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z Nyugaton a helyzet változatlan. Ennek, az
egyik legsikeresebb háborús regénynek és az
ebbôl készült filmnek a címe fejezi ki leginkább a tejágazat frontján tapasztalható külpiaci folyamatok jelenlegi helyzetét. Tovább tart
a kínai gazdaság növekedésének lassulása,
és Oroszország esetében fennmaradt a tejtermékekre is vonatkozó széles körû embargó. Ebben a helyzetben a nagy tejtermelô
európai országoknak nem tudják növelni kivitelüket, aminek következtében a tejtermékek az Európai Unió piacán maradnak, és
továbbra is csökkentik a felvásárlási árakat.
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z A külsô piaci körülményekben pozitív változása tehát nem várható. A tej és tejtermékek világpiaci keresletének csökkenése tovább folytatódik.
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z A külpiaci tényezôk Magyarországot is súlyosan érintik, megoldást kell keresni a helyzet kezelésére. Most azt tapasztaljuk, hogy
beindult egy gépezet, felgyorsultak az események a tejágazat
frontján: sorra születnek azok a döntések, mely a nehéz helyzetben lévô tejtermelôk segítését szolgálják. Emberemlékezet óta
nem volt arra példa, hogy a magyar kormány ilyen gyakran és átfogóan foglalkozzon az ágazat problémáival. A nyerstej árának
csökkenése miatt nehéz helyzetbe került termelôk képviseletét ellátó Terméktanács teszi a dolgát, folyamatosan bombázza a minisztériumot, javaslatokat készít arra vonatkozóan, hogy az ágazat
a megváltozott piaci helyzetben is eredményesen tudjon mûködni. Munkájuknak az a hozadéka, hogy a végrehajtó hatalom lépéseket tesz a tejtermelés megmentésére.
z Februárban Lázár János, a „tejhatalmú” Miniszterelnökséget vezetô miniszter bejelentette, hogy árkiegészítésre számíthatnak a
tejtermelôk. Ezen a módon kompenzálja majd az állam a veszteséget elszenvedô tejtermelô gazdaságokat, amely kár a tej felvásárlási árak 20-30 forintos csökkenése miatt következett be.
z Március elején már arról érkezett hír, hogy kormányhatározat
született: a földmûvelésügyi miniszternek a hónap végéig átfogó
tejágazati stratégiát kell kidolgoznia. Továbbá utasítja a Miniszterelnökséget vezetô minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával dolgozzon ki akciótervet március végéig az élelmiszer-kiskereskedelem javítására.
z A kormányhatározat a külgazdasági és külügyminiszternek azt
szabta feladatul, hogy készítsenek elôterjesztést a tejipari vállalkozások külpiacra igénybe vehetô feldolgozói kapacitásáról és a külföldi tejipari technológiák hazai alkalmazásának lehetôségeirôl.
A földmûvelésügyi miniszternek felül kell vizsgálnia a friss és a tartós tej forgalmazási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter pedig arra kapott megbízást a határozatban, hogy készítsen elôterjesztést a tejtermelôk likviditásának növelését szolgáló intézkedések megvalósításához szükséges 11,44 milliárd forint többletforrásnak a központi költségvetés Földmûvelésügyi Minisztériumi fejezetbe történô átcsoportosításáról március 15-éig.
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z Az emberi erôforrások miniszterét pedig a határozatban arra
kéri, hogy készítsen elôterjesztést a közétkeztetési szabályok módosításáról a friss tej felhasználásának kötelezôvé tétele érdekében ez év április 15-ig – olvasható a kormányhatározatban.
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Saját fejlesztésû fejôházat adtak át a
Multiton Kft. tejelô tehenészetében
Sarud községet Heves megye Füzesabonyi járásában,
a Tisza-tó mellett találjuk. Lakóinak száma valamicskét
meghaladja az ezer fôt. Sarud egyike lehet a magyarok
által legkorábban benépesített településeknek.

A

falu neve a legismertebb névetimológiai vizsgálat szerint államalapító királyunk anyja, Sarolt fejedelemasszony nevébôl származik. A magyar történelem legviharosabb két évszázadában (XVI-XVII.) Sarud többször elnéptelenedett, majd újra népesült. Lakosai
olykor olyan szegénységben éltek, hogy
a kivetett adójukat sem tudták megfizetni.
A török hódoltság után az egri püspökség
szerezte meg a földeket, és azt a jobbágyokkal robotban (ingyen munkában az
egyházi földesúr birtokán vagy háztartásában) mûveltette. A gátlástalan mértékû
robotterhek miatt a falu lakosságának egy
része elköltözni kényszerült.
z Az idôk során a döntôen mezôgazdaságból élô településen két jelentôs manufaktúra is kialakult. Az egyik a téglaégetés, a
másik a tubákkészítés volt. (A tubák a dohánylevelek finomra ôrölt formája, az orrba szippantják fel.) A sarudi tubák a reformkorra hírnevet szerzett magának.
A Tisza szabályozását követôen a település életét érintô utolsó komoly változás
1978-ban a Tisza-tó kialakítása volt.
A 127 négyzetkilométeres, eredetileg
öntézési célokkal létrehozott mesterséges vízfelület új perspektívát kínál Sarud
számára. A vízparthoz közel, a sarudi
öböl természeti szépségeit kihasználva
egy új üdülôfalu jött létre, amely napjainkban is alakul, formálódik. A rendszerváltozást követôen azonban egyre kevesebb a munkalehetôség, az elvándorlás
és az elöregedés a jellemzô.
z Sarudon a Multiton Kft. tehenészetében Hegedûs Csaba telepvezetô fogad
bennünket. Rövid bemutatkozásából
megtudom, hogy a gyöngyösi Károly Róbert Fôiskolán 1994-ben diplomázott állattenyésztési agrármérnökként. Elôször
saját családi gazdaságukban dolgozott,
majd az egyik volt fôiskolai csoporttársával egy kisebb tehenészetet mûködtetett. Ezt követôen Csobajon az Ivanics
Farmon volt telepvezetô. 2007-ben azért

A másik mûködési terület a tejelô szarvasmarhatartás a Sarudon lévô teleppel.
A teljes szarvasmarha létszámunk 1400,
a tehenek száma pedig 640, melybôl
most 550 egyed kerül fejésre. Van még
620 üszônk, melyekbôl a kiselejtezett teheneket pótoljuk, és 120 bikánk hízlalásban, azokat folyamatosan értékesítjük.
z A közelmúltban milyen fejlesztéseket valósítottak meg a telepen, és
milyen elképzeléseik vannak a jövôt
illetôen?

Hegedûs Csaba telepvezetô
került a Multiton Kft.-hez, mert az itteni
nagy tehénlétszámmal mûködô telep
igazi szakmai kihívást jelentett számára.
z Kérem, mondja el nekünk, hogy jött
létre a cég, milyen tulajdonosi háttérrel mûködik, és mi képezi tevékenységének alapját?
z A multiton (több hang) kifejezés a távközlésre utal. Az elnevezés hátterében az
áll, hogy az egyik tulajdonos, akit Terhes
Sándornak hívnak, mûszaki szakember,
és a távközlés területén dolgozik. Úgy tudom, hogy egy nyaralás alkalmával járt itt
a Tisza-tónál, akkor ismerkedett meg a
másik tulajdonossal, Sárközi Tamással.
A két vállalkozó szellemû ember látott abban fantáziát, hogy mezôgazdasági vállalkozást üzemeltessen, ezért éltek a lehetôséggel, és megvásárolták a helyi téesz felszámolásakor eladásra felkínált telepét.
A miskolci székhelyû Kft.-nek két fô mûködési területe van. Az egyik a Poroszló
telephellyel mûködô növénytermesztési
ágazat, amely 1000 hektár körüli, túlnyomórészt magánszemélyektôl bérelt
területen gazdálkodik. Alapvetô feladata
a szarvasmarha állomány takarmányszükségletének biztosítása. A termelés
kisebbik hányadát teszi ki a búzának és
napraforgónak mint árunövénynek a termesztése. A búzatermesztéssel keletkezô szalmával biztosítva van a tehenek
alomszükséglete is.

z A telepen az évek során folyamatosan
átalakítási munkák, építkezések, technológiai fejlesztések történtek. A régi típusú
istállók falait kivettük, így a nyári hôség
kevésbé viseli meg az állományt. Építettünk két új korszerû, nagy belmagasságú
istállót; az egyik pályázati pénzbôl, a másik önerôs beruházásként valósult meg.
Istállóink mélyalmos rendszerûek, fagymentes itatókkal, párásító ventillátorokkal
vannak felszerelve. A növendék bikaborjak
karámban vannak elhelyezve, melyhez
egy-egy iglu (az eszkimók hóból épített
menedékét utánozó építmény) tartozik.
Fedett etetôtereket alakítottunk ki, amivel
megszûnt az etetendô takarmány idôjárásnak való kitettsége. A borjúnevelés feltételeit is fejlesztettük. Vásároltunk mobil
borjúházakat, és automata itatórendszert
állítottunk be. Elkészült a szerves trágyatároló. A kis mennyiségben keletkezett
hígtrágyát egy szeparátorral tesszük kezelhetôvé. Megépült a hattornyos takarmánytároló, darálóval felszerelve. A fejôházat pedig ezen a héten üzemeltük be.
A fejôház épületét pályázati segítséggel
hoztuk létre, berendezését egyik tulajdonosunk, Terhes Sándor tervezte. Az azonosító kapu is saját fejlesztésünk eredménye. Nem számít új dolognak nálunk
az ilyesmi, mivel ezelôtt nyolc évvel a
Cowboy fantázianévre hallgató telepirányítási rendszer is saját fejlesztés eredményeként jött létre. A szakma részérôl volt
érdeklôdés az újítás iránt, a Holstein Magazin is írt róla, hogy nálunk van az országban egyedül ez a magyar fejlesztésû
telepirányítási rendszer.
A távlati fejlesztési elképzelések között
szerepel még egy istálló építése, amelyben a bikákat hizlalnánk meg, és bérvá-
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gás után a húst közvetlenül értékesítenénk a kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységek között.
z Mi lehet az oka annak, hogy nem
terjedt el az Önök által kifejlesztett
telepirányítási rendszer?
z Sokat gondolkodtam azon, miért nem
választották mások is a mi rendszerünket.
Nyilván azért, mert nincs meg a bizalom,
nagy a beruházás kockázata. A megbízhatóságot a közismert márkaneveknek tulajdonítják, amit aztán meg is kell fizetni.
A mi rendszerünknek az elônye a többi
rendszerhez képest, hogy jóval olcsóbb.
A transzponder és a lépésszámláló nálunk
egy egységet képez, és az ára – más mûködô rendszerekéhez képest – harmadannyi. A mi rendszerünk mûködtetése
egyszerû és könnyen elsajátítható. Komplex egészként is alkalmazható, de az
egyes elemek egyesével, önállóan, a helyi
igényeknek megfelelôen is beépíthetôk.
A mi telepirányítási rendszerünk áll az
automata ivarzás-megfigyelésbôl, az adatbázis-kezelô programból, a fejés, mosóautomata és párásító vezérlôbôl valamint
a vagyonvédelmi rendszerbôl.
A fejôházba érkezô tehenet a rendszer
azonosítja, rögzíti, hogy mennyi ideje fejtük, mennyi tejet adott, és leírja az elôzô
8 nap aktivitását. Amennyiben az elôzô
5 nap alatt 120%-os mozgás-aktivitást
mutat, az adat bekerül a lehetséges ivarzás táblázatba. Az 50 napja ellett vagy
már vemhes, esetleg a selejtezésre várók
csoportjába tartozókkal nem foglalkozunk.
Abban az esetben, ha az adatok megfelelnek az ivarzás feltételeinek, akkor egy kartont nyomtatunk ki, amely alapján az állatot a mûszakvezetô vizsgálat alá veszi, és

Növendékbikák elhelyezésére
szolgál az iglu

Automata itatórendszerrel felszerelt borjúnevelô
annak eredményeként dönt a termékenyítésrôl. A termékenyítés az elôre elkészített
párosítási terv alapján történik.
z Mi a véleménye a januári számunkban megjelent, a V-N-V Kft. által forgalmazott eszközrôl, amely méri a
kérôdzés aktivitást és a tej tôgynegyedenkénti vezetôképességét, és
az adatokhoz okostelefon segítségével is hozzáférést biztosít?
z Azokon a telepeken, amelyeken nagy állatlétszám van, ott a tehén elveszti az
egyediségét. Úgy lehet nyomon követni a
tehén termelését, ha minél több információval rendelkezünk vele kapcsolatban;
ehhez a modern eszközök igénybevétele
elkerülhetetlen. Az a véleményem, hogy
ezek a korszerû eszközök akkor térülnek
meg igazán, ha a management és a telepen dolgozók is kihasználják az azokban
lévô technikai lehetôségeket, ahol biztosítva van ezeknek az eszközöknek a folyamatos mûködtetése. A tej vezetôképességének mérése már évek óta benne van a
rendszerekben, de azokat egy idô után
gyakran nem használják. Ezeknek a korszerû berendezéseknek nagy a szerviz igénye. Az elhagyott, meghibásodott transzpondereket javítani, pótolni kell. Azt tapasztalom, hogy fôleg a nagyobb telepeken, függetlenül attól, hogy már magántulajdonban vannak, mégis a téesz-fíling
uralja a szemléletet. A tehén nyakából kieshet a transzponder, ami még használható lenne, de a telepen dolgozókat ez
már nem érdekli, nem hajolnak le érte.
Elôfordul az is, hogy a tehenet úgy szállítják el selejtezésekor, hogy még a tanszpondert sem veszik ki a nyakából. A tejelô szarvasmarhák telepének mûködteté-

sében az emberi tényezôknek meghatározó szerepe van.
A másik véglet: a rendszertôl kapott sok
adatot nem tudják súlyozni, nem tudják a
helyükön kezelni. A tehén aktivitásának
változása adódhat betegségbôl, de jelentheti az ivarzási állapotot is, ezért alapos
elemzés után szabad csak a szükséges
beavatkozásról dönteni. Nagyon sok amerikai telep technológiáját tanulmányoztam. A tapasztaltak alapján azt mondom,
hogy az amerikai és magyar telepek mûködése között az eltérés abban van, hogy
nálunk nem fizetik meg kellôképpen a
managementet, illetve nincs meg a felelôse az egyes szakterületeknek. Ott mûszakonként minden szakterületet egy-egy
mûszakvezetô felügyel. Ennek megfelelôen van, aki az állatok mozgatásával foglalkozik, van, aki a problémás teheneket
vizsgálja, vagy a tôgykezelésre szakosodott, és olyan is van, aki az ivarzókkal foglalkozik. A szakterületen nagy gyakorlati
jártasságot szerzett vezetôk a helyükön
tudják kezelni a számítógép által összegyûjtött információkat, és idôben a helyes
döntésre tudnak jutni. Nálunk elhanyagolt
ez a terület, nem értik ennek fontosságát,
és nincsenek ilyen speciális képzettségû
szakemberek.
z A Multiton Kft.-nél eleget tudnak
tenni az elôbbiekben felvázolt elvárásoknak?
z A telepünkön négy vezetô van. Egyikôjük,
Megyeri József a mûszaki rendszer üzemeltetéséért felel. Karbantartja a tulajdonos
által tervezett rendszert, elvégzi a szükséges ellenôrzéseket a gépeken és berendezéseken. Ketten viszik a mûszakvezetést,
Csatlós Eszter és Váradi Csaba, egyikôjük
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Nagy belmagasságú, nyitott
oldalfalú új istállók
a délelôtti, a másik a délutáni mûszakot
felügyeli. Ôk végzik az inszeminátori tevékenységet is, és felügyelik a fejés folyamatát, foglalkoznak a problémás tehenek kezelésével. Én mint telepvezetô heti program alapján dolgozom dr. Szépe Bálint állatorvos úrral. Minden napra elôre tervezett
feladataink vannak. Minden reggel a frissen ellett tehenek testhômérsékletének és
a tej vezetôképességének vizsgálatával
kezdôdik a nap. Hétfôn állandó elem az elletôi teljes ellenôrzés és üszô vemhességi
vizsgálat, kedden ultrahangos vemhességvizsgálattal, szerdán a már termelésben lévô, 21 napja ellett és a 80 napja ellett, de
még nem termékenyített tehenek vizsgálatával foglalkozunk. Csütörtökön elletôi teljes vizsgálat következik, majd pénteken a
frissen apasztott tehenek és borjak átcsoportosításával és vakcinázásával foglalkozom. A heti programhoz illeszkedik a
Cowboy telepirányítási rendszer.
z Mi jellemzi a mostani állományt, milyen termelési paraméterekkel rendelkeznek, hogyan alakították ki azokat?
z A szövetkezeti idôkben is itt már Holstein-fríz tehenek voltak, abból az állományból mintegy 200 egyed maradt.
Majd 2003-ban a Hajdú-Bihar megyében
felszámolt újirázi tehenészet állománya
került ide, azzal már közel voltunk az 500
egyedes tehénlétszámhoz. Ennél a heterogén állománynál el kellett végezni a szelektálást, az alacsony termelésû és problémás egyedek selejtezésre kerültek, ezáltal a darabszám lecsökkent 400 körülire.
A minôségi fejlôdést innét számítjuk, ettôl
kezdve a saját párosítási terv szerinti sza-
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porulatból tudjuk az egyedeket pótolni,
illetve növelni a tehenek számát. Naponta háromszor fejünk, a fejési átlagunk
35 kg/tehén. Az állomány tenyészértékét
célpárosítással növeljük.
Az a cél, hogy minél hosszabb legyen a tehén hasznos élettartama, folyamatosan
kellô mennyiségû tejet tudjon termelni.
A küllemi követelményeket már a megfelelô szintre hoztuk. Javítani szükséges
még a tôgyjellemzôket, és növelni kell az
állomány fertilitási mutatóját. Ezen a területen a szakmában elismerést szerzett
szakember, Szônyi Viktor van segítségünkre. Tovább növeljük a követelményeket az
állománynál, a tôgygyulladásra hajlamos
egyedeket kiselejtezzük. Ezzel a szelekcióval sikerült a minimálisra csökkenteni a
tôgygyulladások elôfordulását. Nem termékenyítjük a 250 napnál több laktációs
idejû és a napi 35 kg-nál kevesebbet termelô teheneket. Ezek pótlását saját nevelésû üszôkkel pótoljuk. Úgy számolunk,
hogy nagyjából egy év elteltével már értékesíteni tudunk az üszôkbôl, mert a jelenlegi tehénlétszámot férôhely hiányában
nem tudjuk tovább növelni. Leegyszerûsítve a dolgokat azt szoktam mondani, hogy
olyan állomány kialakítására törekszünk,
amelyben nem lesz ismerôs a tehén fülszáma… Ez ugye annyit tesz, hogy azért
nem ismerem a számát, mert nem volt
vele különösebb probléma, nem kellett a
kezelésével, gyógyításával bajlódni.
z A tejet hol tudják értékesíteni, és a
telepen hány embernek tudnak munkát biztosítani?
z Naponta három alkalommal fejünk. Ez a
tevékenység nyolcóránként követi egymást. Reggel 4 órakor van az elsô fejés,
délben a második, és este 8 órakor kerül
sor a harmadik fejésre. A fejôház 2x16-os
halszálkás elrendezésû. Mivel nagyobb a
kapacitása, mint az elôzô fejôháznak volt,
így a fejési idôtartamot egy órával tudtuk
csökkenteni. Az új fejôház tágasabb, szellôsebb, mint a régi volt, itt jobban érzi magát a tehén, és az épület a dolgozóknak is
kényelmesebb munkavégzést tesz lehetôvé. A fejési tevékenységhez 4 fôt alkalmazunk: 2 fô a fejôaknában dolgozik, 1 fô a
felhajtást végzi, és 1 fô a tejházért felel.
Két mûszakban történik a munkavégzés,
a mûszakváltás a déli fejés közepén van.
Az általunk termelt tej megfelel az extratej
feltételeinek. Zsírtartalma 3,5-3,6%, fehérjetartalma 3,25%. A tejet második éve
az olasz tulajdonban lévô ebesi Magyar
Sajt Kft. vásárolja meg tôlünk. Parmezán

jellegû sajtot készítenek itt, és félkész állapotban szállítják azt ki Olaszországba.
Negyedévente újratárgyaljuk a tej átvételi
árát, az elmúlt évben 70-80 Ft között fizettek érte. A minôségi felár az átvételi
paraméterektôl való pozitív vagy negatív
eltérés szerint módosítja az árat. Ilyen feltételek mellett, amikor az átvevô fizet a
magasabb fehérje vagy a magasabb zsírtartalomért, már érdemes a termelônek
erre a szempontra is odafigyelni.
A telepen 26 fôt foglalkoztatunk. Ebbe a
létszámba beletartoznak a karbantartási,
építési munkát végzôk is. A telep nagy része közel 40 éves, így bôven van tennivalójuk. Alkalmazottaink egy része a közeli
településeken lakik, de van, aki 30 km-rôl
jár be. Most próbálkozunk indiai vendégmunkásokkal, jelenleg 6 fôt alkalmazunk.
Nógrádkövesden egy olasz tulajdonú telepen már régebb óta dolgoznak indiaiak,
onnan az ismeretség, így kerültek ide.
A faluban bérelünk nekik egy házat, ott
laknak. Van közöttük egy ember, aki beszéli nyelvünket, a többiekkel csak angolul tudunk szót váltani. Nem világmegváltó dolog az ô foglalkoztatásuk, de legalább rendelkezésre állnak. Gondoljunk
bele, milyen probléma adódik abból, ha a
hajnali 4 órási fejésre nem jön be az alkalmazott! Velük ilyen még nem fordult elô.
Elgondolkodtató az a jelenség, amely a kis
falvakban tapasztalható. Itt általában a
legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat
a közmunka-programjával, amely viszi a
pénzt, de a falunak bevétele belôle nem
keletkezik. A közmunkások sokszor teljesen szükségtelenül dolgoznak. Látszatmunkát végeznek, és érte havi 40-50
ezer Ft-ot kapnak, amivel megelégszenek.
Úgy gondolkodnak, hogy a telepen sokkal
többet kellene dolgozni, ezért nem vállalják, még akkor sem, ha háromszor annyit
kapnának érte. Megszokták, hogy néhány
hónapot idénymunkával töltenek, és közmunkásként kevés pénzt kapnak, de a
munkaerô piacon nem mérettetik meg
magukat.
z Milyen szempontok szerint történik
a tehenek takarmányozása?
z A tehenek tömegtakarmány-igényét a
növénytermesztési ágazat 90%-ban biztosítani tudja. A takarmányt igyekszünk minél több komponensbôl összerakni. Az abraktakarmány alapja a kukoricadara,
használunk még kevés szóját is. Az abrakkomponens többi összetevôjét, a védett
szóját, a védett repcét (a bypass hatás
miatt), benne a premixet is az Agro-Feed
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Kft.-tôl vásároljuk; az ô szaktanácsadójuk
segítségével állítjuk össze a receptúrát is.
A kukorica szilázs mellett készítünk kukorica ccm-et, fûszenázst és lucerna szenázst. Használunk lucernaszénát, fûszénát és rétiszénát. Romániából nyers répaszeletet vásárolunk, „hurkába” töltjük, így
egész évben rendelkezésre áll.
Silózó és egyéb betakarító gépeink megvannak. A silótöltô gépet pedig a Manax
Kft.-tôl béreljük. A betakarítás terén nagyon lényeges szempont, hogy a takarmánynak optimális legyen a beltartalma.
A nagy állatlétszámból eredôen nagy
mennyiségû tömegtakarmányt kell betakarítani, és erre nagyon rövid idô áll rendelkezésre. Ezért idôben biztosítani kell
a nagyteljesítményû betakarítógépet, de
az idôjárásnak is kegyesnek kell lennie.
Az állatok etetését a 12 köbméteres Siloking takarmánykeverô-kiosztó kocsival
oldjuk meg. A takarmány mennyisége és
összetétele az állatok termeléséhez és
testtömegéhez van igazítva.
A borjak születésük után egy órán belül
megkapják az anya föcstejét, és még három napig tejjel, majd tejpótlóval tápláljuk
ôket. A ketrecben egy hétig vannak, utána kor szerint csoportosítjuk ôket, és 60
napig maradnak így együtt. A csoportos

tartásban az egyes állatokat a borjúitató
érzékelôje a fülbe elhelyezett jeladó segítségével azonosítja, majd hozzáférhetôvé
teszi, hogy a testre szabott mennyiségû
tejpótlóhoz hozzájussanak. Az adagolt tejpótló szer mennyisége az állat kora alapján van meghatározva. Elôfordul, hogy ezt
a mennyiséget nem képes felvenni, akkor
módosítunk az adagon.
Hatvan napos kor után tovább nem kapják a tejpótlót, a már megismert borjú
starter tápot ad libitum fogyaszthatják,
amely kiegészül szálastakarmánnyal.
z Mi jellemzi az állatok hasznos élettartamát, hogy alakul a laktációs mutató?
z Most alacsony a laktációs mutatónk
(2,4) aminek az a magyarázata, hogy az
állomány növelése és a selejtezés után
nagy az elsô ellésû tehenek aránya. Egyre
több olyan tehenünk van, amely már négy
vagy annál több alkalommal ellett. Ennek
megfelelôen nô a hasznos élettartam is,
nem ritka a 7-8 éves tehén. Van olyan tehenünk, amelyik már 13 éves, és még
most is termelésben van. Az aranytörzskönyves 100 000 kg tej életteljesítményû
teheneink száma jelenleg 3, ez a létszám
a következô években növekedni fog.

Saját fejlesztésû fejôház, indiai vendégmunkással

z Hivatkozott már amerikai példára,
amely követendô lenne. Van-e más
külföldi tapasztalata, amelyet érdemes lenne megszívlelni?
z Egy rövid idôt töltöttem még fôiskolás
koromban Dániában, egy családi farmon. Az ottani szemlélet, az a közeg,
ahol az emberek bizalommal vannak
egymás iránt, az követendô példa lehetne itt is. A tej elszállítása vagy a takarmány érkeztetése úgy történt, hogy
a kihelyezett naptárban felírták a mennyiséget, nem kellett ahhoz a gazdának ott lenni. Selejtezéskor a megjelölt tehenet éjszaka szállították el a
gazda jelenléte nélkül. A magtárból
a terményt mérés nélkül vitték el, elfogadva azt, hogy a tárolás helyén majd
elvégzik ezt a mûveletet. Az egy teljesen más világ. Ez a szemlélet a munkavégzésre is igaz. Ott is volt alkalmazott, de nem kellett rajta számon kérni, hogy elvégezte-e a munkáját. Nálunk meg még az ujját is megszámolja
az ember egy kézfogás után, annyira
nem bízunk egymásban…

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Egy igazi családi
vállalkozás
Hajdúdorogon
Hajdúdorog, a helyiek és a környékbeliek által gyakran
csak Dorognak nevezett város Hajdú-Bihar megye
északkeleti részén fekszik, népességszáma tízezer körüli.
gozik, itt bontakoztatják ki tehetségüket, itt
találják meg érvényesülésük útját. Azért dolgoznak, hogy a vállalkozás hosszú idôn át a
család tulajdonában maradjon, és generációról generációra szálljon. Az igazi családi
vállalkozás felépítéséhez erôs akarat, szeretet és szenvedély kell, Szakál Péter esetében
ezt tapasztaltam.

Szakál Péter feleségével

A

város az egész magyar nyelvterületen, de különösen a hajdúvárosok
sorában a görög katolikus vallásával tûnik ki, itt van a görög katolikus egyházmegye székhelye. Legjelentôsebb épülete a Görög Katolikus Székesegyház. Jelentôs történelmi év a település életében
1605, a Bocskai-szabadságharc ideje.
A császári önkénnyel szemben indított szabadságharcot a hajdúk vitték gyôzelemre.
Viszonzásként Bocskai István a fejedelemmé választása után hajdúinak nemesi címet adományozott, egyúttal biztosította letelepedésüket. A hajdúk részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban, hûséggel szolgálták a fejedelmet. Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharcból is derekasan kivették a részüket.
z Hajdúdorog a régió többi településéhez hasonlóan a letelepült hajdúk leszármazottainak szorgalmára támaszkodva, jó földjére
építve, a növénytermesztéssel és az ehhez
társuló állattartással nyújt megélhetési lehetôséget. Hajdúdorogon és környékén sok
szorgalmas ember él. Az országos átlaghoz
képest jóval többen foglalkoznak tejelô tehéntartással. Itt még mûködik a tejbegyûjtés
rendszere, naponta 2000 liter tejet adnak le
a kistermelôk a tejcsarnokba.
z Mit jelent az „igazi családi vállalkozás” kifejezés? Az én megközelítésemben azt jelenti, hogy a család minden tagja, a szülôk és a
három fiú egy célért, egy gazdaságban dol-

z Hogyan jött létre, és miként fejlôdött
számottevô gazdasággá ez a családi
vállalkozás? – kérdezem Szakál Pétert
a családfôt.
z Ezen a tanyán, Hajdúdorog szélén, ahol
most vagyunk, az 50-es évek elején szüleim kis tanyasi gazdasága mûködött. Az ô
idejükben is az állattartás adta a megélhetés alapját. Itt születtem a tanyán, gyermekként itt tanultam meg az állatokkal való foglalkozást. Természetes volt számomra,
hogy apám nyomdokain haladva én is a
Debrecen-Pallagon lévô Mezôgazdasági
Szakközépiskolában tanuljak. A mezôgazdasági technikusi vizsga megszerzése után
a helyi Bocskai Tsz-be kerültem gyakornoknak. Késôbb középvezetôként a sertéstenyésztést felügyeltem. Kezdetben jól éreztem magam, de késôbb a szövetkezet vezetôi nem hagyták érvényre juttatni szakmai
elképzeléseimet. Ekkor úgy döntöttem (ez
1987-ben volt), hogy saját vállalkozást indítok. Többféle dologgal foglalkoztam. Volt

idôszak, amikor sertéseket tartottam, majd
pedig broilercsirkét neveltem. Ezután a libatenyésztés és a pecsenyebárány-elôállítás
területén is kipróbáltam magam. Nem bántam meg a váltást, mert rövid idô elteltével
jöttek az eredmények. Ez úgy volt lehetséges, hogy a piaci körülmények változásaihoz
rugalmasan alkalmazkodtam vállalkozásommal. A családi vállalkozás fejlôdésének külsôségekben is érzékelhetô elsô megnyilvánulása az volt, hogy a Zsigulit dízel üzemû
Volkswagen Golfra tudtam cserélni, ami a
80-as évek végén nagy dolognak számított.
A tehéntartás 1995-ben indult, amikor egy
tartozás kiegyenlítéseként 20-25 tehén került a gazdaságba. Ebben az idôben még a
juhoké volt a fôszerep, mellette fejlesztettem
fokozatosan a tejelôszarvasmarha-tartást.
A 2000-es évek elejére már félszáz tehénnel
és fejôházzal rendelkeztem. Válaszút elôtt
álltam, döntenem kellett, hogyan tovább.
Nagyobb lehetôséget láttam a tehéntartásban, mint a juhokkal való foglalkozásban,
ezért a továbbiakban minden erômmel ennek fejlesztéséhez kezdtem.
z A család többi tagja milyen szerepet
tölt be a vállalkozásban?
z Feleségemnek nem voltak tapasztalatai az
állattartásban, mivel korábban a postán dolgozott. A vállalkozás beindításához szükség
volt az ô segítségére is. A gyerekek nevelése
mellett ô is kivette részét a tennivalókból; a
libatépéstôl az állatok gondozásán át sokat
segített. A legfontosabb segítség azonban az
ô részérôl az, hogy mind a mai napig nyugodt
családi hátteret biztosít számunkra. A három
fiú ahogy nôtt, cseperedett, korának megfelelô elfoglaltságot kapott a gazdaságban.
Az állatok legeltetésével, ôrzésével tudtak
bekapcsolódni a munkába. A gyermekkorban megélt élmények pozitív kötôdéssé alakultak, mindannyian maradtak a családi gazdaságban. A jövô zálogát a kialakult családi
összefogásban látjuk, amelyre alapozva fejlôdünk tovább. Megsokszorozta az erômet,

A gazda három fiával a reggeli megbeszélést követôen

Â
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A Szakál-tanya bejárata
hogy a fiúk követik a példámat. Ez megnyilvánult abban is, hogy nagyapjuk és apjuk
után ôk is Debrecen-Pallagon tanulták meg
a gazdálkodás alapjait. Jó iskola volt az, alapos felkészítést adott. A legfiatalabbnak, Tamásnak azonban ez a lehetôség már nem
adatott meg, mert egy ideje megszûnt itt a
mezôgazdasági képzés. Fontos dolognak tartom, hogy mindannyian felsôfokú mezôgazdasági végzettséget szereztek. A legidôsebb,
Péter Nyíregyházán növénytermesztési szakon végzett, most az ô feladata a 200 hektárnyi föld mûvelése és mellette még 60
hektáron a bérmunka végzése. A középsô
fiúnk, Ottó Kaposvárott végzett állattenyésztési szakon, most ô viszi a tehenészeti telep
vezetését. A legkisebb, Tamás pedig a Corvinus egyetemen végzett élelmiszeripari mérnök, terveink szerint ô fogja majd irányítani a
létesítendô tejfeldolgozónkat.
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termést hozott, ezért nem fogjuk másodvetésként vetni a rozs után.
– A polémiába bekapcsolódott a középsô fiú,
Ottó is. Szerinte helytálló a Tejgazdasági
Szemlében korábban megjelent cikkben
Kontró József javaslata, amely szerint törekedni kell a takarmányozási költség csökkentésére azáltal, hogy több fehérje-tömegtakarmányt állítsunk elô, ezzel csökkenteni tudjuk
a drága fehérjehordozók vásárlását. A takarmánykeverékek közül mi azt részesítjük elônyben, amely kevesebb keverékbôl áll, mert ebben az esetben nagyobb a valószínûsége annak, hogy azok érése közel azonos idôre esik.
– A lucerna betakarítási idejének megválasztására nagy gondot fordítunk; már a zöldbimbós állapot elôtt kaszáljuk le – veszi vissza a
szót Péter. – Évente hat alkalommal tudjuk
kaszálni a lucernát, amelynek egy részét
tömlôbe fóliázzuk, más részét pedig szénaként használjuk fel. A növénytermesztési feladatok elvégzésének nagy részéhez megfelelô gépparkkal rendelkezünk. A silózást és a
kombájnolást bérmunkában végeztetjük.

z A növénytermesztés miként tudja
szolgálni a tejtermelô tehéntartást? –
kérdezem a legidôsebb fiút, Pétert a
terület felelôsét.
z A családi gazdasághoz tartozó 200 hektárnak 70%-a saját tulajdon, a többit béreljük.
Növénytermesztésünknek az a feladata, hogy
a tehenek tömeg- és abraktakarmány-szükségletét biztosítsa. Egyedül kukoricából adunk
el minden évben, tavaly 1000 mázsát értékesítettünk. Ennek a feladatnak a fehérje abraktakarmány szükséglet kivételével meg tudunk
felelni. Repcét nem tudunk termelni, azt vásárolni kell. Szintén vásárlás útján szerezzük
be az állatoknak az almozáshoz szükséges
szalmát. A földjeik különbözô minôségûek,
öntözött területünk nincs. Az idôjárás nagyon
befolyásolja a termés alakulását. A tavalyi évben például a legjobb tábláinkon 27 mázsás
kukoricatermésünk volt, míg a rosszabb minôségû táblák, ahol jobban járt az esô, 70
mázsás termést hoztak. Silókukoricát, szemes kukoricát és lucernát termesztünk. Próbálkozunk a Sersia Farm rozs és olasz perje
keverékével is, amelyet majd az ôszi kaszálás
után fogunk kiszántani. Azt tapasztaltuk, hogy
rozs után vetett silókukorica nagyon kevés

Vörös tarka holstein-friz
Hollandiából
z A középsô fiút, Szakál Ottót, a tehenészeti telep vezetôjét arra kértem, mutassa be nekünk a tejelô tehenészetet.
z Telepünkön a Riska telepirányítási rendszert
használva 210 Holstein-fríz fajtájú fejôs egyedet tartunk. Nagy része feketetarka, de van
vöröstarka is, ezeket Hollandiából hoztuk.
Nagyjából az üszô létszámunk is ilyen nagyságrendû. A tejelô tehénlétszámot 300 darabra kívánjuk fejleszteni. Tovább nem növeljük az állomány létszámát, mert a telep erre a
létszámra van méretezve. A növénytermesztési kapacitásunk is egy ilyen létszámot bír el,
tehát ez lehet az észszerû növekedés határa.
A bikákat, amelyekbôl most 25-30 db van,
hizlaljuk, és így próbáljuk értékesíteni. Sajnos
a Holstein-fríz bika nem kelendô a piacon, nehezen tudjuk ôket eladni.

Juhhodályból átalakított mélyalmos istálló kényelmes elhelyezést biztosít a tehenek számára
A teheneket növekvô almos istállókban tartjuk, a további fejlesztések során sem gondolkodunk róluk pihenôboxos istállóban. Ezzel a
tartási móddal megfelelô elhelyezési feltételeket tudunk biztosítani, és a növénytermesztés számára szükséges szervestrágya-igényt
is kielégítjük. A fejôházban keletkezô hígtrágyát szalmával keverjük, így kerül a trágyatárolóba. A kitrágyázás 6-8 hetente történik.
Naponta kétszer fejünk, fejési átlagunk napi
25-26 liter között változik. Nálunk a tej zsírtartalma 4,1 %-os. A magas zsírtartalmat
úgy érjük el, hogy az átlagostól több, magas
rosttartalmú tömegtakarmányt etetünk, és
kevesebb abraktakarmányt kapnak, mint általában az ilyen tehenészeti telepeken szokás. A tej nagyobbik részét a Hajdúböszörményi Köröstej Kft. vásárolja meg tôlünk, a
jelenlegi átvételi ár 78 Ft/liter, erre még rájön
a zsírtartalom okán a minôségi felár. A termelt tej kisebb részét a magas zsírtartalom
miatt helyben vásárolják meg tôlünk a sajtkészítéssel foglalkozó vállalkozások.
z A szaporodás-biológiában milyen elveket ér vényesítenek, és mi jellemzi a
tehenek egészségi állapotát?
z A genetikának meghatározó szerepe van a
tehenek teljesítményének növelésében. Természetesen az elhelyezési feltételeknek biztosítanuk kell a tehénben lévô tejtermelési
képesség kibontakozását. A takarmányozás
is nagyon fontos feltétel, ezért ügyelünk arra,
hogy folyamatosan jó beltartalmi értékû, penészmentes takarmányt kapjanak az állatok.
Már 2010 óta használjuk a célpárosítást,
ennek eredménye már látható. Ebben segítségünkre van Szônyi Viktor, a terület szakértôje. Mivel rendelkezem inszeminátori képzettséggel, a párosításban tervezett beavatkozásokat én végzem el. A tavalyi évben
embrió beültetését is végeztük. Vásároltunk
10 db embriót, abból 2 esetben volt sikeres
beültetés. Ez elegendô lehet egy nagy teljesítményû állomány megalapozására, erre vo-
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Az istállókat sármentesített út köti
össze, képünkön a borjúnevelô
natkozóan már elkészítettük a genetikai térképet. Sajátos ivarzás-megfigyelô rendszert
alkalmazunk. A telep dolgozói közül aki ivarzó tehenet észlel, felírja annak a fülszámát,
és jelzi nekem, én pedig elvégzem a beavatkozást. Minden ilyen észlelésért 300 Ft-ot fizetünk dolgozóinknak. A módszer hatékonynak mondható, mivel a tehenek 51%-a vemhes. Az ivarzó teheneknél nem tartom be a
türelmi idôt, akkor is vemhesítek, ha az ellés
után 30 nap telt el. Ellés után 70-80 nap elteltével amennyiben a tehénnek nincs ivarzása, akkor ultrahangos vizsgálat alá vonjuk,
a petefészket diagnosztizáljuk, ennek alapján hormonos kezelést alkalmazunk.

A tôgybetegség nagyon ritkán fordul elô, elvétve havonta egy esettel találkozunk. A tôgybetegségséget a fejés elôkészítése során az
elsô tejsugarak kifejésével a fejést végzô
munkatársunk tudja megállapítani, aki már
több mint tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, így már ránézéssel vagy tapintással
is észleli az elváltozásokat. Azzal is magyarázható a tôgybetegség csekély elôfordulása,
hogy tisztán tartjuk az állatok helyét, a tôgyfertôtlenítést az elôírások szerint végezzük.
A szárazon állásra állítással a tehenek tôgyét
60 napos tôgylezáróval kezeljük le. Van 10
hektár bérelt legelônk, amelyen a növendékeket és a szárazon állókat legeltetjük. A legeltetéssel járó mozgás jó hatással van a tehenekre, könnyebben ellenek, és a lábbetegségek elôfordulása is kisebb. A körmölést 8 havonta végeztetjük egy debreceni céggel.
z A családi gazdaság hány embernek ad
megélhetést, és a családfô hogy veszi
ki a részét a napi munkából? – kérdezem a családfôt.
z A dolgozói létszámunk 11 fô, ebben benne vannak a családtagok is. Reggel 6 órakor kezdem a munkát, a trágya kitolását és
a szalmázást naponta elvégzem.

z Milyen fejlesztési elképzeléseik vannak?
z Nagy várakozással tekintünk a beígért
pályázati lehetôségekre. Az utóbbi években nem volt sikeres pályázatunk. Jó lenne pályázati lehetôségek révén forráshoz
jutni és építeni egy trágyatárolót, két istállót és egy szénatárolót is. Fontos megoldandó feladatnak tartjuk egy feldolgozó
építését, amivel megoldható lenne, hogy a
tej egy részét feldolgozott formában tudjuk
értékesíteni. Már tervezés alatt van a
2000 literes kapacitású feldolgozó tervezése, amelyet majd a legkisebb fiúnk, Tamás fog irányítani.
z A Tej Terméktanács legutóbbi tejfogyasztást népszerûsítô kampányáról mi
a véleménye, milyen hatása volt érzékelhetô errefelé?
z Mi itt, vidéken a kampányból semmit nem
érzékeltünk. Tagjai vagyunk a Terméktanácsnak, mert az kötelezô, de eddig nem éreztük
a mûködésének pozitív hatását. Azt tapasztaljuk, hogy a Terméktanács nem tud hatással lenni a tejárak alakulására.
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A SZEGA Foods Kft. a magyar sajtok
piaci részesedésének növelését segíti
z Gábossy Ádámmal, a sajt- és élelmiszer importôr Szega Foods csoport
ügyvezetôjével a Budagyöngye Bevásárlóközpontban lévô sajtkereskedésben beszélgetünk. Elsôként
ezeket kérdezem tôle: mit jelent a
„SZEGA” kifejezés, és hogy kezdôdött el cégük karrierje?

z Természetes, hogy a családi vállalkozásunk kapcsán kezdettôl fogva megvolt az
érdeklôdésem a sajt iránt. Mint gyerek
belecsöppentem ebbe a közegbe, és
amiben tudtam, segítettem. Emlékszem
arra, milyen nagy dolog volt az, amikor
megbíztak a sajt kóstoltatásával. Nem
vagyok sajtszakértô, de idôvel sok ismeretet szereztem errôl a világról. Idôvel
megismertem a sajtkészítés, a gyártás
z A SZEGA egy mozaikszó, szüleim nevéGábossy Ádám ügyvezetô
folyamatát, az egyes sajtféleségek jelbôl (Szeri Teodóra és Gábossy Árpád)
lemzôit. Jártam számos üzemben itthon
származik. A Budagyöngye bevásárlóközpont 1994-ben az országban elsôként nyílt meg. Abban az idô- és külföldön egyaránt. Képzettségem közgazdász, de van venben, amikor az építkezés folyt, az öcsém meg én is abba az déglátós végzettségem is. Alapvetôen én kereskedô vagyok.
óvodába jártunk, amely itt volt a környéken. Az építkezésen
használt daru látványa megihlette az öcsémet, és lerajzolta azt z Olvastam arról, hogy sonkamesteri végzettsége is van…
egy óvodai kirándulás – séta alkalmával. Édesapám meglátta
az öcsém rajzát, és felmerült benne az érdeklôdés, és el is ha- z Kereskedésünk foglalkozik a spanyoloknál nagyon népszerû
tározta: utána jár, hogy mi ez az építkezés. Ô testnevelô tanár sonka értékesítésével is. Fontosnak tartom, hogy a nálunk megvolt, és naponta itt járt el a munkahelyére az 56-os villamos- található terméknek ismerjük a felhasználási módját. A spanyol
sal. Az egyik nap – kielégítendô kíváncsiságát – alaposan meg- sonka népszerûsítésére rendeztünk egy versenyt, arra meghívnézte az építkezést, amely akkor már elôrehaladott állapotban tunk egy spanyol sonkaszeletelô mestert, aki segített abban,
volt. Megtudta, hogy a bevásárlóközpont összes üzlethelyiségét hogy másodmagammal elvégezhessek egy ilyen tanfolyamot.
már kibérelték, egyedül egy 8 négyzetméteres üzlethelyiségnek
nem volt még gazdája. Kacérkodott a gondolattal: milyen jó z A sajtkereskedelemmel foglalkozó cégek táborában a
lenne megszerezni azt, és megnyitni ott egy sajtüzletet! Elgon- SZEGA-Foods meghatározó tényezô?
dolását tettek követték, megnyitotta a sajtot – és késôbb más
tejterméket és pékárut is – árusító üzletét.
z Egyre több cég foglalkozik sajtkereskedéssel Magyarországon. Sokszereplôs ez a piac, nagy a verseny. Nem végeztünk
z Hogyan tudta az édesapja beszerezni a minôségi kül- felmérést ezzel kapcsolatban, de valószínûnek tartom, hogy
bizonyos területeken, például a francia sajtok forgalmazása
földi sajtokat?
tekintetében piacvezetôk vagyunk.
z Édesapám élsportolóból vált testnevelô tanárrá. A sport kapcsán sokat járt külföldre, így lehetôsége volt megismerni a nyu- z Saját termeltetésû, Magyarországon gyártott sajtot is
gati országok sajtjait, megtapasztalni azt, hogy hogy néz ki egy forgalmaznak. Arra törekszenek, hogy növekedjen a
sajtkereskedés. Ezek az élmények alapozták meg vízióját, és ezek magyar sajtok részaránya a kínálati piacon. Egy sajtimportôr cég milyen megfontolásból teszi ezt?
kapcsán vált képessé arra, hogy megvalósítsa elképzeléseit.
A kilencvenes évek második felében beindult a nyugati kiskereskedelmi láncok terjeszkedése, akkor még azok „manegerei” is z Van együttmûködésünk az egyik feldolgozóval, aminek az eredkülföldiek voltak. Keresték a náluk megszokott termékeket, fôleg ményeként saját márkás trappista sajtot gyártatunk és hozunk
a francia sajtokat hiányolták. A keresleti lista egyre bôvült, édes- forgalomba. Ezek mellett kézmûves magyar termékeket is forgalapám pedig igyekezett kedvükbe járni, és beszerezte a kívánt saj- mazunk. Szeretnénk bôvíteni ezt a tevékenységet, több fajta sajttokat. Kezdetben saját maga járt ki hetente a nyugati országok- tal szélesítjük majd a termékválasztékot. Kapcsolatban vagyunk
ba, megismerte a piacokat, és egyre bôvülô kereskedelmi kap- néhány feldolgozóval is, közös termékfejlesztésben gondolkodunk. Tevékenységünk meghatározó része a külföldrôl behozott
csolatai révén be tudta szerezni a kívánt terméket.
Az idô múlásával a vásárlói igények növekedtek a kiskereske- minôségi sajtokkal való kereskedés. A kereskedô küldetése, hogy
delmi láncok boltjaiban is. Egyre jobban nôtt az érdeklôdés a hatással legyen a piaci folyamatok alakulására. Szeretném azt
minôségi sajtok iránt, amelyet cégünk mint sajtimportôr nagy- hinni, hogy egyre nagyobb eredménnyel tudjuk ezt tenni. Fontoskereskedés szolgált ki. Így vette kezdetét a sajtkereskedés itt, nak tartom, hogy a magyar sajtok is egyre jobb minôségûek lea Budagyöngyében, amely aztán folyamatosan fejlôdött, és gyenek, és növekedjen részarányuk a kereskedelemben. Ezt telmára egy szupermarket színvonalú áruválasztékot tud kínálni a jesen összeegyeztethetônek tartom tevékenységünkkel. Érzékelem, hogy lendületes fejlôdés indult el a magyar sajtkészítés
vásárlóknak.
területén. Egyre több jó minôségû sajt készül. Mint magyar keresz A sajttal kapcsolatos érdeklôdése gyermekkorában az kedô kötelességemnek tartom, hogy segítsem a kibontakozásukat, elhelyezzem a termékeiket a piacon. Szeretném segíteni azt
édesapja példáján keresztül alakult ki és formálódott?
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a folyamatot, hogy a magyar tejtermelôk minél nagyobb arányban dolgozzák fel a tejet, ezáltal csökkenjen a kiszolgáltatottságuk a felvásárlókkal szemben. Ez az egyetlen út annak felszámolásában, hogy a külföldi feldolgozó a potom áron felvásárolt tejjel tönkretegye a magyar termelôt. A vásárlók minden országban
a hazai készítésû terméket részesítik elônyben. Egy osztrákot például nehezen lehetne rávenni arra, hogy külföldi sajtot vegyen.
z Ön mint a sajtok értékesítésével foglalkozó szakember
miként látja a magyarországi sajtkultúra fejlôdését?
z Biztató jelnek tartom azt, hogy egyre többen foglalkoznak sajtkészítéssel. Az is jó dolog, hogy pályázati lehetôségeket is igénybe
tudnak venni a fejlesztésekhez. Szeretnénk segíteni a sajtkészítôket, hogy termékeiket el tudják adni a piacon. Sok esetben azt tapasztalom, hogy nem a realitás talaján állnak, félnek kereskedni,
nem jó az árképzésük, nem mindig kiegyensúlyozott minôséget állítanak elô. Többször elôfordult már, hogy a leadott mintának kiváló volt a minôsége, majd a további szállítások során nem tudták
azt tartani. Az iparilag nagy mennyiségben elôállított sajtoknál is
észre lehet venni a terméken, ha több tejszínt vesznek ki belôle,
vagy más, a termelést olcsóbbá tévô megoldáshoz folyamodnak.
Úgy gondolom, hogy a sajtkultúra fejlesztéséhez az államnak
jobban melléje kellene állni. Szükség lenne egy minôségi védjegy bevezetésére, ezzel meg lehetne különböztetni azokat a
termékeket a többitôl, amelyek egy adott minôségi szintet elértek. A fogyasztó számára ez egy eligazodási pont lehetne, ennek alapján tudná preferálni a minôségi terméket.
Mint kereskedô azt tapasztalom, hogy évrôl évre növekszik az
értékesített mennyiségünk. Van hová fejlôdjünk, hisz a nyugati
országokhoz képest még igen alacsony nálunk a sajtfogyasztás.
Ennek növeléséhez bátrabban kellene nyúlni a marketing eszközéhez. A fôzôs, „gasztro” mûsorok példáját követve lehetne
a sajtot is népszerûsíteni. El kellene érni azt, hogy a vásárlók
ne a trappista bûvöletében éljenek, bátran válasszanak helyette másik fajtájú sajtot. Most sajtfogyasztásunk 70-80%-a trappista. Nagyon nem jó dolog, hogy ilyen egyoldalú nálunk a sajtfogyasztás. Erre sajnos a kereskedôk is rájátszanak, sokszor vevôcsalogatónak áldozzák be a trappistát. A gyártónak se jó
trappistát gyártani, mert kevés hasznot hoz. Az arányt az is torzítja, hogy a külföldrôl behozott edami sajt is tulajdonképpen
trappista. Az lenne a kívánatos, hogy a trappista piaci részesedése lecsökkenjen 50%-ra. Van már némi pozitív elmozdulás
ezen a területen. Kezd kialakulni egy olyan vásárlói réteg, akik
jobban állnak anyagilag és mernek válogatni a sajtok közül.

Szupermarket színvonalú kínálat
z Milyen értékesítési csatornákat használnak? Mi jellemzi a bortermelôkkel való kapcsolatukat?
z A hazai és külföldi áruházláncokon kívül számos kisboltban
értékesítünk. A vendéglátás is fontos értékesítési csatornánk.
Részükrôl sokan ide járnak, a kereskedésünkbe, és itt válogatják össze a sajtokat és egyéb tejtermékeket.
A borozgatás elengedhetetlen kelléke, tartalmas kiegészítôje a
sajt. Ennek a két természeti alkotásnak az egymáshoz tartozásából következik az, hogy a bortermelôkkel hosszú ideje jó a
kapcsolatunk. Rendszeres résztvevôi lehetünk a budai várban
rendezett Budavári borfesztiválnak és támogatjuk „az év bortermelôje” választás rendezvényét. Jó lenne, ha a sajt is olyan fejlôdési pályát tudna befutni, mint amely a minôségi bortermelésben már megvalósult. Az ô esetük is azt bizonyítja, hogy
a minôséget a magyar vásárló nagyra értékeli, és a vásárlás
során úgy juttatja azt kifejezésre, hogy magyar bort választ.
z Már négy alkalommal került sor a SZEGA-Foods által
meghirdetett nemzetek sajtversenyére. Honnét jött a verseny megvalósításához az ötlet?
z Arra gondoltunk: ideje ráébreszteni a nagyközönséget arra, hogy
a trappistán túl is van élet. Ez a versenyen látványos, és a résztvevôk játékos körülmények között tudják megismerni a sokféle
sajtot, azok származását, fôbb jellemzôit. Az volt a célunk, hogy
minél több ember kóstolja meg ezeket a sajtokat, mondják el véleményüket – és szavazzanak. A legtöbb ország nagykövetsége
örült a felkérésnek, mindössze néhányan voltak, akik nem éltek a
lehetôséggel. Igen pozitív a közönség fogadtatása a versenyt illetôen. Anélkül, hogy belemennénk itt a szakmaiság firtatásába,
figyelemre méltó az, hogy a versenyeken mindig a magyar sajt kerül ki gyôztesként. Ez azt jelenti, hogy a közönségnek igenis van rá
igénye, hogy legyen minôségi, jó magyar sajtunk. Ennél nagyobb
bizalmat és biztatást a magyar sajtos szakma nem kaphat. Ezt
meg kell hallani a szakmának, és tenni, cselekedni kell!
z Milyen a kapcsolata a magyar sajtos szakma képviselôivel?
z A sajtkészítôk egyesületével segítôkész, jó munkakapcsolat
alakult ki. A legutóbbi Sajtmustra rendezvényre is meghívtak
mint elôadót. A magam részérôl nyitott vagyok a kapcsolat
további, még érdemibb építésére.

Ízelítô a választékból
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A Chr. Hansen YoFlex® AcidifixTM kultúrája utat nyit
az új költséghatékony joghurtgyártás elôtt
„Hiszek benne, hogy ez a joghurtgyártás jövôje”
– mondja Karsten Tjener, a Chr. Hansen friss tejtermék üzletágának marketingigazgatója.
A Chr. Hansen bevezeti a YoFlex® AcidifixTM kultúrát, mely kivételes pH-stabilitásának köszönhetôen forradalmasítja a joghurtgyártást és jelentôsen
csökkenti a költségeket1.
A joghurtgyártás során az optimális állomány elérése nagyon költséges, a hozzáadott állományképzôk gyakran 20-25%-át alkotják a teljes receptúra költségeinek.
Egy lehetséges módszere a költségcsökkentésnek, ha a megôrizzük a fermentáció során kialakult állományt, így kevesebb állományképzô (pl.
fehérje) hozzáadása szükséges. Ezt a joghurt
kímélô gyártástechnológiájával lehet elérni, ha
a joghurt melegen marad a pohárba töltésig, és
kerüljük a további nyíró- és mechanikai behatást.
Korábban ez a technológia lehetetlen volt, mivel
megfelelô pH-stabilitású kultúrák hiányában túlságosan savanyú joghurtot eredményezett.

Most azonban a Chr. Hansen egy új, pH-stabil joghurtkultúrával jelent meg a piacon, az AcidifixTM-el, mely a
melegen töltési eljárás során lehetôvé teszi, hogy más
kultúrával készült joghurthoz képest 0,3-0,6%-kal alacsonyabb fehérjetartalom mellett is elérhessük a kívánt joghurttextúrát. Mivel a fehérje az egyik legdrágább állományképzô anyag, ez a natúr joghurt receptúraköltségének több mint 5%-át jelenti.
Karsten Tjener, a Chr. Hansen friss tejtermék üzletágának marketingigazgatója mondja: „Hiszek benne, hogy ez a joghurtgyártás jövôje. A lehetséges
megtakarítások által, melyek ezzel a technológiával elérhetôek, idôvel többszörösen megtérülnek
a szükséges mûszaki beruházások. Ez jelentôsen
javíthatja a joghurtgyártók pénzügyi mérlegét.”

Marie Brenoe, a Chr. Hansen friss tejtermék üzletágának márkamenedzsere mondja: „Hiszünk benne, hogy a YoFlex® AcidifixTM segíthet ügyfeleinknek
választékuk szélesítésében és új vásárlói csoportok
megnyerésében. A jégkrémek körébôl gyûjthetünk
inspirációt, ahol az ízek választéka jóval szélesebb,
mint a joghurtoknál. Ez a joghurtot is egy még inkább kedvelt nyalánksággá változtathatná.”
A YoFlex® AcidifixTM kiemelkedô pH-stabilitásának
harmadik elônye, hogy jóval állandóbb ízt nyújt a
fogyasztók számára, a szavatossági idô alatti folyamatos savanyodás problémáját megcélozva.
Ezáltal – feltéve hogy minden egyéb minôségi
paraméter is rendben van – akár a minôségmegôrzési idô is meghosszabbítható.

A YoFlex® AcidifixTM elônyös a vásárlók és a
fogyasztók számára

Az AcidifixTM-el illetve a melegen töltési eljárással kapcsolatban további információkért kérjük,
vegye fel a kapcsolatot Selmeci Bélával –
Tel.: 30 936 30 76.

Kiváló pH-stabilitásával a YoFlex® AcidifixTM lehetôvé teszi olyan, nagyon enyhe ízû joghurtalapok
gyártását melyek jóval többféle ízesítéshez illenek,
mint az átlagos joghurtalapok.

1 A „joghurt” megnevezés használatát számos országban szabályozzák.
A fogalom használatával kapcsolatban korlátozások léphetnek életbe.
Kérjük, konzultáljon velünk további információkért.
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Szénatej és
tehénwellness
Nagyigmándon

lévô világhírû fejlesztô és forgalmazó cégek, így az IKR és Bábolna Zrt. Mivel a község növekvô ipari parkkal rendelkezik, munkanélküliségi rátája – az állandó munkaerôigény miatt – az országos
átlagnál alacsonyabb. Idegenforgalmi szempontból a község területén áthaladó Bécs-Budapest kerékpáros útvonal évrôl-évre növekvô átmenô turistaforgalmat eredményez.
z Nagyigmándon Szabó Ildikó és Nagy László állattartással és tejfeldolgozással foglalkozik. Az egykori nagyszülôi háznál alakították
ki gazdaságukat. Az udvar minden tekintetben a régi parasztporta
képét mutatja. A teheneken kívül jól megférnek egymás mellett a
sertések, lovak, kacsák, tyúkok, galambok és persze a komondorok is. Sajtmûhelynek a volt nyári konyhát építették át. A 2014ben létrehozott Völgyvidéki Sajtút egyik állomásaként mûködnek.
Az idelátogató csoportoknak lehetôségük nyílik megismerkedni a
sajtkészítés folyamatával, és vásárolniuk is lehet a készített termékekbôl.
z Mi volt az indíttatás, hogyan kezdett el gazdálkodni? – kérdezem a családfôt, Nagy Lászlót.

Nagyigmánd nagyközség valamivel több mint
3000 lakosával a Kisalföld keleti szegletében,
Komárom-Esztergom megyében, Komáromtól
15 km-re található. Az M1-es autópályával
5 km-nyi távolságban a 13-as fôút köti össze.

A

történetírók szerint Nagyigmánd elnevezése a német
Wigman személynévbôl ered, amely egykori tulajdonosára, a Gizella királynéval ideérkezett bajor lovagok egyikére utal. A „Nagy” elôtag Kisigmándtól különbözteti meg. A török a
szomszédos településekkel együtt többször is elpusztította, így elnéptelenedett, és csak nehezen települt be újra. A napóleoni háborúk idején, 1809-ben a falu határában sáncolta el magát a
Sztáray-féle gyalogezred. A franciák emiatt borzalmas pusztítást
végeztek a településen. A szabadságharc alatt Haynau Igmándon
rendezte be fôhadiszállását. A két világégést is nagyon megszenvedte a falu lakossága. Az I. világháborúban mintegy 300-an vettek részt Nagyigmándról, közülük 96 polgár halt hôsi halált. A II.
világháborúban 10 napig állt a front a község területén, aminek
következtében szinte teljesen elpusztult. Ebben a háborúban 88
falubeli katona vesztette életét.

z Itt nôttem fel a faluban. Ahol most gazdálkodunk, a falu közepén volt a nagyszüleim háza. Nagyapám tehenészként, apám pedig ágazatvezetôként dolgozott a helyi tsz-ben. Gyermekként sok
idôt töltöttem nagyapámmal; amikor csak tehettem, mindig mentem vele a marhatelepre. Így alakult ki bennem a tehenekkel való foglakozás szeretete. A családi hagyomány folytatásához egyenes út vezetett a Pápai Mezôgazdasági Szakközépiskolába, annak
elvégzése után szereztem meg a technikusi végzettséget. A rendszerváltás magával hozta a tsz-ek felbomlását. Szüleimmel ekkor,
1992-ben indítottuk el a mezôgazdasági vállalkozást, amely azóta
is Betéti Társaság formájában mûködik.

z Nagyigmánd a keserûvízérôl vált világhírûvé. 1863-ban
Schmidthauer Antal komáromi gyógyszerész a legelôn rátalált annak forrására. Alkotórészeinek egyedi összetétele által nemcsak
hazánk, hanem a külföld minden hasonló gyógyforrását felülmúlta, a piacon 125 évig aratott sikereket, még az Amerikai Egyesült
Államokba is exportálták. Karrierjének az vetett véget, hogy a szövetkezeti idôkben a kutak körüli legelôket a tsz szántóföldként
hasznosította, és az intenzív termelésben alkalmazott mûtrágyázással, gyomirtózással nitritek, nitrátok, foszfátok stb. szivárogtak
a talajba. Ennek következtében a gyógyvíz oly mértékben szennyezôdött, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált, ezért a kutat
1988-ban lezárták.
z A település fôként mezôgazdaságból él, ezen belül is növénytermesztésbôl. A legkorszerûbb technológia terjedését és alkalmazását nagymértékben segítik a településen több üzemmel is jelen

Szabó Ildikó és Nagy László

Â
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Camembert sajt sólében

z Milyen fajtájú az állomány, és mekkora tehénlétszámról
van szó?
z Korábban Holstein-fríz fajtájú teheneink voltak. Most harminc
felé közelít a magyartarka fejôstehén létszámunk, ezt az állományt
az ôsi családi portán, még nagyapám idejébôl maradt istállókban
és nyitott szín segítségével gondozzuk. Egy másik telephelyen, elkerített legelôn valósul meg a szárazon állók regenerálódása és
felkészülése a következô laktációra, ez a helyszín pedig a növendékeknek is ideális környezet a fejlôdésükhöz (szív, tüdô, lábak kialakulásához). Számunkra ez alapozza meg a magas életteljesítményt elérô egyedeket, illetve az utánpótlást. Folyamatosan
emelkedik a létszám, már közel vagyunk a 80-as egyedszámhoz.
Azért került sor a fajtamódosításra, mert a magyartarka bikaborjaknak jó a piaca, értékesítésük nem okoz nehézséget. Elônye
még a magyartarkának, hogy az átlagos ellésszám mutatója 5 és
6 között van, míg a Holstein esetében ez alacsonyabb, 3 és 4 közötti. További elôny még, hogy magasabb beltartalmi értékû tejet
termelnek. Az átlagos tejzsír-tartalom 4% fölött van. Napjában
kétszer fejünk, egyszerû sajtáros gépi fejést alkalmazunk. A naponta termelt tej mennyisége 400-500 liter, ez 20-25 literes fejési átlagot jelent. A tej kétharmad részét a Gici Tej Kft. vásárolja
meg tôlünk, jelenleg 60 Ft-ot adnak literéért. Ennek kb. egyharmad részét dolgozzuk fel saját mûhelyünkben. Régi álmunk volt,
hogy a magunk megtermelte jó minôségû tejbôl egészséges élelmiszert állítsunk elô a család részére. Ez bôvült a közeli hozzátartozók, szomszédok, barátok ellátásával. A sok pozitív visszajelzés
hatására elkezdtünk ezzel komolyabban foglalkozni. További jelentôs probléma, ami indokolja, hogy a tejet feldolgozzuk, a tej átvételi árának szélsôséges ingadozása.
z Hogy oldották meg a tehenek takarmányozását?

Camembert sajt

Kiegészítésként az állatok kevés rétiszénát és kukoricadara formájában abrakot kapnak. Ezen túlmenôen biztosítjuk számukra az
ásványianyag- és nyomelem-szükségletet, amelyhez nyalósót
adunk az állatoknak. A legelô szélén az istállókhoz közel másfél
méter mély természetes tó található, amely egyben a vízszükségletüket is biztosítja egész éven át, illetve amelyben a nyári nagy
melegben kedvükre hûsíthetik is magukat a tehenek.
z A természetközeli tartási körülmények milyen hatással
vannak a tehenek általános állapotára?
z Megbetegedés ritkán fordul elô, így a tôgybetegség sem jellemzô. Az elvétve elôforduló esetekben állatorvosi kezelést alkalmazunk, és amennyiben az nem eredményes, akkor selejtezésre kerül sor. A természetes tartási körülményeknek köszönhetôen, és
mert az állatok télen is kijárnak a legelôre inni, a köröm és lábszerkezeti problémáink minimálisak, mert az állandó kopás, amely
nem betonon történik, hanem normál termôtalajon, optimálisan
karbantartja körmeiket. Ilyen jellegû beavatkozásra elvétve van
szükség. Az állomány jó állategészségügyi helyzetét továbbá azáltal is biztosítjuk, hogy külsô, más teleprôl nem fogadunk állatot,
így négyes mentes állományt sikerül már évek óta fenntartani.
A szaporodás-biológiai eredményeink is jónak mondhatók, ami
annak köszönhetô, hogy szinte állandóan a jószágok között vagyunk, ezért az ivarzókat kellô idôben kiszûrjük. Méreteink miatt a
számítógépes rendszer még nem rentábilis, saját naprakész nyilvántartásunkra hagyatkozunk. A szaporítóanyagot a Semex Kft.tôl vásároljuk, az ô szakemberük segít a párosítás irányításában.
z Mióta foglalkoznak tejtermékek készítésével, és milyen
termékek kerülnek ki a családi gazdaságból? – kérdezem
Ildikót, a ház asszonyát.

z A rendelkezésünkre álló, saját tulajdonú földterületen megterz A 90-es évek közepétôl foglalkozunk tejtermeléssel. Az egy-két
meljük a lucernát, a rétiszénát és a szükséges abraktakarmányt.
tehén tejének felhasználása éveken keresztül nem okozott nehézLucernát és rétiszénát évente az idôjárástól függôen több alkaséget, annak értékesítése és felhasználása a létszám növekedélommal tudunk betakarítani. A szénát nem fóliázzuk, hanem básével vált megoldandó feladattá. A tej körüli problémák ugyanúgy,
lázva kerül sor annak felhasználására.
mint manapság, mindig is megoldásra várÉn nem vagyok híve a monodiétás ertak. Elôször saját kútfôbôl, ill. idôsebbektôl
jesztett takarmányozásnak, ezért silókuhallottunk módszereket a tej tartósítására.
koricát nem termelünk. A takarmányoA gyártás során rengeteg kérdés merült fel
zást legelôre alapozzuk. Az állatok tabennünk, amelyekre válaszokat szerettünk
volna kapni. Szerencsénkre az utolsó pillavasztól ôszig kint vannak a legelôn, az
istállóból közvetlen kijárásuk van oda.
natban ráakadtunk a Csermajorban induló
A legelôt minden évben komposzttal tráképzésre, amely sajnos azóta már nem érgyázzuk, ennek eredményeként az egész
hetô el. Ez a tanfolyam sokat segített a milegeltetési idôszakban magas tápértékû
nôségi termékek elôállításában. A friss terSajt
mû
hely
nek
a
volt
nyá
ri
és nagy tömegû, változatos összetétemékek közül készítünk tejfölt, túrót, vajat,
konyhát építették át
lû növénytársulás áll rendelkezésükre.
joghurtot, ordát. Joghurtból van gyümölcsös
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ízesítésû, amelyhez a házilag általunk
készített lekvárokat használjuk. A lekvár
alapanyagát saját gyümölcsösünk biztosítja. Sajtjaink: ízesített gomolyák, parenyica, camembert, valamint Igmándi félkemény.
z Hol értékesítik a sajtokat?
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kon is ott vagyunk. Ezen alkalmakkor lehetôség nyílik a tapasztalatok kölcsönös cseréjére. Sok hasznos segítséget kapunk a
nagyobb gyakorlattal rendelkezô társainktól. Mindennapi munkánk során is elôadódnak váratlan helyzetek, amelyek megoldásához egyesületi társainkhoz fordulunk, és pl. a telefonos konzultáció segítségével is úrrá tudunk lenni a helyzeten.

z Piaci értékesítés tekintetében alkalLegelô magyartarka
z Milyen fejlesztési elképzeléseik vanmazkodunk a vevôi igényekhez: a hétvénak? – érdeklôdöm a családfôtôl.
geken, azaz pénteken és szombaton
árusítunk a környékbeli termelôi piacokon. A bábolnai piacra havonta egyszer, az esztergomira minden második héten megyünk.
z A közeli Szôkepusztán birtokunkba került egy major, amely alkalKomáromba minden nap lehetne menni, ott állandó piac van.
mas további fejlôdésünk és terveink megvalósításához. Tervezzük
Kézmûves rendezvényeken, vásárokon is kínáljuk termékeinket.
egy istálló építését, itt helyezzük majd el az állományt korszerû
Mindemellett a háztól való értékesítésnek is egyre nagyobb a szetartási körülmények között. Most beelôzte ennek megvalósítását
repe. Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen hívei az egészségtudaaz idôközben kiírt földpályázat. Számunkra az most fontosabb,
hogy földhöz tudjunk jutni, ami megalapozhatja a fejlesztéseink
tos táplálkozásnak, keresik a jó minôségû kézmûves termékeket,
irányát.
a házias ízeket. A fogyasztó napjainkban már saját maga szeretne
A késôbbi fejlesztéseink iránya pedig az, hogy az utánunk követmeggyôzôdni az elôállítás körülményeirôl, a termék és termékkezô nemzedék olyan tartási és takarmányozási technológiát, ill.
elôállító hitelességérôl.
olyan állapotokat örököljön tôlünk, amelyek inkább meghozzák a
kedvet ehhez az életformához, mintsem hátat fordítsanak neki.
z Milyen a kapcsolatuk a többi sajtkészítôvel?
Három fiúnk van, és annak reményében vállaljuk a ránk jutó nehézségeket, hogy valamelyikük tovább élteti a befektetett energiz Nagyon jó dolognak tartom a Sajtkészítôk Egyesülete jóvoltából
át és áldozatot.
szervezett szakmai rendezvényeket. Részt vettünk már külföldi tanulmányúton, illetve az évente megrendezésre kerülô sajtmustrá2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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II. rész
A tejgazdaságokban alkalmazott
tisztítási-fertôtlenítési technológiákról
A víz szerepe a tisztításban

A

víz a termelô üzemekben a tisztítás
és a csírátlanítás szinte minden
mûveletéhez szükséges. Minôsége
csak „ivóvíz” szintû lehet (201/2001-es kormányrendelet, X. 25.). Például káros mikrobákat nem tartalmazhat, a keménysége
megfelelô legyen, vas- és mangán-ionokat
ne tartalmazzon, mivel ezek a késztermékekben színváltozást és oxidációs hibákat
eredményezhetnek. Kloridion-tartalma pedig
a megengedett szintet ne haladja meg, mert
az ilyen víz a korrózióálló acélokat is megtámadhatja. Kemény vizek felhasználása esetén megfontolandó a szakszerû vízlágyítás
alkalmazása.
Gyakran elôforduló szennyezôdés a vízkô. Mindenütt képzôdhet, ahol meleg vízzel vagy csak
lúgos kémhatású – korszerûtlen, vízkô-képzôdés ellen nem biztosított – tisztítószerek vizes
oldataival tisztítanak. Eltávolítása általában savas kémhatású tisztítószerekkel történhet.
Általános szempontok a tejjel
és tejtermékekkel érintkezô felületek
tisztításához és fertôtlenítéséhez
A megfelelôen elvégzett elôöblítés után a
szennyezô anyagok eltávolításának, ezen belül
a fehérjemaradványok feloldásának fontos része a duzzasztás, a peptizálás és a zsír emulgeálása. Ezt általában, magas hômérséklet alkalmazásával, erôsen savas (1,5-2 pH értékû)
vagy lúgos (11,5-12,5 pH értékû) oldatok felhasználásával érhetjük el. A ma használatos
korszerû tisztítószerek a zsír oldásához megfelelô nedvesítô és emulgeáló, szuszpendáló
képességekkel is rendelkeznek. A tisztítandó
felületek védelme érdekében különbözô tenzideket, illetve vízlágyító szereket is adagolnak.
A magasabb koncentrációjú vegyszereket általában a tejfeldolgozó üzemekben használjuk,
a tisztítószer gyártójának javaslatai szerint.
A hômérséklet növelése fokozza a tisztítás hatásfokát, elôsegíti a tejalkotórészek oxidációját, csökkenti az oldatok felületi feszültségét,
és lerövidíti a tisztítás idôtartamát.
Szennyhordó képességen a tisztítószerek
azon tulajdonságát értjük, hogy a felületrôl
egyszer már eltávolított szennyet képesek-e
finom diszperzióban tartani, és meg tudjáke akadályozni a szennynek az ismételt lerakódását a felületekre.
Az áramlási sebesség növelésével, esetleg
a nyomásviszonyok fokozásával, valamint az
optimális hômérséklet biztosításával is fo-

kozhatjuk a szennyhordó képesség hatékonyságát. Ebbôl következik, hogy a megfelelô hatásfokú tisztítást és fertôtlenítést
az alkalmazott hômérséklet, a mosási idô, a
tisztítószer koncentrációja (pH értéke) és a
szakszerûen megválasztott mechanikai hatás (áramlási sebesség, nyomásérték stb.)
összhangjával teremthetjük meg (ún. Ziner
kör). Ezek egyben jelzik azokat a lehetôségeket is, amelyekkel – az üzemi adottságok
figyelembe vételével – megfelelô hatékonyságú tisztogatást lehet elérni. Például: ha
megfelelô teljesítményû mosószivattyúval
nem rendelkezünk, növelhetjük a mosási
idôtartamot, a hômérsékletet, esetleg a tisztítószerek koncentrációját, és fordítva.
Elsôsorban a tejfeldolgozó üzemek szakembereinek a feladata – az említett szempontok figyelembevételével – a szakszerû üzemi
tisztítási és fertôtlenítési technológia kidolgozása.
A tejtermelô gazdaságokban ezeket az értékeket általában a berendezést szállító, illetve karbantartó cég munkatársai határozzák
meg, a gépkönyvekben leírtak szerint, illetve
a javasolt technológia berendezések alkalmazása során. A fenti szempontok figyelembe vételével azonban minden üzemnek magának kell célszerûen – a termelt nyers tej
mikrobiológiai minôségének figyelembevételével – a saját rendszerét kidolgoznia.
A tisztítás és a fertôtlenítés
általános irányelve
Mint már láttuk, a tisztítás feladata a makroszkóposan látható szennyezôdés eltávolítása. Ennek során olyan felületet kapunk,
amely mentes a maradványoktól, a szennyezôdésektôl, és a tejjel vagy tejszínnel, illetve a késztermékekkel érintkezve azokat
már nem szennyezik.
Az alkalmazható szereket két nagy csoportra
oszthatjuk, úgymint egy- és kétfázisú szerekre. Az egyfázisúak esetében a tisztítás és
fertôtlenítés egy ütemben, a kétfázisúakénál
két ütemben történik.

kerülése érdekében langyos vízzel (max.
450 °C), nagy zsírtartalmú termékek esetében (például tejszín) melegebb vízzel történik. Magasabb hômérséklet alkalmazása
esetén különbözô fehérje-„ráégések” következhetnek be, amelyek állandó fertôzések
forrássá válhatnak, eltávolításuk gyakran nehéz feladat.
Vegyszeres tisztítás csak hatóságilag engedélyezett (OÉTI) vegyszerekkel történhet, a
gyártó vállalat által meghatározott töménységben, hômérsékleten. Ezeket az értékeket
a tisztítás során is ellenôrizni kell. Az automatikus vezérlésû tisztítórendszerekben a
pH-érték vagy a töménység mérése a vezetôképesség alapján, mûszerekkel történhet,
ehhez kapcsolódhat a tisztítószerek automatikus utánpótlása is.

Az utóöblítés feladata a szennyel terhelt tisztítóoldatok eltávolítása. Annyi vizet kell felhasználni, hogy a mosott felületek sav- vagy
lúgmentessé váljanak. Ennek ellenôrzése
fontos feladat, mivel a szer maradékai – a
tejbe vagy tejtermékbe bekerülve – rontják
azok minôségét. Egyben tejidegen gátló
anyagként is megjelenhetnek. Az öblítést
addig kell végezni, ameddig annak pH- értéke nem éri el az utóöblítéshez felhasznált víz
pH értékét.
Csírátlanítás történhet hôvel és fertôtlenítôszerrel. Nedves hô alkalmazásával jobb csíraölô hatást érünk el, mint a szárazzal, elsôsorban a tejfeldolgozó üzemekben. Forró
vízzel is történhet a csírátlanítás, jó hatásfokkal. Fontos feladat – amennyiben beépítésre kerültek – a csô-csatlakozók (pl. hollanderek, csapok) meglazítása, azért, hogy a
forró víz a tömítések mögé is be tudjon hatolni. Az ún. hegesztett tejcsövek alkalmazásakor a tisztítási és fertôtlenítési mûveletek
könnyen és szakszerûen lefolyhatnak.
Ma már a korszerû tejtermelô gazdaságokban is az egész üzemet zárt rendszerû, szétszerelés nélküli, kör-áramoltatásos tisztítási
CIP rendszerben (Cleaning in Place) tisztítják, fertôtlenítik. A tisztítás során – elsôsorban a tejfeldolgozó üzemekben – egy-egy
technológiai szakaszra terjedô úgynevezett
mosóköröket alakítanak ki, amelyeket egy
mosóközpontból irányíthatnak.

A tisztítás és fertôtlenítés mûveletei
Az elôöblítés célja a szennyezôdés fellazítása és víztartalmának növelése. A vegyszeres
tisztítás hatékonyságának növelése érdekében alapos öblítést kell végezni. Ez a fehérjék kicsapódásának, megszilárdulásának el-

Ugyanakkor rendszeresen biztosítani kell a
szükség szerinti, kézzel történô tisztítását
azoknak a részeknek, amelyek nincsenek bekapcsolva a cirkulációba. A korszerû
CIP rendszerekben az egyes mûveletek
automatikus mûködtetéssel üzemeltethetôk.

Â

18

2016. MÁRCIUS

A mosóközpont (elsôsorban a tejfeldolgozó
üzemekben) megfelelô számú és ûrtartalmú
tárolótartályból, valamint a szükséges számú
és kellô teljesítményû nyomó és esetleg
visszakeringetô szivattyúból áll. A tisztítószer
adagolása az erre a célra kifejlesztett berendezésekkel is történhet. A hôfok, a koncentrációk, a folyadékszint stb. mérésére és ellenôrzésére mûszereket és szabályozó elemeket építhetnek be a rendszerbe.
A tisztító és fertôtlenítô szerek
összetétele
A korszerû tisztítószerek általában összetett
készítmények. Több alapvegyszerbôl állnak,
ezenkívül még a különbözô hatások elérése
érdekében adalékanyagokat is tartalmazhatnak. Csupán egy alapvegyszerbôl álló tisztítószert – marónátron, salétromsav kivételével – ma már ritkán használnak a tejtermelô
gazdaságokban. A tejfeldolgozó üzemek
azonban ezeket alapvetô szerként alkalmazzák. Felhasználásuk elôtt a gyártóknak, illetve a forgalmazóknak – a hazai, illetve nemzetközi elôírásoknak megfelelôen – az illetékes hatósági intézetekkel engedélyeztetni
kell. Hazánkban ezt a feladatot eddig az
Országos Élelmezési és Táplálkozási Intézet
(OÉTI) látta el. A hatóság minden engedélyezett vegyszert engedélyezési számmal lát
el, amelyet a forgalmazó köteles a termék
csomagolásán is feltüntetni.
A tejtermelô gazdaságokban alkalmazott lúgos és savas kémhatású (pH) szerek összetétele esetenként változhat. Bizonyos környezetvédelmi elôírásoknak, illetve a tudományos eredmények gyakorlatban történô
alkalmazásával az összetételbeli, illetve felhasználásbeli lehetôségeik is megváltozhatnak. Ilyen esetben a szert ismételten engedélyezni szükséges. A korrózió csökkentése
érdekében különbözô inhibitorokat is keverhetnek a tisztítószerekbe (pl. nátrium-szulfit). A nedvesítô képesség fokozása, illetve
habképzôdés megakadályozása céljából is
sokféle anyag hozzáadására nyílik lehetô-

ség. Az említett adalékanyagokat vagy ezek
egymást segítô hatásmechanizmusát és bizonyos felhasznált nedvesítôszerek (tenzidek) mennyiségét, egymáshoz viszonyított
arányát a tisztítószer gyártók gyakran gyártási titokként kezelik, de az engedélyezési
okiratból tájékozódhatunk róluk.
A szervetlen fertôtlenítôszerek közül a klórvegyületek világszerte a tejgazdaság legelterjedtebb fertôtlenítôszerei közé tartoznak.
A klór és a víz érintkezése során rendkívül reakcióképes, de gyorsan bomló hipoklórsav
keletkezik, amely a mikrobákra nézve mérgezôen ható anyag. A különbözô klórvegyületek széles körû csíraölô hatásúak. Kiválóan pusztítják a baktériumokat, gombákat,
élesztôket, vírusokat, sôt a spórákat is, de
ez esetben hatásmechanizmusuk kifejtéséhez lényegesen hosszabb idôre van szükség.
Jól szagtalanítanak, viszonylag olcsók, és kiválóan öblíthetôk.
A felületaktív fertôtlenítôszerek közül korábban elsôsorban a kvaterner-ammónium sók
terjedtek el. A mikroorganizmusokba behatolva a sejtek fehérjéivel lépnek reakcióba, és
megszüntetik élettevékenységüket. Széles pH
értékben használhatók (2-11,5 pH), és jól
öblíthetôk. Sajnos a mikrobák egy része rezisztenssé vált az ammónium sókkal szemben. Ezért ma már a tejgazdaságban ritkábban alkalmazzák (pl. Nitrogenol, Sterogenol).
A hidrogén-peroxidok csíraölô hatása az
erôs oxidáló képességükön alapszik. Mivel
stabilitásukat megoldották, elterjedésük a
közeljövôben várható.
A szerves savak közül a perecetsav a hidrogén-peroxidhoz hasonló hatásmechanizmusú vegyület. Egyes vizsgálatok szerint a kórokozó spórákat is rövid idô alatt elöli. A forgalomban lévô készítmények stabilitása kiváló, viszonylag hosszú ideig tárolhatók. Hideg vízben is kifejtik hatásukat: 0,01-0,02%
töménységben is elégséges alkalmazni ôket.
Savas tisztítószerekkel jól keverhetôk. Lúgos

tisztítószer után alkalmazva, amennyiben
nem volt megfelelô az utóöblítés, hatásukat
elvesztik.
A jodofórok szerepe a tejgazdaságban ma
már nagymértékben csökkent. Széles csíraölô spektrumú fertôtlenítôszerek, de nehezen öblíthetôk.
A formaldehid kiváló fertôtlenítôszer, mivel a
fehérjéket denaturálja és redukálja. Nagy
hátránya, hogy mint gáz a légutakat, a nyálkahártyákat súlyosan károsító, maró anyag.
Tejgazdaságban fertôtlenítôszerként nem
használható.
A kombinált tisztító-, fertôtlenítôszereknek
nagy elônyük, hogy egy fázisban tisztítanak
és fertôtlenítenek. Egy vizes öblítés megtakarítható, gyorsabb a munka, kevesebb tisztítószerre van szükség (energia- és idômegtakarítás). Használatuk során nagyon fontos, hogy az elôöblítés szakszerûen történjen, mert az esetlegesen visszamaradó fehérjék csökkentik hatásukat. Kémhatásuk
szerint lehetnek savasak vagy lúgosak. Hazánkban ma már többféle ilyen készítményt
is forgalmaznak.
A habosított tisztítószerekkel (habtakarítók)
a tisztítás és fertôtlenítés is egy fázisban végezhetô el. Elônyük, hogy fizikai behatások
nélkül is viszonylag gyorsan eltávolítják a
friss szennyezôdéseket. Rásült, ráégett, erôsen szennyezett felületek mosására nem alkalmasak. Elsôsorban a tejfeldolgozó üzemekben, a nyitott tartályok, szállító kocsik,
csempék, padozatok tisztítására alkalmazhatók kiválóan. A hab kijuttatására megfelelô szóró berendezés szükséges; viszonylag
olcsó és egyszerûen kezelhetô, üzembiztos,
és kombinált tisztítást is lehetôvé tesz.
A megfelelô hatékonyságú tisztítás érdekében a habtakarítást, 6-7 óránként célszerû
megismételni. Savas és lúgos kémhatású
szerek egyaránt forgalomban vannak.

2 DR. MERÉNYI IMRE
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ELÔSZÓ A GÖRÖG TEJGAZDASÁGHOZ

G

örögország a tehéntej termelésben – természeti adottságainál fogva – szerény helyet foglal el az EU tagországok
között. Az ország déli részének éghajlata (forró és száraz
nyár) és felszíni képzôdményeinek egy része (kopár hegyek) kimondottan kedvezôtlen a szarvasmarha tartás szempontjából. Így
az ország szarvasmarha állománya az utóbbi évek átlagában valamivel 500.000, fejôstehén létszáma pedig 140.000 fô alatt maradt. A görög tejkibocsátás 2015-ben 710.000 tonna volt, ebbôl
az is látszik, hogy az átlagos tejhozam évi 5.000 kg körül mozog,
ami messze elmarad a nagy európai termelôk átlagától. Az viszont
nem látszik az adatból, de tény, hogy ez a mennyiség az ország
tehéntej szükségletének csak 40-45 százalékát fedezi, a többit
importból kell beszerezni.

z Ugyanakkor azt sok helyütt tapasztalhatjuk, hogy ha a természet egyik kezével elvon valamit az emberektôl, azt a másikkal
igyekszik visszapótolni. Így van ez görög földön is, ahol a (többnyire sovány, azaz szarvasmarha tartásra alig alkalmas) hegyi
és dombvidéki legelôk 2010-ben közel 16 millió juh és kecske tartására biztosítottak lehetôséget. Azóta az állomány mindkét faj esetében valamelyest csökkent. Ezek a (munkaráfordítást és kiegészítô takarmányozást tekintve) nagyon igénytelen
állatok azonban így is a görög mezôgazdaság teljes termelési
értékének több mint 10 százalékát adják. Ráadásul Görögország legelôinek 83 százaléka állami tulajdonban van, ezeket
egy bizonyos díj ellenében bárki igénybe veheti állatai számára (természetesen a helyi legelô-felügyelettel egyeztetve).

z Fentieken kívül van két olyan tényezô, amelyek miatt
Görögország tejtermelésére nagyon is érdemes odafigyelni. Egyrészt a görögök évszázados tapasztalatai két különleges terméket hoztak létre, nevezetesen a görög joghurtot és a feta sajtot (mindkettô tulajdonképpen az egyszerû parasztész terméke), amelyek mára világszerte ismertté és keresetté váltak. Másrészt Görögország egyes tejüzemeit már a nyolcvanas-kilencvenes években (EU támogatással) olyan szupermodern technológiával sikerült
felszerelni, amely szinte behozhatatlan versenyelônyt biztosít számára, különösen a késôbb csatlakozott országokkal szemben.
z Ezekrôl Dr. Lendvay Béla alábbi cikke részletes és mindenre kiterjedô áttekintést ad. A cikkhez – pusztán az érdekesség kedvéért – annyit lehet hozzátenni, hogy a görög joghurt amerikai sikertörténete egy török üzletember,
Hamdi Ulukaya nevéhez fûzôdik, aki 1994-ben (22 évesen) egy kis török faluból ment az USA-ba angolt tanulni.
Majd 2005-ben, apja (egy török paraszt) tanácsára megalapította a kizárólag görög joghurt gyártására szakosodott Chobani céget (a csobán szó törökül és görögül
egyaránt pásztort jelent). A Chobani forgalma öt év alatt
a nulláról egymilliárd dollárra ugrott, mára pedig megközelíti a 2 milliárd dollárt.
2 DR. TÓTH ENDRE

Görögország tejgazdasága
Beszámoló magyar szakemberek tanulmányútjáról
Görögország területe 131944 km2, Magyarországénál kb.
másfélszer nagyobb. Lakosságának száma viszont csaknem
megegyezô velünk: 10 millió 815 ezer/fô. Északon Albániával,
Macedóniával és Bulgáriával, keleten pedig Törökországgal
határos. Felszínét kopár, karsztos területek jellemzik. A hét
nagy ión szigetet beleszámítva Görögországnak mintegy 1300
szigete van, amelybôl mindössze 170 szolgál állandó lakhelyül.

G

örögország 1981 januárja óta
tagja az Európai Uniónak, amelynek segítségével, támogatásával fejlett országgá vált, egyike lett a
világ ötven legnagyobb gazdaságának, a
28 tagú Európai Unióban a tizenharmadik helyet foglalta el. 2003-2007 között
a görög gazdaság évi 4 százalékos fejlôdést ért el, amelyben a görög tejgazdaságnak is jelentôs szerepe volt.

Magyar szakemberek a csúcstechnikát is tanulmányozták a
FAGE tejüzemében.

z Egyre jobb hírek érkeztek a görög tejgazdaságról is. Ezért javasoltam mint az
akkori Tejipari Hírlap fôszerkesztôje, hogy

egy magyar szakemberekbôl álló csoport
Görögországba utazzon az európai uniós
tagsággal rendelkezô ország tejgazdaságának tanulmányozására.
z A szervezéssel engem és Bartha Istvánt,
az akkori Parmalat tejipari vállalat vezérigazgatóját bízták meg. A szervezés eredményes volt, és 1995 ôszén 24 tejipari
szakember elindult Görögországba. Csoportunkat a Földmûvelésügyi Minisztérium
vezetôi fogadták. Elmondták, hogy bár
Görögország már 14 éve tagja az EU-nak,
még emlékeznek arra, hogy mit jelentett a
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belépés. Csatlakozásuk a közös piachoz
egy csapásra nyitottá tette, külföldi irányba orientálta gazdaságukat, ami megkövetelte a termékek színvonalának emelését. Ezzel párhuzamosan könnyebbé vált
a fejlett technológiák átvétele. Javasolták,
hogy ha mindezt tapasztalni akarjuk, akkor tegyünk látogatást az ország legnagyobb, legjobb tejüzemében, a FAGE-ban.
Örömmel fogadtuk az ajánlatot, és már
másnap ez volt a programunk.
z Athén mellett, a thesszaloniki autópálya mentén találtuk a FAGE 50 ezer
négyzetméteres alapterületû tejüzemét,
amely formájában és kivételében lényegesen eltér a nálunk szokásos üzemi
épületektôl. Méltán nevezik nemcsak a
Balkán, hanem Európa egyik legmodernebb tej és -termékgyártó, valamint elosztó üzemének.
A FAGE az Európai Unió igényeinek megfelelôen, a legkorszerûbb technológia alkalmazásával óránként 50 ezer liter tejet
képes feldolgozni. Éves kapacitása 500
millió liter. Akkor a vállalat a hazai piac
háromnegyed részét uralta; 25 000 vevôpontot látott el termékeivel, mintegy
600 hûtôkocsi alkalmazásával.

A GÖRÖG JOGHURT
MEGHÓDÍTOTTA AMERIKÁT IS
z A FAGE a joghurt termelését az 1950es években kezdte, amikor a joghurt tradicionális, de nem kiemelt termék volt.
1975-ben azonban a FAGE páratlan változást indított el a görög piacon. Megalkotta a márkázott (totál) joghurtot, és
szüntelenül fejleszti az új táplálkozási
szokásoknak megfelelôen. Így jött létre
az alacsony zsírtartalmú, illetve zsírmen-

tes joghurtok teljes választéka. Ráadásul
az eredeti kínálatot a mézzel és gyümölcssziruppal készült változatokkal gazdagította. Innen indult a müzlis joghurt, a
juhtejes joghurt, a tejszínes joghurt és az
egész gyümölcsdarabokat és gabonaféléket tartalmazó joghurt.
Amire igazán büszkék a FAGE-nál, hogy
nemcsak belföldön, hanem egész Európában is sikerült megkedveltetni a görög joghurtot. A FAGE helyzete szilárd a nagy európai piacon. A FAGE a márkás natúr joghurtok piacvezetôje Angliában, és jó pozícióval rendelkezik az EU minden országában.
z Jelentôs eredménynek tartják, hogy nagy
sikere van a görög joghurtnak az USA-ban
is. Megcélozták és elérték, hogy a görög
joghurt forgalma elérte a 2 milliárd dollárt,
és az összes joghurt nagy népszerûségnek
hatására az értékesítésnek már több mint
40%-át képviseli. A sûrûbb állományú joghurt nagy népszerûségének hatására számos gyártó vette fel a termék-palettájára,
illetve bôvítette kapacitását.
1993-ban a FAGE elhatározta, hogy friss
fogyasztói tejet is gyárt, Tetra Top kartondobozos csomagolásban. A program
annyira sikerült, hogy felrázta görög piacot
az ízletes, kiváló minôségû és eredeti csomagolású FAGE Friss tej bevezetésével, s
ezzel ismét megszerettette a tejet az idôsebb fogyasztókkal és a gyerekekkel.

SAJTBAN GAZDAG ORSZÁG
z A sajtokat termelô és exportáló görög
cégek sokat fektettek be a modern szabványosítási és csomagolási technológiákba, hogy megfelelhessenek a magas
európai szabványosítási szabványoknak
(HACCP, ISO, AGROCERT).

Pihenôben Athénban. A látogatások után dr. Bartha István vezérigazgató
(középen) foglalta össze a szakmai tapasztalatokat a résztvevôknek.

Tejbeszállító tartálykocsi
mûszerfala a görög tejüzemben.
Ez is a csúcstechnika része.
Görögország sajtban gazdag ország, sajtkedvelô lakossággal. A görögök számára
a sajt nem csupán az egyéb étkezéseket
kiegészítô fogás, hanem önálló étel is. Az
egy fôre jutó évi sajtfogyasztás 25 kiló
körül mozog, ez az EU tagországai közül
az egyik legnagyobb. Sajttermelés tekintetében Görögország a 28 EU tagország
között a 9. helyen áll.
z Minden egyes tájegységnek megvan a
maga jellegzetes sajtféléje. A talaj, a növényzet, a mikroklíma, a helyi állatfajták
és a hagyomány – mind hatással voltak
a helyi sajtok kialakulására. Az emberek
mindig is keresték ezeket a helyi sajtkülönlegességeket, amelyek neve rendszerint utal származási helyükre. A sajtfajtáknak típus és származási hely után történô elnevezése évszázadokig e termékek védjegyéül szolgált, segítette a fogyasztók eligazodását.
z A hagyományt követve a görög sajtkészítôknek sikerült komoly sajtválasztékot
elôállítaniuk, némely sajtjuk egyedülálló
az egész világon. A sajtkészítés mestersége évek hosszú során át fejlôdött. Pl. a
feta sajtot Görögországban több mint
kétszáz éve gyártják, és elsô helye a görög vacsorázó asztalokon megkérdôjelezhetetlen. Figyelemre méltó, hogy Görögországban kb. 300 féle sajtot állítanak
elô kisebb vagy nagyobb mennyiségben,
ezek közül az Európai Bizottság 21 fajtának ítélte oda az OEM (Oltalom alatt álló
Eredet Megjelölés) státuszt. Az OEM státusz azt is garantálja, hogy az adott sajtot régóta készítik a helyi hagyománynak
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z A csúcstechnológia alkalmazása – már
akkor – elôsegítette, hogy termékeikre 4
hét minôség-megôrzési idôt biztosítottak, és évente 6%-os forgalom-növekedést irányoztak elô, ami évente 330 millió dollár árbevétel többletet jelent.

Ismerkedés Athénnal. Egy régiség az ókori idôkbôl.
Ma az Athéni Fesztivál elôadásainak színtere
megfelelôen, és a gyártmány eleget tesz
a magas minôségi és higiéniai követelményeknek.
A kefalotiri a gravierával és a fetával
együtt a legnépszerûbb sajtok közé tartozik Görögországban. A kefalotiri juhés/vagy kecsketejbôl készül. Nagyon kemény állagú, halványsárga színû, erôs
ízû, száraz textúrájú sajt. Története a bizánci idôkig nyúlik vissza, és úgy tartják,
hogy a legtöbb görög keménysajt ôse.
z A fiatal sajtokat legalább két-három hónapon át érlelik, míg az öreg kefalotiri
akár egy éves is lehet, ilyenkor szárazabb
és erôsebb ízû. A kefalotiri íze hasonlít a
Gruyére-ére, de erôsebb és sósabb. Ezt a
sajtot fogyaszthatjuk magában vagy számtalan tészta-, hús- és zöldségételhez. Felszeletelve vagy kockára vágva meg is süthetô: ez a hagyományos görög „saganaki”. Reszelve különösen alkalmas szószok,
pizzák, pörköltfélék és saláták ízesítésére.
Ezt az erôs ízû, sajttálakra ideális sajtot
gyakran szolgálják fel friss idény jellegû
gyümölcsök (pl. körte, füge, szôlô) mellé,
vörösbor és kolbász kíséretében.
z A FAGE termékfejlesztési osztálya éppen látogatásunk idején készült el Trkalino nevû sajtjával, amely Flair cottage
chese alacsony zsír- és kalóriatartalmú
friss sajt. Egy új kemény, enyhén sós ízû
sajt a Plagia, 1955-ben került a piacra
nagy sikerrel, de a cég gyárt Hollandiából
honosított sajtokat is.

AZ ALAPANYAG SZÁRMAZÁSA
z Görögországban 16 millió juhot és kecskét tartanak, amelyek tejét sajt, vaj és
joghurt készítésére használják. Szarvas-

marhát inkább csak a medencékben tartanak. Számuk 1,2 millió, amelyeknek
mintegy fele a tejelô tehén. A tej begyûjtésére Macedóniában, Trákiában, Epiruszban, a Peloponnészoszon, Krétán a
FAGE korszerû tej-gyûjtôállomások hálózatát építette ki. A FAGE know-how segíti ezeket az egységeket az állatok kiválasztásában, az állatorvosi ellátásában, a
higiéniás feltételek biztosításában.
z Mivel Görögország nem önálló a tejbôl
mint alapanyagból, az EU országaiból –
elsôsorban Németországból, Franciaországból és Olaszországból – érkezik tej
feldolgozásra.

CSÚCSTECHNOLÓGIA
A GYÁRTÁSBAN
z A fogyasztói tej gyártására a FAGE a
Tetra Top csomagoló berendezést választotta ki. Elôször három töltôberendezést
állított üzembe, egyenként 3500 liter/óra
teljesítménnyel. Azóta 4 db legújabb típusú TT/3-as teljesen automatizáltat vásárolt, amelyeknek egyedenkénti töltôkapacitása 9.000 liter óránként. Üzemlátogatásunk során összesen 8 töltô vonalat láttunk az üzemben, ebbôl 7 Tetra
Top, 1 pedig Tetra rex/6-os töltôvonal.
z Akkor a vállalat háromnegyed részt teljes zsírtartalmú, továbbá 1%-os diétás és
1,5%-os tejet csomagolt és értékesített.
A joghurt üzemrészben rendelkezésükre
állt 8 db 35.000 liter ûrtartalmú Goovec
silótartály, ebben végezték az alvasztási
mûveletet. A 95 mm-es joghurtpoharak
töltésére 7 db modern Hamba csomagoló egységet használtak. Teljesítményük
15-18 ezer pohár volt egységenként.

z A csúcstechnológia alkalmazása elragadtatta a magyar szakembereket. Akkor
még Magyarországon csak elvétve akadt
a FAGE-hoz hasonlóan jól felszerelt
üzem, ezért is bizakodással vártuk az
EU csatlakozásunkat, ami 2014. május
1-jén következett be. Hogy hozott-e
csatlakozásunk hasonló fejlôdést, amilyet Görögországban tapasztaltunk, azt
döntse el az olvasó.
z Végezetül megemlítem, hogy szabadidônkben kerestük a magyarországi tejboltokhoz hasonló (akkor még létezett) görög
tejboltokat, a galaktópolinokat, amelyeket
meg is találtunk. Ezekben elsôsorban tejet és tejtermékeket árusítanak, de
ugyanitt fagylaltok is nagy választékban
kaphatók, mérsékelt áron. A tejtermékek
királynôje a görögöknél a joghurt, amely
nem hiányozhat egyetlen tejboltból sem.
z Ma már a görög sajtok a SZEGA Foods
nagykereskedelmi vállalat, a joghurtok
pedig a Danone útján Magyarországon is
megvásárolhatóak.
z Amilyen jó hírek érkeztek az 1900-as
évek végén Görögországból, olyan rossz
híreket hallottunk 2011-tôl, hogy ti, az
ország csôd szélére került. A válság a tejgazdaságot is elérte. Elsôsorban abban,
hogy a görög hegyvidékekre korábban
igen jellemzô juh- és kecsketenyésztés
kihalófélben van a falvak elnéptelenedése miatt, ami a tej mint alapanyag
hiányát okozza.
A csôdhelyzetet az infrastrukturális fejlesztésekkel és a rekordméretû fogyasztással indokolták. Az ország a legsúlyosabb recesszióba zuhant, a mûködést hitelezô európai bankrendszer az euró
összeomlásával fenyegetett.
A kormány az euróövezeti tagság megtartása érdekében súlyos megszorításokra kényszerült.
z A látottak alapján azonban bizakodóak
vagyunk, hogy Görögország kikerül a válságból, amit fejlettsége folytán a tejgazdaság is elôsegíthet.

Kép és szöveg:
2 DR. LENDVAY BÉLA

www.tejgazdasagiszemle.hu

A fû szilázs minôsége
Mivel a tehenek tejtermelése az utóbbi években
lényegesen megnövekedett és ezzel a tápanyagigényük
is egyre nôtt, valamint a bendô kapacitása ezzel
szemben limitált, már nem elegendô egyszerûen csak
szilázst termelni, hanem a minôségi szilázs
készítésre kell törekedni.

A

fûféléknek a kukoricához viszonyítva relatívan kevesebb a cukortartalma és magasabb a fehérje tartalma, magasabb a puffer kapacitása, amely megnehezíti az erjesztését. A vágási magassága is
eltérô (5-7 cm fû és 20-30 cm kukorica), amely megnöveli a kockázatát a
talajjal/Clostridiumokkal való szennyezôdésének.
Azért, hogy jó minôségû fû szilázst tudjunk elôállítani, figyelnünk kell néhány
tényezôre:
A jobb erjedés és a magasabb tápanyagtartalom menedzselése:
Helyes betakarítási idô megválasztása (30-45% szárazanyag): A növénynek ebben a növekedési szakaszában remek egyensúly van a cukortartalma
és a puffer kapacitása között, ugyanakkor a nyersrost tartalma is elfogadható. Az optimálisnál alacsonyabb szárazanyag tartalom esetén megnô a kockázata a Clostridiumokkal való szennyezôdésnek, valamint magasabb veszteségekre számíthatunk a kicsorgás miatt. Magasabb szárazanyag tartalom magasabb nyersrosttartalmat jelez, amely megnehezítheti a tömörítést.
Tömörítés (> 650 kg/m3): a legfontosabb mûvelet a szilázs készítésénél a
tömörítés. Az egész technológiai folyamatot igazítani kell a tömörítô gépek
kapacitásához. A tömörítés ne legyen több mint 1 tonna szárazanyag/óra/
tömörítô gép tonna. Minden plusz kg a szilázs minôségét javítja.
Takarás: optimális estben, a silót egy nap alatt töltsük fel és még aznap takarjuk le. Azonban néhány esetben a feltöltési idô meghaladja a 24 órát, de
semmiképpen nem ajánlott kiterjeszteni a feltöltési idôt 72 óránál hosszabb
idôre. Egy jó tömörítés és egy megfelelô takarás stabilan fogja tartani addig
a szilázst, amíg fel nem használjuk. Ezek a tényezôk megakadályozzák penészgombák növekedését, ezáltal a további mikotoxin termelést.
Beoltás baktériumokkal: az olyan szilázsokat, amelyek kívül esnek a megadott szárazanyag értékeken (25-45%), kezelhetjük kémiai anyagokkal,
hogy elérjük a megfelelô hatást. A nedves vagy piszkos szilázsokat kezelhetjük azért, hogy a Clostridiumokat visszaszorítsuk (például nátrium-nitrittel),
ugyanakkor kezelhetjük a száraz szilázsokat is hogy megakadályozzuk a
penészek szaporodását, amely a rossz tömörítés miatt jön létre (például
propion savval).
A szilázs beoltása biztonságosabb és olcsóbb alternatívát jelent, mint a savas, vagy kémiai kezelések. Mivel a fô problémát a fû szilázsnál a savasodás jelenti, homolaktikus tejsavbaktériumokat (LAB) kell használni. Mindazonáltal a homo-és heterofermentatív tejsavbaktériumok kombinációja
nem csak a jó fermentációt garantálja, hanem egyben jobb aerob stabilitást
is biztosít. Az aerob stabilitás forog kockán, ha a tömörítés nem megfelelô,
ha a viszonylag nagy silóméret miatt a siló nem ürül elég gyorsan (25 cm/nap
télen és 50 cm/nap nyáron) és/vagy ha a szilázs vágott felülete egyenetlen.
A beoltás lehetôvé teszi a jobb eredmények elérését.
Mikotoxin szennyezettség csökkentése:
A mikotoxin-szennyezettség tekintetében nincs biztonságos szint. Számos
esetben a mikotoxinokat nagyon összetett problémaként kell kezelnünk.
Ezért javasolt mikotoxin inaktiváló adalék használata.
BIOMIN megoldások a jobb minôségû fû szilázs készítéséhez és a
jobb teljesítményhez
Biomin BioStabil® Plus: hetero- és homofermentatív baktériumok keveréke a jobb erjedésért, és az aerob stabilitásért; magasabb szárazanyag-,
tápanyag- és energia-visszanyerés lehetséges a szilázsból.
Biomin® BioStabil Wraps: homofermentatív baktériumok keveréke, amely
a bálázott szilázsokhoz ajánlott, a jobb erjedéséhez és a jobb szárazanyag-, tápanyag- és energia-visszanyeréshez.
Mycofix® termékcsalád: mikotoxin inaktivátor három különbözô stratégia
alapján: köthetô mikotoxinok megkötése ásványi anyagok szinergista keveréke által (például aflatoxin és ergot alkaloidok), a nem adszorbeálható mikotoxinok biotranszformációja biológiai összetevôk által (például
a zearalenon, fumonizinek, deoxinivalenol és egyéb trichotecének) és
biovédelmet jelent, mivel növényi és alga kivonatokkal támogatja az immunrendszert, a bél nyálkahártyáját és védi a májat.
BIOMIN Magyarország Kft.
Tel.: +36 23 703 016 • office.hungary@biomin.net • www.biomin.hu
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KKASE – Sajtkészítôk Egyesülete

K

özgyûlést tartott a KKASE – Sajtkészítôk egyesülete március
3-án, melyen sor került az Alapszabály módosítására.
Az összejövetelt felhasználták arra, hogy tájékoztassák az egyesület
tagjait a vidékfejlesztési program pályázati lehetôségeirôl. Értelmezték azokat a lehetôségeket, amelyek a sajtkészítôk számára elérhetôek, és az egyesület segítségével megvalósíthatók.
A KKASE – Sajtkészítôk Egyesületének eltökélt célja, hogy
tovább folytatja a Magyar Sajtút Hálózat bôvítését, amelynek a követelményrendszere,
és a csatlakozás menetének
kidolgozása már nagyobb részben elkészült, most gôzerôvel
folytatódik a munka a hátraléA közgyûlés résztvevôi
vô feladatok befejezésére.
A sajtok minôségének javításában és a karakteres magyar kézmûves sajtok megteremtésében az évi egy alkalommal, októberben
Nagyegyházán tartott Sajtmustra rendezvény fontos szerepet játszik. Jól érzékelhetô a fejlôdés ezen a területen, egyre
több sajt felel meg nemzetközi összehasonlításban is a
minôségi követelményeknek.
Az erdménnyel még nem elégedettek az egyesület tagjai,
szeretnék felgyorsítani a fejlôdés folyamatát. Ennek érdekében olyan döntés született,
hogy évente május hónapban
Michaletszky Anna titkár,
a Gyomaendrôdi Sajt és TúróKocsis Pál elnökhelyettes,
fesztiválon is Sajtmustra renKovács László elnök
dezvényt tartanak.

Megérkeztek a bivalyok Mezôtúrra

E

lérkezett a sokak által várva várt pillanat. Nyolcévnyi kitartó
munka eredményeként februárban megérkezett Olaszországból
Mezôtúrra az elsô, Mediterrán olasz fajtájú bivalyszállítmány. Takács
Zoltán az Italiagro Kft. ügyvezetôje elmondta, hogy a telep már egy
éve elkészült, de az állatok importját a kéknyelv betegség okozta állategészségügyi és járványvédelmi óvintézkedések hátráltatták.
Az országosan egyedülálló élô állat import keretében 32 db vemhes, elôhasi üszô és 2 db tenyészbika érkezett az észak-olaszországi Cremona megyébôl az Italiagro Kft. Földvári úti telephelyére.
A 4-6 hónapos vemhes üszôk a 300-310 napos vemhességi idejük letelte után, az elsô ellésüket követôen folyamatosan kezdik
majd meg a laktációs termelésüket az állattartó telepen.
A megtermelt bivalytej feldolgozásása a Földmûvelésügyi Minisztérium fenntartásában mûködô gyomaendrôdi Bethlen Gábor Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola és Kollégium tangazdaságában bérelt, a technológiai igényeknek megfelelôen kialakított és felújított tejfeldolgozó és sajtkészítô üzemben kerül majd sor.
Mezôtúr város vezetôi abban bíznak, hogy a beruházás mind gazdaságfejlesztési, mind gasztronómiai és turisztikai szempontból elônyös lesz majd a település
számára.
A mezôtúri bivalytejbôl készülô
„valódi” mozzarella sajtok és
egyéb tejtermékek (pl. ricotta,
joghurtok, pudingok, helyi ízesítésû sajtok, stb.) és édességek a tejtermelés beindítása
után várhatóan néhány hónaTakács Zoltán cégvezetô
pon belül kerülhetnek kereskedvenc állataival
kedelmi forgalomba.
2 FORRÁS: ITALIAGRO KFT.

Szerkesztôségünk postájából
A Tejgazdasági Szemle kiadványunk elsô száma 2014 januárjában látott napvilágot. Azóta mindössze két esztendô telt
el, ami igen rövid idô az újság életében, de jó alkalom arra,
hogy visszatekintsünk a lap indulása óta eltelt idôszakra.
Közreadunk most néhány a szerkesztôségünkbe érkezett olvasói levelet, amelyek tükrözik a rólunk alkotott képet.
Köszönjük a küldött leveleket, a bennük megfogalmazott javaslatokat. Arra bíztatom Önöket, hogy továbbra is kövessék figyelemmel írásainkat és kritikai észrevételeikkel járuljanak hozzá célkitûzésünk eléréséhez, a tejágazat fejlôdésének minél átfogóbb
bemutatásához.

AZ ÚJ LAP, MINT AZ IPARÁGUNK
ÉLETÉNEK EGY RÉSZE

A

Tejgazdasági Szemle eddig megjelent számai meglepetésként
szolgálnak számomra, amihez gratulálok. Külön azoknak,
akik történelmi feladatként vállalták – múltunk nyomdokain járva –
egy régi szakmai lap felélesztését. Úgy gondolom, ez mérföldkô is
lehetne a tejgazdaság további fejlôdése szempontjából.
Kétségtelen, hogy a lap elsô, 1921. évi megjelenése óta, óriásit fejlôdött az egész tejgazdaságunk. Ezt tükrözi a mai Tejgazdasági
Szemle is, amelynek terjesztése nemcsak belföldön, hanem külföldön is sikeres lehet. Javasolom, hogy technikai fejlôdés bemutatása mellett soha se feldkezzenek meg írásaikban azokról az emberekrôl, akik a tejgazdaságot üzemeltetik, és a további szereplôirôl sem.
Szívesen olvasnék a lapban régi lapszámokból részleteket, cikkeket.
Köszönöm, hogy felhívták figyelmemet a folyóiratra. Ígérem, figyelemmel fogom kísérni és másoknak is ajánlani fogom az új lapot,
amelyet már is, „a mi Lapunknak” tekintek.
2 Németh Vilmos – ny. elnök vezérigazgató

A TEJGAZDASÁGI SZEMLE, A SZAKMA KÖZLÖNYE

Ö

römmel vettem kézbe az 1921. évben megjelent Tejgazdasági Szemle mintájára, 2013-ban megújított szaklapot, amely
ugyanazon fejléccel jelent meg, mint 95 évvel ezelôtt. Ez nem más,
mint a hagyomány ápolása, dicsô múltunk emléke. Örvendetes,
hogy napjainkban akadnak még, akik ilyen munkára vállalkoznak.
Úgy látom, hogy a Tejgazdasági Szemle a tejtermelôk, gyakorló tejipari szakemberek, fontos kapcsolatteremtô fóruma, szakfolyóirata lehet, és kívánjuk, hogy legyen is. Gratulálok a kellemes színekben, kiváló minôségû papíron, érdekes tartalommal megjelenô, reménykeltô új Tejgazdasági Szemlének, amely a tejgazdaság helyzetének javításához a jövôben sokat tehet. Egyben felvilágosítást
adhat minden szakmai igényû kérdésben, új gépek, berendezések
beszerzési lehetôségeirôl, vételekrôl, eladásokról, sôt a munkaerô
közvetítésekben is, részt vehet. Sikere így nem lesz kétséges.
2 Dr. Szalontai Éva – Magyar Újságírók Szövetsége

AZ ÁLLATVÉDELEMRE IS ÜGYELNEK

S

zívbôl gratulálok a tartalmas, színvonalas újsághoz, és a cikkekhez. Helyes útnak tartom a kis és közepes gazdaságok bemutatását, azoknak egy-egy megjelenô példányban, kialakított arányát. További sok sikert kívánok a magam és a Lajoskomáromi Tejtermelô Kft., nevében a lap szerkesztôségének, munkatársainak,
sôt olvasótársaimnak is. Felhívom a szíves figyelmüket, hogy a közölt képekre ügyeljenek, mert például, a szentei borjak tartásáról
közölt mód miatt az állatvédôk esetleg tiltakozhatnak.
2 Szili József ügyvezetô, szakosztály elnök
Várjuk leveleiket: Tejgazdasági Szemle 1142 Budapest,
Dorozsmai utca 211-213. 4. lph. 414/a,
vagy a tejgazdasagiszemle@gmail.com e-mail címen.

Magyar tejtechnológiai sikerek Magyarországon és nemzetközi megmérettetés

Tejválság Magyarországon
A vertikális integráció az ágazat gazdaságosságának
fenntarthatósága érdekében a hazai tejtermelés
és feldolgozás összefüggésében az elmúlt években
termelôi igényként fogalmazódott meg.
A kialakult hazai helyzetre a tejfeldolgozás megvalósíátására az
Agrometal csoport szinte egyedüli hazai vállalkozóként – több mint
25 éves hazai és nemzetközi tapasztalatait felhasználva – épít
különbözô kapacitású tejfeldolgozó üzemeket.
Az üzemi igényekre megfogalmazott technológiai megoldásoknál
minden esetben felhívjuk üzemeink figyelmét a megvalósítás
anyagi kockázatára, az optimális piacorientált termékstruktúra
összeállítására.
A gyors piacra jutás érdekében a termékkiválasztás fôbb szempontjai:
– regionális igények elsôdleges kielégítése
– egyedi, házias jellegû, napi frisstermékek elôállítása
– minôségi sajtok elôállítása a heti vagy idôszakos tejfeleslegek
levezetésére
– magas élômunka-igényes tejmanufaktúra létrehozása.

3000 l-es tejfeldolgozó üzem

A

z EU tejtermelésben és feldolgozásban felkészültebb országai piaci potenciáljuk érdekérvényesítése révén tej túltermelésre rendezkedtek be. Az Uniós szabályozás kvótarendszerében biztosított meghatározott szerepükkel az utólag
csatlakozó országok hátrányos tejpiaci helyzetet kihasználva feszültséget indukáltak a hazai termelôk és feldolgozók viszonyában. A magas technológiai színvonalon elôállított, de beltartalmában sok esetben silány minôségûhazai piacokra vitt tejtermékek
dömping-, akciós áron a hazai feldolgozóipart bizonytalanították
el és okoztak sokszor az elôállítási költségeknél is alacsonyabb átvételi árakat, ezzel pedig hatalmas veszteségeket, elsôsorban a
kiszolgáltatott helyzetben lévô tejtermelôknek.
Erre a termelôk reakciója – a feldolgozásban remélt árnyereséggel
–, hogy újonnan épített tejfeldolgozó technológiákkal kompenzálják veszteségeiket.
Ezt segíti elô az az irányzat, hogy az Unió
az exportáló országok termeléscsökkentése helyett a hazai kisüzemi tejfeldolgozást
támogatja.
A hazai szabad piacon a tej felvásárlási ára
napjainkra elérte az 55 Ft/literes mélypontot, ami a tej elôállítási 75-85 Ft/l árat figyelembe véve elviselhetetlen a tejtermelôknek, akik ezáltal kényszerhelyzetbe kerültek:
– vagy beruházásokkal, piacképes, saját
elôállítású tejtermékeikkel megpróbálják
veszteségeiket csökkenteni
– esetleg tejfeldolgozó szövetkezetek létrehozásával igyekeznek a felvásárlási
árakat stabilizálni és a feldolgozott tejtermékek értékesítésével kompenzálják
veszteségeiket
– végsô esetben állománycsökkentéssel
vagy húsmarha állományváltással kísérleteznek.

Az így elôállított tejtermékek házias megjelenésük vagy kiszerelésük révén sok esetben egyedi értékesítési csatornákon – mobil kocsikban, kenyér-zöldség üzletekkel való közös értékesítésben – kerülnek értékesítésre, de ma már egyes nagykereskedôk
is keresik ezeket az egyedi, hagyományos ízvilágot tükrözô termékeket.
Várható, hogy ezen kényszermegoldásokkal a magyar tejpiac válságos állapota ezekkel a kormányzat által is támogatott kisüzemi
tejfeldolgozók megépítésével, új termékek piacra kerülésével,
esetleg importhelyettesítô termékek gyártásával javul a tejtermelô és feldolgozó üzemek jövedelmezôsége, és nô a nagy feldolgozók tej iránti kereslete, ami a tejátvételi árak növekedését és a tejfelesleg csökkenését eredményezheti.
A BE REN DE ZÉ SEK RÔL:
Az Agrometal megalakulásától kiemelt szerepet tulajdonít a komoly know-how tartalmú technológiáinak. Az Agrometal brand
nem egy tejgyárat, hanem magas minôségi
elvárásoknak megfelelô, hazai fejlesztésû
és gyártású berendezéseket jelent, ami magyar termékként van jelen Mongóliától Németországig, Skandináviától Észak-Afrikáig.
Berendezéseink egyedi tervek alapján, vevôink igényének megfelelôen készülnek a
legkisebb 200-300 l-es, esetleg konténerbe telepített tejfeldolgozótól a komoly K + F
tevékenységünket is fémjelzô 100-200 ezer
liter napi feldolgozású tejüzemekig. Nagyüzemi sajtgyáraink, túrórudi gyártó gépsoraink világszerte ismertek és keresettek.

Konténerbe telepített mini
tejfeldolgozó

2 MONOSTORI LAJOS
Agrometal cégcsoport – elnök

BIZERBA fejlesztések az élelmiszer elôállítóknak
CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô mérleg és statistics.BRAIN szoftver
A Bizerba Mérleg Hungária, mint profi élelmiszeripari mérlegek és
címkézô berendezések forgalmazója kifejlesztett az élelmiszeripar
számára egy súlyellenôrzési rendszert. Így már nem csak mérleges
részmegoldásokat kínálunk, hanem komplett eszközökkel együttmûködô
szoftveres alkalmazást, amely a termékek gazdaságos gyártását támogatja.

Egyszerûen kézben tartható a termelési
folyamat szoftveres támogatással!
CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô
a minôségbiztosítás és termelés részére
Az élelmiszeriparban a (Checkweigher) futószalagos súlyellenôrzô
mérleg optimalizálja az elôrecsomagolt, egalizált élelmiszerek tömegét.
A CWxmaxx a különféle áruk súlyosztályok szerinti osztályozásával,
szabályozhatja a félkész termék feldolgozását. A Bizerba berendezés
modulrendszerû felépítésével rugalmasan illeszthetô a különféle gyártósorokhoz, a szabályozási jelkimenetekkel a töltés mennyiség kontrollálására
is alkalmas. A készülék érintôképernyôs színes kijelzôjén több fontos
mutató egyidejû megjelenítése gyors adatkiérté-kelést tesz lehetôvé.
A súlyadatok sokrétû statisztikai feldolgozását és grafikai ábrázolását
a _statistics.BRAIN szoftver teszi lehetôvé.

A _statistics. BRAIN szoftver
a gyártási folyamatszabályozásra
A munkafolyamatok ellenôrzését a csomagolt-egalizált termékek
elôállításánál az EK irányelvek, ill. a 25/2000 GM-FVM rendelet kötelezôvé
teszi. A Bizerba kifejezetten az egalizált termékek súlykontrolljához
fejlesztette ki a folyamatszabályzó _statistics.BRAIN szoftvert,
amely gondoskodik az áruátvételtôl a termékkibocsátásig a töltômennyiségek és folyamatok ellenôrzésérôl. A számítógépre csatlakoztatott
mérleges munkaállomásokkal a program, megvalósítja a termékek,
gépek, mûszakok határérték-szabvány szerinti ellenôrzését, és az adatok
kiértékelését, dokumentálását.

Az élelmiszeripari elôállítók _statistics.BRAIN –
szoftverrel optimalizálhatják, rugalmasabbá tehetik a termék elôállítást.
Mivel az informatikai rendszer által biztosított támogatás lévén, kevesebb
élômunkára lesz szükség; ezáltal pontosabb és
hibamentes lesz a termékelôállítás. A termelési adatok azonnali kiértékelésével gyorsabban
és hatékonyabban tud beavatkozni a termelési folyamatokba.
A 100%-os ill. mintavételes termékellenôrzéssel csökken
a drága túltöltések, selejt, a hibajavító utómunka mennyisége, amely
elôsegíti a szállítási határidôk betartását.
A _statistics. BRAIN szoftverrel a töltômennyiség folyamatos ellenôrzése során elkerülhetô a termék alul- és felültöltöttsége.
A mérési eredmények folyamatos kiértékelésével csökkenteni tudja a
túltöltési veszteségeket. Így megtakarítja a túltöltési költségeket,
csökkenek az állásidôk az üzemben, növekszik a bevétel és javul
a vevôk elégedettsége is.
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