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HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk novemberi számában sajnálatos módon a
„Mérföldkô – Tagországi válaszlépések a tejágazat
kihívásaira” címû cikkünk alól kimaradt a fotókat készítô
neve, amelyet most pótolunk. A fotók aláírása: Tej
Terméktanács – Vámosi-Nagy Gergely
A fotóriportertôl és olvasónktól elnézést kérünk.

z Egy esztendôvel ezelôtt látott napvilágot
a Tejgazdasági Szemle elsô száma, s követte még öt, a szakmai közvélemény érdeklôdését, rokonszenvét és támogatását
kivívó kiadványunk. Hasonló szakmai fórum jelent már meg korábban is, de a
tejtermelést sújtó válság lohasztotta az
érdeklôdést, a veszteségek elérték a szaklapkiadást is, s megfojtották a hasonló
szakmai kezdeményezéseket. De most már kifelé lábalunk az
ágazatot sújtó válságból.
z Mind a jövedelmezôség, mind a tehénlétszám, mind a termékeink iránti hazai és nemzetközi érdeklôdés növekszik. S ezzel
együtt az ágazat is magához tért.
Egyre nagyobb a nemzetközi színvonalú beruházás, a tejipari innováció, az új megoldások iránti érdeklôdés. Minden bizonnyal
ez az oka, hogy lehetôség nyílt egy saját lábán megálló, az elôfizetôk jóvoltából, szakmai lelkesedésbôl élô szakmai orgánum
megjelenésére.
z Nem csupán a lap, hanem sokkal inkább az ágazat eredményeit elismerô jelzés, hogy lapunkba tanulmányt, cikket írt a
szakma megannyi kiválósága, elismert szakembere, kutatója,
minisztériumi irányítója.
z Interjút adott lapunknak Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter és Czerván György, az ágazatért felelôs államtitkár is.
Ennek is köszönhetô, hogy lapunk egyre nélkülözhetetlenebbé
válik a tejtermeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó szakemberek körében.
z Több cikkben mutattunk be tejgazdaságokat, és elkezdtük
a különbözô tejtermelô országokról szóló bemutató cikksorozatunkat.
z A legjobbakról példát venni, az eredményeket megmutatni, az
ismereteket közkinccsé tenni az új esztendôben is a legfontosabb feladata lesz kiadványunknak. Annál is inkább, hiszen a
tejtermelés ma már korántsem csupán hozzáértô gazdálkodást
jelent, hanem benne foglaltatik az innováció, a kutatás, a marketing, még inkább az európai uniós és a hazai szabályozás
alkalmazása, lehetôségeinek kihasználása.
z Ezek közé tartozik a tejkvóta-rendszer megszüntetése, amely
középtávon akár át is rajzolhatja a „tejágazati térképet”, s ennek a versenynek lehetünk nyertesei és vesztesei is. Fontos
feladat a tejágazat szereplôi közötti egészséges együttmûködés
megteremtése, a termelôk alkupozícióinak javítása. A tejágazat
jövedelmezôségét szolgálhatja, ha a tejet mind magasabb feldolgozottsági formában értékesítjük a piacon, s egyre több sajátos magyar ízzel ismertetjük meg a hazai és külföldi vásárlókat. Ezek közé tartoznak a kézmûves termékek, a tej és a sajtutak idegenforgalmi és mezôgazdasági célú hasznosítása.
z Írásaink az új esztendôben is szakmai, tejágazati kérdésekkel
foglalkoznak, de szándékaink szerint mögöttük mindig ott lesz
az ember. A fogyasztó, aki jó magyar tejet, tejterméket akar
vásárolni, és a termelô, aki mindezt létrehozza, megtermeli,
s ebbôl a munkából akar megélni. Ezen cél érdekében munkálkodik az egész magyar tejszakma, s velük együtt a Tejgazdasági Szemle is.
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Czerván György a hazai
tejágazat jelenérôl és jövôjérôl
Az agrárgazdaságért felelôs
államtitkárt, Czerván Györgyöt kérdezte
szerkesztôségünk többek között
a tejtermelés hazai helyzetérôl, a tejágazat
jövôjérôl, és a 2015-ös év feladatairól.

z Felkészültnek tartja az ágazatot a tejkvóta-rendszer
megszûnésével bekövetkezô változásokra? Ön szerint milyen sürgôs feladatokra kell koncentrálniuk a tejágazatban dolgozóknak? Kérem, értékelje a tejtermelés hazai
helyzetét.
z Czer ván György: Az Európai Unióban 2015. április 1-jétôl
megszûnik a tejkvóta-rendszer, amely középtávon (5-10 éves
távlatban) átrajzolja Európa „tejágazati térképét”. A tagállamok
többségében – gyakorlatilag Magyarországon sem – ez az eredendôen termelés korlátozására létrehozott szabályozó elem
évek óta nem tölti be a szerepét. Magyarország egyetlen évben
sem használta ki a rendelkezésre álló kvótáját, jellemzôen
20-25 százalékkal maradt el attól. A tejkvóta rendszer
2015-ös megszûnése összességében lehetôségeket is jelent a
magyar tejágazat számára.

z Természetesen a rendszer megszûnése rejthet magában veszélyeket, akkor, ha az ágazat megfelelô felkészítése és a szükséges jogszabályi környezet nem kerülne idôben kialakításra.
Ezért kiemelt feladatként kezeltük az ágazati szereplôk felkészítését a kvótaszabályozás megszûnése utáni idôszakra és a
piaci helyzetre (tejcsomag nemzeti alkalmazása, a diszkriminatív árképzés tilalma, szakmaközi szervezeti elismerés, stb.).
z Az Európai Unió tej- és tejtermék ágazatának közép és hosszú
távú szabályozását megalapozó úgynevezett „tejcsomag” célja
egy jobban mûködô, kiegyensúlyozottabb élelmiszerlánc kialakulásának elôsegítése. Legfontosabb elemei a termelôk alkupozíciójának erôsítése, valamint a szerzôdéses kapcsolatok
rendezése.
Az új szabályok tagállami végrehajtása miatt nemzeti jogalkotásra volt szükség. A 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet a tej- és
tejtermék-ágazati termelôi szervezetek és társulásaik elismerése, valamint a jelentéstétel területén fekteti le a nemzeti részletszabályokat. A rendelet a kizárólag tejtermelôk által létrehozott termelôi szervezetek vagy ezek társulásai részére lehetôvé
teszi, hogy a tagjaik vagy egy részének termelésérôl közös tárgyalásokat folytathassanak a felvásárlókkal vagy a feldolgozókkal a szerzôdéses feltételekrôl, többek között az árról.
A miniszteri rendelet mellett 2012. december 28-tól hatályos
a szakmaközi szervezetekrôl és az agrárpiaci szabályozás egyes
kérdéseirôl szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosítása. Ennek
értelmében a nyerstej Magyarországon történô értékesítésére
irányuló szerzôdést – a végsô fogyasztó részére történô közvetlen értékesítés kivételével – a nyerstej feldolgozásáig meghatározott tartalommal írásba kell foglalni. A határozott idôre kötött
szerzôdés idôtartama legalább 6 hónap.
2013. augusztus 2-tól hatályos a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenôrzésének részletes szabályairól 63/2013.
(VII. 25.) VM rendelet, amellyel a tejcsomag utolsó, eddig nem
rendezett eleme is mûködésbe léphetett.
A magyar tejágazat helyzete jelenleg stabil, de az elmúlt 5 évben volt példa súlyos válságra is, mikor a termelôi tejár kg-onként mindössze 55 Ft volt. Mára a helyzet konszolidálódott.
Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) legutóbbi adatai alapján
a nyerstej termelôi átlagára 99,23 Ft/kg volt októberben,
3,44%-kal alacsonyabb, mint 2013. hasonló idôszakában.
A nyerstej kiviteli ára ugyanebben az idôszakban 103,68 Ft/kg
volt, ami 18,48%-kal marad el a 2013. októberi kiviteli ártól.
A tehéntej felvásárlása 2013-ban 3 százalékkal mérséklôdött,
de így is meghaladja a 2010. évi mennyiséget.
Az Európai Bizottság összesítése szerint a nyerstej felvásárlása
2014. január-szeptember között, éves alapon 6,1%-kal, a kvótaév tekintetében pedig 8,4%-kal (április-szeptember) emelkedett Magyarországon. A sajttermelés ugyanezen idô alatt
13,3%-kal emelkedett Magyarországon (EU-28: +2,6%). Az EU28 nyerstej felvásárlása január-szeptember között 5,6%-kal, a
kvótaév tekintetében pedig 5,5%-kal nôtt. Ezzel egy idôben
a jelentôs nyerstej-termelô régiókban is emelkedik a termelés
(USA +2%, Ausztrália +2,8%, Új-Zéland +5,1%).
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z A tej és tejszín kivitele az elmúlt idôszakban jelentôs mértékben bôvült. Ennek hátterében az áll, hogy több jelentôs exportôr ország kivitele csökkent, illetve folyamatosan nô a világpiaci
kereslet. Magyarország jelentôs mennyiségû nyerstejet exportál
(legnagyobb mennyiségben Romániába és Olaszországba), a
kiviteli (többek közt spot piaci) árak a belföldi áraknál még
20-30%-kal magasabbak lehetnek egyes idôszakokban.
A tejhozam 2009. és 2011. között 6700 liter/tehén/év körül
mozgott, 2012-ben pedig 6700 liter/tehén/év fölé emelkedett,
a növekvô tendencia az elmúlt két évben is érzékelhetô volt.
z Magyarországon a tej és tejtermékek fogyasztása alacsonynak tekinthetô nemzetközi összehasonlításban. Ennek részben
fogyasztói szokásokban rejlô (pl. a vaj helyett margarin fogyasztása), részben jövedelmi helyzetbôl eredô okai vannak. Ugyanakkor vannak olyan termékeink, amelyek máshol nem ismertek
(túró rudi, tejföl). Az elmúlt évek választékbôvítô és egyben
fogyasztásnövekedést mutató termékcsaládja a savanyított és
tejalapú desszert termékek körében tapasztalható.
z 2014-ben a hazai gyártású 2,8% zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 3 százalékkal nôtt, ezen belül kiszerelés és
eltarthatóság szerint a zacskós friss tejé 20%-kal csökkent, míg
a dobozos frissé 8%-kal csökkent, a dobozos tartósé 48%-kal
nôtt. A hazai feldolgozók által elôállított 1,5% zsírtartalmú dobozos tartós tej belföldi értékesítése erôteljesen, 48%-kal
emelkedett (AKI PÁIR adatok, ezzel összefüggésben megjegyezzük, az adatok nem reprezentatívak, azokat 70 %-os lefedettségûnek lehet tekinteni. A nyersanyag eredetét – hogy az
import tej, vagy belföldi eredetû-e – nem vizsgálja).
Ez jól mutatja, hogy az agártárca elmúlt idôszakban hozott intézkedései sikeresek voltak (kiskereskedelmi láncokkal történô
tárgyalások, megszigorított ellenôrzések, stb.).
z Külhoni szakvélemények szerint a nyerstej nagyobb
mennyiségû feldolgozása elôrelépést jelentene. Elégedett-e a megtermelt nyerstej feldolgozásának mértékével? A gazdák egyre többen foglalkoznak a tej feldolgozásával. Vannak olyan ter veik, melyek alapján a korábbinál
nagyobb mértékben támogatnák ezt a törekvést?
z Czer ván György: A magyar tejágazatban a feldolgozói szektor egyik legnagyobb strukturális problémája, hogy a hazai tejfeldolgozók történelmi okok miatt alacsony feldolgozottsági
szintû, nagy tömegben elôállított, kisebb hasznot és jövedelmet
biztosító termékek elôállítására rendezkedtek be, míg a rendszerváltást követôen Magyarországon megjelent, és ma is jelenlévô külföldi tulajdonú feldolgozók – külföldi és hazai alapanyagból – fôként magas feldolgozottságú, nagy hozzáadott értéket képviselô, és nagyobb jövedelmet biztosító termékek
gyártására szakosodtak. Ennek történelmi hátterében az áll,
hogy a magyar tejfeldolgozás a rendszerváltás elôtt a hazai igények kielégítése miatt nagy tömegben csak folyadéktejet, tejfölt és túrót állított elô. Az elmúlt évtizedekben, a magasabb
feldolgozottsági szintû termékek gyártásához szükséges fejlesztések jellemzôen tôkehiány miatt maradtak el. Jelenleg a magyar feldolgozók minden termék gyártására alkalmasak, de
egyes termékeknél jelentôs mérethatékonysági hátrányban
vannak nyugat-európai versenytársaikhoz képest, különösen a
kifejezetten tejpor, joghurt, vagy sajt gyártására berendezkedett
üzemekkel szemben.

z A tejágazat esetében problémát jelent az azonnali (spot) piacokra történô jelentôs mennyiségû nyerstej értékesítés, ami
szükségessé teszi a feldolgozott termékek importját. A Magyarországon megtermelt tej mintegy ötöde ezeken a csatornákon
keresztül elhagyja az országot, így nem készülhet belôle sajt,
túró, joghurt, tejföl stb. Egy egészségesebb termelési-értékesítési struktúra kialakítására lenne szükség, ahol a Magyarországon belül megtermelt nyerstej idehaza kerülne feldolgozásra,
és készülne belôle sajt, joghurt, tejföl és egyéb tejtermék. Ehhez szükség lenne a feldolgozó kapacitások bôvítésére, modernizálására (elsôsorban sajt és joghurt elôállítás tekintetében)
annak érdekében, hogy itthon is versenyképes áron állíthassunk elô tejtermékeket. Az ágazatban az utóbbi idôben többször felmerült például tejporgyártó kapacitás létesítése is.
z Tárcánk a fenti strukturális problémák megoldását az alábbi
területek erôsítésén keresztül látja:
• A fejlesztések esetében a legnagyobb hangsúlyt a feldolgozott, magas hozzáadott értékû termékek gyártására kell fektetni (az energiahatékonysági fejlesztéseken túl). A Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ alá tartozó Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet fejlesztése révén minôségi termék
elôállításhoz nélkülözhetetlen, megfelelô hazai kutatás-fejlesztési bázis is erôsíthetô.
• Jelenleg az ágazat kis területét képezi a különbözô kézmûves termékek gyártása. Ennek erôsítése fontos, és akár
kitörési pont lehet az ágazat számos szereplôje számára.
z A hazai tej és tejtermék ágazat a szakmaközi szervezetre támaszkodó hatékony belsô piacszabályozással, egy kedvezô támogatási rendszer fenntartásával, és a megfelelô fejlesztési
források biztosításával képes lehet megvédeni és fejleszteni
jelenlegi pozícióit 2015 után is, amivel a következô években a
világpiacon várható, mintegy évi 2%-os növekedés adta lehetôségeket is kihasználhatja.
z Milyen fôbb változások várhatók 2015-ben a tejágazat
támogatásában? Hogyan változik az Európai Uniós és a
nemzeti támogatás módja és mértéke, és ez mennyiben
segítené a gazdákat?
z Czer ván György: A magyar tejtermelôk számára a 2009-es
tejválság óta számos támogatási konstrukció állt rendelkezésre. A 2015-2020-as támogatási idôszakban az FM alapvetô célja az ágazat támogatási szintjének fenntartása volt.
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• Az EU-ban 2012 márciusában elfogadásra került a tej és
tejtermék ágazat közép- és hosszú távú szabályozását rendezni hivatott „tejcsomag”, amelynek 2012. október 3-a
óta minden eleme érvényben van. Ezek az elemek a termékpálya szervezettségének, a termelôk alkuerejének javítását célozzák a termelôi és szakmaközi szervezetek speciális szabályainak megalkotásával, illetve a szerzôdéses
kapcsolatok rendezésével. Az Európai Bizottság célja, hogy
2015 után ez a szabályrendszer vegye át a tejágazat piacszabályozási feladatait.
• 2012. augusztus 1-jén lépett hatályba a mezôgazdasági és
élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról szóló törvény módosítása, amely alapján tilos azonos termékek fogyasztói árának a termék származási országa alapján történô diszkriminatív megkülönböztetése. Ennek
célja, hogy a hazai elôállítású és az import termékek esetében a kereskedôk azonos árképzési módszert alkalmazzanak,
valamelyest egyenlôbbé téve ezzel a versenyfeltételeket.
• Az FM és az ágazat szakmai és érdekvédelmi szervezetei
közötti kapcsolat az utóbbi idôben jelentôsen erôsödött.
Ennek eredménye például az, hogy a szaktárca az állatitermék-pályák közül elsôként a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanáccsal kötött Stratégiai Partnerségi Megállapodást 2013-ban.
• Az állattenyésztési ágazatok közül elsôként a tejágazatban
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) kapott
elismerést szakmaközi szervezetként.
Ez a Közös Agrárpolitikán keresztül biztosított közvetlen támogatások közül a termeléshez kötött támogatások, valamint a
vidékfejlesztési források felhasználásával valósul meg.
z A 2015-2020 közötti támogatási idôszakban az alábbi elemek alkotják majd a tejágazat támogatását:

• A nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT),
• A tejelô tehenek után járó termeléshez kötött támogatás,
• A tejágazat szerkezetátalakítását kísérô állatjóléti támogatás,
• Egyéb nemzeti forrásból finanszírozott, horizontális jellegû támogatások (állati hulla elszállítás, állatbetegségek megelôzése és leküzdése, rendezett piaci kapcsolatok).
z A magyar tejágazat szempontjából kiemelt feladat a felkészülés, illetve az ágazati szereplôk felkészítése a kvótaszabályozás megszûnése utáni idôszakra. A tejkvóta-rendszer megszûnésére való felkészülésben mind európai, mind pedig magyar
szinten jelentôs lépések történtek az elmúlt években. Ezeket az
alábbiakban mutatjuk be:

z Az utóbbi idôben ör vendetesen nôtt a tejelô szar vasmarha-létszám hazánkban. Ön szerint van arra esély,
hogy ez az ágazat, vagyis a tejtermelés a mezôgazdaság
húzóágazatává váljon?
z Czer ván György: A rendszerváltás után 2009-ig a tejtermelés mintegy 40 százalékkal csökkent, azóta viszont növekedés
figyelhetô meg. A tej termelése 2010-ben 1640,6 millió liter,
2011-ben 1667,5 millió liter, 2012-ben pedig már 1765,2
millió liter volt.
Egyértelmû elmozdulást jelent például az állatlétszám tekintetében, hogy 2010 óta folyamatosan nô az állomány, a legutolsó KSH-jelentés alapján meghaladta a 770 ezret.
z A tejhasznú állomány növekedése mögött egyértelmûen a
2010. második fele óta tartó kedvezô nemzetközi tejpiaci helyzet, és az ezzel járó erôs kereslet áll. A viszonylag magas árak
kedvezôen hatnak a tartási és termelési kedvre. Emellett ki kell
emelni azt is, hogy a 2009-es tejpiaci válságot követô idôszakban a tejágazat jelentôs mennyiségû támogatásban részesült,
ami szintén kedvezôen hatott az ágazati szereplôkre. Elmondható, hogy a jelentôs veszteségek után talpon maradt szereplôk az elmúlt 2 évben már nyereséggel termelhettek tejet
Magyarországon.

z Jogszabályi környezet változása

• A tejkvóta-rendszer megszûnése nem jelenti a tejágazatban alkalmazott támogatási formák automatikus
megszûnését.

z Agrárpolitikánk kiemelt célként kezeli, hogy a mezôgazdaság
meghatározó részét képezze a hazai GDP-nek. Az eddigi
adatokból egyértelmûen leszûrhetô, hogy az eddig meghozott
intézkedéseink eredményesek.
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z Az érem másik oldalát nézve a tejágazatnak is vannak
kevésbé sikeres, az eddiginél több figyelmet érdemlô területei. Ilyen például a marketing. Tudjuk, hogy a marketing munka milyen fontos. Mi a véleménye, hol és hogyan
lehetne ezen javítani?
z Czer ván György: Az FM kommunikációjában mindig is hazai
termékek fogyasztásának szükségszerûségét hangsúlyozza.
2014-ben AMC-s forrásból széleskörû tejkampány megrendezésére került sor.
Az orosz embargó hatásainak közösségi marketinggel való kezelése, az ehhez szükséges többletforrás biztosítása iránti igényünket (a baromfi és tejágazat számára) már szeptemberben
jeleztük a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM), a 2015.
évi költségvetési tervezés során.
A 2015. évi keretösszeg ismeretében úgy látjuk, hogy jövôre a
2014. évhez hasonló volumenû marketing tevékenység lebonyolítására lesz lehetôség.
Nagy hangsúlyt fektetünk a fentieken túl az óvoda- és iskolatej programra. Az elmúlt években a program népszerûsítésének erôsítését célzó intézkedéseinknek köszönhetôen jelentôsen nôtt az ellátottak köre (míg 2009-ben 140 ezer gyermek,
addig 2013-ban 340 ezer, 2014-ben már 420 ezer gyermek
ellátására került sor).
z A belföldi fogyasztás tekintetében minden korábbinál
fontosabb lesz a tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése, a
magyar termékek megismertetése és pozicionálása.
z A hazai promócióban fontos szerep hárul a kormányzati támogatással elindult, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által mûködtetett Tejszív logó tejtermékeken történô megjelenésére. Az évrôl évre egyre több gyermeket elérô, rendkívül
sikeres iskolatej program, valamint az EU-s promóciós támogatásban részesülô „Sajtra fel!” elnevezésû kampány is fontos
szerepet játszik a tej és tejtermékek promóciójában. Jelenleg
még nem használunk ki minden közösségi agrármarketing lehetôséget a hazai termékek fogyasztásának ösztönzésére.
z Ör vendetes módon növekszik a vásárlók igénye az
egyedi, változatos ízvilágú kézmûves tej és tejtermékek
iránt. Az idén megkezdôdött a Magyar Sajtút Hálózat kiépítése, melynek révén egyre ismertebbé válnak ezek a
termékek. Több lapszámunkban is írtunk errôl. Milyen támogatásra számíthat ez a szakmai összefogás?
z Czer ván György: A tej és tejtermékek tekintetében a hazai
tejtermékek fogyasztásának további ösztönzése céljából – a közösségi agrármarketing források felhasználására vonatkozó
elôírások betartása mellett – további, a fogyasztói szokásokat
befolyásoló kampányokat tervezünk folytatni.
z A kampányoknak olyan üzenetet kell hordozniuk, amely a
fogyasztókban másodlagos üzenetként felhívja a figyelmet
a vásárlási szokásaik által hozott döntések mögöttes súlyára –
minôség és megbízhatóság, munkahelymegôrzés.
z Ennek legfôbb oka, hogy a külföldi tejtermékek csomagolása és az azon feltüntetett információk gyakran elbizonytalanítják a fogyasztókat és vásárlási döntésüket erôteljesen
befolyásolják.

Tisztújító közgyûlés

A

Kis-, Közép-, Agrár vál lal ko zók,
Sajtkészítôk Egyesülete 2014. december
5-én tisztújító közgyûlést tartott. Az egyesület a Tejtermék Tanács
társult tagjaként a minôségi hazai kézmûves sajtok készítését
Harcz Zoltán a Tej Szakmaközi
tömörítô kis és köSzervezet és Terméktanács
zepes gazdaságok érigazgatója hozzászólás közben.
dekképviseletét látja
Mellette Kovács László az
el. Nagy hangsúlyt heegyesület újraválasztott elnöke.
lyeznek a kézmûves
sajtok népszerûsítésére. Legfontosabb feladatuknak a sajtút állomások országos hálózatának kiépítését tartják. Biztató eredménynek számít, hogy 2014-ben az országban
két helyen, a Nógrád megyei Szentén és a Pest megyei
Etyeken már sikerült létrehozni a sajtút állomást.
Az országosan elismert szakmai szervezet közgyûlésén az
eddigi elnök, Kovács László mandátumának meghosszabbításáról döntöttek.
Általános alelnök: Kocsis Pál (Garabonciás Kft.), alelnök: Dr. Szôllôsi Károly (Aranykorona Kft.) lett.
Elnökségi tagoknak Maszlik Zoltánt (Maszlik Tej Kft.)
és Hegedûs Imrét (Bicskei Mg. Zrt.) választották.
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Új istállókat adtak át a Nemesszalóki
Zrt. tejtermelô tehenészetében
Nemesszalók Veszprém megyében, a Marcal-medencében,
Pápa és Celldömölk között félúton található. Közel ezren
laknak a faluban, amelyben meghatározó szerepe van
a mezôgazdaságnak, és ahol országosan kiemelkedô
a szarvasmarhatartás. Területi elhelyezkedésénél fogva a
Marcal-medence a történelemben mindig is hagyományosan
szarvasmarhatartó hely volt, és ma is a Dunántúl egyik
legkoncentráltabb szarvasmarhatartó területe ez a vidék.

z B. M.: Szar vasmarha állományuk
2600, hány tehenet fejnek és milyenek a laktációs mutatóik?
z Pethô István: Évek óta a 12 000 kgos átlagot tudjuk hozni. Erre csak a jó
genetikájú állomány képes, melynek
megtartására nagy hangsúlyt fordítunk.
Évente az állomány 30-35 százalékát
kell selejtezni. Az egy telephelyen tartott
állomány tekintetében is elôkelô helyen
állunk, korábban listavezetôk voltunk.
A termelésbe 1250 tehenek vontunk be,
ebbôl hozzávetôlegesen ezret fejünk, naponta 35.000 liter tejet termelünk.
z B. M.: A termelt teljes tejmennyiségét az Alföldi tej Kft. vásárolja fel.
Mire számítanak, hogyan alakul, változik-e majd a tej felvásárlási ára?

Pethô István elnök-igazgató
Pethô István, a Nemesszalóki Mezôgazdasági Zrt. elnökének nemesszalóki pályafutása 1989-ben Nemesszalókon indult el. Elôtte közgazdászként
is a mezôgazdaság területén dolgozott. A céget 2008 óta vezeti.
z Pethô István: A korábbi idôszakban is
az állattenyésztés volt a domináns, ezen
belül fôleg tejtermelés területén voltunk
erôsek. Nagy tapasztalatokkal bíró elôdeim alapozták meg fejlôdésünket. A szakmai tudás és az állattartásra való elkötelezôdés jellemezte a vezetôket. A gazdaság bevételének többségét, mintegy 70
százalékát az állattenyésztés adja, a gabona és az olajos növények termelése a
bevétel 25 százalékát, valamint 5 százalékát teszi ki a mezôgazdasági szolgáltatásból származó bevétel. A rendszerváltás
elôtt hízlalással is foglalkoztuk, ez ma már
nincs így, teljes egészében a tejtermelésre koncentrálunk.

z B. M.: A szakmában közismert, hogy
a Nemesszalóki Mezôgazdasági Zrt.
tejelô tenyészete jó genetikai adottságokkal bír. Valószínûleg gond nélkül
tudják a szaporulatot értékesíteni?
z Pethô István: A bikaborjakat pár hónapos korban értékesítjük. Már hatodik éve
az állomány egy részénél szexált spermát
használunk, melynek eredményeként az
utódok több mint 90 százaléka nôivarú
egyed lesz. A tehénlétszám pótlását bôven
fedezi a saját szaporulat, a keletkezett felesleget pedig vemhes üszôként értékesítjük. Az ÁTK beruházások eredményeként
most megnôtt a belföldi kereslet a tenyészállatok iránt, de jellemzôen exportra értékesítünk, így a szovjet utódállamokba, valamint Görögországba és Törökországba.
A magyar holstein-friz fajta kelendô Európában, reményeink szerint ezt a folyamatot
az utóbbi idôben fellépô kéknyelv betegség
nem fogja hátrányosan befolyásolni.

z Pethô István: Az Alföldi Tej Kft-ben jelentôs hányad az üzletrészünk. Az Alföldi
Tej biztos felvevôpiacot tud hosszú távon
biztosítani számunkra, mivel kapacitását
tekintve az elsô négy tejfeldolgozó között
találjuk. A beszállított tej mennyiségében
a második helyen állunk. Arra számítunk,
hogy a módosuló támogatási rendszer és
a tejkvóta megszüntetésének körülményei között is gazdaságosan tudjuk a tej
termelését folytatni. A tejpiaci elemzések
azt vetítik elôre, hogy globális szinten növekedni fog a tej fogyasztása, így Európában a korábbinál nagyobb mennyiségben termelt tejet majd értékesíteni tudják a nagy tejtermelô országok. Jelenleg
országos viszonylatban némi túlkínálat
tapasztalható, mely azzal lehet összefüggésben, hogy az exportpiacokról fôleg
olasz relációban néhány tejtermelô gazdaság kiszorult, így azok most belföldön
értékesítik a tejet. Az utóbbi 3-4 hónapban folyamatosan csökkent a tej felvásárlási ára. Nálunk a tej elôállításának a
költsége az értékesítési átlagár alatt volt
2014-ben.
z B. M.: Mit várnak a most elkészült
új istállóktól? Milyen korszerû megoldásokat tudtak alkalmazni?
z Pethô István: A mostani beruházások
nem csökkentik az önköltséget, mivel az
amortizációs költség megjelenik, míg az
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elôzô telep, ami 30 éves volt, azt az
amortizációs költség már nem terhelte.
Folyamatosan fejlesztünk, beruházunk.
Két éve, hogy átadtuk a 48 állásos, De
Laval típusú, panel rendszerû fejôházat.
Most pedig az ÁTK pályázat adta lehetôség felhasználásával 2 db ötszáz férôhelyes istálló és a silótároló készült el mintegy 780 millió forint értékben. Ennek 40
százalékát sikerült pályázati pénzbôl fedezni. Az új beruházással minden munkafolyamatot gépesítettünk, jelentôsen növelni szeretnénk az állatok komfortérzetét. Így például a beépített nagy teljesítményû automata ventillátorokkal és párásítással csökkenteni tudjuk a nyári hô
stressz okozta termelés visszaesést,
amelynek mértéke elérte a 80 millió forintot, emellett hátrányosan befolyásolta
a szaporodásbiológiai mutatókat is. A keletkezô trágyát automata trágyakihúzóval
juttatjuk ki az istállóból, melyet aztán szeparálunk. A pihenô boxokban gumiszônyeg (matrac) van, amire alomként a
trágya szeparátum kerül, ezen tudnak pihenni az állatok. Az alóluk kikerülô trágya
szeparálás közben elveszti nedvességtartamának nagy részét és az így keletkezô
földnedves anyag gyakorlatilag sterilizálódik (7-10 nap alatt), ezáltal alkalmassá
válik az állatok almozására. Azért szükséges az almozás, hogy a tehenek lábait
megóvjuk a kidörzsölôdéstôl.
z B. M.: A korszerûsítés kapcsán terveznek-e biogáz erômû létesítést?
Ter veik közt szerepel-e egy gabonaszárító építése is?
z Pethô István: Igen, további céljaink
között szerepel egy gabonaszárító építése és szükség lesz az erôgépek és a szállító eszközök cseréje is. Ismereteim szerint a tisztán szarvasmarha trágyára alapozott biogáz erômûvet nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Errôl tudtam meggyôzôdni egy németországi tanulmányút

Megszokták a trágyaszánt,
használják a pihenôboxokat

Az istállót a fejôházzal fedett folyosó köti össze
alkalmával is. A másik, ami visszatart
bennünket az, hogy nálunk alacsony
áron vásárolják meg az alternatív erômûvekben termelt áramot, szemben a nyugat-európai gyakorlattal, ahol magasabb
az áram átvételi ára. Nem ösztönöz bennünket beruházásra az sem, hogy az
áramtermelés során keletkezô nagy
mennyiségû hôt nem tudjuk hol felhasználni. Ez akkor érné meg, ha lenne kertészeti termelésünk és az üvegházak fûtésére tudnánk azt használni.
z B. M.: Milyen nagyságú fölterületen
gazdálkodnak? A takarmány szükségletét milyen forrásokból biztosítják?
z Pethô István: Csak bérelt földjeink
vannak, saját földterületeink nincsenek.
Nemesszalókon mûködik az Agro-Szalók
Kft. is, amely kimondottan növénytermesztéssel foglalkozik. A részvénytársaság mellett a Kft. hozzájárul az állatok takarmányszükségletének biztosításához,
ami abraktakarmányt, silókukoricát, lucernát és olasz perjét jelent. Fehérjehordozókat, repce és szójadarát és különbözô kiegészítôket, premixeket és a sörtörkölyt a piacról szerezzük be. A kft-ben
gazdaságunk is résztulajdonos, illetve a
két cég tulajdonosi összetételében átfedés van, így biztosított a jó együttmûködés. A két cég által mûvelt terület nagysága eléri a 3000 hektárt, melynek nagysága évrôl évre csökken, ez azzal magyarázható, hogy egyre többen kedvet kapnak a környéken a gazdálkodáshoz és
megvásárolják az örökösöktôl a földeket.
Ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani
annak árán sem, hogy növeljük a földbérlet árát. A földalapú támogatások átalakítása gazdaságunkra kedvezôtlenül hat. Az
egy tehénre jutó támogatás várható

összege 110.000 forint körül lesz. Ez nálunk a 12.000 literes termelésnél az egy
literre jutó támogatási összeg 9 forintra
jön ki, ami nem éri el a tejalapú támogatás összegét. A tervezett tehénlétszámra
adott támogatás hátrányosan fog érinteni
bennünket, akik a tejmennyiség termelésében élen jártunk. Ezzel a támogatással
a tejet közvetlenül értékesítô és azt feldolgozó gazdaságok járnak jól, illetve azok
is, kik feketén értékesítik azt.

A FÔÁLLATTENYÉSZTÔ
VÉLEMÉNYE
Baki Zoltán fôállattenyésztô, a fiatal
agrármérnök a Mosonmagyaróvári
egyetemen végzett 2005-ben, gyakornokként kezdett itt, és már 2007tôl fôállattenyésztôként dolgozik.
z B. M.: Mivel lehet magyarázni, hogy
folyamatosan jól teljesít a tejelô
szar vasmarha állományuk?
z Baki Zoltán: A történet ott kezdôdik,
hogy az elôdök kiemelkedô genetikai tulajdonságokkal rendelkezô állományt hoztak be Izraelbôl a 80-as évek elején, ezzel és a jól tervezett párosítással fektették
le a jó genetikai alapokat. A tejelô holsten-friz állományunk a 11.000-12.000
kg/év laktációs teljesítménnyel már elért
arra a szintre, amit már nem lehet tovább
növelni. Azt is tudni kell, hogy a tejtermelés területén elért kimagasló teljesítménynek vannak hátulütôi is, ami például a
szaporodási mutatókban vagy az ellenálló
képesség területén jelentkeznek. Nagyon
sok múlik a szakemberek odaadó lelkiismeretes munkáján és a munkaszervezésen is. Naponta háromszor fejünk, ennek
megfelelôen három mûszakos rendben

Â
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z Baki Zoltán: A fejôberendezésbe épített érzékelôk segítségével kerülnek azonosításra az állatok, melyeket aztán elkülönítünk, ott történik a kezelésük és
külön fejôházban fejjük ôket. Az így fejt
tejet pasztôrözés után a borjak etetésére
használunk.
z B. M.: Milyen sajátosságok vannak
a takarmányozás területén?

Nagy belmagasság, könnyen elérhetô etetô asztal
dolgoznak alkalmazottaink. A fejést végzôk közel fele nôi munkaerô. A telepen folyó munkafolyamatokat három részre
bontottuk, azok felügyeletét külön szakemberekre bíztuk. Az egyik ilyen terület a
fejôház szakszerû üzemeltetése, a tejkezelés, és az idekerülô új munkaerô betanítása. Másik terület a takarmányellátás,
almozás és a gépek üzemeltetése. A harmadik területen az elletés, borjúnevelés,
adatok bevitele és párosítás megtervezése a feladat. Párosításban használjuk az
üszôknél a szexált spermát, emellett ciklusbikákat is igénybe veszünk. Ennek a
módszernek nagy a kockázata, mert nem
biztos, hogy nagy tenyésztési értéket jelentô utódokat eredményez. Mindez utólag derül ki, akkor lehet az eredményt kiértékelni, amikor az utód tenyésztésbe
kerül. Nagy elônye ennek a módszernek,
hogy olcsó. Úgy gondoljuk, hogy ez a
munkaszervezés sokkal inkább megfelel a
minôségi munkavégzés követelményének, mint a mûszakvezetôk rendszere.
Ebben a szisztémában nagyobb a személyi felelôsség, nem fordulhat az elô, hogy
a folyamatban lévô ügyet áttolják a másik
mûszakra.

kodnak a megváltozott körülményekhez,
mint idôsebb társaik. Az állatok tejtermelésének növelését várom, azt hogy javulni fognak a szaporodás biológiai mutatói,
jobb lesz a laktációs átlagunk. Várom továbbá azt, hogy a lábvég betegségek
csökkenni fognak, tisztábbak lesznek az
állatok. Az istálló teteje hôszigetelô
anyagból készült és nagy a belmagassága, így gyakorlatilag megszûnt az állomány kitettsége a sugárzó hôhatásnak.
A tôgybetegségek elôfordulási gyakorisága is csökkenni fog azáltal, hogy az állatok folyamatosan fedett térben vannak –
az istállókat a fejôházzal fedett folyosó
köti össze – nem éri nedvesség a tôgyfelületet, ezáltal a kórokozók térnyerése
kevésbé érvényesül.

z Baki Zoltán: Két takarmányozást végzô
céggel vagyunk kapcsolatban, az egyik a
Helvécia, a másik pedig a Bábolna, tôlük
vesszük a takarmány-kiegészítôket. Jelenleg
a Helvécia szakembere készíti a takarmányozási recepteket. A takarmány összetétele nem igazán tér el az átlagostól. Van benne kukorica szilázs, lucerna szenázs, olaszperje szenázs, rétiszéna és lucerna széna.
Az önjáró etetô kocsiban egy takarmányanalizátor van beszerelve, amely folyamatosan méri a takarmány szárazanyag tartalmát és amennyiben eltérés van az elôírthoz
képest, automatikusan korrigálja azt. Ezzel
kivédhetô, hogy a termelésben ne legyen
ingadozás a takarmányozás miatt.
z B. M.: Ter vezik-e, hogy tovább növelik a termelést, vagy csak tartják
ezt a szintet?
z Baki Zoltán: Amennyiben megszûnik a
tej mennyiségi termelésén alapuló támogatás, akkor nem érdemes ezt a mutatót
emelni. Abban az esetben pedig, ha az
állatlétszám lesz az alapja a támogatásnak, érdemes lesz növelni a létszámot.
Jelenleg a laktációs átlagunk 2,2, ami
azt jelenti, hogy a jók közé tartozunk.

z B. M.: Milyen módszerrel szûrik ki a
tôgygyulladásos egyedeket?

z B. M.: Milyen változásokat hozhat
az új beruházás? Meg tudja már mondani, hogy hozzászoknak-e az állatok
az új helyzethez?
z Baki Zoltán: Jelenleg még a beszoktatás idôszaka van, az állatoknak meg kell
szokni az új elhelyezési körülményeket.
Azt lehet mondani, hogy jól veszik az
akadályokat, megfigyelhetô, hogy a fiatalabb állatok jóval gyorsabban alkalmaz-

Láthatóan jól érzik magukat az új helyen
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Életbe lépett az új európai uniós rendelet
a fogyasztók megfelelô tájékoztatásáról
Kötelezô elôírásokat tartalmaz a december
13-án életbe lépett 1169/2011/EU rendelet,
amely az Európai Unióban egységesen,
minden tagországra kiterjed.

A

rendelet értelmében – többek között – az allergiát
vagy intoleranciát okozó anyagokat is kötelezô az élelmiszerek csomagolásán – az elôírt betûnagyságban –
feltüntetni. Mindezért, az az élelmiszert elôállító vállalkozó a felelôs, akinek a neve, vagy cégneve alatt forgalomba hozzák az
élelmiszert, de az értékesítési lánc valamennyi tagja felelôsséggel tartozik a saját hatáskörén belül a jelölési információk meglétéért és pontosságáért.
z Tehát, a nem elôre csomagolt termékek (például kimérve
kapható sajtok, felvágottak, sütôipari termékek stb.) esetében
is, az allergénekre vonatkozó információkat a boltokban, vagy
az egyéb forgalmazási helyeken, jól látható helyen ki kell függeszteni. De lehetôség van arra is, hogy az eladóktól kérjen a
vásárló, az allergének jelenlétére vonatkozó tájékoztatást is.
Egy másik fontos kötelezô elôírás, ami a „Tápérték jelöléssel”
kapcsolatos, majd csak 2016. december 13-án lép hatályba.
z Az elmúlt években, a megnövekedett környezetszennyezôdés,
és egyéb okok miatt, az Európai Unióban – így hazánkban is –
egyre több, a táplálékallergiában, és az intoleranciában szenvedô betegek száma. Egyes felmérések szerint ez ma már elérheti akár a lakosság egynegyedét is. A kiváltott reakciók, mind
a növényi, mind az állati eredetû tápláló anyagok fogyasztása
esetén is bekövetkezhetnek. Ezért ma már jogos igény, hogy a
forgalomba hozott élelmiszerekben, a táplálék allergiát, vagy
intoleranciát kiváltó anyagok jelenlétét, (pl. szója, zeller, mogyoró, stb.) a termékek feliratán, vagy egyéb helyeken, hozzáférhetôvé kell tenni. Ennek szellemében született meg,
1169/2011 sz. E. U. rendelet.
z A következôkben természetesen, a most érvényben lévô,
illetve a közeljövôben érvénybe lépô rendeletek részletes ismertetésére nem térhetünk ki, a legfontosabb tudnivalókat, megpróbáljuk viszonylag érthetô formába összefoglalni:

ELÔRECSOMAGOLT ÉLELMISZER:
z A végsô fogyasztónak, vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek való eljuttatására szánt olyan egység, amely az
élelmiszerbôl és az élelmiszer csomagolásából áll, amelybe
az élelmiszert ékesítésre való felkínálás elôtt csomagolták be
– függetlenül attól, hogy teljes egészében vagy csak részben
tartalmazza-e az élelmiszert – oly módon, hogy a csomagolás
tartalmát ne lehessen megváltoztatni, a csomagolás felnyitása vagy megváltoztatása nélkül. Az értékesítés helyszínén, a fogyasztó kérésére, vagy közvetlen értékesítés céljára
becsomagolt élelmiszer nem minôsül elôre csomagolt élelmiszernek.

ÁLTALÁNOS JELÖLÉSI ELÔÍRÁS
AZ ÉLELMISZEREKRE
z Ezt a 1169/2011sz E. U. rendelet írja elô. Hazai szabályozást
a 19/2004 FVM- ESZCSM-GKM együttes rendelet szabályozza.
A rendeletek értelmében, kötelezô az alábbi adatok felsorolása:

1. Az élelmiszer megnevezése
2. Az összetevôk csökkenô sorrendben történô felsorolás
z Minden olyan allergiát vagy intoleranciát okozó anyagból,
vagy termékbôl származó összetevô, vagy technológiai segédanyag, amelyet az élelmiszer elôállításánál, vagy elkészítésénél
használtak fel, a késztermékben még jelen van, akár még megváltozott formában is.
z Az elôállító, vagy forgalmazó neve, a nem elôre csomagolt
élelmiszerek kategóriáiba tartoznak a vendéglátás – közétkeztetés –, az éttermekben felszolgált ételek, csemegepultokon elhelyezett termékek, élelmiszerek, stb. Ezek esetében, a rendelet betartása, a forgalmazó, vagy elôállító feladata, aki azonban
megkövetelheti az alapanyagokat-, félkész-, vagy késztermékek
beszállítóitól is, az allergén anyagok jelenlétének, valamilyen
formában történô jelzését, vagy jelölését.
z A tej és tejtermékek (pl. sajtok) esetében is, a piaci elárusító helyeken, ha valamely nem elôre csomagolt tejtermék a rendeletben elôírt allergén anyagot tartalmaz, ezt az elárusító helyen, jól látható módon, a termékeken, vagy egyéb helyen, jól
látható módon, fel kell tüntetni, illetve egyéb módon, (pl. szóban), ezt jelezni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha a gyártás-, vagy ízesítés stb. során a termék, a következô tizennégy
allergén anyaggal érintkezett, vagy tartalmaz, jelölni köteles.
Ezek a következôk:
z Glutént tartalmazó gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, stb.),
rákfélék, tojás, hal, földi mogyoró, szójabab, vagy készítményei, különbözô állatfajok, úgynevezett „kevert” tejébôl készült
tejtermékek (juh, kecske, bivaly, tehén), diófélék, mandula,
zeller, mustár, szezám mag, kéndioxid, szulfitok, csillagfürt, puhatestûek, vagy a belôlük készült termékek.

AMIT A TÁPLÁLÉKALLERGIÁRÓL
ÉS INTOLERANCIÁRÓL TUDNI ÉRDEMES
z Következôkben – természetesen a teljesség igénye nélkül –
néhány fontosabb tudnivalót foglalunk össze, a táplálékallergia,
és az intolerancia területérôl.
z A táplálékallergia a táplálék, vagy a táplálék-összetevôk által kiváltott specifikus, reprodukálható „adverz” tünet-együttes, vagyis, amelyekben kóros immunológiai reakciók mutathatók ki.
z Táplálékintoleranciáról akkor beszélhetünk, ha a táplálék, vagy
táplálék-összetevôk által kiváltott specifikus, reprodukálható
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adverz reakció, immunológiai vagy pszichés (lelki) eltérés nélkül következik be. Vagyis gyakorlatilag, a táplálékallergiának
megfelelô tünetcsoport jön létre.
z Táplálékaverzióról van szó akkor, ha a táplálék elutasítása,
pszichés okokból történik.

A SZERVEZET VÉDEKEZÉSE
A TESTIDEGEN ANYAGOKKAL SZEMBEN
z Immunrendszerünk felismeri a „saját” és a „nem saját” antigén (ellenanyag) struktúrát. A nem sajátot, és az azt kiváltott
immunreakciót veszedelmesnek tekinti, és annak kiküszöbölésére, a saját antigén-integritásának, viszont megôrzésére törekszik. Például a szervezetbe jutott élô kórokozókat, vagy azok
termékeit, védekezô mechanizmusának segítségével semlegesíti és eliminálja (semlegesíti). Ennek eredményeként jön létre
a fertôzô betegségek átvészelését követôen, illetve a védôoltások hatására kialakuló védettség, az immunitás. Tehát az immunitás, az antigénekkel szembeni védettséget, azaz csökkent
reaktivitást (reakciót), míg az allergia a normálisnál intenzívebb, fokozott reaktivitást jelenti.
z Az allergiában, az antigén (allergén) hatására az immunrendszer egyik reakciótípusa kórosan, fokozott mértékben aktivizálódik, és ez a túlzott reakció, már magát a szervezetet károsítja.
z Az allergén, az immunreakcióban részt vevô antigén-molekula, amelynek eredményeként, allergiás tünetek jönnek létre.
Az antigén olyan szubsztancia, (olyan anyag), amely specifikus
választ, azaz, antitest- (ellenanyag) termelést indukál a szervezetben. Az allergiára való öröklött hajlamot, atópiának nevezzük.

TÁPLÁLÉK ALLERGÉNEK
z Az allergének legtöbb esetben fehérjék, máskor poliszacharidok, (cukrok, vagy cukorszerû anyagok) lipoidok (zsírok vagy
zsírszerû anyagok). Ezen kívül, az élelmiszerekben maradványként jelenlevô, szennyezôdésként elôforduló anyagok: például
az antibiotikumok, peszticidek, (pl. növényvédôszerek stb.),
hormonok, toxinok, tisztító- és fertôtlenítôszer maradékok,
stb., vagy ezek kombinációja – a hordozó molekulákhoz kötôdve allergizálhatnak.

z Az antigenitás fehérjérôl-fehérjére változik, amelyet természetesen az egyén szervezete is befolyásol. Az élelmiszeriparban
alkalmazott technológiai eljárások, a tápláló anyagok (pl. fehérjék, zsírok) szerkezetét ugyan módosíthatják, de a fehérjék allergén jellege általában (pl. tej, tojás, hal, mogyoró, dió, stb.)
változatlan marad, vagyis nem csökkenthetô.
z Ha azonban a táplálékfehérje, a tápcsatornában már lebomlott peptidekre (egyszerû formájú fehérjékre stb.) és aminosavakra, akkor a szervezet már nem ismeri fel idegen fehérjeként.
A fentiekbôl következik, hogy gyakorlatilag minden élelmiszer
kiválthat allergiát.
z Az egyik legfontosabb táplálék okozta allergia, a tehéntejallergia, ami második világháború után került a figyelem középpontjába, a csecsemôtápszerek elterjedésével párhuzamosan.
A tej fontosabb fehérjefrakciói közül a legerôsebb allergiás
potenciállal, a ß-laktoglobulin rendelkezik.
z Természetesen, az etetett takarmányokból, az állati szervezeten keresztül is bekerülhetnek allergén anyagok a tejbe, ami tovább bonyolíthatja a különbözô állatfajoktól származó tej, illetve belôlük gyártott tejtermékek megítélését. (pl. káposztával
etetett kecske, parlagfûvel (vadkenderrel) fertôzött takarmány
termôterületrôl származó silótakarmányok, stb.)
z A fermentált tejtermékekben (joghurtok, kefir stb.), a tejfehérjék szerkezete épen marad, ezért allergizáló képességük
semmit sem csökken. Sajtgyártás, és az érlelés során a fehérjék ugyan elvesztik az allergén-tulajdonságuk egy részét, de tejallergia esetén, biztonságosan nem fogyaszthatóak. A gyakorlatban gyakran meglévô véleménnyel ellentétben, a fentiekben
összefoglaltak vonatkoznak a kecske-, juh-, és bivalytejre, illetve
a belôlük készült termékekre is.

KERESZTREAKCIÓK
z A különbözô táplálékok homológ (hasonló) allergéneket tartalmazhatnak. Ez az oka annak, hogy például a tejfehérje-allergiás egyénben, a marhahús és a marhaszôr, illetve a kecske-,
a juh-, és a bivalytej, a valamint a belôlük készült termékek is,
tüneteket válthatnak ki.
Az anyatejben is lehet egészen kis mennyiségben béta-globulin, ami – amint láttuk –, a tehéntej leginkább allergizáló faktora. Ez elôsegítheti a tolerancia kialakulását az újszülöttben.
A béta-globulin koncentrációjának növekedésére az anyatejben
elsôsorban akkor kell számolnunk, ha az atópiás anya, (öröklött hajlam), a szoptatás sikere érdekében sok tehéntejet, vagy
tejterméket fogyaszt. A szoptatott csecsemôben ekkor klinikai
tünetek jelentkeznek (nyugtalanság, hasi kólika, száraz bôr
stb.), melyek megszûnnek, ha az édesanya a tejet kiiktatja az
étrendjébôl.
Az allergiás tünetek jelentkezhetnek akut, és krónikus formában. A gyors reakciónál a tünetek a táplálék elfogyasztása
után, általában már néhány perc alatt (maximum 1 órán belül)
jelentkezhetnek. Tünetei lehetnek: gasztro-intestinalis (pl. hasmenés, hányás, véres nyálka ürítése stb.), bôr, légúti, asztmás,
hematológiai, immunológiai reakciók, idegrendszeri, vagy esetleg generalizált (pl. bölcsôhalál).
2 MERÉNYI IMRE
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Tejtermelô és sütôipari
összefogás Gyôrváron
Nem mindennapi történet a gyôrvári Provid Kft. fejlôdése.
A megtermelt tej egy részét helyben dolgozzák fel a Zalaco
Sütôipari Zrt. vállalattal közösen létrehozott Gyôrvár
Tej Kft. feldolgozó üzemébe. Ezzel a megoldással az általa
készített saját termékekhez folyamatosan jó minôségû
alapanyaghoz jut a sütôipari üzem.

A

helyben készített tejtermékek –
a régi tejivók hangulatát idézô
tejszaküzleteken keresztül jutnak el közvetlenül a fogyasztókhoz. Saját
bolthálózatuk a környezô három megyére terjed ki, már tíz ilyen szaküzlet mûködik többek között Zalaegerszegen, Szombathelyen, Kôszegen, Sárváron és Körmenden.
Ez a példamutató összefogás teszi lehetôvé a helyi termékek becsületének és
presztízsének visszaállítását.
A nevére gondolva mindenki azt hiszi,
hogy Gyôrvár Gyôr környékén van, de korántsem, hiszen a község Vas és Zala
megye határán, a Vasi-Hegyhát déli peremén fekvô 703 lelkes település. Közvetlenül a település mellett található a
tejtermelô telep a tejfeldolgozó üzem társaságában.
z B. M.: Provid Kft. ügyvezetôjét, Varga Gyulát arról kérdezem, hogyan indult el a gazdálkodás útján, milyen
fontosabb jellemzôkkel bír a gazdaságuk?
z Varga Gyula: A háború elôtt ez a földterület papi birtok volt, melyen már
1952-ben egy kis termelôszövetkezet
jött létre, majd 1956 után, a téeszesítéskor nagyobbodott a szomszédos szövetkezetek összevonásával, míg végül
a négy falut (Oszkó, Gyôrvár, Olaszfa,
Pácsony) átfogó szervezôdéssé alakult.
A rendszerváltás már itt talált a szövetkezetben, mint mûszakvezetôt. Sikerült
magam önállósítani és 1995-tôl kezdtem el gazdálkodni. Elôször a növénytermesztéssel kezdtem el foglalkozni. Aztán
2000-ben vettem 20 vemhes üszôt és
hozzáadtam édesapám megmaradt egy
tehenét és fokozatosan, ahogy volt egy
kis pénzünk, növeltük a létszámot. A tehenek tartása nálunk természetes volt,
már nagyapám is állatorvos mellett dol-

Varga Gyula ügyvezetô
gozott, apám pedig a faluban az elletés
szakértôjének számított.
Ilyen elôzmények után nem véletlen,
hogy én is tehenekkel foglalkozom. Az állattenyésztés indításával családi vállalkozássá alakultunk, melyben bátyámmal
és feleségemmel közösen folytatjuk tevékenységünket. Azt vallom, hogy a mezôgazdaság nem lehet meg állattartás
nélkül. A régi történelmi idôkben is szinte minden gazdaságban tartottak tehenet, ez most sem lehet másként.
Holstein-fríz állományunk létszáma eléri
az 1400-at, melybôl 580 a tejelô tehenek száma, jelenleg a Provid Kft. több
mint ezer hektáron gazdálkodik.

Az üzem napi 15 000 liter
feldolgozására képes

A mostani telepet a végelszámolásra kerülô szövetkezettôl vettük meg 2006ban, és kezdtük el felújítani.
z B. M.: Az utóbbi idôben milyen nagyobb beruházások voltak?
z Varga Gyula: Négy évvel ezelôtt új fejôházat építettünk, mely DeLaval típusú
és parallel rendszerû. A telepen a DeLavalnak az ALPRO telepirányítási és ivarzás megfigyelô rendszere mûködik. A mozgás intenzitásából fontos információkhoz
jutunk. A kevés mozgás betegségre utal,
míg az intenzív mozgásból pedig az ivarzás kezdésére tudunk következtetni.
Nemrég adtuk át az új elletôt, fejôházunk
négy éves, a válogató kapus rendszer jól
mûködik, megvannak a trágyatárolóink,
szénatárolónk is van, takarmánykeverônk
már egy éve mûködik.
Az üszôket egy másik telepen, Olaszfán neveljük. Korábban hízlalással is foglalkoztunk, ezt már nem csináljuk, a bikaborjakat
néhány hetes korban értékesítjük.
z B. M.: Megváltozik a támogatás
rendszere. Mi a véleménye arról,
hogy a tejmennyiségen alapuló támogatás helyett az állatlétszámot helyezik majd elôtérbe?
z Varga Gyula: Tehenenként 106 ezer
forintos támogatásra számíthatunk majd.
A mostani mennyiségi támogatás alapját
az ezelôtt öt évvel megállapított bázis
szolgáltatta. Aki idôközben növelte a
mennyiséget az nem igazán járt jól. Nálunk is folyamatos volt a növekedés. Úgy
számolok, hogy az új támogatási rendszerre való áttéréssel nem fogunk roszszabbul járni. A fejt tehenek létszámát
növelni szeretnénk, a mostani 580-ról
650 darabra szeretnénk növelni.
z B. M.: Mi jellemzi a termelési mutatókat? Mennyire elégedett az állomány teljesítményével?
z Varga Gyula: A termelt tej mennyiségének az átlaga az elmúlt évben 9400 kg
körül volt. Természetesen szeretnénk a tehenenkénti termelt tej mennyiségét növelni. Ez persze örök vita tárgyát képezi,
hogy meddig érdemes a mennyiséget növelni, hisz ebben az esetben a tartási és
takarmányozási költségek is növekednek.
Nyilván van egy határ, ami fölé nem érdemes menni, mert elôjönnek a szaporodásbiológiai és élettani problémák. Az optimális fejlôdés az, amikor a nagyobb tej-
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Légvezetéken érkezik a tej a feldolgozóba

hozam mellett az egyéb mutató is javul. Nálunk most nem igazán jó a mutató, mert a mostani állományunk több
mint 80 százaléka elsô, vagy második
borjas tehenekbôl áll. A szelekciós cél
az, hogy nagyobb termelésû és jobb szaporodásbiológiai jellemzôkkel bíró teheneink legyenek.
Naponta kétszer fejünk, de tervezzük a
napi három alkalommal való fejésre az
áttérést. Ennek megvalósítása egy csomó elôkészítést igényel, át kell gondolni
a takarmányozást és a munkaszervezést
is. Az állatok megnövelt igénybevételére
minden területen pluszt kell nyújtanunk tette hozzá.

juk. A Vitafort cég által összeállított receptúrát alkalmazzuk. Az etetô kocsival
készített mixet kapják az állatok, annak
megfelelôen, hogy melyik takarmányozási csoportba vannak besorolva.

z B. M.: A pihenô-boxos istállók egyre inkább elterjednek. Ter vezik-e,
hogy a mélyalmos tartásról áttérnek
a pihenô-boxosra?

z B. M.: Sajátos együttmûködés jött
létre a Zalaco Sütôipari Zrt. vállalattal, mikor közös beruházásban az állattartó telep közvetlen szomszédságában felépítették a tejfeldolgozójukat. Hogyan alakult ki az elképzelés?

z Varga Gyula: Nagyon érdeklôdünk a
pihenô-boxos tartás iránt. Nem vagyok
teljesen meggyôzôdve arról, hogy az
minden tekintetben jobb. A mélyalmos
tartásnál nagy a szalmafelhasználás igénye, nagy a szalma szállításának költsége is. Ugyanakkor a szerves trágya jóval
értékesebb a talajerô utánpótlása szempontjából, mint a hígtrágya. Még nem
döntöttünk arról, hogy melyik irányba
megyünk. Jövô tavaszig az új pályázati kiírások megjelenéséig dönteni fogunk.
z B. M.: A takarmányozás területén
milyen sajátosságok vannak?
z Varga Gyula: Az általunk mûvelt termôterület nagysága lehetôvé teszi, hogy
a takarmánynövényeket saját magunk
termeljük meg. Legelôterületünk is van,
az üszôket és a szárazon álló teheneket
legeltetjük. A fehérje abraktakarmányt és
a takarmányt kiegészítôket mi is vásárol-

z B. M.: Milyen elképzelés alapján
történik a tenyésztés?
z Varga Gyula: A tenyészcél nagy kapacitású, nagy tejtermelésû, strapabíró tehenek tenyésztése. Ez iránynak megfelelôen készítjük a célpárosításukat és állítjuk össze a „Bikaparkot”. A teheneknél
normál, az üszôknél szexált spermát
használunk.

z Varga Gyula: Az elgondolás abból
fejlôdött ki, hogy korábban tejadagoló
automatákat is használtunk az értékesítésben. Ebben partner volt Zalaco, mivel
praktikus volt üzleteikben a pékáru mellé tejet is kínálni. Ebbôl az együttmûködésbôl nôtte ki magát a tejfeldolgozó közös létrehozásának ötlete. Az építés terv
szerint folyt. A hatósági engedélyeztetés
hosszú ideig tartott, mert egy speciális
tejfeldolgozó üzemrôl van szó, ahol a termékek egész skáláját gyártani tudjuk.
A tej az üzembe 70 méter hosszú csôvezetéken jut el, így a szállításnak a költségét meg tudjuk spórolni és nincs minôségi kockázat. A két cég 50-50 százalékos részesedésével létrehozott Gyôrvár
Tej Kft. 2013-ban kezdte el a tejtermékek
gyártását. Most naponta a termelt tej
mennyisége 13-14 000 liter körül van,
ennek egyharmad részét helyben dolgoz-

zuk fel, a többi tejet a Pannontej vásárolja fel. Üzemünk képes napi 15 000 liter
tej feldolgozására, jelenleg egy mûszakban dolgozunk. A tejtermékek gyártásában a teljes termékpalettát gyártani fogjuk. Az egész listát nehéz lenne felsorolni, most a teljesség igénye nélkül megemlítek néhányat. Értékesítünk pasztôrözött teljes tejet, 1,5%-os tejet, ízesített
tejeink: kakaós, karamellás és vaníliás.
Túróból a félzsíros és kisebb arányban
zsírszegény változat is készül. Tejfölbôl,
melyet a tankba készre érlelünk, van a
16%-os és a prémium kategóriás 25%os. Friss sajtjaink a natúr mellett olivás,
csípôs paprikás, diós, áfonyás, köményes, fokhagymás és medvehagymás
ízesítéssel készülnek. Már van egy félkemény sajtunk is, tervezzük az érlelt sajtok
gyártását. Tejszínbôl vajat készítünk, joghurtból is van a natúr mellett 8-9 féle
gyümölcsös ízesítésû változat.
A Gyôrvár Tej Kft.-nek már 10 tejivója
van, ezen kívül Zalaco bolthálózatában is
értékesítjük a termékeket. Most még
csak a közeli térségben folyik az értékesítés, országos viszonylatban nem gondolkodunk. A Provid Kft. mintegy 50, közös vállalatunk a feldolgozóban és tejivókban még további 60 ember részére
tud munkahelyet biztosítani.
Amit elôre terveztünk értékesítési volumentben, az eddig bejött. Az értékesített
mennyiség az elôzetes terveknek megfelelôen alakul.
z Sajátos utat jár a Gyôrvár Tej Kft. A feldolgozó megépítése közvetlenül a tehenészeti telep mellett és a sütôipari céggel közösen a „retro” tejivók hálózatának
létrehozása üde színfolt a tejtermeléssel
foglalkozó gazdaságok világában. Gratulálunk munkájukhoz.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Lengyelország tejtermelésérôl
Lengyelország – 2,3-2,4 milliós fejôstehén állományával
és átlagosan 10,5-11,0 millió
tonnás évi tej kibocsátással
– az EU hatodik legnagyobb
tejtermelô országa.

A

z összes mennyiségbôl mintegy
1,5 millió tonna (13-14%) önfogyasztásra vagy a lakossági
piacokra kerül (azaz nem jut az ipari feldolgozás csatornáiba). Az évszázados
hagyományokkal rendelkezô lengyel
tejtermelés óriási társadalmi és gazdasági jelentôséggel bír, mivel a feldolgozás
az összes foglalkoztatásból 30-35 százalékkal részesedik, és mintegy 800 ezer
családnak jelent bevételi forrást, éves
termelési értéke pedig nyerstej áron
számítva is meghaladja a 2,5 milliárd
eurót. Fontos szerepe van a lengyel
mezôgazdaságon belül, 16%-os részesedéssel.
z A tejtermelés fokozott nemzetgazdasági jelentôségéhez az ország éghajlati- és
a talajadottságai is hozzájárultak. A lengyel talajosztályozási rendszer szerint
ugyanis csak a mûvelhetô földek 14%-a
kiváló vagy jó minôségû, míg 31%-a
gyenge, vagy nagyon gyenge minôségû
termôföld. Az ország 11,7 millió hektáros
vetésterületén belül a gabonafélék (rozs,
búza, tritikálé és árpa) aránya 71-73%,
a takarmánynövényeké mintegy 10-11%
(a kukorica csak néhány százalékkal részesedik) az ipari növényeké 9 % (az
utóbbiakat fôleg a repce és a len teszi
ki). Így a kényszerbôl gabonával bevetett,
gyenge talajok 2,5-3,0 tonnás termése
nem biztosított megfelelô jövedelmet.
A gyengébb földeken termesztett takarmánynövények és a nehezen mûvelhetô
hegyes területek viszont biztosították a
tejtermelést és a családok megélhetését. Mindemellett, a világ tejelôállításából 2, az Európai Unióéból 8%-kal részesedô 10,5-11,0 millió tonna éves lengyel tejtermelés jóval alatta marad az
elôttük lévô országok nagyságrendjének:
Németország, Franciaország 30, illetve
25 millió tonna éves termelésének, de
erôsen közelíti, sôt a közeli jövôben le is
hagyhatja Hollandia 12 millió és Olaszország 11 millió tonna/év nagyságrendû
tejtermelését.

A TEJTERMELÉS
NÖVELÉSÉNEK LEHETÔSÉGE
z A Nasz Dziennik hírportál elemzése
szerint Lengyelország esélye abban áll,
hogy Hollandiánál és Olaszországnál
kedvezôbb feltételekkel rendelkezik termelés felfuttatásához. Nevezetesen az
egy tehénre számított takarmánytermô
területe jóval nagyobb, ennélfogva a tejelô állomány ellátását csaknem teljes
egészében az országban termelt takarmányból képes megoldani, miközben
Hollandia és Olaszország jelentôs importra szorul. A lengyel gazdáknak a tejhozam fokozásában is nagyon komoly
tartalékai vannak. Egy tehén átlagos hozama ugyanis Lengyelországban alig haladja meg a 4.000 kg-t, míg a másik két
országban 8.000 kg körül, illetve afölött
mozog. Az alacsony átlaghozam a kisüzemek takarmányozási és tartási hiányosságaira, valamint a lengyel állomány
közel 90 százalékát kitevô, helyi keresztezéssel létrehozott „lengyel holstein”
fajta gyengébb genetikai adottságaira
vezethetô vissza, (amely fajtához az egykét tehenes gazdák az igénytelensége és
tejének magasabb zsírtartalma miatt ragaszkodnak). Ugyanakkor ebben rejlik az
a további elôny, hogy a teljes kibocsátásban jelentôs részarányt képviselô lengyel
kistermelôk önköltsége a nagy nyugati
cégekénél alacsonyabb. Az USDA ez év
novemberében közzétett értékelése szerint a nagy termelô országok közül a tejtermelés önköltsége Új-Zéland után Lengyelországban a legalacsonyabb.
Mindezidáig azonban Lengyelország nem
nagyon törekedett a tejhozam fokozására,
mivel minden második évben a kvótatúllépés veszélye fenyegette, a 2005/06 szezonban 64 millió, a 2012/13 éviben 4 millió euró büntetést kellett fizetnie a túllépésért. A jelenlegi szezon elsô hat hónapjában az ország tejkibocsátása – az enyhén
csökkenô felvásárlási árak ellenére – 5,47

millió tonnát tett ki, 10,4 százalékkal meghaladva az elôzô szezon hasonló idôszakának eredményét, ami egy újabb kvótatúllépést vetít elôre. Ugyanez viszont a kvótakifutás után komoly esélyt jelent az ország
számára az export bôvítésére.

TEJKVÓTA AZ EU-BAN
z A tejkvóta rendszer 2015. április 1-jei
megszûnése után jelentôsen nôhet a tejtermelés az EU-ban. A tagországok az új
lehetôségek kihasználásával a támogatások szinten tartását, sôt, ha lehet növelését célozzák meg. A termelôk számára az a gond, hogy ha a kereslet nem nô
ezzel párhuzamosan, az áreséshez vezethet az ágazatban.

LENGYEL FOGYASZTÁS
z A tej mezôgazdasági fontosságára való
tekintettel a lengyeleknél több évtizede
kiépültek a tejfelvásárlás és feldolgozás
szervezetei, amelyek a legkisebb településekre is kiterjedô országos hálózattal
rendelkeznek. Radoslaw Szatkowski, az
Agrárpiaci Ügynökség elnöke a hivatkozott hírportálon arra is rámutat, hogy a
legutóbbi 5-10 év fejlesztéseinek eredményeként a lengyel tejbegyûjtô és feldolgozó vállalatok nagy részét korszerû
berendezésekkel látták el, és ezért az ország tejtermékeinek minôsége azonos
szinten van a nagy nyugat-európai és
multinacionális cégek által kibocsátottakkal. Lengyelországban az egy fôre jutó tejfogyasztás évi 200 kg körül mozog,
ami európai viszonylatban magasnak tekinthetô, de ezt a belsô termelés bôven
fedezi. (Megjegyezzük, hogy a magyar fogyasztás az 1970-es évek végén érte el
a maximumot, a 200 kg-ot, jelenleg a
felénél sem tartunk.)
Mivel a megtermelt mennyiség rendre
meghaladta a belsô fogyasztást az utóbbi 5-6 évben a lengyel tejtermék export
folyamatosan felfelé ívelt. Ennek értéke
2013-ban (mintegy 550-600 millió eurós import mellett) már meghaladta az
1,5 milliárd eurót, ezen belül csak Oroszországba 142 millió euró értékben szállítottak tejtermékeket. A 2014 nyarától
bevezetett orosz embargó súlyos helyzetet teremtett, és felborította a lengyel
tejpiac egyensúlyát, sôt Európa-szerte komoly zavarokat okozott. Brüsszel viszont
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egyelôre csak a balti államoknak hajlandó kompenzációt fizetni (a három országnak összesen 28 millió euró értékben) az orosz export elmaradása miatti
bevétel-kiesésért, mivel azok veszteségei
nagyobbak a lengyelekénél.
Marek Sawicki, mezôgazdasági miniszter
nyilatkozata szerint a lengyel tejtermelôk
bíznak abban, hogy 2014-ben az egy évvel korábbit megközelítô export teljesítményt érnek el, új piacokat találva. Elôrehaladott tárgyalások folynak több kínai
importôr céggel a lengyel tejtermékek fo-
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gadásáról. December elejéig azonban
csak próbaszállításokig jutottak (Algériába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Kínába), melyeknek értéke messze nem
pótolja az embargó miatti kiesést. Fehéroroszország viszonylatában azonban a
lengyel tejexport ez év elsô nyolc hónapjában 3 millió dollárra, az egy évvel korábbihoz képest harmicszorosra futott
fel. A határközeli, nagy kapacitású és
korszerûen felszerelt, nagyrészt a néhány
éve meghirdetett fehérorosz tejtermelésfejlesztési program keretében épített fel-

dolgozó üzemek ugyanis nagyon komoly
nyerstej-hiánnyal küszködnek, mivel a
nyári hôség erôsen visszavetette az ország tejtermelését. Emellett a fehéroroszok az importált lengyel tej jelentôs részét – a tilalmat kijátszva – feldolgozott
formában az orosz piacra szállítják.
Összegezve úgy látjuk, hogy az EU tejkvóta megszûnése után megvan a lehetôsége a lengyel tejtermelés és tejtermékexport növelésének.
2 DR. TÓTH ENDRE és KIMMEL ISTVÁN

A tej biológiai értékének növelése
Napjainkban sok szó esik az egészséges, megnövelt biológiai élelmiszerek elôállításáról és az
állattenyésztés-, állattartás fejlesztésének szükségességérôl. Mind a két cél rendkívül fontos, de
ez csak akkor lehet sikeres, ha a fejlesztések
a hazai adottságok és lehetôségek figyelembevételével fajtákra (nem fajokra!) alapozottak,
teljes körû technológiák kialakításával együtt
történnek, összefüggésben az aktuális piac
(lokális, hazai, és célzott külföldi) igényeivel.

N

em szabad ezért az állattenyésztés feladatát (fogalmát) „szûken” értelmezni, amely így napjaink gyakorlatában többnyire csak a jól-rosszul megválasztott tenyészcél érdekében végzett tenyésztéssel összefüggô eljárások
összességének alkalmazására korlátozódik. A különbözô fajták
a környezettel (természeti és technológiai, takarmánybázissal)
és az aktuális piac elvárásaival összefüggô értékelése, tenyésztése döntô jelentôségû. Közhelynek számít, hogy jó minôségû
alapanyagból pl. tejbôl, lehet csak jó minôségû terméket elállítani. Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy mit jelent a jó minôség?
A szabványosított minôség - amit az aktuális rendeletek szabályoznak - alapvetô, mindenkire vonatkozó elôírások, ezért ezt
garanciális minôségnek tekinthetôk, ezek az értékesítés feltételei. A különleges, piaci elônyt jelentô funkcionális minôség lehet az, amely versenyképessé, gazdaságossá teheti a tej, illetve tejtermék elôállítását. A funkcionális minôségen belül a jól
átgondolt funkcionális élelmiszer (tej, tejtermékek) elôállítása
lehet a hazai tejágazatnak az egyik kitörési pontja. Funkcionális élelmiszer az olyan élelmiszer, amelynek a megfelelô táplálkozás-élettani hatásokon túlmenôen az emberi szervezetre pozitív hatása van, a kedvezô hatást a szokásos fogyasztási mennyiség elfogyasztása esetén fejti ki (DIPLOCK és mtsai. 1999;
KATAN, 1999).
z Az alapanyag, termelôi nyerstej elôállításánál ezt (megnövelt
biológiai értékû tej elôállítását) a tejtermelô gazdaságok vagy figyelmen kívül hagyják, mert egyrészt további költségeket növelhet, esetlegesen termelést korlátozó tényezônek tartják, amit a
tej értékesítésekor alig, vagy nem vesznek figyelembe, vagy egyszerûen bio-, ökotermeléssel azonosítják. A funkcionális tejtermékeket a tejfeldolgozó üzemek pedig különbözô biológiai érté-

takarmányozással
ket növelô adalékanyagok (pl. probiotikus kultúrák) felhasználásával, valamint a tej valamely alkotórészének gyérítésével, vagy
dúsításával állítják elô. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
ténylegesen megnövelt biológiai értékû pl. omega-3 (n-3) zsírsavakban, konjugált linolsavban (KLS) dúsított tej elôállítása nem
feltétlenül költségesebb, illetve gazdaságtalanabb, mint a jelenleg általánosan elôállított beltartalmú tejeké, valamint az adalék
anyagokkal, illetve a tej manipulálásával történô beltartalmi változtatásokat megfelelô szakértelem és technológiai felszerelés
esetén „bárki” meg tudja csinálni. Ahogy májusi lapszámunkban
a Versenyképes jó minôségû termelôi nyerstej termelés új megközelítésbôl címû cikkemben már említésre került, a tejelôállatok
(tehenek, juhok, kecskék) takarmányozásának újragondolásával,
pontosabban a tejelô állatok igényeit jelenleginél jobban kielégítô tömegtakarmányok biztosításával a tejtermelés hatékonysága
(egy liter tej elôállítására vetített fajlagos költség, a kisebb teljes
értékû takarmány - tejelô takarmánykeverék - felhasználás, a
jobb egészségi és szaporodásbiológiai állapotnak köszönhetô
hosszabb hasznos élettartam) nem csökken, hanem éppen ellenkezôleg növelhetô. Az átlagosnál nagyobb mennyiségben
többszörösen telítetlen zsírsavakat (pl. n-3, KLS) tartalmazó termelôi nyerstej, amennyiben az a feldolgozás során a tejtermékben megmarad, piaci elônyt jelenhet a terméket elôállítónak is.
Ez különösen igaz akkor, ha a versenytársak nem tudnak ilyen
megnövelt biológiai értékû (átlagosnál élettanilag kedvezôbb zsírsav összetételû és tartalmú) nyerstejet feldolgozni, mivel tejtermékek csak tej eredetû zsiradékot tartalmazhatnak, mást nem.
Az így elôállított termelôi nyerstej tehát, mind a termelônek, mind
a feldolgozónak piaci elônyt jelenthet, a humán/nép-egészségügyi vonatkozásain túl. Ez különösen a saját elôállítású kisüzemeknek lehet egy kitörési pont.
Mindezt támasztják alá a humán-egészségügyi kutatások eredményei, miszerint az utóbbi évtizedekben vezetô helyet elfoglaló betegségek (szív- és érrendszeri, daganatos) kórokai összefüggést mutatnak az emberi táplálkozással.
A jelenlegi humán táplálkozási irányelvek szerint ajánlatos az
olyan ételek fogyasztása, amelyben a telített zsírsavak aránya
(SFA) alacsony és a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) aránya, ezen belül az n-3 zsírsavak mennyisége magas. A túlzott telített zsírsav tartalom (SFA) bevitel okozza a koszorúér betegséget (CHD), amely a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon.
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z A nyugati és hazai táplálkozási szokásokra jellemzô a túlzott n6 PUFA és alacsony n-3 PUFA bevitel. Napjainkban humántáplálkozás szempontjából általánosan elterjedten ajánlott n-6: n-3
arány kevesebb, mint 4:1. Az elmúlt évek kutatásai még több területen tárták fel a KLS elônyös hatását a rák megelôzése mellett, szív- és érrendszeri betegségekben, a cukorbetegségben, az
immunrendszer erôsítésében és a csonttömeg alakításában. Humán egészségügyi szempontból ezért szükséges lenne a tej/tejzsír n-3 és KLS zsírsavtartalmát növelni.
Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a termékekre a zsírsavösszetétel feltüntethetô, ami nemcsak az egészségtudatosság, hanem a marketing szempontjából is elônyös lehet. Gondoljunk
csak a vajat helyettesítô margarinok reklámjaira (pl. szívbarát
margarin, omega 3 zsírsavban dúsított, stb. margarinokra).
A tejzsír, vaj természetes módon tartalmaz humán-táplálkozás
szempontjából kedvezô n-3 zsírsavakat és KLS-at. Ezek mennyisége tovább növelhetô takarmányozással. Önmagában a kérôdzôk számára megfelelô új, újszerû tömegtakarmány-ellátás
ezt is javítja, ahogy erre az elôzôekben már volt utalás. További lehetôség a KLS és az n-3 zsírsavak mennyiségének növelésére, ha a más módon is beavatkozunk a kérôdzô állatok bendôjében lezajló biológiai hidrogénezési folyamatokba az állat
takarmányozásán keresztül. Ezt úgy lehet elérni, ha a takarmány telítetlen zsírsav tartalmát növeljük, kiegészítésként különbözô olajtartalmú takarmánykeverékek (lenmag, lenolaj,
repceolaj) etetésével. A legeltetés és a zöld takarmányok etetése szintén kedvezô, mivel ekkor a többszörösen telítetlen zsírsav (PUFA) bevitel magasabb (PRECHT ÉS MOLKENTIN, 2000).
Ezért vizsgálatokat végeztünk a Szent István Egyetemen Chlorella kessleri és Spirulina mikroalga kiegészítés (amelynek élettanilag rendkívül kedvezô a zsírsav és aminosav összetétele) és
a legeltetés, valamint a zöld kukorica csalamádé etetés hatásának megállapítására a tejtermelésre és a tejzsír összetételére szarvasmarha és kecske fajban.
z Megállapítottuk, hogy a mikroalga kiegészítés szignifikánsan
befolyásolta a tej zsírsavösszetételét, valamint zsírsav tartalmát.
Hatására növekedett a konjugált linolsav (KLS), n-3 zsírsavak,
pl. ±-linolénsav, eikozatriénsav koncentrációja, melyeknek jelentôs szív- és érrendszer-védô hatásuk van. Tehát a fogyasztóknak jelentôs elônyük származik, ha olyan tejelô állatok (tehenek,
kecskék) tejét fogyasztják, melyeket mikro-algával etettek.
A legeltetés hatására növekszik a kecsketej tejzsír, tejfehérje és
zsírmentes szárazanyag tartalma, és a rövid szénláncú zsírsavak (pl. kapron-, kaprilsav) aránya.
A legeltetésnek köszönhetôen szignifikáns mértékben nô a
konjugált-linolsav, ±-linolénsav, eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav aránya a tejben. Megállapítást nyert továbbá az
is,hogy a legeltetés hatására szignifikáns mértékben csökkent
az n-6/n-3 zsírsavak aránya, így a tejnek humán táplálkozásbiológiai szempontból kedvezôbb lett az n-6/n-3 zsírsav aránya.
Hasonlóan alakul a tej zsírsavösszetétele a zöldkukorica csalamádéval etetett tejelô állatokénál, mint legeltetetteknél, tehát
mind a két takarmányozási mód kedvezô hatású humán táplálkozás szempontjából a tej zsírsavösszetételére. Az élettanilag
kedvezô tejzsírsav összetételt a sajtkészítés során, amelyre
szintén végeztünk vizsgálatokat, meg lehet ôrizni.
2 DR. PÓTI PÉTER
Egyetemi docens, intézetigazgató
SZIE, Állattenyésztés-tudományi Intézet

Könyvajánló

A klímaváltozás állata:
a bivaly
Dr. Seregi János szerkesztésében megjelent a Klímaváltozás állata: a bivaly
címû kiadvány, amelyet
dr. Mezôszentgyörgyi Dávid, a NAKVI fôigazgatója
mutat be.

Gondolatok a
bivalytenyésztésrôl

K

örnyezetünk védelme és ápolása, a helyi kézmûves
és különleges termékek elôállítása mind-mind központi kérdések a nemzetgazdaságban. Így természetes,
hogy a szakminisztérium egyik felelôs szerveként a NAKVI
(Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet) vezetése is támogat minden, a fenti célok megvalósítását segítô kezdeményezést. A hozzáértô szakemberek által megírt és összeállított, a „A klímaváltozás állata: a bivaly”
címû kiadvány felé tehát joggal fordul a figyelmünk.
A mûben, a hazánkban már Szent István királyunk óta ismert,
idônként méltatlanul kezelt állatfajjal ismerkedhet meg az olvasó. A cím is utal arra a közös gondra, amely az idôjárás változásaival különös terhet ró a vidékfejlesztésre. Valóban: az
igénytelen, a lápos-nedves legelôkön, sokszor istálló nélkül is
megélô, erre sajátosan alkalmazkodó anatómiájú állatfaj társként segít a már említett gondok megoldásában. Különösen
vonatkozik ez a Natura 2000 és a Ramsari területekre.
A NAKVI mûködésének kezdete óta támogatja a Nemzeti
Parkjaink Igazgatóságait és az Állatfaj Tenyésztô Szövetségét
a bivalytenyésztés fejlesztésében. E törekvést tapasztalja a
Seregi dr. és munkatársai által összeállított anyagban is. A bivaly, a „bihal” erdélyi elnevezése és a dokumentumok idézése az állatfaj történetét mutatja be.
Tárgyalják a szerzôk a tartás, tenyésztés és termék elôállítás
kérdését is. Külföldi és hazai tapasztalatok alapján támpontokat kapunk arról, hol és milyen módszerekkel lehet – s kell
is! – a bivalytenyésztést folytatni. A tej és hús termékek bemutatása is széleskörû, számos esetben kapunk olyan leírásokat, melyek alapján akár a kezdô tenyésztô is bátran hozzáfoghat a sajtok és hústermékek házi elôállításához.
Mindezeket kiegészíti az állategészségügyi és tartási technológiai sajátosságok bemutatása is. Ezt teljes körû irodalomjegyzék is kiegészíti. Ennek az irodalomjegyzéknek, de a
bemutatott mûnek is érdekes és sajátos része Kós Károly vonatkozó munkáinak felidézése. Az organikus építészet kiemelkedô alakjának tevékenységében szerves rész a mezôgazdasággal, az állattenyésztéssel foglalkozó munkássága.
A szerzôk kincsként tálalják az olvasónak e munkásságnak a
Kalotaszegi bivalytenyésztéssel – állattenyésztési kultúránk
megôrzésre érdemes darabjának bemutatását, Kós Károlynak, Erdély polihisztorának tollából.
A NAKVI munkájának jobb megismerésére, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program érdekében ajánlom az érdeklôdôk figyelmébe a kiadványt, amiben egy sajátos, de hazánkban egyre több helyen aktuálissá váló állattenyésztési
ágazat alapjait ismerheti meg az olvasó.
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A gyakorlati képzés múltja és jelene
a törökszentmiklósi „Székácsban”
Még a nyáron történt, hogy az egyik jó hírû tejtermelô
gazdaságban jártam riportot készíteni, melynek kapcsán a
telep fiatal állattenyésztési igazgatójával is tudtam beszélgetni.
A Szolnoktól 20 kilométerre található törökszentmiklósi
Székács Elemér Mezôgazdasági Szakközépiskolában tanult,
ahol alapos gyakorlati képzést kapott, véleménye szerint
ennek köszönhetô, hogy meg tudott felelni a munkahelyén.

T

öbb gazdaságban is dolgozott, és
kipróbálta magát külföldön is. Úgy
érzi, hogy szerencsés volt, hogy a
„Székácsba” járhatott. Lelkesen idézte fel
diákévei élményeit és reménykedett abban, hogy ez a gyakorlatorientált képzés
azóta is mûködik volt iskolájában.
A beszélgetés kíváncsivá tett. Vajon hogyan alakult ki ez a szemlélet az iskolában és mi jellemzi a jelenlegi gyakorlati
képzést?
A kérdés tisztázására a „Székácsba”
Annus Péter a tangazdaság vezetôje
volt segítségemre. A hozzá intézett
kérdéseimre írásban kaptam meg a
választ. A tangazdaság munkáját bemutató írásának itt aduk helyet:

A TANGAZDASÁG BEMUTATÁSA
z A 80-as évek végén látszott, hogy az
addigi, mezôgazdasági szakterülethez
kapcsolódó képzések gyakorlati bázisát
adó mezôgazdasági nagyüzemek nehéz
helyzetbe kerültek, és szakképzési funkciójukat nem fogják tudni betölteni.
A Székács Elemér Szakközépiskola vezetése felismerte ezt a problémát, és
1989-ben megkezdte egy akkori áron

Magyartarka borjával

Szénatároló
számolva 70 milliós beruházás kivitelezését, saját tangazdaság létrehozását. Az
elsô évek a tervek elkészítésével, a terület kiválasztásával és a jogi procedúrák
végigjárásával teltek. A tervezéskor törekedtek arra, hogy az akkori körülmények
szerint gazdaságosan mûködtethetô,
fenntartható méretû, több lábon álló kisgazdaságot hozzanak létre, mely teljes
mértékben életszerûen mûködik, és lehetôvé teszi az alapvetô növénytermesztési, valamint állattenyésztési munkafolyamatok, technológiák bemutatását,
begyakorlását.
Iskolánk megkapta az akkor még mûködô „Tiszatáj” Mezôgazdasági Szövetkezet
területébôl, illetve a Törökszentmiklósi
Állami Gazdaság területébôl a jelenleg is
meglévô szántóterületeket, közel 100 ha
nagyságrendben. Ekkor már megkezdôdött a saját tangazdaság mûködtetése,
kezdetben csak növénytermesztési tevékenységgel, mezôgazdász tanárok irányítása mellett. A késôbbiekben, 1998-ban
az állattartó épületek megépítésével az
állattenyésztési tevékenység is beindult. A tartott állatfajok: tojótyúk, juh és
szarvasmarha.

A tangazdaságunkban folyó tevékenység
két, egymással összefüggô ágazatra
bontható, növénytermesztésre és állattenyésztésre.

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI
ÁGAZATRÓL
z Tangazdaságunk teljes megmûvelt területe 98 ha. A növénytermesztési ágazat feladata a környezetünkben termesztett fô növények termesztéstechnológiájának bemutatása, a tangazdasági
állatállomány takarmányigényének kielégítése (a tojótyúk kivételével), illetve értékesíthetô elsôsorban ipari növények
termesztése.
Termesztett növényeink: ôszi búza, árpa,
zab, tritikálé, napraforgó, ôszi káposztarepce, kukorica, lucerna, takarmányfüvek.
A termôterületeink intenzív termelésre
nem alkalmasak, alacsony termôképességûek (a területünk fele 7-9 aranykoronás),
öntözési lehetôségünk nincs. Ezekre a területekre állandó gyepet telepítettünk.
Gazdálkodásunk egészében sem törekszünk az intenzív termelésre, tartásra - ez
alól talán a tyúktartás kivétel - mert a környezetvédelem és az állatvédelem is fontos szempont az oktatási stratégiánkban.
Gépeinkkel a növénytermesztési munkák
teljes technológiai folyamatát be tudjuk
mutatni a szemes termények betakarításának kivételével. Gabona-kombájnja
nincs az iskolának.
Tangazdaságunk az MVH által regisztrált
gazdaság, így földalapú támogatása
igénylésére jogosultak vagyunk.
Növénytermesztési ágazatunkban együttmûködést tartunk fenn vetômag forgalmazókkal, termelési rendszerekkel,
melynek kapcsán fajtakísérleteket is végzünk. Volt már ôszi búza, kukorica, és
napraforgó fajtakísérletünk.

Állataink kézhez szokottak
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laévhez kötôdnek, így az iskolai szünetekben a tejet egy közeli tejfeldolgozó
vállalkozás felé értékesítjük. A jövôben
szeretnénk egy, a méreteinkhez igazodó
tejfeldolgozó kisüzemet is létrehozni,
amely egyrészt az oktatás célját is szolgálná, illetve a helyi igények ellátására
tejfölt, túrót, sajtot állítanánk elô.

A TANGAZDASÁG
GYAKORLATI OKTATÁSI
CÉLÚ LEKÖTÖTTSÉGE

Tehenek a karámban

SZARVASMARHATARTÁS
A TANGAZDASÁGUNKBAN
z A szarvasmarha tartását a tangazdaságban az 1999/2000 tanévben kezdtük
el. Az induló állományt iskolánk szakképzési támogatásként kapta a Törökszentmiklósi Állami Gazdaságból, hat feketetarka holstein-fríz vemhes üszôt, és a
szintén helyi Béke Mg.-i Termelôszövetkezetbôl hat magyar-tarka vemhes üszôt.
Idôközben mindkét mezôgazdasági nagyüzem megszûnt.
Alapvetô célunk a Magyarországon legnagyobb számban tartott két fajta bemutatása. A tartástechnológia kötetlen
mélyalmos tartás, kezdetben legeltetés
nélkül, ma már legeltetéssel. Az istálló
és a hozzá kapcsolódó karámok 20 darab szarvasmarha tartását teszik lehetôvé. A kezdô állományunkat idôközben fel
is fejlesztettük erre a létszámra, a jelenlegi állomány 14 fejôstehén és négy
vemhes üszô, valamint három növendék
üszô, és hat növendék bika. A meglévô
üszôállomány, és a tehenek többsége is
mind saját nevelésû.
A fejést korszerû kétállásos De-Laval fejôházunkban végezzük. A kifejt tej tárolására kezdetben egy 200 literes tejhûtô
volt, ezt azonban az állomány bôvítésével
kinôttük, így szükséges volt egy 500 literes hûtôberendezés beállítása. A fejési
technológia teljesen zárt rendszerû, mely
a jó minôségû tej egyik biztosítéka. A fejôberendezéshez kapcsoltan mûködtetünk egy egyedazonosításra, tejtermelés
regisztrálására és tenyésztési adatok feldolgozására alkalmas számítógépes
rendszert is.
Az állatállomány tömegtakarmány igényét (gyepszéna, lucerna széna, kukorica
szilázs, lucerna szenázs) magunk termel-

jük meg, a jó minôség megôrzésére fedett szénatárolót és áthajtós rendszerû
falközi silóteret építettünk. A szarvasmarha esetében az abraktakarmány elôállítását is magunk végezzük, a növénytermesztésben megtermelt abraktakarmányokból a tangazdaságban mûködtetett
darálóval egybeépített csigás takarmánykeverôvel.

Számítógépes termelésirányító
rendszer
A szarvasmarhatartás bevételi forrásai a
tejértékesítés, a borjak egy részének értékesítése, és a selejtezett tehenek értékesítése. A tej értékesítése jelenleg feldolgozás nélkül, nyerstejként, több csatornán keresztül történik, melyhez rendelkezünk közvetlen értékesítési és beszállítói kvótával is. Fontosnak tartjuk,
hogy részt vállaljunk a „rövid élelmiszerlánc” rendszerének elterjesztésében. Ennek keretében az iskolánk által üzemeltetett tanboltban a termelt tej egy részét
a város lakossága felé értékesítjük, de
vannak vásárlóink a közeli kistelepülésekrôl is. Mi látjuk el tejjel a város bölcsôdéjét, és saját fôzôkonyhánkon kívül
még két, helyi iskolai konyhát. Ezen értékesítési lehetôségeink azonban az isko-

z A mezôgazdasági szakmacsoportos
szakképzéseinkben a gyakorlati oktatás
terén meghatározó jelentôségû az iskola
tangazdasága. Jelenleg három ilyen szakképesítés oktatása folyik: a mezôgazdasági technikus, a gazda, és a növénytermesztési gépüzemeltetô karbantartó.
Tanulóink több szálon kapcsolódnak a
tangazdasági munkákhoz:
– tantárgyfelosztás szerinti gyakorlatokon, gyakorlatvezetô tanár vezetésével
csoportosan
– tanév közbeni naposi, hetesi gyakorlatokon, egyidejûleg 1-3 fôvel
– tanév végi nyári összefüggô gyakorlatokon, egyidejûleg 3-6 fôvel.
Ezen kívül a nyári idôszakban elôzetes
egyeztetéssel fogadtuk már agrár-felsôoktatási intézmény hallgatóját is összefüggô gyakorlatra, mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés területén. Szerephez jut a tangazdaságunk a
felnôttképzés területén is, minden évben
szervezünk aranykalászos gazda tanfolyamokat, melynek gyakorlati bázisa a
tangazdaságunk.
Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetôen diákjaink rendszeresen részt vehetnek németországi farmgyakorlatokon,
melynek viszonzásaként tangazdaságunkban német diákcsoportok többször
megfordultak már tapasztalatcsere, ismeretszerzés szándékával.

A fejés tanulása

Â
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A tangazdaság fenntartásához szükséges, hogy az ott végzett tevékenység termelô jellegû legyen, így a teljes munkaidô (gyakorlati idô) közel 70 százaléka
termelô tevékenység.
A tanulók által a tangazdaságban
elsajátított gyakorlati tevékenységek a szar vasmarha tartás területén:

Napi munkák:
– takarmány kiosztása, gépi és kézi
anyagmozgatás
– abrak takarmánykészítés (darálás, takarmány keverése)
– almozás, ápolási munkák
– fejés, tejkezelés, tejvizsgálat
– technológiai berendezések ellenôrzése, karbantartása
– borjak gondozása

Idôszakos munkák:
– egyedi jelölés,
– segédkezés:
– mesterséges megtermékenyítésnél,
– elléskor,
– kezelések alkalmával (oltás, vérvétel)
– fejôberendezés karbantartása
– csülökápolás
– mélyalom kitermelés
– „villanypásztor” telepítése

Az iskola nyugalmazott igazgatójával is tudtam beszélgetni, a vele készült interjút keretes cikkünkben olvashatják.

Kilencvenéves Pethô József

P

ethô Józsefet, a nagy múltú Székács Elemér Mezôgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatóját kerestem
fel, ki az elmúlt év novemberében töltötte be 90. életévét.
Arról kérdezem, hogy milyen indíttatást kapott gyermekkorában, amely felkeltette érdeklôdését a mezôgazdaság iránt?
– Köztudott, hogy sokat tett a mezôgazdasági szakképzés
érdekében. Már gyermekkorában felkeltette érdeklôdését
a mezôgazdaság?
– A Tisza melletti Ároktôn töltöttem gyermekéveimet, egészen
korán, nyolc évesen árva lettem, nagyszüleim neveltek. Nagyon
szerettem a Tiszát, melyen akkor még jöttek a „szálasok”, akik
tutajon úsztatták a fát Máramarostól, le egészen Szegedig. A folyóparton volt a veteményesünk, ott termeltünk káposztát, meg egyéb zöldségeket a
nagymamával. A nagyapám uradalmi gazda
volt és rengeteget mesélt.
Tôle tudtam meg például, hogy az úgynevezett hesszeni légy által károsított gabona, ha
a birkával lelegeltetjük, és kap egy jó esôt, újra sarjad. Történt egyszer – mesélte, hogy az
uradalmi állatokat (birkákat) tavasszal messzire kellett hajtani, miközben az etetésükrôl is
gondoskodni kellett, ezért megvette az útjába
kerülô kocsmárostól az árpatáblát legeltetésre.
Visszafelé jövet, már ôsz lett – akkoriban nem
kapkodták el a dolgokat – a kocsmáros nem
gyôzte az áldomást fizetni, mert a birkák legelése után újra sarjadt az árpa és jó termést is hozott.
– Hol végezte az iskoláit, hogyan lett tanár?
– Mikor már nagyobb lettem, a nagybátyám örökbe fogadott, aki
Miskolcon volt tanár. Az ô segítsége révén tudtam a Lévay József református gimnáziumot elvégezni. Majd az akkori Gazdasági Fôiskolán Debrecen-Pallagon folytattam tanulmányaimat,
melyet megzavartak a háborús események. Már a háború vége
felé jártunk, de az akkori hatalom nem akarta tudomásul venni,
hogy ezt a meccset már lejátszották, kiadta a jelszót – „Felkoncoltatik, aki be nem vonul.” A fenyegetést komolyan vettem, így
lettem katona, hogy aztán az elôrenyomuló szovjet csapatok elôl
egészen Németországig tudjak masírozni. Ott aztán társaimmal
együtt megadtam magamat, melyet a szovjetek 2 év hadifogsággal jutalmaztak. A fogságból hazajövet befejeztem az egyetemet,
és az Emôdi Állami Gazdaságba kerültem. Itt rövid ideig voltam,
mert lehetôség nyílott folytatni a tanulmányokat az Agrártudományi Egyetem Tanárképzô Intézetében.
– Mikor indul el a törökszentmiklósi karrierje?
– Ide 1951-be kerültem tanárnak. Akkor indult itt a mezôgazdasági képzés. Én a gyakorlati képzések szervezésért voltam felelôs, melynek égisze alatt létrehoztuk a tangazdaságot. Közben
„népneveltünk”, ezüstkalászos tanfolyamokat tartottunk a gaz-

dáknak. A szakmai ismeretek átadása volt a cél, melyet nem árnyékolt be az ideológia.
A konszolidáció éveitôl folyamatosan emelkedett az oktatás
színvonala, javultak a képzési feltételek. Megváltozott a szakoktatás rendszere 1972-ben, amikor a technikusi képzést felváltotta a szakközépiskola rendszere. Ekkor neveztek ki az iskola
igazgatójának egy évre. Közben megváltozott iskola fenntartója,
az FM-tôl átkerültünk az Oktatási Minisztériumhoz, majd megyei, késôbb városi fenntartású intézmény lettünk. Kezdetben
nagy volt a bizonytalanság velünk szemben, majd szép lassan
megváltozott minden. Olyannyira, hogy igazgatói kinevezésemet rendre meghosszabbították, így a tervezett 1 év helyett 14
évig voltam az iskola igazgatója.
– Melyek voltak a nagy kihívások igazgató
ténykedése alatt?
– Még a kinevezésem elôtti években az iskola hozzáfogott az ebédlô átépítéséhez, idôközben elfogyott a pénz, leállt az építkezés.
Mi ebbe nem törôdtünk bele, addig kilincseltünk, míg összejött a pénz. Ugyanilyen nagy
kihívás volt a tornacsarnok megépítése is.
Nem volt kis erôpróba az sem, hogy a két hagyományos szak, a növénytermesztô és állattenyésztô helyett beindítottuk 1978-ban az állattartó telepi gépész és az állategészségôr
szakokat. Ehhez át kellett alakítani a tanmûhelyeket, fejleszteni kellett a laboratóriumot.
Bevezettük az autó- és traktorvezetôi képzésünket is. Arra törekedtünk, hogy az iskolából kikerülô diákjaink legyenek jól képzett szakemberek. Az állattenyésztés és a tejtermelés szakembereinek képzésére mindig nagy hangsúlyt fordítottunk. Az oktatásnak mindig fontos része volt a gyakorlati képzés, amelyet
eredményesen fel tudtak használni végzett hallgatóink akkor is,
ha továbbtanultak az egyetemen vagy elhelyezkedtek a megszerzett képesítésükkel.
Mindig nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy információval bírjunk arra vonatkozóan, mennyire tudnak végzett diákjaink helytállni a nálunk megszerzett ismeretekkel.
– Mi az, amit a fiatalabb generáció figyelmébe tud ajánlani
a megszerzett gazdag élettapasztalat eredményeként?
– Nem meghátrálni a feladatok elôl, inkább elébe menni! Kitartó munkával minden ránk váró feladatot megoldani. Megfelelô
körültekintéssel kiválasztani azokat, akik leginkább segítségünkre lehetnek.
– Mire a legbüszkébb a pályafutása során?
– Nem szeretem a magam tevékenységét értékelni, ez nem az én
dolgom. Amit a tanári, igazgatói pályafutásom során az élet rám
rótt, azt megoldottam…
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Az Európai Regionális Kecske
Konferencia eredményeirôl
Debrecenben 2014. április 7 és 10 között, és Nagyváradon április 11 és 12 között rendezték meg az
Európai Regionális Kecske Konferenciát, amely
lehetôséget adott arra is, hogy a régió országai
kecskeszektorának jellemzôit összehasonlítsuk,
elemezzük. Ez a munka kiterjedt minden részletre (a létszámokra, fajtákra, tenyésztési jellemzôkre, termékekre, árakra, hasznosított terület
méretére, a munkaerô jellemzôkre, stb.), de jelen
esetben csak a létszám és a farm számadatokat,
a tejtermelés szintjét, a termelési rendszer és
a fejési módszer, valamint a tej felvásárlási-,
illetôleg a sajt értékesítési ár adatait mutatjuk
be. Az adatok minden hazai kecsketej termelô és
sajtkészítô számára tanúságosak.
A TARTOTT KECSKÉK SZÁMA
z A tartott/tenyésztett kecskék száma meglehetôsen tág határok között változott a vizsgált országokban (1. táblázat).

z A legtöbb országban csak kisméretû volt a kecskeágazat, jóllehet a nagyobb hegyvidékekkel és dombságokkal bíró országokban tartott kecskék száma ezektôl nagyságrendekkel magasabb értéket ért el.
z Görögországban egyedül csaknem annyi kecskét tartottak,
mint Oroszországban (2,1 millió), Romániában (1,6 millió),
Albániában (0,8 millió) és Ukrajnában (0,66 millió) együttesen.
Két országban haladta meg a létszám a kétszázezret (Bulgáriában 293 ezer, Szerbiában 225 ezer), és egy ország esetében
lépte át a százezret (Moldávia 120 ezer) az ágazat létszáma.
Az összes többi országban a kecskelétszám ennél lényegesen
alacsonyabb volt.
z Természetesen, néhány országban a pontos létszámadatok
nem érhetôk el. Csehországban például csak a törzskönyvezett
állatok száma ismert; Grúziában pedig mindössze az állatok becsült létszáma érhetô el.
z Néhány országban (Oroszország, Grúzia, Fehéroroszország,
Moldávia) a kecsketartó üzemek pontos száma sem ismert, és
Csehországban is csak a törzskönyvezett tenyészetek számát
tartalmazza a statisztikai jelentés.

1. táblázat: A kecskelétszám, a kecsketartó üzemek száma, valamint a nyájméret megoszlása országonként (%)
Ország
Albánia
Örményország
Fehéroroszország
Bulgária
Horvátország
Csehország
Grúzia
Görögország
HU-KSH
HU-MJKSZ
Macedónia
Moldávia
Montenegro
Románia
Oroszország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna

Kecske
létszám
810 000
30 500
68 000
293 639
65 000
24 000*
70 000
4 821 000
46 000
20 711
63 585
120 000
35 140
1 605 860
2 090 000
225 077
35 000
26 351
664 800

Kecske
tenyészet
szám
138 226
28
?
65 487
230
313
nem ismert
138 251
19 413
790
5 746
?
3 580
280 000
?
3 000
898
158
?

Kevesebb
mint 10
egyed
22.6
12

1000
50-100 100-200 200-500 500-1000
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
felett
9.2
3.9
1.1
27
35
8
-

10-30
egyed

30-50
egyed

39.2
8

23.3
10

66.78
14
76.7
20
60
91.1
29.7
77.74

3.21
16
16.0
20
10
7.6
37.8
17.21

2.01
26
3.2
13
0.9
15.2
2.82

0.83
31
1.9
60
5
0.3
11.7
1.76

0.34
9
1.6
5
0.1
5.0
0.40

3
0.3
6
0.6
0.07

1
0.3
1
-

-

80,0
21.2

16,0
14

4,0
18

18

15

8.4

3.1

2.3

70.9
60

20
20.4
30

4.2
7

40
2.6
2

25
1.3
1

15
0.45
-

-

0.11
-

*csak a törzstenyésztésben nyilvántartott; ? hiányzó adat; HU-KSH – Központi Statisztikai Hivatal adat;
HU-MJKSZ – Magyar Juh- és Kecsketenyésztô Szövetség adata
/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/
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Az átlagos üzem/nyáj méret meglehetôsen kicsi mindegyik vizsgált országban, általánosságban a farmok döntô hányadán kevesebb mint 10 kecskét tartanak: Montenegró 80%; Csehország 76%; Szlovákia 70,9%; Bulgária 66,78%; Görögország és
Szlovénia 60-60%. A KSH adatai szerint ez az arány Magyarország esetében 91% felett volt.
z Néhány országban azonban más méretkategória játszotta
a vezetô szerepet. Albániában például az állomány 39,2%-a a
10-30 egyed közötti nyájméretbe tartozott. Örményország esetében a kecskészetek 35%-án 100-2000 állatot tartottak.
A kecskefarmok 60%-án 50-100 állatot tartottak Grúziában,
és ez a szám tette ki a kecskegazdaságok 40%-át. Fehéroroszországban a háztájinak minôsíthetô méretû, néhány kecskét
számláló gazdaságokban volt az állatok 98%-a. Mindössze 24
valódi parasztgazdaság mûködik az országban, amelyek összesen 1300 kecskét tartanak (2%).
z A valódi piacra termelô, professzionális üzemek száma és
aránya meglehetôsen alacsony volt az egész régióban. Nagyon
kicsi volt az 500-1000 állatot tartó üzemek száma és aránya,
s alig néhány gazdaságban volt ezer feletti a létszám.
z Oroszországban csak a létszám 10%-át tartják nagyobb mezôgazdasági üzemekben, és a fennmaradó 90% kis házi kertekben legel. Ukrajnában összesen 664 800 kecskét tartanak
nyilván, amelynek 99%-át a „hátsó kertekben”, míg mintegy
1%-át (5400 egyed) nagyüzemekben tartják termelésben.

z Mindössze két valódi kecske tenyészetet tartanak nyilván Ukrajnában, ahol legalább 300 egyed termel, és egy gazdaság állománya éri el a 700-at, a többi kecsketartónál egy-kettô legel.
Montenegróban 35.000 kecskét tartottak nyilván 2014 év elején. 2012-ben még 402 gazdaságot tartottak nyilván, ahol a
nyájméret meghaladta a 10 egyedet, s ezen üzemekben összesen 18 538 egyed termelt (46 egyed/gazdaság).

A TEJTERMELÉS SZINTJE
z A különbözô országokban tartott/tenyésztett helyi fajták tejtermelési szintje lényegesen elmaradt az oda importált exotikus
fajták tejhozamától (2. táblázat).
A megfigyelhetô különbség sok esetben a kétszeres értéket is
elérte. Csehországban és Szlovákiában, illetôleg részben Szlovéniában kivételes helyzettel találkozhatunk, ahol az oda importált alpesi és szánentáli kecskéket „nemzetiesítették”: rövid
szôrû fehér, rövid szôrû barna, illetve szlovén alpesi és szlovén
szánentáli.
z A fejési idôszak hossza /a fejt napok száma átlagosan alacsonynak minôsíthetô, de az importált fajták egyedeivel végzett keresztezések eredményként növekvô tendenciát mutatott:
a vérhányad emelkedésével nôtt a laktációs idôszak hossza.
A fajtatiszta importált (exotikus) fajták fejt laktációja 205-300
napra terjedt ki, és jelentôs hányadban a 300 napot is meghaladta. Ezzel szemben a helyi fajták esetében az átlagos fejési
szezon 80-120 nappal volt rövidebb.

2. táblázat: Az átlagos tejhozam és a fejt napok számának megoszlása (%)

Országok

Átlag tejhozam (liter)
Helyi
Import
fajták
fajták

150
nap alatt

150-180
nap

A fejt napok száma (%)
180-210
210-250
nap
nap

250-300
nap

300
nap felett

Albánia
Örményország

85-240
100-450

250-350
800

6.2
helyi 100%

62.6
10% C

18.7
30% E; 70% C

20% C; 30% E

12.5
40% E

-

Fehéroroszország
Bulgária
Horvátország

300-400
180-250
200-350

700- 800
450-550
550-750

60
3

40
7

helyi kecskék
16

48

Gorky
18

S; A; T; RW
8

Csehország
Grúzia

650-740
150

750-850
500-700

12

40
60

28

16
40

2.8

0.2

Görögország
HU-MJKSZ
Macedónia
Moldávia

150
190-600

320
420-880

13.43

helyi görög
21.84

16.43

Skopelos
18.44

A; D; M
18.24

11.62

300

600-1000

helyi kecskék

Montenegro
Románia

100-160
300

400-500
850

balkán kecske
helyi kecskék

Szerbia
Szlovákia

250-300
530-650

650-700
650-740

Szlovénia

300-400

480-600

A; S
A; S
A; S

Oroszország
WSH 5.9%
BSH 5.9%
AN 27.3%

balkán kecske
WSH 87.8%
BSH 58.8%
AN 45.4%

WSH 6.3%
BSH 35.3%
AN 27.3%

-

Dreznica kecske

A
-

S
-

-

S

A

-

A-Alpesi; S-Szánentáli; D-Damaszkusz; RW-Orosz Fehér; M-Murcia; WSH-Rövidszôrû fehér;
BSH-Rövidszôrû barna; AN-Anglo-Núbiai; T-Toggenburg, E-import fajta;
C-(helyi x import fajta) keresztezett
/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/
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3. táblázat: A kecsketej felvásárlási árak-, valamint a kecskesajt értékesítési árak megoszlása (%)

Ország

0.3 €/liter
alatt

Albánia
Örményország
Bulgária
Horvátország
CZECHországEP
Grúzia
Görögország EECE
HU-MJKKHE
Románia
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia

Kecsketej felvásárlási ár megoszlása (%)
0.3-0.4 0.4-0.5
0.5-0.6
0.6 €/liter
€/liter
€/liter
€/liter
felett

Kecskesajt értékesítési ár megoszlása (%)
6 €/kg
6-10 €/kg 10-20 €/kg 20 €/kg
alatt
felett

-

12.2
100
100
100
-

83.5
-

4.3
-

1.3 €/l

100
100
100
-

10
-

85
100

5
-

15
-

100
10
70
-

35
10
100
-

85
40
5
10
-

15
20
90
0.7-0.8 €/l

100
15
5
-

100
45
100
80
-

35
10
11/13-19 €/kg

5
10
-

HU-MJKKHE – Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület adata
/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/

A TERMELÉSI RENDSZER ÉS A FEJÉSI MÓDSZER
z A vizsgált országokban a kecsketartó üzemek legnagyobb hányadán tradícionális extenzív tartási rendszert alkalmaztak:
Grúziában 100%; Ukrajnában 99.2%; Fehéoroszországban
98%; Moldáviában 94%; Oroszországban 90.1%; Szerbiában
85%; Macedóniában 80%; Magyarországon 75%; Romániában
77%; Bulgáriában 70%; és Montenegróban 50%.
Néhány más országban fél-intenzívnek nevezhetô technológia
(legelô mellettt jelentôs mértékû kiegészítô takarmány) nagyobb
szerepet játszott: Szlovéniában 90%; Görögországban 85%; Szlovákiában 70%; Albániában 63.77%; és Montenegróban 40%.
Az intenzív zárt tartási technológia a horvátországi kecsketartó
üzemek 60%-ára volt jellemzô, de fontos szerepet kapott e
módszer Görögországban, Montenegróban (10-10%), és Magyarországon is.
A tradícionális kézi fejés még mindig dominált a vizsgálat országok jelentôs hányadában: Grúziában 100%; Ukrajnában
99,2%; Albániában 98,8%; Macedóniában 98,5%; Fehéroroszországban 98%; Moldáviában 94%; Oroszországban
90,1%; Montenegróban és Romániában 80-80%; Szerbiában
és Görögországban 70-70%; és Szlovákiában 64%.
Az egyszerû sajtáros fejôgépet használta Horvátországban (80%)
és Magyarországon (70%), és ez a kategória ugyancsak jelentôs
szerepet játszott Szlovákiában (34%); Szerbiában (25%); Görögországban és Bulgáriában (20%); valamint Romániában és Montenegróban (15-15%). A legmodernebb fejôgépek és rendszerek
alkalmazása Szlovéniában dominált (97%), de ez a kategória
fontos szerepet játszott Magyarországon (20%); Bulgáriában,
Horvátországban és Görögországban (10-10%).

A FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK
ÉS A SAJT ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAK
z A nyerstej felvásárlási ára meglehetôsen tág határok között
változott a vizsgált országokban (3. táblázat).
Jelentôs részükben (Örményország, Bulgária, Horvátország,
Grúzia) a felvásárlási ár 100%-ban 0,3 és 0,4 €/liter közötti ár-

kategóriában jutott vásárlóhoz. Romániában a nyerstej mintegy
70%-a kelt el ezen az árszinten, jóllehet, az értékesített tej
15%-ának ára a 0,3 €/liter szintet sem érte el.
Szerbiában a felvásárolt nyers kecsketejért 100%-ban 0,4-0,5
€/liter árat fizettek ki a feldolgozók. Ez az árszint dominált Albánia (83,5%) esetében, ugyanakkor ezt az árszintet a Magyarországon felvásárolt kecsketej 35%-a, Romániában pedig csak
10%-a érte el.
z Görögországban a nyers kecsketej felvásárlási ára 0,5 és 0,6
€/liter, amely árszint a magyar piacon értékesített kecsketej
esetében dominánsnak (40%) tekinthetô. Ezt némileg meghaladta a Szlovákiában (0,6 €/liter) és Szlovéniában (0,7-0,8 €/liter) felvásárolt kecsketej ára. A legmagasabb árat Csehországban (1,3 €/liter) öko/bio minôségû kecsketejért fizettek, részben a farmról-, részben pedig bio boltokból történô értékesítés
esetében. A többi vizsgálatban szereplô ország árviszonyai ismeretlenek.
z A kecskesajt értékesítési ára hasonló különbségeket mutatott
a kérdéses országok esetében (3. táblázat). Négy országban
(Albánia, Örményország, Bulgária, és Grúzia) a sajt átlagos értékesítési ára 100%-ban 6 €/kg szint alatt volt.
z A 6 és 10 €/kg közötti árszint dominált Görögországban (100%)
és Szerbiában (80%), de – bár lényegesen kisebb arányban –
Magyarországon (40%) is. Csehországban a tejhez hasonlóan a
sajt ára is lényegesen magasabb volt, igaz, tág határok között
(10-20 €/kg – 100%-ban) változott. Horvátországban a kecskesajt 85%-át, míg Magyarországon csak 35%-át értékesítették
ezen az áron. A többi országhoz képest speciális helyzet volt
megfigyelhetô Szlovéniában, ahol a friss sajtot általában 11 €/kg,
míg az érlelt sajtokat 19-20 €/kg szinten értékesítették, 100%ban. Természetesen, a speciális minôséget jelentô sajtok ára a
20 €/kg szintet is meghaladta (Szlovákia esetében 10%; Horvátország és Magyarország esetében a sajtok 5-5%-a).
2 DR. KUKOVICS SÁNDOR
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Németországba is eljutnak
a Fuchs Tej Kft. termékei
A Fuchs Tej Kft. állattartó telepe a pest megyei Gödöllôtôl
13 km-re lévô Valkó község szélén található. A térség
már „Ferenc Jóska” idején is arról volt híres, hogy számos
kapitális trófeát sikerült itt begyûjteni a kiváltságos
helyzetet élvezô vadászoknak.

z A Kft. jelenleg a 2500 fôs falu egyik
legnagyobb munkáltatójának számít, mivel a helyi foglalkoztatottak száma 35 fô,
és körülbelül ugyanennyi létszámot foglalkoztatunk az elárusítóhelyek üzemeltetésének helyt adó településeken is.
z B. M.: Milyen fajtájú állatokat tartanak? Ter vezik-e bôvíteni azok létszámát?

Fuchs Tamás

F

uchs Tamás, a kft. értékesítésének megszervezéséért felelôs vezetôje és Hazai Attila, az állattenyésztési telep vezetôje válaszolnak a
kérdésekre és bemutatják a gazdaságban folyó munkát. Mindketten a Gödöllôi
Agrártudományi Egyetemen végzett agrármérnökök.
z B. M.: Mikor vette kezdetét a tejtermelés és a tejfeldolgozás?
z Az alapok lerakása 1971-ben kezdôdött, amikor a családi hagyományok
folytatását fontosnak tartó Fuchs Imre,
a cég névadója és jelenlegi vezetôje, a
háztáji gazdálkodás lehetôségeinek keretei között két tehenet kezdett el tartani. Az ezt követô évek folyamán 50 darabra fejlôdött az állomány. Az elsô idôszakban a Vácszentlászlói tejiparnak
adta el a tejet. Az ottani feldolgozás
megszûnése után kezdte el a piacokon
történô árusítást.

Hazai Attila
z A kezdetben kis létszámú állatállomány
létszámának bôvülése a piacok áruigényének folyamatos kielégítésére irányult,
ennek megfelelôen ma a tejelô tehenek
tartása mellett a kecsketartás az, amivel
behatóan foglalkozunk, mivel egyre nagyobb az igény a kecsketej és a kecskesajt iránt. A feldolgozó megépítésével
pedig ma már a tej nagy részét feldolgozott formában értékesítik a piacokon.

Növeljük a kecskék számát

z A tehenek holstein-friz fajtájúak. A meglévô régi építésû istállókban mélyalmos
tartással maximum 200 darabot tudunk
elhelyezni. Folyamatosan ennek határán
mozog a létszám. Jelentôsebb növekedés csak új istállók építésével lenne lehetséges. A szaporulatból a vemhes
üszôk értékesítése fontos részét képezi
bevételi forrásainknak.
Kecskéink a magyar parlagi, szánentáli
és alpesi ôzbarna fajtákhoz tartoznak. Intenzív tartással, növekvô almos módszerrel tenyésztjük ôket. A szaporulattal növeljük az állomány létszámát, tenyésztésbe állítjuk ôket. Ennek eredményeként kecskelétszámunk az 500 darabot
meghaladta.
z B. M.: Naponta mennyi tejet termelnek? Hogyan bôvül a feldolgozott termékek palettája, amit itt helyben az
istálló melletti feldolgozóban elôállítanak?
z Naponta háromszori fejéssel 40004500 liter tehéntejet termelünk. Ez a mennyiség nem is fedezi a piacra szánt feldolgozott mennyiséget, ezért a szomszédos
tehenészetbôl vásárolunk még tejet.

Már 16 árúsítóhelyünk van
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z A kecskéknél kétszer van fejés, melynek
hozadéka 800-900 liter tej. Értékesítünk
teljes értékû nyerstejet, ami nincs lefölözve, ennek a zsírtartalma 3,6%, pasztôrözött tejbôl van 2,8 és 1,5%-os. Készítünk
továbbá túrót, tejfölt, tejszínt. Joghurtból a
natúron kívül epres, málnás, áfonyás, erdei gyümölcsös, meggyes, kajszibarackos,
mangós, citromos, homoktövises készül.
Alapvetôen tehéntejbôl, néhány változat
kecsketejbôl is. Körözöttet és gomolyasajtokat – ezek is készülnek kecskébôl is –
találunk a kínálatban. Gomolyasajtjaink a
natúron kívül a zöldhagymás, fokhagymás, lilahagymás, kapros, borsos, erôs
paprikás változatban is megtalálhatók.
Van még kefir és savó ital is. A kecsketejbôl egyre több érlelt sajtot készítünk.
A növekvô létszám egyre nagyobb tejmennyiséget produkál, így tudjuk növelni
a kecskesajt termelésünket.
z B. M.: Még 2013-ban a Fuchs Kft. termékeirôl azt állította a média, hogy azok
aflatoxinnal szennyezettek. Aztán kiderült, hogy ez az állítás valótlan. Megingatta ez a rosszindulatú hírbehozás a
cég termékeirôl kialakult pozitív képet?
z Valószínû, hogy a riporter felületes
munkája, vagy a konkurencia ártó szándékának eredménye volt a cégünk elleni
negatív kampány, melynek eredményeként boltjaink forgalma kis mértékben
visszaesett. Nagyon kellett igyekezni,
hogy a laboreredményekkel bizonyítani
tudjuk a rólunk szóló állítás valótlanságát. Szerencsére vevôink sem dôltek be
a híresztelésnek, alig várták, hogy ismét
tudjanak tôlünk vásárolni.
z B. M.: Az elárusítóhelyek mely településeken, mely piacokon találhatók?
z A piacokon történô közvetlen értékesítés megvalósítása közel 20 éves múltra
nyúlik vissza.

A németek szívesen megkóstolják és megveszik a magyar termékeket
z Jelenleg már 16 árusítóhelyünk van,
ebbôl 14 a fôvárosban van, ahol ott
vagyunk a nagyobb vásárcsarnokokban.
Megtalálhatók vagyunk több kerületben,
Békásmegyeren, Kispesten, Pesterzsébeten is. Van egy boltunk Budaörsön és
Gödöllôn is.
Egy mozgóboltunk is van. Ezen kívül még
viszonteladóink is vannak, jellemzôen
ezek kisboltok. Nyitott szemmel járunk,
ha találunk viszonteladó partnereket, szívesen szállítunk részükre.
Németországban az évente egy alkalommal megrendezésre kerülô Magyar Piacon
is ott vagyunk. Ezek közül Regensburgban
és Passauban volt leginkább sikerünk.
A stuttgarti és berlini karácsonyi vásárokon is részt veszünk. A németek nagyon
szeretik a magyarokat, szívesen megkóstolják és megveszik a magyar termékeket.
A szezonális árusításon túlmenôen szeretnénk állandó értékesítési együttmûködést
megvalósítani majd Németországban.

z B. M.: A gazdaság felépítése egyáltalán nem nevezhetô optimálisnak,
hisz nem rendelkezik saját vagy bérelt földterülettel, így növénytermelési ágazattal sem. Hogyan lehet így
állatokat tartani?
z Nem könnyû a helyzetünk. A tejtermeléshez szükséges takarmány jóval többe
kerül vásárlással, mintha saját magunk
termelnénk meg. Ezt a többletköltséget
nekünk meg kell termelni, ami csak úgy
lehetséges, hogy feldolgozzuk a tejet és
közvetlenül a kereskedelmi láncok kikerülésével juttatjuk azt el a fogyasztóhoz.
Azzal is tudjuk hátrányunkat mérsékelni,
hogy a helybeli növénytermelô gazdákkal
éves felvásárlási szerzôdést kötünk,
melynek révén csökkenteni tudjuk az
árakat és biztosítjuk a jó minôségû takarmányt egész évre.
z Nagy hangsúlyt fektetünk a vevôk kiszolgálására. Minden értékesítéssel foglalkozó alkalmazottunknak tudatában
kell lennie, hogy a mindennapi megélhetése múlik azon, hogy a vevôt annak
megelégedésére szolgálja ki.
z Az eddigi fejlesztéseket, beruházásokat
saját erôbôl oldottuk meg. Nincs sikerélményünk a pályázatok terén. Legutoljára
2007-ben volt nyertes pályázatunk, de
az önrész biztosításához nem kaptunk
banki hitelt.

Egyre népszerûbbek a kecsketej termékek

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Újdonságok a XI. Magyarországi
Újbor és Sajt Fesztiválon
Budapest egyik legkedveltebb színfoltja a Városligeti – városrész nagyságú hatalmas –
park. Itt találhatjuk az ország leglátogatottabb, a Városligeti Vajdahunyad várban lévô
Mezôgazdasági Múzeumot.
Ez az építészeti remekmû adott helyet immár
tizenegyedik alkalommal a XI. a Magyarországi Újbor és Sajt fesztiválnak, melyen nem
csak a hazai termékeket kívánták bemutatni.
A hazai sajtgyártókon kívül jöttek Erdélybôl
és Felvidékrôl is, hogy bemutassák termékeiket és versenyezzenek. A szakértô zsûri a fesztivál elôtti héten keményen dolgozott, hogy kiválassza kié lesz az „Év sajttermelôje” 2014-ben
és kié lesz „Magyar ország legjobb újbora”.

lalja magába a „La Mozzarella” és a „Lo Stracchino” sajtokat, amelyek itthon nem csak újdonságok, hanem különlegességek is lehetnek. A Stracchinot, amely Mozzarellánál
puhább, a friss sajtoknál szilárdabb, letisztult tejes illat és a
jól definiált krémes tejszín íz jellemzi, ettôl a fôzéshez a lehetôségek végtelen sokaságát kínálja, kizárólag az Óvártej
Zrt. gyártásában.

HAGYOMÁNY ÉS ÚJDONSÁG

„Az év Sajttermelôje” címet a Hungaro Tej Kereskedôház
Kunszentmártoni üzeme nyerte. Az üzem alapanyagának jelentôs részét saját tehenészeti telepérôl szerzi be, éves szinten 10
millió liter tejet dolgoznak fel. Fôbb termékeik: St. Mártoni Serpenyôs Grillsajt, Kunszenti Trappista, Kunszenti Gomolya, Sajttekercsek, Hô stabil sajtok és számtalan más tejipari termék.
Füstölt termékeik saját füstölô kamrában bükkfaforgácstól nyerik el halványbarna színüket. Az üzem jól felkészült a sokféle
tejtermék gyártására.
A verseny II. helyezettje a Gordon-Food Kft lett Székely földrôl az Erdély Kincse márkanéven bemutatott termékeivel. Ilyenek a Gordon Dalia Sajt, a Gordon Trappista sajt, a Gordon Fonott füstölt sajt, a Gordon Hargita natúr és füstölt sajt, valamint
más termékek, Pl. Gordon Székely natúr és füstölt túró.
A 2014. évi Sajtmester verseny III. helyezettje: Nagy Zsuzsanna lett Etyekrôl, mivel harmonikusan ízesített sajtjai hibátlan íz karakterrel rendelkeztek.

z A több mint egy évszázados múltra visszatekintô Óvártej Zrt.
sajtgyártását 1903-ban alapították. Az elsô kis sajtüzemet
1905-ben létrehozó Újhelyi Imre, és az ôt követô neves tejipari kutatók és szakemberek munkájának köszönhetôen a sajtüzem és vele együtt az Ilmici, az Óvári, a Vadász, a Lajta, a
Pannónia – már a múlt század elsô felében Európa-szerte ismertté váltak… És most a felsorolt sajtok nagy sikert aratva ott
voltak a fesztiválon a nosztalgiát kedvelô látogatók nagy-nagy
örömére, azért is, mert a felsorolt sajtok az óvári sajtgyártás
büszkeségei, egyedi ízvilágukkal.
z Bármilyen sikeresek is a 110 év eredeti receptura alapján
készült sajtok, a gyártmányfejlesztésben nincs megállás. Az
új cégvezetés újdonságként a Mamma Mia termékcsalád
bevezetését határozta el, amely az olasz típusú sajtokat fog-

A Gordon Food Kft
tejüzemének díjait
Opra Valéria, a Kft
munkatársa vette át.

z A Fino 1889. tejipari cég (Kaposvár) újdonságként mutatta
be és kóstolásra is kínálta a Vinofore Borseprûs félkemény, zsíros, darabolt dióval és vörösborral készült sajtkülönlegességét.
A cég által gyártott sajtok egyediek a magyar sajtpiacon, mint
pl. Szegzardina, Fortiana, Tokajis és a Hungarika.

A SAJTOK BÍRÁLATA, HELYEZÉSEK
z A XI. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztiválra benevezett sajtok bírálatát Koncz Kálmánné dr. ny. egyetemi docens által vezetett bírálóbizottság végezte és hirdette ki az eredményt:

Nagyné, Zele Margit nagy szorgalommal
és szakértelemmel foglalkozik a
sajtgyártással. 2003 és 2012 évben az év
sajttermelôje díjazott volt.

A hegyvidéki tehén és kecskesajtokat, a Büki sajtcsaládot
Monosbélrôl Sándor Tamás és
felesége mutatták be.
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z A bemutatott helyezetteken kívül dicséretben részesültek
kiváló, jó minôségû sajtjaikért: Pados Mariann, Sárszentmihályról, Nagy Róbert László Dégrôl, a Kisasszondi Sajtkészítôk, és a Körös tej Kft.

AZ ÚJ BOROKRÓL
z A fesztiválon közel kétszáz borból választhatták ki 2014 év
legjobb borait. A kérdés az volt a fesztiválon, hogy ennyire
kedvezôtlen évjáratban, mint a 2014-es, a csökkent mennyiség mellett hogyan alakult a szôlô minôsége? A válasz egyszerû volt: ahol a betegségektôl megvédték ültetvényeiket,
ott a minôséggel nem volt gond. Ahol a fürtök természetesen
megértek, ott a középkésôi és a késôi érésû borfajtáknál a
borok íz és illatanyagai jól alakultak. A mustok és a borok
extraktartalma viszont hiányos. Ebben közrejátszott, hogy sok
termelô félve a rothadástól még érés elôtt 14-15 mustfokkal
szüretelte a termést.
z XI. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál Top 10 Aranyérmes
bora, a helyezés sorrendjében: az elsô a Geszler Kft Móri Zöld
Veltelini bora lett, és ezt követik a Thummerer Pince Egri Királyleányka, a Feind Borház Chardonnay, a Kányavári Borbirtok Kft. Olaszrizling-üstökös, a Bárdos és Fia Pincészet Bt.
Savignon Blanc I., a Sziegel Pince Irsai Olivér, a Gál Szôlôbirtok és Pincészet Kékfrankos rose, a Galántai Károlyné Rose
cuvée, az Ivanics Zoltán Soproni Irsai Olivér, és végül a Bárdos és fia Pincészet Bt. Chardonnay bora lett aranyéremmel
kitüntetett újbor.
z A felsoroltakon kívül különdíjban részesültek a hajós borok,
és a Kányavári Borbirtok borai (Zalakaros, Zalaszabar Öreghegyrôl). A különdíjak egy részét a Samsung cég adományozta.

Az Óvártej Zrt képviseletében Klemens Ádám tanácsadó nem csak a sajtokat mutatta be, hanem azt is,
hogy egyes borok hogyan harmonizálnak egyes sajtokkal. A bemutató újszerûségénél fogva igen sikeres
volt a fesztiválon. A sajtok az Óvártejtôl, a borok
pedig Budakalászról a Schieszl borházból származtak.
z A fesztivál választ adott arra is, kié a legjobb „Magyarország
Újbora”, és ki lett az „Év sajttermelôje” 2014-ben. Minderrôl a
látogatók meg is gyôzôdhettek és élvezhették az új ízek harmóniáját, egy rendkívüli évjárat tanulságait egy pohárban, és kóstolással megállapíthatták melyik borhoz melyik sajt illik legjobban, legyen az hazai, vagy külföldi.
z A jó hangulatban történt sajtok és újborok kóstolása után
a fesztivál a hagyományos sajt és borszenteléssel ért véget.
Ferenc Vilmos fôszervezô bejelentette, hogy a fesztivált 2015
évben is megrendezik.
2 DR. LENDVAY BÉLA | Fotó: LENDVAY ANDRÁS

Aranyat és ezüstöt értek
Tirolban a Kôröstej sajtjai
Az elmúlt év novemberében 12. alkalommal rendezte meg a nemzetközi
„Käsiade” sajtversenyt Hopfgartenben, Tirolban az osztrák és nemzetközi szakemberekbôl álló Cheese Makers
and Dairy Professionals Szövetség.

A

Kôröstej Cégcsoport a tiroli sajtversenyen két sajtjával, a HAJDÚ
grill sajttal, valamint a Labneh joghurtsajttal indult, és egyedüli magyar díjazottként, mindkét termék magas elismerésben részesült. A HAJDÚ grill sajt
arany-, a HAJDÚ Labneh joghurtsajt pedig ezüstérmet szerzett kategóriájában.
Egyik sajt sikere sem véletlen: a különleges eljárással és egyedi receptúrával
készült HAJDÚ grill sajt ízvilágát már a

hazai közönség is díjazta idén áprilisban, amikor a fogyasztók szavazata
alapján elnyerte az Év Terméke díjat.
A HAJDÚ Labneh joghurtsajt pedig
szintén idehaza, a II. Magyar Sajtmustrán imponáló pontszámmal, a megszerezhetô 100 pontból 98-cal nyert októberben aranyérmet.
A Tirolban ezüstérmes Labneh joghurtsajt neve ugyanakkor a magyarok számára egyelôre még nem csenghet ismerôsen, mivel csak a külföldi piacokon
került eddig forgalomba, ahol komoly
népszerûségre tett szert. Azonban jó hír
a hazai sajtkedvelôk számára, hogy
2015 elsô negyedévében, már itthon is
elérhetôvé válik a boltok polcain ez a
könnyen emészthetô savófehérjében
gazdag, különleges termék.
Tráj Gyula, a Kôröstej ügyvezetôje, aki
személyesen vette át az érmeket Tirolban, elmondta: „Sikerült beszélnem a

Szervezôbizottság elnökével, Stefan
Hörtnagl úrral a díjátadón.” Mint elmesélte, ôszintén meglepte a zsûrit, hogy
nagyüzemi körülmények között is olyan
kiváló minôségû sajtokat tudunk a Kôröstejnél elôállítani, mint a HAJDÚ grill
sajt és a HAJDÚ Labneh joghurtsajt”.
A „Käsiade” a sajtkészítôk számára
meghirdetett jelentôs nemzetközi verseny, amelyen a minôségi sajtok legjobbjait díjazzák. A termékeket 42 tagú,
nemzetközi szakemberekbôl álló zsûri
bírálta, különös hangsúlyt helyezve az
ízre és a textúrára. A versenyre összesen 12 országból, Ausztria mellett többek között Hollandiából, Svájcból,
Németországból, Romániából, Spanyolországból és Dániából is sok pályázat
érkezett, körülbelül 450 sajt mérettette
meg magát.

(FORRÁS: TRADE MAGAZIN)
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Sánta Judit HÍR védjeggyel
büszkélkedhet

Hagyományos termékek:
cél a világszínvonal
Minden évben a Terra Madre, vagyis a Hagyományos
Termékeket Elôállító Közösségek Világnapja alkalmából
a Földmûvelôdésügyi Minisztériumban szakmai rendezvényt
tartanak, 2014-ben ezt december 9-én tartották, amelyen
a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) védjegy használatára
eredményesen pályázóknak adták át a díjakat.
z Dr. Simon Attila István államtitkár köszöntôjében elmondta, hogy a tradicionális termékek megerôsödésével és elterjedésével új korszak határán áll a
magyar élelmiszergazdaság. „Fontos jogszabályi könnyítéseket értünk el a hagyományos termékek védelmében. Jelentôs
szakmai segítséget nyújtunk a helyi termelôi közösségeknek a nemzeti és uniós
minôségrendszerekbe kerüléshez. Elôreléptünk az uniós oltalomhoz fûzôdô jogérvényesítésben is” – mondta. A hagyományos és kézmûves élelmiszerek esetében most már az értékesítési csatornák, például a termelôi piacok kiépítése
az egyik fô feladat.
A kis léptékben termelô élelmiszeripari
kisvállalkozásokkal kapcsolatban pedig
azt a célt fogalmazta meg, hogy kerüljenek a minôségi magyar termelôk manufaktúrái a világ élvonalába. Az államtitkár
szerint a kisebb szereplôk is hozzájárultak ahhoz, hogy a mezôgazdaság teljesítménye jelentôs mértékben, 10,8 százalékkal bôvült, és az agrárium súlya, fontossága nôtt a magyar gazdaságban. „A
Kormány elkötelezett a helyi termelôk és
a kézmûves manufaktúrák támogatása
mellett” – hangsúlyozta az államtitkár.
Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelôs helyettes
államtitkár elôadásában rámutatott: a
XXI. századi magyarság történelmének
szerves részét képezi a nemzeti értékek

és a hungarikumok gyûjtése. A nemzeti
értékek gyûjtése igazi mozgalommá nôtte ki magát, az embereket érdekli ez az
ügy, amit mi sem mutat jobban, hogy 19
megyében, 368 településen mûködnek
már értéktárak.

Jó napjuk volt a kézmûves
sajtkészítôknek
z A Terra Madre („Anyaföld”) Napjának
célja világszerte a hagyományos termékeket elôállító közösségek támogatása,
együttmûködésük és tapasztalatcseréjük
elôsegítése. Ennek jegyében rendezik
meg az idei Terra Madre Világnapot,
melyen a hagyományos terméket elôállító közösségeket helyezik a középpontba.
A konferencia keretében a hazai hagyományos termékeket elôállító közösségek, amelyek elnyerték a HÍR védjegy
használati jogát egy kis kiállítás keretében mutatták be termékeiket.

Kovács László a Közösségi
Vándordíjjal
z A minisztérium 2010 óta mûködteti a
HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet, eddig 48 pályázó 117 terméke nyerte el a HÍR védjegy használatának jogát.
HÍR védjeggyel büszkélkedhet a kézmûves
sajtkészítôk közül a Szimbiózis Alapítvány
(Baráthegyi kecskesajt), Maszlik Zoltán
(Palóc tehéngomolya), a Tebike Kft. (Lajta
sajt, Pálpusztai sajt, Ilmici csemege sajt)
Gulyás Mihályné (Gulyás gomolya).
z Az idei rendezvényen díjazásban részesült kézmûves sajtkésztô Sánta Judit
Nagyrédérôl, aki a „natúr kecskesajtért”
kapta a díjat. A Nagyrédei Kecskefarm a
Mátra hegység déli lábánál, gyönyörû
természeti környezetben található. A település életét meghatározza a szôlômûvelés és bortermelés. A családi gazdaságot 1995-ben kezdték építeni. Cél egy
természet közeli életmód kialakítása volt.
Az ökogazdaságban az állatok tartása,
takarmányozása, illetve a sajtkészítés
technológiája mentes a mesterséges
anyagoktól, így az elôállított sajt és kecskehús magas biológiai értékû, értékes
élelmiszer. A vidék egyedisége a vulkanikus kôzetben rejlik, ezáltal a legelô ásványi anyagokban gazdag, így alakul ki a
sajtok egyedi ízvilága. Saját recept alapján tufapincében történik az érlelés. Félkemény, lágy, krémsajt, füstölt, és olívaolajban érlelt sajtokat készülnek többféle
ízesítésben.
z Valamennyi kézmûves sajtkészítô munkájának elismerését jelenti, hogy a „Közösségi Vándordíj a hagyományos termékekért” díjazásban részesült a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók, Sajtkészítôk
Egyesülete, amely kiemelkedô eredményt ért el a Magyar Sajtút Hálózat létrehozásával a kézmûves sajtkészítés hagyományainak ápolása és fenntarthatóságának biztosítása érdekében végzett
munkájával.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Sajtos receptek
BOURSIN
15 perc | 8 fôre
HOZZÁ
ZÁVA
VALÓK:
LÓK:
HOZ
20 dkg juhtúró vagy tehéntúró
20 dkg krémsajt (sima vagy snidlinges)
10 dkg vaj
4 gerezd fokhagyma
só
ôrölt bors
z A túrót összetöröm villával vagy turmixolom. Hozzáadom a krémsajtot és a vajat. Jól összedolgozom. Hozzáreszelem a fokhagymát és befûszerezem. Ha túl sûrûnek találom, egy kis tejföllel lehet lazítani.
z Lefedem, és a hûtôbe teszem, hogy összeérjenek az
ízek. Pirítóssal kínálom.

JÓ TUDNI! Egy esti borozgatáshoz szinte elkerülhetetlen a sajt.
Ha a borozgatás kicsit elhúzódik, akkor érdemes egy kicsit
„táplálóbb” borkorcsolyát készíteni, hogy másnap ne legyenek
gondjaink. A megfelelô vízmennyiség elfogyasztása is segíthet,
azt szokták ajánlani, hogy amennyi alkoholt iszik az ember,
közben legalább annyi vizet is igyon. Ez természetesen nem a
tömény italokra vonatkozik

HARCSAPAPRIKÁS JUHTÚRÓS DERELYÉVEL
3 óra | 4-6 fôre
HOZZÁVALÓK:
HOZZÁVALÓK:
1 kg
10 dkg
2 darab
1 darab
1 darab
1-2 gerezd

harcsafilé
füstölt szalonna
közepes vöröshagyma
tv paprika
paradicsom
fokhagyma
só
bors
1 evôkanál pirospaprika
1 evôkanál liszt
3 dl tejföl

DERELYÉHEZ:
AA DERELYÉHEZ:
50 dkg finomliszt
2 darab tojás
1 evôkanál olaj
só
víz
TÖLTELÉKHEZ:
AA TÖLTELÉKHEZ:
15 dkg juhtúró
só
bors
1/2 csokor kapor
1 gerezd zúzott fokhagyma
1 tojás a körbekenéshez

2 FORRÁS: PRÍMA KONYHA MAGAZIN

z Összegyúrjuk a lisztet a tojásokkal, pici sóval és az egy evôkanál olajjal,
némi víz hozzáadásával egy képlékeny félpuha gyúrt tésztává.
z Ha megvagyunk, bekenjük a tésztacipót egy leheletnyi olajjal. Folpackba
csomagolva pihentetjük.
z A vöröshagymát finomra vágjuk és az apró kockákra vágott kisütött füstöltszalonnás zsíron megpirítjuk, a zúzott fokhagyma hozzáadásával. Beletesszük
a kicsumázott és apró kockákra vágott paprikát és paradicsomot. Pirítsuk át
és gyakori kevergetéssel kétszer-háromszor felöntve készítsünk egy szinte
pépes pörköltalapot.
z A halfilét 2x2 centiméteres kockákra vágjuk. Sózzuk, borsozzuk és tegyük az
ízes, szinte püré állagú pörkölt alapba. Ha felforrt, pirospaprikát szórunk rá és
behabarjuk a liszttel elkevert tejföllel. Ne keverjük, csak rázzuk! Megkóstoljuk,
ha kell, ízesítsük majd 10 perc takaréklángon és kész is.
z Elkeverjük a juhtúrót a finomra vágott kaporral, a zúzott fokhagymával és ha
kell, megsózzuk. Kinyújtjuk a tésztát 1-2 milliméter vastagra, majd 3-4 centiméter távtartással kávéskanálnyi halmokat halmozunk a tészta felénk esô
részére.
z Körbekenjük a halmok mentén a felvert tojással és ráhajtjuk a tészta másik
felét. Lenyomkodjuk a tésztát a púpok mentén és derelyevágóval kiszabjuk.
Lobogó sós vízben kifôzzük 3-5 perc alatt az újraforrástól számítva. Tálaláskor
a harcsapaprikás mellé halmozzuk a derelyét. Rácsorgatunk egy kevés szaftot,
paradicsommal, paprikával, kapor ággal díszítjük.
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Tejipari töltô-, záró-, csomagológépek
az egri Multipack Kft-tôl
Társaságunk több mint 20 éve készít élelmiszeripari
csomagológépeket. A hosszú évek kitartó munkájának
köszönhetôen a hazai csomagológépgyártás egyik
meghatározó képviselôjévé váltunk.

S

zakembereink Solid Edge 3D-s tervezôprogrammal készített mûhely
és összeállítási rajzok alapján gyártják le, illetve szerelik össze a gépeket. Ez
a módszer a biztonságos, hibamentes dokumentáció készítését teszi lehetôvé.
Gyártmányaink teljes egészében élelmiszeripari és rozsdamentes anyagokból készülnek, rendelkeznek higiéniai és biztonságtechnikai minôsítéssel.
z Eddig közel 60 géptípust gyártottunk a félautomata tejzacskózótól a nagy
teljesítményû automata berendezésekig.
Berendezéseink tervezésénél a megbízhatóság és a hosszú élettartam kiemelt fontosságú. Eladási áraink jóval kedvezôbbek, mint az ugyanezen kategóriába tartozó külföldi gyártmányoké, így nem csak
hazánkban, de a környezô országokban is
jelentôs piacra tettünk már szert, állandó
megrendelôink is vannak. Olyan egyedi
gépek tervezését és gyártását is vállaljuk,
amelyek nem a szokványos, úgynevezett
szériagépek kategóriájába tartoznak, és
örömmel mondhatjuk, hogy mindig sikerült megoldani ezeket a jelentôs kihívásokat tartalmazó feladatokat. Emellett jelentôs energiát fektetünk abba, hogy feltárjuk a holttereket, mert akár a tejiparban, akár az élelmiszeripar más területein is folyamatosan adódnak új, még gépesítetlen munkafolyamatok, melyek korszerûsítésével jelentôs idôt és pénzt takaríthatnának meg a gyártók. Szoros együttmûködésben a jelenlegi megrendelôkkel
és a potenciális vevôkkel ezidôtájt is több
olyan elképzelésünk van, melyet megvalósítva újjávarázsolhatjuk néhány termék
csomagolástechnológiai folyamatát.
z Fontos szempontnak tartjuk a magyar termékek elôtérbe helyezését egyrészt a hazai vállalkozók támogatása érdekében, valamint a pótalkatrészek rövid
határidôre történô biztosítása miatt. Mivel
a tejipari gépek üzembiztonsága a szállítási határidôk, termék eltarthatósági idô,
stb miatt létfontosságú, ezért a gépekhez

kopó alkatrészekbôl teljes körû készletet
raktározunk, amelyek akár órákon belül
eljuttathatók a célállomásra. Az elkészült
gépek helyszíni beüzemelésére és a kezelô személyzet betanítására a megrendelô
telephelyén is vállalkozunk (külföldön is),
s így hozzájárulunk a zökkenômentes
üzemvitel biztosításához.
z Megrendelôink fôleg magyar vállalkozások, de jelentôs az export volumene is.
z Legújabb fejlesztésünk a pergôs túró csomagolásához a kisebb hazai vállalkozások számára is elérhetô árú tömlôtasakos (zacskós) csomagológép.
Teljesítménye 0,5 kg-os kiszerelés esetén
maximum 900 csomag/óra. Ezzel a fejlesztéssel az eddig fôleg kézi munkát
igénylô tevékenység kiváltását értük el a
higiénia javításával egyidejûleg.
z A változó megrendelôi igények alapján
terveztük meg, illetve gyártjuk a tejipar
számára a tégelytöltô gépcsaládot.
Az 1 soros tégelytöltô 1.500 db/óra, a 2
soros 3.000 db/óra, míg a 3 soros 4.500
db/óra teljesítményû. A 3 soros tégelytöltôt készítjük emelt teljesítménnyel is, így
maximum 5.500 db/óra a kapacitása.
Ezen gépcsalád alkalmas tej, kakaó, tejföl, joghurt, kefir, lekvár, tejberizs, mustár,
krémek, gesztenyemassza, egyenkénti,
sôt akár egyidejû töltésére is.
z A gépkonstrukció körasztalos kivitelû,
ahol a termékek, csomagolóeszközök
adagolására, mûveletek végzésére szolgáló egységek a gépasztal felületére modulelv alapján vannak felszerelve. A körasztal fészekkialakítása a teljesítményelvárás alapján 1, 2, illetve 3 soros kivitelû lehet, azaz egy idôben 1, 2, illetve 3
pohár készre gyártása történik meg. A berendezés mûködése során automatikusan
leszedi a poharat a tárból, megtölti adagolandó termékkel, ráhelyezi a fedlapot,
leellnôrzi meglétét és lehegeszti, majd
dátumozza, esetleg koronazárral ellátja.

A kész poharakat, tégelyeket egy szállítószalag sorba rendezetten hordja ki a gépbôl. A poharak a szállítószalagról egy tároló körasztalra kerülnek, amely kényszerpályán rendezi, és rövid idôre tárolja a
késztermékeket.
z Az FT-5000/p típusú ikerdugattyús
tasaktöltô-záró gép, 5 liter tej konfekcionált tasakba történô kiadagolására és
lezárására szolgál.
z A gép a megtöltött tasakot keresztirányú hegesztéssel zárja le. A hegesztôpofák mozgatását munkahengerek végzik.
A fólia hegesztése nagy pontossággal szabályozott impulzus fûtésû hegesztôpofákkal történik. Vezérlése PLC-vel, a mozgó
elemek mûködtetése sûrített levegô energiával történik. A berendezés csekély karbantartást igényel, mivel korszerû elektromos érzékelôkkel és mûszerekkel van
ellátva. Teljesítménye a kezelô begyakorlottságától függôen 5 literes tej esetén
180-200 csomag/óra.
z A TT 18-28 típusú tömlôtasakos
automata csomagológép ikerdugattyús
vagy szelepes adagolóval szerelve a tej
mûanyag fóliába történô automatikus
csomagolására lett kifejlesztve. A berendezés a csomagkészítés minden mûveletét automatikus üzemmódban végzi.
Igény szerint a gép UV csírátlanító berendezéssel is szerelhetô.
Teljesítménye 0,5 literes tej esetén maximum 3.000 tasak/óra, 1 literes tej esetén maximum 2.400 tasak/óra.
z FT-1000 típusú automata folyadéktöltô gépsoraink mûanyag vagy üvegflakonok töltésére, kupakkal történô lezárása alkalmasak. Az elvárt teljesítmény
függvényében készülhet 2, 4 vagy 6 fejes
kivitelben. Teljesítménye 6 töltôfej és 1 literes adag esetén maximum 1.600 palack/óra. Az üres flakonok felrakása és a
megtöltött flakonok elszedése kézi erôvel
történik. A gép a szállítószalagra felrakott
flakonokat automatikusan pozicionálja,
megtölti. A szállítópályán tovább haladva
kézi erôvel (vagy – igény esetén – automatikusan) megtörténik a zárósapka felhelyezése, csavarozása és a címke felragasztása, dátumozása.

Multipack Mûszaki
Fejlesztô Kft.

6 fejes
1 literes
tejtöltô

3300 Eger, Gyetvai József u. 5.
Tel./fax: 36/412-128, 413-481
Mobil: 30/967-4379
www.multipack-eger.hu
multipack@t-online.hu

2 soros
tégelytöltô

3 soros
tégelytöltô

TT18-28
automata
tejzacskózó

4 fejes
1 literes
tejtöltô

mzs-600
automata
zsugorfóliázó

FT-5000
5 literes
tasaktöltô

