív immunitást.
Fenti tényekből jól látható, hogy a kolosztrumot is érdemes pasztőrözni. Hogyan lehet ezt kivitelezni a gyakorlatban?

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

Összefoglalás
Következő cikkünk a kolosztrum pasztőrözésének hatásairól fog szólni.
A borjúnevelés során rendkívüli fontosságú a megfelelő immunrendszer kialakulása, hiszen egy súlyos hasmenés akár két hét visszaesést
is jelenthet a növekedésben. Az erős immunrendszer kialakulásához
a borjúnak a születése után 1 órán belül a lehető legjobb minőségű
kolosztrumhoz kell jutnia, amelyhez professzionális megoldás a minőségében ellenőrzött, fagyasztva tárolt kolosztrumraktár.
A Sprayfo gyártója, a Trouw Nutrition, a kompromisszumok nélküli
borjúnevelés elkötelezett híveként magas követelményeket támaszt
mind az alapanyagok, mind pedig a gyártás tekintetében. A Sprayfo
tejpótló tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését és fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo
Egészséget támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek
a lehető legjobb módon segítik a borjakat.

Professzionális kolosztrumkezelő rendszer Dániából

A ColoQuick, a Sprayfo és Calf-TMR hivatalos
magyarországi forgalmazója:

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

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Növelje a
tejtermelését
és a profitot
a Calf35
rendszerével
A Calf35 elnyerte az innovációért járó díjat
Hódmezővásárhelyen 2018-ban. Azóta a Calf35-öt
három kontinensen és hat országban értékesítik,
és a sikerünk folyamatosan növekszik.

Németországban
készült

További információért hívja Dr. Székely Lászlót:

+36 20 823 0445

A Calf35 egy olyan forradalmian új fejéstechnika,
ami semmihez sem hasonló. A tehenek imádják,
a gazdák pedig élvezik a Calf35 kiváló előnyeit.
Profi szervíz csapattal dolgozunk Magyarországon.
Richard Paul Wallace, A Calf35 feltalálója

www.calf35.com
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Egyiptom tejgazdasága
Egyiptom Afrika északkeleti részén elterülő ország, ahol
az ókorban fejlett államszervezet és kultúra alakult ki.
Területe kereken egymillió km2. Lakóinak száma az utóbbi
60 évben közel a négyszeresére nőtt, jelenleg 95 millió.

É

ghajlata száraz, nagy részét sivatag
borítja, a lakosság a terület 5,5%-át
használja. Egy folyója van, a Nílus,
amelynek tavaszi áradását az ókorban előre
tudták jelezni. Az évente lerakott hordaléka
trágyaként hatott az ártéren. Az Asszuáni-gát
megépítése és a Nasszer-tó felduzzasztása
nagyobb terület öntözését tette lehetővé, de
megszüntette a hordaléklerakást, és az ökológiai rendszerre kedvezőtlenül hatott.
Csapadék csak a Földközi-tenger partvidékén, illetve a Nílus-deltában hull – itt szubtrópusi éghajlat alakult ki. Az ország déli részén
a csapadék 2–5, Kairónál kb. 25 mm. Viszont
egy vékony sávban az északi tengerparton a
csapadékmennyiség eléri a 400 mm-t is. Az
évi átlaghőmérséklet 27 °C és 32 °C között
van, nyáron gyakran 45 °C is lehet, míg januárban 8-9 °C-ra is lesüllyed.
A jelentős kőolaj- és földgázlelőhelyekre
alapozva a gazdaság meghatározó ágazata a
kőolaj-feldolgozás és az annak melléktermékeit feldolgozó vegyipar. A jelentős olajjövedelmek ellenére a lakosság mintegy 25 százaléka
a szegénységi küszöb alatt él. A nélkülözők fő
eledele a baladi kenyér, ami teljes kiőrlésű,
és a legszegényebbek ingyen kapják. Enélkül
nehéz lenne az élet Egyiptomban, van sajttal
töltött verziója is.
Egyiptom területének nagy része mezőgazdasági termelésre alkalmatlan. Kivételt a Nílus
mente és az oázisok képeznek. A megművelt
földek az ország területének csak 15%-ára
terjednek ki. A mezőgazdaság fejlesztésére
azonban égető szükség van, mivel a népesség
gyors növekedése súlyos gondokat okoz az
élelmiszer-ellátásban (a kenyérgabona-szükséglet több mint felét importból kell beszerezni). A legfontosabb agrártermékek: búza,
kukorica, rizs, cukornád, burgonya, hagyma,
paradicsom, datolya, narancs, citrom és szőlő.
Az állattenyésztés az intenzív talajművelés
és a kevés legelő miatt nem játszik komoly
szerepet. Főbb tenyésztett állatok: szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, teve, kecske, juh,
baromfi. A halászatból mintegy évi 300 ezer
tonna hal kerül exportra, részben feldolgozva.
Teheneket az egyiptomiak már az ókorban
is tartottak, amint azt Mózesnek a 7 sovány és

7 kövér tehénre utaló álomfejtése, valamint a
mellékelt kép is bizonyítja.

Tehénfejés az ókori Egyiptomban
Az egyiptomi állattartás és tejtermelés, valamint a -fogyasztás szerkezete és szervezése
gyökeresen eltér az európaitól, és annak megértéséhez bizonyos helyi körülmények ismeretére van szükség. Az évszázadok során a
sivatagi körülményekhez jobban alkalmazkodó
és igénytelenebb teve került előtérbe, mivel a
termőföldekre a kenyérgabona előállításához
volt szükség, takarmánytermesztésre nagyon
kevés föld jutott. Egy-két tevét a föld nélküli
családok is el tudtak tartani (a szaporulat
eladásából fedezve a takarmányigényt), és
ezek az állatok egyben – egészen a múlt század közepéig – a települések közötti közlekedés és árumozgatás nélkülözhetetlen eszközei
is voltak, különösen a sivatagos körzetekben,
amit szarvasmarhával nem lehetett volna megoldani.
Különös szerepe volt ebben a tevetejnek
is, amely Mongóliától Dél-Afrikáig 3 ezer éve
kedvelt ital, az összetétele hasonló az anyatejhez, a tehéntejhez viszonyítva ötször több
C-vitamint és feleannyi zsírt tartalmaz, cukrot
pedig alig. A tevetej zsírtartalma 2-3%, ritkán
legfeljebb 5%, és az átlagos fehérjetartalma
3,35%, de ez 2,15% és 4,9% között változhat.
A magas fehérjetartalom és a kedvező élettani hatás lehet, hogy csak sivatagi legenda,
egy beduin taxisofőr szerint a tevetej segítette 15 gyerekének nemzéséhez. Ugyanakkor
hiányoznak belőle a béta-laktoglobulin és a
béta-kazein fehérjék, amelyek tejfehérje-allergiát válthatnak ki, így a tevetejet a laktózintoleranciában szenvedők is fogyaszthatják. Ezen
túlmenően a tevetej – az arabok állítása szerint
– erősíti az immunrendszert, és fogyasztása

megfelelő kezelés mellett elősegítheti többféle
betegség (hepatitis, tuberkulózis, bélbetegségek stb.) leküzdését.
A népességrobbanás viszont megkövetelte a
tejtermelés gyorsabb fejlesztését és a megtermelt tej jelentős részének ipari feldolgozását,
illetve tartósítását. (A naponta 5-6 liternyi tejet
adó tevék tejét a tulajdonos családja folyamatosan elfogyasztotta, vagy helyileg értékesítette.) Így mára az ország teveállománya (az
egyéb funkciók háttérbe szorulása miatt is)
mintegy 150.000 főre, tevetejtermelése pedig
25.000 tonnára zsugorodott, bár az utóbbit a
termelés elaprózottsága és a termelői felhasználás túlsúlya folytán nehéz pontosan felmérni.
A szarvasmarha-állomány az USA adatai
szerint a bivalyokkal együtt 7,5 millió főre
szaporodott, amelyből a fejőstehenek száma
mintegy 700 ezer főt tesz ki, de a kétfajta hasznosítás csak a korszerű, nagyüzemi
telepeken válik el szigorúan egymástól. Ez az
állomány a legutóbbi 3 év átlagában 2,3 millió
tonna tejet termelt, amelyből a bivalytej mintegy 30 százalékkal részesedett. Ezzel együtt a
tejtermelés gyökeres átalakítása és rendkívül
gyors ütemű fejlesztése kezdődött meg, és tart
a mai napig az országban.
Az ország tejtermelői három kategóriába
sorolhatók, amelyek teljesítménye között a
tejhozamot és a tejminőséget tekintve óriási különbségek vannak. A nemzetközi hírű
Dina Farms 17.000 holstein-fríz tehenet tartó,
automatizált fejést alkalmazó és a takarmányt
saját földjén előállító telepén az egy tehénre
jutó tejhozam meghaladja a 8.500 kg-ot. A
Dina Farms mellett további 10-15 korszerű,
nagyüzemi vállalkozás működik az országban,
pl. a gizai székhelyű és a tejtermékek mellett
egyéb termékeket is forgalmazó, 110 tejfeldolgozót működtető, 7.000 tehenes Juhayna
vállalat. Ezek a farmok csaknem kizárólag holstein-fríz teheneket, modern berendezéseket
és teljesítményhez szabott (TMR) takarmányozást alkalmaznak.
A családi kisgazdaságok igénytelen helyi
fajtákat alkalmaznak, amelyek nálunk teljesen ismeretlenek. Mivel a TMR takarmányokat csaknem teljes egészében külföldről
vásárolják, így gyakorlatilag nincs jelentősége
azok összetételének. További takarmánytermő
területek létesítésére pedig egyszerűen nincs
lehetőség az országban. Az 5 tehénnél kevesebbet tartó, takarmány- és vízhiánnyal küzdő
kisüzemek többnyire kettős hasznosítású, sőt
részben igavonásra is használt teheneinél a
tejhozam 1.500 kg körül mozog. A kisüzemek, amelyek a teljes tehénállományból közel
50 százalékkal részesednek, takarmányként
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réti szénát és mezőgazdasági hulladékokat,
valamint kevés vásárolt kukoricát és szóját
alkalmaznak.
Jelentős szerepet játszanak a termelésben
a második kategóriába tartozó, 50-100 tehenet tartó, közepes méretű üzemek is, amelyek évente együtt közel egymillió kg tejet
termelnek. Az ezek által előállított tej túlnyomó részét (akárcsak a fent említett kisüzemekben termeltet) feldolgozás és kiszerelés
nélkül a helyi piacokon értékesítik.
A fentiek miatt országos szintű, átlagos
tejhozamról nem beszélhetünk.
Ugyancsak élesen elválik az üzemtípusok
által előállított tej felhasználása, mivel a kisgazdaságok saját fogyasztásra vagy a helyi
piacokon való (csomagolás nélküli) értékesítésre, a nagyüzemek pedig ipari feldolgozásra
termelnek.
Az egy főre jutó tejtermékfogyasztás évi 75
kg körül mozog, ami alacsony színvonal.
A feldolgozott tejtermékek fogyasztása
Egyiptomban az európai országokhoz viszonyítva jóval kisebb. A fogyasztók főleg a sajtokat kedvelik, amelyekből néhány különlegességet gyártanak, de inkább az európai
fogyasztási mintákat követik. Ebből a termékből
Egyiptomban meglepően nagy mennyiséget,
évente 280.000 tonnát gyártanak, amelyből
60.000 tonna exportra kerül. A sajtgyártás az
évente előállított teljes tejmennyiség 38 százalékát veszi fel. Az egy főre jutó sajtfogyasztás
6,5 kg körül mozog, ami az arab világban
magasnak, Európában viszont gyenge közepesnek tekinthető. Egyelőre nagyon alacsony színvonalon áll, bár felfelé ívelő tendenciát mutat
a joghurtfogyasztás (évi 2-3 kg/fő az európai
országok 15 kg-os fogyasztásával szemben),
különösen mióta a görög joghurtokat bevitték az
országba. Joghurtokból évente mintegy 35-40
ezer tonnát állítanak elő, a vajtermelés pedig
évente mintegy 26-30 ezer tonnát tesz ki. Ezen
túlmenően évente mintegy 80-100 ezer tonna
tejport is előállítanak az országban.
Egyiptomban a szarvasmarhán kívül 5,5
millió juhot és kereken 4 millió kecskét is
tartanak, amelyek évente 100.000 tonna juhtejet és mintegy 75-80 ezer tonna kecsketejet
állítanak elő. A tevetejhez hasonlóan, kiskereskedelmi forgalomban ma már ellenőrzött minőségű (üveges) juh- és kecsketej is
kapható, ezek termelése azonban nagyrészt
családi kisüzemekben történik, bár fokozatosan létrejönnek a szakosodott nagyüzemek is,
különösen a feldolgozásban.
A világ legősibb sajtjának maradványait az
egyiptomi Szakkarában találták meg – számol
be a Live Science 2018. augusztusi számában.

A kutatók úgy vélik, hogy az ősi sajt „átkozott” – vagy legalábbis súlyosan szennyezett.
A maradvány Ptámesz, Memphisz egykori
katonai vezetőjének nyughelyéből került elő,
egy nagy halom törött agyagedény között.
A szakértők szerint a sír valamikor az időszámítás előtti 13. században épült, a sajt tehát
mintegy 3300 éves lehet. Elterjedt a médiában
a rémhír, hogy ismeretlen, halált okozó baktériumot tartalmazhat.

A Domiati vagy Damiata lágy, esetleg félkemény, morzsolódó sajt Egyiptomból származik
(Damiata kikötővárosról kapta a nevét), friss
tehén- vagy bivalytejből készül. Oltás előtt a
tejhez 10-14 százaléknyi sót adnak. A sajtot
3 vagy 6 hónapig érlelik. Aromája az érlelés hőmérsékletétől, a tej savasságától és a
pasztőrözésétől függően különböző lehet.

Domiati sajt
A legősibb sajtféleség
Ma Egyiptomban évente 1,6 millió tonna
tehéntej kerül feldolgozásra, a 280 ezer tonna
sajtból 60 ezer tonna az export. Kedvelik a
sajtokat, gyártanak néhány kézműves tradicionális különlegességet, de a nagyüzemek az
európai sajtfélékre álltak rá, a fogyasztók igénye miatt és a turizmus kiszolgálása végett is.
Egyiptom legelterjedtebb kemény sajtja a
Rumi, amely tehéntejből vagy tehén- és bivalytej elegyéből készül, starterkultúra nélkül,
teljes tejből, az alvadékot erősen sózva. 3-4
hónap elteltével állománya megkeményedik,
és a hozzáadott borstól éles, csípős ízt kap.
Kicsit hasonlít a jól kiérlelt pecorino romano
és a manchego sajtra. Érlelése: friss (néhány
hónapig érlelt), de egyes változatainál 3 vagy
5-12 év is lehet. A 10 kilós, hengeres tömbjeinek héját kalligrafált arab írással díszítik.

A tipikus Ras sajt egy ízletes, csípős egyiptomi sajt, lágy és félkemény változatban készítik,
az utóbbira jellemzőek a belső gázok által
kiváltott természetes repedések, hasonlóan,
mint a Rumi sajtszeletnél. Kromatológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a Ras sajt 68 féle illóanyagot (többek között alkoholokat, ketonokat
és észtereket) tartalmaz, amelyek az érlelés
időtartamával együtt befolyásolják az aromáját.

Ras sajt, lágy változat

A Dina Farms telepe
Rumi sajttömb

Rumi sajtszelet

Összefoglalva: Egyiptom tejgazdasága kétszintű, pontosabban háromszintű, a tejtermelés felét még a kistermelők adják, jórészt
helyi tej-hús hasznú fajták tenyésztésével.
A nagyüzemek a világszínvonalú termelési és
feldolgozási technológia alkalmazásával megfelelnek a fogyasztók és a turizmus magasabb
szintű igényeinek. A népesség növekedésével
a modern technológia kerül előtérbe.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Sajtmesterek „születtek”
Mit jelent a mester kifejezés? Úgy lehetne meghatározni, hogy az a személy a mester,
aki az ismeretekben, az elméleti és a gyakorlati tudásnak valamely területén kiválóan
jártas, aki másokat oktat, megtanít valamire. Más szóval kifejezve tanítómester.
Régebben a mester szót mindig a foglalkozás után írták, mivel az egy vizsgához kötött,
szerzett cím volt. Például pékmester, kovácsmester, asztalosmester. Ma szinte általánossá
vált, hogy előre írják a mester szót. Például mesterfodrász, mesterszakács stb.

A

mesterképzés célja, hogy a jelölt a
magasabb szintű szakmai elismertséget jelentő „mester” címet megszerezze, amely nem lehet öncélú, hanem feladata
van. A feladata arra vonatkozik, hogy az adott
szakmát tanuló fiatalokat magas szakmai színvonalon felkészítse a vállalkozás indításához,
működtetéséhez szükséges alapvető szakmai,
pedagógiai, pénzügyi-gazdasági ismeretekből.
Örvendetes, hogy a sajtkészítő szakma
vonatkozásában is lehetőség adódott a mesCsoportkép a mesterekről
ter cím megszerzésére, amelyet a NAK Fejér
Megyei Igazgatósága szervezésében bonyomiért ne lehetne kitüntető mesteri címet adolítottak le. A sajtkészítő közösség részéről
Tizenhárom sajtkészítő mester „született”
a fáradhatatlan, mindig tettre kész Márkus
mányozni.
Az emberek többsége nem ismeri
Felső sor balról jobbra
Gyuláné (Rózsa) vállalta magára – a kamarai
azt, hogy a sajtkészítés bonyolult folyamat,
Kriskó Ádám (Rábcakapi)
honlapon meghirdetésre kerülés után – a
műveléséhez alapos ismeretekre van szükség.
Kalla Roland (Sümegprága)
vizsgára jelentkezők összegyűjtését és szakBüszkék lehetünk arra, hogy számos sajtkészíNémeth Gábor (Ráckeresztúr, Martontej)
Magyar László (Dunaharaszti)
mai irányítását, amelynek eredményeként
tőnk van, akik magas színvonalon végzik ezt a
Hegedűs
Imre
(Herceghalom)
szeptember 17-18-án Székesfehérváron a
tevékenységet. Az agrárkamara már 2016-ban
Gombos Árpád (Miskolc)
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
lehetővé tette a mestervizsga megtartását,
Sándor Tamás (Mónosbél)
Szakgimnázium és Szakközépiskolában a 13
de ennek megvalósítását senki nem vállalta
Dr. Barkaszi Levente (Kárpátalja)
fő mesterjelölt sikeres vizsgát tett.
fel. Én 2018-ban kezdtem a szervezéshez.
Második sor balról jobbra
Márkus Gyuláné (Rózsa) kérdésemre válaSajtkészítők közül mintegy harmincan voltak,
Burján Emese (Eszteregnye)
akik érdeklődtek a téma iránt, de számuk
szolva elmondta a mestervizsgára történő felDr. Székely Nóra (Orosháza)
húsz főre csökkent azáltal, hogy többeknek
készítés és a vizsga lefolyásának történetét.
Márkus Gyuláné (a mestervizsga szervezője)
még nem volt meg az ötéves gyakorlati ideje.
A középiskolát Csermajorban, a Tejipari
Bodor Enikő (Lőrinci)
Közben elkezdtem olyan embereket felkeresni,
Technikumban végeztem, majd élelmiszeripari
Maszlikné Illés Ágnes (Szente)
akik alkalmasak lehetnek a vizsgáztatásra,
mérnök és élelmiszeripari szakos műszaki
Szabó Ildikó (Nagyigmánd)
megfelelő tudással és tapasztalattal rendeltanári oklevelet szereztem a Műegyetemen.
2012 óta a sajtkészítés OKJ-s oktatásából aktívan kivettem a részem keznek a pedagógiában és a szakmai területen. A vizsga lebonyolításámint szaktanár. Egész pályafutásom során a tejtermékek készítésével hoz alkalmas helyszínt is keresni kellett, és el kellett készíteni a képzési
foglalkoztam. A mögöttem hagyott szakmai munkásságom adta az programot. A képzési anyag elsajátításának időtartama a tervezett 6
alapot ahhoz, hogy pályám végén elnavigáljam az ország legjobb sajt- hónapról 9 hónapra módosult a koronavírus-járvány miatt. A képzés tarkészítőit a minősítő vizsgáig. Nagyon sok sajtkészítőt személyesen is talmazott 48 órányi vállalkozási ismeretet, ugyanannyi pedagógiai ismeismertem, és figyelemmel kísértem munkájukat. Egy részüket oktattam, retet és mintegy 150 óra sajtkészítési ismeretet is, amit a sajtkészítők
tanítványaim voltak, más részüket vizsgabizottság elnökeként vagy vizs- „szoros” irányítás mellett végeztek. A jelentkezők önálló felkészülését
gabizottság tagjaként ismertem meg. Megkerestem őket, hogy felmér- oly módon segítettem, hogy az agrárkamarától kapott vizsgakérdésekre
jem, mit gondolnak a mestervizsgáról, van-e erre igény? Azt tudni kell, a tételeket kidolgoztattam, és a jelöltek rendelkezésére bocsátottam. Ily
hogy a vizsgafeltételek között szerepelt, hogy a jelöltnek rendelkeznie módon a munkájuk mellett a rendelkezésükre álló kevés idő elegendő
kell minimum egy OKJ-s képzést igazoló végzettséggel és 5 év sajtké- volt a felkészülésre. Konzultációs napokon volt lehetőségük a meg nem
értett kérdésekre megkapni a választ.
szítéssel eltöltött gyakorlati idővel.
A technológiatételekről Skype segítségével konzultáltunk. Csoportokat
Az a körülmény is motivált, hogy számos, más szakma esetében már
bevált gyakorlattá vált a mestervizsgáztatás. Úgy gondoltam, hogy a mi alkottunk, melyekhez csatlakozni lehetett. Mivel több évtizedet eltöltötszakmánkban, amely magas elméleti és gyakorlati tudást követel meg, tem ebben a szakmában, tudom, hogy melyek azok a témák, amelyeket
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nagyon alaposan kell ismerni. Ezeket az ismereteket „tudni érdemes”
gyűjtőnéven összefoglaltam. Ezekből az összefoglalt ismeretekből
hetente 2-3 alkalommal küldtem egy-egy adagot, ami 4-5 ilyen alapismeretet tartalmazott. Ez jó módszertani húzásnak bizonyult, mert az
elküldött rövid e-maileket a jelöltek elolvasták, így az rögzült tudásuk
tárházában. A laborvizsgálatok gyakorlására összekészítettem egy
mozgó laborkészletet, amely segítségével a konzultációs napon gyakorolni lehetett a vizsgálatokat. A Martontejnél Bodó Ágoston úr készséggel
adott lehetőséget az üzemi laboratórium eszközeinek használatára és a
gépek, berendezések megismerésére, az elhalványult ismeretek felfrissítésére. Mindenki élt ezzel a lehetőséggel.
A vizsgabizottság elnöke Prof. Dr. Csapó János okleveles vegyész,
mezőgazdaság-tudományi doktor, egyetemi tanár lett.
A vizsgabizottság tagja volt Csiszár Rudolf, a győri Veres Péter
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium intézményvezetője és Horváth Miklós, a Cserpes Sajtüzem
vezetője.
A vizsgán a jelölteknek számot kellett adni vállalkozási, pedagógiai
ismeretekből és a sajtkészítésből. A sajtkészítési ismeretek vizsga egy
írásbeli dolgozatból, szóbeli kérdéssorból, továbbá gyakorlati feladatokból állt. A gyakorlati feladatokat úgy oldottuk meg, hogy minden jelölt
előállított saját műhelyében három különböző típusú sajtot, amelyről
prezentációt is készíteni kellett. A vizsgára készített sajtok és a videofelvétel bemutatása alapján a termékről már meg tudta állapítani a
bizottság a minőségét. Annak biztosítására, hogy a vizsgázók valóban
az általuk készített terméket mutassák be, kiosztottam a számukra a
számozott kazeinjegyeket, amelyet a nyers sajtba bele kellett préselni.
A vizsgabizottságnak pedig leadtam, hogy az adott vizsgázó kazeinjegyén milyen számnak kell lenni. A gyakorlati vizsga másik részében
minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok és érzékszervi bírálatok voltak. A vizsga két napig tartott. Az írásbeli vizsgával
kezdődött, ami 180 perc időtartamú volt. Három részből állt, úgymint
egy adott szakmai kérdésnek a megválaszolása, majd sok rövid kérdés
megválaszolása feleletkiválasztás vagy -kiegészítés módszerével, illetve
egy szakmához tartozó gép sematikus lerajzolása. Harmadik része a
megmérettetésnek két szakmai számítás elvégzése volt. Ebéd után

Fotó: Nagy Norbert/Fejér megyei hírlap

Minőségellenőrzés volt a gyakorlati vizsga egyik része
került sor a laborfeladatok elvégzésére. Azt, hogy kinek milyen feladatot
kell elvégeznie, tételek húzásával döntötték el.
A második nap délelőttjén került sor a szóbeli vizsgára pedagógiából,
vállalkozási ismeretekből és a szakmai anyagból. Ebéd után mutatták be
a vizsgára készített sajtokat és a prezentációkat.
Az írásbeli feladatok megoldását a bírálók pontszámokkal minősítették. Az elérhető pontszám 60%-át kellett összegyűjteni ahhoz, hogy a
vizsgajelölt megkapja a megfelelt minősítést. A szóbeli vizsgák esetében
a vizsgabizottság döntötte el, hogy elfogadja-e a jelölt válaszadását.
Megérte az elvégzett sok munka, amelyet a felkészülésre fordítottunk,
mert minden mestervizsgára jelentkező megfelelt a vizsgakövetelményeknek.
A vizsga előkészítése és megtartása érdekében Kovács András, a NAK
munkatársa részéről minden segítséget megkaptunk, amelyet ezúton is
szeretnék megköszönni. Nagyon sok segítséget, bíztatást kaptunk Lóky
Gabriellától, a Fejér Megyei Agrárkamara munkatársától, akit szintén
köszönet illet.
A sajtkészítő mesterek vizsgáztatásának ez a formája 2016-tól
2020-ig volt érvényben, a jövőt illetően várjuk az új követelmények
életbe lépését. A mester cím elnyerése a sajtkészítő szakmában azért is
érdemel elismerést, mert iskolarendszerű képzés Magyarországon közel
tíz év óta nincs. A hallgatók szerencséjére volt bízva, hogy találtak-e
olyan képzést, ahol valóban szaktanárok és nem saját magukat tanárrá
kinevező, olyan személyek tartották a foglalkozásokat, akik sajtüzemben
még látogatóként sem jártak. Mielőtt a mestervizsga szervezéséhez
hozzákezdtem, tájékozódtam a francia és osztrák mesterképzés felől.
Másként történik ott, más tárgyi és személyi adottságok igénybevételével. A mi mestereink jóval szerényebb feltételek mellett, saját erőből,
szorgalommal, kitartással, folyamatos tanulással érték el azt, hogy mesterek legyenek. Az általuk készített sajtokkal nem vallunk szégyent, ha
összehasonlításra kerül sor. Ez a tény adja a magyar sajtmesterek tudásának igazi értékét. Őrizzük meg a sajtmester cím rangját és tekintélyét!
Beregszászi Miklós z
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Szopósborjú-védő szerek „Isten patikájából”
a bükki füvesember után, szabadon
Fokhagyma (Allium sativum) illóolaja:
A növény hagymája 0,1-0,4% illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyaga az 1%-ban
jelen lévő allicin. Több Gram-pozitív és Gramnegatív baktériummal szemben antibakteriális hatású, de csökkenti a gyulladásokat is.
Kifejezett gombaellenes hatása (pl.: Candida-,
Trichophiton- és Microsporium-fajokkal szemben) miatt a tüdőpenész terápiájában sikerrel
alkalmazható szer. A gyomorban és a vékonybélben az emésztőnedvek elválasztását serkentő és simaizom-görcsoldó hatása csökkenti
az emésztési zavarokat, rendszeres használata
javítja a táplálóanyagok felszívódását, csökkenti
a fajlagos takarmányfelhasználást. Az emésztőrendszer fertőzéses megbetegedéseiben bélfertőtlenítőként (vírus- és protozoaellenes hatása
miatt), továbbá az egészséges bélflóra kialakítására használják. Az Európai Gyógyszerkönyvben
hivatalos hatóanyag.
Rozmaring (Rosmarinus officinalis) illóolaja: A növény levele 1,0-2,5% illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyagai a 15-30%-ban
jelenlévő cineol, a 10-18%-nyi borneol, a
4-10%-nyi kámfor és a rozmaringsav. Széles
spektrumú baktérium- és gombaellenes hatásaikon túl fokozzák az emésztőnedvek elválasztását, javítják az emésztés hatásfokát, szabályozzák a belek perisztaltikáját. A cineol és
a kámfor erélyes légúti váladékoldó, légút-fertőtlenítő. Hatóanyagai erélyes antioxidánsok
is, megkötik a szabadgyököket, és csökkentik
azok képződését, javítják a sejtek önregenerációs képességét. A Magyar és az Európai
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Oregano /szurokfű, vadmajoránna/ (Origanum
vulgare) illóolaja: A gyógyításra használt illóolaj fő hatóanyagai a timol és a karvakrol.
Antibakteriális és antifungális hatásuk mellett a
tüdő bronchusaiban kiválasztódva váladékoldó
és légúti fertőtlenítő tulajdonságúak is. Krónikus
bronchitisben köhögés elleni szerként használhatók. A bélcsatornában fokozzák az emésztőnedvek elválasztását, javítják az emésztés
hatásfokát, oldják a simaizmok görcseit, szabályozzák a belek perisztaltikáját. Csökkentik
a fajlagos takarmányfelhasználást. A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.

Kakukkfű (Thymus vulgaris) illóolaja: A
növény virága 0,6-2,0%-nyi illóolajat tartalmaz, melynek fő hatóanyaga a 40-60%-ban
jelenlévő timol. További két fontos hatóanyaga még a karvakrol és a borneol.
Ezek baktérium- és gombaellenes hatásúak.
Bélfertőtlenítők és légúttisztítók. Simaizmokra
kifejtett görcsoldó hatásuknál fogva szabályozzák a bélperisztaltikát, és csökkentik a
köhögést. Emésztőnedv-elválasztást fokozó
hatásuk miatt javítják az emésztést. Oldják
a légutak váladékait. A Magyar, a Német
és az Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos
hatóanyag.
Fahéj (Cinnamomum zeylanicum) illóolaja: A fa kérge és leveles hajtása 1-2%ban illóolajat tartalmaz, melynek 70%-a a
fő hatóanyag, a fahéjaldehid. Nagyon erélyes antioxidáns, szabadgyökfogó. Széles
spektrumú, erélyes baktérium- és gombaellenes hatású. Görcsoldó, fájdalomcsillapító
és hányáscsillapító tulajdonságokkal is bír.
A tüdő bronchusaiban kiválasztódva váladékoldó és légúti fertőtlenítő tulajdonságú.
A bélcsatornában fokozza az emésztőnedvek
elválasztását, javítja az emésztés hatásfokát,
oldja a simaizmok görcseit, szabályozza a
belek perisztaltikáját. Csökkenti a fajlagos
takarmányfelhasználást. Az Angol, a Magyar,
a Német és az Európai Gyógyszerkönyvben
hivatalos hatóanyag.
Eukaliptusz (Eucalyptus globulus) illóolaja:
A növény levele 0,5-3,5% illóolajat tartalmaz,
melynek fő komponense a 70%-ban jelenlévő
eukaliptol. Erélyes antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatással bír, a tüdő bronchusaiban
kiválasztódva váladékoldó és légúti fertőtlenítő tulajdonságú. Krónikus bronchitisben
köhögésellenes szer. A Német és az Európai
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Ausztrál teafa (Melaleuca alternifolia) illóolaja: A gyógyításra használt illóolaj fő hatóanyagai a terpinénol és a cineol. Ezek széles
spektrumú antibakteriális és antifungális hatásuk mellett gyulladáscsökkentőek, légúti váladékoldók és immunstimulánsak is! A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.

Becker-féle mezei cickafark (Achillea collina
Becker) illóolaja: 20-40%-nyi kamazuléntartalmánál fogva csökkenti a légzőszervek és az
emésztőszervek gyulladásait, továbbá antiszeptikus is. 15-18%-nyi kámfortartalma miatt oldja
a légutak váladékait, könnyíti a légzést, javítja a szervezet oxigénellátottságát. 8-10%-nyi
cineol- és 6-8%-nyi borneoltartalmánál fogva
baktérium- és gombaellenes hatású, de serkenti
az étvágyat, javítja az emésztést is. A Magyar
Gyógyszerkönyvben hivatalos hatóanyag.
Búzacsíra hidegen sajtolt olaja (Oleum tritici embryonis): E-vitamin-tartalma miatt erős
antioxidáns, és az immunrendszert moduláló
hatása van. A-vitamin-tartalmánál fogva védi
a hámtípusú szöveteket, javítja az ellenálló-képességet, főleg légúti fertőzésekben, de segít
a növekedésben és a csontok fejlődésében.
C-vitamin-tartalmának köszönhető stresszvédő és ellenálló-képességet fokozó hatása
van. Többszörösen telítetlen zsírsavai (50%
linolsav, 30% olajsav, 5% palmitinsav, 5%
linolénsav) az immunrendszert támogató
hatásukon túl energiaforrásként is hasznosulhatnak, támogatva a máj és a szívizomrostok
működését.
Csipkebogyó (Rosa canina) glicerines kivonata: C-vitamin-tartalmánál fogva stresszvédő
és ellenálló-képességet fokozó, immunrendszer-stimuláló. Rutin- és karotinoidtartalma
miatt védi az erek falát. B1-, B2-vitamin,
szorbit, almasav és citromsav komponensei
fokozzák a bélperisztaltikát, javítják az emésztést, támogatják az aminosav-, a szénhidrátés a zsírsavanyagcserét.
Tejsav: Csökkenti a pH-t, baktérium- és gombaellenes hatást fejt ki a gyomorban és a
vékonybélben, serkenti a hasnyálmirigy működését, támogatja a tápanyag-felszívódásért
felelős bélbolyhok növekedését, következményesen javítja az emésztést. Energiaforrásként
is tud hasznosulni a szénhidrát-anyagcserében.
L-karnitin: Fokozza a zsírokból történő energiakinyerés hatásfokát, ezáltal védi a májsejteket a zsíros elfajulástól, és támogatja a
szívizomrostok egészséges működését.

…és ez mind benne van a HERBAMIX HASFOGÓban!
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Amiről nem tudunk, az nincs?

A szubklinikai hipokalcémia előfordulása hazánkban – kezdeti adatok
Az ellés előtti kalcium-, foszfor- és magnéziumellátással, valamint a kálium
hatásával már évek óta foglalkozunk. A takarmányforgalmazó cégek általában
kialakítanak egy takarmányozási stratégiát az előkészítésre az ásványianyag-ellátás
szempontjából, ami a tapasztalatuk szerint jól bevált a hazai körülmények között
működő, de egymástól mégis nagyon eltérő telepeken. Évtizedekig a szűkös
Ca-ellátás elvét követtük, ma már elterjedt az anionos sókkal történő előkészítés, ahol
a DCAD értéket csökkentjük 5-10 meq alá ellés előtt. Van, ahol a bővebb Ca-ellátás
vált be (anionos só etetése nélkül), bár ez tudományosan nem igazolt eljárás.
A legújabb technológia a kalcium és a foszfor megkötése felületaktív anyaggal ellés előtt.
A választott módszer és annak hatékonysága nagyon fontos, a téma pedig rendkívül
komplex, és általában nagy vitát vált ki a szakmában. De mégsem erről fog szólni
a cikk, hanem a szubklinikai hipokalcémia hazai lefedettségét szeretnénk bemutatni,
rávilágítva a probléma jelentőségére – egyelőre korlátozott számú kezdeti adattal.

A

hazai tejágazatban jelenleg 414 telep termel, összesen
181.681 tehénnel, 439 tehén/telep méretű tehenészetekben
(2019. decemberi adat). Az átlagos zárt laktációs tejtermelés a
holsteinállományban 10.099 kg volt tavaly. Ezzel Európa élvonalában
vagyunk! A hasznos élettartam azonban csak 2,1 laktáció. Tehát a
tehenek nem érik el a potenciális termelés csúcsát (3. laktáció), vagy
ha igen, akkor sem magas már a termelésük a technológiai problémák
okozta egészségi állapot miatt. Továbbá a rövid termelőperiódus miatt
nem termelik ki a növendékkoruk nevelési költségeit. Ezért a hasznos élettartam növelése rendkívül fontos gazdasági tényező lenne.
A szaporodásbiológiai adatok is riasztóak, mivel a két ellés közötti idő
421 nap. A csúcsérték 442 nap volt 2010-ben. Ezen tudtunk javítani,
amiben része van többek között az ultrahangos vemhességdiagnosztikának, az új istállóknak és a jobb tömegtakarmányoknak. Tovább
kell keresnünk azokat a tényezőket, amelyek hatással lehetnek ezen
eredményekre. A szubklinikai hipokalcémia lefedettségének feltáratlan állapota kulcskérdés a hosszú hasznos élettartam és a szaporodásbiológiai eredmények javítása szempontjából.
A szubklinikai hipokalcémia gyakorisága a hazai tehénállományban
pontosan nem ismert. Könyves doktor és munkatársainak hazai adatai
azt mutatják, hogy a szubklinikai hipokalcémia előfordulása meghaladhatja akár az 50%-ot is (Könyves és mtsai, 2019). A nemzetközi
adatok is riasztóak.
Egy USA-beli felmérés alapján (Reinhardt és mtsai szerint, 2011) a
SCHC előfordulása 47% volt (≤2,00 mM határértéket alkalmaztak).
A felmérés során 1462 tehénből vettek szérummintákat az elléstől
számított 48 órán belül (480 tejelőállomány 21 államból). Martinez
és mtsai (2012) 65,5% előfordulást mutattak ki (Ca-koncentráció
≤2,14 mM). Caixeta és mtsai (2015) a harmadik laktációtól fölfelé
60% előfordulást találtak (Ca-koncentráció ≤2,00 mM). Rodriguez
és munkatársai 2013-ban Spanyolországban azt mutatták ki, hogy a
vizsgált tehenek 78%-a volt a szubklinikai hipokalcémia állapotában
(Ca-koncentráció ≤2,14 mM).

Idén egy dán cég az élére állt egy hazai vizsgálatsorozatnak, mely
során öt hazai telepen vizsgálták a frissen ellett teheneket. Az alapstátusz felmérése volt a cél, nem termékek hatásának vizsgálata.
Ez a mérés csak egy „pillanatfelvétel”, mindössze 50 adatot mutat
be. De öt olyan telepen, ahol mértékadó a menedzsment színvonala,
a telepméret és a tejtermelés egyaránt. Köszönjük a Vilofoss Hungary
Kft.-nek, hogy az adatokat a rendelkezésünkre bocsátotta, és megoszthatjuk Önökkel.

A szubklinikai hipokalcémia jelentősége
A tejelő tehenek klinikai hipokalcémiája (ellési bénulás) gazdasági
szempontból is fontos betegség, mivel jelentősen növeli a tehénnek
az érzékenységét a masztitisszel, a magzatburok-visszamaradással
(MBV), az oltógyomor helyzetváltozással (OHV) és a ketózissal szemben, ami csökkentheti a tehén hasznos élettartamát (Curtis et al.,
1983, 1985). A hipokalcémia csökkenti az immunsejtek válaszadási
képességét is (Kimura et al., 2006), hozzájárulva ezzel a fertőzésekhez, például a tőgygyulladás kialakulásához. A hipokalcémia csökkenti
a simaizom-összehúzódást is, ami károsan hat a bendő motilitására
(lassítja azt), ez pedig oltógyomor-helyzetváltozáshoz (OHV) és csökkent szárazanyag-felvételhez vezet (Goff, 2008). Reinhardt és mtsai
(2011) adatai szerint a szérum kalciumkoncentráció szignifikáns csökkenése következik be az 1-4. laktáció között. Ez tehát egy életkorral
változó érték, és a szubklinikai hipokalcémiában szenvedő tehenek
számának növekedését jelzi a kor előrehaladtával. Az átlagos szérum
1,25 (OH) 2D-vitamin koncentráció szignifikánsan emelkedett, amikor
a kalciumszint csökkent, de a növekedés a 3. laktációt követően elérte
a platót. Az adatok azt sugallják, hogy ezen homeosztatikus változások
hozzájárulhatnak az idősebb állatoknál jelentkező nagyobb mértékű
vagy elhúzódó hipokalcémia kialakulásához.
Annak ellenére, hogy a klinikai kalciumhiány esetében a betegség
súlyosabb lefolyású, a szubklinikai hipokalcémiás (SCHC) esetek
is fontosak. A szubklinikai hipokalcémia állapotában lévő tehenek-
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nek nincs klinikai tünete, de hajlamosabbak egyes betegségekre.
Rodríguez és munkatársai (2017) Spanyolországban kimutatták, hogy
a szubklinikai hipokalcémiás tehenekben az oltógyomor-helyzetváltozás 3,7-szer, a ketózis 5,5-szer, a magzatburok-visszamaradás 3,4szer és a méhgyulladás 4,3-szer nagyobb valószínűséggel fordult elő,
mint normál vérkalciumszint esetén. Ezenkívül a magzatburok-vis�szamaradás és a metritis kialakulásának kockázata tovább nőtt a
többször ellett tehenek esetében, mivel ebben az életkorban a szérum
Ca-koncentrációja kisebb az elsőborjas tehenekhez viszonyítva.
1. táblázat A kalciumszint hatása az oltógyomor-helyzetváltozás,
a tőgyfertőzés, a ketózis, a méhgyulladás és
a magzatburok-visszamaradás, valamint a 60. nap előtti
ivarzás előfordulására (Rodríguez és mtsai, 2018)
SCHC*
(szérum kalciumszint hatása)
előfordulási valószínűség a normál
kalciumszintű tehenekhez képest

Oltógyomor-helyzetváltozás

3,71

Tőgyfertőzés

1,05

Ketózis

5,47

Méhgyulladás

4,25

Magzatburok-visszamaradás

3,43

Ivarzás (1-60 nap)

0,32

*SCHC: szubklinikai hipokalcémia (Ca-koncentráció ≤2,14 mM)

A tejtermelés megkezdését negatív energiamérleg és az immunfunkciók rendellenességei kísérik. Ezen körülményeknek a tükrében
(a súlyosság és az időtartama függvényében) a tehenek hajlamosak a
fertőző betegségekre és anyagcsere-rendellenességekre (Sordillo és
Raphael, 2013). A szubklinikai hipokalcemiát korábban már összefüggésbe hozták az energiametabolizmus zavarával és a csökkent
immunfunkcióval (Larsen et al., 2001; Martinez et al., 2012), amelyet
összekapcsoltak az ellést követő betegségek emelkedett kockázatával
(Martinez et al., 2012). Mivel a szubklinikai hipokalcémiának magas
az előfordulási gyakorisága a laktáció első hetében (Reinhardt és
mtsai., 2011), valamint gyakoriak az ellés utáni problémák a tejelő
tehenekben, ezért hasznos lehet megérteni a kalcium alacsony koncentrációjának az energia metabolizmusára és az immunfunkciókra
gyakorolt hatását. Egy amerikai kutatás (Martinez és mtsai, 2014)
célja az volt, hogy vizsgálják a mesterségesen előidézett szubklinikai
hipokalcémia élettani hatását és az immunsejtek funkciójának változását a tejelő tehénben. A kísérlet során 10 (nem vemhes, szárazon
álló) holstein tehénben indukáltak hipokalcémiát. A kísérlet során a
nem frissen ellett (tehát egészséges, jó bendőműködésű, a hormonális változásokkal nem terhelt, az ellésben nem kifáradt) tehénben
mesterségesen előidézett szubklinikai hipokalcémia csökkentette
a szárazanyag-felvételt. De az étvágy gyorsan helyreállt, amikor
az iCa2+ koncentrációja normalizálódott a következő napokban.
A kezelés csökkentette a bendő összehúzódásait. Ezáltal befolyásolta a kérődzést és a takarmányrészecskék áthaladási sebességét, ami hatással van a bendő telítettségére. Ismert, hogy a túlzott
NDF-tartalmú takarmányadag csökkenti az étvágyat azáltal, hogy
növeli a bendőteltséget a lassú passzázs miatt (Allen, 2000). Mások is
megfigyelték a rágási aktivitás csökkenését, valamint a bendő és az
oltógyomor simaizom-összehúzódásának lassulását szubklinikai vagy
klinikai hipokalcémia esetén (Daniel, 1983; Hansen és mtsai, 2003).

Feltehetően az emésztőrendszer mozgásának (motilitásának) általános
romlása csökkentette az étvágyat ebben az esetben, amely érintette
az előgyomrokat, valamint az oltógyomrot és a bélrendszert egyaránt,
függetlenül attól, hogy a bélcsatorna telítettsége hogyan hatott a nyomásérzékelő receptorokra (Allen, 2000). A mesterségesen előidézett
szubklinikai hipokalcémiában lévő tehenekben a nem észteresztett
zsírsav-koncentráció (NEFA) nagyobb volt, mint a normokalcémiás tehenekben. Pedig a kísérleti állatok nem voltak vemhesek, és
nem is termeltek tejet, tehát alapvetően kiegyensúlyozott energiamérleg jellemezte őket a hipokalcémia indukálása előtt. Ez azt jelenti, hogy
a zsírbontás (lipolízis) intenzívebb volt a hipokalcémiás (de egyébként
egészséges és eredetileg energia-egyensúlyban lévő) tehenekben. Ez
a megállapítás megegyezik a korai laktációs fázisban lévő tehenekkel
végzett korábbi vizsgálatok eredményeivel, amelyekben a szubklinikai
hipokalcémiával diagnosztizált teheneknél a NEFA és BHBA plazmakoncentrációjának (egyébként jellemző) emelkedése fokozódott a
hipokalcémia hatására (Martinez et al., 2012; Ribeiro et al., 2013).

A vizsgálat leírása
Öt hazai tejelőtelep került kiválasztásra. Az anonimitás érdekében
nem rendeljük hozzá a telepekhez a mért adatokat. A telepeken nem
alkalmaztak anionos sóval történő előkészítést.
Minden telepen 10 vérmintát vettek az ellést követő 24 órán belül
többször ellett tehenektől (farokvénából vett, alvadásában nem gátolt
vér, hűtve tárolva, 72 órán belül a laborba szállítva). Az átlagos laktációszám 2,4-3,1 között változott. A vérmintákban az összCa-, a foszfor
és a magnézium koncentrációja került meghatározásra. Jelen cikkben
a szubklinikai hipokalcémia témája miatt az összkalcium-koncentrációt közöljük. A laboratóriumi vizsgálatokat Dr. Szelényi Zoltán végezte.
Az értékelés során a szubklinikai hipokalcémia határértékének a 2.12
mmol/l értéket vettük.
A kísérletben részt vett tehenészetek
(2020. augusztusi állapot szerint):
1. telep
2. telep
3. telep
4. telep
5. telep

Összes tehénlétszám
1037
1169
469
693
745

Fejési átlag (kg/nap)
33,8
32,7
35,7
39,2
32,9

Eredmények
A 2. táblázatban látható a vér kalciumkoncentrációja és a szubklinikai hipokalcémia előfordulási gyakorisága a vizsgált öt hazai
telepen. Az eredmény drámainak ítélhető, mivel az 50 vérminta
átlagos Ca-koncentrációja 2,01 mmol/liter, ami szubklinikai
hipokalcémiának minősül. Az 5 telepből egy telepen haladta
meg a mért átlagérték a szubklinikai hipokalcémia határértékét!
A 2,12 mmol/l érték alatti Ca-koncentráció, tehát a szubklinikai
hipokalcémia pedig a vizsgált tehenek 61%-át érintette! A minimumérték 1,33-1,97 mmol/liter értéktartományban mozgott az
5 telep összes mintáját együttesen vizsgálva, ami arra utal, hogy
súlyos, klinikai esetek is előfordulnak, de nem az a jellemző és a
veszélyes, hanem a 40-80%-ban előforduló, de nem látható szubklinikai hipokalcémia állapota.
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1. telep 2. telep 3. telep 4. telep 5. telep

Laktáció száma
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2,4

3,0

3,0

3,1

Átlag Ca-konc.

mmol/l

1,95

2,15

1,95
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2,03

Max. Ca-konc.

mmol/l

2,41

2,43

2,38

2,25

2,41

Min. Ca-konc.

mmol/l

1,33

1,97

1,61

1,75

1,53

% gyakoriság
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80

44

Szublinikai
hipokalcémia*

* szubklinikai hipokalcémia Ca-koncentráció ≤2,12 mM

A mért adatok azt mutatják, hogy az ellés utáni vérkalciumszint sokkal
több tehénnél van a normál érték alatt (tünetek megjelenése nélkül),
mint azt korábban gondoltuk. Ennek pedig lehetnek/vannak állategészségi hatásai. Amennyiben a gyakoriság országos szinten is hasonló, akkor az jelentős hatással van a hosszú hasznos élettartamra és
az országos szaporodásbiológiai eredményeinkre is! A szubkli-

nikai hipokalcémia magas előfordulási arányát tehát hazánkban
is a tranzíciós tehén potenciális egészségügyi kockázatának kell
tekinteni, amely további kutatásokat igényel.
1. ábra A vér kalciumkoncentrációja hazai telepeken (n=10, elléstől
számított 24 órán belül, farokvénából vett vérminta; Vilofoss, 2020)
Összkalcium-koncentráció mmol/l

2.táblázat A vér kalciumkoncentrációja és a szubklinikai
hipokalcémia előfordulása hazai telepeken (n=10, elléstől számított
24 órán belül, farokvénából vett vérminta; Vilofoss, 2020)

A telepek sorszáma

Dr. Per Theilgaard (Vilofoss Denmark Ltd.) z
Czvalinga János (Vilofoss Hungary Kft.) z
Dr. Szelényi Zoltán (Állatorvostudományi Egyetem) z
Dr. Orosz Szilvia (ÁTK Kft.) z

Az élelmiszer-biztonság és a táplálkozás
fenntarthatósági aktualitásai
Az Élelmiszer-biztonsági Világbizottság (Committee on World Food Security, CFS) 2020.
október 13-15. között online eseményt szervezett annak érdekében, hogy megvitassák
a globális élelmiszer-biztonság és táplálkozás fenntarthatósági aktualitásait.

A

háromnapos megbeszélés rámutatott,
hogy annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány komoly károkat okozott
a sérülékeny élelmiszerellátó-rendszerben, az
ENSZ által megfogalmazott fenntarthatósági
célok és az élelmiszerellátó-rendszer jövőállósági átalakításának munkáját folytatni kell.
Napjainkban több mint 2 milliárd ember nem
jut hozzá rendszeres, tápláló, biztonságos
és elégséges élelmiszerhez. Ha a jelenlegi
folyamatok tovább folytatódnak, 2030-ra az
éhező emberek száma elérheti a 840 milliót.
A COVID-19 járvány hatására milliók vesztették
el megélhetésüket, a rendelkezésükre álló
jövedelem csökkenésének köszönhetően az
általuk elfogyasztott élelmiszerek minősége és
mennyisége csökkent, ezzel emelve az alultáplált fogyasztók és 132 millióval növelve az
éhezők számát 2020-ban. A helyzet fontosságát hangsúlyozza, hogy idén a Nobel-békedíjat
a „World Food Program”, a világ legnagyobb
humanitárius szervezete kapta, amely az éhezés visszaszorítását és az élelmiszer-biztonság

fokozását tűzte ki céljaiul. A CFS magas szintű
szakértői paneljének (HLPE) idén megjelent 15.
jelentése többek között kiemeli az élelmiszerhez való jogok megerősítésének szükségességét, az élelmiszerellátó-rendszerek átfogó
átalakításához biztosítandó állami szerep és
kapacitás fontosságát, az élelmiszer-rendszerek 2030-as menetrendhez igazítását, a koronavírus hatására azonosítható gyenge pontok
kezelését, illetve a jövőbeni krízishelyzetek
azonosítását előrejelző kezdeményezések ösztönzésének fontosságát.

• középtávú hatás (2-5 hónap) – pl. mezőgazdasági munkaerőhiány veszélyezteti a
termelést és az árakat, az élelmiszeripari
dolgozók megbetegedése veszélyezteti a
termelést, a globális recesszió milliókat
taszít szegénységbe;
• hosszú távú hatás (6-24 hónap) – a pl. a
fogyasztók életszínvonalának és élelmiszerekhez való hozzáférésének csökkenése
miatt kialakuló éhezés fokozódása, az élelmiszerellátó-rendszer stabilitásának megingása, a szegényes étrendre való átállás.

A koronavírus az élelmiszerellátó-rendszer
számos dimenziójára hatást gyakorol. A CFS
HLPE vonatkozó tanulmánya alapján számos
hatást okozott a COVID-19 járvány:
• kezdeti hatás (1-2 hónap) – a helyi és a
globális ellátórendszerek lezárása és a késlekedések miatt kialakult élelmiszer-veszteségek, a munkahelyek elvesztése és a megélhetés veszélybe kerülése, az iskolabezárások miatt gyermekek millióinak mindennapi
élelmiszer-fogyasztása került veszélybe;

A tanácskozás egyik fő megállapítása, hogy
a kialakult helyzet kezelésére több oldalról
történő megközelítésre, több szereplő közös
együttműködésére (döntéshozók, kutatók,
élelmiszerellátó-rendszer szereplői stb.) van
szükség. Mivel az élelmiszerellátó-rendszer
az idő előrehaladtával egyre komolyabb és
nehezebben helyrehozható károkat szenved
el, a cselekvés sürgető.
Forrás: NAK z
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Táplálékallergia és -intolerancia
a tej és tejtermékek vonatkozásában
Az elmúlt évtizedekben a megnövekedett környezetszennyeződés és egyéb okok miatt
világszerte egyre növekszik a táplálékallergiában és -intoleranciában szenvedő betegek
száma. A kiváltott reakciók mind a növényi, mind az állati eredetű táplálóanyagok
fogyasztása esetén bekövetkezhetnek. Ezért is fontos, hogy az élelmiszereket termelők és
előállítok a technológiai folyamataik során jól működő, allergia és keresztszennyeződések
elkerülésére vonatkozó gyakorlatot alkalmazzanak. Ennek érdekében – az előrejelzések
szerint – a közeljövőben várhatóan az élelmiszer-higiéniával és -biztonsággal, valamint a
táplálékallergiával is foglalkozó, 852/2004/EK, és 1169/2011/EK rendeletek módosulni
fognak. A bennük foglaltak kiegészülnek az allergéneknek az élelmiszerek betakarításához,
feldolgozásához, előállításához, szállításához és tárolásához használt eszközökön történő
előfordulásának megelőzésére vagy korlátozására szolgáló előírásokkal. Ezért célszerű erre
már most felkészülnünk. Az érvényes előírások szerint a forgalomba hozott élelmiszereken,
illetve ezekben, a termékek feliratán vagy egyéb módon fel kell tüntetni az allergiát
kiváltható anyagok jelenlétét. A következőkben – természetesen a teljesség igénye nélkül –
néhány fontosabb elméleti kérdést próbálunk röviden tisztázni, majd a tej- és tejtermékek
vonatkozásában a gyakorlati tudnivalókat foglaljuk össze.
Alapfogalmak
Táplálékallergia: a táplálék vagy az összetevőik által kiváltott specifikus, reprodukálható, adverz tünetegyüttes, amelytől az élő szervezetben kóros immunológiai reakciók mutathatók ki. (Adverz reakció:
amikor egy anyag vagy vegyület az élő szervezetben nem várt, illetve
kiszámíthatatlan hatást vált ki.)

Táplálékintoleranciáról akkor beszélhetünk, amikor a táplálék vagy annak
összetevői révén kiváltott specifikus, reprodukálható, adverz reakció
immunológiai vagy pszichés eltérés nélkül következik be. (Gyakorlatilag
szintén a táplálékallergiának megfelelő tünetcsoport jön létre.)
Táplálékaverzióról van szó akkor, ha valamilyen táplálék elutasítása
pszichés okokból történik.

A szervezet védekezése
a testidegen anyagokkal szemben
A szervezetünk immunrendszere felismeri a „saját” és a „nem saját”
antigénstruktúrát. (Antigén: az immunreakcióban részt vevő, olyan
élettelenből vagy élőből származó anyag (molekula), amely a szervezetbe kerülve antitest termelését válthatja ki, illetve allergiás tünetek
létrejöttét eredményezheti.) A termelt antitest specifikus reakcióba
lép az antigénnel, és gyengíti vagy közömbösíti annak hatását, és
lehetővé teszi a lebontását. A szervezet a nem saját antigénjét tekinti
veszedelmesnek, és a kiváltott immunreakció során annak kiküszöbölésére, a saját antigén-integritás megőrzésére törekszik. Például a

szervezetbe jutott élő kórokozókat vagy azok termékeit semlegesíti és
eliminálja. Ennek eredményeként jön létre a fertőző betegségek átvészelését követően, illetve a védőoltások hatására kialakuló védettség,
az immunitás. (Az immunitás az antigénekkel szembeni védettség,
azaz csökkent reaktivitás, amíg az allergia a normálisnál intenzívebb,
fokozott reaktivitást jelent.)
Az allergiában az antigén (allergén) hatására az immunrendszer egyik
reakciótípusa kórosan, fokozott mértékben aktivizálódik, és ez a túlzott
reakció már magát a szervezetet is károsíthatja. Az allergiára való
öröklött hajlamot atópiának nevezzük.

Táplálékallergének
Az allergének legtöbb esetben fehérjék, máskor poliszacharidok
(cukrok vagy cukorszerű anyagok), lipoidok (zsírok vagy zsírszerű
anyagok), valamint az élelmiszerekben maradványanyagként jelenlevő, szennyeződésként előforduló egyéb anyagok. (Például az antibiotikumok, peszticidek, hormonok, toxinok, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradékok stb. vagy ezek kombinációja, de akár a különböző
hordozómolekulákhoz kötődve is allergizálhatnak).
Az antigenitás fehérjéről fehérjére változik, azt az egyén szervezete
messzemenően befolyásolhatja. Az élelmiszeriparban alkalmazott
különböző technológiai eljárásokkal a táplálóanyagok (pl. fehérjék,
zsírok stb.) szerkezete ugyan módosítható, de az allergén jellegük
általában változatlan marad, vagyis annak mennyisége érdemben nem
csökkenthető. (Például: tej, tejszín, tojás, hal, mogyoró, dió stb.)
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Abban az esetben, amennyiben a táplálékfehérje a tápcsatornában
már lebomlott peptidekre és aminosavakra, a szervezet már nem
ismeri fel idegen fehérjeként. Ebből következik, hogy gyakorlatilag
minden élelmiszer kiválthat allergiás tüneteket.
Az egyik legfontosabb táplálék okozta allergia a tehéntej-allergia,
amely a második világháború után került a figyelem középpontjába, a csecsemőtápszerek elterjedésével párhuzamosan. A tehéntej
fontosabb fehérjefrakciói közül a legerősebb allergiás potenciállal a
β-laktoglobulin rendelkezik.

Fermentált tejtermékekben (joghurtok, kefir stb.) a fehérjék szerkezete épen marad, ezért allergizálóképességük semmit sem csökken.
A sajtgyártás és az érlelés során a fehérjék ugyan elvesztik az allergén
tulajdonságuk egy részét, de tejallergia esetén biztonságosan nem
fogyaszthatóak.
A gyakorlatban meglévő gyakori véleményekkel ellentétben a fentiekben összefoglaltak vonatkoznak a kecske-, juh- és bivalytejekre,
illetve a belőlük készült tejtermékekre is.

Keresztreakciók
A különböző táplálékok homológ (azonos vagy hasonló) allergéneket
tartalmazhatnak. Ez az oka annak, hogy például a tejfehérje-allergiában szenvedő egyénekben a marhahús és a marhaszőr, illetve a
különféle emlősállatoktól származó tejek, valamint a belőlük készült
termékek is tüneteket válthatnak ki. Az anyatejben is előfordulhat egészen kis mennyiségben béta-globulin, amely elősegítheti a tolerancia
kialakulását az újszülöttben. A béta-globulin koncentrációjának növekedésével elsősorban akkor kell számolnunk, ha az atópiás anya a
szoptatás sikere érdekében sok tehéntejet vagy tejterméket fogyaszt.
A szoptatott csecsemőben ekkor klinikai tünetek jelentkezhetnek
(nyugtalanság, hasi kólika, száraz bőr stb.), melyek megszűnnek, ha
az édesanya a tejet kiiktatja az étrendjéből.
Az allergiás tünetek jelentkezhetnek akut és krónikus formában.
A gyors reakcióknál a táplálék elfogyasztása után általában már néhány
perc alatt (maximum 1 órán belül) jelentkezhetnek. Tünetei lehetnek:
gasztro-intestinalis (pl. hasmenés, hányás, véres nyálka ürítése stb.),
bőr, légúti, asztmás, hematológiai, immunológiai vagy idegrendszeri
reakciók, esetleg generalizált (pl. bölcsőhalál) állapot.

A tej és tejtermékek allergizáló összetevői

felhasznált készítmények, antibiotikum-maradékok stb. Ez utóbbiak
esetében a felhasználók részére különböző előírások és várakozási
idők vannak előírva, amelyeket kötelező betartaniuk. Ezek az anyagok
szintén kiválthatnak különböző allergiás tüneteket, mivel az állati
szervezetben egy részük nem bomlik le, sőt gyakran teljes egészében
kiválasztódnak a termelt tejekben. A tejfeldolgozás során alkalmazott
technológiai eljárások nagy részében érdemleges csökkenésükkel
nem számolhatunk. Ugyanezek vonatkoznak a takarmányok konzerválása (például: silózás stb.) és tárolása során a le nem bomlott
növényvédő- és egyéb szermaradékokra is.
A technológiai eredetű szennyezőanyagok közül meg kell említenünk
a tejtermelő, illetve -feldolgozó üzemek gépeiből, berendezéseiből,
eszközeiből, műanyagaiból, csomagolóanyagokból stb. származó
szennyezőanyagokat. Ezek maradékanyagai, összetevői stb. is kiválthatják a nemkívánatos reakciókat. Itt említjük meg a különböző
tejtermékekhez felhasznált ízesítő-, állománymódosító stb. anyagokat, illetve jelenlétüket a termékekben, ezeknek a nevét azonban
mennyiségük csökkenő sorrendjében a termékek csomagolásán is
fel kell tüntetni.
A biológiai eredetű szennyezőanyagok közül a penészgombák által
termelt mikotoxinok a veszélyesek, amelyek száma – a mai ismereteink szerint – megközelíti a háromszázat. Ezek nagy része bonyolult
szerkezetű, heterociklikus vegyület, peptidek, laktonok stb. Rendkívül
mérgező és daganatokat képező anyagokat termelők éppen úgy
előfordulhatnak, mint a kevésbé mérgezőek, amelyek szintén kiválthatnak allergiás tüneteket. Ezek egy részének jelenlétére a feldolgozásra szánt tejek esetében a tejfeldolgozó üzemekben rendszeres
vizsgálatok történnek, meghatározott kötelező intézkedési előírások
betartásával.
A tejtermékekben előforduló biogén aminok részben természetes
tartalomként, részben a mikroorganizmusok, valamint enzimjeik
tevékenysége következtében lehetnek jelen. Nagyobb mennyiségben fogyasztva esetenként akár megbetegedéseket is okozhatnak.
Legjellegzetesebb képviselőjük a hisztamin. Általában bizonyos nemes
penészekkel gyártott sajtok esetében, elsősorban fehér, kék és zöld
penészek egyes törzseivel érlelt, például a camembert, brie, rokfort
típusúakban fordulhatnak elő.

Tejcukor-érzékenység

Külön meg kell említenünk a tejek tejidegen gátlóanyag-tartalmát,
amelyek szintén kiválthatnak allergiás reakciókat. Ezek jelenlétének kimutatására a tejfeldolgozó üzemekben kötelező a rendszeres
vizsgálatok végzése, illetve az ilyen tejek megsemmisítésére szigorú
előírások vonatkoznak.

A tejben a szénhidrátok közül legnagyobb mennyiségben a tejcukor
vagy laktóz fordul elő. Ez a két molekulából álló diszacharid a galaktózból és a glükózból tevődik össze. A laktóz térbelileg két formában
fordul élő (α és β), amelyek csak forgatóképességükben különböznek
egymástól (α-laktóz: +86,0° és β-laktóz +35,4º). Mennyisége a tehéntejben általában 4,6-4,9%, amelyet a benne elszaporodó mikrobák
tej- és egyéb szerves savakká alakítanak át. Korábban végzett saját
vizsgálataink szerint egyes savanyú tejkészítményekben a lebomlás
mértéke elérheti akár az 50%-ot is. A tejcukor híg lúgokban kiválóan,
savakban viszont már nehezebben bomlik. A laktázenzim hatására a
hidrolízise könnyebben megy végbe.

A környezeti eredetű szennyezőanyagok közül ide sorolhatók a különböző növényvédőszer-maradékok, az állattartásban alkalmazott anyagok,
tisztítószer- és fertőtlenítőszer-maradékok, hozamfokozók, gyógyításra

A tejcukor élettani szerepe fontos. A hidrolízise során képződő
D-galaktóz az élő szervezetben teljes egészében az energiatermelésre fordítódik. De a csontosodásban is fontos szerepet tölt be azzal,

Mint láttuk, a tej összetevői közül elsősorban a tej fehérjéi az allergizálók (kazein, laktalbumin, laktglobulin, illetve ezek frakciói), amelyekre
a fentiekben már részletesebben is kitértünk.
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hogy a savanyodása során a kalcium felszívódását nagymértékben
elősegíti. Másik fontos tényező, hogy a szervezetben a belőle képződő
galaktozaminok az agyszövet felépítésében vesznek részt, emiatt a
gyermekek táplálkozásában is fontos szerepet töltenek be.
A szervezetben a felszívódásához a laktázenzim segítségével az említett két komponensre kell hidralizálódnia. Meg kell jegyeznünk, hogy
ez az enzim az összes diszacharidbontó enzimek közül a legsérülékenyebb, és a különböző patológiás hatásokra könnyen károsodik.

Élettani szempontból a laktózbontás zavara két csoportra osztható,
azaz létezik primer és szekunder. A primer, vagyis a veleszületett
laktázenzimhiány típusa a ritkább, a szekunder, a szerzett állapot a
gyakoribb. Ez utóbbiaknál előfordul, hogy rövidebb-hosszabb idő után
– a kiváltó okok megszűnését követően – az aktivitás ismét visszatér.
A tejfeldolgozó üzemekben ma már megoldották a tejcukor (laktóz)
ipari méretű, megbízható módon történő lebontását. Így alakulhattak
ki a laktózmentes tej- és tejtermékcsaládok.

Allergének kötelező jelölése az élelmiszereken
Hazánkban az érvényben lévő rendelet alapján minden olyan allergiát
vagy intoleranciát okozó anyagból vagy terméktől származó összetevőt, illetve technológiai segédanyagot stb., amelyet az élelmiszer
előállításánál vagy előkészítésénél felhasználtak, továbbá a termék,
előállítása során, vele érintkezhetett, és a késztermékben jelen van
vagy lehet, a termék csomagolásán fel kell tüntetni.

A nem előre csomagolt élelmiszerek esetében a rendelet betartása az
eladó vagy a forgalomba hozó feladata (étteremben felszolgált élelmiszerek, csemegepultokon elhelyezett termékek stb.).
A tej és tejtermékek piaci elárusító helyeken történő értékesítése
során, amennyiben nem előrecsomagolt a termék, és a vonatkozó
rendeletben előírt allergén anyagot tartalmazza vagy tartalmazhatja,
azt az elárusító helyen az eladónak jól látható módon fel kell tüntetnie,
illetve egyéb módon (pl. szóban) jelezni kell a vásárló felé (például
bizonyos ízesített sajtok stb.).
Az érvényben levő rendelkezés értelemében, abban az esetben, ha
a gyártás során a termék a következő tizennégy allergén anyaggal
érintkezett vagy érintkezhetett, illetve azt tartalmazza, a gyártó vagy a
forgalmazó ezt jelölni, illetve jelezni köteles.

Glutént tartalmazó gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab stb.) rákfélék,
tojás, földimogyoró, szójabab vagy készítményei, különböző állatfajoktól származó tejek, illetve ezek keveréke vagy belőlük készült
termékek (juh, kecske, bivaly, tehén), diófélék, mandula, zeller, mustár, szezámmag, kén-dioxid, szulfitok, csillagfürt, puhatestűek vagy
belőlük készült termékek.
Merényi Imre z
					
Irodalom: Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank.
A táplálékallergiáról mindenkinek. Szerkesztő: Barna Mária. TempusPhare, Budapest, 2000.

Calf35 Hírek Dombegyházról

Növelje a tejtermelését
és a profitot a Calf35
rendszerével
A Calf35 lehetővé tette számunkra a
rugalmasságot, hogy jelentős átfogó
fejlesztéseket érjünk el tehenészetünkben,
amelyek megnövelték a jövedelmet és
így örömet okoztak a tehéntartásban.
A Calf35 jó befektetés.
~ Dorcsinecz Balázs
•
•
•
•

Fokozott termelés
Egészséges állatok
Jobb tejminőség
Csökkentett
gyógyszerbevitel
• Csökkentett
munkaerőköltségek

•
•
•

A gazdaság
egyszerűbb
irányítása
Megnövekedett
nyereség
Nyugodtabb
állattartás

További információért hívja Dr. Székely Lászlót:

+36 20 823 0445

Németországban
készült

A Calf35 technikai vezetője, Matei László és a
KAF Kft. karbantartás felügyelője, Csóti Soma
figyelik a távellenőrző és monitorozó rendszert.

www.calf35.com
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CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is.
ÉEVI

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

Shaping the future of animal health

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77
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Állattenyésztők napja – a magyar
mezőgazdaság új ünnepe
Egyhangú szavazással fogadta el a magyar Országgyűlés az állattenyésztők napjáról
szóló parlamenti indítványt. Az Agrárminisztérium által támogatott kezdeményezés
nyomán ezentúl szeptember 29-én, Szent Mihály napján alkalom nyílik arra, hogy
tisztelettel adózzunk az állattenyésztők áldozatos munkája előtt. Ez a nap a legeltető
állattenyésztésben évszázadok óta a behajtás és a számadás ideje.

E

llenszavazat és tartózkodás nélkül szavazták meg az országgyűlési képviselők azt a kormánypárti képviselő által
jegyzett indítványt, amely szeptember 29-ét
az állattenyésztők napjává nyilvánítja. A képviselők így kívánják elismerni a hazai állattenyésztés hagyományait és azt a munkát,
amely révén az állattenyésztők egyre növekvő
szerepet töltenek be a nemzetgazdaság erősödésében.
Az új ünnepnap lehetőséget ad arra, hogy
az állattenyésztők különböző kiállítások,

vásárok, tudományos előadások vagy más
rendezvények alkalmával tapasztalatot cserélhessenek, egyúttal bemutathassák hivatásuk szépségét, munkájuk fontosságát és
életszemléletük lényegét. Azonban az állattenyésztők napja túlmutat mindezen, hiszen
fontos szerepet tölthet majd be az egyre
szélesebb körben terjedő, az állati fehérjefogyasztást ellenző divatirányzatokkal szemben. Az állati fehérjék fogyasztása ugyanis
biológiai szükségletünk, az ember egészséges fejlődéshez és létének fenntartásához

szüksége van a húsra, a tejre, a tojásra.
Ugyanígy fel lehet lépni az állattenyésztést
méltánytalanul rossz színben feltüntető más
híresztelésekkel szemben is. Ezzel szemben
meg kell mutatni mindenkinek, hogy a méltán
híres magyar állattenyésztés nélkülözhetetlen
termékeket állít elő, kiváló minőségben termel, a környezettel harmóniában dolgozik,
figyelmet fordít a biodiverzitásra, és részese
a kultúrtáj megőrzésének.
AM Sajtóiroda z

Az AXION Starttal
plusz 500 liter tej laktációnként

+
500
liter
www.impavidus-trade.com

www.biogazdalkodas.com

IMPAVIDUS Trade Zrt.

LAKTÁCIÓ START PROGRAM

facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com
+36/70/360-4170
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A Listeria monocytogenes
tejipari jelentősége
Az élelmiszeriparnak a minőségi, biztonságos termékek előállítása során
számos mikrobiológiai veszélyt kell megszüntetnie vagy minimálisra csökkenteni.
A romlást okozó mikrobák az élelmiszerek minőségét befolyásolják, míg
az élelmiszer-fertőzést okozók annak biztonságosságára vannak hatással.
A haszonállatokról az emberre átterjedő betegségeket gyűjtőnéven zoonózisnak
nevezik. Ilyen zoonózist okozó mikroorganizmus a Listeria monocytogenes, ami
az általa okozott fertőzés súlyossága miatt érdemel kiemelkedő figyelmet.

E

z a baktérium súlyos emberi megbetegedést is előidézhet, ami
az esetek 20-30%-ában halálos kimenetelű is lehet, viszont
megbetegedés viszonylag ritkán fordul elő, mert a fertőző
dózis magas. A kórokozó főként a csökkent immunitású emberekben
(idősek, gyermekek, várandós anyák) okozhat potenciálisan súlyos
tüneteket, meningitist, meningoencephalitist és endocarditist, de
akár halált, vetélést is. Az általa okozott betegségteher egy főre
vetítve hatalmas lehet, ezért foglalkozni kell a csökkentésével. Ehhez
hozzájárul még az a tény is, hogy Európa – és Magyarország – társadalma is elöregedőben van, így az ilyen típusú patogének várhatóan a
közeljövőben dominánssá válnak. Magyarországon 2013–2017 között
évente átlagosan 32 liszteriózist regisztráltak, ami az EU átlagánál
(0.45 fertőzés/100000 lakos) jobb (Listeriosis: Annual Epidemiologic
Report for 2017, ECDC).
A Listeria monocytogenes természetes körülmények között előfordul
a talajban. Az állatok szervezetébe földdel szennyezett takarmányokkal juthat. Gyakran idéz elő megbetegedést fiatal, vemhes kérődzőkben. Előfordulhat L. monocytogenes okozta mastitis is. A nyers tejbe
intravitális fertőzéssel (mastitis) vagy kontaminációval kerülhet. A kontamináció lehet talaj- és fekális eredetű is, illetve származhat a nyers
tejjel érintkező személyzettől is, nem megfelelő személyi higiénia
esetén. Amennyiben a higiénia nem kielégítő, úgy a termék (pl. sajt)
kontaminációja a feldolgozás alatt is megtörténhet. A L. monocytogenes fő veszélye, hogy hűtőhőmérsékleten is képes szaporodni, ahol az
egyéb mikróbák nem, ezáltal száma veszélyes mértékűre emelkedhet.
A L. monocytogenes biofilmet képez a felületeken, így a nyers tejjel
érintkező eszközök tisztasága kulcsfontosságú.
A Európai Unióban, így Magyarországon is a szabályozás 100 sejt/g
határértéket enged meg, olyan fogyasztásra kész élelmiszerek esetén,
amik a Listeria monocytogenes szaporodását nem támogatják. Olyan
fogyasztásra kész élelmiszerek esetében, ahol a Listeria monocytogenes szaporodni képes, a követelmény 0 sejt/25 g. Ettől a határértéktől
eltérhet a gyártó, ha igazolni tudja, hogy a termékben a L. monocytogenes száma a termék eltarthatósági idejének a végén sem fogja meghaladni a 100 sejt/g értéket. A tejipari termékek, különösen a lágysajtok
és a kenhető sajtok kifejezetten érzékenyek az utószennyeződésre.
A Listeria monocytogenes detektálása gazdasági szempontból is
felbecsülhetetlen fontosságú, hiszen amennyiben a kereskedelmi
forgalomba hozott termék nem felel meg az előbb említett előírásnak,
abban az esetben az összes terméket vissza kell hívni, mely hatalmas
gazdasági kiesést jelenthet az érintett élelmiszeripari vállalat számára.

Gyártói oldalról kiemelt figyelmet kell fordítani a nyers tej pasztőrözésére, valamint a jó higiéniai gyakorlat segít megakadályozni a
pasztőrözött termék/alapanyag utószennyeződését.
A hagyományos tenyésztéses eljárásokkal végzett ellenőrzések
(mind a környezeti minták, mind a késztermékek esetében) időigényesek, legalább 5 napig tartanak. Szerencsére ma már különböző
vizsgálati módszerek, laboratóriumi és helyszíni tesztek is rendelkezésre állnak, melyek segítségével gyorsan és egyszerűen kimutatható
ez a veszélyes kórokozó. A környezeti ellenőrzésekre
gyors és egyszerű eszközt jelentenek a specifikus
tesztpálcák, mint az InSite L. mono Glow teszt,
amivel a pozitív eredmény jellemzően 18-24 óra
után megmutatkozik. A késztermékek és
gyártásközi termékek ellenőrzése gyorsan
és hatékonyan megoldható a Hygiena BAX
rendszerének specifikus PCR tesztjeivel,
amivel 1 nap alatt eredményhez juthatunk. A Bentley Magyarország Kft.
gyakorlott kollégái a szükséges
tesztek kiválasztásához és használatához szakmai segítséget
nyújtanak.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:
338:0001:0026:HU:PDF
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/listeriosisannual-epidemiological-report-2017.pdf
https://www.hygiena.com/food-service-products/insite-lmonoglofood-service.html
https://www.hygiena.com/bax-lm-portf.html
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A Marsalkó fivérek gazdasága
Szabolcsban
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. Az ország hetedik
legnagyobb, dinamikusan fejlődő városa, közel 120 000 lakossal. A térség gazdasági
és kulturális motorja, vonzó turisztikai célpont. Az Észak-Alföld második
legjelentősebb településének számít. A több mint 500, köztük számos különleges fajt
bemutató Állatparkja európai szinten is elismert.

Ú

Marsalkó Gábor és Marsalkó László

Marsalkóék egere a sajtokkal

jtelekbokor külterület, része Nyíregyháza város területének,
amelynek központjától számítva nagyjából 7 kilométer távolságra található. Mezőgazdasági jellegű tanyák találhatók itt, többek
között a Marsalkó fivérek családi gazdasága is, mely gazdaságban
magyar tarka tejelőtehenészet működik, és a termelt tej egy részéből sajtot állítanak elő. Marsalkó László, az idősebb fivér elmondta,
hogy tudatosan készült a mezőgazdasági pályára. A középiskolát a
Debrecen-Pallagon lévő mezőgazdasági technikumban végezte el,
ahol számos ismert szakember és híresség tanult, többek között tanulója volt az intézménynek Wass Albert is. Innen a gödöllői egyetem
nyíregyházi kihelyezett tagozatára vezetett az útja, ahol az állattenyésztési szakon folytatta ismeretei gyarapítását. Az iskola elvégzése
után két évig alkalmazottként dolgozott, majd Gábor testvérével
elkezdtek gazdálkodni. Gazdálkodással foglalkozó közös múltjuknak
már 17 éves története van. Először tejelő kecskéket tenyésztettek,
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Szakmai körökben slágertéma, hogy a magyar tarka teljesítménye
a holsteinhez képest hol helyezkedik el, miként lehet azt értékelni.
Imponáló az, hogy a magyar tarka 8000 literes teljesítményéhez
képest a holstein tudja hozni a 11 ezer literes tejhozamot. De az
összes többi mutató tekintetében a magyar tarkánál van az előny. Így
például a két ellés között 388 nap telik el, képes 4,1-es zsírszázalékos és a 3,5-ös fehérjetartalmú tejet termelni, és mindezek mellett
hosszú ideig termelésben tarható (a laktációk átlagos száma 5 fölötti.)
Amennyiben a két fajtához tartozó tehenek ugyanazon körülmények
(tartási körülmények, takarmányozási feltételek stb.) között vannak

Sorállás az etetőasztalnál
egységes, jól tejelő állományt alakítottak ki, és feldolgozták a tejet. A nagy
mennyiségben termelt, friss fogyasztású kecsketejtermékekre a közeli
régióban nem volt megfelelő kereslet, így értékesítési problémájuk adódott, ezért felszámolták az állományt.
Tizenöt éve már annak, hogy megvásárolták a mostani telephelyet, és
elkezdtek tejelő szarvasmarhát tartani. Néhány év elteltével rájöttek
arra, hogy ha különválasztják az elvégzendő feladatokat, a tejtermelést
és a tejfeldolgozást, akkor eredményesebbek tudnak lenni. Jelenleg 50
vegyes hasznosítású, „A” törzskönyves magyar tarka fejőstehenük van.
A teljes létszám a szaporulattal együtt 90 egyedet tesz ki. Részt vesznek
az ivadékvizsgálati és a termelés-ellenőrzési programban. Nem terveznek állománygyarapítást, helyette a tartási körülményeket korszerűsítik,
ami által nagyobb tejhozamot és magasabb beltartalmi értékű tejet fognak termelni. Jelenleg 4%-os a tej zsírtartalma, amit még tovább lehet
növelni, és a 3,4%-os fehérjetartalmat is tudják még jobbá tenni, szeretnék a 3,6%-os értéket elérni. Mindezek mellett az a fő törekvésük, hogy
növeljék a feldolgozott tej mennyiségét, és nagyobb hozzáadott értékű
terméket készítsenek, mert ennek értékesítése több bevételt eredményez. Jellemző állattartásukra, hogy a tehenek hosszú ideig termelésben
vannak. Az átlagos laktációk száma 7-8, de
ennél hosszabb idejű, 10. és 12. laktációt
produkáló egyedek is vannak.
Most állományfrissítést hajtanak végre.
Az áldásos üszőszaporulat jóvoltából
lecserélik az idősebb állományt, ennek
időtartama várhatóan egy év lesz, és
ennek eredményeként az újonnan termelésbe fogott, célkeresztezésekkel kialakított fiatal állomány már hozni tudja a
korábban említett nagyobb és értékesebb
tejmennyiséget.

Fejőházi idill

tartva, úgy nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar tarka technológiai
tűrése jóval nagyobb. A holsteinnek a tejhozam tekintetében meglévő
előnyét a magyar tarka a jobb tejminőség révén kompenzálja, a laktációs előny révén pedig az üsző és a növendékbikák értékesítéséből
adódó bevétel bőven behozza a lemaradását. Mindezen eredményekből
arra a következtetésre lehet jutni, hogy a nagyüzemi tartásban ott a
helye a magyar tarkának. További előnye még, hogy nem érzékeny
a lábvégbetegségekre, a mélyalmos tartásban is jól érzi magát.
A tőgygyulladás nem gyakori jelenség a telepen. A magyar tarkának,
mivel kevesebb tejet ad, a tőgye nincs olyan erős igénybevételnek kitéve,
mint a holsteiné, nem is olyan nagy, nem is annyira sérülékeny. A borjaknál sem jellemző, hogy küzdeni kellene a betegségekkel. Hozzájárul
a telep jó egészségi állapotához az a körülmény, hogy más telepről származó tehén
ide nem jöhet, így betegséget sem hurcolnak be. A korábban előfordult betegség nem
alakul ki, mert arra kialakult a rezisztencia.
A magyar tarka a kisgazdaságok fajtája. Ezt
azért is mondják, mert számtalan példa van
arra, hogy kisegíti a gazdát. Egy közepes
tejtermelés mellett a vágásra értékesített
borjú árbevétele jövedelmet növelő tényező.
A magyar tarka kevésbé érzékeny a tartási
Cuki, a 2018-as Farmer Expó Vemhes üsző
technológia hiányosságaira, ez a holsteinnél
kategória I. helyezettje + Fajtagyőztes
nem mondható el.
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„A takarmányszükséglet közel felét elő tudjuk
állítani a rendelkezésre álló 30 ha területen,
de nagyobb részét vásárolni kell. Kölcsönös
egymásrautaltság alakult ki a közeli növénytermesztő vállalkozásokkal, kik modern technológiával vannak felszerelve, és gazdaságosan
tudják előállítani a tömeg- és abraktakarmányokat egyaránt. Az együttműködésbe beletartozik

Márpedig munkánk végzéséhez elengedhetetlenek a kiszámítható
piaci viszonyok, a termelés biztonságának folyamatos fenntartása.”

Sajtkéreg-ápolás
az is, hogy a keletkezett trágyát hasznosításra az
ő rendelkezésükre bocsátjuk. A tehenek étrendje
lucernaszenázsból, fűszénából és saját keverőben
előállított tejelőtápból áll, ami tartalmaz kukoricát,
extrahált napraforgót, védett szóját, védettzsír-kiegészítést, valamint cukrot és meszet. A megtermelt tej gyakorlatilag GMO-mentes. A Friesland
felé értékesítjük azt a tejmennyiséget, melyet nem
tudunk feldolgozni. Az átvételi ár igen alacsony,
88 Ft-ot fizetnek a tej literéért, és az idén már
nem fognak árat emelni. Az alacsony átvételi ár
mellett az is hátrányos számunkra, hogy a kisgazdaságoknak szánt pályázatok nem teszik lehetővé
a szükséges modernizációt, a fejlesztéseket, ily
módon a nem elégséges támogatások miatt több
kisgazdaság is beszüntetheti a tevékenységet.

Akácfával füstölt parenyica

Marsalkó Gábor, a fiatalabb testvér arról tájékoztatott, hogy ezelőtt
nyolc évvel szakosodtak, addig mindketten közösen csinálták az aktuális tennivalókat. Majd rájöttek arra, hogy a szakosodással jóval hatékonyabb lesz a munka. A feldolgozási tevékenység elején sajtból friss
gomolya készült és a hagyományos termékek, mint a túró, a tejföl vagy a joghurt.
A feldolgozásban egyre nagyobb tapasztalatra sikerült szert tenni, és a „nagyok”
példáját követve elkezdődött az érlelt sajtok készítése, és megszűnt a napi friss
fogyasztású termékek előállítása. A féléves
vagy még hosszabb érésű sajtok értékesítése során nagyobb a hozzáadott érték, az
Ínycsiklandó a vörösborban pácolt...
előállításnál jelentkező többletmunka megtérül. Igyekeznek megfelelni a piac elvárásainak, a stabilitásnak. Folyamatosan,
azonos minőségben készülnek a termékek.
Két éve kezdték el a termékpaletta megváltoztatását, amellyel kapcsolatban pozitív
a tapasztalata. Az emberek kedvelik a kellemes ízvilágú érlelt sajtokat. Legnagyobb
mennyiségben a trappista jellegű sajtra van
Kedvelt sajt az akácfával füstölt
igény, mely készül vörösboros és füstölt
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változatban is. „Vásárlóink részéről az elvárás az, hogy az általuk kedvelt termékhez az adott értékesítési helyen folyamatosan
hozzá lehessen jutni. Készítünk még ementáli jellegű röglyukas
sajtot, és elkezdtük a Kisbetyár névre hallgató, fehérpenésszel
érő lágysajt készítését is. Új termékünk a 6. hónapig érlelt Tirpák
sajt, melynek értékesítése már megkezdődött, és nagyon jók
vele kapcsolatban a vásárlói visszajelzések.

Csökkentse a Listeria
Monocytogenes kockázatát!
Önellenőrzéshez használja gyorstesztjeinket vagy
real-time és hagyományos PCR-teszjeinket

Növelni szeretnénk a feldolgozott tej mennyiségét, ennek feltétele, hogy a feldolgozó- és érlelőkapacitásunkat bővítsük.
Jelenleg kétnaponta kerül feldolgozásra 400, 450 liter tej.
Az értékesítést a nyíregyházi Búza téri piacon és viszonteladói
bolthálózat segítésével oldjuk meg. Most van folyamatban, hogy
társulni tudjunk egy közösségi oldalon működő online, házhozszállítással egybekötött értékesítési szisztémához, melytől
jelentős előrelépést remélünk. A koronavírus időszakában az
időkorlát bevezetésének idején voltak értékesítési nehézségeink, jelenleg nincsenek ilyen gondok.”
Beregszászi Miklós z

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

www.bentleylabor.hu
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Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács – Tisztújítás 2020
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2020 tavaszán rendezte volna
meg a háromévenként esedékes tisztújító választásait, amelyek keretében új küldöttek, új
elnökségi tagok, valamint új elnök, társelnök, ügyvezető igazgató és ellenőrző
bizottsági tagok megválasztására került volna sor. A koronavírus-járvány miatt kialakult
veszélyhelyzet miatt azonban a 2020 tavaszára tervezett tisztújító választásokat
el kellett halasztani, azok megtartására augusztus végén, szeptember elején tudott sort
keríteni a Terméktanács. Az Elnökség március 11-én ülésezett utoljára személyes jelenléttel,
ezen ülésén a testület határozatban döntött a termelői régiókról, valamint
a megválasztható küldöttek számáról, amely során tekintettel kell lenni a régiós termelési
volumenre, továbbá biztosítani kell, hogy régiónként legfeljebb 6 küldött,
de megyénként legalább 1 küldött megválasztása lehetséges legyen.

A

Terméktanács Alapszabálya értelmében a termelői küldötteket a küldöttválasztó Regionális Taggyűléseken választják meg a taggyűlésen részt vevő tejtermelők. A 25 fő
termelői küldöttet 6 vidéki régióban választották meg a termelők.
A 25 fő feldolgozói és 10 fő kereskedői küldött megválasztására
a Terméktanács tárgyalótermében tartott feldolgozói, valamint
kereskedői küldöttválasztó értekezleten került sor. A piaci
részesedés aránya szerinti képviseleti létszámról szintén az
Elnökség döntött határozatban a márciusi ülésén.
A Terméktanács 2020. szeptember 16-án tartotta meg tisztújító
Küldött Közgyűlését. A kialakult járványhelyzetre tekintettel
fokozott elővigyázatosság mellett, a zárt terek folyamatos és
erős szellőztetésével, kötelező maszkviseléssel, a távolságtartás
és a kézfertőtlenítés biztosításával, a jogszabályi előírásokat
maradéktalan betartva került sor a rendezvény megtartására.
A Terméktanács küldöttei megválasztották az új 22 fős Elnökséget,
amelyben ismételten helyet foglal a 4 kiskereskedelmi lánc egy-egy
képviselője mellett a tejtermelők és tejfeldolgozók képviseletében is
9-9 tag (8-8 fő, valamint az társult tagok köréből választott 1-1 fő).
A tisztújítás során az Elnökség tagjai a korábbi
elnöknek, társelnöknek és ügyvezető igazgatónak
ismételten bizalmat szavaztak. A Terméktanács
Elnöksége Istvánfalvi Miklós urat, a Pusztavámi
Tejszövetkezet Zrt. igazgatósági tagját elnöknek, Szautner Péter urat a FrieslandCampina
Hungária Zrt. vezérigazgatóját társelnöknek, míg
Harcz Zoltánt – harmadik alkalommal – ügyvezető
igazgatónak választotta.
Istvánfalvi Miklós 1999 óta tölti be az elnöki vagy társelnöki pozíciót a
Terméktanácsban. A testület termelő, feldolgozó és kereskedő tagjai
ez alkalommal is egyhangúlag szavaztak bizalmat számára, immár
nyolcadik alkalommal.

Az új vezetés egyik legfontosabb feladata a Közösségi Marketing Alap
működtetése, amelynek célja a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermékfogyasztásra való ösztönzése, a gyermekek, a
fiatalok tej- és tejtermékfogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában,
a tej és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésével,
valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.
Fentieken túl az Ellenőrző Bizottság tagjairól
is döntött a Közgyűlés, ennek során Gallai
Norbert korábbi EB elnököt (Sole-Mizo Zrt.),
Csintalan Zoltánt (Galgamenti Szövetkezet Kft.),
valamint Dr. Kocsis Róbertet (MTKI Kft.) választotta
a Bizottság tagjainak.
Az újonnan megválasztott küldöttek és elnökségi tagok névsora elérhető a Tej Terméktanács weboldalán, az alábbi két linken: https://
tejtermek.hu/kuldott-kozgyules, https://tejtermek.hu/elnokseg.
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