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z Szakmai berkekben már lerágott csontnak
számít a tejkvóta megszûnésének emlegetése. Régóta ismert, hogy meg fogják szüntetni a tejkvótát, így tudatosan készültek erre a
tejpiac szereplôi. Sikerült-e megfelelô módon felkészülni a kvótarendszer megszûnése utáni helyzetre?
z Sok pozitív dolog történt. A kormányzati támogatásoknak köszönhetôen (ÁTK-s pályázatok) az ágazat jelentôs forrásokhoz jutott, melyek a tejtermelés hatékonyágát voltak hivatva jobbítani. Mindegyik
lapszámunk tele van olyan híradásokkal, mely örvendetes módon,
fejôház és istálló korszerûsítésekrôl, fejlesztésekrôl szólnak.
z Ennek alapján nincs félnivalónk. Versenyképességünk a fejlett
nyugati országokhoz képest sokat javult. Ez a javulás nem jelenti
azt, hogy utolértük volna ôket. Belátható idôn belül erre nem kerül sor. Nem tudjuk olyan olcsó áron elôállítani a tejet és tejtermékeket, mint fejlett nyugati riválisaink. Ennek nem egyértelmûen a
technológiai fejlettségben mutatkozó különbség az oka. A nagy
hagyományokkal rendelkezô tejtermelô országokban a tömegtakarmányok elôállításának költsége földrajzi elhelyezkedésük okán
jóval kedvezôbb, mint nálunk.
z Akkor hogyan tovább?
z Az mindenképpen jó hír, hogy az agrártárca duplájára tervezi
emelni az ágazatnak szánt pénzbeli támogatás mértékét 2015ben. A termelôi közösségi összefogásnak köszönhetôen csökkenteni lehet a függôséget a kereskedôktôl. Az összefogás eredményeként jelentôs az a termelési mennyiség, melyet közösen dolgoznak
fel és értékesítenek. A legkiszolgáltatottabb helyzetben azok vannak, kik csak a nyerstej értékesítésben gondolkodnak és el sem
tudják képzelni azt, hogy azon változtassanak. Ôk azok, akik az agrártárca vezetôinek bölcs döntésében bízva a támogatás növelésében és a tej magasan tartott felvásárlási árában reménykednek.
z Ezzel szemben pozitív jelenségnek is tanúi lehetünk, mikor egyre több olyan hírt tudunk közreadni újságunk oldalain, hogy számos termelô már megtette az elsô lépéseket az önállósulás irányába. Arról van szó, hogy a termelt tej egy részét saját maguk
dolgozzák fel, a bátrabbak az értékesítést is maguk oldják meg. Ez
persze több munkát, odafigyelést igényel. Megéri ez a sok veszôdés ez a sok többletmunka vállalása? Minden bizonnyal igen, hisz
az önállóság megteremtése, a függôségi viszony csökkentése
minden pénzt megér.
z Ezzel persze korántsem teljes a kvóta megszûnése utáni házi feladat megoldása. Úgy tûnik, van másik megoldási lehetôség is.
Nemrégiben fölröppent a hír, hogy megszületett a „csodafegyverünk.” A GMO-mentes tejtermelés. Ennek elsô lépéseként a hazai
takarmányozás egyik fô alapanyagát képezô – többségében génmódosított eljárással termesztett – import szója kiváltása máris
borzolja nem kevés nagytermelô idegeit. Alig heverték ki a területalapú támogatás megváltoztatásának okán kapott sokkot, most
jön egy újabb kihívás.
z Eredeti ötletnek tûnik, hogy GMO – mentességünk révén,
komoly piaci elônyökre tehetünk szert az Unióban. Közhely, de
nagyot nem tévedhetek, mikor azt mondom: az ördög a részletekben rejlik…
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Szolgáltató Kamara, Együttmûködô Agrárium

Interjú Gyôrffy Balázzsal, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnökével
z Az utóbbi 2-3 esztendôben szép eredményeket produkált az agrárium. Hogyan segítette és segíti ezt az ör vendetes folyamatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara? Mit
kell az alatt érteni, hogy szolgáltató kamaraként szeretnének mûködni?
z Közel két évvel ezelôtt, 2013. március 28-án jött létre az
országos szinten egységesen szervezett, kötelezô tagsághoz
kötött köztestület, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
A változás alapvetô oka pontosan az volt, hogy minden korábbi
erôfeszítés ellenére a magyar mezôgazdaság kibocsátása, jövedelmezôsége, versenyképessége egy folyamatosan csökkenô ívû
görbe képét mutatta. Ha nem félnének sokan a szótól, akkor azt
mondanám, hogy egyfajta rendszerváltozásra volt szükség. A korábbi, finoman szólva is mozaikos rendszer helyére az összefogást, mint új energiákat feltáró és dinamizáló vezérlô elvet emeltük a középpontba. Az volt a cél, hogy az agráriumban dolgozók
egyenlô esélyekkel és lehetôségekkel jussanak információhoz,
támogatáshoz és segítséghez, hogy ettôl fogva valóban csak a
tehetség és a szorgalom legyen a siker kovácsa. Az agrárium
szereplôinek csak a termeléssel kelljen foglalkozniuk, utána pedig az értékesítésre koncentrálhassanak!
z Hogy ezeket a célokat hogyan lehet elérni? Egyrészt, amikor
a gazdaságpolitikai döntéseket meghozzák, akkor ott kell lennünk: felkészülten, szakmai érveket felsorakoztatva kell részt
vennünk a munkában. Másik oldalról pedig a szó minden értelmében szolgáltatnunk kell, annak érdekében, hogy tagjaink
több pénzhez, piachoz, tudáshoz, szakmai és jogi támogatáshoz jussanak! Nem fordulhat elô például, hogy egy gazdálkodó
azért nem nyújt be pályázatot, mert nem jut el hozzá a megfelelô információ, illetve nem tudja, kitôl kérjen tanácsot.
z Úgy gondolom, hogy kezd beérni a közel két éves erôfeszítésünk gyümölcse: az ország bármely szegletében élô tagunk
igénybe veheti a segítségünket. Létrehoztuk a tájékoztatást, a
szaktanácsadást, illetve a gazdálkodók felkészültségének javítását szolgáló egyéb tevékenységeket és szolgáltatásokat
összefogó NEGTáR-t, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egységes Gazdatámogató Rendszerét. Az elsô vonal a fronton az
egész országot lefedô falugazdász-hálózatunk. Hogy csak egy
adatot mondjak: tavaly az egységes kérelmek kétharmadát az
ô segítségükkel nyújtották be a gazdálkodók. Jól mûködô szolgáltatásunk az ingyenes jogsegélyszolgálat is. Havilapunk, a
NAK lap, elektronikus hírleveleink, illetve a Kamara különbözô
tematikus honlapjai a gyors és hatékony információáramlást
szolgálják. A kamarai kártyával elérhetô kedvezményes szolgáltatások köre is folyamatosan bôvül.
z De hogy csak megemlítsem a legutóbbi „projektjeinket”: a
társszervekkel együttmûködésben megjelentettük a zöldítésre,
a kölcsönös megfeleltetésre és a nitrát-érzékeny területekre
vonatkozó jogszabályok elôírásait részletesen és közérthetôen

bemutató kézikönyveket, és népszerû a néhány hete mûködô
EKÁER kalkulátorunk is. Nem is sorolom tovább, hiszen a tagság többsége pontosan tudja, hogy nincs olyan, a mezôgazdasággal, élelmiszeriparral és vidékfejlesztéssel kapcsolatos
probléma, amiben a NAK ne tudna megfelelô módon segítséget nyújtani. Aki meg nem ismeri a lehetôségeket, azokat arra
biztatom, hogy érdeklôdjön, keressen bennünket!
z Ami pedig az érdekek érvényesítését illeti: a Kamara a döntéshozatali munkában jelen van és hallatja a szavát. Hogy itt is
csak egyet említsek: kivételes lehetôség például, hogy a jelenlegi uniós ciklusra való felkészülésben a NAK már tevékenyen
részt tudott venni. A kormányzat támogatta azt a Kamara által
megfogalmazott javaslatot, hogy a Vidékfejlesztési Program céljainak meghatározásakor az állattenyésztésre, az élelmiszeriparra és a kertészetre fektessünk hangsúlyt.
z De hogy a kérdését ne hagyjam válasz nélkül: igen úgy gondolom, és ezt ne vegye elbizakodottságnak, hogy az agrárium
elmúlt idôszakban elért eredményeihez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkája is hozzájárult. Egyre kevesebben gondolják azt, hogy a mezôgazdaság sikere vagy sikertelensége az
idôjárás szeszélyének vagy a jó uram-bátyám kapcsolatoknak a
függvénye. Helyettük a tudás, az információ és az együttmûködés az új hívószavak.
z Miközben egymás után épülnek az európai színvonalú
tehenészeti telepek a mamut gazdaságokban, addig a
kis- és középgazdaságok nehezen jutnak az ötrôl a hatra.
Kevés a pályázati forrás, az önerô, az elônyös hitel.
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Hogyan próbál ezen a helyzeten változtatni a kamara?
Milyen segítségre számíthatnak a tejtermelô gazdaságok
a falugazdász és a szaktanácsadó szolgálattól?
z A kérdésébe szôtt véleménnyel magam is találkozom, de
ahány piaci szereplô, annyi féle megközelítés létezik. Korántsem vagyok biztos abban, hogy az Ön által mamut gazdaságoknak nevezett vállalkozások úgy éreznék, hogy életük, hogy stílszerû legyek, fenékig tejfel. Az viszont biztos, hogy a kis- és közepes gazdaságok fejlesztése a következô támogatási ciklus
egyik kiemelt feladata, és nemcsak a szavak szintjén. Ha áttekintjük a mostani EU-s költségvetési ciklusra vonatkozó uniós
és nemzeti támogatások rendszerét, akkor világossá válik ez a
szándék. Lezárult a régi, és kezdôdik egy új agrárfinanszírozási
rendszer, módosul a támogatottak köre, idegen kifejezéssel élve, mások lesznek a „prioritások”. A következô hat évben kicsivel több, mint 13 milliárd eurós uniós forrás szolgál a magyar
agrárium fejlesztésére, ez évente, mai árfolyamon számolva,
653 milliárd forintot jelent. Óriási összeg és óriási kihívás a hazai döntéshozók számára, hogy minden fillérje célba találjon.
Ez nem csökkenti ugyanakkor az agrártársadalom felelôsségét
abban, hogy elsajátítsa mindazt a tudást, amely a boldoguláshoz szükséges. Annak érdekében, hogy a mezôgazdaság növekedési pályán maradhasson, minden szereplô összefogása
szükséges. A programok kimunkálásában a Kamara álláspontja és érvei is jócskán szerepet kaptak, de leginkább abban van
feladatunk, hogy segítsük a piacon azokat, akiknek szükségük
van erre. A NAK falugazdászai és szaktanácsadói lesznek az
egyik legfelkészültebbek ezekben a kérdésekben. Folyamatos
képzéseken vettek és vesznek részt, tudásukkal, megoldási javaslataikkal minden tag rendelkezésére állnak.
z Ami pedig a tôke-ellátottság oldalát illeti, számos pénzintézettel kötöttünk együttmûködési megállapodást, pontosan annak érdekében, hogy a termékláncok kisebb szereplôi is „labdába rúghassanak”. Úgy látjuk, hogy a bankok is a megbízható, kisebb ügyfelek irányában mutatnak érdeklôdést, ezeknél a
partnereknél látják a bôvülés lehetôségét, hiszen a nagyvállalatok esetében elérték már a legtöbb potenciális ügyfelet.
z A közeljövôben az Európai Unóban megszûnik a tejkvóta, minden tagország annyi tejet és tejterméket állít elô,
amennyit értékesíteni képes. Elôny, vagy hátrány ez a
magyar tejtermelôk számára? Összehasonlítva a magyar
tejtermelés színvonalát, versenyképességét és piaci pozícióit a legfejlettebbekkel és a szomszédos országokkal,
hol állunk, mit kell tennünk azért, hogy a mainál nagyobb
arányban jusson el a fogyasztókhoz a magyar tej?
z A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta azon
dolgozik stratégiai partnerével, a Tej Terméktanáccsal, hogy a
tejkvóta után is „legyen élet”. Ez a munka az ágazatban már
évek óta folyik, azonban a termékpálya szereplôi felkészültség
szempontjából különböznek egymástól. A tejtermelôk az elmúlt
években milliárdokat fektettek be a technológiai fejlesztésekbe, így mára elértük, hogy termelési paraméterek terén jóval
elôrébb járunk, mint a környezô országok. Az elmúlt öt évben
megújult a technológiai háttér, az intenzív tejtermelés koncentrált üzemekben folyik, a tejtermelés genetikai háttere kiváló.
Amíg a tejtermelés esetén viszonylag erôsek az alapok a változás elviseléséhez, addig a feldolgozóknál már sokkal kedvezôt-
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lenebb a helyzet. A feldolgozóipar technológiai lemaradása miatt továbbra is nagy az igény az élelmiszeripari cégek korszerûsítését célzó pályázati forrásokra. Az átmenetre történô felkészülésben a legnagyobb lemaradásunk a kereskedelem terén
van. A piacra jutási feltételek nem biztosítanak kedvezô környezetet az ágazat számára az átmenethez, és jelentôs az elmaradásunk a marketing terén is.
z A kamara álláspontja szerint a legfontosabb a vásárlói bizalom megôrzése, a termék minôségének garantálását szolgáló
alapelvek betartása. Ezt pedig csak a termék nyomon követhetôségén keresztül tudjuk biztosítani.
z A köztestület szakmai osztályai javasolják azt is, hogy szigorúbb törvényi szabályozással kellene biztosítani a nem közvetlenül a feldolgozótól történô vásárlást. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk, hogy a tisztességes piaci szereplôk kiközösítsék maguk
közül azokat, akik tisztességtelen módon, jogszabály vagy etikai norma megsértésével piaci zavart keltenek és kárt okoznak
másoknak. Ehhez fog segítséget nyújtani, reményeink szerint,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Terméktanács által
közösen kidolgozásra kerülô Tej Termékpálya Etikai Kódex is.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is támogatja az
ágazat áfacsökkentésre tett javaslatát. Ez nem csak az áfacsalás visszaszorítására tett lépés lenne, de a versenyképességet
is javítaná a tejágazatban. Közös érdekünk, hogy a magyar
tejtermelôk a kvótarendszer jövô évi eltörlését követôen is
versenyképesek tudjanak maradni.
2 BÓDI ÁGNES
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Tangazdaság a Rangut-majorban
A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. tejelô szarvasmarha-tartó
telepe a Rangut-majorban van, amely Táplánszentkereszt
határában található. Itt van a cég központi irodája is.
A gazdaság vezérigazgatója Hámori Róbert. Hatodik éve
tölti be ezt a posztot. Korábban is ennél a gazdaságnál
dolgozott fôállattenyésztôként. Fontosnak tartja, hogy
közvetlen kapcsolata legyen a termeléssel, azért van itt
a tehénistállók szomszédságába az irodája.
legrégebbi állattartó telepéhez, a Rangutmajorhoz vezetô úthoz csatlakoztak.
A 70-es évek elején a környezô kisebb
állami gazdaságok összevonásával alakult meg a Szombathelyi Állami Tangazdaság, és kezdôdött el a tejelô tehenészet megalapozása. A tangazdaság a
Mosonmagyaróvári és Keszthelyi Agrártudományi egyetem hallgatóinak szolgált
a gyakorlati képzés bázisául.

Hámori Róbert vezérigazgató
z Honnan kapta a nevét a major, és
mûködésében milyen szerepet játszik a tangazdaság jelleg? – kérdezem Hámori Róbertet.
z A Rangut-major szó a „rangos út” kifejezésbôl származik. A háború elôtt a környéken az Erdôdy grófok birtokai voltak
sok kis majorral, ezek útjai Vas megye

Az új 350 férôhelyes istállók

z Az egyetemisták mellett a volt kôszegi és
a vépi mezôgazdasági szakképzô iskolák
hallgatói is itt tettek szert gyakorlati ismeretekre. A tangazdasági munka a korábbiakhoz képest szerényebb mértékben, de
napjainkra is megmaradt. Jelenleg az Állatorvostudomány Egyetem hallgatói évi két
alkalommal hathetes idôtartamban itt mélyítik el takarmányozási és szaporodásbiológiai gyakorlati ismereteiket.
z Gazdaságuk a Mezort cégcsoporthoz tartozik. Milyen elônyök fakadnak ebbôl? A cég jövedelemtermelô
képességében milyen arányt képvisel a tejelô tehenészet? A tej felvá-

sárlási árának drasztikus csökkenésébôl adódó bevétel kiesését hogyan
pótolják?
z A Mezort csoporthoz való tartozásunknak az a gazdasági haszna, hogy a nagy
volumenû közös beszerzésben, és értékesítésben az egységes fellépés eredményeként elônyösebb pozíciókhoz tudunk
jutni. Gazdaságunknak 2400 hektár bérelt földterülete van. Ez elég arra, hogy
az 1500 tejelô tehén és szaporulata számára szükséges takarmánynövényeket
megtermeljük. Az árbevétel 80-82 százalékát a tejtermelés adja, mindössze
18-20 százalék keletkezik a növénytermesztési ágazat árunövény termelésébôl. A tejtermelésre alapozott gazdálkodásunk eredményes volt az elôzô években. Az idei évben a tej átvételi árának a
drasztikus csökkenése mellett a terület
alapú támogatások számunkra elônytelen változása is sújt bennünket. Az Európai Unió Oroszországgal szemben bevezetett embargójának következtében
veszítettük el szlovén export-piacunkat.
A cég ahová eddig szállítottuk a tejet az
jobb ajánlatot kapott egy, az embargó
miatt értékesítési gonddal küszködô nyugati termelôtôl. Így most a korábbi 8-10
forintos literenkénti nyereség helyett
most hasonló nagyságrendû adósságot
vagyunk kénytelenek elkönyvelni. Ebben
a helyzetben annak is örülhetünk, hogy
nyomott áron ugyan, de értékesíteni tudunk a MIZÓ és az Óvártej felé. Valamennyit javít a helyzeten az állatlétszámra vetített támogatás, de ezzel együtt is
borítékolni lehet, hogy ráfizetéses lesz az
évünk. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, hogy túléljük ezt az idôszakot.
z A tejár csökkenésébôl keletkezett bevételkiesést az ipari növények nagyobb
mennyiségben történô termelésével és
racionális költséggazdálkodással igyekszünk mérsékelni.
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z Az elmúlt években milyen koncepció
mentén tervezték meg beruházásaikat? Az állattartás körülményeinek javítása után milyenek a tapasztalataik?
z A tartástechnológiák korszerûsítése
azért fontos, mert a magyar holstein-fríz
tenyészetek genetikája 12.000 kg fölötti
laktációs termelési potenciált biztosít.
Ez a potenciál kiaknázatlan marad, a
termelést nagymértékben visszafogja, ha
nem megfelelôek a tartási körülmények.
A tartási körülmények korszerûsítésével
tehát kisebb költséggel, nagyobb mennyiségû és jobb minôségû tejet tudunk termelni, ki tudjuk használni az állatokban
rejlô genetikai lehetôségeket.
z Jelenleg két telephelyünkön összesen
1500 tejelô szarvasmarhánk van, hozzá
számítva ezek szaporulatát és a szárazon
álló egyedeket is, a teljes szarvasmarha létszámunk 3000 darabra tehetô.
A Rangut-majori telep tejtermelési kapacitása az ország tíz legjobbja között van,
tehenenként évente csaknem 10 ezer kilogramm tejhozammal. A napi átlagosan
lefejt tej mennyisége 21 ezer liter.

kozó adatokat. A teheneket Alpro ivarzást megfigyelô rendszerrel szereltük fel,
mely egyéni mozgásaktivitást mér, ennek
segítségével kiválasztható az optimális
megtermékenyítés idôpontja. Az automata kiválasztó kapu is jól segíti a kezelésre kijelölt állat azonosítását.

z Az elmúlt 5 évben kimagasló mértékû,
mintegy 2.5 milliárd forintos fejlesztést
hajtottunk végre az ÁTK-s pályázati források felhasználásával. Mindkét állattartó
telepünket korszerûsítettük. DeLaval 50
állásos körforgó rendszerû fejôházat építettünk, melynek kapacitása biztosítja a
gyorsabb fejést, ezáltal a teheneknek kevesebb idôt kell várakozással eltölteni,
többet tudnak pihenni. A fejôház számítógépes rendszere méri és tárolja a lefejt
tej mennyiségére és minôségére vonat-

z Az istállók korszerûsítésével az volt a
cél, hogy a régi mélyalmos technológiát
pihenôbokszosra cseréljük. Ennek érdekében új 300 férôhelyes pihenôbokszos
istállókat építettünk és felújítottuk a régi
500 férôhelyes faszerkezetes épületeket.
Az új istállókban az állatok tartási körülményeinek javítását a pihenôbokszon kívül a megfelelô hômérséklet és fényviszonyok biztosításával és az állathigiéniás
körülmények (automata trágyalehúzó
szán) javításával tudjuk megvalósítani.

Az 50 állásos körforgó
z A mélyalmos rendszerrôl a pihenôbokszosra való áttérés azt a tapasztalatot
hozta, hogy az idôsebb állatok kevésbé
tudnak alkalmazkodni a megváltozott
tartási körülményekhez. Több egyed képtelen volt erre, így ezek sajnos kiestek a
termelésbôl. A teljes alkalmazkodáshoz
jó esetben fél év, de a megnyugtató módon történô beszoktatáshoz ennél több
idôre is szükség van. A fejlesztésnek már
vannak kézzelfogható eredményei. A szomatikus sejtszám mennyiség jelentôsen
csökkent.
z Megfigyeltük azt is a másik telepünkön, hogy amikor egy régi, nagyon elhasználódott pihenôbokszos, igen rossz
tartási körülmények közül kerültek át az
állatok magasabb komfortot biztosító istállókba, akkor rövid idô eltelte után a
tejmennyiség havi átlagos, másfél literes
növekedése volt tapasztalható. Ebben az
estben az idôsebb tehenek is nagyobb
fokú alkalmazkodóképességet mutattak.
z Korszerûsítettük az üszônevelô istállókat is. Építettünk továbbá 2000 tonna
befogadására alkalmas silótárolót is
mindkét telepünkön. A trágyakezelésben
is elôbbre léptünk, zárt rendszerû hígtrágya tárolót alakítottunk ki. Részben már
megoldottuk a hígtrágya csôvezetékes
locsoló rendszeren keresztül történô kijuttatását a földekre.

Fejés közben...

z További beruházásban még nem gondolkodunk, mert a mostaniak eredményeképpen már megjelent az amortizációs költség, mely megnöveli a termelés
önköltségét.
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z Gondolkodnak-e a GMO-mentes tejtermelésre való áttérésre? Használnak-e most szóját a takarmányozásban, ha igen, akkor mivel ter vezik azt
kiváltani?

Az új fejôház
z Hogyan ter vezik csökkenteni piaci
kitettségüket? Van-e elég szakemberük, munkatársuk? Tudvalevô, hogy
milyen nehéz megbízható, sokáig egy
munkahelyen maradó munkatársat
találni.
z Távlati célként a termékpálya továbbvitele, tehát a tej egy részének sajáterôs feldolgozása nem jelent megoldást.
Az lenne az optimális, ha létrejönne a
nagy mennyiségû tejet termelô gazdasá-

gok integrációja és az összefogás eredményeként, mint értékesítési közösség
tudnának építeni feldolgozót. A megoldást ebbe az irányba kell keresni, hogy
függetlenedni tudjunk a felvásárlóktól,
csökkenjen a piaci kitettségünk. Itt a határ közelségében az osztrákoknál a nagyobb kereseti lehetôség csábításában
egyre nagyobb gond a megfelelô munkaerô biztosítása. Itt is nagy a fluktuáció. Az
éjszakai és hétvégi monoton munkavégzést nem szívesen vállalják az emberek.

z Mi is használunk a takarmányozásban importált szóját, hisz ez nincs tiltva. Nehéz ellenállni a kísértésnek, ha
van olcsóbb abraktakarmány a piacon
és annak használatával költséghatékonyabbá lehet tenni a termelést. Maximálisan egyetértek az elképzeléssel,
támogatom azt a célkitûzést, hogy legyen GMO-mentes a tej. Már felkészültünk a GMO-mentes takarmányozásra.
A szóját részben az extrahált napraforgó és repcedarával igyekszünk majd kiváltani. Másrészt szójababot is fogunk
termelni. A Szegedi Gabonakutató által nemesített Bahia névre keresztelt
szójabab alacsony tripszin-inhibitor tartalmú, tehát feltárás nélkül használható takarmányozásra. Várhatóan olcsó
fehérjeforrás lesz, és zsírtartalma pótolni tudja majd az importált növényi
zsírokat is.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Bemutatkozik a Martontej
Örvendetes, hogy az utóbbi idôben egyre több olyan
tejtermelô gazdaságot tudunk bemutatni, ahol a tej árának
csökkenését a feldolgozótól és a felvásárlótól való egyoldalú
függést azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy a pályázati
lehetôségeket kihasználva saját feldolgozót építenek
és elkezdik a megtermelt tej egy részének a feldolgozását.

Bodó Ágoston ügyvezetô

A

kezdeményezés mindenképpen
dicséretes és másoknak is példát
mutató. Az alábbi riportunk azért
is érdekes, mert ebben az esetben a feldolgozó üzemet az a magyar Agrometál
Kft. készítette, mely a komplett tejüzemek,
valamint tejüzemi feldolgozó vonalak és
berendezések nagy múltú, Európa szerte
ismert gyártója. A hazai fejlesztéssel és
gyártással rendelkezô kivitelezô már számos országban jelentôs beruházást valósított meg, itt az ideje, hogy az országon belül is egyre többen megismerjék kreatív alkotó tevékenységüket.
z A fôvárostól, valamint Székesfehérvártól
és Dunaújvárostól is nagyjából 40 kilométeres távolságra, Martonvásár mellett Lászlópusztán találjuk a Prograg-Agrárcentrum
Kft. gazdaságának tejelô szarvasmarha telepét. A telepen a fejôház mellé építették
fel a Martontej feldolgozó üzemet.
z A telep a háború elôtt gróf Dréher Antal
birtokának részét képezte. Az akkori „Magyar Tarka” tenyészállomány alapozta meg
a telep hírnevét. A telep jelképének számít
annak a híres Aguszta nevû tehénnek a
bronz szobra, melyet Antal Károly a magyar
emlékmûszobrászat jeles képviselôje (közismert alkotásai a Népstadion szoborparkban
a Birkózók, Gellért és Julianus barát szobra
a Hilton Szállónál) készített 1975-ben.
Aguszta a tejtermelésben nyújtott életteljesítményével messze megelôzte korának
eredményeit, 1 év alatt 12.707 liter tejet
adott, benne 768 kg tejzsírt. Ennél több vajat még a világon nem termelt tehén.

z A cég ügyvezetô igazgatója Bodó
Ágoston, aki korábban más területen
dolgozott, nagybátyja (a cég tulajdonosa) felkérésére fogadta el ezt a posztot. Átképezve magát gyermekkori álma vált most valóra – szomszédjuk egy
Tsz elnök volt, akinek ráhatásából gyökeret eresztett lelkében a gazdaság
irányításához, az állattartáshoz való
vonzódás. Arra kérem, mutassa be röviden a gazdaságot, benne hangsúlyosan a tehenészeti telepet.
z Területünk, amelyen gazdálkodunk 960
hektár nagyságú bérelt terület. A tehenek
takarmányozásához szükséges növényeket, mint a silókukorica, lucerna, rozs, kukorica, tritikálé saját földjeinken termesztjük meg. Kilencszáz ötven tejelô tehenünk
van, és hozzá a 950 szaporulata. Az összes
létszám 1600-1800 között változik. A bikaborjúkat néhány hetes korban értékesítjük. Az üszôk itt maradnak, nevelésbe vonjuk ôket, mert a tejelô tehénlétszámot
1200 db-ra szeretnénk megnövelni.
z A telepen az állatok elhelyezése részben a Dréher gróf uradalmi idejébôl származó épületekben, másrészt a késôbb

Auguszta a rekorder

épült szerfás istállókban és a tavaly elkészült 250 tehén befogadására alkalmas
korszerû istállóépületben van megoldva.
A tartástechnológia mindegyik esetben
kötetlen, növekvô almos. Az istállókból
évente kétszer visszük ki a trágyát és deponáljuk. Onnan késôbb egy része a földekre kerül, másik részét eladjuk, vagy
szalmára cseréljük. A hígtrágya elvezetô
rendszer a fejôházban keletkezett trágyát
és csapadékvizet gyûjti össze és vezeti el
a tároló medencébe. A takarmánykiosztás külsô etetôpályás megoldású, a régi
istállókban pedig vályú rendszerû.
z Önjáró etetôgépet szereztünk be, nagyon jó bevált a TMR technológián alapuló homogén keverék etetés. A tejfeldolgozóban keletkezô savót a takarmányhoz
adagoljuk. A takarmányozásban nem
használunk szóját és semmiféle hozamfokozót, kizárólag GMO mentesen takarmányozásra törekszünk. A Vitafort állítja
össze a takarmányozási recepteket, az ô
premix-eit használjuk. Tervezzük még,
hogy a legelôt is igénybe vesszük. A növendék marhákat és a szárazon álló teheneinket legeltetni fogjuk. A termelés folyamatosságát megfelelô méretû abrak,

Â
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Jobb oldalt a fejôház, mellette a tejfeldolgozó
tömegtakarmány, és alom, valamint szervestrágya-tárolók biztosítják.
z Milyen jellegû fejlesztések történtek az elmúlt esztendôkben? Mire
helyezik a hangsúlyt az állattartásban?
z A fejlesztések igazából az elmúlt években az ÁTK-s pályázatoknak köszönhetôen indultak be, ennek keretében megépült a 2-szer 28 állásos fejôházunk és
a 250 tehén befogadására alkalmas istállónk. Az ÉLIP pályázat (Mezôgazdasági
termékek értéknövelése) adta lehetôséget kihasználva pedig megépítettük a tejfeldolgozó üzemünket. Ezeknek a beruházásoknak az értéke elérte az 1,2 milliárd forintot. Kijelenthetjük, hogy fejlesztéseink eredménye megalapozza a további jól átgondolt, optimális növekedésünket.
z Büszkék vagyunk arra, hogy Holsteinfríz-fajtájú teheneink egészségügyi státusza hosszú évek óta „ötös mentes”.
Ez alapján az állomány, az IBR, BVD,
TBC, LEUKÓZIS, BRUCELLÓZIS betegségektôl mentes. Ezzel az eredménnyel
kevés gazdaság büszkélkedhet az or-

szágban. Fontosnak tartjuk, hogy megôrizzük ezt a vívmányunkat, ezért idegen
állatot nem engedünk be a telepünkre.
A gazdaság jól ellátott fôiskolai és egyetemi végzettséggel bíró szakemberekkel, állatorvosunk és szaporodásbiológusunk is van.
z Híre van, hogy a gazdaságukban
nem „zsákmányolják” ki a teheneket.
Milyen elvárások mentén történik a
tej termelése?
z Nem egy „lefejô”, maximálisan gépesített gazdaságban gondolkodunk,
amely minden más szempontot a nyereség mögé állít. Arra törekszünk, hogy
ne legyen kizsigerelve az állat, ezért a
teheneket csak kétszer fejjük. Az a vezérelvünk, hogy termeljen a tehén kevesebbet, de több ideig maradjon a termelésben. Nálunk most a laktációs
mutató 3.24, ezzel országos viszonylatban a 11. helyen vagyunk. Nem törekszünk nagy mennyiségû tej termelésére. A 28 literes átlag megfelelô számunkra. A termelt tej minôségében kell
a legjobbnak lenni. Az extra minôségû
tejet és az abból készült termékeket
nagyra értékeli a fogyasztó.

z Az elôzô évben kezdtük el a tej feldolgozását. A naponta kétszeri fejéssel
nyert 22 ezer liter tejbôl az értékesíté si igé nyek nek meg fe le lô en egy re
nagyobb mennyiséget dolgozunk fel.
Most a piac bôvítésével foglalkozunk.
A feldolgozott tej mennyiséget növelni
szeretnénk. A napi 5000 literes mennyiséget céloztuk meg. Termékeink
adalék és tartósítószer mentes technológiával készülnek. Portékánkat közintézményekbe: óvodába, bölcsôdékbe,
idôsek otthonába és néhány budapesti kisboltba, pékségbe szállítjuk. A tej
nagyobbik hányadát a szekszárdi Tolnatej Zrt. felé értékesítjük.
z A tejfeldolgozóból kikerülô készítményeket Martontej márkanév alatt
hozzák forgalomba. A feldolgozó vezetôjét Csutak Lovász Ildikót kérdezem,
hogy hol kapott képzést és milyen termékek készülnek az üzemben?
z Csermajorban kaptam képzést, ott végeztem el az 1 éves iskolát. Az üzem
beindulása óta vagyok itt. A mellettünk
lévô fejôházból légvezetéken érkezik a 4
fokos tej az 5000 literes tartályba, melyet aznap fel is dolgozunk. Savanyított
termékek közül tejfölt, joghurtot, ebbôl
natúrt és ízesítettet, valamint kefirt készítünk. A tejet zacskós illetve különbözô
méretû palackos formában készítjük. Túró és vaj is többféle kiszerelésben, többek között nagy súlyú gasztro csomagolásban hagyja el az üzemet. Trappista
sajtból a 3-4 hetes, fóliában érlelt 1-1,5
kg-os változatot készítünk. A feldolgozáskor, minden munkafolyamat elôtt kézmosás és fertôtlenítés van elôírva, valamint
gumikesztyû használata.
z Ismét az ügyvezetôt kérdezem,
hogy milyen szempontok alapján született meg a döntésük, hogy a feldolgozó megépítésével az Agrometál
Kft-t bízzák meg?
z Az Agrometál Kft-re több okból esett
a választásunk. Egyrészt jószomszédi
viszonyban vagyunk egymással, hisz a
gyártócsarnokuk itt van Ráckeresztúron.
Másrészt, ha módunkba áll igyekszünk
magyar vállalkozásokkal együttmûködni,
segítve ezzel egymás erôsödését. Harmadrészt jó hírük van az országban és
nem utolsósorban kedvezô áron minôségi szakszerû munkát végeznek.

Napjaink egyik legkorszerûbb feldolgozója

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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AGROMETAL
Az Agrometal márkanevet az elmúlt 25 év során
a minôség és megbízhatóság jellemezte.
Kamcsatkától Németországig több mint 380 üzemet
építettünk a kis-, közép- és nagyüzem kategóriákban.

M

egalakulásunktól célkitûzésünk
volt a hazai fejlesztés és gyártás megalapozott felépítése, a
magyarországi és export igények magas
színvonalú kielégítése.
z A hazai tejtermelôk kiszolgáltatott helyzete új fejlesztési célt fogalmazott meg
az Agrometal csapata számára: hogyan
lehet korszerû gyártástechnológiákat kisüzemi körülmények között megvalósítani
és gazdaságosan mûködtetni.
z Ehhez a feladathoz kiváló partnerre találtunk a Prograg-Agrárcentrum Kft. vezetôiben, akikkel együttmûködve sikeresen
megvalósítottunk hazánk egyik legkorszerûbb tejfeldolgozó üzemét. Az üzem 5000
liter tej feldolgozására épült és 12-14 féle tejtermék elôállítására alkalmas. A berendezések számítógépes adatgyûjtô rendszere, ami érzékelôivel és egyedi intelligens eszközeivel hiszterikus formában a
fontosabb technológiai egységekrôl adatokat gyûjt, tárol. A lementett fájlok formájában megfelelnek mind a hatóság, mind a
folyamatos technológiai nyomonkövetés
által megkövetelt adatszolgáltatásnak.
z A számítógépes felügyeleti rendszer
adatgyûjtésre szolgál, de a számítógépre
telepített Scada rendszer felhasználásával

az egyes gépek, üzemrészek meghatározó
adatairól is – így a legfontosabb két berendezésrôl, a CIP- és pasztôr-egységekrôl is – folyamatosan hômérséklet-, nyomás-, mennyiség- és tartály-felügyeleti
adatokat szolgáltat, jelenít meg, figyelmeztetô, jelzô információkat nyújt.
z Azoknak a tejtermelôknek, akik a tejfeldolgozás és értékesítés felvállalása
mellett döntenek, az alábbi kérdésekben
kell dönteniük:

• Mekkora tejfeldolgozó megvalósítását tervezik?
• Rendelkeznek-e hosszútávon biztosítható, megfelelô minôségû alapanyaggal?
• Magas technológiai igényekkel megvalósítható vagy egyszerûbb, napi
friss termékek gyártását tervezik?
• A kiválasztott üzemméret, a szükséges beruházási igények, hatósági
elôírások betartásával gazdaságosan mûködtethetô-e?
• Az üzem arculatának kiépítésére
szakembereket akarnak-e bevonni?
• Nagyobb üzem esetében számolni
kell a berendezés magasabb költségeivel (ezek Uniós forrásokból támogathatóak), illetve a forgóeszköz-, marketing- és disztribúciós
költségekkel.

z Amennyiben a felsorolt kérdésekben
döntés, vállalás történt, a kivitelezô kiválasztása a fô feladat. Ennek során célszerû meggyôzôdni, hogy a kivitelezô rendelkezik-e megfelelô referenciákkal, több
éves szakmai múlttal, hazai szakemberekkel, árai és alkatrész-árai hosszú távon
tarthatóak-e és nem utolsósorban a beüzemelés és garanciaellátás biztosított-e
megfelelô szakemberekkel.
z Reális piackutatás és költségelemzés
után a beruházás gyors megvalósítása és
az értékesítés kiépítése a cél, hogy a sikeres beüzemelés után azonnal megindulhasson a termelés.
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Ukrajna
tejgazdasága
A történelem furcsa dolgokat produkál.
Az orosz birodalom egyik bölcsôje, a Kijevi
Rusz most háborúzik Oroszországgal,
amellyel az évszázadok során gyakorlatilag
nem voltak konfliktusai, sôt saját lakói
is mindig annak részeként tekintették, az
Ukrajna név határvidéket jelent.

A

szovjet idôkben a kormány erre a „határvidékre” telepítette a nagyorosz területek lakosságának élelmezésében alapvetô szerepet játszó szarvasmarha állomány jelentôs részét. A mostani háború viszont rányomja bélyegét az egész ukrán gazdaságra. Az ukrán statisztikai hivatal
legfrissebb adatai szerint 2014-ben 24,9 százalékos volt az
infláció az országban, amelynek mértékét az ukrán jegybank elnöke erre az évre 17-18 százalékra becsüli.

AZ UKRÁN TEJTERMELÉS
MÚLTJA ÉS JELENELEGI HELYZETE
z Ukrajna szarvasmarha állománya a Szovjetunió felbomlását
követô években nagyjából az egyhatodára csökkent, és némi
feltöltôdés után 2014 elején – az 1990. évi 23,7 millióval
szemben – 4,9 millió, ezen belül a fejôstehén létszám 2,45
millió egyedet számlált. Az ország éves tejkibocsátása ennél jóval kisebb mértékben, 23 év alatt 24,5 millió tonnáról 11,2
millió tonnára apadt, ami egyértelmûen az átlagos tejhozam
emelkedését mutatja, amely a legutóbbi 6-7 év alatt egy tehénre és a nagyüzemekre számítva 3.300 kg-ról 4.800 kg-ra
szökött fel. Ez az emelkedés elsôsorban a tehénállomány – többek között tenyészállat import útján történt – genetikai feljavításának az eredménye.
z A tehénlétszám és a kibocsátás csökkenése egyrészt az ország,
illetve volt országrész önállóvá válásának természetes következménye, mivel a központosított szovjet tervgazdaság jelentôs
egyéb (fôleg orosz) területek tejellátását is Ukrajnára osztotta ki.
A helyi lakosság igényeit feleakkora mennyiséggel is ki lehetett
volna elégíteni. Ugyanakkor ez a változás jól tükrözi azt a megbolygatott gazdasági egyensúlyt is, amelyet a szovjet utódállamoknak – önhibájukon kívül – részben máig sem sikerült kiheverniük. Konkrétan, az orosz régiók ellátását szolgáló friss tejmennyiség nagy részének Ukrajnában maradása közvetlenül
a rendszerváltás után megoldhatatlan feladat elé állította – az
akkor egyébként is elégtelen kapacitású és elavult berendezésekkel mûködô – a tejfeldolgozó üzemeket. Emellett az önálló
Ukrajna a növénytermesztésben kénytelen volt a nagyobb jövedelmet biztosító és exportra jól eladható növények termesztését
fokozni, emiatt az országban több helyütt komoly takarmányhiány lépett fel. A tavalyi termés még fedezte a tehénállomány
takarmányellátását, ez azonban a háború nyomán elmaradt és
elhanyagolt vetések miatt egyre nagyobb gondot jelent.

z Az ukrán kormány 2011-ben elkezdett támogatási programjának eredményeként azonban ma már több, világszínvonalú tejtermelô gazdaság és feldolgozó üzem is mûködik az országban,
ahol a kistermelôk részesedése 2-3 évvel ezelôtt még 70 százalék volt. A jelenlegi pénzügyi helyzet viszont nem engedi meg,
hogy az állam támogatást fizessen a termelôknek a tejtermelés
hatékonyságának további javítása érdekében, sôt az értékelési
lehetôségek beszûkülése miatt ez nem is látszik célszerûnek.
z Ukrajna tejtermelésnek jelenleg az a legnagyobb problémája,
hogy a teljes évi kibocsátás mintegy 60-65 százalékát a kolhozokból kiszorult kistermelôk adják, akik szakismeretek hiányában és a
helyenként akadozó takarmányellátás miatt nem tudnak megfelelô minôséget biztosítani. Az ilyen, kisüzemekben elôállított tejet az
ukrán hatóságok nem engedik bejutni az ipari feldolgozó üzemek
csatornáiba. A kistermelôi tej túlnyomó része lakossági piacokon
kerül értékesítésre, friss vagy házilag feldolgozott formában. Ez a
tevékenység – akármilyen gyenge minôségû termékeket produkál
is – döntô fontosságú a falusi lakosság foglalkoztatása szempontjából, mivel – a kisüzemi hústermeléssel együtt – mintegy 9 millió
fô számára biztosít munkalehetôséget. Ezeket az embereket rendkívül érzékenyen érinti az az elôkészítés alatt álló új rendelkezés,
amely szerint – a WTO elôírásaira hivatkozva – a helyi piacokon is
csak olyan tejtermékek értékesítésére lesz lehetôség, amelyek
elôállítása emberi kéz érintése nélkül történt. Különbözô, orosz
nyelvû hírforrások szerint a termelôi szervezetek tiltakoznak e rendelkezés bevezetése ellen, az ukrán hatóságok viszont annak
bevezetését ez év végéig elkerülhetetlennek látják, mivel az engedélyezett kétéves moratórium hanarosan lejár.
z Az orosz nyelvû hírmagazinok adatai szerint a felvásárlók január végén az elsô osztályú tejért 4,40-4,60 grivnya, a (kistermelôi) másodosztályúért pedig 3,40 grivnya összeget fizettek a
termelôknek kilónként (1 ukrán grivnya 16,57 Ft). A grivnya
erôs inflációjával versenyt emelkedô ár azonban a tartási költségek növekedése következtében így is lassan alatta marad az
önköltségnek, és olyan alacsony, hogy sok kisgazdát a termeléssel való felhagyásra kényszerít. Vaszilij Vintovnjak, az InfoAgro igazgatója január 19-én a Latifundist orosz nyelvû hírportálon azt írta, hogy ilyen árak mellett termelôi beruházásokra
egyáltalán nem lehet számítani, ezért a 2015. év próbaév lesz
a kistermelôk talpon maradása szempontjából.
z Ugyancsak fontos probléma az új exportlehetôségek keresése,
mivel a legnagyobb felvevô piacuk, Oroszország gyakorlatilag teljesen bezárult elôttük. Az UkrAgroKonszalt elemzô cég legutóbbi
adatai szerint Ukrajna 2014-ben 11,23 millió tonna tejet állított
elô, ami 0,7 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ez a menynyiség még mindig jóval meghaladja a 45 milliós ukrán lakosság
szükségletét, ennek megfelelôen 2014-ben a teljes kibocsátásnak mintegy 35 százaléka exportra került, éspedig 80 százalékban
Oroszországba. A „Meta Novosztyi” orosz nyelvû hírportál decemberi értékelése szerint, a fokozatosan kiterjesztett orosz embargó,
a „tejháború” hatására az ukrán export közel egyharmadára csökkent, ami 140 millió dollár bevétel kiesést jelent, a közeli jövôben
pedig további visszaesés várható. A 2014. évi tejtermék export bevételük az utóbbi 10 év legalacsonyabb szintjét jelenti.
z Az EU elvi lehetôséget biztosított a tagországokba irányuló ukrán
tejtermék-export engedélyezésére, ami a Közösségen belül növekvô termékfeleslegre és fôleg az ukrán tejtermékek árszínvonalára
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való tekintettel magyar szempontból is komoly veszélyt jelenthet.
Egyelôre azonban legfeljebb minimális mennyiségû ilyen termék
felel meg az uniós minôségi követelményeknek. Az Ukrán Tejfeldolgozó Vállalatok Szövetségének elnöke, Vagyim Csagarovszkij
január végén egy országos tejtermelési konferencián megjegyezte,
hogy „az ukrán tejet senki sem várja az EU-ban”. Vlagyiszlava Rutickaja, az Agrárpolitikai Minisztérium európai integrációért felelôs
államtitkára pedig bejelentette, hogy az ukrán tejminták uniós bevizsgálása ez év április-májusában fejezôdik be, ezt követôen kerülhet sor a szállításra. A nemzetközi piacon elfogadott kategóriába egyelôre csak az ukrán tejpor tartozik, amelyért – az Infagro december végi tudósítása szerint – a nyugat-európai kereskedôk
2.000-2.200 dollárt kínáltak, miközben ugyanezért a termékért a
FÁK országok vásárlói 2.500 dollárt fizettek tonnánként.
z Súlyosbítja az ukránok helyzetét, hogy az oroszok éppen a legdrágább termékeknél, a sajtoknál csökkentették a legnagyobb
mértékben vásárlásaikat. Érdekes módon azonban az Oroszországba irányuló ukrán vajexport 2014-ben jelentôsen növekedett
az elôzô évihez képest. Január közepétôl érdekes hírek jelentek
meg különbözô orosz nyelvû hírportálokon, miszerint az orosz ellátó hatóságok várhatóan ismét Ukrajnából szállítják a krími lakosság ellátásához szükséges tejet és tejtermékeket. Ezt megelôzôen
az oroszok a problémát több száz kilométerre lévô körzetekbôl hajóval próbálták megoldani, ami egyáltalán nem vált be, különösen
a friss tejtermékeknél. A Krím azonban a korábbi orosz importnak
csak egy töredékét képes felvenni, és igazából nem is jelent
exportot (azaz nem csökkenti a felesleget), mert korábban is Ukrajnából látták el a körzetet.
z Az egy fôre jutó tejfogyasztás Ukrajnában a 2005 és 2010 közötti átlagos 225 kg-ról (tejegyenértékre számítva) 206 kg-ra
csökkent, a lakossági középrétegek jövedelmeinek emelkedésével azonban növekszik a joghurtok, jégkrémek és különleges minôségû sajtok fogyasztása. Ugyanakkor Ukrajna importál is bizonyos tejtermékeket, elsôsorban sajtokat és joghurtokat, amelyek
tej-egyenértékre átszámítva 2014-ben mintegy 520 ezer tonnát
tettek ki. Ezen túlmenôen több multinacionális tejfeldolgozó cég
is jelen van az országban (Danone, PepsiCo. Lactalis), amelyek
részben saját tehénállománnyal rendelkeznek. Egyes ukrán tejfeldolgozók viszont különbözô tejtermékek elôállításában egyre
nagyobb mértékben alkalmaznak pálmaolajat, amelynek hozzáadását sokszor nem tüntetik fel a termék címkéjén. Ukrajna pálmaolaj importja az utóbbi két évben több mint 30 százalékkal
növekedett. Mivel a pálmaolaj ára és tápértéke alacsonyabb a
természetes tejzsírénál, az összetétel eltitkolása hamisításnak
tekintendô. Az orosz élelmiszervizsgálati szervek kimutatták,
hogy az elmúlt évben 14 féle, Ukrajnából importált sajt növényi
olajat tartalmazott, ezért azok importjának betiltásában ez is
közrejátszott (legalábbis jó ürügyül szolgált arra), jóval nehezebb
azonban ellenôrizni az országon belüli hamisítókat. A Latifundist
orosz nyelvû hírportál 2015. február 4-i híradásában közölt legutóbbi vizsgálat szerint az ukrán tejtermékeknek mintegy 16 százalékát hamisítják.
z Összegezve, Ukrajna tejgazdasága a magas kistermelôi arány
miatt még – a háború befejezése után is – fejlesztést igényel a nagyüzemesítés és a tejelô fajtaváltás irányába. A takarmánytermô
terület adott, a technológiai korszerûsítést az állam is segítheti.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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A jánoshalmi Szakképzô Iskola felveszi
a versenyt a termelô üzemekkel is
Az iskola ebben a tanévben indította a 82. tanévét.
A fennállása alatt a fenntartó – a háborús
éveket kivéve – mindvégig a Földmûvelésügyi
Minisztérium és annak jogelôdjei voltak.
Ez látszik is az iskolán, hiszen kizárólag
mezôgazdasági képzésekkel foglalkozott és
foglalkozik ma is. 2008-tól az iskola FM Keletmagyarországi Agrár-szakképzô Központ
Mezôgazdasági Szakképzô Iskola és Kollégium
néven mûködik és kezdetben hat, jelenleg négy
iskolából álló összevont intézmény székhelye.
A tagintézmények Szentesen, Mátrafüreden
és Pétervásárán mûködnek.

A

rendszerváltáskor a mezôgazdasági gépészek képzése mellett
új szakmák oktatása is elindult.
A privatizáción átesett mezôgazdasági
üzemekbôl alakult vállalkozások már
nem szívesen vállalták az iskola tanulóinak gyakorlati képzését, így az új szakmák – a gazda, a mezôgazdasági gazdaasszony – feltételrendszerét magunknak
kellett megteremteni. Elkezdôdött a tangazdaság kiépítése. Ekkor épült fel az állattartó telep és ekkor kaptuk vagyonkezelésbe azt a 110 hektáros területet,
ami az állatállomány takarmányellátását
biztosítani tudta.

100.000 literes termelést
elért tehenünk

Aranytörzskönyv

Taskovics Péter fôigazgató

Állattenyésztésünk a kezdeti idôszakban bemutató jellegû sokféleséggel volt
jellemezhetô. Négy ló, hat tehén, tíz
koca és szaporulata, 600 tojótyúk, tíz
anyanyúl és szaporulata tartásával foglalkoztunk. A telep jelenlegi infrastruktúrája 30 koca tartására és szaporulatának
hizlalására, illetve 40 fejôstehén és szaporulatának tartására, valamint egy ôshonos cigája törzstenyészet számára lett
átalakítva, miután egyre inkább a gazdaságossági szempont vált döntôvé.
A tejelô szarvasmarha ágazat teljesítménye tudatos tenyésztômunka eredményeképpen országosan is kiemelkedik. Ez
azt jelenti, hogy az elmúlt években – az
50 fejt tehén alatti kategóriában – általában a második, de egy alkalommal az elsô helyen szerepeltünk. A termelô vállalkozások között ez nem kis eredménynek
számít. Tevékenységünk elismeréseként
kétszeres Bronzkoszorús Tangazdaság
(2001. 2003.) majd Aranykoszorús Tangazdaság (2006.) címet nyertünk el,
amelyet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium adományozott.
Emellett elnyertük a Bemutató Üzem
2003. címet, amely a tejhasznú szarvasmarhák tartástechnológiájának a régióban történô megismertetését és elterjesztését célozta.
Az iskola több évtizedes kapcsolatot
tart az ausztriai Grabnerhof település iskolájával, akik évente ellátogatnak hozzánk, de fogadtunk már finn, norvég,
lengyel vendégeket is. A nálunk végzett
fiatal gazdák jártak már Finnországban
és Nigériában is dolgoztak.
Az iskolánk bôvülô beiskolázási körzetét figyelembe véve alakítottuk ki a tan-

gazdasági struktúrát úgy, hogy a növénytermesztésben, kertészetben és az állattenyésztésben olyan növények és állatfajok legyenek jelen, amelyekkel végzett
tanulóink a valós életben is találkozni
fognak. Az oktatáson túl a tangazdaság
hatékony és gazdaságos mûködôképességét is biztosítanunk kell. 1995-tôl az
oktatás bázisául szolgáló állattartó telepet folyamatosan átalakítottuk, és ma
már csak közepes nagyságú gazdasági
szinten, sertéstenyésztéssel, tejelô szarvasmarhatartással és juhtenyésztéssel
foglalkozunk. A gyakorlataink is ezeknek
az állatoknak a tartásához kötôdnek, a
tanulók a gyakorlatok ideje alatt ismereteket szereznek és bevonjuk ôket a napi
feladatok végzésébe.
A növénytermesztô-gépész tanulóink
részt vesznek a növénytermesztési munkákban. Így szakoktatói irányítással végzik a talaj elôkészítési, a vetési, a növényápolási és betakarítási munkákat a
szemes termények és a szálastakarmánynál is. A gazda tanulóink rendszere-

Fejôház
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sen ott vannak az állattartó telepen. Õk
is kezelik az ötállásos Gascoigne-Melotte
fejôberendezésünket, amely zárt rendszerben juttatja el a tejet az 1600 literes
tejhûtôbe. A meglévô telepirányítási
rendszer segítségével értékelik az elért
eredményeket. Bevonjuk ôket a telepi
munka minden fázisába. Így jelen vannak az ivarzásjelzô rendszer eredményeinek értékelésénél, a vemhesítésnél, az
elletésnél mindhárom tartott állatfaj esetében. Erre szükség is van, mert a telepen összesen öt fôállású dolgozót foglalkoztatunk.
Az állattenyésztés oktatásának jobb
körülményeinek biztosításáért az állattartó telepen tantermet, és szociális helyiséget alakítottunk ki.

Idilli a kapcsolat

A jelenlegi tangazdaság elsôdleges feladata az állattartó telep takarmányszükségletének biztosítása, ezt a használt
140 hektáros terület biztosítja. A betárolt szemes terménybôl a diákjaink keverik a különféle tápokat a bevált receptúrák alapján.
A Hollandiából behozott holstein állomány, a tudatos tenyésztômunka eredményeként nagy fejlôdésen ment keresztül.
A rendszerváltás idején 7000-7500 kg
tejtermelésû egyedek utódai ma 11000 kg
tej termelésére képesek, de 2008-ban
11753 kg-ot értek el. Nem kívánjuk növelni az állományt, ezért próbálunk vemhes
üszôket is értékesíteni, de ez az elmúlt
években szinte lehetetlenné vált a török és
orosz piacok beszûkülése és a kéknyelv betegség térségben való megjelenése miatt.
Nálunk nem voltak beteg állatok, de még
évek kellenek ahhoz, hogy ismét lehetôvé
váljon a felesleges állatok értékesítése.
Emellett a magángazdaságok felé mintának, referenciának is meg kellett felelni,
ami követendônek tekinthetô a korszerû
gazdálkodásban. Négy évvel ezelôtt kezdtük a településen tejkimérô automatából
árusítani az általunk termelt nyers tejet.
Azóta már minden helyi gazda rendelkezik
saját kimérô egységgel.

Etetés
Ebben a tanévben indítottuk el az állategészségügyi technikus képzést. Az a véleményünk, hogy a rendelkezésre álló feltételeink kiegészítésével olyan szakembereket tudunk képezni, akik alkalmasak
lesznek egy-egy állattartó telep napi állategészségügyi feladatainak ellátására, segíteni tudják majd az állatorvos munkáját.
Képesek az állatjóléti és higiéniai feladatok, a diagnosztikai munkák elvégzésére,
ismerik a szaporodásbiológiát, így az adott

Â
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Cigája tenyészet
vállalkozásnál segíthetik a tenyésztô és
betegségmegelôzô munkát.
Az iskola az ifjúsági oktatás mellett komoly felnôttképzési tevékenységet is
folytat. Részt vállalunk a fiatal gazda pályázatokhoz szükséges képzettségek tanfolyami képzésében, a nyertes pályázók
kötelezô képzéseinek szervezésében és
a közmunkához kapcsolódó képzésekben. Ez éves szinten több ezer embert jelent, aki mind megfordul az iskolában,

megismeri azt az országos szinten is kiemelkedô feltételrendszert, amely rendelkezésünkre áll. Valószínûleg ez az oka
annak, hogy egyre több fiatal választja az
intézményünket és nincsenek beiskolázási gondjaink, mégis mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövôben
se legyenek.
Így a beiskolázást már nagyon korán
kezdjük. A helyi óvodásokat és iskolásokat rendszeresen kivisszük a tangazdaságba, ahol játékos módon megismerkednek az iskolával, állatokat simogathatnak és láthatják, hogy honnan kerülnek az asztalukra az állati és növényi termékek. Ezt a célt szolgálja az is, hogy
több évtizede szervezzük meg a gépes
ballagást végzôs diákjainknak. Már valódi látványossággá vált a környéken, és az
elmúlt években többször állítottunk be
országos rekordot. Legutóbb 92 jármûszerelvénnyel vonultak fel diákjaink.
A szakképzésben jelenleg is zajló átalakulás kedvezôen érinti a mezôgazdasági
iskolákat, mert lehetôséget kaptak arra,
hogy a saját tangazdaságunkban fogadhatják gyakorlatra a tanulóikat. Emiatt

nem kell olyan gyakorlati helyet választaniuk, ahol az esetlegesen specializálódott
vállalkozó nem tudja felkészíteni a vizsgára, mert a feltételei nem állnak rendelkezésre. Fontos változás az is, hogy megyénként néhány olyan iskola marad, ahol
a mezôgazdasági képzés folytatható és
még ezek is külön irányultságúak lesznek.
Így biztosítható lesz az iskolák magasabb
színvonalú felszereltsége, mert nem kell
minden intézményben minden képzés feltételét biztosítani.
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az általunk oktatott diákoknak nem kell iskolát váltaniuk, mert nálunk a gépészképzés és az állattartással
kapcsolatos képzések a szakmunkástól a
technikus szintig továbbra is megmaradnak. Ez az iskola mindig a munkára nevelt, a vidéki életformát gyakoroltattuk és
igyekeztünk megszerettetni a nálunk
végzettekkel. Ezért bízunk abban, hogy
az iskolának van jövôje és a következô
évtizedekben is a magyar mezôgazdaság
szakembereinek képzéséért dolgozhat.
2 TASKOVICS PÉTER

Táji örökségünk megôrzése szürke gulyával
A Földmûvelésügyi Minisztérium és a Természetvédôk
Szövetsége a közelmúltban mûhelykonferenciát tartott
az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásáról,
és a Magyar Tájdíj pályázat eredményeirôl.

Ö

rvendetesnek tartjuk, hogy a Zámolyi-medence a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány komplex táj és természetgazdálkodás program megvalósításáért elnyerte az Európai Tanács Táj Díját.
Olyan mintagazdaság létrehozását határozta el, amely nem csak a területek ésszerû,
ökológiai hasznosítását biztosítja, hanem
hozzájárul a kapcsolódó népi életformák,
szokások, néprajzi értékek fenntartásához
és újjáélesztéséhez, valamint a fajtanemesítés szempontjából is értékes ôsi háziállat
fajták megôrzéséhez.

ÖTSZÁZ SZÜRKEMARHÁT
TARTANAK
z Eredményeik közé tartozik, hogy az
1997-ben vásárolt szürkemarha-gulya
állomány napjainkban már ötszáz egyedet számlál. Az állatokat olyan helyen
le-geltetik, amelyet másra nem tudnak
használni, ahol a terület vízborítása miatt
nem kaszálhatnak, és egyben védik a
madárfészkelô zsombékos helyeket is.

A természetgazdálkodási program keretében évek óta a megszokott gyakorlattól
eltérô kaszálási módot alkalmaznak.

ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA,
HASZNOSÍTÁSA
z Az egykori gondozott vitézföldön tanyahely volt (Százados tanya), késôbb juhhodály épült, melyet az 1990-es években elbontottak. E helyen építették újjá
a magyar szürke gulya téli szálláshelyét,
istállót és karámot.
Egy másik helyen az 1912-ben épült
cselédház helyén az 1960-as években
még csárda állt. Az elhagyottan álló épületet megvásárolták és a régi építôanyagok felhasználásával, az eredeti arculat
megôrzésével felújították. Az épület új
funkciója mellett (vendégház) hangulatával is illeszkedik a környéken folyó természetgazdálkodás tárgyi emlékeihez.
A Közalapítvány a természeti értékek
védelme mellett kiemelt jelentôséget tulajdonít a hagyományos dunántúli pusz-

tai élet néprajzi értékei, kultúrtörténeti
emlékei megôrzésének. Ennek szellemében kerül megrendezésre a Mihály-napi
lovas és pásztortalálkozó.
A mûhelykonferencián jelen volt és felszólalt V. Németh Zsolt a környezetügyért is
felelôs államtitkár, Rácz András, a Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért
felelôs helyettes államtitkára, az Európai
Tájegyezmény nemzeti koordinációs munkacsoportjának elnöke, és más az ügyben
felelôs vezetô.
Dr. Fazekas Sándor miniszter írásban arra biztatott mindenkit, hogy a tájak védelmével, kezelésével formálják környezetüket olyanná, hogy élményt, megélhetést és
jó minôséget nyújtson nemzedékek sorának hosszú évszázadokon át. Biztató sorai
után gratulált a Magyar Tájdíj nyertesének
a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítványnak a program példaértékûségéért, a
táj jellegének megôrzéséért, a táj komplexitásának figyelembevételéért.
2 DR. LENDVAY BÉLA
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ÁLLAT ITATÁS – PÉNZNYELÔ
VAGY PÉNZVERÔ?
Megfelelô itatási gyakorlattal fokozható
a gazdálkodás hatékonysága
Írásunkból megtudhatja,
hogyan javíthatja gazdasága
teljesítményét pusztán azáltal, hogy
átgondolja az itatás hatékonyságát
meghatározó tényezôket.
Ismerje fel, hogy jelenlegi itatási
gyakorlata mennyit visz
és mennyit hozhat a konyhára!

A

gazdálkodó akkor jár a legjobban, ha állatai
termelôképességét képes minél kisebb idô
valamint munka ráfordításával és a lehetô
legkisebb anyagi áldozattal a lehetô legjobban kiaknázni.
Így tud állatai segítségével a legtöbb pénzhez jutni.
z Állatai állományszinten akkor tudnak a legtöbbet
termelni, ha folyamatosan bôséges ivóvíz áll
rendelkezésükre.
z A gazdálkodó munkájának hozama akkor a legnagyobb, ha minél kevesebb munkát kell a jó minôségû
ivóvíz folyamatos biztosítására fordítania, azaz minél
hatékonyabb módon itatja állatait.
z Pénzügyi oldalról nézve a gazdálkodás akkor a
leghatékonyabb, ha egy teljes termelési ciklusra vetítve
(pl. vemhesüléstôl vemhesülésig, elléstôl elválasztásig
vagy a laktáció kezdetétôl a következô laktáció kezdetéig)
a lehetô legkisebbek az itatásra fordított vagy abból
származó kiadások.

Tiszta. Hûs. Ivóvíz. Nyáron is.

Hunzag Kft., tel.: 06 1 213 9787

Télen is fagymentes

z Nem mindegy tehát, hogy a gazdálkodó milyen vizet itat.
És itt nem elég pusztán a víz minôségére gondolni.
A rossz víz az, ami pénzt vesz ki a gazda zsebébôl, míg a jó
víz pénzt rak bele. Az itatás hatékonyságát befolyásoló
részletes szempontokról „Rossz víz vagy jó víz” cím alatt itt
tudhat meg többet: www.itato.hu.
z A hatékony gazdálkodás elengedhetetlen eszközei a megbízható, jó minôségû itatók. A méltán népszerû, –35 ºC-ig
akár energia nélkül is fagybiztos MIRACO itatók alkalmazása
hozzásegíti a hatékony itatáshoz, mert:

• Állati teljesítôképesség tekintetében segítségükkel
elérheti, hogy állatai mindenkor szívesen, az etetett takarmány mennyiségével arányosan fogyasszák az ivóvizet.
• Munka- és idôráfordítás szempontjából alkalmazásukkal csökkentheti az itatáshoz kapcsolódó javítási és
karbantartási ráfordítást.
• Pénzügyi vonatkozásában csökkentheti az itatáshoz
kapcsolódó ráfordításokat.

A MIRACO itatók
segítségével
hatékonyabb
a gazdálkodás,
több a haszon.
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Költséghatékony tejtermelés 2015

A

tejpiaci kilátások nem bíztatóak.
De még idôben vagyunk... A fehérje a szó szoros értelmében
a lábunk elôtt hever és kizárólag rajtunk múlik, hogy lehajolunk-e érte!
A szója kétségkívül az egyik legértékesebb
és egyben a legdrágább fehérjehordozó.
De csak egy komponens az adagban. Miközben a lucernafehérjét évtizedek óta
pazaroljuk! Nem túlzás ezt kijelenteni, látni fogják eredményközlô táblázatainkban
a magyar valóságot... Ott spóroljunk, ahol
lehet, de ott ne, ahol kárt okozva bevételtôl esünk el. A gazdaságos és költséghatékony tejtermelés kulcsa ezért továbbra
is a jó minôségû tömegtakarmány. Különösen igaz ez 2015-re.
z Sok múlik a tavaszi szezonban betakarított tömegtakarmányok táplálóanyagtartalmán és erjedésén. Különös szerepet kap az emészhetô fehérje és a lebontható rostból származó energia, mert
mindkettô csökkenti az 1 kg tej termeléséhez szükséges abrak felhasználását,
tehát a költséget.
z Nem lehet figyelmen kívül hagyni az erjedés minôségét sem, mert az erjesztett
takarmánynak hosszú ideig kell stabilnak
lennie és a tehénnek nagy mennyiségben kell fogyasztania ahhoz, hogy a tejtermelés valóban költséghatékony legyen. Nem tud csodát tenni a fiatalon
betakarított és kiváló emészthetôségû
szilázs, ha csak 5 kg a napi adagja és a
többi komponens nem áll a helyzet magaslatán. Különösen akkor nagy a veszteség, ha a korán betakarított, nagy önköltségû alapanyagból földes-vajsavas
szilázs készül.
Laboreredményeink azt mutatják, hogy
jelentôs tartalék van még a hazai tömegtakarmányokban, akár fehérje vonatkozásában, akár az energiaoldalon.
Meg kell említeni, hogy 2015-ben indul a „Zöldítés” elnevezésû kormányzati
program. A rendelet tartalmazza a zöldítés alapvetô szabályrendszerét. Ennek
értelmében a mezôgazdasági termelôknek három zöldítési gyakorlatot kell végezniük, amibôl egy közvetlenül érinti a
cikk témáját: a növénytermesztés diverzifikálása területén.
z Engedjék meg, hogy egy szubjektív, de
nagyon kifejezô mondattal folytassuk a
témát. A silókukorica a tömegtakarmá-

nyok királya, míg a lucerna a királynôje.
Nem érdemtelenül! Ennek ellenére a silókukoricára és lucernára alapozott tömegtakarmány-bázis már a múlté. A kétlábon
állás most már nem elég sem a klíma,
sem a biztonság, sem a nagy termelésû tehén szempontjából. Mégis, paradox módon, pont az alternatív takarmányokkal lehet a silókukorica és a lucerna
termôterületét és jelentôségét fenntartani! A „sokszínûséggel” lehet biztosítani
ugyanis, hogy a legfôbb és a takarmányozási szempontból leghatékonyabb tömegtakarmányainkat mindig a legfontosabb
termelô csoportokkal etethessük, méghozzá nagy mennyiségben! A természet
„okosan” megosztotta a feladatot a tömegtakarmányok között: a silókukorica a
bendôben könnyen lebomló keményítô
legfôbb forrása, a lucerna szolgáltatja a
legtöbb fehérjét, míg a tavaszi betakarítású gabona- és keverékszilázsok adják a
bendôben jól fermentálható rostot, a takarmányadag tömegtakarmány-hányadán
belül. Szerencsések vagyunk, hogy a Kárpát-medencében mindezen takarmányok
megteremnek és nem kell egyoldalúan takarmányoznunk.
z Az ôszi vetésû és kora tavaszi betakarítású tömegtakarmányok és takarmánykeverékek növelik a tömegtakarmány-termesztés és felhasználás „biodiverzitását”,
aminek számos elônye van. A „sokszínûség” révén segíthet a penészgombák és a
gombatoxinok visszaszorításában. Több
faj használata nagyobb termésbiztonságot
jelenthet. A keverékek termesztésekor
kedvezôbben hasznosul a talaj víz- és táplálóanyag-készlete, a pillangós-gabona
keverékek a vegetációjukhoz elegendô
vízmennyiséget különbözô gyökérmélységekbôl képesek felvenni, a dús növénytakaró miatt gyommentes környezet alakul
ki, a pillangós növények miatt a talaj az
utódnövényeknek jó tápanyagellátást biztosít. Az ôszi vetésû gabonafélék és keverékek pedig jól illeszthetôk a vetésszerkezetbe (ha idejében vetik és takarítják be
ôket). A különbözô keverékszilázsokban a
pillangós és a gabonakomponens energia
és fehérje arány tekintetében kiegészíti
egymást, ezért az üszônevelés kiváló tömegtakarmányai, de a szárazonállók, a
kis- és közepes tejûek is kaphatják. Aszályos vagy forró nyár után kialakulhat egy
rendkívül veszélyes helyzet, amikor nem
terem elegendô silókukorica. Ekkor nagy

segítség, ha az üszôket jó minôségû, rostban gazdag, fehérjében és energiában kiegyenlített keverékszilázsokkal nevelhetjük fel. A külföldi szakirodalom szerint a
korai betakarítású gabona- és keverékszilázs még az intenzíven termelô nagytejû
teheneknek is kiváló takarmánya lehet fehérje- és rostforrásként, a silókukorica- és
a lucernaszilázs mellett. Végül itt kell
megemlítenünk a „Zöldítés” programot,
mely közvetlenül érinti és támogatja a diverzifikált növénytermesztési rendszerek alkalmazását a napi gyakorlatban.

TÖMEGTAKARMÁNYAINK
MINÔSÉGE 2013-2014.
(üzemi minták alapján)
z Az ôszi gabonafélék korai betakarításakor (a kalász még hasban van, április
végén) az alacsony keményítôtartalmat
kompenzálja a kedvezô emészthetôség
és a bendôben jól lebomló rostból származó energia. Az április végén betakarított rozsszilázsok laktációs nettó energia
tartalmának üzemi átlaga 5,44 MJ/kg
sza. volt 2014-ben, míg a hagyományosan, a rozs kora viaszérésében történô
betakarításakor a laktációs nettó energia
tartalom 4,59 MJ/kg sza.! A különbség
10 kg/nap/tehén rozsszilázs etetésekor
1 kg tej/nap energia alapon számolva.
Amennyiben a fehérjetartalmat vesszük
alapul, úgy napi 300 g fehérjét veszítünk
el 10 kg/nap/tehén „öreg” rozsszilázs
etetésekor, ami 3-4 kg tejnek felel meg.
Az üzemi rozsminták alapján megállapítható, hogy az üzemi nyersfehérje-átlag
meglehetôsen szerény a potenciálisan
elérhetô eredményhez képest. Van benne tartalék.
Hazai intenzív fôszilázsaink esetében
azt tapasztaltuk, hogy az üzemi minták
nyersfehérje-tartalmának átlaga szintén
szerény, elmarad a potenciálistól. Van
benne tartalék. A rost potenciális bendôbeli lebonthatósága azonban rendkívüli,
az összes takarmány közül az egyik legértékesebb rostforrás az olaszperje-szilázs.
A lucernaszilázsok átlagos nyersfehérje-tartalma az ÁT Kft. adatai szerint
2013. március és 2014. december között 190-194 g/kg sza. volt. A mért átlagérték (528 db minta, 2013 március2014. december) a közepes minôségnek felel meg. A rostalapú, nemzetközi
szabvány szerint a minták 43%-a gyenge
minôségû, 34% éri el a közepes minôsé-
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get és összességében 23% javasolt
etetésre tejelô tehenekkel. Az adatok
alapján lucernaszénáink minôsége
még ettôl is rosszabb. A nemzetközi
szabvány szerint a minták 73%-a
gyenge minôségû, mindössze 21% éri
el a közepes minôséget és összességében 6% javasolt etetésre tejelô tehenekkel. Tehát a nemzetközi szabvány szerint, a hazai átlagos minôségû lucernaszénát termelô tehenekkel
nem is lenne szabad etetni, legfeljebb
növendékekkel! Tehát van tartalék a
lucernaszilázs/szenázs valamint széna
nyersfehérje-tartalmában és táplálóértékében!
Az árpás borsó, búzás borsó, tritikálés borsó, zabos borsó és zabos bükköny keverékszilázsok, valamint a tejesérésben betakarított gabonaszilázsok táplálóértékében még
van tartalék. Az átlagos táplálóanyagtartalom elsôsorban az üszônevelésre
elegendô.
z Ezen rövid áttekintés után látható,
hogy a hazai üzemi gyakorlat jelen
pillanatban közepes vagy annál
gyengébb minôségû átlageredményt
tudott felmutatni 2013-2014 folyamán. Természetesen vannak jó példák
a hazai tejelô gazdaságokban. Van
olyan tehenészet, ahol szinte minden
tömegtakarmány kiváló minôségû!
Amennyiben azonban az átlagértékeket
vesszük alapul és több tömegtakarmány
együttes potenciálját tekintjük (15
kg/nap együttes mennyiségben egy napi adagban), úgy ez a minôség megközelítôen 1-5 kg tej/nap/tehén termelésének szükségletével egyenértékû fehérjealapon számolva. Tehát
a szója teljes kiváltása nem lehetséges
és nem is ajánlott a tömegtakarmányokkal, de a fiatalon betakarított és jól
erjedt tömegtakarmány jelentôs költségcsökkentô tényezô lehet! Ne tekintsük azonban a fehérjét egyedüli kritikus
tényezônek, mert a szerves anyag
emészthetôség és az erre épülô energiatartalom, továbbá a megfelelô bendôállapotot biztosító emészthetô-strukturális rost is alappillérre a tejelô tehén
költséghatékony „mûködésének”.

Jó munkát, de mindenekelôtt kedvezô idôjárást kívánunk Önöknek a
tavaszi betakarítási szezonra!
2 DR. OROSZ SZILVIA
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

Próbaüzem a Hidasháti
Zrt. biogáz üzemében
A tejtermelô gazdaságok tehenészeti telepein folyó felújítások
és az új állattartó telepek építésénél fontos kérdés, hogy
melyek azok a megoldások, amelyekkel a tejtermelés költségét
leginkább csökkenteni lehet. Az állattartás költségének
nem elhanyagolható hányadát teszi ki a keletkezô trágya
összegyûjtése, kezelése, hasznosítása. Korszerû, hatékony
megoldásokból nincs is hiány. Ezek közé tartozik
az a lehetôség, mikor a tehenészeti telepen képzôdött
marhatrágyát biogáz üzembe alapanyagként hasznosítják.

A

z a tapasztalat, hogy nem gombamód nônek ki a tejtermelô tehenészetek mellett a biogáz üzemek jellegzetes zöld színû építményei.
Feltételezni lehet, hogy számos nehézség hátráltatja az ilyen jellegû beruházást. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy
egy ilyen beruházásba bele lehessen
kezdeni.
Január végén a Hidasháti Zrt. Békés
város határában lévô tehenészeti telepének szomszédságában épült biogáz üzemébe látogattunk. A létesítményt az elmúlt év szeptemberében adták át, most
gôzerôvel folyik a próbaüzem.
z Végh László, a Hidashát Zrt. vezérigazgatója válaszol a kérdéseimre.
Arra kérem, hogy avasson be, mit jelent és honnan ered a cég névadójaként használt hidashát kifejezés?
Mióta vesz részt a gazdaság mûködési folyamatában?
z Még a folyók szabályozását megelôzô
idôszakban itt minden tavasszal elárasztotta a földeket a Kôrösök vize. A vízbôl a magasabban fekvô részek, a hátak maradtak
ki, melyek között csónakokkal, hidakkal ol-

Végh László vezérigazgató
dották meg az összeköttetést. A Murony
település alatti térség viseli a hidashát nevet. A Hidasháti Állami Gazdaság errôl kapta a nevét. Az állami gazdaság megszûnése után megmaradt cégünk nevében ez a
jelzô. Az elôzô rendszerben mintagazdaságnak számított az itt mûködött állami
gazdaság. A szarvasmarha ágazat mellett
több más ágazattal, még haltenyésztéssel
is foglalkoztak. Annak idején több új technológiát honosítottak meg, többek között
az amerikai tapasztalatra épített hibridkukorica vetômagüzemet lehet példaként
említeni. Ez igazi szakmai mûhely volt,
nagy területen gazdálkodott, sok embert
foglalkoztatott.
z Békéscsabán születtem. Kötôdésemet
a környékhez ez magyarázza. Agrármérnökként itt a megyében kezdôdött a pályafutásom. Társaságunk 2007-ben vásárolta meg az akkor komoly anyagi
problémákkal küzdô gazdaságot. Azóta
vagyok a részvénytársaság vezetôje. Az
irányítás átvételekor legfontosabb feladat a gazdaság stabil mûködésének a
megteremtése volt, a szakmai vezetés
egy részét le kellett cserélni, a dolgozók
egy részét el kellett bocsájtani. Át kellett

Â
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alakítani a gazdaság szerkezetét. A veszteséget termelô ágazatok megszûntek,
meghagytuk a vetômagüzemet, a tehenészetet és a növénytermesztést. Az állattenyésztés területén az uniós elvárásoknak megfelelô változtatásokat végrehajtottuk. Új alapokra helyeztük a hibridkukorica termesztést és vetômag elôállítást, mely nagy lendületet adott gazdaságunk fejlôdésének.
z Hogy néz ki a gazdaság termelési
szerkezete, milyen fajsúlyos a tejtermelô tehenészet részaránya ebben?
z Társaságunk központja Muronyban
van, 137 embert alkalmazunk. Az állandó dolgozók mellett szezonban 40-50
idénymunkást foglalkoztatunk a hibridkukorica elôállításnál. Dolgozóink jó része
Békés, Tardos, Murony és Bélmegyer települések lakóiból kerülnek ki.
z A gazdálkodásunk az utóbbi években
nyereséges, 2007 óta a bevétel folyamatosan emelkedik. A cég számára fontos feladat a termelés feltételeinek javítása, hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében részben saját forrásból, részben
pedig hitelbôl az elmúlt pár évben több
nagyobb beruházást hajtottunk végre,
2008-2009-ben az uniós elôírásoknak
megfelelôen a szarvasmarha telepen
képzôdô trágya elhelyezésére megfelelô
tároló épült, 2011-ben az állattenyésztési telepen új irányítási rendszert vezettünk be.
z Gazdaságunk 2700 ha. bérelt földterületen gazdálkodik. A tavalyi mérleg adatai alapján bevételünk 2.3 milliárd forint
volt, ebbôl a tejelô szarvasmarha ágazat
közel 1 milliárddal részesedik. A földtörvény módosításának köszönhetôen kevesebb földalapú támogatást fogunk majd
kapni. Nem tervezünk újabb állattenyésztési ágazatot indítani.
Célunk hatékonyan mûködtetni
a meglévô ágazatokat, meg kell
oldani a technológiai fejlesztéseket mindkét ágazatban. A növénytermesztésben új gépbeszerzések váltak szükségessé, a
tehenészetben korszerûsíteni
kell a tartási körülményeket és
a fejôházat.
z Jelenlegi kilátásaink nem biztatóak. A tej felvásárlási árának
és a tejtermékek árának drasztikus csökkenése mellett a ve-

tômagpiacon is túlkínálat van, ezért itt is
csökkenô eladási árakra és kisebb bevételre számíthatunk.
z Mi jellemzi a tehenészetüket? A megtermelt tejet hol értékesítik? Milyen
változások vár a tej árát illetôen?
z Tehénlétszámunk most 1150, melybôl
950 áll most fejés alatt és 200 a szárazon álló. A növendékmarha létszám
1250. Évente 1000-1100 borjú születik.
A bikákat 2 hetes korukban értékesítjük,
az üszôket a saját állomány pótlására
használjuk. A takarmányozásra az általunk megtermelt takarmánynövényeket
használjuk és a Vitafort cég készíti a takarmányozási recepteket. Az állatokat kötetlen tartású istállókban, növekvô almos
tartással helyezzük el, minden istállóhoz
külön karámrész kapcsolódik. A fejôs állomány felhajtóút-rendszeren keresztül
jut el a fejôházig, a teheneket naponta
kétszer fejjük. Fejôházunk 2010-ben
épült 2-szer 24 állásos Afikim rendszerû.
A fejôrendszer automata kehelylevevôvel,
tejmérôkkel ellátott. Számítógépes rendszere segítségével egyedileg azonosíthatóak a fejôházban tartózkodó tehenek,
amelyek termelési adatait számítógép
rögzíti. Tehát egy adott egyedre a termelési adatok – például tejleadási sebesség,
tej kg, zsír, fehérje, ketózis, acidózis, ivarzás – visszanézhetôek. A rendszer lépésszámlálóval is rendelkezik. Automata
kifogó kapu segítségével a tehenek egyedileg elkülöníthetôk, minden tehén súlyát
fejés után egyedileg méri a gép. Az állatállomány adatait a RISKA Telepirányítási
Rendszerben tartjuk nyilván. Az állomány
szaporítása a hazai élvonalba tartozó
mesterséges állomások által forgalmazott
bikákkal történik. A telep brucellózis, leukózis és IBR mentes. A tehénállomány
2014-es évi standard laktációs termelé-

Az üzem fermentáló tornyai

se megközelítette 9000 liter/tehén teljesítményt. Országos összehasonlításban
átlagunk alapján a középmezôny elsô
harmadába tartozunk. Nem az a célunk,
hogy mindenáron csúcsteljesítményt érjünk el. Filozófiánk a stabil, folyamatos
növekedés és az optimális állapot fenntartása mindegyik ágazatunkban. A napi
tejtermelést a korábbi évek 16-17 ezer literes mennyiségérôl 27-30 ezer literre
növeltük, amelynek minôsítése több éve
kizárólag extra. A telepen 48-an dolgoznak, ebbôl 46 fizikai dolgozó.
z Terveink között szerepel az istállók felújítása, illetve új istálló felépítése. Mi
most a beruházási lehetôségek közül a
biogáz-üzem építését választottuk. Ennek elônye az, hogy az erômû rövidesen
bevételt eredményez gazdaságunknak,
így könnyebben tudunk majd a tartáskörülmények javítását célzó fejlesztésbe
belevágni.
z A Magyar Sajt Kft. és a Szarvasi Mozzarella Kft. vásárolja meg tôlünk a tejet. A
nagy mennyiségû és olcsó német sajt és
egyéb tejtermékek tömeges megjelenése
a tej felvásárlásának zuhanását idézhetik
elô. A tej csökkenô felvásárlásának tendenciája továbbra is prognosztizálható, a
túltermelés, mint jelenség megszûnése
sajnos nem várható, melybe erôsen belejátszik az orosz kiviteli embargó is.
z Megítélése szerint a biogáz üzemek
építése megfelelô ütemben fejlôdik
Magyarországon? Milyen okok lassítják gyorsabb ütemû elterjedését?
z Globális szinten az emberiség létszámának növekedése kényszerítô erôvel
hat a gazdaság fejlôdésére. Egyre több
energiára és élelmiszerre van szükség. A
technológiai fejlôdés trendje Európában
és Magyarországon is a környezetkímélô megoldások és a hatékonyság növelésének irányába
halad. A mezôgazdasági termelésben több tápanyagra, több
természetes anyagra van szükség és csökkenteni kell a mûtrágya felhasználását. A biogáz
üzem mûködése során keletkezô melléktermék felhasználása
segíti ezt a folyamatot, ráadásul
környezetkímélô módon energiaforrásként is mûködik. Ismereteim szerint az országban 40
biogáz üzemet építettek és ezek
nagy többsége mûködik is.
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ni, ezzel is növelhetô az üzem jövedelemtermelô képessége.

z A helyzet jelenleg az, hogy a biogáz üzemek építése nagyon költséges, egy üzem megépítése milliárdos nagyságrendû befektetést
igényel. Támogatás a pályázati
pénzek folyósításában megnyilvánul, de ki kell egészíteni azt a
szükséges önrésszel, hitelt kell
szerezni, amely, mint tudjuk, nem
a legkönnyebb mutatványok közé
tartozik.
z Az Önök beruházása a Biogáz
Unió Zrt.-vel közös vállalkozásra épült. Mi ennek a lényege?

z Azt tervezzük, hogy a fejôházban hasznosítjuk a maradék hô
egy részét, ehhez további beruházás szükséges, hôcserélôket
kell rendszerbe állítani.

Gázturbinás erômû

z Manapság nem csak a szakmaiság határozza meg a fejlesztési lehetôségeket,
sokat számít az is, hogy éppen milyen
pályázati lehetôség adódik. Esetünkben
is így történt, adódott pályázati lehetôség
biogáz üzem építésére, mi pedig éltünk a
lehetôséggel.
z Mivel a beruházáshoz komoly szakmai
tudás szükséges, melyet a Biogáz Unió
birtokol, ezért létrehoztunk egy közös céget, mely a kivitelezést megvalósítja, ez a
Biogáz Béta Kft. lett. A Biogáz Béta Kft.
résztulajdonosaiként érdekeltek vagyunk
abban is, hogy a biogáz üzem hatékonyan mûködjön és a bevétel az üzleti
tervben megfelelôen alakuljon.
z A beruházás megvalósítására 1,2 milliárd forintra volt szükség. A Biogáz Béta a
beruházási programmal sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretére, és összesen
633 millió forint vissza nem térítendô támogatást nyert a biogáz üzem építésére.
A közös tulajdonú cégünk rendelkezik a
pályázati pénzekkel, így a hitel visszafizetés kötelezettje is.
z A Hidashát Zrt.-nek az a feladata, hogy
biztosítsa folyamatosan az alapanyagot.
Jelenleg a tehenészeti telepen keletkezô
trágyának mintegy 60 százaléka hasznosul az üzemben, késôbb a termelés felfutásával párhuzamosan növekedni fog a
mennyisége. Nekünk ebben az az üzlet,
hogy a beruházás megtérülését követôen
majd kapni fogunk a trágyáért pénzt rendszeresen, mely folyamatosan fedezni fogja a tehenészeti telep trágyakezelésének
költségét. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy csökken a tejtermelés költsége,
olcsóbbá, versenyképesebbé válik az általunk elôállított tej. Most az adott idôszakban a növénytermesztési gazdálkodók

megvásárolják és elviszik a trágya egy részét, másik részét mi szórjuk ki a földekre.
Így a trágya hasznosul ugyan, de folyamatos bevételi forrást nem képez.
z Körülményessé teszi a biogáz erômû
üzemeltetését, hogy az alapanyagként számításba jövô szarvasmarha
trágyán kívül kell hozzá baromfi trágya
és egyéb növényi szerves anyag is.
A Hidasháti Zrt. esetében ezt hogyan
oldják meg?
z Nálunk ez nem okoz gondot, az alapanyagok rendelkezésre állnak. A tehenészeti telepen, éves szinten hetvenezer
tonna alapanyag termelôdik. A cégcsoporton belül van olyan vállalkozás, mely
tojótyúk telepet üzemeltet, így van tyúktrágya is. Tejfeldolgozó üzemünk is van,
melynek mellékterméke a tejsavó is alapanyagul szolgálhat majd a jövôben. A növénytermesztési ágazatunk pedig tudja
biztosítani a szükséges siló mennyiséget.
z Milyen sajátos feladatot jelent a
biogáz üzembôl kijövô melléktermékek kezelése?
z A biogáz üzem melléktermékeként keletkezett hígtrágyával évente 600-700 hektár
termôföldet tudunk ellátni, ezzel mintegy
2500 tonna mûtrágyát tudunk kiváltani.
A biogáz üzembôl kijövô mellékterméket
ugyanúgy kezeljük, mint az állattartó telepen keletkezett trágyát, különleges kezelést nem igényel. Ezt is idôben ki kell juttatni a földekre, melyhez megfelelô idôjárási feltételek kellenek. Ez a melléktermék
a fermentálódott trágya (hígtrágya) a növények számára közvetlenül hozzáférhetô állapotban tartalmazza a tápanyagokat.
z Mellékterméknek tekinthetjük az áram
elôállítása során keletkezô hulladék hôt,
melyet praktikus hatékonyan felhasznál-

z A maradék hô további hasznosítását pedig a közeli üzemeknek
szeretnénk eladni, ezzel is növelve a bevételünket. A próbaüzemben most ott tartunk, hogy a keletkezô hulladék hô szükséges a
rendszer felfûtéséhez, hogy az elérje az
optimális üzemi hômérsékletet.
z Meddig fog tartani a próbaüzem?
Jelenleg milyen aktuális teendôk
vannak és mi a távlati cél a biogáz
üzemmel kapcsolatban?
z A próbaüzembôl most még egy fél év
van hátra. Már eljutottunk oda, hogy van
kijövô melléktermék. A biogáz üzembôl
kijövô hígtrágya kezelésének dolgában
most vannak a hatósági eljárások folyamatban. Jelenleg gondot okoz a hígtrágya elhelyezése, mert a belvízzel elárasztott terület, amely Békés megyében
most jelentôs, megnehezíti azt. Egy tárolót kell építeni, ahol majd a hígtrágya
szakszerû kezelése megoldott lesz. Tavasszal a tárolóból a hígtrágyát az erre
alkalmas gépekkel juttatjuk ki a földekre.
A távlati elképzelés az, hogy az öntözôrendszerhez kapcsoltan fog majd ez a kijuttatás megtörténni.
z Ez idô alatt több hatósági engedélyeztetési eljárást le kell futtatni és mintavételekkel kell ellenôriztetni, hogy az üzembôl kikerülô melléktermékek összetétele
megfelelô-e. Engedélyeztetni kell, hogy
az üzembôl a bérelt állami földekre a
hígtrágya kijuttatható legyen.
z Távlati terveink között szerepel, hogy
amennyiben a tejtermelés stabil jövedelmet eredményez, építünk egy új 500
férôhelyes istállót is, amelyet felszerelünk trágyalehúzó szerkezettel és megoldjuk a hígtrágya gravitációs elven mûködô szállítását. Ebben az esetben célszerû lesz az istálló közelében biogáz
üzemet építeni, így az alapanyag közvetlenül, külön szállítási kapacitás igénybevétele nélkül jutna el az üzembe.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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KORSZERÛ TRÁGYAKEZELÉS
A korszerû szarvasmarhatartás elválaszthatatlan része
a korszerû trágyakezelés. Ez egyrészt a környezetvédelem
miatt szükséges, de ugyanolyan fontos az üzemeltetés
szempontjából is. A rosszul mûködô trágyarendszer ugyanis
rengeteg bosszúságot és többletterhet jelent a tenyésztônek.

A

szarvasmarha telepek trágyatechnológiája telepenként jelentôsen különbözhet. Vannak hagyományos almozású, almozatlan és vegyes technológiájú telepek, ahol egyszerre van jelen az almozásos és az almozás
nélküli tartási mód. Intenzív almozás esetén a képzôdô almostrágya jól manipulálható anyag, könnyen rakódható, nem folyik szét, jól kazlazható. A kevéssé intenzív
vagy alomnélküli tartás esetén azonban
a trágya nehezebben manipulálható, sokszor túl sûrû a gravitációs és szivattyús
mozgatáshoz, de túl híg a rakodáshoz,
szállításhoz és tároláshoz. A továbbiakban
ez utóbbiról szeretnénk szólni.

TRÁGYA MOZGATÁSA,
GYÛJTÉSE
z Az istállóból a trágyát általában gépi
eszközökkel (trágyakihúzó, tolólapos gép)
juttatják ki az épület elôtti napi gyûjtôaknába, vagy trágyagyûjtô keresztcsatornába. A napi gyûjtôaknák nincsenek közvetlenül bekötve a trágyarendszerbe,
ezért a trágya csak további gépi megfogással, mozgatással kerülhet tovább (pl.
fázisbontásra vagy tárolásra). Szerencsésebb, ha az ólak elôtt van trágyagyûjtô
keresztcsatorna, ahonnan a trágya gravitációsan ürül a trágyagyûjtô aknákba.
Jellemzô módon azonban a trágya túl sûrû a spontán gravitációs ürüléshez, ezért
hígítani kell. A hígításhoz elsôsorban a
telepen képzôdô trágyás vizeket lehet

felhasználni (pl. fejôház vagy a vonuló
utak gyûjtött trágyás vizei, almostrágya
csurgalék, szeparált hígfázis, stb.). Ha
ezek nem állnak rendelkezésre, akkor
tiszta vízzel kell a szükséges hígítást elvégezni. A trágyát annyira kell hígítani, hogy
a gravitációs vezetéken könnyen ürüljön,
illetve a gyûjtôaknákban elég híg legyen
ahhoz, hogy trágyakeverô berendezéssel
jól át lehessen homogenizálni.

FÁZISBONTÁS
z Az állattartásban gyakran alkalmazott
technológia a fázisbontás, más néven
szeparálás. Az eljárás a hígtrágya sûrû és
hígfázisának szétválasztását jelenti. Célja:
• a trágya manipulációjának megkönnyítése (a sûrûfázis könnyebben rakódható, szállítható, tárolható, a hígfázis könynyebben tárolható és szivattyúzható)
• a szilárdfázis tárolókapacitásának optimális kihasználása (jobb kazlazási képesség)
• a hígfázis-tároló uszadék- és iszapképzôdés elleni védelme.
z Szarvasmarhatartásnál a fázisbontás
fokozottan javasolt a trágya magasabb
szárazanyag tartalma, nagyobb rost és
szálas anyag tartalma miatt. Az állattartásban leggyakrabban használt szeparátor típusok:
• csigás prések
• dobszûrôk
• ívsziták

Csigaprés szeparátor
z Mindhárom típus a résszûrés elvén mûködik, vagyis egy adott résméretû szûrôfelület választja szét a trágyát. A berendezések közötti különbség a szûrési
hatásfokban, a híg- és szilárdfázis minôségében, és természetesen a berendezés árában, üzemeltetési költségében
mutatkozik meg. Az optimális szeparátor
kiválasztását mindenképpen tapasztalt
szakember bevonásával végezzük el, aki
a helyi körülmények felmérése után javaslatot tesz a berendezés típusára, teljesítményére.
z A szeparátorra juttatott anyagot a feladó aknában homogenizálni kell. Ez egyrészt a hatékony szeparálás elôfeltétele,
másrészt az aknát óvni kell a sûrû anyag
felhalmozódásától. Ezért a feladó aknába homogenizáló keverô berendezést
kell telepíteni. (Gyakorlatból tudjuk, hogy
a „kispórolt” keverôket rövid idôn belül
pótolni kell a folyamatos üzemeltetési
problémák miatt. És utólag ez mindig
költségesebb.) A megfelelô keverô berendezés kiválasztásához számos áramlástani szempontot kell figyelembe venni, ezért ez még a szeparátor kiválasztásánál is nagyobb hozzáértést igényel.
Feltétlenül hagyatkozzunk megbízható
szakember véleményére.
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12,5 m3-es tandemtengelyes tartálykocsi szántóföldi injektorral
Daraboló trágyaszivattyú
z Ugyanez vonatkozik a megfelelô feladó
szivattyú kiválasztására. Ismerni kell a
telepre jellemzô trágya fizikai tulajdonságait, a hígított trágya átlagos szárazanyag tartalmát, a nyomóvezeték hidraulikai paramétereit. Ezek alapján lehet kiválasztani a feladatra legalkalmasabb
szivattyút.

Az almostrágya tároló csurgalékgyûjtô
aknájának tartalmát is a hígtrágya medencébe szivattyúzzák át, ezért a két
mûtárgy az esetek többségében egymás közelében épül. Mindkét tároló
elôírt befogadó képessége 6 hónap, és
szivárgásmentes, vízzáró kivitelben kell
megépíteni, legalább 20 éves élettartammal.

KIJUTTATÁS
z A fázisbontás berendezéseinek (homogenizáló keverô, feladó szivattyú, szeparátor) villamos vezérlését össze kell hangolni. A harmonizált vezérlés általában
közös szekrénybôl történik, figyelembe
véve az egyes berendezések indítási/leállítási sorrendiségét.

TÁROLÁS

z A trágyát mezôgazdasági területeken
kell elhelyezni, talajerô visszapótlásra
hasznosítani. A hígtrágya és az almostrágya kijuttatása külön eszközparkkal történik. Hígtrágyát öntözôberendezéssel (öntözôszivattyú, öntözôdob) vagy tartálykocsival lehet kijuttatni. Almostrágya kijuttatása trágyaszóró kocsikkal történik.

z A szeparált trágya híg- és szilárdfázisának tárolása különbözô mûtárgyakban
történik. A hígfázis a szeparátor utáni
gyûjtôaknából szivattyús átemeléssel jut
a hígtrágya tároló medencébe. A szilárdfázis az almostrágya tárolóba kerül.

17.000 m3-es szigetelt hígtrágya tároló

16 m3-es tandemtengelyes tartálykocsi csôfüggöny adapterrel

2 BÜKKÖSI ISTVÁN

PROMANURE Kft.
Tel.: 36-20-934-4615
i.bukkosi@gmail.com
www.promanure.hu

8 m3-es egytengelyes tartálykocsi
egyszerû szántóföldi injektorral

Hígtrágya kijuttatására alkalmas
öntözôdob
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A tôgy fertôtlenítése
A fejés során az egyik fontos törekvés a gyors, a tôgyet
kímélô, és az állatok teljes kifejését biztosító, higiénikus
technológia alkalmazása. Ennek a célnak megvalósítása
érdekében, az elmúlt évek során a szakemberek számtalan
tenyésztési, fejôgép mûszaki fejlesztési, fejés technológiai
változtatásokat hoztak létre, illetve alakítottak ki.
Közben a tej nyerésével, a tejleadással kapcsolatosan
is számtalan élettani és gyakorlati ismeretekre is szert
tettek a kutatók, amelyet a gyakorlatban a tejtermeléssel
foglalkozó szakemberek is igyekeznek beépíteni
az alkalmazott tartás-technológiájukba.

A

következôkben természetesen
nem térhetünk ki a tejnyerés-,
illetve a tôgy egészségügyi problémáinak megvitatására, azonban a fejés
befejezését követô néhány fontos teendôre hívnák fel a figyelmet. Elsôsorban
azoknak a tejtermelôknek szeretnénk
segíteni, akik néhány tehén, vagy juh-,
illetve kecske tejtermelésével, vagy feldolgozásával is foglalkoznak. De talán a
nagy tejtermelô gazdaságok szakemberei számára is adhat támpontot a munkájukhoz.
z Közismert, hogy a fejést követô utómunkák egyik fontos fázisa a tôgy fertôtlenítése. A tôgy anatómiai felépítésébôl
ismerjük, hogy a tejmedence két részbôl
áll. A két rész határán található az úgynevezett Fürstenberg-féle vénagyûrû. Ez,
a vegetatív idegrendszeri hatásokra képes megakadályozni a tejnek, a tôgybimbóba történô idô elôtti bejutását (tejvisszatartás). A tôgybimbóban található
a tejmedence tôgybimbói része, amely
tölcsérszerûen szûkülve a bimbócsatornába megy át, és a tôgybimbó végén
nyílik a külvilágra. A bimbócsatornát a
külvilágtól annak záróizma zárja le. Fejés
után ez kb. 20-30 percen belül záródik.
A tôgybimbók fejés utáni fertôtlenítésnek
(utófertôtlenítés) elsôdleges célja a nyitott bimbócsatorna „átmeneti” lezárása,
annak tökéletes záródásáig.
z A záróizomnak fontos szerepe van abban is, hogy a fejés befejezése után záródásával megakadályozza a külvilágból
a különféle mikroorganizmusok tôgybe
történô bejutását. Mint láttuk, ennek teljes bezáródása a fejés után mintegy fél
órát vesz igénybe. Ez idô alatt meg kell

akadályozni, hogy a tôgy kívülrôl fertôzôdhessen. Erre többféle lehetôség is
van. Egyrészt valamilyen formában meg
kell elôzni – bár az állat fáradt –, hogy lefeküdjön. Ennek egyik módja, hogy ilyenkor adjuk oda az abrakot. A másik fontos, és el nem hanyagolható módja a
tôgybimbók fertôtlenítése.
z Az állatok környezetében számtalan
mikroorganizmus is található. Ezeknek
egy része kórokozó is lehet, fôleg azok,
amelyek a különbözô tôgygyulladásokat
is okozhatják. Gyakorlatilag az állatokat
körülvevô minden mikroorganizmus – a
megfelelô feltételek megléte esetén –
elôidézhet tôgygyulladást. Ezek lehetnek
baktériumos, vírusos stb. eredetûek, valamint nem fertôzô, illetve fertôzéses
eredetû megbetegedéseket okozók is.
Különösen veszélyesek lehetnek ez utóbbiak. Elsôsorban ezek ellen kell megfelelô védelmet biztosítania a tôgyfertôtlenítô szereknek úgy, hogy a tôgyet közben

ne károsítsák. A tôgyfertôtlenítôk alkalmazásának legfontosabb feladata, egy
u.n. filmréteg kialakítása, amely megakadályozza a mikrobáknak a bimbócsatornába történô bejutását, illetve esetleg
ezek egy részének elölését is megoldja.
A kezelés megtörténtének ellenôrzése
céljából, általában egy élelmezés-egészségügyi szempontból is engedélyezett
színezô anyagot (festéket) is kevernek a
szerekbe.
z Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a
szereknek a lebontódása, a következô
fejésig meg kell, hogy történjen.
z A tôgyre, illetve tôgybimbókra történô
„felhordására” is többféle módszer áll
rendelkezésre. Ezek részletezésére nem
térünk ki, mivel erre a szert szállító cég
szokott javaslatot tenni. Általában a két
leggyakrabban alkalmazott módszer, az
u.n. bemártós, illetve szórással történô
„felhordás”. Az elsô módszer alkalmazásakor a tôgybimbót, kétszer-háromszor
mártsuk be a biztos hatású fertôtlenítô
oldatba (egyharmadig, félig), közvetlenül
a készülék levétele után. A szórópisztolyos fertôtlenítést csak akkor alkalmazzuk, ha a készülék mind a négy tôgybimbó alatt külön-külön is permetez, és nem
csupán a bimbók irányában csak egyszer
„spriccel”.
z A tôgyápolás fontos feladata a tôgy bôrének regenerálása, illetve megfelelô állapotban történô megôrzése. Ezért a tôgyfertôtlenítôk nagy részébe ma már a fejés
kedvezôtlen hatásainak kitett bôrfelületek
kezelésre alkalmas anyagokat is bekevernek. Ezzel megvalósítható az érzékeny
bôrfelületek megfelelô ápolása is.
z Az említett szerek használatánál, az
állatok bôrének érzékenységét is meszszemenôen figyelembe kell venni. Mivel
többféle összetételû szer van forgalomba, könnyen kiválaszthatjuk a legmegfelelôbbet.
z Még egy nagyon fontos tényezôre is
figyelni kell. Ugyanis a szereket felhasználás elôtt élelmiszer-egészségügyi szempontból, az illetékes hatósági szervekkel ellenôriztetni, illetve engedélyeztetni
kell. Errôl az illetékes szervezet, írásban Hatósági Engedélyt ad ki. Ennek
meglétérôl, a felhasználás elôtt meg kell
gyôzôdni.
2 MERÉNYI IMRE
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A juh- és kecsketej
termelés jelenlegi helyzete
A tejtermelés a vidékfejlesztés és munkaerô
hasznosítás egyik legjobb formája lehetne
a juh és kecske szektorban. Ahhoz, hogy ezt
a tejszektort visszaépítsük az országban,
olyan, a tej higiéniai minôségére épülô, a
fogyasztó egészségügyi biztonságát növelô
támogatási rendszert ajánlott ismét
bevezetni, amelyhez hasonló már mûködött
az országban 1999 és 2003 között a juh-,
és 2000-2003 között a kecske ágazatban.

E

z a rendszer az elsô osztályú minôségû tej termelését
támogatja ugyan, de magával hozza az ágazat technikai
és technológiai fejlesztését (amely a hazai háttéripar
fejlôdését is segíti), valamint a vidékfejlesztést a többlet-foglalkoztatáson keresztül ugyancsak támogatja.
z A két kiskérôdzô ágazat létszám és termelési, valamint fajta
adatait, illetôleg az elérendô lehetséges célt figyelembe véve –
a juhtej esetében 0,18-0,20 ¤/liter elsô osztályú minôségû tej
– a kecsketej esetében 0,12-0,15 ¤/liter elsô osztályú minôségû tejtámogatási szint bevezetését tartjuk indokoltnak. Az erre
vonatkozó részletes javaslatunkat már benyújtottuk az illetékes
minisztériumoknak (2013-ban - 2014-ben és 2015-ben).
z A juh esetében ennek bevezetésével 2018-ra elérhetô lenne
ismét az évi 1,0 millió, 2020-ra pedig az 1,5-1,8 millió liter elsô osztályú minôségû tej hazai elôállítása. A kecske esetében
a fenti idôpontokra az 1,5 illetôleg a 2,5 millió liter is elérhetô,
bár ezen állatfaj esetében a „feketegazdaságban mûködik” a
tejtermelés nagyobbik hányada, amelynek jelentôs részét a fehér gazdaságba lehetne visszahozni (annak gazdaságra gyakorolt pozitív hatásaival együtt).

A LÁTHATÓ TEJ MENNYISÉGE
z A hazai juh- és kecsketej mennyiségét részint a KSH felmérései alapján becslik, részint a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület saját rendszerén belül összegzi és értékeli. Az 1. és 2. táblázatban bemutatottak az Egyesület nyilvántartásában szereplô adatok, de tekintettel arra, hogy azok
az engedéllyel mûködô ellenôrzött feldolgozók adataira épülnek, közelebb vannak a valósághoz. Amíg a juhtej esetében e
látható tejmennyiséget a valóság 10-15 000 literrel haladhatja meg, a kecsketej esetében a ténylegesen megtermelt menynyiség 3-5-7 millió literre tehetô, a meglévô felnôtt nôivarú
kecske létszáma függvényében.
z A juhtej termelése (1. táblázat) számos hullámhegyet és
hullámvölgyet ért meg az utóbbi évtizedekben, és a jelen idôszakban is hullámvölgyben van, ami az EU tagság kezdete óta
mélyül. A mintegy 27 országba exportált juhsajtunk nyerstej

háttere lecsökkent, a hazai piac vált meghatározó felvevôvé,
ahol egyre növekvô konkurenciát jelent a juhtej termékként
megjelenô, alapvetôen tehéntej alapú termékek megjelenése
és jelenléte (fôleg Szlovákiából). Az utóbbi években minimális
mennyiségû juhtejtermék jutott el külföldi vevôkhöz, bár az elmúlt két évben a közel-keleti piac feléledt, és az ide kiszállítható mennyiség jelenleg szinte korlátlannak tûnik.
z A juhtej hatalmas utat „járt be” az utóbbi évtizedekben
(1. táblázat). Az 1970-es csúcs után bekövetkezett visszaesést egy sokkal kisebb csúcs követett az 1980-as évek közepén. Az 1985-ös hullámhegy (10,8 millió liter) utáni visszaesés
1995-re 1,1 millió litert eredményezett. Az elsô osztályú minôségû juhtej termelésének támogatása (1997-2003) a termelés 50 százalékos növekedését eredményezte. Az utóbbi évtizedben a fenti növekedést meghaladó csökkenésre került sor.
z A kecsketej termelésére (2. táblázat) „mindig is” meghatározó hányadban a feketegazdaságban került sor, és az elôállított tej
zömében a saját felhasználást szolgálta. Ennek következtében az
elôállított tej mennyisége nehezen becsülhetô, a fehér gazdaságban nincs elég megfelelô minôségû feldolgozható tej, s ennek
következtében a lehetséges piacok nem használhatók ki.
z A kecske esetében sokkal nagyobb a visszaesés, ami nem a termelés mennyiségében mutatkozik meg igazán (bár az is nagyot
zuhant), hanem a feketegazdaságba való visszahúzódásban.
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1. táblázat: A Magyarországon felvásárolt és feldolgozott
juhtej mennyisége (millió liter)
Év
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Mennyiség
4,8
12,7
22,9
7,7
4,4
10,6
3,9
1,1
1,213
1,305
1,338
1,481
1,454
1,324

Év
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012
2013
2014
2015

Mennyiség
1,511
1,383
1,250
1,050
0,950
0,760
0,673
0,688
0,817
0,483
0,680
0,706
0,720
?

*egy nagy tejfeldolgozó csôdeljárás miatt kiesett év közben
Forrás: Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület

2. táblázat: A felvásárolt és feldolgozott kecsketej menynyisége Magyarországon (millió liter)
Évek
1960-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Mennyiség
?
0,681
1,264
2,104
2,157
1,650
1,100
0,950
0,850

Évek
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Mennyiség
0,800
0,760
0,700
0,660
0,600
0,630
0,620
?

Forrás: Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület

A JUHTEJ HÁTTERE
z A juh esetében a tejtermelés struktúrája lényegesen egyszerûbb, itt is jellemzô a szétszórtság, és a szükségesnél kisebb
üzemi méret, bár a 100-300 fejt juh az általános, és kevés
300-500, vagy afeletti anyajuhot fejô gazdaság van az országban. A tejet döntôen két közepes, és két kisebb méretû / feldolgozási kapacitású üzem dolgozza fel, nagy tejfeldolgozó
nincs az ágazatban. a tej felvásárlási ára feldolgozó üzem lehetôségeitôl függôen 180-200 Ft/liter volt 2014-ben.
z A hatvan évvel ezelôtti, több mint 60 százalékos juhtejtermelési hasznosítással szemben - bár a fejt juhok száma évenként
változik ugyan - mára az összes anyajuh 7-8 százalékát fejik,
ami 56-65 000 egyednek felel meg. A fejôs juhgazdaságok
száma, amelyek feldolgozónak értékesítik a megtermelt tejet,
65-70-re zsugorodott. Ezek mellett fellelhetünk 5-10 tenyésztôt, akik saját maguk dolgozzák fel a megtermelt tejet, és értékesítik termékeiket.

A KECSKETEJ HÁTTERE
z A fejt létszámra a kecskék esetében az mondható, hogy elvileg minden éven felüli korú nôivarú egyedet megfejnek. Ebbôl
a KSH szerint 2014-ben 46 000 egyed volt 19 413 kecsketar-

tónál. Az MJKSZ 790 kecsketartónál 20 711 ilyen egyedrôl
tud. Az elôbbi szerint a tartók 91 százaléka kevesebb, mint 10
kecskét tart (13 000 esetében 1-3 kecskérôl van szó),
az utóbbi regisztrációjában pedig ez az arány alig 30 százalék.
Az utóbbi nyilvántartása szerint – fajtától és üzemtôl függôen –
az egyedi tejhozam 420 és 880 liter/év/anya között változik.
z A fejés még mindig több mint 10 százalékban kézi, de 70
százalékban kannás egyszerû, 20 százalékban pedig modern
fejôálláson történik a kecskéknél. A tejtermelô gazdaságok
több mint 97 százaléka kevesebb, mint 5 000 liter tejet állít elô
éves szinten a KSH adatai szerint.
z A tej felvásárlási ára széles keretek között változik (110-180
Ft/liter), de ennél alacsonyabb (10 százalék) és magasabb (15
százalék) is elôfordul. Az elôállított kecsketej 30 százaléka
saját felhasználást szolgálja, 35 százaléka kerül a közvetlen
környezet fogyasztóihoz, és 35 százalékát vásárolják fel feldolgozó üzemek.
z A kecskeágazatban sincs valódi nagy tejüzem. A két közepes
méretû (200-250 000 l/év) tejfeldolgozó (meghatározó arányban saját elôállítású tejet dolgoznak fel) mellett két kisebb
(50-70 000 /év), és mintegy 10 kis (15-35 000 l/év), engedéllyel rendelkezô üzemben dolgozzák fel a kecsketejet. Ezek
mellett több tízre tehetô azoknak a kecsketartóknak a száma,
akik maguk dolgozzák fel az általuk elôállított tejet és viszik
piacra termékeiket.
2 DR. KUKOVICS SÁNDOR
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Genetikailag módosított növények
termesztésének hazai tilalma
Mint az elmúlt évek híradásaiból értesülhettünk, hazánkban
több ezer hektáron kellett megsemmisíteni a vetett kukoricát.
Ennek oka, hogy a növények egy része, génmanipulált
vetômagok vetésébôl származtak. Mint az már korábban
is ismertté vált, Magyarország, a GMO mentességének
fenntartását, nemzetstratégiai kérdésnek tekinti, és a hazai
alaptörvény is tiltja a felhasználásukat.

E

z év január elején látott napvilágot az a hír, miszerint az Európai
Unió parlamentje elfogadta azt a
fontos jogszabályt, amely gyakorlatilag
minden tagállam számára lehetôvé teszi – bizonyos indokokkal –, hogy saját
hatáskörükben megtilthassák a génmódosított (GMO) organizmusok köztermesztését. Ezt már korábban, az Unió
egy másik szakbizottsága, az EFSA,
vagyis az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság, hasonló feltételek mellett jóváhagyta. Egyébként uniós szinten továbbra is engedélyezettek a GMO-k alkalmazása, illetve az organizmusok termesztése.
z A gyakorlatban gyakran találkozunk az
angol mozaikszóval: a GMO-val (Genetically Modified Organisim), aminek jelentése: genetikailag módosított szervezet,
amelynek genetikai (öröklôdési) állományát, molekuláris genetikai eszközökkel
hozták létre.
z Géntechnológián, vagy génmanipuláción azt a mûveletet értjük, amelynek
során egy élôlény öröklési állományába
bevisznek, vagy eltávolítanak egy, vagy
több gént azzal a céllal, hogy az adott
élôlény bizonyos tulajdonságait megváltoztassák.
z Az erre a célra szakosodott „agrárkémiai ipar” elsôsorban olyan szervezetek
létrehozásával foglalkozik, amelyek ellenállóbbak a környezeti hatásokkal, –
például betegségekkel, kártevôkkel, nehézfém-szennyezôdésekkel stb. – szemben. De olyan új tulajdonságok megjelenítésére is törekednek, mint a hoszszabb tá rol ha tó ság meg vál toz ta tott,
vagy új, íz, szag és aroma anyagok jelenléte, nagyobb terméshozam, vasta-

gabb héj, stb. Ma már elôre haladott kísérletek folynak olyan növények kifejlesztésében, amelyek valamilyen egészségügyi elônyökkel is rendelkeznek.
Ezek közé tartozik például, ß-karotinnal
dúsított sárga színû úgynevezett aranyrizs (Golden Rice). Azonban ezeknek a
nö vé nyek nek ter mesz té sét még ma
nem engedélyezték.
z A gyakorlatban általában a törzsfejlôdési szempontból egymástól távol álló
fajokból származó géneket ültetnek be.
Például az emberi növekedést serkentô
hormonnal gyorsabban és nagyobbra
növô halakat lehet létrehozni, vagy bizonyos baktérium és vírus génekkel,
gyomirtó szerekkel szemben ellenálló
haszonnövényeket, stb. Amint azt már
sok korábbi gyakorlati példa is bizonyítja,
hogy egy új, és idegen faj bevitele
az ökoszisztémába felboríthatja annak
egyensúlyát. Gyakran elôfordul, hogy a
bevitt új gén más génekkel is kölcsönhatásba kerül, és olyan elônyökhöz juttatja
az adott fajt, hogy akár néhány ôshonos
faj kipusztulását is eredményezheti. Például a gyomirtó szerekkel szembeni ellenálló képességre kifejlesztett növények
ezen a tulajdonságaikat átadhatják a
gyomoknak is, aminek eredményeként,
úgynevezett gyomirtó-szert „tûrô” szupergyomokat hozhatnak létre.
z A génmanipulált egyedek megjelenése úgynevezett „genetikai környezetszennyezést” idézhet elô, aminek az a
következménye, hogy csökken a fajon
belüli biológiai sokféleség, ami tovább
szegényíti a mezôgazdaság genetikai
bázisát. Közismert tény, hogy a hosszútávon fenntartható gazdálkodás csak a
genetikai sokféleségen keresztül valósulhat meg.

z Ma a mezôgazdaságban elôállított génmanipulált szervezetek jelentôs részét
emberi fogyasztásra szánják. Bennük
például az esetlegesen megjelenô mérgezô, vagy táplálék allergiát keltô hatások, továbbá az antibiotikumokkal szemben ellenálló mikroba-törzsek megjelenése valós veszély. Arról nem is beszélve,
hogy esetleg több generáció után olyan
genetikai elváltozások is megjelenhetnek
az emberi szervezetben, amire ma még
nem is gondolunk.
z További valós veszély jelenthet az állati takarmányozásra felhasznált genetikailag módosított növényeknek az állati,
illetve azt elfogyasztva, az emberi szervezetben kiváltható hatásai. Ezek lehetnek egészségkárosító, de lehetnek
esetleg az emberi genetikai állományba
bekövetkezhetô nem kívánatos változások elôidézése is…
z Erre vonatkozó felmérésekrôl, vagy kutatási eredményekrôl ma még keveset
lehet olvasni a tudományos szakfolyóiratokban. Ebbôl a szempontból különösen
veszélyes lehet a tej-, illetve a tejtermékek rendszeres fogyasztása, mivel napról
napra érhetik az emberi szervezetet az
esetleges nem kívánatos hatások. Félô,
hogy ezek az anyagok valószínûleg a normál tejfeldolgozási technológiák alkalmazása során, teljes- vagy részleges módon, nem inaktiválódnak.
z Statisztikai felmérések szerint, a magyar közvélemény 85 százaléka elutasítja a GMO-t. Nem véletlen, hogy a kormány az elmúlt években döntött arról,
hogy a lehetô leghatározottabban fellép
a génszennyezett vetômagokat forgalmazó cégek ellen, és továbbra is biztosítja
hazánkban a genetikailag módosított növények termesztésének a tilalmát.
z Várhatóan ennek eredményeként, a
genetikailag módosított növényektôl
mentes agrárkörnyezetben elôállított
élelmiszerek lesznek a következô 10-15
évben hazánk exportpiacának meghatározó elemei.
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Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától
n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje
Európában. A központi nyomda, amely
Németország legnagyobb thermo papír
nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék
elôállítás folyik még Olaszországban,
Spanyolországban és az Egyesült
Államokban üzemelô nyomdákban is.
n A Bizerba a piacon egyedülálló módon
kínál berendezéseket (címkenyomtatós
mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét
(fekete-fehér öntapadós thermo, vagy színes
thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent
egy helyrôl” koncepcióval probléma esetén
elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért
(a berendezést szállító a címke beszállítót,
a címke beszállító a szervizt és viszont).

n A Bizerba gyártás fô különlegessége, hogy
a nyomda saját öntapadó alapanyaggyártással
rendelkezik. A helyben készített laminátok a különbözô
Bizerba címkenyomtatókhoz (kereskedelmi, ipari,
logisztikai) optimális mûködéséhez lettek kifejlesztve,
mind a nyomathordozó, mind a ragasztó, mind
pedig a hordozópapír tekintetében. A nyomdai
fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az
ügyfeleinknél levô Bizerba nyomtatós mérleg
thermofejei a lehetô leghosszabb
élettartalmúak legyenek.
A felhasználóknak ne kelljen idô elôtt
költségekbe verniük magukat a nem
megfelelô minôségû címkék okozta
mechanikai fejkopások, ragasztó-felkenôdések
miatti rendkívüli javítások elvégzésével.

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy
termelésük zavartalan és folyamatos legyen,
mindezt a karbantartási költségek optimális
szinten tartása
mellett.
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Sajtos receptek
2 FORRÁS: PRÍMA KONYHA MAGAZIN

SPENÓTOS, DUPLÁN SAJTOS
RAKOTT MAKARÓNI
HOZZÁVALÓK:
35 dkg makaróni, só, 3 evôkanál olaj, 1 kg friss spenót,
1 csomó újhagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg vaj, ôrölt fekete
bors, reszelt szerecsendió, 5 dkg reszelt parmezán sajt,
2 csapott evôkanál (4 dkg) finomliszt, 6 dl tej, 10 dkg reszelhetô
kecskesajt, 2-3 kiskanál citromlé, csipetnyi cukor
a forma kikenéséhez: vaj
a tetejére: 5 dkg reszelt parmezán sajt
z A makarónit enyhén sózott, forrásban lévô vízben az elôírás
szerinti idô alatt megfôzzük. Leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük,
leszárogatjuk, majd 1 evôkanál olajjal összekeverjük, nehogy
összeragadjon.
z A spenótot, miután szárát lecsipkedtük, enyhén sózott, forrásban lévô vízbe rakjuk, 2 percig fôzzük, majd leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük, alaposan lecsöpögtetjük, azután durvára vágjuk.
z Az újhagymát megtisztítjuk, zöldjével együtt finomra vágjuk,
ahogyan a fokhagymát is. 1 deka vajat a maradék olajjal egy
lábasban kissé megforrósítunk, az elôzôeket üvegesre pirítjuk
rajta. A spenótot rádobjuk, 3-4 percig együtt pároljuk, közben
megsózzuk, megborsozzuk, egy kevés reszelt szerecsendióval
fûszerezzük. A tûzrôl levéve a nagyon apróra reszelt parmezánt
is hozzákeverjük.
z A maradék vajat egy kisebb lábasban fölolvasztjuk, a lisztet
rászórjuk, és kevergetve megfuttatjuk, de vigyázzunk, megpirulnia egy kicsit sem szabad. A tejet ráöntjük, kevergetve fölforral-

juk, majd kis lángra állítjuk, és továbbra is kevergetve 5 percig
fôzzük. A kecskesajtot belereszeljük, a citromlével és a cukorral kellemesen pikánsra ízesítjük, egy kevés borssal és reszelt
szerecsendióval fûszerezzük, ha kell, utánasózzuk.
z Egy olyan magas peremû tûzálló tálat, amekkorába hosszában a fôtt makaroni éppen elfér, kivajazunk. A makarónit három részre osztjuk, és az egyik harmadát szép türelmesen, a
szálakat kiegyenesítve a kikent tálban egymás mellé rakosgatjuk. Egy kevés tejes, sajtos mártással meglocsoljuk. A paraj felét egyenletesen ráhalmozzuk, egy kevés mártást rásimítunk.
Újra tészta, mártás, spenót, mártás következik. A maradék egyharmadnyi tészta szép sorban a tetejére kerül, amit a maradék
mártással bevonunk. A tetejét apróra reszelt parmezánnal
megszórjuk.
z Elômelegített sütôben, közepes lánggal (180 ºC; légkeveréses sütôben 165 ºC) kb. 30 percig sütjük. 10 percnyi pihentetés után, kockákra vágva tálaljuk.

SAJTOS STANGLI
HOZZÁVALÓK:
1,5 dl víz, 2 dkg élesztô, 50 dkg finomliszt (még jobb, ha
a fele kenyérliszt vagy rétesliszt), 1 kiskanál só,
7 dkg vaj vagy sütômargarin, 1,5 dl tej, 5 dkg reszelt sajt
a nyújtáshoz: finomliszt
a lekenéshez: kb. 1,2 dl tej
a tetejére: 5 dkg reszelt sajt

z A vizet meglangyosítjuk, az élesztôt belemorzsoljuk és 10-15 percre félreteszszük, hadd kezdjen el dolgozni az élesztô.
A lisztet egy tálba szitáljuk, a sóval összekeverjük. A vajat a tejben fölolvasztjuk, de
vigyázzunk, ne legyen túl meleg, éppen
csak langyos maradjon. A lisztre öntjük a
fölfuttatott élesztôvel együtt.

z Dagasztani kezdjük. Nem
kell attól megijedni, hogy az elején ragacsos, ha jól kidolgoztuk, szépen elválik majd a tál falától, a vége felé
a sajtot is beledolgozzuk. Ez nagyjából 10
perc, ami után letakarjuk, és meleg (2630 fok) helyen kelesztjük 1,5 órán át.
z Enyhén meglisztezett gyúrólapra borítjuk, kissé elsodorjuk és 10 részre vágjuk.
A kis darabokat elôször egy kicsit meggömbölygetjük, majd kb. 12 centi hoszszúságú rudakká sodorjuk. Sütôpapírral
bélelt tepsire sorakoztatjuk 2-3 centis

közöket hagyva. (Ne rakjuk távolabb egymástól, mert nem baj, ha egy kicsit
összenônek, a lényeg, hogy nem terülnek el, csak felfelé nôhetnek.) Tejjel
mindet lekenjük, majd a stanglik tetejét
reszelt sajttal megszórjuk. Egy nagy
edénnyel vagy másik tepsivel letakarjuk,
meleg helyen újabb 30-35 percig kelesztjük.
z Végül a stanglikat egy kevés vízzel megpermetezzük, és elômelegített sütôben,
közepes lánggal (180 ºC; légkeveréses
sütôben 165 ºC) 25-30 percig sütjük.

Mikotoxin probléma a tejelô állományokban!
Számos tejelô tehenészetben még mindig csak az jelenti a mikotoxinok elleni védekezést, hogy szint alatt tartják
az aflatoxin M1-et a tejben, mivel ez viszonylag egyszerûen megoldható egy megbízható toxinkötônek a takarmányba
keverésével. Azonban az idei évben nincs aflatoxin-probléma, ám drasztikus tejtermelés csökkenést és súlyos
egészségügyi problémákat (pl. szaporodásbiológiai zavarok, sántaság) okozhatnak a rosszul köthetô mikotoxinokkal
(DON, T-2 toxin, zearalenon, fumonizin, ochratoxin, stb.) terhelt takarmányok (tejelô táp, kukoricaszilázs).
A bendôbaktériumok toxinbontó képessége miatt a tudomány állása
hosszú idôn keresztül az volt, hogy a kérôdzôk nem annyira érzékenyek
a mikotoxinokra. A kérôdzôk ugyan bizonyos mértékben valóban le tudják
bontani a toxinokat, de a lebontatlanul továbbhaladó toxinok ugyanolyan
toxikusak, mint például a sertések esetében. A kísérletek szerint az
aflatoxinnak maximum 40%-a bontódik le a bendôben, ugyanakkor a
zearalenont a bendôbaktériumok akár 90%-ban képesek lebontani, de a
bontásból alfa-zearalenol képzôdik, amely minimum négyszer toxikusabb.
Ugyanakkor a mai intenzív fajtáknál az anyagcsere rendkívül felgyorsult
és mivel a takarmány jóval gyorsabban halad át a bendôben, a mikróbáknak
kevesebb ideje van a toxinokat lebontani. Nagy mennyiségû táp etetésénél
még gyorsabb az áthaladás, így a bontás nem olyan hatékony. Ráadásul
a túlzott tápetetésnél a tehenek acidózis közeli állapotba kerülhetnek,
így a toxinbontás még jobban csökken, mivel a bontást végzô baktériumok
pH 5,8 alatt elpusztulnak.
A frissfejôs tehenek a legérzékenyebbek a toxinokra, mert az ellés
után erôs immunrendszerre lenne szükségük és ugyanakkor még magas
tejtermelést is várunk tôlük.
A trichotecének (DON, T-2 toxin, DAS, NIV) az immunrendszert
és a májat károsítják, amely befolyásolja az általános egészségi állapotot
és végsô soron a tejtermelés csökkenését okozzák, de nagy szerepet
játszanak a tehenek sántaságának kialakulásában is.

Ösztrogén-szerû hatásával a zearalenon szaporodásbiológiai zavarokat
okoz. A tehenek hormonháztartásának felborulása csendes ivarzáshoz,
álivarzáshoz vezethet, sôt ki is maradhat az ivarzás. Következménye
a rossz termékenyítési index, valamint a petefészek ciszták.
Az idei kukoricákban a több ezer ppb DON és fumonizin, valamint
a több száz ppb zearalenon kifejezetten veszélyes a tejelô állományokra,
a toxinok végsô hatása pedig nem csak a felvett mennyiségtôl, hanem
a tartási körülményektôl, a stressz-állapottól, a toxinok behatási idejétôl
és még sok tényezôtôl függ.
Az Mycofix® Plus 3.E segít ennek a problémának a megoldásában,
mivel hatékonyan tudja kezelni nem csak a jól köthetô toxinokat (aflatoxin,
ergot alkaloidok, ochratoxin), hanem az idei évben nagy gazdasági
veszteséget jelentô fumonizineket, zearalenont és trichotecéneket is.
Ugyanis a termékben lévô szinergista ásványkeverék, szelektíven megköti
a köthetô toxinokat, továbbá a termékben lévô két enzim visszafordíthatatlanul elbontja a zearalenont, és a trichotecéneket (pl. DON) nem toxikus
származékokká. A termék tartalmaz egy májvédô növényi adalékot és
egy immunstimuláló algakivonatot is, mivel ez a két fô támadási pontja
a legfôbb mikotoxinoknak.
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