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Az idén a Magyarország Legszebb
Birtoka címet a tejtermeléssel foglalkozó
hajdúnánási Nyakas Farm kapta
Az AGROTREND csoport negyedik alkalommal kiírt nagydíját, a
Magyarország Legszebb Birtoka
címet szeptember 12-én adták
át Siófokon. A cím meghirdetése hozzájárul a mezőgazdaság
jelentőségének és kiemelkedő
teljesítményt nyújtó szereplőinek
a bemutatásához.
A Magyarország Legszebb
Birtoka címet a hajdúnánási
Nyakas Farm családi gazdaság
kapta. Emblematikus vezetője, Nyakas András, 1953-ban született
Hajdúnánáson. Büszkén vállalja hajdú származását, egészen 1610-ig
tudja visszavezetni családfáját. Mezőgazdasági technikusi végzettséget a nagy múltú Pallagon szerzett. A helyi termelőszövetkezetben
kezdte pályafutását, majd 1981-től baromfitenyésztő és állatkereskedő
vállalkozása volt. 1995-ben 25 vemhes üszővel indult a tejtermelő
tevékenység, amelyből egy nagyon sikeres családi cég nőtt ki. Töretlen
hittel és kemény munkával, minden évben a vállalkozás teherbíró
képességének megfelelő új beruházásokkal, fejlesztésekkel teremtette
meg a lehetőséget az állatlétszám növelésére. Mára már Magyarország
egyik legmodernebb, legnagyobb tejelőszarvasmarha-telepével és tehénállományával rendelkezik. Az 1.800 hektár megművelt területből
450 hektáron öntözéses gazdálkodást folytat. Az öt telephelyből álló
gazdaságban 4.800 holstein-fríz szarvasmarha mellett még 600 juhot is
tart. A tenyésztői versenyek rendszeres szereplőjeként és díjazottjaként
évi 23 millió liter tejet termel.
Gazdálkodói hitvallása szerint nem lehetsz mindig mindenütt ott. A hatásköröket meg kell osztani a munkatársakkal. Igaz, hogy az egyéni döntés
általában gyorsabb, ám ezért akár elsietett is lehet. A csapatban való
gondolkodás, együttműködés alaposabb, körültekintőbb, főként azért,
mert szélesebb körből jön az információ. Tudatni kell a csapattagokkal,
hogy számítunk rájuk, építünk a véleményükre. Az embereknek, főként a
mások előtt adott dicséret – persze az anyagiak mellett – fontos hajtóerő.
Ha dolgozóink látják, hogy az ő gondolataik, javaslataik is benne vannak a
döntésekben, akkor jobban magukénak érzik azokat, és feltehetően többet
tesznek a megvalósulásért.
Nyakas András munkásságát 1999-ben a Földművelésügyi Minisztérium
„Aranykoszorús Gazda” kitüntetéssel, 2009-ben a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Arany Sándor-díjjal ismerte el. 2012-ben Hajdúnánás
Város Képviselő-testülete Csiha Győző-díjjal jutalmazta a város gazdasági fejlődésének elősegítéséért. 2016-ban a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesülete az Év Tenyésztője díjjal tüntette ki. 2018-ban az Év
Agrárembere díjjal ismerték el munkáját. Az ő kezdeményezésére indították el az Arató Fesztivált, ami hosszú évek óta a város egyik legnagyobb tömegrendezvénye.
Beregszászi Miklós z
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Az agrárágazat hatékonyságának
növelése innovatív ötletekkel
A startup szóval az utóbbi években egyre többet találkozunk a gazdasági és vállalkozói
életben. A szó jelentését nem könnyű meghatározni. Jellemzői közé tartozik egy új termék
vagy szolgáltatás létrehozása, mely nagy növekedési potenciállal rendelkezik, és a globális
piacokat készül meghódítani. Pontos definíciót nem is tudunk rá mondani.

A

startup egy kultúra, egy modell, egy módszertan, egy életstílus. Leegyszerűsítve a startup egy olyan vállalkozás, amely
nagyon gyors növekedési potenciállal kecsegtet, nemzetközi
piacokat céloz, és valami innovatív szolgáltatást vagy terméket vezet
be, hiánypótló, problémamegoldó árut, mindezt minimális saját tőkével, jellemzően magas tudásbázissal.
A Szilícium-völgyből indult kultúra mára globális jelenséggé nőtte ki
magát, a gazdaságok hajtómotorjává vált, milliárd dollárokat termelő
óriáscégeket adott a világnak. Az ötletgazdákat, akik megcsinálták a
szerencséjüket, valóra váltották álmaikat, mára már a leggazdagabb
és legbefolyásosabb emberek listáján találjuk. Mark Zuckerberg
(Facebook), Kevin Systrom (Instagram). Igen kevés pénzük volt, nem
rendelkeztek professzionális vállalkozói ismeretekkel, csak volt egy
jó ötletük, ami megváltoztatta a világot. Szolgáltatásaikat emberek
milliói használják, nagyvállalatok ezreinek működésébe szivárogtak
be és integrálódtak.

A versenyzőket szakmai zsűri értékelte
A startup tevékenység művelői jellemző módon a fiatal korosztály
innovatív gondolkodásra és értékteremtésre fogékony művelői közül
kerülnek ki, ötleteik újító jellegűek, nagyra törőek, életszerűek. De
szerencsére nemcsak a fiataloké a startup világ, mert mindenkinek
lehet zseniális ötlete.
Nagyon egyszerűnek tűnik mindez, de korántsem az. Főleg a menedzsmentszemlélet hiányzik a csapatok többségéből. A kommunikáció, a
tőke vagy a fenntartható üzleti modell hiánya megtizedeli a startup
vállalkozásokat. A számok azt mutatják, hogy 10 startupból 9 nem

éli meg a második évét. A téma kitartó művelői nem adják fel az első
bukás után. A tanult hibákból és tapasztalatokból új várat építenek,
mert a bukásból lehet igazán tanulni.
Világszerte és idehaza is egyre több lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, ahol megmutathatják ötleteiket, terveiket. Legutóbb
augusztus 17-én volt arra lehetőség, hogy számos fiatal innovatív
elképzelésével megoldást találjon a hazai mezőgazdaság kihívásaira.
A NAK TechLab Egyetemi Ötletversenyére a vártnál magasabb volt a
jelentkezők száma, így az eredetileg tervezett öt csapat helyett hét
szerepelhetett a döntőben. A megmérettetésre a mezőgazdaság hatékonyságának növelését célzó innovatív ötletekkel lehetett jelentkezni.
A résztvevők a döntőt megelőzően online szakmai segítséget kaptak
üzletfejlesztési és mezőgazdasági szakértő mentoroktól. A döntőben
az első helyezést a CowBaj nevű csapatnak ítélte oda a zsűri. Az ő
megoldásuk a szarvasmarhák különféle kondícióit mérné, egészen
pontosan az állatok esetleges sántaságát szűrné ki digitális, automatizált módszerrel. Jutalmuk egy DJI drón, egy
nemzetközi innovációs fesztiválon való részvétel
és további szakmai konzultációk a fejlesztés
tökéletesítéséhez. Különdíjas lett a Tornádó nevű
csapat megoldása, vagyis egy infrakamera-rendszer, mely képes változatos körülmények között
is megbízhatóan és pontosan visszaadni a növények hőmérsékletét, ezzel segítve az optimális
termelést.
A versenyzőket szakmai zsűri értékelte: dr.
Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkár; Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István
Egyetem megbízott rektora; Katona Bence, a
Hiventures vezérigazgatója; Umenhoffer Péter, az
Axiál Kft. marketingigazgatója, valamint Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnöke.
Győrffy Balázs így fogalmazott a döntő után: „Öröm volt részt venni a
programban, és zsűrizni azokat az ötleteket, amelyek egyértelműen
azt a célt szolgálják, hogy sikeresebbé tegyük a magyar agrárgazdaságot. Öröm volt látni azt is, hogy számos olyan fiatal érkezett a programra, aki nem agráregyetemen tanul. Ez azt mutatja, hogy hozzánk
hasonlóan látnak fantáziát a hazai mezőgazdaságban, így ennek az
ágazatnak bizonyára van jövője.”
A NAK és a Design Terminal tavaly indított, több programelemből álló
innovációs együttműködésének célkitűzése, hogy a hazai gazdálkodók
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Az egyetemi ötletverseny díjnyertes csapata a NAK elnökének társaságában

A NAK TechLab Inkubációs Program célja, hogy a leginnovatívabb megoldások megtalálják helyüket a hazai
agrárszektorban és élelmiszeriparban, ezáltal versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá
téve az iparágat és a piacot. A három hónapos programba bevont piaci szereplők kiemelkedő szerepvállalása
lehetővé teszi a gyakorlatias és valós piaci problémák
azonosítását, ezzel biztosítva a fejlesztések piacorientáltságát. A résztvevő startupok üzleti képzések, intenzív workshopok során, valamint agráripari, üzletfejlesztési és nagyvállalati mentorokkal dolgozva hozhatják
lendületbe fejlesztésüket. Az inkubációs folyamatot a
Demo Day zárja a harmadik hónap végén, ahol a sikeres projekteket bemutatják az agrárium döntéshozói
számára, így akár más vállalatokkal és befektetőkkel is
kapcsolatba kerülhetnek a startupok.
Bővebben az idei programról: http://naktechlab.hu/

versenyképessége érdekében a legjobb, legújabb megoldások helyet
találjanak maguknak az agráriumban, lehetővé téve hosszú távú
beépülésüket a szektorba.
Az egyetemi ötletverseny fő célja a mezőgazdaságban kiaknázatlan
lehetőségek feltárása volt, emellett az agrárium vonzóbbá tétele a
fiatalok számára. A kihívás így motiválni tudja őket arra, hogy ezen a
területen kezdjenek el tevékenykedni, innovatív ötleteket megfogalmazni és megvalósítani, hiszen az általános nézettel szemben a hazai
agráripar jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy felkarolja a tech
megoldásokat.
A rendezvény jól mutatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azon
törekvését, amely felkarolja a mezőgazdaság területén folytatott
startup tevékenységet. Dömötör Tekla, a NAK innovációs projektmenedzsere tájékoztatott arról, hogy a NAK TechLab, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara innovációs programja, 2019-ben jött létre.
Hiánypótló agrármegoldásokat fejlesztő startup vállalkozásoknak biztosítanak támogató környezetet. A NAK TechLab programjaiba a
startup vállalkozásokon kívül nagyvállalatokat, gazdákat, befektetőket
és kisebb cégeket is bevonnak.
Céljuk, hogy segítsék a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar
szerkezetváltását, az agrárium modernizációját, illetve az agrárszektor felfedezze, megismerje és alkalmazni kezdje azokat az innovatív
megoldásokat, melyek alapjaiban és hosszú távon képesek megújítani
a hazai agrárium és a feldolgozás működését és átformálni az ágazatokkal kapcsolatos előítéleteket.
A NAK TechLab egy hosszú távú innovációs program; különböző
egymásra épülő programelemekkel, melyek szorosan kapcsolódnak
és egymásra épülve erősítik a programot (pl. egyetemi ötletverseny,
inkubációs program, befektetői események stb.).
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design Terminal által indított
NAK TechLab inkubációs program a magyar mezőgazdaság digitális
modernizációjára fókuszál. Újgenerációs startup-vállalkozások segítségével olyan innovatív megoldásokat keres az agrárium kihívásaira,
amelyek fellendítik és hatékonyabbá teszik azt.

A különböző programelemeken keresztül a startup csapatokat szakmai
mentorálásban, befektetői partnereinken keresztül tőkebevonásban,
nagyvállalatokon keresztül pedig piaci validálásban segítjük, ezzel
felgyorsítva a digitális modernizációt, és azt, hogy ezek a megoldások
minél hamarabb beépüljenek a gazdák mindennapjaiba.
Az inkubátorprogramnak köszönhetően számos termékfejlesztés indult
el nagyvállalatok és startupok között, így például a 2019-es inkubációs
programban született együttműködések:
• KITE-együttműködés: http://naktechlab.hu/index.php/hirek/87-18eves-gimnazista-talalmanyat-teszteli-a-kite
• Bonafarm-együttműködés: http://naktechlab.hu/index.php/hirek/88az-okosfarm-megoldasat-telepitettek-csipoteleken
Az egyetemi ötletversenyen díjnyertes csapat megoldása:
A CowBaj csapata a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design
Terminal közös egyetemi ötletversenyén, a NAK TechLaben indult
szarvasmarhabetegség-előrejelző ötletével.
„A tervezett fejlesztésünk a szarvasmarha-sántaság problémáját próbálja javítani. A betegség a jószágok 35%-át érinti, korai diagnózisa fontos
ahhoz, hogy olcsón és hatékonyan lehessen kezelni. Ennek elmulasztása csökkentett tejhozamot, rosszabb reprodukciós rátát és esetleges
korai levágást eredményez. Azonban az állatorvosok kirendelése idő- és
pénzigényes, ezért az ellenőrzés és a betegség korai észlelése ritka.
Erre a problémára adna megoldást a mi fejlesztésünk, ami kamerákat
és mesterséges intelligenciát alkalmaz. A rendszer minden nap figyelné
a szarvasmarhákat, és ha bármelyiknél a sántaság korai jeleit érzékeli,
egy applikáción keresztül jelzi azt a gazdának. A csapat tagjai: Csabai
Bence, Kaiser Péter, Rozsáli Márton és Vadász András. Szakterületeink
az informatikától a fizikán át a designig terjednek.”
A csapat esélyt kapott arra, hogy a 2020 szeptemberében induló inkubációs programban részt vegyen, és együtt dolgozzon mezőgazdasági,
élelmiszeripari nagyvállalatokkal.
Beregszászi Miklós z
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A Balaskó fivérek
tejtermelő gazdasága Zalában
Pókaszepetk mintegy ezerfős falu a Zalaegerszegi járásban, a Zala folyó partján.
A festői környezetben lévő kis faluban működik a Balaskó Mezőgazdasági Kft.

A

nyújtani. A fejőrobotok használatával
falu vallási nevezetességéről
kapcsolatban pozitív tapasztalatok
ismert. Templomában őrizik
születtek. A tehén szeret bemenni
a szentté avatott II. János Pál
a fejőrobotba, mert kap egy adag
pápa vérereklyéjét, ami Krakkóból
takarmányt, és megkönnyebbül a
érkezett ide 2017-ben. A díszes fogtőgyet feszítő tej nyomásától. A fejőlalatban lévő, apró szirmokkal övezett
textildarabka őrzi II. János Pál pápa
robot lézerrel érzékeli a tehén áltavércseppjét, ami 1981-ben került a
lános állapotát, kefékkel lemossa a
pápa ruhájára, amikor egy török férfi
tőgybimbókat, felhelyezi a fejőkelymerényletet követett el ellene.
heket, és fejés közben méri a tej
Pókaszepetken a két Balaskó
hőmérsékletét és színét. Abban az
fivér, Lajos és Ferenc a rendszeresetben, ha a tehénnél elindult egy
gyulladásos folyamat, a tejet külön
váltás után vállalkozásba kezdtek,
tartályba elkülöníti, ezért csak kiváló
mivel munkaadójuk, a helyi tsz. megA családi vállalkozást a két testvér, Ferenc és Lajos vezeti
minőségű tej kerül a rendszerbe. Ha
szűnt. Kezdetben Ausztriából leharcolt
mezőgazdasági munkagépeket hoztak be, azokat megjavították, és a robot a legkisebb gondot is érzékeli, akkor egy sms-t küld, hogy
bérmunkát vállaltak velük, illetve értékesítették azokat, így tettek szert melyik tehén tőgyével lesznek problémák. A rendszer a fejés után
bevételre. A kárpótlási jegyek segítségével 20 ha földterülethez jutot- elmossa saját magát forró gőzzel, és ügyel arra, hogy naponta maxitak, majd Türjén megvásároltak egy használaton kívüli telephelyet, mum háromszor fejheti meg magát egy tehén, de azt is jelzi, melyik
azt a szerény anyagi lehetőségükhöz mérten borjakkal, tehenekkel nem jelentkezik, mert akkor valamilyen egészségügyi gond lehet a
népesítették be. Elkezdtek gazdálkodni, tejet termelni, majd 1996- háttérben. Összességében egy kíméletes fejést biztosít az állatok
ben megalapították a Balaskó Mezőgazdasági Kft.-t. A Pókaszepetken számára.
lévő tejtermelő tehenészetüknek helyet adó központi telepüket 10
A két telepen három alkalmazott dolgozik, és kettőjük családtagjai
évvel ezelőtt vásárolták meg, mely akkor 2 db régi építésű istállóból közül négyen segítenek be a munkavégzésbe. A két testvér közül
állt, benne 50 tehénnel. Mostanra a tehénállomány létszáma 340-re Ferenc az állattenyésztés, Lajos pedig a növénytermesztés területén
növekedett, ebből a fejőslétszám 280 körül van. A teljes szarvasmar- mint ügyvezető végzi a cégvezetési, munkaszervezési teendőket.
halétszám már közelíti az 1000 db-ot, és rendelkeznek egy 360 tehén Mellette szükség szerint besegítenek az aktuális fizikai teendők ellábefogadására alkalmas, fejőrobottal felszerelt istállóval.
tásába is. A Pókaszepetken lévő központi telepen van elhelyezve a
A két testvér között a személyi tulajdonságokon alapuló mun- szarvasmarha-állomány nagyobbik hányada, mely teljes egészében
holstein-fríz egyedekből áll. A tehénkamegosztás alakult ki. Egyikőjük
a napi tevékenység irányításában
létszám fokozatos növelésével nemmozog otthonosan, míg a másik testsokára elérik a tervezett létszámot.
Itt helyezik el a borjakat és a nőivarú
vér a hosszabb távú tervezésben és
növendékállatokat is, így ezen a köza befektetésekben tud kiteljesedni. A
robottechnika irányában történő fejponti telepen a marhalétszám közel
700 egyedet tesz ki. A bikaborjak
lesztést már korábban elhatározták,
választás után kerülnek a Türjén
mivel egyre nehezebben találni munlévő telephelyükre, létszámuk 150
kaerőt. Az első robot a tavalyi évtől
db körül van. Hizlalás után, mikor
kezdve működik, a második beüzemeelérik a 600-650 kg-os súlyhatárt,
lését az idei évre tervezik. A két robot
értékesítik őket.
beállításával 150 tehenet tudnak majd
Családi gazdaságukban 600 ha-on
fejőrobottal fejni. A robot használatátörténik a szántóföldi növényternak eddigi tapasztalatai azt mutatják,
hogy a tehenek 90%-a önállóan felmesztési feladatok végzése. A silókeresi az automatát, megoldja a fejés
zás kivételével teljes gépparkkal renszükségletét. A maradék 10% nem
delkeznek az összes többi munka
Az
Őrségi
Nemzeti
Park
területén,
a
Vas
megyei
Szalafőn
megy be önállóan a fejőautomatába,
elvégzéséhez. Növénytermesztésük
található a családi gazdaság tejüzeme
azok részére gondozói segítséget kell
kapacitásának 90%-a az állatte-
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nyésztés takarmányszükségletének kielégítését szolgálja. Termelnek
kukoricát, melynek 70%-a silókukorica formájában nyer felhasználást,
mintegy 70 ha-on pedig silócirok van beállítva. Az őszi vetésű gabonák
közül rozst termesztenek, mely jelentősen hozzájárul az állatok tömegtakarmány-igényének biztosításához. Lucerna és szója is szerepel
a vetésforgóban, ez utóbbi feltárás után 30%-ban fedezi az állatok
fehérjetakarmány-igényének kielégítését, a többit extrudált repce és
napraforgódara formájában biztosítják. Termelnek még mintegy 150
ha-on búzát, melyet az abraktakarmányba keverve hasznosítanak.
A robottal fejt tehénállomány Cargill fejőtápot kap (8 kg/nap), melyet
a robot a fejés időtartama alatt adagol az állatnak.
Kétszeri fejéssel napi 8000 liter tejet termelnek, amelynek 4 százalékos a zsírtartalma. Fejési átlaguk 30 liter körül van, céljuk elérni a 40
litert. A tehénállomány nagyobbik része még a 2x8 állásos, halszálkás
elrendezésű fejőházban adja
le tejét. A tej egy része az
Őrségben lévő saját feldolgozójukba kerül, a fennmaradó
mennyiséget a Savencia feldolgozó veszi át.
A borjúneveldében tejpótlótápszer-adagoló automatarendszer működik, melynek lényege,
hogy képes azonosítani az állatot, és az etetési programnak
megfelelően hozzáférést biztosít
a megfelelő mennyiségű tápszerhez. A koronavírus okozta
helyzetben több tej áll rendelkezésre, és az átvételi árat is
A családtagok közül Balaskó
Bálint szakács képzettségét
csökkentette a feldolgozó, ezért
cserélte fel a fejős állásra
most tápszer helyett tejjel etetik
az állatokat.
A nyári hónapokban az őrségi feldolgozóüzemük havonta mindössze
40 ezer liter tejet dolgoz fel, de ősztől, ha beindul az iskolatejprogram,
a feldolgozott mennyiség eléri a havi 110 ezer litert.
A Pókaszepetktől 60 km távolságra lévő feldolgozóüzemben 20 fő
alkalmazott dolgozik. Az Őrségben, Szalafőn működő feldolgozóüzem
kívülről egy barátságos tájház benyomását kelti. Nagy ablakai alkalmasak arra, hogy kívülről is látni lehessen a kutatólabort és az üzem
egy részét, így látványtejüzemnek is tekinthető.

Korszerű tehénistálló, háttérben a fejőrobot

A borjak ketreces elhelyezésben
Itt állítják elő az iskolatejprogram teljesítéséhez szükséges termékeket Őrségi Tej márkanév alatt. A cég 2009-től folyamatosan részt vesz
az iskolatejprogramban, és napi szinten friss tejtermékekkel látja el
számos település diákjait. Naponta közel 30 ezer tanuló részére szállítanak iskolatejet, kakaót, karamellás tejet és joghurtot Zala, Vas és
Veszprém megyéhez tartozó tankerületek iskoláiba. A koronavírus-járvány miatti iskolabezárásokkal egyidejűleg a tejüzem nehéz helyzetbe
került, mivel a tejfeldolgozás jelentős részét az iskolatej tette ki, így
egyik fő bevételi forrásától esett el. Be kellett zárni az egyik szakboltot
is, mert oly mértékben (50%-ban) vis�szaesett a forgalom, hogy ráfizetéses
lett volna annak fenntartása, másik
boltjukat meg bérbe adták.
A családtagok közül Balaskó Bálint
szakács képzettségét cserélte fel a
fejős állásra. Már 5 éve dolgozik a családi gazdaságban, több munkaterületet
kipróbált, gyűjti a telepen végzendő
gyakorlati tapasztalatokat.
Családtagként dolgozik
Balaskó Georgina agrármérnökként
a gazdaságban az agrárvégzett Keszthelyen. Korábban dolmérnök végzettségű
Georgina is
gozott a közigazgatás területén, de
ott is állategészségüggyel foglalkozott.
A telepen minden munkafolyamatra rálátása van, képes besegíteni
az adminisztrációtól kezdve a fejős tevékenységbe is. Az önállósodás
mindig is céljai között szerepelt, úgy gondolja, sok előnye van
annak, ha az ember minél több területet megismer. Legutóbb
egy kártevőirtó tanfolyamot végzett el, mert a telepen az ilyen
jellegű ismeretre is szükség van.
A családi gazdaságban arra törekszenek, hogy a fejlesztés
minél nagyobb hangsúlyt kapjon, mert csak így lehet versenyképes termelést folytatni. További fejlesztési elképzelések
közé tartozik egy korszerű, 500 férőhelyes istálló építése, illetve a napelempark létrehozása, valamint a szociális helyiségek
korszerűsítése is.
Az eltelt több mint tíz évet úgy értékelik, hogy jó döntés volt,
amikor belevágtak a gazdálkodásba, és folyamatosan tanulva,
a megszerzett tapasztalatokat hasznosítva képesek lesznek a
jövőben is az eredményes gazdálkodásra, és így biztos alapokra tudják helyezni családjuk jövőjét.
BEMI z
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Mit tegyünk, ha keményítőhiányos
lett a kukoricaszilázsunk 2020-ban?
A nedves kukorica jelentősége
Idén sok volt a csapadék – gyönyörű lett a silókukoricák hozama. A gyönyörű zöld
kukoricanövény azonban sok termőhelyen csalódást okozott a termelőknek. Nem minden
a külcsín…de a belbecs! Amikor 2,5-3 méter magas a kukorica, de csak egy cső van rajta,
akkor a keményítő koncentrációja alig éri el a 30%-ot. Sőt, mértünk 20-25% közötti
értékeket is. A tarlómagasság 40-60 cm-re való emelése javíthat a helyzeten, de ahol
3,0-3,5 méter a növény, vastag a szár, és közepes méretű az egyetlen cső, ott még ez
sem fogja megoldani a helyzetet. Mit tehetünk akkor, ha a szilázsunk keményítőtartalma
25-30% közötti? Tekintsük át a keményítő témakörét a válaszadáshoz!

A

nagytejű tehén takarmányadagjában lévő, napi 5-7 kg keményítő elsődleges forrása a szemeskukorica (száraz dara és nedves
kukorica formájában), valamint a kukoricaszilázs. A szilázs
naponta tehenenként kb. 2,5 kg keményítőt szolgáltat (napi 20 kg
kukoricaszilázst, azaz kb. 7 kg szárazanyagot etetve tehenenként, 35%
keményítőtartalom mellett), míg a szemeskukorica 2-3 kg-ot (napi 4 kg
szárított kukoricadara). Természetesen vannak más komponensek is,
mint például a búza, az árpa, a tritikálé vagy a tejesérésben betakarított
gabonaszilázs (10-20%sza. keményítő), melyek szintén tartalmaznak
keményítőt. Ezen források azonban kevesebb keményítőt szolgáltatnak
(1-2 kg/nap/tehén), mint a kukorica. A legfontosabb nedves melléktermék keményítőtartalmával manapság már nem érdemes számolni, mert
az ipari feldolgozás hatékonysága olyan mértékben javult, hogy alig
maradt keményítő a sörtörkölyben, a Gurmitban vagy CGF-ben.
Amikor egy szilázs keményítőtartalma 30%, akkor a 20 kg szilázs
(7 kg szárazanyag/nap/tehén) 2,1 kg keményítőt visz be az adagba.
Így kb. 0,4-0,5 kg keményítő hiányzik a takarmányadagból a nagyobb
keményítőtartalmú szilázs etetéséhez képest. Ez a hiány 0,5-0,7 kg/nap/
tehén kukoricadarának felel meg. Tehát egyszerű lenne a megoldás? A
hiányzó keményítőt etessük szárított kukoricadara formájában? Nem.
Ennek okait az alábbiakban olvashatják.

Mivel pótoljuk a hiányzó keményítőt?

2. A bendőből a vékonybélbe lebontatlan formában kerülő keményítő
vékonybéli emészthetősége korlátozott a hasnyálmirigy-amiláz limitált
termelődése miatt (maximum 1,0-1,5 kg/nap/tehén). A bypass keményítő mennyiségét tehát korlátoznunk kell, mert amennyiben mennyisége
meghaladja az 1,0-1,5 kg/nap/tehén értéket a vékonybélben, úgy efölött
akár 20%-a is kiürülhet a bélsárral. Ekkor látunk keményítőszemcséket a
bélsárban! Brandt és mtsai (1996) szerint 3,9 kg kukorica etetésekor 1050
g keményítő kerül a vékonybélbe és 500 g a vastagbélbe. Ez az eredmény
arra enged következtetni, hogy szárított szemeskukoricából megközelítően
4 kg/nap/tehén a napi mennyiség felső határa, amennyiben a gazdaságos
keményítőlebontás a fő szempont.
3. Amikor a keményítőbevitel jelentős a nagytejű csoportban (24-25% sza.
TMR keményítőtartalom, 24-25 kg/nap/tehén szárazanyag-felvétel, 6,0-6,5
kg keményítő/nap/tehén), akkor a keményítő bendőbeli lebonthatóságát
növelni kell annak érdekében, hogy a vékonybélbe ne kerüljön 1,5 kg-nál
nagyobb mennyiség. Ennek egyik módja, hogy növeljük a búza és az árpa
részarányát (1-3 kg/nap/tehén), ami azonban a TMR fajlagos energiatartalmát
csökkenteni fogja (kívánatos a 7,0-7,2 MJ/kg sza.), mivel a búza (8,27 MJ NEl/
kg sza.) és az árpa (8,05 MJ NEl /kg sza.) energiatartalma nem éri el a kukoricáét (8,57 MJ NEl /kg sza.). A másik megoldás, hogy a kukorica keményítőjének bendőbeli lebonthatóságát javítjuk. A kukorica keményítőjének bendőbeli
lebonthatóságát a nedves formában történő tartósítása javítja (2 .táblázat).

1. A szemeskukorica keményítőtartalma ugyan jelentős (átlagosan 72%:
65-76%), de a kukorica keményítőjének bendőbeli lebonthatósága lassabb és kisebb mértékű, mint a többi gabonáé (kukorica: 58%, cirok:
61%, búza: 93%, árpa: 92%, kukoricaszilázs: 85%). Az 1. táblázatban a
különböző gabonafélék keményítőjének bendőbeli "viselkedése" látható.

2. táblázat A kukorica keményítőtartalmának bendőbeli
lebonthatósága (Knowlton és mtsai, 2007)

1. táblázat Az egyes gabonafélék bendőbeli lebonthatósága (Tóthi, 2006)

Tehát az idei évben a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a szárított kukorica mellett nedves kukorica etetését is beterveznénk. Ez
egy stratégiai döntés a telepen: a nedves kukorica használatával nagyobb
hatékonysággal helyettesíthető a kukoricaszilázsból hiányzó keményítő,
és jól kombinálható a szárított kukoricával. Ennek mértéke (70-75%-os
szárazanyag-tartalommal számolva) kb. 1-4 kg/nap/tehén nedves kukorica (HMC = High Moisture Corn), attól függően, hogy a kukoricaszilázsunk
mennyire keményítőhiányos, és mennyit etetünk belőle.

* Nocek és Tamminga (1991), ** Philippeau és mtsai (1992), Cerneau és mtsai (1991), HerreraSaldana és mtsai (1990), Tamminga (1989), Nocek és Tamminga (1991) in Tóthi és mtsai 2006
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A kukoricadarát a gyengébb bendőbeli lebonthatósága ellenére sem
javasoljuk elvetni, mert az a védett keményítő forrása az adagban (a
védett keményítőből a vékonybélben felszabaduló és felszívódó glükóz
meghatározza a tejcukor szintézisét és ezen keresztül a potenciális tejhozamot). Továbbá aszályos-száraz évben a szemes tisztításával jelentősen csökkenthető az aflatoxin-szennyezettség mértéke (míg nedves
kukoricában ez nem oldható meg).

2. A keményítő emészthetősége azonban, szerencsére, az idő előrehaladtával javul a silódepóban (4. táblázat). A javulás oka, hogy a keményítőszemcséket körülvevő fehérjeburok (prolamin) a savak hatására fokozatosan
lebomlik, és szabaddá válhat a keményítő, ami kedvezőbb takarmányértékesítést és potenciálisan nagyobb tejtermelési szintet eredményezhet. Ezért
a hosszabb tárolási idő lehet a másik segítség egy keményítőhiányos évben.
Javaslat: 3-4,5 hónapot várjunk az első új depó nyitásával.

Nemcsak az idei évben van jelentősége a nedves kukoricának, hanem
akkor is, amikor az aszályos nyár miatt nem jó a keményítő koncentrációja a szilázsban, vagy szárazon érkezett be a kukoricazúzalék, vagy
nem jó a szemroppantottság. Ezen tényezők hatással vannak az adag
potenciális keményítőtartalmára, a keményítő bendőbeli lebonthatóságára és emészthetőségére, valamint a keményítőpótlás mértékére,
annak költségeire.

4.táblázat A keményítő emészthetőségének változása
a tárolási idő függvényében kukoricaszilázsban
(CVAS labor USA, 2012, forrás: Corwin Holtz)

Mire figyeljünk még egy keményítőhiányos évben?
A nemzetközi kutatások szerint a keményítő emészthetőségének jelentős hatása van a potenciális tejtermelésre (1. ábra). Ezért az emészthetőség magas szinten tartásával sokat tehetünk a keményítőhiányos
kukoricaszilázsunk káros hatásának ellensúlyozására.

1. ábra A keményítő emészthetőségének hatása a tejtermelésre
(Firkins és mtsai, 2001)

1. Tudjuk, hogy a kukoricaszilázs keményítőtartalmának emészthetősége a szemek roppantottságától és a szárazanyag-tartalomtól függ (3.
táblázat). Sajnos idén is láttunk a laborban olyan kukoricazúzalékot, ami
nemcsak kevés szemet tartlamazott, de még ráadásul rosszul is volt
roppantva. Ideális céltartomány a 70% feletti CSPS-érték és a 32-35%
szárazanyag-tartalom. A tehénnek csak az a keményítő számít, ami
emészthető. A többi csak átutazó….

3. A TMR-ben a keményítő másik jelentős formája a szemeskukorica.
Erről már írtunk, de még nem tértünk ki arra, hogy a kukoricadara
emészthetőségét mivel lehet/kell szinten tartani (illetve a technológiai
hibák hogyan csökkenthetik azt). A szárított kukoricadara emészthetőségének az alapja a helyes szemcseméret beállítása és előállítása (2.
ábra). Az elmúlt évtizedekben 1,5-2,5 mm-es szemcseméretet javasolt
a hazai szakirodalom, tekintettel arra, hogy nagyobb szemcseméret
esetében kisebb a porosodás mértéke és az ebből adódó veszteség,
továbbá kisebb a bendőacidózis kockázata. Ez a kisebb termelési szintű
hazai állomány esetében korábban elfogadható volt. A korszerű, 10.000
kg laktációs termelésű hazai tejelőállományban azonban felülvizsgálatra
szorul, mert a nagyobb tejtermelés nagyobb szárazanyag-felvétellel társul,
ami gyorsabb bendőpasszázst eredményez: így kevesebb a rendelkezésre
álló idő a keményítő lebontásához. Ezért közöljük az egyik USA-vizsgálat
eredményét, ami azt mutatja, hogy 1,5 mm feletti frakció esetében statisztikailag igazolhatóan csökken a keményítő emészthetősége a szárított
kukoricadarában. Javasoljuk tehát az 1,5 mm alatti frakcióméret
alkalmazását (és rendszeres ellenőrzését) kukoricadara esetében.

2. ábra A keményítő emészthetősége szárított darált kukoricában a
szemcseméret szerint (Ferraretto és mtsai., 2013)

3.táblázat A keményítő emészthetőségének változása a szárazanyag-tartalom és a CSPS érték függvényében kukoricaszilázsban
(Orosz és Dégen, 2013)

4. A nedves kukorica esetében sokkal veszélyesebb a szemcseméret
kérdése (3. ábra). A technológia ugyanis leggyakrabban hengerszékre
épül, ahol roppantjuk a szemeket, nem daráljuk. A vizsgálati eredmény
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szerint a 2 mm feletti mérettartomány még a nedves kukoricában is
negatív hatással van az emészthetőségre, tehát megfontolás tárgyát
képezheti a nedves szemes kukorica darálása. Ez nedvességtartalom
kérdése is. A nedvesebb anyag (30% nedvesség) nehezen vagy egyáltalán nem darálható (kenődik). Ezért ha a roppantás mellett döntünk,
akkor mindenképpen nagyobb figyelmet érdemel a roppantottság ellenőrzése, a technológia pontos kivitelezése. Sajnos sok telepen találkoztunk az elmúlt években emésztetlen szemekkel a bélsárban, a rosszul
kivitelezett roppantás miatt. Így tovább növeljük a keményítőhiányt! Ha
a darálás mellett tesszük le a voksot, akkor a betárolandó anyag
nedvességtartalmát szigorú határok között kell tartani a szárazabb
tartományban (25% nedvesség).

3. ábra A keményítő emészthetősége nedvesen tartósított
kukoricában a szemcseméret szerint (Ferraretto és mtsai., 2013)

5. A nedves kukorica emészthetősége is változik a tárolás alatt a sav
hatására (4. ábra). Az USA adatok alapján a vizsgált 11 hónap alatt
9%-ot javult a keményítő emészthetősége (56.6%-ról emelkedett
65,2%-ra). Javasolt tehát várni a nedveskukorica-hurka vagy -depó
nyitásával is, ha jobb emészthetőséget akarunk elérni.

4. ábra A keményítő emészthetőségének változása a tárolás
időtartama szerint nedvesen tartósított kukoricában
(Ferraretto és mtsai., 2014)

6. Hogyan lehet ellenőrizi a takarmányadag keményítőtartalmának
hatékonyságát? Ha kevesebb, mint 3% a keményítő a bélsárban, akkor
rendben van, elégedett lehet az ember, mert megtett minden lehetőt az
emészthetőség javításáért. Ez rendkívül szigorú mérce. Ellenőrizzen egy
meghatározott csoportot időnként. Az állatok 10%-ától gyűjtsön mintát
ebben a csoportban. Dr. Ferraretto (USA) elfogadja a kevert mintát
(személyes közlés), jelen cikk szerzője inkább a minták egyedi mérését
javasolja hazai körülmények között (a változékonyság miatt). Fagyassza/
hűtse vagy szárítsa meg a mintákat, és így tárolja, majd laborban
méresse be szárazanyag- és keményítőtartalomra.

6. táblázat A bélsár keményítőtartalmának hatása
a gazdasági mutatókra (Ferraretto et al., 2013)

A nedves szemeskukorica tartósítása
Tekintettel a téma aktualitására, adunk egy kisebb összefoglalót a
nedves szemeskukorica tartósításának technológiájáról is. A nedves
kukorica angol rövidítése HMC (High Moisture Corn) és nem CCM (corn
cob mix = szem-csutka keverék erjesztve). Van egy másik változat is: az
LKS (Liesch Kolben Schrot, szem-csutka-csuhélevél zúzalék erjesztve).
A nedves szemeskukorica-dara vagy nedves roppantott kukorica tartósítása széles nedvességtartományban (22-36%) történhet. Napjainkban
a 30-32% nedvességtartalom alatti tartósítás vált általánossá, aminek
elsődleges oka a fóliatömlőben való tárolás és a silózási adalékanyagok
használata. Ez a két technológia biztonságosabb és jobb minőségű erjedést tesz lehetővé, ezért alacsonyabb nedvességtartalom is elegendő,
érdemesebb tehát megvárni a nagyobb keményítőtartalmat. A nedves
szemeskukorica silózásakor ugyanazok a biokémiai folyamatok játszódnak le, mint a silókukorica erjedésekor, ha elegendő nedvességtartalom
áll rendelkezésre. A kielégítő stabilitáshoz elegendő szervessav-men�nyiségre (elsősorban tejsavra) van szükség, amire viszont csak akkor
számíthatunk, ha a kukorica nedvességtartalma a silózás idején legalább
25% (oltóanyagot alkalmazva) vagy 30% fölötti adalékanyag nélkül silózva. Utóbbi ritka, mert kockázatos. A 25%-nál nagyobb nedvességtartalmú
szemes termények esetében az erjesztés gazdaságosabb, mint a kémiai
konzerválás (szerves savak alkalmazása). A 22-25% nedvességtartományon belül a takarmány minősége ugyancsak kitűnőnek mondható, azonban annak stabilitása mérséklődik, és a napi kitermelés során utóerjedéssel is számolni lehet. Ezért ebben az esetben a kémiai tartósítás biztosabb.

Nedves kukorica fóliatömlőben: precíz kitárolás (Bos-Frucht
Agrárszövetkezet, Kazsok, fotó: Orosz 2006)
Biológiai adalékanyagot (erjesztés) vagy szerves savakat (részleges konzerválás) használjak a tartósításhoz? Az erjedés intenzitása
meghatározza a nagy értékű nedves kukorica tárolás soráni veszteségeit, eltarthatóságát, illetve a bontás utáni stabilitását. A romlás kockázata
csökkenthető, illetve alacsonyabb nedvességtartalom esetében az erjedés fokozható biológiai tartósítószerek alkalmazásával.
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A 22-25% nedvességtartalmú szemeskukoricából is jó minőségű
erjesztett takarmány készíthető, annak stabilitása azonban gyenge
lesz. 25%-nál kisebb nedvességtartalom esetében ezért a szerves
savakkal történő kezelés (részleges kémiai konzerválás, ami nem zárja
ki a saját erjedést) gazdaságosabb és az aerob stabilitás szempontjából kedvezőbb megoldás lehet. A szerves savak keverékei (propionsav,
hangyasav alapú készítmények) az alacsonyabb nedvességtartományban adnak stabilan tárolható takarmányt, illetve az alacsonyabb nedvességtartomány esetében gazdaságos az alkalmazásuk. A hangyasav
Clostridium-gátló hatású sav, mely hatást az anaerob fázisban, tehát
az erjedés során fejti ki. A propionsav elsősorban fungicid, tehát
gombaölő hatású. A propionsav alapú készítmények előnye, hogy
bontás után igazoltan javítják az aerob stabilitást, azaz gátolják az
ecetsavtermelő baktériumok, az élesztő- és penészgombák okozta
romlási folyamatokat a falban. A szerves savak nem mértékletes
alkalmazása azonban csökkentheti az állatok étvágyát. A 0,20,5%-ban (2-5 liter/tonna) alkalmazott savak/savkeverékek esetében
a nedves roppantott kukorica etethető mennyisége maximum 5-6 kg/
nap/tehén, a 0,5%-ot (>5 liter/tonna) meghaladó koncentráció esetében azonban korlátozni szükséges a napi mennyiséget 3-4 kg/nap/
tehén értékben. A savas kezelés a fóliatömlőbe történő betárolás során
technikailag megoldott (szivattyúval, tartállyal, fúvókákkal), része a
műszaki technológiának, ezért kevéssé veszélyes az emberre. A tömlőben termelődhetnek azonban olyan savgőzök, melyek „kieresztése”
balesetveszélyes, így körültekintést igényel.
A 25%-nál nagyobb nedvességtartalmú kukorica esetében azonban az
irányított tejsavas erjesztés és a biológiai adalékanyagok alkalmazása
költséghatékonyabb. Ebben az esetben a tejsavtermelő baktériumok
segítik a tejsavas erjedést. A mikrobiológiai adalékanyag („permet”
formájában egyenletesen kijuttatva) a várhatónál intenzívebb erjedést és
kedvezőbb savi összetételt (jelentős tejsavarányt) biztosít. A tartósításnak ezen módja nem korlátozza az etethetőség mértékét.
A biológiai adalékanyagok kombinálhatók az aerob stabilitást fokozó
hatású, só alapú, élelmiszeripari tartósítószerekkel (pl. tejsavbaktérium
továbbá K-szorbát és Na-benzoát), melyek lassítják a bontás utáni
romlási folyamatokat, miközben nincs étvágycsökkentő hatásuk, kijuttatásuk nem jelent egészségügyi kockázatot (savgőz), és nem korrozívak.
Savak alkalmazásakor szorbátokra, benzoátra kevéssé van szükség,
hiszen a savak önmagukban ellátják a feladatot.
Hurka vagy falközi siló legyen a technológia? A fóliahengeres technológiával az anaerob viszonyok gyorsabban teremthetők meg, mint
a falközi silóban. A fóliatömlő mint tartósítási technológia több okból
is javasolható a nedves szemeskukorica silózással történő tartósítása
esetében a falközi silótérrel szemben:
• az anaerob viszonyok gyakorlatilag a betároláskor azonnal kialakulnak
(6-12 órán belül zárható a fóliatömlő)
• amennyiben az alapanyag minősége megfelel a technológiának, úgy
kiváló minőségben gyors erjedés zajlik le
• az adalékanyag kijuttatása a technológia része (a savak kijuttatása is!)
• az anaerob viszony tartósan fennmarad (amennyiben a fólia nem
sérül),
• a fal mérete kicsi, a kitermelés/fogyás gyors: kisebb az aerob romlás
mértéke
• rugalmasan alkalmazkodik a készlethez, az állatlétszámhoz és a
kisebb mértékű napi szükséglethez is.
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A préseléses technológia jellemzői nedves kukorica tárolásakor:
• betárolási teljesítmény: 60 t/óra (kiszolgálástól függően) 2,7 átmérő
esetében, 8 órás munkanapra vetítve 250-300 tonna dara előkészítése javasolható;
• tömörség: elérendő a 780 kg/m3 térfogattömeg,
• nyomás: nedves szemeskukorica esetében 30-40 bar.
A fóliatömlő nehézsége az
alapanyag folyamatos biztosítása (hogy ne álljon meg
a présgép), az elődeponálás
minimálisra való csökkentése
(melegszik a mag, és romlik
a felület), a nedvességtartalom stabilan tartása, a rakoNedves kukorica fóliatömlőben: precíz
dógép és egy nagy méretű
betárolás betonalapra (Bos-Frucht
kanál biztosítása a gyors
Agrárszövetkezet, Kazsok,
kiszolgáláshoz, a betonalapra
fotó: Orosz 2006)
való elhelyezés (a kitároláskor jelentkező talajszennyeződés elkerülése érdekében), a nehézkes
kitárolás (a talaj- és fóliaszennyeződés elkerülése, a visszatakarás), a fólia
állandóan felmerülő költsége és megsemmisítésének módja, valamint a
technológia bérleti díja és a vállalkozónak való kiszolgáltatottság.
Hozzá kell tenni, hogy falközi
silóban is megfelelő állapotban lehet tárolni a nedves
kukoricát. De több szempontot is figyelembe kell venni.
Kis méretű depó kell hozzá,
hogy a fal mérete ne legyen
nagy a napi gyors kitermelés érdekében. Ez az anyag
Nedves kukorica falközi silótérben
gyorsan romlik a falban,
(Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
különösen nyáron, ha nem
fotó: Orosz, 2019)
kezeljük előzetesen vagy
rossz a silófalmenedzsmentünk! Például 600 tejelő tehénre számolva,
átlagosan napi 2-2,5 tonna fogyás mellett 4-5 méter széles és 3 méter
magas lenne az a depó, ami legalább 20 cm napi kitermelést biztosítana
a teljes felületen. Kérdés, hogy egy ilyen szűk depóban hogyan lehet
megtaposni az alapanyagot. A szélesség úgy növelhető, ha nagyobb
mennyiségben vagy több állattal etetjük a nedves kukoricát. Ehhez
hasonló méretű falközi silóval kevesen rendelkeznek
manapság, így idén ez nem
jelent sokaknak megoldást.
A megfelelő oldal és felső
takarás, továbbá a jó silófalmenedzsment (maró) szinKis méretű silóterek – differenciálható
tén fontos szempont a nagy
tárolás (Lakto Kft. Dabas,
értékű romlás elkerülése
fotó: Orosz, 2016)
érdekében.

Kedves Kollégák, olvassák ez a cikket nagy figyelemmel, mert nehéz
évnek néz az elébe, akinek a kukoricaszilázsa keményítőhiányos, és
gondja lesz a keményítőellátással. Még időben dönthet a nedves kukorica betárolásáról 2020-ban.
Dr. Orosz Szilvia z
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A Dél-afrikai Köztársaság tejgazdasága
A Dél-afrikai Köztársaság (DAK) Afrika egyik legfejlettebb állama,
a kontinens déli szegletében található, nyugaton az Atlanti-óceán, keleten az Indiai-óceán
mossa partjait. A szubtrópusi övezetben fekszik, területének nagy része
1000-1500 méter magas fennsík. A nyugati part felől egy hideg áramlat, délről és keletről
meleg áramlatok hatnak az éghajlatra. A csapadék éves mennyisége keletről
nyugatra csökken. A délkeleti peremhegységben több mint 2000 mm, míg Busmanföldön
alig 50 mm. A belső területeken gyakoriak az aszályok.

D

él-Afrika az emberiség egyik bölcsőjének
tekinthető, mert mintegy 2 millió évvel
ezelőtt itt már korai emberfélék éltek,
így ez egyike lehet azon területeknek, ahol az
emberré válás végbement. Az erről tanúskodó
leletek több barlangból is előkerültek.
Az ország területe 1,22 millió km2, lakossága 58 millió. Volt fővárosát, Fokvárost,
1652-ben alapították a hollandok, 1814-től
angol kolónia lett. Ma három fővárosa van,
Fokvárosban a törvényhozás, Pretoriában a
közigazgatás, Blomenfonteinben az igazságszolgáltatás működik.
Az ország etnikai közösségei (angol-búr–
zulu-busman törzsek) állandó háborúskodásban voltak egymással évszázadokon át.
1961-ben megalakult a független Dél-afrikai
Köztársaság, majd 1994-ben megszűnt az
apartheid, és a feketéket is bevonták az ország
kormányzásába.
A kereső lakosság 13%-a a mezőgazdaságban, 30%-a a kitermelő-, és a feldolgozóiparban dolgozik. A GDP 40%-át a bányászat és
az ipar adja, a mezőgazdaság részaránya 5%.
A DAK a Föld ásványkincsekben leggazdagabb országai közé tartozik, a platinafémek
bányászata a világtermelés 55%-át adja. Az
aranyon, a krómon és a platinafémeken kívül
az ország világelső a vanádium- és az ékszergyémánt-kitermelésben. A feldolgozóiparban
a gazdag ásványkincsvagyonra települt nehézipar dominál. Fejlett az elektrotechnikai és
elektronikai ipar.
Az évi természetes szaporodás viszonylag
magas, meghaladja a 2 százalékot, viszont a
lakosság több mint 15%-a analfabéta.
A mezőgazdaságilag hasznosított területek
az ország teljes területének mintegy 78 százalékát teszik ki (96,8 millió ha). Ennek azonban
(a domborzati viszonyokból adódóan) mintegy
négyötöd részét az állandó legelők, illetve
rétek alkotják, és csak mintegy 12,5 millió
hektáron folyik rendszeres növénytermesztés.
A birtokmegoszlás egyoldalú, a művelt területek jelentős része a fehér farmerek kezében

van. A jól felszerelt fehér farmokon a legeltető
gazdálkodás jellemző: juh- és szarvasmarha-tenyésztés, kukorica-, búza-, cukornádtermesztés, az utóbbi években pedig előtérbe került a
zöldség- és gyümölcstermesztés. Az országban
14 millió szarvasmarha, 28 millió juh, 6 millió
kecske, 1,5 millió sertés van. A juhok és kecskék többsége nem tejhasznosítású, illetve a
tejtermelés csak kisüzemi. Mindössze az ország
területének 3%-át borítja erdő.
Afrika népessége ősidők óta foglalkozik
a szarvasmarha hasznosításával, konkrétan
azonban Dél-Afrikára vonatkozó adatok nem
találhatók. Jelenleg az országban mintegy 14
millió szarvasmarhát tartanak. Ebből a tejhasznú fajták létszáma 1,6 millió, a fejőstehenek
pedig 604 ezer egyedet tesznek ki.
A fejőstehenek száma folyamatosan csökken, 50 évvel ezelőtt még megközelítette a
2,5 milliót. A mai állomány a legutóbbi három
év átlagában 3,3-3,5 millió tonna tejet termelt,
és ezzel az első helyet foglalta el az afrikai
országok sorában. Az évente előállított nyerstej
értéke 10 milliárd dél-afrikai randot tesz ki (170
milliárd Ft), az ebből kitermelt érték pedig 40
milliárd randot. A tejtermelő üzemek száma
2010-től máig 3500-ról 1250-re csökkent, és
a koncentráció tovább folytatódik. Egy üzemre
a legeltetésre alapozott területeken átlagosan
918, az aszályos részeken pedig csak 120
fejőstehén jut.
A tejhasznú szarvasmarhatartás területi
eloszlása az ország településszerkezetével és
a lakosság etnikai megoszlásával függ össze.
A jelenleg 85 százalék fölötti többséget képező
fekete lakosság ugyanis történelmileg nem volt
felkészülve a tehéntartásra, mert ahhoz sem
elegendő takarmánytermő földdel, sem istállóval, sem egyéb eszközökkel nem rendelkezett,
a felesleget pedig nem tudta értékesíteni. Egy
vagy két kecske kevesebb takarmánnyal és
ápolással ugyanazt a tejmennyiséget megtermelte, és a szórványos vidéki települések
között nem volt lehetőség a kommunikációra,
illetve árumozgatásra. Ma pedig egy tenyérnyi

földdel rendelkező vagy egy nagybirtokon bérmunkát vállaló fekete lakosnak a nagyvárosok
közelében azért nem éri meg tehenet tartania, mert a család számára szükséges tejet
vagy tejterméket egyszerűbben és olcsóbban
beszerezheti a boltokban.
Így alakult ki a dél-afrikai tejtermelésnek az
európaitól merőben eltérő szerkezete, amelyet
leginkább a termelő telepek és feldolgozóüzemek szokatlanul magas koncentrációja és a
nagyvárosok köré telepítése jellemez. Az ország
lakosságának több mint 65 százaléka az északi
és keleti körzetekben és főleg a nagyvárosokban él. A nyugati és déli területek viszont gyéren
és szórványosan lakottak, itt sem a nagyüzemi
tejtermelésre, sem a tömeges fogyasztásra
nincs lehetőség. A nagy tejtermelő üzemek
többsége modern berendezésekkel van ellátva,
a fejés pl. legalább 70 százalékban fejőgéppel
történik. A termelést erős szezonalitás is jellemzi, azaz szeptember és november között
a tejkibocsátás – a fő legeltetési szezonhoz
igazodva – az átlagos hónapokat mintegy 30
százalékkal meghaladja, a tejkibocsátás mélypontja pedig az április és július közötti időszakra
esik. Lényeges eltérés még a dél-afrikai tejtermelésben az európaihoz viszonyítva az, hogy
a termelésre és forgalmazásra nincs állami
támogatás. Ez elsősorban a nagy kiterjedésű
legelőknek és az olcsó tartási körülményeknek
köszönhető. A legeltetéses tartásnál istállót gyakorlatilag nem, csak könnyűszerkezetű felsőházakat és árnyékolótetőket alkalmaznak, mivel
a hőmérséklet gyakorlatilag sohasem csökken
plusz 10 fok alá.

Könnyűszerkezetes nyári istálló
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Tehenek a dús dél-afrikai legelőn
A tejhasznú szarvasmarhák fajtáiról nehezen
található megbízható adat. A nagyvárosok
körzetében lévő farmokon előtérbe kerülnek
a holstein-fríz tehenek, ezek biztosítják a
folyadéktej és a joghurtalapanyag nagy részét.
A távoli legelőkön a többségben húshasznú
marhák mellett a tejtermelésre is külterjesebb
fajtákat alkalmaznak.
A szarvasmarhák legfontosabb tömegtakarmányát – a bőséggel rendelkezésre álló és
többnyire öntözött legelőfű mellett – a kukorica-, illetve kevert szilázs, a lucernaszéna és
a réti széna, valamint a cukorgyártási melléktermékek képezik. Emellett a tehenek 1 kg
tejhozamra számítva 300-400 gramm abrakot
kapnak szemes kukorica, gabona-melléktermékek, valamint szója és olajpogácsa formájában.
A megtermelt tejet az országban 34 nagyobb
és 30-40 kisebb vállalat dolgozza fel, amelyek Magyarországon többnyire ismeretlenek
(Coega, Sundale, Woodland, Froneri, Gattis stb.).
Dél-Afrika tejpiaca, illetve tejfogyasztása
két fontos szegmensre osztható, ezen belül a
folyékony termékek (ivótej, sűrített tej, kefir,
joghurtok) 62%-ot, a feldolgozott termékek
(vaj, tejkrém, sajtok, tejpor) pedig 38 százalékot képviselnek a megtermelt tejből. Az
ivótejet általában pasztőrözve fogyasztják, az
utóbbi években terjed az UHT tej gyártása és
fogyasztása.
Az egy főre jutó tejfogyasztás az országban
ivótejből nagyon alacsony, mindössze 34 kg. A
legnagyobb mennyiségben feldolgozott és legnépszerűbb tejtermék a joghurt, ezt a dél-afrikai háztartások 85 százaléka rendszeresen
fogyasztja (fejenként átlagosan évi 25 kg-ot),
és helyi szakértők becslése szerint a fogyasztás évi 5,1 százalékkal növekszik.
Az egy főre jutó sajtfogyasztás az országban
– emelkedő tendencia mellett – 1,9 kg-ot tesz
ki, ami csupán egy töredékét jelenti a nagy
nyugat-európai tejtermelő országok fogyasztásának.
A sajtok választékát illetően Dél-Afrikában
az európai fogyasztási szokásokat követik,
és többnyire az ott gyártott sajtokat készítik
és fogyasztják. Az országban évente mintegy 82.000 tonna sajtot állítanak elő, amely

a belső fogyasztás 65 százalékát fedezi. A
legnagyobb mennyiségben fogyasztott sajt a
cheddar és a gouda. A joghurtok és a sajtok
előállítása a teljes megtermelt tejnek mintegy
40 százalékát veszi fel. Fentieken kívül a tejtermelés jelentős szezonális ingadozása miatt
nagy mennyiségben termelnek még sovány és
teljes tejport és vajat.
Mindent összevetve Dél-Afrika tejtermékekből nettó importőr. Az importnak mintegy 85
százaléka Új-Zélandról, Dániából, Írországból
és Ukrajnából érkezik. Dél-Afrika ugyanakkor exportál is bizonyos mennyiségű tejterméket Etiópiába, Svájcba, az Egyesült Arab
Emirátusokba és Zambiába.

Cheddar sajt reszelve is
A sajtpiacáról híres holland faluról elnevezett
félkemény gouda a búroknak hazai sajtot jelent.

Reggeli sajtokkal, szafarin svédasztalról
Kézműves sajtokat is gyártanak, ezt csak
egy idézettel tudjuk igazolni: „Dél-Afrikából
érkeznek termelők, a Dél-afrikai Nyers Tejes
Sajt Presidiumtól. A Cheese 2015 lehetőséget
biztosít ezen termelők részére, hogy tájékoztassák a nemzetközi közönséget a pasztörizálatlan tejből készülő sajtok jótékony hatásáról
és a dél-afrikai kézműves sajtkészítés fontosságáról.”
A tejgazdaság elemzésénél politikai kérdésekkel nem foglalkozunk. Itt azonban a
többségi feketék és fehérek közötti ellen-

tét ismertetése megkerülhetetlen. Tudjuk,
hogy az ország fekete őslakossága mellett
a 17. század közepén megjelentek a (főleg
holland) gyarmatosítók, majd a 19. század
végén nagyobb számban a szintén holland és
flamand származású búr telepesek, akiknek
utódai a jelenlegi fehér kisebbség derékhadát
alkotják. Azt is tudjuk, hogy a búrok kímélet
nélkül kizsákmányolták, és nem vették emberszámba a feketéket. Ám az igazság kedvéért
„sine ira et studio”, vagyis harag és részrehajlás nélkül azt is el kell ismerni, hogy nevükhöz
méltóan (a búr jelentése hollandul paraszt)
tiszteletet érdemlő munkát végeztek, mert az
ősvadon helyébe művelt szántóföldeket és
virágzó ültetvényeket varázsoltak. Nélkülük
aligha lehetne dél-afrikai gabonaexportról és
korszerű tejtermelésről beszélni. A búrok azután a munkájukkal kialakított földeket a sajátjuknak tekintették, és másféle nyilvántartás
erről nem létezik.
Az 1994-ben alakult fekete kormány igazságot akart tenni annak hangoztatásával, hogy
a fehér nagybirtokosok földjei valójában a
feketéket illetik meg. Ez a gyűlölség magvait
hintette el, azóta évente mintegy 500 fehér
nagybirtokot támadnak meg, éspedig főként
nem rablási (vagyonszerzési) céllal, hanem
a fehérek kínzásával és az állatok halomra
ölésével. A fehérekkel szembeni évszázados
bosszú talán ad erre némi magyarázatot, de
jogalapot semmiképpen nem szolgáltat. Ez
a magatartás emellett az ország egész gazdaságára és minden lakosára káros. A gazdaság további fejlesztését és a közös jólét
megteremtését csak az ilyen tevékenység
gyökeres felszámolása után lehet elkezdeni.
Hangsúlyozzuk, hogy ez a helyzetismertetés
nem a szerzők vagy a kiadó állásfoglalása!
Összefoglalás: A kedvező éghajlati adottságok, a nem istállózó tehéntartás lehetővé
teszik a tejtermelést alacsony önköltséggel. Az
ország népességének több mint fele városokban él, ezért fontos szerepük van a városellátó
tejüzemeknek. A fogyasztásban jelentős a joghurtok és az ivótej aránya, kevés sajt mellett.
A tejtermelés 30%-os szezonális ingadozásának levezetését a tejporgyártással és vajelőállítással oldják meg. Folyamatos a tejgazdaság
koncentrációja, és állami támogatás nélkül
eredményesen működik. A politikai és etnikai zavargások azonban a tejtermelésben is
akadályozzák a normális fejlődést, mivel a
létükben fenyegetett termelőktől nem várható
hatékony gazdálkodás.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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MÉRFÖLDKÖVEK A
TEHÉN ÉLETÉBEN
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Gyakran felmerülő kérdés, hogy a holstein-fríz fajtájú tehén testtömege hogyan alakul élete során. Jelen cikkemben ezeket az adatokat és
a tejelő tehén életének sarokpontjait gyűjtöttem össze.

Születéstől választásig
A borjú élete természetesen a petesejt megtermékenyülésével kezdődik, és az anyaméhben is különböző hatások érik őt, most azonban
kezdjük a történetet a születéssel. A fajtára jellemző, hogy a borjú –
nemtől is függően – 35-45 kg testtömeggel születik. A Trouw Nutrition
LifeStart programjának ajánlása szerint a borjúval a születése után
1 órán belül 4 liter kitűnő minőségű kolosztrumot kell megitatni (a
születési testtömeg 10 %-ának megfelelő mennyiség), 24 órán belül
pedig további 2 liter föcstejet kell kapnia. A 2. napon 3 x 2 liter kolosztrumot kell itatni, a 3. napon pedig 3x2 liter kolosztrumot vagy Sprayfo
tejpótló tápszert. A 3. hétre a megitatott tápszer napi mennyiségének
el kell érnie a 7 litert, indítótáp és szálas takarmány felvétele mellett.
A tejpótló tápszer mennyiségét fokozatosan lehet csökkenteni a 6.
héttől, egészen a 9. hét végén történő választásig. A tejpótló tápszer
ajánlott koncentrációja 1:6, vagyis 150 g/liter. A választás feltétele,
hogy a borjú stabilan, 3 egymást követő napon fogyasszon napi 1,5
kg abrakot.
Az alábbi táblázatban az azonos testtömeggel született borjak fejlődését láthatjuk különböző szintű tejpótló itatás mellett.

A táblázatból kitűnik, hogy a választás végére milyen különbség érhető
el a borjú testtömegében, a visszafogott takarmányozáshoz képest mi
az a gyarapodás, ami jónak számít (72 kg vs. 91 kg), és ez milyen
különbséget jelent az első laktációs termelésben. Ha elosztjuk az
1. laktációban termelt többlettejhozam literét az első 63 nap testtömeg-gyarapodásbeli különbségével, akkor jól látható, hogy a választás
előtti időszakban elért 1 g plusz testtömeg-gyarapodás az első laktációban 4 liter extra tejhozamot jelent.
Egy másik kísérletben a borjak fejlődését vizsgálták a tejpor koncentrációjának változtatása mellett. Az egyik csoport 125 g/liter, a másik
csoport 150 g/liter koncentrációban kapta a tejpótlót.
Sprayfo tejpótló
125 g/liter
tápszer
Felvett tejpótló kg
40
(9 hét alatt)
Szilárdtakarmány-felvétel kg
35
(9 hét alatt)
Születési testtömeg kg
41
Testtömeg 2 hetes korban
47
Testtömeg választásnál
78
(63 naposan)
Átlagos napi ttm+
587
választásig g/nap
Különbség g/nap		
Százalékosan kifejezve
100%

150 g/liter
48
40
41
49
86
714
127
122%

Forrás: Landesforschungsanstalt Mecklenburg Vorpommern, 2012.

Növekedés
Születési
testtömeg, kg
2. hét végére,
14. nap
5. hét végére,
35. nap
Választás,
63. nap

Gyenge

Lassú

Átlagos

Jó

Kitűnő

40

40

40

40

40

43

45

46

48

50

54

58

63

67

71

72

78

85

91

97

503

606

707

810

911

-103

0

101

204

305

-515

0

403

816

1219

(63. napig), g
Különbség,
g/nap
1. laktáció
többlettejhozam,

Választástól az első termékenyítésig és ellésig
Nevelés fő pontjai

Átlagos napi
ttm+

Ebben az esetben is láthatjuk a jelentős különbséget a borjak fejlődésében, a 63. napra a visszafogottan takarmányozott borjak testtömege 78 kg volt az emelt szinten takarmányozott borjakhoz képest,
amelyeknek a testtömege 86 kg volt a választásra. Az emelt szintű
takarmányozás másik hatása a szilárd takarmányok felvételének
növekedése volt.

liter
Forrás: Trouw Nutrition Kísérleti Központ

Születési testtömeg
2 hónapos testtömeg
4 hónapos testtömeg
12 hónapos testtömeg
22 hónapos testtömeg
Életkor első ellésnél

Jelenlegi helyzet
kg
g ttm+
41
82
650
135
900
330
800
534
750
25-26 hónap

Holstein-fríz tehén, felnőttkori testtömeg kb. 730 kg
*közvetlenül ellés után
Forrás: Trouw Nutrition

LifeStart célok
kg
g ttm+
41
91
850
162
1200
400
1000
624*
800
22 hónap
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A fenti adatokból jól látható, hogy az emelt szintű takarmányozással
korábban vemhesíthető az üsző, ezzel az első ellés is korábban történik. A 2-3 hónappal előbbi termékenyítés jelentős mértékben csökkenti az egy tehénre eső felnevelési költséget.

A LifeStart koncepció ajánlása szerint a borjú születése után 1 órán
belül az eddigi 2 liter helyett 4 liter (40 kg-os borjú) kitűnő minőségű kolosztrumot kell megitatni, akár szondával is. A borjúnevelési
koncepciónak tartalmaznia kell az emelt szintű takarmányozást.
A testtömeg-gyarapodásban az első két hétben ennek köszönhetően
3 kg helyett 8 kg is elérhető. Az első két hónapban az átlagos napi
testtömeg-gyarapodás 600 gramm/nap helyett 800 gramm/nap fölé
is emelhető. Az erősebb borjak egészségesebbek, vitalitásuk is jobb
lesz, így az átlagos borjúveszteség akár 50%-kal is csökkenhet. A tőgy
fejlődése 50%-kal jobb lehet (a parenchymasejtek száma és aktivitása
alapján).
Az életkor az első termékenyítésnél 15 hónap helyett 12 hónapra
csökkenthető, ezáltal az életkor az első ellésnél 25 helyett 22 hónapra
csökken. A selejtezési ráta 30%-ról visszaszorítható 20%-ra, és az
első laktációban a tejhozam akár 1000 literrel is magasabb lehet.

Forrás: Trouw Nutrition

A különböző szintű takarmányozás hatására a növekedési görbékben
is eltérés lesz, a zöld és narancssárga vonalak a napi testtömeg-gyarapodást mutatják az életkor függvényében, míg a kék és fekete vonalak a testtömeget mutatják az életkor függvényében. A zöld vonal az
emelt szintű takarmányozást jelöli, a narancssárga a hagyományosat.
Jól látszik a különbség a napi testtömeg-gyarapodásban.
A fekete és kék vonal mutatja a testtömeget, amely alapján az első
termékenyítés idejét meg lehet határozni. Az emelt szinten takarmányozott üszők előbb elérik az első termékenyítéshez megfelelő
testtömeget.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a különböző felnőttkori testtömeggel rendelkező tehenek megfelelő fejlődési szakaszait.
Felnőttkori testtömeg

650 kg

730 kg

Üsző első ellés (borjúval)

620 kg

695 kg

Borjú (felnőttkori ttm 6,2%-ka)

40 kg

45 kg

Üsző ellés után

560 kg

630 kg

865 g/nap

970 g/nap

Átlagos napi ttm+
22 hónapos korig

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.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató
automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal,
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

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

Forrás: Trouw Nutrition

A későbbiek folyamán a tehén életciklusa ismétlődik, a vehemépítéssel a testtömeg növekszik, míg az ellést követően a tejtermelés beindulásával az állat veszíteni fog a kondícióból. Az ellés előtti kondíció
az anyagforgalmi problémák elkerülése érdekében lehetőleg legyen
3,0-3,5.
A növendékállatok testtömegét nem könnyű pontosan és egyedileg
figyelemmel kísérni. Erre megoldást nyújt, ha félévente az összes
növendékállatot lemérlegeljük, és grafikonon ábrázoljuk a testtömeget
az életkor függvényében. A grafikonból látjuk a trendeket, és ehhez
képest szükség szerint tudunk reagálni a takarmányozással.

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

Összefoglalás
Hogyan befolyásolható a jövőbeli tejhozam a neveléssel? Mi érhető el
a LifeStart borjúnevelési koncepcióval?

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

14

2020. szeptember

FÓKUSZBAN A FAR MHIGIÉ NIA
TŐGYHIGIÉNIA

FEJŐHÁZI
HIGIÉNIA

Fejés előtt és után

Tisztító- és
fertőtlenítőszerek
fejőkészűlékek,
vezetékrendszerek és
felületek tisztítására

MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

Széles spektrumú fertőtlenítő és
tisztítószerek minden felületre

ALKIMIA Kft.
+36 88 454-644

alkimia@alkimia.hu

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS
www.alkimia.hu

MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA

Az állatot mindig
üti valami.
Valaki fejvédőt
ad el nekünk,
valaki bokszkesztyűt.
Ti lefogjátok a kezet.

LEGSZÉLESEBB
SPEKTRUMÚ
TOXINKÖTŐ

MAKROALGÁS
IMMUNBOOSTER

”

„

Tacopulosz Péter
vezérigazgató, TM Zrt.

IMPAVIDUS Trade Zrt.
3000 Hatvan, Balassi B. út 1.
www.impavidus-trade.com
facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com
+36/70/360-4170

ENDOTOXINOK
ELLENI VÉDELEMMEL

PROFITSTIMULÁTOR
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Az élelmiszerek minőségmegőrzési
és fogyaszthatósági ideje
A gyakorlatban az élelmiszerek minőségén általában a termékek táplálóanyag-tartalmát,
érzékszervi- kémiai- és fizikai tulajdonságait, valamint mikrobiológiai állapotát értjük.
A korábban megjelent közleményeinkben a tejgazdaságban előállított tej és tejtermékek
termelési, feldolgozástechnológiai, tisztítási és fertőtlenítési, élelmiszer-biztonsági és
higiéniai stb. feladatait igyekeztünk úgy összefoglalni, hogy azokkal elősegítsük a megfelelő
minőségű termékek gyártását és forgalmazását. A következőkben a termékek forgalomba
hozatalának feltételeit, illetve a fogalomban tartásuk idejének megállapítására szolgáló
vizsgálati módszereket foglaljuk össze. Az érvényben levő rendeletek betartása érdekében
közöljük a termékek mikrobiológiai minőségi előírásainak elektronikus úton történő
hozzáférhetőségét. Az összefoglaltakkal elsősorban az őstermelőknek, a kis és közepes
tejtermeléssel és -feldolgozással foglalkozóknak, kézműveseknek stb. kívánunk segítséget
nyújtani. A késztermékek forgalomban tartási időpontjának megállapítására, saját
vizsgálatok végzésére is teszünk javaslatot.
Az érvényben lévő rendelkezések
Az élelmiszerek gyártását, forgalomba hozatalát, illetve forgalomban tartásának időpontját kötelező előírások szabályozzák. Ezeket
minden olyan élelmiszer-előállítónak be kell
(vagy kellene) tartania, aki a termékét forgalomba kívánja hozni. Ezek egyben intézkednek a forgalomba hozatalt megelőző feladatokról is. (Például, hogy meg kell győződniük
a termékeik minőségéről (érzékszervi, mikrobiológiai stb.), valamint hogy hibás terméket
tilos forgalomba hozniuk, stb.)
A következőkben összefoglaljuk az érvényben
levő fontosabb előírásokat. A bennük foglaltakat nem tudjuk, de nem is kívánjuk részletesen bemutatni, azonban az elektronikus úton
történő elérhetőségüket igen.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló, 2008. évi XLVI. törvény 15.§, 1-2. bekezdése foglalkozik az élelmiszerek forgalomba
hozatali, illetve forgalomban tartási időtartamának megállapításával. Ebben egyértelműen
szabályozva van, hogy „az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartalmának megállapítása az előállító felelőssége”. A
2. bekezdés szerint „a lejárt fogyaszthatósági
vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer nem
hozható forgalomba”.
Egy korábbi rendelkezés szerint a gyorsan
romló élelmiszereket fogyaszthatósági idővel,

a többit minőségmegőrzési felirattal kell jelölni.
Tehát az élelmiszereknek nincsen szavatossági idejük. Az előbbieket általában 30 napon
belül, másokat ennél hosszabb ideig lehet
forgalomban tartani. Ezeknek az időtartamoknak a megállapítására a termékek előállítóinak
célszerű saját tárolási vizsgálatokat (kísérleteket) végezniük vagy végeztetniük. Ez szinte
nélkülözhetetlen a megkövetelt szakmai színvonalon végzendő munkájukhoz. A vizsgálati
eredmények egyértelműen jelzik a termelő, az
előállító vagy a gyártóüzem gyártástechnológiai, élelmiszer-biztonsági és higiéniai állapotát,
a forgalomba hozott termékeik mikrobiológiai, érzékszervi és egyéb jellemzőit, vagyis a
minőségüket. Ennek alapján tud az előállító
felelősségteljesen dönteni a saját termékeinek
forgalomba hozatali vagy forgalomban tartási
idejének a megállapításáról.
A 178/2002/ EK. EU parlamenti és tanácsi
rendelet szabályozza a forgalomba hozatal
fogalmát (3. cikkely 8. pontja). Forgalomba
hozatal: „az élelmiszer vagy takarmány készen
tartása eladás céljára, beleértve az élelmiszer
és takarmány eladásra történő felkínálását,
ezek ingyenes vagy ellenérték fejében történő
átadásának bármely formáit, valamint eladásának vagy átadásának egyéb módját”.
A 852/ és 853/2004. európai parlamenti
és tanácsi kötelező rendelet a gyártás, a
forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai és
-biztonsági, valamint minőségbiztosítási fel-

adatait foglalja össze. (Például forgalomba
hozni csak ellenőrzött és megfelelő minőségű
termékeket szabad.)
A 4/1998. (XI.11) EüM és a 2073/2005/EK
rendeletek az élelmiszerek azon mikrobacsoportjainak kötelező határértékeit írják elő,
amelyeket minden forgalomba hozónak a
termékei esetében be kell tartania.
A felsorolt rendelkezések természetesen a
tejgazdaság egész vertikumára is vonatkoznak (a tejtermeléssel és -feldolgozással foglalkozó gazdaságokra, üzemekre, személyekre, valamint bármilyen állatfaj által termelt
tejre és a belőle gyártott, illetve forgalomba
kerülő tejre és tejtermékekre stb.).
Az összefoglaltak alapján egyértelmű, hogy
minden forgalomba hozott élelmiszernek
vagy takarmánynak meg kell felelnie az
előírt mikrobiológiai minőségi feltételeknek
is. Ebből következik, hogy ezek vizsgálati
eredményeiről a termékek gyártóinak, illetve
forgalmazóinak valamilyen formában – dokumentálható módon is – ismeretséggel kell
rendelkezniük. A kis élelmiszer-előállítóknál
nehezebben, a nagyobb üzemekben, általában a saját mikrobiológiai laboratóriumaikban
végzett rendszeres vizsgálatokkal, ez kön�nyebben megvalósítható.
A tejgazdaságban előállított termékek élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági
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feladataira most nem térünk ki, mert ezekkel korábban már részletesen foglalkoztunk
(például Tejgazdasági Szemle VII. évf. 1. sz.).
Azt azért ismételten le kell szögeznünk, hogy
a nagyobb tejfeldolgozó üzemeknek az ún.
HAACP rendszerben, illetve a kisebbeknek a
helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlaton alapuló működésben kötelező a tevékenységüket folytatniuk.

Saját vizsgálatok végzése
A következőkben néhány olyan vizsgálati
lehetőséget, illetve módszert mutatunk be,
amelyek segítségével a kötelező előírásokat valamilyen formában a kistermelők is
be tudják tartani. Mivel nekik nem minden
esetben van lehetőségük a rendszeres, saját
mikrobiológiai laboratóriumban végzendő
vizsgálatokra, ezért néhány olyan egyszerű vizsgálati módszert próbálunk közreadni,
amelyek segítségével a termékeik mikrobiológiai minőségét is meg tudják állapítani.
Mint láttuk, a termékek forgalomban tartási
idejét az előállítójuknak úgy kell meghatároznia, hogy a vonatkozó előírásoknak a megadott időpont végéig megfeleljen azok mikrobiológiai, érzékszervi stb. minősége. Ennek
jelentősége a tej és a tejtermékek esetében
különösen fontos, mivel általában rendszeres
hűtést igénylő, gyorsan romló termékekről
van szó. Mint említettük, az előállítónak bizonyítania is kell tudnia, hogy az előírt feltételek
között tárolt termékei az általuk feltüntetett
forgalomban tartási időpontjaiknak megfelelnek. Ennek egyik megvalósítható formája a
saját tárolási vizsgálatok (kísérletek) végzése.
A különböző állatfajok által termelt nyerstejek
termelése során meghatározó jelentősége
van a havi rendszerességgel végzett hatósági mintavételezéseknek és vizsgálatoknak.
Ezeknek az eredményeknek a figyelembe
vétele alapján könnyen hozható döntés a
megfelelő minőségű tej termelése érdekében.
A korszerű tehenészeti telepek irányítóinak
egy része ma már olyan korszerű vizsgálati
módszerekkel és eszközökkel rendelkezik,
amelyekkel akár naponta is, folyamatosan
meggyőződhet a termelt tej minőségéről.
A tejfeldolgozás során – az érvényben levő
előírások szerint – hibás vagy hamisított tejet
feldolgozni, illetve fogyasztásra forgalomba
hozni tilos. Ezért a tej minőségét a közvetlen
értékesítés vagy feldolgozás előtt valamilyen módon meg kell állapítani. Ennek egyik

lehetséges módja a rendszeresen végzett
alkoholpróba. (Próba: 1 ml tejet és 1 ml, 70
térfogat%-os alkoholt 1:1 arányban elegyítünk, és az esetlegesen megjelenő pelyhes
kicsapódás mértékéből, illetve milyenségéből
következtetünk az alapanyag minőségére.)
Ez a vizsgálati módszer kiválóan alkalmas a
tőgybeteg vagy öregfejős állatoktól származó
tejek kimutatására, a tej frissességének, a
savanyú tejek, illetve ezek édes tejjel történő
„tompításának” megállapítására. A megfelelő
minőségű tejben kicsapódás nem vagy csak
egészen kis mértékben jelenik meg.
A feldolgozott vagy kész termékek esetében
az említett saját tárolási kísérletek végzésének eredményei alapján célszerű meghatározni a forgalomban tartási időket. A
végzendő mikrobiológiai vizsgálatokhoz javasolható egy külső, ún. akkreditációval rendelkező mikrobiológiai laboratórium munkájának
igénybe vétele (például megyei NÉBIH-labor).
Ennek több előnye is van. Elvégzik azokat
a kötelező mikrobacsoportokra vonatkozó
vizsgálatokat, amelyeket a rendelet előír.
Másrészt azokkal a módszerekkel történnek
a vizsgálatok, amelyeket a hatóság a későbbi ellenőrzéseik során is alkalmazni fog.
A vizsgálati eredményekről hivatalos szakvéleményt adnak. Igaz, hogy ezek a vizsgálatok bizonyos költségtérítéssel is járnak, de
élelmiszer-biztonsági okokból időnként célszerű ezekért anyagi áldozatokat is vállalni.
Tapasztalataink szerint esetenként bizonyos
árengedmények is elérhetőek. Időnként erre a
célra pályázati pénzek is rendelkezésre állnak
(például minőségfejlesztésre stb.).
A vizsgálati eredményekből egyértelműen
ki fog tűnni az adott üzemre vonatkozó
gyártástechnológiai, élelmiszer-higiéniai és
-biztonsági állapot, a termékek mikrobiológiai minősége, illetve az esetleges szakmai
beavatkozások szükségessége.
A vizsgálatok megkezdése előtt el kell dönteni, hogy a terméket fogyaszthatósági, illetve
minőségmegőrzési idővel kívánják-e forgalomba hozni.
A fogyaszthatósági idővel rendelkezők (gyorsan romlandók) esetében a gyártás első napján, majd a lejárati idő végén és a lejárati idő
után például két nappal (túltárolás) célszerű a
vizsgálatokat elvégeztetni. A túltárolás vizsgálati eredményeiből a termékek biztonságos
tárolhatóságára vonatkozó, fontos következtetéseket vonhatóak le.

A mintákat a vizsgálatok ideje alatt célszerű
saját hűtőben olyan körülmények között
tárolni, amelyekbe az értékesítés során a
termékeink kerülhetnek, és csak a vizsgálat
napján átadni azokat a laboratórium részére. Amennyiben a vizsgálati eredményekből
komolyabb hiányosságok állapíthatóak meg,
ezek megszüntetése érdekében célszerű
szakember tanácsát igénybe venni (például
hatósági állatorvos vagy nagy tapasztalattal
rendelkező tejpari végzettségű szakember
stb.). A mikrobiológiai vizsgálatokkal egy
időben el kell végezni az ugyanazon minták érzékszervi vizsgálatát (bírálatát) is. Ezt
saját vizsgálatokkal célszerű megoldani a
termékek fontosabb, általunk kiválasztott
jellemzői alapján (például íz, külső, állomány
stb.). A mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatok eredményeit célszerű megőrizni, és
kérésre a hatósági ellenőrzés esetén át kell
tudni adni.
A minőségmegőrzési idejű termékek esetében a gyártás első napján és a lejárati
idő végén javasolt a mintákat mikrobiológiai
vizsgálatok alá vonni. Ez utóbbi a sajtok
esetében az érlelési idő végét jelenti. A túltárolás során a mikrobiológiai vizsgálatokat már
nem, viszont az érzékszervi bírálatokat még
célszerű elvégezni.
A gyártóüzem biztonságos élelmiszer-higiéniai állapotának folyamatos ellenőrzésére,
valamint a termékeink mikrobiológiai minőségének ismerete érdekében a fentiekben
összefoglalt vizsgálatokat – szükség esetén
– célszerű megismételni.
A termékek folyamatos értékesítése során
a forgalomba hozatal előtti mikrobiológiai
vizsgálatokat akár saját magunk, a kereskedelemben forgalmazott tej és tejtermékekre
vonatkozó, ún. gyorsteszt-vizsgálatokkal is
elvégezhetjük. Ezek alkalmazásával rövid idő
alatt egyszerűen, viszonylag pontosan és
olcsón megállapíthatjuk a forgalmazni kívánt
késztermékeink mikrobiológiai állapotát. A
vizsgálati módszerek részletezésére nem
térünk ki, mivel a forgalmazók mellékelik a
különböző termékek vizsgálatához szükséges
útmutatókat. A kapott eredményeket célszerű
a forgalomba hozatali idő végéig megőrizni,
és az esetleges hatósági ellenőrzések során
bemutatni. Ez utóbbi vonatkozik a kötelezően
előírt, forgalomba hozatal előtti érzékszervi
minősítések eredményeire is.
					
Merényi Imre z
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Diákélet a Csermajori
Tejipari Technikumban
(1950-es, 1960-as évek)
Alig egy fél esztendeje, hogy lapunk hasábjain 3 részes sorozatban emlékeztem
meg a csermajori tejipari szakképző intézmény alapításának 130. évfordulójáról.
Szeptember lévén itt egy újabb tanév kezdete, s ilyenkor felfokozva törnek
elő a hajdani idők emlékei. Az említett írásaimban elsősorban oktatási-nevelési
kérdésekkel foglalkoztam iskolatörténeti szempontból. Most a diákélet
helyi sajátosságait szeretném megismertetni a Kedves Olvasóval! Természetesen a több
mint száz esztendő folyamán sokat változott, alakult a cseri diákélet is, de szinte
az utolsó évtizedig megtartotta viszonylagos zártságát és jellegzetességeit.

A

technikumi időszak az 1950-es,
1960-as évekre esik. Az ország általános politikai, gazdasági és társadalmi viszonyai erősen hatottak a csermajori
mindennapokra is.
Az 1950-es évek elején a tanulók összetételében túlsúlyba kerültek a munkás- és a paraszti
származású fiatalok. Sokszor bizony hátrányos
körülmények közül érkeztek az elsős növendékeink, s nagy különbségek mutatkoztak a
tanulók előképzettségében is. E kedvezőtlen
tényen úgy próbált segíteni az iskola, hogy
tanulópárokat szervezett, s így a tanári felkészítésen kívül a tanulók egymást is korrepetálták. E
tanulói kapcsolatok örök barátsággá szövődtek.

Szakmai berkekben régóta ismert mondás,
hogy Csermajor a tejesek Sárospatakja! De
valójában mi is jellemezte ezt a sajátos diákéletet?
A csermajori diákok viszonylagosan zártságban éltek. Az együtt átélt nehézségek, küzdelmek, a családias közösségek óriási összetartó erőként kovácsolták egybe az Alma Mater
diákjait. Mindez sírig tartó együttműködésre
nevelte őket. A „csermajori tejesek” világa
emiatt egy külön világ. A „kívülállók” sokszor
csak csodálkoztak ezen az összetartáson,
amely nem egyszer segítette át a szakmai
nehézségekbe vagy az élet más területén
bajba került iskolatársakat.

De milyen is volt ez a nehéz diákélet? Talán
a legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy a diákélet teljes vertikumában
a maximalizmusra törekedett. Megjelenési
formájában pedig ez egyet jelentett a tantárgyi követelmények, a közéleti szereplés és
az ünnepélyek, megemlékezések, közösségi
rendezvények maximalizmusával. Ez utóbbira jó példa, hogy az 1953/54-es tanév első
félévében (karácsonyig) 9 iskolai ünnepélyt
tartottak.
A tanulóknak sokféle elvárásnak kellett megfelelniük, de legfontosabb kötelességük volt a
képesség szerint teljes erőbedobással végzett
tanulmányi munka. A ’60-as években tanulmányi versenymozgalmat szerveztek, melyet
elősegített az ifjúsági szervezet egyéni feladatvállalási rendszere is.
Az egyes tanulmányi csoportok fali táblázatokon tüntették fel tanulóik előző év végi tanulmányi eredményeit, valamint a következő
tanévre tett vállalásaikat. Ezeket a vállalásokat kifüggesztették az iskola folyosóján, ahol
tanár, diák, iskolai alkalmazott és vendég
egyaránt láthatta. Az nem fordulhatott elő,
hogy valaki nem vállalta a tanulmányi eredményének javítását vagy megtartását.

Leánykollégium társalgója, 1965

A csermajori diákok életében minden időben
összefonódott az iskolai tanítási, tanításon
kívüli, kollégiumi és mozgalmi élet. Ezt eleve
meghatározta az intézmény viszonylag zárt
fekvése, a tanügyi épületek diákotthoni funkciót is betöltő szerepe, vagy a kollégiumban
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szolgálatos nevelők iskolai óraadó tevékenysége. A diákélet elemeinek ily módon történő
egymásra épülését jól szemlélteti a következő
napirend is, amely az 1964/65-ös tanévből
származik:
7.00
7.00-7.10
7.10-7.25
7.25-7.30
7.30-7.45
7.45-8.00
8.00-14.25

14.25-14.45
14.45-16.20

16.20-16.30

16.30-19.20

19.20-19.30
19.30-19.45
19.45-21.00

21.00-21.30
21.30

Ébresztő
Reggeli torna
Reggeli tisztálkodás,
körletrendezés
Vizit
Reggeli
Előkészülés
a tanítási órákra
Tanítás 7 órában,
10 perces szünetek
közbeiktatásával.
(A 3. szünet 20 perces
volt, ekkor tízóraiztak
a tanulók.)
Ebéd
Délutáni
szabadfoglalkozás,
sportfoglalkozások
Felkészülés
a szilenciumi
foglalkozásra
Szilencium
(közben egy
15 perces szünettel)
Előkészület
a vacsorához, sorakozó
Vacsora
Esti szabadidő
(tévénézés,
sportfoglalkozások,
csendes tanulás)
Felkészülés a takarodóra
(esti tisztálkodás)
Takarodó, villanyoltás

Összehasonlítva a korábbi évtizedek csermajori vagy a láncpusztai diákelődeinek napirendjével, megállapíthatjuk, hogy a 20. század közepére sokat humanizálódott a diákélet. A katonás rend és a szigor azonban
változatlanul megmaradt.
A rendet és fegyelmet fokozták az étkezések
előtti sorakozók, a reggeli előtti vizitek és
főleg a szekrényvizitek, a naposi rendszer, a
naposi jelentések és a felejthetetlen reggeli
tornák. A reggeli torna közvetlenül az ébresztő után volt, kinn az udvaron, legtöbbször
télen is. Jó időben félmeztelenül, egyébként
melegítőben. Ilyenkor a nevelő vezényszavára
gimnasztikáztak a tanulók, majd 200-300
méteres futással koronázták meg a kb. 10

Bál a tornateremben, 1965
perces reggeli tornát. Akik valamilyen ürüg�gyel megpróbálták kicselezni ezt a napirendi pontot, azok kemény póttornán vehettek
részt, melynek fő száma a „békaügetés” volt.
Ha a vizitek alkalmával a napos nevelő rendetlenséget tapasztalt a szekrényben vagy a
hálószobákban, akkor a vétkes tanuló büntetésként a folyosó vagy egyéb mellékhelyiségek felmosásával „vezekelhetett”.
A szilencium vagy más néven stúdium tanulószobai foglalkozást jelentett. Minden osztály
köteles volt a saját termében csendben tanulni. Az ügyeletet az egyes termekben felsőbb
éves diáktanácsi tagok látták el, őket pedig a
szolgálatos nevelők ellenőrizték.
A tanulmányi munkához kapcsolódóan, de
mégis tanórán kívüli tevékenységként, a közéleti szereplés és önképzés remek színterei
voltak a különböző szakkörök. A technikumi
időszakban általában a következő szakkörök
működtek:
–
–
–
–

magyar szakkör
technológiai szakkör
természetjárók köre
sportkör (labdarúgó és
kézilabda-szakosztállyal)

A magyar szakkör tagjai kiselőadásokon
mutathatták be értekezéseiket egy-egy íróról, költőről vagy irodalmi műről. Jól sikerült
vetélkedőket, pályázatokat és szavalóversenyeket rendeztek.
A technológia szakkör többnyire tejipari, élelmiszeripari kísérletezéssel foglalkozott. A
’60-as évek közepén ez a szakkör sikeresen

részt vett a Petőházi Cukorgyár répaszeletet
tartósító kísérleteiben.
A természetjárók köre turisztikai céllal működött. A kör tagjai gyalog tettek meg 10-40
km-es túrautakat, köztük magam is. Ilyen
útjaink voltak: Csermajor-Mihályi, CsermajorRépcelak vagy Csermajor-Sopron is.
A sportkör tagjai különösen a labdajátékokban voltak eredményesek. Az ’50-es években
főleg a röplabdaszakosztály, a ’60-as években pedig a labdarúgó, valamint a kézilabda-szakosztály ért el megyei vagy országos
viszonylatban is kiemelkedő eredményeket.
A komoly tanulmányi és közéleti munka
mellett persze jutott idő a kikapcsolódásra,
szórakozásra is. A ’60-as évek elején nagy
élményt jelentett számunkra a tánciskola.
A tánctanárunk Győrből járt ki Csermajorba
vasárnap délelőttönként. S mivel a tánciskola a téli időszakra esett, az akkori komoly
telek idején nem egy esetben lovas szánon
érkezett a vitnyédi vasútállomásról. A táncok
mellett az alapvető illemszabályokra és a
helyes társasági viselkedésre is megtanított
bennünket. A klasszikus, valamint a kortárs
táncokkal egyaránt megismertetett. Nagyon
szerettük járni a swinget, a tangót, a bécsi
keringőt, az angolkeringőt, a mambót, a
foxtrottot, a slowfoxot, a cha-cha-chát, a
madisont, a szambát és természetesen a kor
új táncát, a twistet.
Sok tanulónak jelentett remek kikapcsolódást
a repülőmodellezés. Repülőmodellező csapatunk 1963-ban megyei bajnokságot nyert.
A csapat oktatója és mestere Bötke Károly
Európa-bajnok győri modellező volt.
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A szabadidő kulturált eltöltését biztosították
mind a fiú-, mind a leánydiákotthonok jól
felszerelt társalgói (TV, rádió, lemezjátszó,
magnetofon). Szombatonként mozielőadások
voltak, a filmet a MOKÉP által betanított tanuló vetítette. Vasárnap délutánonként "Ötórai
tea” címmel táncos szórakozást szerveztek.
Gyakoriak voltak a mozgalmi rendezvények
(KISZ-foglalkozások, politikai vetélkedők),
MHSZ-foglalkozások, lőtéri gyakorlatok, járőrversenyek, mezei futás. Hétfő esténként újságbeszámolókat tartottak, melynek során elemezték a hazai és nemzetközi eseményeket.
Ilyenkor pl. a fiúk 35 személyes hálójában egy
diák az elmúlt heti újságok alapján vitaindítót
tartott, majd a többiek hozzászóltak. Közben
a napos nevelő körbe járva folyamatosan
ellenőrizte a hálótermeket. Ősszel és tavas�szal jobb idők alkalmával tábortüzek mellett
múlatták az időt. Ilyenkor mindig irodalmi,
énekes-zenés műsornak is szerepelni kellett,
de nem maradtak el a vidámságok sem.
Ha még mindig maradt szabadidő, akkor aki
csak tehette, mozgott, edzett, sportolt. Az
iskola melletti kézilabda-, labdarúgó- és röplabdapálya még az órák közötti szünetekben
is foglalt volt.
Ám bármennyire is változatos volt a cseri
diákélet, a tanulók mégis elzárva érezték
magukat a külvilágtól. Ugyanis ebből a fegyelmező rendszerből csak ritkán lehetett kiszabadulni. Én kimenőn a 4 év folyamán összesen
háromszor voltam, ebbe beletartozott a kapuvári katonai összeírás is. A IV. osztályos fiúknak 1 évig állandó lakhelyként Csermajorba
kellett bejelentkezni, hogy a katonai összeírás
miatt ne kelljen hazautazni! Így minden végzős
fiú együtt, egyszerre, egy napon tudott eleget
tenni ennek a fontos állampolgári kötelességének. A fodrászt is kirendelte az iskola, a helyi
kisboltban pedig megvásárolhatta az ember
azt, amit kis zsebpénzéből venni akart. Még
hagymás zsíros kenyeret is árultak.
A szülőkhöz hazautazni csak havonta egyszer
lehetett! Ennek a lehetőségnek azonban csak
azok örülhettek, akik olyan helyen laktak,
hogy meg tudtak fordulni a kiszabott idő
alatt. A tanítás szombaton is a legtöbb osztályban 14.25-ig tartott. Ilyenkor el kellett
érni a hazainduló vonatot. Vasárnap pedig
este 10 óráig vissza kellett érkezni a kollégiumba. A vasútállomásokra természetesen
gyalog kellett kimenni és onnan visszajönni
is. A Celldömölk felé utazóknak 8 km-t, a
Győr vagy Sopron felé közlekedőknek pedig
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közel 4 km-t kellett gyalogolni. Aki nem
fért bele ebbe az utazási időbe, az maradt
Csermajorban. Így a távol lakók csak a tanítási szünetek alkalmával: a téli szünetben,
a tavaszi szünetben és a nyári szünetben
utazhattak haza. A havi egyszeri hazautazást is megvonhatta azonban az igazgató
vagy az osztályfőnök, ha azt a tanulmányi
eredmény romlása, sok elégtelen érdemjegy
vagy magatartásbeli problémák indokolták.
A nevelők éltek ezzel a lehetőséggel! A diákok
döntő része ebben az időben távollakó volt.
Az intézmény országos beiskolázású volt,
sokan jöttek Pestről, a Duna túlsó partjáról,
sőt a Tiszántúlról is. A közellakó sem lehetett
bejáró tanuló. A szomszédos falvakból is be
kellett költözni a kollégiumba!
Kezdetben bizony fájó szívvel jöttünk el otthonról. Volt olyan is, hogy az első hazautazás alkalmával a szülőnek kellett visszakísérnie gyermekét a diákotthonba. Néhány
hónap múlva már örömmel utaztunk vissza
Csermajorba, hiszen vártak barátaink, társaink, akikkel addigra már összeboronált a
közös sors.
A diákéletet szép hagyományok tették emlékezetessé. Az ’50-es években országszerte,
így Csermajorban is kötelező volt az iskolai diáksapka és az iskolajelvény hordása.
A tanulókat erre egy OM-i rendelet kötelezte, mely ezekben a fontos külsőségekben a
„fegyelem biztosításának és a kollektív szellem elősegítésének” eszközét látta. A diáksapka viselése alól az iskola igazgatója csak
rendkívüli zord időjárás esetén – a melegebb
sapka viselése végett – adhatott felmentést.
Hagyományaink sorába tartozott az ismerkedési est, a szalagavató bál, a farsangi bál, a
ballagás és a májusfaállítás is.
Az ismerkedési est a mai értelemben vett
gólyabált jelentette. Szeptember utolsó szombatján rendezték. Ilyenkor már bizonyos kapcsolatok kialakultak az első évfolyamon belül,
és a felsőbb évesek irányába is. Az elsőévesek kulturális műsort adtak, utána pedig az
izgalommal várt tánc következett. A felsőévesek könnyen boldogultak, már kialakultak a
párok az eltelt évek folyamán, de az elsősök
bizony bátortalanok voltak, „majomszigetek”
alakultak ki elhúzódott soraikból, és csak az
osztályfőnökük unszolására, nagy nehezen
merészkedtek táncba elegyedni.
A szalagavató bált december első felének
valamelyik szombatján rendezték a végzős

tanulók számára. Ez zártkörű rendezvény
volt, melyen csak a tantestület, a végzős
tanulók és a rendezők vehettek részt. Ez a
bál is műsoros délutánnal kezdődött, melyet
a végzősök állítottak össze. Utána következett
az ünnepélyes szalagfeltűzés – a megfelelő ünnepi beszédek kíséretében – melynek
külön forgatókönyve volt. Ezt a nyitókeringő
követte a Kék Duna-keringő dallamára, aztán
éjfélig állt a bál.
Az iskolai bálokat a tornateremben vagy
ritkán az ebédlőben tartották. A rendező
osztály már egy nappal a bál előtt elkezdte a
díszítést. Így volt ez a farsangi bálnál is, mely
csupa móka és kacagás volt, tele vidám jelenetekkel, nem egyszer versenyre késztetve
az évfolyamokat. Akadt köztük álarcos bál is.
A ballagási ünnepély sajátosan hagyományos
volt. Az időpontja is eltért a legtöbb középiskoláétól, mert az írásbeli érettségi vizsgák
után, rendszerint május utolsó szombatján
rendezték. Ilyenkor valóságos embertömeg
jött össze a cseri fák alatt. Jöttek a szülők,
rokonok, ismerősök, barátok hosszú sorban
gyalogolva a vasútállomásról (kevés kocsi
volt még az országban ebben az időben).
Olyanok is érkeztek, akik azelőtt még soha
nem jártak Csermajorban. Jöttek megnézni,
hogy hol is tanult szeretett fiuk, lányuk, unokájuk vagy barátjuk. És persze jöttek elvinni a
hírét szerte az országba ennek a nagy múltú
iskolának.
A májusfaállítás a végzős fiúk privilégiuma
volt. Április 30-án éjjel egy előre kijelölt szép
szálfát hoztak be a cseri erdőből, és a leánykollégium előtt állították fel. Amíg a fával az
erdőből beértek, és az a végleges helyére
került, nagyon sok tréfa, vicces eset megesett, melyek feledhetetlen élményt hagytak
minden részt vevő diák életében.
Így szeptember táján újra és újra feltörő
emlékek a leírtak az egykori cseri diákéletből…
Felhasznált irodalom
Németh I. (1976): Csermajor (Monográfia), Csermajori
„Ujhelyi Imre” Élelmiszeripari Szakközépiskola
kiadványa, Csermajor, 1976.
Somogyi I. (1989): Láncpuszta – Csermajor.
Centenáriumi évkönyv, „Ujhelyi Imre” Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szaktanácsadó Intézet,
Csermajor, 1989.

					
Somogyi Imre
tejipari szakmérnök-tanár z
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Új kutatások a tejtermékpálya
élelmiszer-biztonságának növelése
érdekében II.
Folyik a kutatási program a Debreceni Egyetemen, amely a tejbe kerülő, közegészségügyi
veszélyt jelentő aflatoxin meghatározásáról és csökkentéséről szól
Gondolatok és tapasztalatok a projekt megvalósításáról

A

z előző év januárjában ismertettük (Tejgazdasági Szemle 2019.
január) annak a kutatási programnak az elindulását, amelynek
tárgya „A magyar lakosság, különös tekintettel a 14 éven
aluli gyerekek AFM1 rövid és hosszú távú terhelésének meghatározása és az expozíció mértékétől függő kockázatkezelő
intézkedések megalapozása”. A program megvalósítása érdekében
2019-ben 8 cég 9 tehenészeti telepét sikerült bevonni a pályázatba
– a kölcsönös érdeklődést szem előtt tartva – és olyan együttműködési szerződést, megállapodást kötni, amelyben minden aláíró fél
(Debreceni Egyetem, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, tejtermelő gazdaság) érdekelt a jelent és a jövőt illetően.
Ezzel párhuzamosan több szakmai megbeszélést követően a mintavételi tervet is elfogadtuk. Ezzel szem előtt tartottuk, hogy „A projekt
elődleges célja nem az, hogy az élelmiszerbe bekerült aflatoxin M1-t
kimutassuk, hanem az, hogy megakadályozzuk ennek a rendkívül
mérgező anyagnak a táplálékláncba kerülését”. Természetesen ehhez
megfelelő eszközöket és módszereket kell alkalmazni a mintavételektől az analitikai meghatározásokig, hogy céljainkat elérjük. A kutatás
megszervezéséhez olyan kiváló elméleti és gyakorlati szakembereket
nyertünk meg az ügynek, mint a DE-TTK, a DE-MÉK, a NÉBIH, és az
együttműködő gazdaságok szakértői. Ez azt jelentette/jelenti, hogy
rendszeres kapcsolat alakult ki mind a tej- mind a takarmányminták
vételével és elemzésével kapcsolatban.

Csemegekukorica melléktermékének szilázsa

Csemegekukorica melléktermékének szilázsa
2019 decemberében a tejminták vétele is elkezdődött, eddig közel
800 tej- és több mint 40 takarmányminta vétele és aflatoxin-szennyezettségének vizsgálata történt meg. A laboratóriumba került minták
elemzése két irányban indult el. Az egyik a takarmányok és döntően
az erjesztett tömegtakarmányok mikrobiológiai állapotának vizsgálata,
míg a másik a tejek AFM1 tartalmának meghatározása különböző módszerekkel, beleértve az úgynevezett gyors módszereket is.
A vizsgálati eredményekről rendszeresen adunk visszajelzést a telepvezetők részére. A mintavételi tervben a tejmintákra vonatkozóan
20 ng/kg AFM1 kiindulási cselekvési küszöbérték (action limit) került
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meghatározásra, ami azt jelenti, hogy abban az esetben,
ha 20 ng/kg feletti értéket tapasztalunk, akkor az adott
telepen etetett takarmányokból is mintát veszünk. Ezzel
az a célunk, hogy meghatározzuk, mely takarmány
szennyezett aflatoxinnal. Az eddigi tapasztalatok alapján
azt mondhatjuk, hogy a cselekvési küszöbérték feletti
szennyezettség esetén az adott telepeken elkezdték
adni (vagy magasabb mennyiségben adni) a különféle
toxinkötőket, aminek hatása rövid időn belül megfigyelhető volt a tejben mért csökkenő aflatoxinértékekben.
Az elmúlt 8 hónapban a pályázatba bevont kilenc telep
közül csupán 3 telepen fordult elő 20 ng/kg feletti
AFM1 szennyezettség (Elisa és HPLC-FID módszerrel).
Ezekben az esetekben a telepek a megfelelő eljárás
Rozsszilázs
alkalmazásával, toxinkötő anyagokkal és a szennyezett
takarmány adásának csökkentésével sikeresen vissza tudták szorítani kutatótársaknak, akik abból a szempontból végzik a megfigyeléseiket,
a toxintartalmat a biztonságos 20 ng/kg érték alá.
hogy milyen is a mikrobák fajösszetétele egy ilyen erjesztett takarmányban. Ez a kutatás a későbbiekben elvezethet ahhoz a helyzethez is,
A takarmánymintázás egyik legnagyobb kihívása volt a szilázsokból amely arról tájékoztat bennünket, hogy vannak-e az aflatoxint termelő
(tömörített zöldnövény erjesztés utáni állapota) történő mintavétel, abból gombáknak más gomba- vagy baktériumfajokból ellenlábasaik ebben
a frontból, amit éppen etetnek. A kazlak tömörsége bizony feladta a a takarmányban. Továbbá az is kiderülhet, hogy lehet-e ezekből olyan
leckét a mintavételt végző munkatársnak. A takarmány-mintavételek készítményt előállítani, amely a toxintermelést csökkenti vagy megakaesetén kérdéses, hogy milyen mintavételi eljárás célravezető, hiszen dályozza.
a teljes, 8-15 méteres silófront különböző pontjairól vett átlagminta
nem biztos, hogy a gócszerű szennyeződés kimutatását lehetővé teszi, A módszerek alkalmazhatóságánál meg kell jegyeznünk, hogy az
viszont az egyes silórészek az etetés során már keverednek egymás- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) módszer gyors, még
sal. Ahhoz, hogy a takarmány szennyezettsége és a tej toxintartalma aznapi eredményt tud biztosítani a lefejt tejből, de a mérést több
összekapcsolható legyen, fontos, hogy a vett minta minél jobban jelle- tényező befolyásolhatja (pl. pH, zsírsavak, detergensek), mint a HPLC
mezze az éppen felhasználásra kerülő anyagot. Az így létrehozott minta (nagyteljesítményű folyadékkromatográfia) módszer esetében. A HPLC
azonban
példátlan lehetőséget adott és ad azoknak a mikrobiológus módszer specifikusabb, de ugyanakkor megközelítőleg kétnapos vizsBentley_Mikotoxin_131x178
Thursday, August 13, 2020 9:48:24 PM
Összetett 150 lpi
gálatot takar, és a mintánkénti költsége magasabb.

Mikotoxin gabona és takarmány
vizsgálati tesztek
a Bentley Magyarország kínálatából
Biochip
multi-analit
tesztek

Immunokromatográfiás
gyorstesztek

ELISA
tesztek

1996 ÓTA AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu

A kutatás hatásosságáról mint egy olyan mutatóról is be kell számolnunk, amely nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi elismerésünket
is örvendetesen emeli. Ez pedig azt jelenti, hogy a program vezetője
(Dr. Pócsi István) lehetőséget kapott a Frontiers of Microbiology nevű
nemzetközileg is kiváló folyóiratban egy olyan szerkesztői (editori)
munkára, amelynek segítségével kutatási és szemlecikkeket jelentethettünk meg. Ezen cikkek száma öt, amivel elsősorban a fiatal kutatók előrehaladását támogatjuk. Ugyanakkor a hazai és a nemzetközi
figyelem középpontjába is bekerültünk, ami megalapozhatja a jövőbeni
EU-s pályázati tevékenységünket is. Jelenleg olasz és szerb potenciális együttműködő partnerekkel folytatunk tárgyalásokat a tervezett
nemzetközi pályázati aktivitásaink összehangolására. Ha valaki figyelmesen tanulmányozza például a szerb mikotoxinhelyzet alakulását és
az ott megjelent kutatási eredményeket, akkor észreveheti országaink
mezőgazdaságának a kapcsolódását és kiváló együttműködési lehetőségét ezen a kiemelten fontos területen.
Az érdeklődők további ismereteket szerezhetnek a kutatócsoportunkat
segítő Ambrus Árpád és munkatársai által az Élelemiszervizsgálati
Közlemények 2019. LXVI 2. számában „Élelmiszereink mikotoxin- és
növényvédőszer-maradék szennyezettségének élelmiszer-biztonsági
megítélése, 2. rész. Mikotoxinok” címmel közölt cikkből.
Dr. Pócsi István egyetemi tanár DE TTT z
Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár DE MÉK z
Dr. Béri Béla egyetemi docens DE MÉK z
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A mikotoxin-kimutatás jelentősége
takarmány- és tejmintából
A mikotoxinok, más néven gombamérgek különböző penészgombafajok által termelt
másodlagos metabolitok (anyagcseretermékek). Az emberek és az állatok számára
fogyasztásuk veszélyes, mert megbetegedést, akár halált is okozhatnak, ezért
az Európai Unió és a hazai hatóságok is szigorúan szabályozzák az élelmiszerekben,
takarmányokban esetlegesen előforduló mikotoxinok mennyiségét.

E

zek a toxinok igen kis koncentrációban hatnak, ráadásul a kisebb
dózisok hatása összeadódhat a szervezetben. Az azonnali tünetek
hányással, hasmenéssel, remegéssel, bőrkiütésekkel jelentkeznek.
De huzamosabb mikotoxin-bevitel esetén többek között rákkeltő, szaporodóképességet csökkentő, fejlődési rendellenességet okozó, immunés idegrendszert károsító hatások jelentkeznek.
2019-ben világszinten az összes megvizsgált élelmiszer- és takarmánymintának mintegy 90%-ában találtak mérhető mennyiségben DON
(>100ppb) toxint. E mellett a minták több mint 80%-ában FUMO, AFLA,
OTA és ZEA toxinok, míg 70%-ban T2 toxin volt kimutatható.
A BIOMI nemzetközi felmérése szerint régiónkban a legfenyegetőbb a
DON jelenléte (DON 66%, ZEN 46%, FUM 43%, T2 42%, OTA 24%, Afla
19%), de a mikotoxinok között a legveszélyesebbnek tartott aflatoxinnal
szennyezett minták száma is évről-évre nő.
A NÉBIH szakmai anyagai már több évvel ezelőtt hangsúlyozták, hogy
a klímaváltozás hatására a toxinok, azon belül is az aflatoxinok megjelenése, elterjedése hazánkban is várható, melyre a gazdálkodóknak,
termelőknek és a hatóságoknak is fel kell készülniük.
Penészgombák és azok anyagcseretermékei a termesztés, betakarítás,
tárolás és a feldolgozás idején is megjelenhetnek, sőt a takarmányban megtalálható aflatoxin B1 pár órán belül tejelő haszonállatok tejében aflatoxin
M1 formájában mérhető. A haszonállatok esetében a leginkább érintett faj a
szarvasmarha, de problémát okoznak a toxinnal szennyezett takarmányok a
sertés-, szárnyas- és halgazdaságoknak is szerte a világban.

A fenti adatokból jól látszik, hogy jelentős problémával állunk szemben, ezért az élelmiszer-, és takarmánybiztonság szempontból nagy
fontossággal bír a mikotoxinok kimutatására irányuló törekvés.
Szerencsére ma már különböző vizsgálati módszerek, laboratóriumi
és helyszíni tesztek is rendelkezésre állnak, melyek segítségével gyorsan és egyszerűen kimutathatóak ezek a veszélyes anyagok takarmányés élelmiszermintákból.
A Bentley Magyarország Kft. kínálatában is megtalálható a szabadalommal védett, multi-analit (akár 9 toxin egyidejű vizsgálatát lehetővé
tevő), Randox biochip teszt és a hozzá kapcsolódó analizátor, amit hatósági és referencialaborok is előszeretettel használnak. Illetve elérhetőek
egy-egy toxin kimutatására alkalmas gyorstesztek és ELISA kittek, mely
tesztek használatához cégünk kollégái szakmai segítséget nyújtanak.
Molnárné Bencs Éva – Bentley Magyarország Kft. z
források: https://www.randoxfood.com/mycotoxin-prevalence-becoming-a-global-issue/
https://portal.nebih.gov.hu/-/az-aflatoxin-szennyezettseg-csokkentesenek-lehetosegei-az-elelmiszerlancban

Jelmagyarázat:
Mérsékelt kockázat

Extra kockázat

Mérsékelt kockázat: a minták 0-25%-a küszöbérték fölötti
Magas kockázat: a minták 26-50%-a küszöbérték fölötti
Súlyos kockázat: a minták 51-75%-a küszöbérték fölötti
Extrém kockázat: a minták 76-100%-a küszöbérték fölötti

A fő mikotoxinok ajánlott küszöbértéke ppb-ben:
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Forrás: Biomin - Romer Labs Mycotoxin Survey 2019
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Megtartásra került a VIII. Magyar Sajtmustra
Szeptember 5-én Etyeken, az Etyek Látogatóközpontban került megtartásra a hazai
kézműves sajtok és tejtermékek idei évi minősítési versenye, a Sajtmustra. Hagyománnyá
vált, hogy ősszel sajtverseny van. Az idei évben megrendezett verseny már nyolcadik volt
a sorban, melyet a Magyar Sajtkészítők Egyesülete szervezett. A koronavírus által létrejött
helyzet igen megnehezítette a rendezvény megtartását. Az idén nem volt lehetőség a
sajtkedvelő látogatókat fogadni, elmaradt a kóstolási, illetve vásárlási lehetőséget szolgáló
rendezvény. Az anyagi források is beszűkültek, mindössze két támogató részéről nyilvánult
meg segítség. Etyek nagyközség térítésmentesen biztosította a rendezvény megtartásához
szükséges helyiségeket, a Bentley Magyarország Kft. pedig pénzbeli támogatást ajánlott fel.

Magyar László sajtmester figyelmet
érdemlő előadását tartja

A

Hegedűs Imre, az egyesület alelnöke

járványügyi előírások betartása mellett két program került
megtartásra, az egyik a szakmai konferencia, a másik pedig
a sajtbírálat volt.
A szakmai konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
Keleti Marcell (NAK) élelmiszeripari igazgató: A magyar tejtermékek
védelme az elmúlt 10 évben

Etyek Látogatóközpont

Carlo Piccoli sajtmester (Olaszország): A kéregkultúra szerepe a
sajtérlelésben
Thierry Raud sajtkészítő (Franciaország): A rézüst szerepe a hosszú
érlelésű sajtoknál és az alvadékvágás fontossága a sajtkészítésben
Magyar László sajtmester (Dunaharaszti): A sajtérlelés elmélete és
gyakorlata
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A külföldi előadások képi és hanganyaga online eszközök segítségével, élő adásban került kivetítésre a hallgatóság számára. A sajtkészítők nagyra értékelték Magyar László előadását, mivel praktikus, a
mindennapi munkavégzés gyakorlatához jól felhasználható információkat tartalmazott.
Hegedűs Imre, az egyesület szakmai tevékenységéért felelős alelnökének értékelése szerint az egyesület által szervezett sajtmustra ma
Magyarországon az a fórum, ahol az egyetlen színvonalas sajtbírálat folyik.
Minden sajtkészítő arra törekszik, hogy szakszerű visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy hol tart termékének minőségi színvonala. A
mustra alkalmával tartott sajtbírálat alkalmas fórum erre. Az egyesület
eleget tud tenni annak az elvárásnak, hogy a bírálat szakmaisága
folyamatosan fejlődni tudjon.
A sajtversenyre 81 termékminta érkezett be, ezek közül választotta
ki a 18 fős létszámú, szakképzett sajtbíráló zsűri az 5. asztalnál a
legjobbakat. Végeredményként 6 arany, 9 ezüst és 11 bronz minősítés
született.
Kékpenésszel érő
félkemény sajt
Baráthegyi zsíros
tehénsajtkrém
Parenyica
Krémfehérsajt
Házi vaj
Paraszt Sajt Raklett

Magyardombegyházi
Sajtműhely

98 Arany

Szimbiózis Alapítvány

98 Arany

Csontos Jánosné
Tóth Gábor
Tolbán Sajt
Ficsor Árpád Zsolt

95
95
97
98

Arany
Arany
Arany
Arany

Rögös túró
Natúr joghurt
Parenyica
NEKEM 8 Parenyica
Natúr joghurt
Póréhamus-fehérpenészes
lágysajt
KereKecske Krémsajt
Parenyica
Mozzarella golyó
Kemény sajt
CERVINUS Fenomenale
Kónyi félkemény sajt
Baráthegyi zsíros
kecskesajtkrém
Natúr joghurt
Pönpörödős sajt
Natúr joghurt
"görög típusú"
Röglyukas félkemény
juhsajt
Natúr joghurt
Camembert
Ricotta

Csengő Manufaktúra Kft.
Csengő Manufaktúra Kft.
Deák Szilvia-Hegyesi Éléstár
Zgyerka Zsolt
Schlégel Piros

91
90
91
91
94

Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst
Ezüst

Tolner Kata

94 Ezüst

Ezüst Kecske91 Ezüst
Mocskonyi Rea és Mátyás
Debreczeni Ildikó
91 Ezüst
Makrom Kft. ZILDA Tejfeldolgozó 90 Ezüst
Hanufer Balázs
Szarvasi Agrár Zrt.
"Kónyi Csengettyűs"

89 Bronz
86 Bronz
85 Bronz

Szimbiózis Alapítvány

87 Bronz

Molnár Viktor
Csende László

87 Bronz
89 Bronz

Tóth Gábor

85 Bronz

Volenszki Gergely

88 Bronz

Tolbán Sajt
89 Bronz
Sikárné Borbély Mária
88 Bronz
Makrom Kft. ZILDA Tejfeldolgozó 89 Bronz
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Amit a Herbamix-termékekről tudni kell
A Herbamix Trade Kft. 2010 óta foglalkozik olyan állatgyógyászati
termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával, amelyek a gyógynövények
hatóanyagait, kivonatait tartalmazzák. Törekvésüknek az a célja, hogy
az állattartás során minél kevesebb antibiotikum felhasználására kerüljön sor.

A

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

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

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

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

A 2019. évi szerződéskötés és a 2020. évi beüzemelés, ez egy
nagykapacitású (40.000 liter/műszak), széles gyártmánypalettával
rendelkező, tejgyár megépítésének története.
A Bardejovban (Bártfa) az Agrometal tejgyár korszerű automatizált
üzemmódban dolgozik, a legkorszerűbb gépi berendezésekkel.

Nyerstej tartályok belső kezelő felületei

Automata vezérlésű joghurt gyártósor

Monostori Lajos / Agrometal Klaster Zrt., elnök

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

Fotó: Monostori Gábor

A termékek között dobozos ESL tej, különböző sajtok, túró, ömlesztett és
gyúrt sajt, joghurt féleségek, csomagolt vaj, ghee, brindza szerepelnek,
amik a márkának teljes piaci megjelenést és arculatot biztosítanak.
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Power Blue Mix
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal
FEJÉS

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

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

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

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

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

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 783 010; www.kersia-group.com
A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!
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