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Kedvezôbb helyzetbe
kerülhet a tejipar
z Szûkebb szakmánkat, a tejgazdálkodást
közvetlenül érintô döntésekrôl, elôkészítés
alatt álló tervekrôl és formálódó lehetôségekrôl kaptunk tájékoztatást az elmúlt hetek szakmai konferenciáin, az agráriumot
érintô sajtótájékoztatóin.
z Említhetjük ezek között elsôként Czerván
Györgynek, a Földmûvelésügyi Minisztérium
agrárgazdaságért felelôs államtitkárának nyilatkozatát, melyet az
MTI-nek adott, és Feldman Zsoltnak a tárca agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkárának sajtótájékoztatóját a tejkvóta megszüntetése utáni helyzetrôl. Mindkét szakember hangsúlyozta,
hogy a mennyiségi korlátozás nélküli tejtermelésnek és exportnak
a magyar mezôgazdaság nyertese lehet. Nem csak azért, mert
a magyar tejtermelôk eddig is csak kétharmadát használták ki a
kvóta kínálta lehetôségeknek, hanem azért is, mert az élelmiszeripar fejlesztésére 300 milliárd áll rendelkezésre.
z A minisztérium már eddig is 26 milliárdról 540 milliárdra emelte az ágazat közvetlen támogatását, emellett a Tej Terméktanáccsal összhangban létrejött egy 420 millió forintos állami és
150-180 millió forintos saját marketingalap, amely a jó minôségû magyar tej népszerûsítését szolgálja.
z Jó hír, hogy az ellenôrzések szigorodása eredményeként alábbhagyni látszik a magyar tejipar egyik legnagyobb ellensége, az áfacsalás. S ha készpénznek vehetô ígéret még nincs is, a szándék
egyre inkább világos: sokat lendíthet a tejipar versenyképességén,
amennyiben még az idén megvalósul a fogyasztói tej áfájának
csökkentése 25 százalékról 5 százalékra, melyet a Tej Terméktanács már régóta kér a kormányzattól. Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke szerint ez egybeesne a kormányzat rezsicsökkentési szándékaival is. Igaz, egy ilyen intézkedés 18 milliárd forint költséggel járna, másfelôl azonban megérné, hiszen a magasabb arányú tejfogyasztás és a fokozódó exportbevételek alighanem több
bevételt eredményeznének.
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z Új lehetôséget kínál a tejiparnak országunk elkötelezett GMOmentessége is. Ahogy az a „Szövetség a GMO-mentes Európáért” címû budapesti tanácskozáson elhangzott, több felmérés is
bizonyítja: az unió lakóinak többsége elutasítja a génmódosított
növényeket, s az ilyen takarmánnyal elôállított egyéb élelmiszereket, például tejet, tejtermékeket. Magyarország oly módon is
fenntartja a GMO-mentességet, hogy a szója vetésterületét
40-45 ezer hektárról 120 ezer hektárra növeli, s nem szorul rá a
kétes eredetû, manipulált importtermékekre. Meggyôzôdésünk,
hogy az európai országok mezôgazdasága hagyományos növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is versenyképes tud maradni,
sôt kedvezôbb exportlehetôségekhez is juthat, s a hazai családok
asztalára is csak garantált minôségû, hosszú távon is egészséges
élelmiszer juthat.
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A Nemzetközi tejnap
Dr. Lendvay Béla, lapunk alapítója a közelgô Nemzetközi
tejnap alkalmából emlékezik vissza arra, hogyan szereztek
híveket a tejfogyasztásnak ezen a napon Amerikában.

N

éhány éve – amikor a Tejipari Hírlapnál dolgoztam – egy szakember csoporttal Amerikába utazhattam és feladatom volt a címben szereplô téma tanulmányozása.

Az amerikai szakemberek elmondták, hogy náluk
a tejfogyasztás népszerûsítése az 1920-as évektôl folyamatos. A látogatás alkalmával találkoztunk a tejfogyasztásra ösztönzô hirdetésekkel
az utcán, a jármûveken, a vásárcsarnokokban.
„Adj vizet a virágnak, tejet a gyereknek” vagy „Az
egészség alapja a tej” hirdették a különféle üzenethordozók.
A plakátok nagy része mindig csak a tejet, mint
jó és fontos táplálékot hirdette, sohasem egy
bizonyos üzem tejét magasztalta, hanem a tejet
általában.

„Tejnapoknak” nevezi az Amerikai Egyesült Államok földmûvelésügyi minisztériuma azt a nevelô
propagandát, melyet az állami intézményekkel,
egészségügyi hatóságokkal, jótékonysági szervezetekkel, stb. karöltve végeznek országszerte.
A fô hangsúlyt a tanulókra, illetve az iskolában
való mûködésre helyezik.
Pontokba foglalható az a tevékenység, melyet a
tejnapokon Amerikában kifejtenek, többek közt
ezeket:
1. Az iskolában rövid 10-15 perces ismertetôt
tartanak arról, hogy a tej tápláló, meg kell becsülni.
2. A gyermekekkel dolgozatokat iratnak a tejrôl,
és rajzpályázatokat írnak ki.
3. A tej hatását a gyermekek súlygyarapodására
demonstrálják.

4. Negyed liter tejbôl és süteménybôl „tízórait”
adnak gyermekeknek ingyen, vagy csekély
összeg ellenében.
5. Tejes ételeket mutatnak be, és kóstoltatnak.
6. Az iskolában röpiratokat, emléklapokat osztanak szét, amelyek a marketing tevékenységet
is szolgálják.
A „Tejnapi” marketing arra épül, hogy a gyermekek három piaci szegmenset képviselnek. Egyrészt önállóan is költenek pénzt másrészt ôk a jövô fogyasztói, és a legfontosabb, hogy jelentôsen
befolyásolják szüleik vásárlói viselkedését.
Annak a gyártónak, amelyik fel akarja hívni a gyerekek figyelmét egy új termékre, ügyelnie kell arra, hogy a piacon ötletes csomagolással jelenjen
meg, a megjelenést izgalmas reklám kísérje és a
csomagolás feltûnô színekben pompázzon.
A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év
május utolsó keddjén tartotta a Nemzetközi Tejnapot, 2001-tôl pedig, a FAO kezdeményezésére
június 1. lett a Tej Világnapja. Ebbôl az alkalomból nagyobb publicitást kap a tejfogyasztás fontossága is.
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Az eredményekrôl, a célkitûzésekrôl és a tejfogyasztás népszerûsítésérôl
Minisztériumi hozzászólás dr. Lendvay Béla „Hogyan szereztek híveket a tejfogyasztásnak Amerikában” címû publikációjához

A Nemzetközi tejnap alkalmából dr. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért
felelôs helyettes államtitkár lapunk számára tájékoztatást adott
a tej és tejtermék népszerûsítésével, valamint az ágazat kormányzati
támogatásával kapcsolatban, melyet a következôkben közlünk.

• A nyerstej magyarországi értékesítése tekintetében, a termelôk biztonságának növelése érdekében kötelezô szerzôdést írtunk elô (6 hónap
minimális idôtartammal).

A

• 2014 végén döntés született a tej és tejtermék
ágazatban további kiemelt ellenôrzések elrendelésérôl, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) együttmûködésével.
• 2015. január 1-tôl nem lehet olyan élelmiszerlánc-szereplôtôl vásárolni, valamint értékesítésre, szállításra, tárolásra árut átvenni, aki nem
szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerben (FELIR).
• A 2015. március 1-jével élesedô Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenôrzô Rendszer (EKÁER)
célja az áruk útjának teljes nyomon követésének
megteremtése.
• 2015. január 1-jétôl az élô és vágott szarvasmarha áfa-kulcsa 5%-ra csökkent.
• A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényben továbbra is szerepel a
diszkriminatív árképzés tilalma, amelynek célja,
hogy a hazai elôállítású és az import termékek
esetében a kereskedôk azonos árképzési módszert alkalmazzanak, azonos versenyfeltételeket
biztosítva ezzel a hazai feldolgozóknak.
A szaktárca, valamint a tej és tejtermék ágazat
szereplôi közötti kapcsolat alapvetô változáson
ment át az elmúlt 5 évben. Ezt bizonyítja a Stratégiai Partnerségi Megállapodás, a szakmaközi
szervezeti elismerés, vagy a szoros szakmai
együttmûködés. A kedvezô piaci körülményeknek, a szorosabb együttmûködésnek, valamint a
növekvô támogatásoknak köszönhetôen az ágazat megerôsödve, szervezetten néz a kvótarendszer megszûnését követô kihívások elé.

Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) számára kiemelt célkitûzés, hogy a hazai boltok
polcaira minél nagyobb arányban belföldi alapanyagokból elôállított, jó minôségû magyar tej és
tejtermékek kerüljenek. Ezért a Kormányzat a különbözô uniós és nemzeti forrásból finanszírozott
támogatások tekintetében, az EU elôírások figyelembevétele mellett a lehetô legnagyobb mértékû
támogatást biztosítja a tej ágazatának számára.
Óvoda és iskolatej program
400 ezer gyermeknek
Abban, hogy az ágazat képes legyen megôrizni,
vagy növelni részesedését a hazai piacon, a fogyasztásösztönzésnek (közösségi marketing, promóció, oktatási programok) meghatározó szerepe lesz. Fô feladatnak tekintjük, hogy a fogyasztókat érzékennyé, elkötelezetté tegyük az egészséges, jó minôségû magyar tej és tejtermékek
vásárlása iránt. A tej és tejtermékek fogyasztásának népszerûsítése tekintetében több különálló
kezdeményezést kell kiemelni:
• Az FM kiemelt figyelmet fordít a felnövekvô
nemzedék egészséges táplálkozási szokásainak
kialakítására, életminôségük javítására. Ennek
megfelelôen európai uniós és nemzeti költségvetési források bevonásával 2004 óta sikeresen
mûködik az óvoda- és iskolatej program, amely
mára több mint 400 ezer gyermekhez jut el. A
friss termékek osztásán túl oktatási programok is
kiegészítik a helyes táplálkozásra való nevelést.
• Alapvetô szempont, hogy az ágazati marketing
folyamatos, több éven átívelô, tervezett tevékenység legyen. A Tej Terméktanács szakmai javaslata alapján ez a forrás fogyasztásösztönzés-

re, iskolai edukációra, a „TEJ-SZÍV” védjegy család népszerûsítésére, tejmarketing konferenciára
és reklámanyagok készítésére kerül majd felhasználásra.
Magyarországon, az elmúlt 1-1,5 évben tapasztalt kedvezô körülmények, a szoros együttmûködés, valamint a hazai és uniós támogatások
eredményeként jól teljesített az ágazat. A felvásárolt nyerstej mennyisége, a sajttermelés, a
szarvasmarha állomány (azon belül a tejhasznú
tehenek száma is), valamint a tejhozam is növekedett 2014-ben az elôzô évhez viszonyítva.
A nyerstej termelôi árának évközi csökkenése ellenére az éves átlagár rekordot jelentô, több mint
103 Ft/kg volt 2014-ben.
Az ágazatban azonban több, a tisztességesen
gazdálkodó termelôktôl független bizonytalansági
tényezô is jelen van, amelyek megoldásában indokolt a szaktárca közremûködése. Ide sorolható
a világpiacon kialakult relatív túlkínálati helyzet,
az orosz embargó, az uniós magántárolt készletek folyamatos visszaáramlása a piacra, a tejkvóta-rendszer megszûnése vagy éppen a feketegazdaság által felerôsített importnyomás.
Az állam szerepvállalása
a tejgazdaságban
Az állami szerepvállalás a következô elemekbôl
tevôdik össze:
• Az állami szerepvállalás legjelentôsebb eleme
az új, termeléshez kötött támogatás, amely a korábbinál jóval nagyobb mértékû közvetlen támogatási szintet jelent 2020-ig. Az ágazat támogatása a 2014-es 28,93 Mrd Ft-ról 49,43 Mrd Ftra emelkedik 2015-ben.

Erôteljes a fellépés a feketegazdaság ellen
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FM agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkár
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Magyar tulajdonba
került Debrecenben
a tejfeldolgozó üzem
A FrieslandCampina Hungária Zrt. debreceni
tejüzemét az Alföldi Tej Kft vásárolta meg.
Az ott dolgozó 100 ember továbbfoglalkoztatása
mellett folytatódik tovább a vásárlók által jól
ismert termékek gyártása, melynek értékesítését
továbbra is a Friesland végzi – jelentették be a
két cég vezetôi 2015. április 16-án Debrecenben.

A

z üzem megvásárlásáról és a két cég közötti együttmûködésrôl szóló szerzôdést ünnepélyes körülmények között az eladó fél részérôl Dr. Szautner Péter vezérigazgató, a vásárló fél részérôl pedig Mélykuti Tibor ügyvezetô igazgató írta alá. Az
ünnepségen az Alföldi Tej Kft tulajdonosai mellett részt vett Glattfelder Béla gazdaságszabályozásért felelôs államtitkár, Feldman
Zsolt, földmûvelésügyi helyettes államtitkár, Jakab István a Magosz elnöke, az Országgyûlés alelnöke, valamint Dr. Papp László,
Debrecen város polgármestere. Az aláírási ceremónián a kormányzat részérôl megjelent vendégek elismerôen szóltak a mindkét fél számára elônyös megállapodás létrejöttérôl, majd bemutatták a tejfeldolgozó üzemet. Megmenekült, mi több szárnyakat
kapott a nagy tradíciókkal rendelkezô tejfeldolgozó üzem, ahol
Magyarország legnépszerûbb márkája a Pöttyös is készül. Az elmúlt idôszakban Debrecen élelmiszer feldolgozó ipara jelentôs
veszteségeket szenvedett el. Kezdôdött a dohánygyár bezárásával, folytatódott az elhíresült, sok gazdát tönkretevô a Hajdú-Bét
csôdjével, majd pedig a húsfeldolgozó üzem fejezte be mûködését a szlovák befektetôk segítségével.
Egyes sajtóhírek már arról szóltak, hogy a következô áldozat a
tejfeldolgozó üzem lesz, melynek tulajdonosa a holland FrieslandCampina. A világ legnagyobb, szövetkezeti alapon létrejött tejipari vállalata, amely világszerte több mint 80 gyárral rendelkezik
„gyártás racionalizálás” címen válik meg most az üzemtôl. Erôit és
eszközeit a Mátészalkai üzemére összpontosítja. Itt 650 milliós
költségû fejlesztés valósított meg az elmúlt években a túró deszszert gyártására koncentrálva és 50 emberrel növelte a foglalkoztatottak létszámát. A Friesland ezzel, és a debreceni gyárból kikerülô termékek kereskedelmi forgalomba hozásával biztosítani
tudja a magyar piacon való erôs jelenlétét a jövôben is.

A feldolgozóüzem bejárásán Mélykuti Tibor ügyvezetô
(középen) arcán elégedett mosoly. Mellette balról
Gattfelder Béla államtitkár, jobbról Jakab István a
MAGOSZ elnöke, a parlament alelnöke.

Mélykuti Tibor az Alföldi Tej Kft. ügyvezetô igazgatója és
Szautner Péter a FrieslandCampina Hungária ZRt. vezérigazgatója középtávú együttmûködési megállapodást ír alá.
Örvendetes, hogy két vállalat között a tulajdonosváltás nem válságot, nem üzembezárást, nem munkahelyek megszüntetését
hozta magával, hanem ennek pontosan az ellenkezôje történt.
A két cég tulajdonosváltásának eredménye – a város polgármesterének közremûködésével –, fellendülést, fejlôdést fog eredményezni. A tulajdonosváltások az elmúlt idôszakban általában úgy
történtek, hogy a magyar vállalatot külföldi vette meg. Amikor ez
visszafele történt, akkor jellemzôen az állam vásárolta meg a korábban privatizált, külföldi tulajdonban lévô vállalatot.
Most kivételesen egy olyan tulajdonosváltásra került sor, ahol
egy külföldi tulajdonba lévô multinacionális cégtôl a termelôket tömörítô magyar vállalkozás veszi vissza az üzemet. Az Alföldi Tej Kft.
Debrecenbôl indult el 12 évvel ezelôtt 23 tejtermelô gazdaság
összefogásával (ma a tagok száma 100 fölött van) országos hódító útjára. A tejtermelô gazdák összefogásának kézzel fogható
eredménye, hogy megerôsödtek, már rendelkeznek olyan tôkeerôvel, amivel az integrációs folyamatot a kiélezett tejpiaci versenyben tovább tudják folytatni.
Az Alföldi Tej Kft. most visszatért oda, ahonnan elindult, és segítô kezét nyújtja a városnak. A debreceni feldolgozó üzem megvásárlásával az Alföldi Tej Kft. naponta 250 ezer literrel több tejet
tud feldolgozni. Tagjainak száma 12 gazdasággal bôvült, ezek között kistermelô is van. A termékfejlesztés megalakulása óta folyamatos az Alföldi Tejnél. Ezt a folyamatot erôsíti a mostani szerzôdéskötés. A debreceni tejüzem jó állapotban van, modernnek és
költséghatékonynak számít. A tervek között az is szerepel, hogy
legkésôbb 2 év múlva már sajtot is fognak gyártani és a 100 fôs
foglalkoztatott létszámot ennek duplájára, 200 fôre növelik.
Az Alföldi Tej Kft. számára elônyös, hogy a cég debreceni üzemet vásárolt, mert ezzel jelentôs logisztikai költséget takaríthat
meg, feldolgozó üzeme eddig csak Székesfehérváron volt, ugyanakkor a termelôi hátterét inkább az ország keleti, déli tájain mûködô tehenészetek alkották.
Az Alföldi Tej Kft. térnyerése a tej feldolgozásának piacán jól beleillik a kormány fejlesztési koncepciójába, mely szerint a magyar
ipar GDP-termelésbôl való részesedése a mostani 22 százalékról
2020-ig 30 százalékra növekszik majd. Ebben várhatóan komoly
szerepe lesz az élelmiszer feldolgozó ipar fejlesztésének, benne a tej
feldolgozásnak. A fejlesztés azért fontos, mert ez esetben a magyar
termelésû alapanyagot, a tejet dolgozzák fel, mely a tejtermelô gazdaságok számára értékesítési biztonságot jelent.
Az április elsejével megszûnt az 1984 óta fennálló uniós tejszabályozási kvótarendszer nem érte váratlanul a tejtermelô gazdákat.
Az elmúlt években történt jelentôs fejlesztések eredményeként képesek versenyképes áron termelni. Most a verseny áttevôdik a tej feldolgozására. Azzal, hogy az Alföldi Tej megvásárolta a debreceni üzemet, napi tejfeldolgozó kapacitása meghaladja a 800 ezer litert.
Ez magyar viszonylatban meglehetôsen nagynak számít. A termelôi
tulajdonban lévô, eddig is nagynak számító Alföldi Tej a vásárlással
immár a legnagyobb hazai szereplôk közé sorolható, feldolgozási kapacitása így már Sole-Mizo volumenéhez közelít.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

4

2015. MÁJUS

Világszínvonalú termelés
a Rábapordányi
Mezôgazdasági Zrt.-nél
Arra törekednek a Rábapordányi Mezôgazdasági Zrt.-nél,
hogy a világ élvonalához tartozzanak. Bóna Szabolcsot,
a cég igazgatóját a gazdaság eddigi történetérôl és jelenlegi
helyzetérôl kérdeztem.

anyagot. Vetômaggal, mûtrágyával és
növényvédô szerekkel látjuk el ôket és a
megtermelt gabonát felvásároljuk, a
szükségletünk feletti részt tovább értékesítjük. Ez a kereskedelmi tevékenység
képezi gazdaságunk harmadik „lábát”.
A két állattenyésztési ágazat árbevételi aránya közel azonos. Nagyjából a felvásárlási árak alakulásától függôen egyenként 30-40 százalékát adják bevételnek,
melyet harmadik „lábunk”, a szolgáltatások és a kereskedelmi tevékenységünk
jól kiegészít.
z Eredményes gazdálkodásuk lehetôvé tette a fejlesztéseket. Milyen beruházásokat valósultak meg az utóbbi idôben? Hogyan alakult a tejelô
szar vasmarha-ágazat fejlesztése?

Németh Lajos a szarvasmarha ágazat vezetôje és Bóna Szabolcs a Zrt. igazgatója

A

Rábapordányi Mezôgazdasági Zrt.
az itt mûködô volt szövetkezetbôl
alakult át részvénytársasággá
2001-ben. Így a részvényeket is a szövetkezethez kötôdô kis tulajdonrésszel rendelkezô magánszemélyek birtokolják, úgy,
hogy a gazdaságban dolgozóké a tulajdon
nagyobb hányada. A tulajdonosi összetétel nem befolyásolja a gazdaság mûködését, a menedzsment a tulajdonosi érdeknek megfelelôen dolgozik.
A privatizáció után a földterület jelentôsen lecsökkent, így most 1350 hektárunk
van. A korábbi idôszakban is az állattartás
volt a fô profil, mi folytatjuk ezt a hagyományt. Két fô tevékenységünk, két „lábunk” van, ezek a tejelô szarvasmarha és
a hízósertés tartása. Cégünk elôdjénél, a
szövetkezetnél is a 70-es évek végétôl folyamatos fejlesztések voltak. Ennek köszönhetôen a hízósertés ágazatunk napjainkra elérte 500 kocás telepméretet,
évente 13 ezer hízót értékesítünk.
Az a körülmény, hogy két állatfajt tartunk, az tudatos vállalás eredménye,
mert felismertük, hogy ha egy adott évben nem jó idôk járnak a tejágazatra, akkor ott van a sertéságazat, valamint a

kereskedelmi tevékenységünk. Ezek bevétele teszi lehetôvé, hogy eredményesen gazdálkodhassunk.
A tejelô szarvasmarháknál a 80-as
évek elején volt nagy fejlesztés, amikor a
kötött tartást felváltotta a szabadtartásos, mélyalmos technológia. Ekkor épült
az elsô fejôházunk is.
Növénytermesztési ágazatunk a tömegtakarmányok elôállításával szolgálja
ki a két állattartó ágazatot. A cégnek saját takarmánykeverôje van, amely gyógyszer bekeverésére is alkalmas, ez lehetôvé teszi, hogy nem kell kész tápot vásárolni, csak a megfelelô premixet kell beszerezni.
A rendelkezésre álló földeken alapvetôen az állattartó ágazatok számára
szükséges tömegtakarmányokat termesztjük, napraforgót és repcét mindössze 180-250 hektáros területen termelhetünk, ezt is a vetésforgó és helyes
gazdálkodási gyakorlat betartása miatt.
Az abraktakarmányok alapanyagait a
környékbeli kisebb gazdaságokkal termeltetjük és tôlük vásároljuk meg. Integrátori és egyben kereskedelmi tevékenységet végzünk. Mi szolgáltatjuk az input

z Ahhoz hogy jó eredményeket lehessen
elérni az állattenyésztési ágazatban, három dolog szükséges:
– jó genetika
– jó technológia
– jó management
Ezek mindegyike 30 százalék, a maradék 10 százalékot szerencsefaktornak
szokták mondani. Én azt mondom, hogy
a genetika és a technológia fontos dolog, ezért sokat költünk a fejlesztésére,
de nem biztos, hogy 30 százalékos részarányt képvisel. A szakértelem részaránya a sikeres gazdálkodásban jóval nagyobb, mint 30 százalék. Nálunk ebbôl
nincs hiány, eredményességünk nagyrészt annak köszönhetô, hogy felkészült
szakembereink vannak. Az elmúlt hét évben jelentôs, mintegy 2 milliárdos beruházást valósítottunk meg. Ezek pályázati
pénzek felhasználásával történtek, melyhez az eredményes gazdálkodás folytán
az önerôt biztosítani tudtuk.
A beruházások sora a már korábban
említett takarmánykeverô megépítésével
kezdôdött még 2005-ben. Utána jöttek
az ÁTK-s beruházások, amelyek keretén
belül megújítottuk a trágyakezelési rendszerünket, felújítottuk a silótárolónkat.
Az állatjóléti pályázati fejlesztéseknek köszönhetôen kialakítottuk a fedett etetôteret, korszerûsítettük istállóinkat, közte
az elletôistállót is.
z Legújabb beruházás a fejôház
z Tavaly adtuk át a legújabb beruházásunkat, a fejôházat. Ez egy a Dairy Service Kft. által forgalmazott, amerikai
BouMatic típusú fejôház, 2x18 állásos
paralel elrendezésû fejôállásokkal. A te-
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lep méreteihez néztük a lehetô legoptimálisabb megoldást. Megépítésénél azt
a szempontot vettük figyelembe, hogy
oldja meg költséghatékonyan az 500 darabos állomány fejését, úgy, hogy a létszámot szükség esetén még 50 darabbal
lehessen bôvíteni.
Nem titok, hogy azért választottuk ezt
a típust, mert gyorsabb fejést tesz lehetôvé, mint a halszálkás elrendezésû,
mely korábban nálunk volt.
Másik fontos érv a döntésnél az volt,
hogy míg a korábbi fejôházban három emberre volt szükség a fejésnél, addig az új
fejôházunk esetében a fejôaknában elegendô két fejôt alkalmazni, tehát csökkent az egy mûszakban szükséges létszám. A munkaidô megtakarítás tette lehetôvé, hogy teljesen önálló idôben, az állatoknak optimálisabb idôbeosztással harmadik fejést is be tudjunk illeszteni azonos létszámú fejô alkalmazása mellett.
Az összes szarvasmarha létszámunk
1300-1400 között váltakozik, ebbôl a
tehénlétszám 530-550 között van. Megoldásra váró feladatunk, mely egybeesik
az új támogatási rendszer célkitûzésével
is, hogy növeljük a fejôstehenek létszámát a mostani 450-rôl 500 darabra. Jó
úton haladunk a létszámnövelés terén.
Ezt úgy érjük el, hogy szexszáltspermát
használunk inszemináláskor, melynek
eredményeképpen több az üszôborjú a
szaporulatban. Ez azért fontos, mert sajnos nagy a selejtezés aránya és az így kiesett állományt is pótolni kell. Most értük el azt, hogy van annyi szaporulatunk,
melybôl már értékesíteni is tudunk vemhes üszôket.
Ennek eredményeként kisebb létszámú a bikaborjak száma, kevesebb kerül
hizlalásra, mint korábban. Mivel helyszûkében is vagyunk, ezért a bikaborjak egy
részét tejes borjúként értékesítjük, kisebb hányada pedig hizlalva Ausztriába
kerül, közvetlen vágóhídi értékesítésre.

A fejôaknában

Bóna Szabolcs igazgató legújabb beruházásukkal a fejôházzal.
Fotó: kisalfold.hu, Cs. Kovács Attila

z Milyen szálakkal kötôdik Rábapordányhoz? Korábban egy helyi újságnak úgy nyilatkozott, hogy a Zrt.nél világszínvonalú termelés folyik.
Nincs ebben a kijelentésben egy kis
túlzás?
z Én személyesen kötôdöm Rábapordányhoz, egy ideig itt is laktam, mivel korábban az én édesapám volt itt a gazdaság vezetôje. Úgy indultam az életnek,
hogy a mezôgazdaságban dolgozom
majd, ezért tanultam az agrár-felsôoktatásban. Aztán úgy alakult, hogy pénzügyi
területen dolgoztam, a CIB Bank lízing
csoportjánál a mezôgazdasági eszközfinanszírozást vezettem. Öt évvel ezelôtt
jöttem vissza Rábapordányba és lettem
a cég vezetôje.
Az jó dolog, ha az ember szélesebb horizonton látja az összefüggéseket, így
nem haszontalan, hogy pénzügyi szemlélettel tudom vezetni a menedzsmentet.
Ehhez természetesen az is kell, hogy jó
szakemberek legyenek a munkatársaim.

Fejés közben

Az utolsó polihisztor már régen meghalt,
de nem azért mert a Jóisten rövid idôt
szánt neki, hanem azért, mert a tudomány fejlôdése annyira felgyorsult, hogy
a mezôgazdaságon belül is csak részterületeknek lehetnek komoly specialistái.
A versenyképességhez speciális tudásra,
tanulásra és innovatív gondolkodásra
van szükség.
Az eredményességnél a gazdaság mérete csak részben számít. A gazdálkodás
hatékonyságát az mutatja meg, hogy
a rendelkezésre álló termelô eszközökkel milyen eredményeket tudunk elérni.
A cél a világ legjobb 25 százalékába tartozni a naturális mutatók tekintetében.
Ebbôl a szempontból nincs jelentôsége
annak, hogy az adott gazdaság milyen
ágazatban tevékenykedik, mit termel.
Lehet az a tejtermelés, hízósertés elôállítás, kukoricatermesztés, vagy bármi
más, ez minden területre igaz. Tehát, ha
jók a naturális mutatók, akkor az én elveim szerint az árakat mi határozzuk
meg. Nem az, hogy egy ágazatban mek-

Â
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napirenden további fejlesztés az ágazatban. Nem reális elvárás az, hogy az idén
a tejtermelésünk pozitív eredményt tudjon felmutatni, annak is örülni kell, ha
nem termelôdik jelentôs ráfizetés. A magyarországi felvásárlási árak nagy valószínûséggel ilyen alacsony szinten maradnak egész évben. Ennek az is az oka,
hogy nem megfelelô szerkezetû és hatékonyságú a feldolgozóiparunk, így a termelôk jelentôs mennyiségben nyerstejet
exportra értékesítettek.
z Elhúzódó válságra számíthatunk

Türelmes várakozás a fejôházban
kora az állatállomány, hanem az, hogy az
adott darabszámú állománnyal milyen
naturális mutatókat tud elérni.
Nálunk a dolog úgy mûködik, hogy az
ágazatoknál lévô szakemberek teszik a
dolgukat és hatékony termelést produkálnak, utána az én dolgom az, hogy a
termékeknek megfelelô piacot találjak.
z Az energetikai fejlesztésében van
a jövô
z Abban az esetben, ha jók a naturális
mutatók, meg mögötte a pénzügyi mutatók is megfelelôek, akkor nálunk is lehet
világszínvonalú termelésrôl beszélni,
nemcsak a dánoknál, vagy a hollandoknál. Én úgy gondolom, hogy az országban nagyon sok gazdaság tud világszínvonalon gazdálkodni. Ebbe a kategóriába
a Rábapordányi Zrt. is beletartozik a sertéságazat területén elért termelési
eredményével, melyet a pénzügyi mutatóink egyértelmûen igazolnak.
A tejágazatunk a mostani irracionális
tejárak miatt, illetve a jelenlegi 2,1 zárt
átlaglaktációs mutatóval egyelôre nem
alkalmas arra, hogy a világ élvonalába lehessen. Ennek eléréséhez három, vagy
afölötti mutatót kell elérni az átlaglaktáció
tekintetében. Az eredményességhez nem
elég folyamatosan extra minôségû tejet
termelni magas 10-11 ezer literes teljesítménnyel. Az ágazatban eddig megvalósított beruházások megalapozzák további
fejlôdésünket, de nem elégségesek. Tartási technológiánk még mindig mélyalmos, az ilyen körülmények között tartott
állat nem tud olyan termelési és hasznos

életteljesítményt nyújtani, mint a pihenôbokszos körülmények között tartott társa.
A fedett etetôtér kialakításával sikerült
költséget megtakarítani, de további beruházásra van még szükség ahhoz, hogy
eredményességi mutatóink javuljanak.
Amiben fantáziát látok még, az nem
más, mint az energetikai fejlesztés. Nem
a trágyahasznosításon alapuló biogáz
üzem építésére gondolok, mert az nagyon
költséges. Másrészt a nagy mennyiségû
hulladék-hôt, ami az áramtermelés során
keletkezne, azt a mi esetünkben nem tudnánk hasznosítani. A napenergia hasznosításában nagyobb fantáziát látok. Ez
nagyságrendekkel kisebb összegû beruházást igényelne. Támogatás esetén, 10
éven belüli megtérüléssel számolva jó befektetés lehetne, mellyel energiafüggôségünket tudnánk csökkenteni. Erre a célra
a gazdasági épületek tetôfelületét tudnánk hasznosítani.
z A megtermelt tejet hogyan tudják
értékesíteni? Milyen kiutat lát a mostani helyzetbôl? Meddig maradhatnak az alacsony felvásárlási árak?
z A megtermelt tejet a MIZO-nál értékesítjük, a velük kialakult korrekt kapcsolat
azzal kecsegtet bennünket, hogy értékesítési problémáink nem lesznek. Az éves
szerzôdésben feltételeket határozunk
meg, melynek révén kialakul az elszámolási ár. A tavalyi évben 110 forint volt a
literenkénti átlagos eladási ár.
A tej felvásárlási árának drasztikus
csökkenése miatt kialakult helyzetben mi
is a túlélésre játszunk, egyelôre nincs

z Nagy bûnt követtek el azok, kiknek lehetôségük lett volna az elmúlt 25 évben
a feldolgozóipart fejleszteni, mégsem
tették meg.
Amennyiben beindul majd a fejlesztés a
feldolgozóiparban, az nem fog rövidtávon,
fôleg nem az idei évben pozitív változást
elôidézni. Ezért mondom azt, hogy az idén
semmi jóra nem lehet számítani. Nagy valószínûséggel ez a válság elhúzódó lesz.
A kvótarendszer megszûnésével, most lekerült a védôburok az országokról.
A tejet importálók a hozzájuk legközelebbi helyekrôl szerzik be a szükséges
tejmennyiséget, ezért nálunk a nyerstejexportra szakosodott cégeknek értékesítési problémájuk keletkezett. A tejet belföldön szeretnék eladni, ezzel növelve a
kínálatot, mely a felvásárlási árak csökkenéséhez vezet. Megoldódna az alacsony felvásárlási ár problémája abban
az esetben, ha a tejtermelô gazdaságok
egy része felhagyna a termeléssel. Így
eltûnne az a fölösleges tejmennyiség,
ami miatt most a relatív túlkínálat következtében nyomottak az árak. Én erre rövidtávon nem számítok, mert a tejtermelô gazdák makacs emberek, ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is tejet
termeljenek. Emellett nincs más lehetôségük, mint a termelést növelni, mivel
az elmúlt idôszak beruházásainak amortizációs költsége csak volumennöveléssel csökkenthetô fajlagosan 1 liter tejre
vetítve.
Nem tartom kitörési pontnak, ha egy
termelô feldolgozza a megtermelt tej egy
részét. A tej vagy a hús feldolgozása és
értékesítése egész embert kíván, egészen más világ, én nem tudnám ezt csinálni. A kézmûves termékek drágábbak,
mint az iparilag elôállítottak és a drágább termékre korlátozott a fizetôképes
kereslet. Így látom a GMO-mentes tej
értékesítésében is a korlátokat. Nem
beszélve arról, ha aláírják az USA-val a
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szabadkereskedelmi egyezményt, a fillérekért kapható amerikai sajtot fogják
venni az emberek akkor is, ha az génkezelt takarmány alapanyagokkal elôállított tejbôl készült.
z Hogyan ítéli meg a nemrég napvilágot látott elképzelést, mely szerint a
GMO-mentes tejtermelésre kell áttérni a gazdaságoknak?
z Mindig is kényes kérdés volt a GMOmentesség. Természetesen mi is használunk szóját a tehenek abraktakarmányába, ez minden tehenészetben természetes. Az hangzik kicsit utópisztikusnak,
hogy a szója teljes mértékben megkerülhetô legyen. Megvalósíthatóság szempontjából egyrészt az aminosav összetétele, másrészt gazdaságossági szempontból is kétségeim vannak. Lehet mérsékelni a szója felhasználását, de teljes
mértékben lemondani róla nem lehet.
Volt olyan évünk, amikor nagyon magas
volt a szójadara ára, helyette napraforgó
és repcedarát, és magyar termesztésû
fullfat szóját is használtunk a szójadara
mellett. A mostani gyakorlat szerint teljes

mértékben nem lehet a szóját más abraktakarmánnyal kiváltani.
Mi túl vagyunk azon a monodiétás, sematikus, egyoldalú takarmányozási szemléleten, mely alapvetôen a silókukoricára
és az abraktakarmányra épít. Megnöveltük a takarmányban a szenázsok, a rozs
és a lucerna szenázs arányát. Egyetértünk
az ÁTK szakértôjével Dr. Orosz Szilviával
abban, hogy a lucerna fehérjetartalmát
jobban lehet hasznosítani, ha széna helyett szenázst készítünk belôle. Az a célunk, hogy megemeljük a tömegtakarmányok fehérjehányadát, így abraktakarmányból kisebb mennyiségre lesz szükség, ezzel a megoldással ki lehet váltani a
szója egy részét. A dolog jelenleg úgy áll,
hogy az egyre drágább tengerentúlról
származó szója még mindig olcsóbb, mint
a rendelkezésre álló, bármely más fehérjetakarmány.
Általunk is ismert a Szegedi Gabonakutatóban kifejlesztett Bahia feltárás nélküli hasznosítást lehetôvé tévô szója,
mely használható lesz majd ökológiai
másodvetésben. A zöldítési program miatt most a környékbeli kistermelôk is
nagy érdeklôdést mutatnak iránta. Korlá-

tozott mennyiségben felkaroltuk a termeltetését és az idei évben ki szeretnénk
próbálni a receptekben. A GMO-mentes
tejtermelési elképzelés életrevalóságát
szerintem az fogja eldönteni, hogy lesz-e
az így megtermelt tejre fizetôképes kereslet.
z A környéken élô embereknek milyen
munkalehetôséget tud biztosítani?
z Az állandó jellegû foglalkoztatásra 91
embernek tudunk munkát adni. A foglalkoztatottak átlag életkora 46 év. A nyári
idôszakban diákokat is alkalmazunk, akik a
terményátvételben és a betakarítási munkában segédkeznek. A csornai mezôgazdasági gépészeti szakiskolával van képzôhelyi
megállapodásunk, a gyakorlati ismereteket
nálunk sajátítják el a képzôsök.
Fontos dolognak tartom azt is, hogy jó
a gazdaságunk munkaerô intenzitása.
Nálunk egy embert 13 hektár szántóterület tud eltartani. Nem tudok róla, hogy
sok gazdaság lenne, mely ilyen munkaerô intenzitást fel tudna mutatni.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Mentsük meg a kárpáti borzderest!
Országos turnét szervezett
a Greenpeace Magyarország,
hogy az ökológiai gazdálkodást
népszerûsítse. Nyolcadik
állomásán Gyûrûsre, erre
a 100 lakosú, Zala megyei kis
településre érkeztünk.

A

zalai dombság egyik rejtett völgyében gazdálkodik Vörös József
és családja, a 130 fôs ménes
(gidrán, hucul) mellett békésen legel a –
már kihalás szélén álló – 13 tehénbôl, 9
borjúból és 1 bikából álló kárpáti borzderes csorda. A tenyésztéssel járó feladatokat ellátó családfô mellett a napi teendôket – fejés, sajtkészítés, értékesítés –
a felesége, Kata asszony végzi.
z A kárpáti borzderes, ez a kistestû, szelíd, igénytelen szarvasmarha ideális a
családi gazdaságokba. Egész évben a legelôn tartható, gyenge minôségû takarmánnyal is beéri. Hosszú élettartalmú,
18-20 évig is adhat tejet. A termelés
mennyisége az intenzív fajtáktól elma-

rad, de jó minôségû tejet ad, amely kiválóan alkalmas érlelt sajtok készítéséhez.
z A kárpáti borzderes szegényes körülmények mellett is képes családokat eltartani, így az állatlétszám jelentôs növekedése biztosíthatná a családi gazdaságokban a megélhetést.
z A borzdereseim olyanok, mint a kecskék. Mindenféle füvet megesznek, amitôl
sok ellenanyag kerül a tejükbe, ezért jót
tesz az allergiás betegeknek. Láttam ôket
például parlagfüvet is enni, zöld diót és
aranyvesszôt is – dicséri állatait Kata asszony. Férje, József szerint a tejet el tudják
adni a faluban, a sajtot pedig a lovak iránt
érdeklôdô vásárlók veszik meg.

z Mivel egyre többen tudják, hogy családi
gazdaságuk borzderesek behozatalával is
foglalkozik, többször nemcsak maguknak
vesznek állatot, hanem vásárolnak mások
részére is. „Általában a Máramarosi- vagy
a Fogarasi-havasokba megyünk fel megnézni egy-egy állatvásárt, mert nem egyszerû tiszta vérû kárpáti borzderest találni
– mondta József. Véleménye szerint egyre
többen a városból jönnek ide, telepednek
le, és keresik az olcsóbb megélhetést,
mert a borzderest a szegény ember marhájának is nevezik.
z A Greenpeace Magyarország közleményt
adott ki a kárpáti borzderesrôl, amelyben
többek között arra hívja fel a figyelmet,
hogy az egyre intenzívebbé váló iparszerû
mezôgazdaság gyorsan semmisíti meg saját belsô erôforrásait is. Ez a jelenség többek között a különbözô tájfajták eltûnésében érhetô jól tetten. A kisebb teljesítményû, ám környezetükkel összhangban termelni képes fajták sorra szorulnak ki a termelésbôl. Ezek egyike a kárpáti borzderes
szarvasmarha, melynek megmentésére talán most kínálkozik az utolsó lehetôség.
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z A kárpáti borzderes sorsát Magyarországon a háztáji tehéntartás visszaszorulása pecsételte meg, s mivel a nagyüzemi tartástechnológiába nem lehetett beilleszteni, az 1980-as évekre – három
évtizedre – eltûnt hazánkból.
z A kárpáti borzderes fajtának jelenleg hivatalos tenyésztô szervezete sem hazánkban, sem a környezô országokban nincs.
Magyarországon civil kezdeményezésre
2009-ben jelent meg újra a fajta a Polyán
Egyesület közremûködésével. Az egyesü-

Fotó: Greenpeace

z A kárpáti borzderes a XIX. század közepén-végén alakult ki, a Kárpátalján, illetve
Erdély északkeleti részén tartott ôsi fajták (mokány, riska, busa) és a svájci borzderes szarvasmarhák keresztezésébôl.
1897-tôl kezdôdôen egészen az elsô világháborúig a kárpátaljai szarvasmarha állomány termelékenységének javítására
további borzderes tenyészállatokat hoztak
be, melynek következtében megnövekedett az állatok testmérete és megerôsödött tejelô jellegük. Az elsô világháborút
követôen meghúzott új határok miatt a
borzderes állomány döntô hányada a környezô országokhoz került, Magyarországon csak 1,7%-ot tett ki részarányuk.

let tagjai Kárpátalján és Erdélyben találtak
rá ismét a hazánkból már eltûnt, ám szülôföldjükön korábban kedvelt szarvasmarhafajtára. Napjainkban Zempléntôl a Dunántúlig mintegy 150-200 kárpáti borzderes található különbözô gazdálkodóknál.
z A civil kezdeményezésre indult fajtamentô program jelenleg már a Debreceni Egyetemmel összefogásban zajlik.
A szakemberek kutatásokat is végeznek.

Felmérik az állomány küllemi és termelési jellemzôit, illetve genetikai vizsgálatokhoz gyûjtenek mintákat.
z Mint megtudtuk, állami támogatás néhány éve jár a kárpáti borzderesre, az
anyatehenek után évi 219 eurót kapnak a
gazdák. Abban reménykedünk mi is, mint
az ott élôk is, hogy ezt a hasznos állatot
nem hagyják kihalni.
2 FÖLDES ISTVÁN

Megállapodást kötött a Reál Hungária
Élelmiszer Kft. és a Tej Terméktanács
A Reál Hungária Élelmiszer Kft. – a 2015.
március 19-i terméktanácsi taggá válását
követôen – a közelmúltban együttmûködési
megállapodást kötött a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanáccsal. Az áruházlánc
a hatodik a kereskedelmi szereplôk közül,
akivel a szakmai szervezet írásban is
megerôsíti együttmûködési szándékát.

A

megállapodást Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. ügyvezetô igazgatója, és Mélykuti Tibor, a Terméktanács elnöke írta alá.

z Mélykuti Tibor bízik abban, hogy az újabb piaci szereplô bevonásával, a konzultációs lehetôségek kiszélesítésével a termékpályán felmerülô problémák könnyebben, gyorsabban és
hatékonyabban lesznek megoldhatók. Az elnök hozzátette,
hogy a magyar tej-termékpálya EU-csatlakozás utáni leépülési
trendje és mostani állapota alapján a várható élesebb verseny
újabb kihívás elé állítja a magyar tejágazatot. Ugyanakkor a kétes eredetû tejtermékek piaci részarányának visszaszorítása, a
tejszektor közösségi marketing alapjának bôvítése és a feldol-

gozók számára elérhetô pályázati források bôvülése adhat egy
olyan lökést a hazai tejágazatnak, mely egyensúlyozni tudja
a kvótakivezetésnek is köszönhetôen kialakuló kedvezôtlen tejpiaci viszonyokat.
z Kujbus Tibor, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta, hogy a Reál cégcsoport egy 15 éve mûködô,
100%-os magyar tulajdonban levô franchise vállalkozás, amely
elsôsorban kis és közepes méretû üzleteket fog össze. Az alapítása óta törekszik arra, hogy a hazai termelôkkel együtt próbálja a hazai fogyasztók igényeit kielégíteni.
z A Reál csoport is jelentôs saját márka portfólióval rendelkezik (több mint 700 féle termék), melyeket jó nevû, ismert, Magyarországon mûködô termelô cégek állítanak elô. Természetesen ez kifejezetten igaz a tejtermék kategóriára is. A társaság
érdekelt abban, hogy a jó minôségû tejtermékek ellenôrizhetô
és szabálykövetô módon jussanak el, lehetôleg minden magyar
fogyasztó asztalára. A Reál tagjai elkötelezettek abban, hogy
e cél érdekében a hazai tejágazat szereplôivel, így különösen a
kis- és középvállalkozásokkal szoros és tisztességes együttmûködést tartson fenn. Az ügyvezetô igazgató úr kifejezte reményét, hogy a piac kifehéredése és tisztulása már rövidtávon
kedvezô hatásokat gyakorol az ágazatra.
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Tejfeldolgozó épült
Magyaralmáson
A Székesfehérvárt és Gyôrt összekötô 81-es fôúton,
Székesfehérvár és Mór közötti völgykatlanban találjuk
Magyaralmást, mely a Bakony és a Vértes között hosszan
elnyúló Móri-árok keleti kapuját képezi.
A falun áthaladva fejlôdô település képe vetül elénk, tiszta
és rendezett portákat látunk.
A Magyaralmási Agrár Zrt. központjában, mely a falu
határától egy kôhajtásnyira van, Németh Sándorné cégvezetô
és Nagy Attila állattenyésztési ágazatvezetô fogad bennünket.

A tejfeldolgozó üzem

M

agyaralmás története az Árpád
korig nyúlik vissza. Az „ALMÁS”
– nevet feltehetôen az akkor itt
megtalálható almafák után kapta. Almatermesztés mindvégig jelen volt a település történetében, jelenleg is folyik a környéken almatermesztés. Az alma így vált
a település szimbólumává, olyannyira,
hogy megtalálható az a falu címerében
is. A faluban nagy hagyománya volt az állattartásnak. Manapság ez már nincs így,
rajtunk kívül, egy gazda tart állatot (juhot). Magyaralmáson mintegy 1600-an
laknak, folyamatos a fejlôdés, van óvoda, iskola és fogorvosi, orvosi rendelô is.
Németh Sándorné tagja a falu képviselô
testületének is, az ügyrendi bizottság elnöke. Mennyire igaz a mondás, mely
szerint az alma nem esik messze a fájától. Ezt csak azért teszem hozzá, mert
Németh Sándorné, Ilonka azzal zárja ismertetôjét, hogy falunak testvértelepülése is van. Hát persze hogy almás az is,
mégpedig az erdélyi Homoródalmás.

majd üzemgazdász és azt követôen fôkönyvelô lettem. A szövetkezetbôl alakult
meg 2000-ben a részvénytársaság. A tsz
megszûnése után a gazdaság területe
egyben maradt, ennek megfelelôen alakult ki a tulajdonosi szerkezete. A volt
szövetkezeti tagok, illetve azok leszármazottai, mintegy háromszázan vannak, ôk
birtokolják a mûvelt terület felét. A tulajdonosok száma folyamatosan növekszik,
mert a kis részvényesek nem adják el tulajdonrészüket, így az öröklés útján tovább aprózódik. Másik felét pedig bérli a
részvénytársaság. A bérleti szerzôdések
2016-ban járnak le, valószínû, hogy nem
sikerül majd az összes bérelt területet
megtartani, mert a környéken gazdálkodók is szeretnék növelni a mûvelt területüket. A tulajdonosokon múlik majd,
hogy kivel kötnek szerzôdést. Arra számítunk, hogy várhatóan csökken majd a
Zrt. által bérelt földterület nagysága. Korábban a férjem volt vezetôje a gazdaságnak. Már a jogelôd szövetkezet is ô

z Milyen nagyságú területet mûvelnek? Hogyan alakul a gazdaság egyes
ágazatainak jövedelem termelése?
z Szántóterületünk nagysága 1830 hektár és van 200 hektár nagyságú legelônk
is, ennek a fele az, mely alkalmas intenzív legeltetésre. A gazdaság jövedelemtermelô képességében a növénytermesztés játssza a fôszerepet, bevételünk
ötven százalékát adja. A terület 20 százaléka elegendô arra, hogy a tejtermelô
ágazat részére a szükséges takarmánynövényeket megtermeljük. A földterületünk nagyobbik részén haszonnövényeket termelünk, így búzát (most próbálkozunk a durum búzával) kukoricát, repcét,
napraforgót. Az állattenyésztési ágazatunk, mely a tejelô szarvasmarha tartását és a tejtermelést jelenti, adja árbevételünknek a 30-40 százalékát.

Németh Sándorné cégvezetô
A bevétel többi része a szolgáltatásokból származik. Ezek a gépekkel végzett
bérmunkák a termények bértárolásából
és a kavicsbánya bérbeadásából és a kereskedelmi tevékenységünkbôl a mûtrágya és vetômag eladásból származó bevételek. Reményeink szerint ebben az
évben egyre növekvôbb mértékben a feldolgozott tej értékesítésébôl származó
bevétel is számottevô lesz.
z A tejelô szar vasmarhatartásnak milyen hagyományai vannak? Hogy alakul az állatlétszám, milyen sajátosságai vannak az állattartásnak és a
takarmányozásnak? Ezt a kérdést
már az állattenyésztési ágazat vezetôjének, Nagy Attilának teszem fel.

z Mondja el nekünk, hogyan alakult
ki kötôdése a gazdasághoz?
z Itt születtem, itt kezdtem el dolgozni
1962-ben az akkori termelô szövetkezetben. Pénztáros volt az elsô beosztásom,

vezette, összesen 37 évig töltötte be ezt
a posztot. Sajnos két évvel ezelôtt elhalálozott, ezt követôen kerültem én a cég
vezetésének élére.

Nagy Attila állattenyésztési
ágazatvezetô bemutatja
a feldolgozó üzemet

z Mindig is sok állatot tartottak ezen a vidéken, köztük tehenet is. Napjainkra a
helyzet alaposan megváltozott. A faluban
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Az istálló melletti legelôn jól érzik magukat az állatok
már csak egyetlen ház van, ahol tehenet
tartanak. A szarvasmarha létszám 850900 között változik, ebbôl a fejôs létszám 280-300 egyed. A növendékek
száma 550 darab körül van. Az állatok
számára a helyben megtermelt tömegtakarmány képezi a TMR alapját. A silókukorica mellett egyre nagyobb szerepet
kap a lucerna és a takarmány fûfélék
részaránya. Kiegészítésként szeszipari és
cukorgyártás során keletkezô melaszos
melléktermékeket használunk. Napraforgó, szója és repcedara az, amit abrakként etetünk. A növendék marháinkat legeltetjük. Az elsô kaszálástól az ôszi fagyok beálltáig a legelôn vannak.
Minden istálló mélyalmos rendszerrel
mûködik. Egyelôre marad a mélyalmos
tartási rendszer, ezzel is meg tudunk felelni a minôségi tejtermelés körülményeinek. Az alkalmazott tartási rendszer
szerves része az istállók melletti legelô,
mely hagyományos karámrendszerrel, illetve villanypásztorral van védve. Az állatok a jó idô beálltával az ôszi fagyok beköszöntéig itt szabad levegôn tudnak tartózkodni, kedvükre tudnak mozogni és
pihenni.
Az utóbbi idôben jelentôsen tudtuk javítani az állomány egészségügyi státuszát. Ennek eredményeként telepünk
hármas-mentes.
A mélyalmos tartásnál fontos dolog a
lábvég betegségek megelôzése. Az évi
két alkalommal történô szakszerû körmölés sokat javít ebben. Nagy figyelmet
fordítunk a tôgygyulladásos betegségek
megelôzésére is. Ennek eredményeként
a szomatikus sejtszám mennyiséget az
elvárt határérték alatt tudjuk tartani.
A borjúhasmenés következtében 5-8 százalékos az elhullás. Ezen a téren a ketreces elhelyezésre való áttéréstôl – melyet
a közeljövôben tervezünk megvalósítani
– várjuk a kedvezôbb mutató elérését.

Egyelôre marad a mélyalmos tartási rendszer

Szaporodásbiológia programunkat korábban a Kaposvári Egyetemmel közösen
végeztük, most is az ottani szakember
felügyeletével történik ez. Az üszôszaporulatot a selejtezés pótlására és az állomány létszámának növelésére használjuk. Amennyiben lesz rá lehetôség exportra is szeretnénk értékesíteni.
z Milyen fejlesztési programot valósítottak meg az elmúlt években. Hogyan jutottak arra az elhatározásra,
hogy tejfeldolgozó üzemet építsenek? Kérdezem válaszra vár va a cégvezetô asszonyt és az állattenyésztési ágazatvezetôt.
z Gazdaságunk megalakulása óta folyamatosan fejleszt, beruház, korszerûsíti a
termelést. Az ÁTK-s beruházásoknál fontossági sorrendet alakítottunk ki a fejlesztéseket illetôen. Ennek sorában legfontosabb volt a szerves trágyatároló és a hígtrágya tároló megépítése a növénytermesztô ágazat gépeinek korszerû, nagy
teljesítményû traktorokra való lecserélése,
kombájnok cseréje, nagyteljesítményû
permetezô gép (70 millió forint) beszerzése a takarmányszárító korszerûsítése szénatároló megépítése a dolgozók számára
korszerû szociális épület kialakítása.
A tejfeldolgozó megépítéséhez hosszú,
rögös út vezetett. A Parmalat csôdje
után nagy súllyal nehezedett ránk az értékesítés gondja, ennek megoldására
jött létre a saját mozgóboltos értékesítésünk. Kezdésként egy mozgóboltot állítottunk rendszerbe, ma már ott tartunk,
hogy a termelt tej egyharmadát a két
mozgóbolton keresztül értékesítjük. Ez
nagyon jó eredménynek számít, tekintettel arra, hogy az egyik értékesítô autó
még csak a tavalyi évtôl kezdve mûködik.
A termelt tej nagyobbik hányadát most
az Alföldi Tej Kft. vásárolja meg tôlünk.

Ennek elôzménye az, hogy a Parmalat
bedôlése után egy ideig már volt kapcsolatunk az Alföldi Tejjel akkor kármentés
címén nagyon nyomott áron történt a felvásárlás, ezért felejtôs lett ez a kapcsolat. Ezt követôen a tejet termelôk által
alapított Fehérvár Tej Kft.-n keresztül egy
szlovák kereskedônek adtuk el, mely jó
árat fizetett érte és vitte tovább Olaszországba. Ez az értékesítési csatorna a tavalyi évben megszûnt. Pont a legjobbkor
jött az Alföldi Tej ajánlata, melynek értelmében tagok lehettünk felvásárlási szerzôdést kötöttünk velük.
A mozgóboltos tejértékesítés generálta
a feldolgozó megépítését. A vásárlók a tejen kívül más tejterméket is szerettek volna vásárolni, keresték a tejfölt, túrót, sajtot. Ez a szükségszerûség vezetett bennünket arra, hogy készítsünk feldolgozott
terméket, amit aztán a tejjel együtt tudunk értékesíteni. Nem volt ez könnyû
döntés, két évig érleltük a gondolatot.
Az utolsó csepp tejet a pohárba a kvótakivezetés utáni helyzet bizonytalansága
adta, mert nem lehetett tudni, hogyan
alakul majd a tej felvásárlási ára. A mostani alacsony tej felvásárlási ár nem lesz
tartós – jegyzi meg a fôállattenyésztô –
minden elemzés arra utal, hogy az év második felében már növekedés várható.
A tejfeldolgozó beruházás több mint 200
millió forintba került, pályázatból a támogatás 72 millió forint, a többit kellett önrészként biztosítani. Naponta átlagosan
8000 liter tejet fejünk, ennek még csak kis
részét, mintegy 10 százalékát dolgozzuk
fel. Folyamatosan növeljük a feldolgozott
tej mennyiségét, az üzem kapacitása
4000 liter tejmennyiség feldolgozását teszi
lehetôvé. A termékpaletta receptúráját tapasztalt szakember, Bognár Gábor állította
össze, ennek köszönhetôen a vásárlók körében rövid idô alatt kedvelt termékké váltak az itt készült portékák.

Â
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Habaró szerkezettel ellátott
savanyító tartály
z Mi jellemzi a kézmûves termékgyártásukat? Milyen terméket készítenek?
z A 4000 liter/nap kapacitású üzem az
összes alaptermék gyártására alkalmas.
Így különbözô sajtok, túró és túrókészítmények, vaj, tej, valamint a frissfogyasztású habart fermentált tejtermékek közül
tejföl, kefir és különbözô joghurtok készítésére is. A termékek elôállítását jelenleg
hárman végzik, munkájukat külsôs szakember segíti. Arra törekszünk, hogy modern technikai és technológiai háttérrel
dolgozva, a hagyományos készítési eljárások lényegét megtartva készítsük a kitûnô házi készítésû termékek ízét, állagát, megjelenését idézô tejtermékeinket.
Termékeink a kézmûves kategóriába sorolhatók. Egy részük megkülönböztetô
minôségi jelöléssel ellátott tejtermék,
egy másik részük pedig megkülönböztetô
minôségû jelöléssel ellátott kézmûves
tejtermék. Büszkék vagyunk a saját receptúránk alapján készített kézmûves Almási sajtunkra és a zsírszegény Almási
sajtunkra is. Termékeink jellemzôen nagyon sok kézi munkával készülnek úgy,
hogy a géppel végzett munkafolyamatok
is a dolgozók által irányítottak.
Termékeinket saját alapanyagból, adalékanyagok nélkül gyártjuk. A habart termékeink sûrû, krémes jellegét például
azzal tudjuk biztosítani, hogy a gyártáshoz olyan speciális hûthetô, fûthetô és
különleges keverô, habaró szerkezettel
ellátott savanyító tartályokat használunk,
amilyen kevés magyarországi feldolgozó
üzemben van. Dolgozóink a gyártási paramétereket a kívánt alvadék tulajdonságok elérése érdekében manuálisan, az
alvadék mindenkori viselkedésének
megfelelôen nagy szakértelemmel manuálisan szabályozzák.
A termékeink kiszerelése, csomagolása kézzel vagy egyszerû gépekkel, a poharas termékek esetében automata töl-
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tôgéppel történik. Az összes forgalomba
hozott termékünk arról ismerhetô fel,
hogy a csomagoláson megtalálható az
„Almási termék” felirat és az alma szimbólumot is tartalmazó céglogónk.
A jelenleg gyártott termékeink a tej
friss ízét megôrzô kíméletesen pasztôrözött palackos tej, a friss és érlelt gomolya sajt natúr, medvehagymás, fokhagymás, magyaros és fûst ízû változata, a
kelvirág állományú túró és a körözött túró, a vaj, a kefir, a 25 százalék zsírtartalmú habart tejföl, a natúr és a saját receptúra alapján készült lekvárt tartalmazó különbözô ízesítésû réteges joghurok,
valamint a zsíros és zsírszegény Almási
sajt. Természetes, hogy a szigorú higiéniai és szakhatósági elôírások betartásával
biztonságos termékeket tudunk eljuttatni
a fogyasztókhoz. Az üzem teljes technológiájához a gépeket és berendezéseket
a Milk Center Kft. szállította és szerelte
be. Az épületet a Tre-Men Kft. kivitelezte.
Mindkét cég kitûnô munkát végzett.
z Milyen tapasztalataik vannak a feldolgozott tej értékesítésének? Igazolódott-e döntésük helyessége a beruházást illetôen?
z Még nincsenek adataink a feldolgozott
termékek nyereségessége tekintetében,
mert a feldolgozó építésénél szükség volt
járulékos beruházásra is, másrészt az
üzembe állítással egy idôben felmerülô
egyéb költségek és belépett az amortizációs költség is, ebbôl adódóan a tavalyi elsô
évünk nem hozott nettó nyereséget - értékel a cégvezetô asszony. Annak ellenére,
hogy még nincs komoly bevételi eredménye a feldolgozó üzemnek, azt mondom,
hogy mindenképpen megérte, mert növekedett az értékesítési biztonságunk. Ettôl

az évtôl azt várom, hogy nagyobb bevétel
fog realizálódni, mint a feldolgozás nélküli
tej értékesítésének esetében. Nem akarunk az országos áruházláncokba bekerülni. A környék piacain kell, hogy ismertek
legyünk. Arra törekszünk, hogy sok helyi
kiskereskedésben legyen kapható a kézmûves termékcsaládunk. Jó dolog, hogy
beszállítunk szociális otthonba, vendéglátó
egységekbe, ezáltal is növekszik termékeink ismertsége. Örülünk annak, hogy egyre
többen keresnek meg minket, hogy vegyünk részt a környékbeli és megyei fesztiválokon, rendezvényeken.
Az ágazatvezetô fontosnak tartja megjegyezni, hogy nem volt könnyû az indulás. Az elsô év azzal telt el, hogy kialakítsák a termékkört, létrehozzák az értékesítési csoportot, elszámolási és számlázási rendszert stb. Mindezek mellett le
kellett gyôzni a fontoskodó, saját maga
fontosságát bizonyítani igyekvô bürokrácia akadályait.
z A gazdaságban van-e elég szakember? Ismeretes, hogy Székesfehér vár
közelsége miatt nincs számottevô
munkanélküliség. Mivel tudják megtartani a dolgozóikat?
z Gazdaságunkban 65 embert alkalmazunk folyamatosan, egész éven át. Jó fizetést tudunk számukra biztosítani, mely kiegészül a cafetéria-rendszerrel, sôt Igalon
a meleg vizes kénes családias fürdôhelyen megmaradt az „átkosból”az üdülônk
is. Két téliesített faházunk van, egyszerre
két családnak tudunk pihenési lehetôséget biztosítani. Minden bizonnyal ennek is
köszönhetô, hogy Székesfehérvár közelében, ahol jól fizetô munkahelyek csábítják
a munkát keresôket, nincs munkaerô
gondunk. Jó érzéssel tölt el bennünket,
hogy akár a részvényesek, úgy a dolgozók
is ragaszkodnak a gazdasághoz.
z Milyen fejlesztési elképzeléseik
vannak a jövendô idôszakra vonatkozóan?
z Tavaly árbevételük 1,3 milliárd forint
volt, annak 10 százalékát fordítottuk beruházásra, fejlesztésre. Legalább ilyen
nagyságrendben folytatjuk tovább a fejlesztéseket.
Borjúnevelést kell korszerûsíteni, át
kell térni nálunk is a ketreces rendszerre.
Az ivarzás megfigyelô rendszer bevezetését is meg kell oldanunk.

Tetszetôs csomagolás

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A tejipari szakképzés újjáéledése Budapesten – Innováció és hagyományok

Az FM Közép-magyarországi Agrárszakképzô
Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzô Iskola bemutatása
A budapesti Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzô Iskola 50 éve az élelmiszeripari
szakképzés egyik hazai központja. Kôbányai épületegyüttese, tanmûhelyei és laboratóriumi
egységei a kôbányai sörgyár, növényolajgyár, konzervgyár közvetlen közelében épültek fel.
Az iskola létrehozásakor az vezérelte az alapító Mezôgazdasági Minisztériumot, hogy
magas színvonalú, a kor élelmiszeripari technológiai követelményeinek megfelelô középfokú
oktatási intézményt hozzanak létre, amely kiszolgálja a fôváros és környéke nagyüzemi
élelmiszer-ipari üzemeit jól képzett szakemberekkel középfokon és technikusi szinten is.
z Kézen fekvô volt tehát az intézmény új, 2012-ben kinevezett vezetôsége számára az, hogy kihasználva az egyes tagintézmények saját gyakorlati bázisán történô termelési potenciált, felépítsen egy horizontális és vertikális termékláncot, és ennek egyik végpontjába a Bercsényi élelmiszeripari
tanmûhelyei kerüljenek.
z A váci Táncsics vagy, ahogy ismerik Váci mezô tangazdaságában négy százalékos átlagos zsírtartalmú tejet állítanak elô
Holstein-fríz, Magyar tarka és Jersey tehenek, amelynek egy része 2014 ôsze óta a Bercsényi újonnan felélesztett tejipari gyakorlati bázisára kerül.

AZ ÉLELMISZERIPARI
SZAKMUNKÁSKÉPZÉS KIHÍVÁSAI
Az FM KASZK székhelyintézményének fôbejárata
a Maglódi úton

A

z iskola, ahogyan az élelmiszeripar is, azóta átalakult, megváltoztak a körülményei. Egy dolog nem változott. Ma is a
szakma szeretete és a magas hozzáadott értéket képviselô, minôségi élelmiszer-elôállítás van a középpontban.

z A Bercsényi sok, azóta már sikeres, befutott élelmiszeripari
termelô cég tulajdonosainak, vezetôinek egykori iskolája, és
sok jelenlegi szaktanára is Bercsényis padokat koptatott középiskolásként.
z A kezdetektôl fogva szakminisztériumi fenntartású intézmény a gödöllôi egyetem szaktanári képzésének egyik bázis
gyakorlóiskolája. Így az itt dolgozó vezetô tanárok, mentortanárok nem csak szakmailag, de pedagógiailag is elkötelezettek, segítik az új tanári generáció képzését.

TERMELÉSI INTEGRÁCIÓ
z 2008 óta a Bercsényi lett a Közép-magyarországi Agrárszakképzô Központ székhelyintézménye és így másik három szakminisztériumi iskolával együtt, integrációban mûködik. Az iskolaközpontnak ezzel 1500 tanulója és 160 tanára lett és felöleli a
teljes agrárvertikumot az alapanyag termeléstôl az élelmiszer
elôállításig.

z 2013 szeptemberében elindult az új OKJ szerinti elsô élelmiszeripari szakmunkás osztály képzése. Ez az új szakma
zöldség- és gyümölcsfeldolgozást, tejipari képzést, sajt- és
tejtermékgyártást, sörgyártást, pálinkafôzést, üdítôital-gyártást foglal magában és olyan szakembereket képez, akik
megállják a helyüket a kisüzemekben több élelmiszeripari területen is. A képzés elindulásával újra elôtérbe került tehát a
sajt- és tejtermékgyártás, amely korábban eltûnt a hazai szakképzési palettáról. Nagy feladat, komoly szervezés, utánajárás és anyagi ráfordítás volt szükséges ahhoz, hogy gyakorlatilag a semmibôl felépítsen az iskola egy tanmûhelyt és újra
felélessze a tejes hagyományokat.
z A 2013 szeptemberében indult elsô élelmiszeripari szakmunkás osztály most készül a 10. évfolyam (2. képzési év) befejezésére és jövôre szakmai vizsgát tesznek. A képzési program
szerint ebben a tanévben töltötték a teljes évet a tejes tanmûhelyben, és így a tanév végéhez közeledve elmondhatjuk, az
iskola sikerrel vizsgázott.

A „TEJKONYHA”
z A tanmûhelyt egy nagy alapterületû tanterembôl alakították
ki. A „tejkonyha”, ahogy hívják rozsdamentes asztalokkal,
padlóösszefolyóval, megfelelô épületgépészeti felszereléssel,
burkolt falfelülettel, hûtôszekrényekkel, tejhûtô tartállyal, gáz-
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A tanulók a képzés során nem
csak a termékelôállítás mûveleteit,
hanem az ezt alátámasztó és
kiegészítô laborvizsgálatokat is
megtanulják. A minôség és a
hatékonyság a teljes képzési folyamatban fontos szerepet játszik.

A tanulók számára az igazi
gyakorlat az, amikor saját maguk
tapasztalhatják meg testközelbôl
a termék elôállítás folyamatát.

tûzhellyel, gázzsámollyal felszerelt, de az egyik sarok a helyszíni laborvizsgálatok elvégzésére is alkalmas, ott ehhez is megtalálható minden szükséges eszköz.
z A tanév végén további fejlesztéseket terveznek, amelyek a jelenleg csak „belsô” termelésre dolgozó tejkonyhát alkalmassá
teszik olyan termékek elôállításra is, amelyek a vásárlók számára is elérhetôek lesznek az iskola tanboltjaiban.
z A tejkonyha minden második héten fogadja a tanulókat, akik
ekkor hétfôtôl-péntekig sajtot és más tejtermékeket gyártanak.
Nagy sikere volt a csapat tejfölének, túrójának, joghurtjának és
sajtjainak is. A tanulók elsajátítják a beérkezô nyerstej kezelésének, feldolgozásának minden lépését. Az idei tanévben sok
fázist „házi megoldásokkal” tudtak bemutatni, így pasztôrözni
korszerû berendezés híján, hagyományos módon, fazékban, lábasban való melegítéssel is megtanultak a tanulók. Szerencsére az iskola jó kapcsolatokat ápol az Állatorvosi Egyetemmel,
amelynek tejfeldolgozó laborjában a diákok megtanulhatták a
nagy kapacitású, legmodernebb eszközök használatát is.
z Az iskola vezetése a tejipari szakképzés felélesztését nagy kihívásnak tekinti, amely az intézmény jövôje és az élelmiszeripari ágazat változásai miatt is nagy jelentôségû. A Bercsényi filozófiája az, hogy az iskola a tanulókért van, és úgy kell változnia,
alakulnia, hogy folyamatosan képes legyen megfelelni a bennünket körülvevô társadalomváltozó igényeinek. Ehhez nagyon
jó alap a Bercsényi szakmai tanári közössége, akik közül többen is elismert tejipari szakemberek és az elméleti és gyakorlati képzésben is tapasztalatot és szaktudást képviselnek.

A JÖVÔ
z A tejipari szakképzés újraépítése, felélesztése a jogszabályi
elvárásokon túl is szükséges lépés volt, amely az iskola szakmai koncepciójának része. Rengeteg megkeresést kap az iskola kis sajtkészítô vállalkozásoktól, tejfeldolgozó kis- és középvállalatoktól, hogy a hosszú ideje elérhetetlen tejipari szakképzést tegye elérhetôvé felnôttképzésben is, tanfolyamokon, annak érdekében, hogy a vállalkozások olyan szakemberekkel
dolgozhatnak, akik nem csak a gyakorlatban ismerik a fogáso-

A tanulók által elkészített
sajtokat és egyéb termékeket a
gyakorlatok végén minôsítik,
majd „kóstolják”.

kat, de rendelkeznek a tejjel való bánásmód elméleti alapjaival
is. Olyan képzésre van szükség, amely a termelô szektorral
együttmûködve, innovációra, önálló munkavégzésre kész, szakmájukat szeretô szakembereket bocsát ki. Ennek megfelelôen
a 2015/2016-os tanévtôl az iskolarendszerû képzésen túl
rendszeres felnôttképzések indítását is tervezi az intézmény.
2 DR. VÁRI ANIKÓ
Szakmai fôigazgató-helyettes, vari.aniko@kaszk.hu
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A kecske olyan,
mint egy jó szeretô
Budapest XVII. kerületével Rákosmentével, közismertebb
nevén Rákosborzasztóval közvetlenül határos Pécel.
Ennek a kisvárosnak a szélén találjuk Orbán Ferencék
családi gazdaságát, mely lakóházukkal közös telken van.
rom nôivarú volt. Akkor ezekhez már kellett egy bak is. A bak áldásos tevékenysége révén gyarapodásnak indult az állományom, mindeközben én egyre jobban
megkedveltem ezeket az állatokat.
z A környéken az emberek „Kecskés
Ferinek” becézik. Ez arra utal, hogy különleges a kötôdése ezekhez a kis kérôdzôkhöz. Miért szereti a kecskéket?

„Kecskés Feri” bemutatja
a gazdaságát

É

rkezésünkkor a bejáratnál két
puli várt, kérô tekintettel néztek
ránk, bizalmasan hozzánk simultak. Kisvártatva megérkezett a ház aszszonya, ki elmagyarázta a pulik viselkedésének okát. Kiderült, hogy a birtokra
látogató törzsvásárlók finom falatokkal,
még csokoládéval is kényeztetik a kutyákat. Ezt a módit már megszokták a derék
négylábúak, jogosan követelték hát jussukat tôlünk is. Az esetbôl okulva, már
most megígérem, legközelebbi látogatásomkor nem fogok üres kézzel érkezni és
nem okozok csalódást a nagyszerû házôrzô párosnak.

z A kecske olyan, mint egy feleség, vagy
még inkább, mint egy jó szeretô. Dédelgetni, babusgatni kell. Úgy vélem a kecskének lelke van, intelligens állat. Nem
haragszom érte, hogy elneveztek és így
hívnak. Nekem ez tetszik.
Van egy 15 éves kecském is, tejet már
nem ad, de tartom továbbra is. A kecskék 8-10 évig adnak tejet, de 20 évig is
elélnek. Az idôsebb kecskékhez természetes módon erôsebb a kötôdésem.
Azoknak nevet is adtam. Úgy látom és
érzem, hogy ôk is kötôdnek hozzám, tehát kölcsönös ez az érzés. Az állattartás
alapja az állatok szeretetén nyugszik. Engem nem a pénz motivál, nem az ad erôt
napi tennivalóm végzéséhez. Az állatok

z Orbán Ferenc családi gazdálkodót,
házigazdánkat arról kérdezem, hogy
a tehenek tartása mellett mióta foglalkozik kecskékkel?
z Már 15 éve annak, hogy kaptam egy
kecskét. Akkor mindenféle állatot tartottam,úgy gondoltam, hogy a kecskével
színesebb lesz az állatseregletem. Nemsokára kiderült, hogy vemhes, de nemcsak szimplán volt az, mert nem is egy,
hanem két kisgidája lett. Akkor már ott
voltam 3 kecskével, ráadásul mindhá-

Magyar tejelô fajtájú kecskék

szeretete az egy megfoghatatlan, szóban
kifejezhetetlen érzés, ami az ember lelkületének az alapját képezi.
Így tudom meghatározni viszonyulásomat a kecskéhez. Néha egyet-egyet értékesítésre levágok ugyan a kevés tejet
termelôk közül, de én nem tudnám megenni a húsát. A sajtot azt megeszem, de
a húsát azt nem.
z Hogy tudja azt megoldani, hogy folyamatosan legyen tej a sajtkészítéshez? Milyen fajtát tart?
z A kecske létszám már túlhaladta a 200
egyedszámot. A tejelô létszám, melyet
most fejek az állomány 1/3-t teszi ki.
A másik 1/3-a most pihen, júniusba fog
elleni. Az elletés idôpontjának eltolásával
tudom biztosítani, hogy egész éven át folyamatosan tudjak tejet termelni.
A kecskék fajtája magyar tejelô. Ezt a
fajtát a gödöllôi egyetemen, dr. Molnár
József tenyésztette ki. Személyes ismertség révén nekem sikerült tôle bakot vásárolni, ezzel tudtam megalapozni évekkel
ezelôtt az állományomat. Már tíz éve tartom ezt a fajtát. A tejmennyiség növelése
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céljából most Alpesi fajtával történik a keresztezés. Négy alpesi bakot tartok. Negyven tejelô kecske jut egy bakra. Ennek a
fajtának az a nagy elônye, hogy nagy az
ellenálló képességük. Az elhelyezési és
takarmányozási feltételekkel szemben
igénytelenek. Télen is nagyrészt a szabadban tartózkodnak, jól bírják a nagy hideget. Az elmúlt tíz évben nem volt elhullás,
betegség nem fordult elô.

z Milyen sajtot készítenek? Milyen
egyedi jegyeket hordanak magukon
az itt készült kézmûves sajtok?

z Hogy oldja meg a kecskék takarmányozását?
z A tömegtakarmányuk réti szénából, lucernaszénából, árvakelésen kaszált szénából és árpa szalmából készült keverékbôl áll. Az árvakelésen kaszált szénában
parlagfû is található, melynek hatására a
kecskék teje a szénanáthában szenvedô
allergiásokra jó hatással van. Vannak
olyan vásárlók, akik kimondottan azért
veszik a tejet, hogy ezzel csökkentsék az
allergiás tüneteket. A szénakeverék etetése kiegészül kevés abraktakarmánnyal.
Az abraktakarmány búza, kukorica, tritikálé, árpa, melyet saját magam darálok
le és keverem össze.
Folyamatosan egész éven át ezt a keveréket kapják, ezáltal a tej íz világa,
összetétele állandó marad. Az elmúlt tíz
évben ezt a gyakorlatot folytattam a takarmányozás területén, ez bevált.
A gidák 2-3 hónapig az anyatej mellé
kecsketápot kapnak, ezáltal több marad
fejésre.
A kecskék tartására szolgáló karám
úgy van elkészítve, hogy azok résein a gidák szabadon mozoghatnak ki be, így
hozzájutnak a karámon kívül elhelyezett
a táphoz is.

Bendegúz az egyik kedvenc

A tehén állománynál a magyartarka fajta a meghatározó
z Mennyi tejet ad egy kecske és hogy
történik annak a fejése?
z Napi kétszer történik a fejésük. Naponta egy kecske átlagban 1,5 liter tejet ad.
Tíz hónapon keresztül lehet ôket folyamatosan fejni. Elegendô számukra a 2
hónapos pihenés ellés elôtt. A fejt tej
zsírtartalma közel 4%-os, ez nagyon jól
használható a sajtkészítéshez.
Nyakbefogós fejôállásban egyszerre
két kecske kerül fejésre. A fejô sajtárból
a tej a hûtôtartályba kerül, itt 4 fokra lehûtve tároljuk a feldolgozásig.
z Beszéljünk most a tehenekrôl is.
Milyen fajtát tartanak?
z A Magyar Tarkára alapozott tehén létszám már eléri az 50 egyedet. Köztük
találhatók holstein – friz, jersey, és limuzin keresztezések. Ez utóbbi egyértelmûen húshasznú.
Ezek a keresztezések azt a célt szolgálják, hogy a tejelô tehenek számát növelni, illetve szükség szerint pótolni tudjam.
A hús hasznúaknál pedig a vágóhíd aktuális igényét így ki tudom elégíteni. A vágóhidak alapanyag igénye mindig változik. Van, amikor magyar tarka fajtájúra,
van amikor kimondottan hús, tehát a limuzin fajtájúra, de van amikor az olcsóbb holstei friz fajtájú hízóbikára van
kereslet. Minden szaporulat felnevelôdik
a gazdaságban és úgy értékesítem.
A tehenek takarmányozása is szénakeveréken alapul, melyet abraktakarmánnyal egészítek ki, ily módon a tehéntej esetében is tudom biztosítani egész
év folyamán az azonos minôséget. A fejés mobil fejôgéppel történik. A tej ezután feldolgozásig hûtô tartályba kerül.

z Tehén és kecsketejbôl, heti 2-3 alkalommal készül sajt. Ez olyan szertartás,
melyet feleségemmel együtt csinálok.
Egy-egy alkalommal 300 liter kecske illetve tehéntejet tudunk feldolgozni. Egyszerû
kis sajtkonyhánk van, benne két fôzôüst.
Ezek nem szabvány sajtüstök, én alakítattam át ezeket erre a célra. Eredetileg dupla falú, gôzzel mûködô fôzôüstök voltak.
Most a dupla falában a megfelelô hômérsékletû víz cirkulál. A tejet 60-63 fokra
melegítem fel, ezt a hôfokot 30 percig tartom fenn,utána visszahûtöm hideg vízzel
30-33 fokra. Ekkor kapja meg az oltóanyagot, mely a Tejgazdasági Kutató Intézetbôl szerzek be.
Csak természetes anyagokat és fölözés nélküli, teljes tejet használunk. A tehéntejnél a zsírtartalom legalább 3,5%os, a kecsketejnél ez az érték közelít a
4%-hoz, tehát jó zsírosak a sajtjaink.
Mindkét fajta tejbôl félkemény sajtot készítünk. Érési idejük 2-3 hét, maximum
egy hónap. Tovább nem tudnak érni,
mert elviszik a vásárlók. A sajtokat natúr,ízesített és füstölt változatban készítjük. Ezek közül a vásárlók inkább a natúrt
kedvelik,de leginkább kedvelt a gyúrt sajt
a parenyica, melyet füstölt változatban
készítünk.
Vevôi igényeknek megfelelôen készülnek az ízesítések. Készítettünk már Füstölt baconos, Aszalt szilvás, Füstölt mákos ízesítésût is. A teljes skála az ízesítettek vonatkozásában mintegy 20-ra tehetô, ezek közöl legalább 12 az, ahol az
ízesítés mellé a füstölés is társul. Kecs-

Legkedveltebb termék a füstölt
parenyica
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ketejbôl a füstölt sajtválasztékunk, melyet leggyakrabban készítünk, a következô: Natúr, Snidlinges, Diós, Színes borsos, Fokhagymás, Chilis, Szárított paradicsomos bazsalikommal, Olivás kakukkfûvel. Füstölés nélkül készült sajtjaink:
Pritaminpaprikás, Medvehagymás, Lestyános, Kapros, Vargánya, Natúr, Gombás, Lilahagymás.
Tehéntejbôl készülô sajtjaink: Natúr,
Füstölt natúr, és Parenyica.
A füstölést azt saját magam végzem.
Ez természetes füstölés, leginkább tölgy
és bükkfa fûrészport használok erre a
célra. A sajtok Fanny márkanév alatt kerülnek forgalomba. A közvetlen helyi értékesítésen túlmenôen 4-5 viszonteladó
segítségével jutnak el a fogyasztóhoz.
Tehén és kecsketejet is lehet nálunk
vásárolni, ezeket nem palackozzuk, kimérve tudjuk adni a kívánt mennyiséget.
z Mennyire elégedett gazdálkodásának eredményével, milyen ter veket
dédelget magában?
z Erre a kérdésre a válasz általában az
szokott lenni, ha még egyszer kezdhetném, akkor is ezt csinálnám. Így vagyok
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ezzel én is. Annyiban csinálnám másként, hogy sokkal határozottabban és
nagyobb energiával tenném a dolgomat.
Most visszagondolva kár érte, hogy hogy
az elsô 5 évben csak hobby szinten
kecskéztem… Nem bántam meg érdemes kecskével foglalkozni. Azt mondom
a fiataloknak, kik jövôjüket a kecskével
való foglalkozással képzelik el, hogy ne
feltétlen a pénzt lássák ebben a dologban. Látni kell ennek a szépségét. Számomra a legnagyobb elismerést és sikerélményt jelenti, mikor kisgyermekes
anyukák a gyerekekkel együtt ide jönnek
és megelégedéssel távoznak utána.
Most van tervezés alatt a savóból készülô orda készítése. Már rendelkezésre
áll a gôzzel mûködô fôzô üst. Az erdélyiektôl tanultam az ordának a készítését.
A savót fel kell fôzni, akkor a tetején kicsapódik a fehérje. Azt le kell csöpögtetni, 12 óra alatt ez megtörténik. Ennek
eredményeként kapunk egy túró kinézetû anyagot, mely sokkal inkább krémesebb jellegû mint a túró. Kísérleteim jól
sikerültek, nemsokára ezt is készíteni
tudom értékesítésre. Az ordának megvan az az elônye, hogy a tejérzékeny
emberek is fogyaszthatják, mert nem

tartalmaz kazeint. A megmaradt melléktermék sem vész kárba, vízzel hígítottan
a növendék borjakkal és kecskékkel itatom meg.
Jó lenne, ha megoldódna a munkaerô
problémám. Nem titok, hogy a nettó
120 ezer forintos fizetésért sem találok
megfelelô alkalmazottat.
Az eddig rendelkezésre álló földterület
30 hektár volt, amin gazdálkodtam. Az
idei évtôl sikerült 10 hektárral növelni azt.
A rendelkezésre álló terület elegendô ahhoz, hogy a szükséges tömegtakarmányt
saját erôbôl biztosítani tudjam. A szükséges abraktakarmány felét tudom így megtermelni, a többit azt vásárolni kell. Számításaim szerint az állatlétszám okán
150 hektárra lennék jogosult. Optimista
vagyok abban a tekintetben, hogy a környéken lévô állami tulajdonú földbôl kapok lehetôséget a bérlésre. Ebben nagyon bizakodom… Évente növekvô árbevételt tudok elérni a kis családi gazdasággal, ezt a folyamatot szeretném folytatni.
Az állomány létszámát már nem szeretném növelni. A termelés korszerûsítését
szeretném megvalósítani.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Biotechnológiailag elôállított
és kezelt állatok termékei,
mint élelmiszerforrások
Az ENSZ elôrejelzése szerint, a föld lakossága 2050-ig
elérheti a 9,3 milliárd fôt. A fenntartható fejlôdés, illetve az
emberiség jövôbeni élelmiszerrel történô ellátása érdekében
a biológia, a mezôgazdaság, és az ipari termelés növelésének
új útjait keresik. Ennek egyik megoldása lehet, az új
biotechnológiai módszerek kidolgozása, illetve alkalmazása
a mezôgazdaságban. Ennek érdekébe világszerte óriási
kutató munkába kezdtek a különbözô kutatóintézetek.

A

z elmúlt évtizedekben, a biotechnológia óriási fejlôdésen ment
keresztül. A további fejlôdés lehetôségei szinte korlátlanoknak tûnnek.
De ezzel egy idôben, számtalan elôre
nem látható probléma is felmerül. A jelenben, a helytelenül megválasztott
élelmiszerbiztonsági intézkedések hatásai, a közeli, vagy a távoli jövôben, jóvátehetetlen módon, esetleg csak generációk múlva jelentkezhetnek a fogyasztóknál. Tekintettel arra, hogy az állattenyésztésben, ezen belül a kérôdzô állatok esetében is komoly biotechnológiai
kutató, illetve gyakorlati munkák folynak, ezért természetesen a teljességre
távolról sem törekedve, néhány gondolatot szeretnénk felvetni, amelyek elsôsorban, élelmiszerbiztonsági szempontból tarthatnak számot.
z A biotechnológiai módszerek alkalmazásakor elsô helyen a klónozás szerepel. A klón, egy sejt, illetve egy élôlény
genetikailag azonos másolata. Vagyis ez
a módszer alapvetôen egy reprodukciós
technológiának tekinthetô, amely során
egy sejtbôl kinyert genetikai örökítô
anyag (DNS) felhasználásával, eredeti
egyeddel azonos új egyedet állítanak elô.
Pl. ilyenek a természetben az egypetéjû
ikrek, vagy a megtermékenyített petesejtek osztódása során végzett, különbözô
embrió-manipulációk útján létrehozott
utódok (pl. un. zigóta (embrió) felezés
stb.). Az eljárás során, az eredeti genetikai anyagban változtatás nem következik
be (vagyis nem juttatnak be idegen
gént, vagy géneket, a sejtbe). Ezeket a
korszerû szaporodás-biológiai és biotechnológiai ismeretek alkalmazásával,

embrió-átültetéssel beültetetik az úgynevezett dajka anyaállatokba, amelyek ezután az embriókat kihordják. Az ilyen
egyedeket nem tekintik GM (genetikailag
módosított) állatoknak. Ezeknek a módszereknek a gyakorlati alkalmazása az állattenyésztés területén rendkívül nagy jelentôséggel bírnak. Pl. nagy tejtermelésû
tehenek, vagy kiváló húsformákat mutató bika egyedek gyors és viszonylag olcsó
elszaporítása, stb.
z A klónozás egy másik módszere során,
a klónozni kívánt élôlény felnôtt testi
sejtjébôl (pl. tôgy hámsejtjébôl) kinyert
sejtmagját bejuttatják egy olyan meg
nem termékenyített petesejtbe, amelynek sejtmagját korábban már eltávolították. Ezt követôen enyhe elektromos stimulálással osztódásra bírják, és az így
létrejött embrió klónt beültetik egy anyaállatba, amelynek a méhében kifejlôdik
az egyed. A megszületô élôlény minden
sejtmag DNS-e (örökítô anyaga), azonos
az eredeti testi sejt donorjáéval. Ilyen
módszer alkalmazásával született meg
pl. a Dolly klónozással elôállított birka.
z Egy harmadik módszer szerint, géntech no ló gi á val (pl. gén be ül te tés sel)
kombinált klónokat, vagy is GM állatokat hoznak létre az orvostudomány, a
genetika, a gyógyszerkutatás, az állattenyésztés számára, valamint különbözô tech ni kai anya gok elô ál lí tá sá ra.
Ezeknek az egyedeknek a létrehozásának óriási szerepe lehet az egyes biológiai folyamatok megismerésében, illetve megértésében, a különleges egyedi
sajátságokkal rendelkezô állatok elôállításában és megtartásában, a veszélyez-

tetett állatfajok és fajták megmentésében, a gyógyászati alapanyagok elôállításában stb. Továbbá, a kiváló tulajdonságokkal rendelkezô (pl. nagy tejhozamú, ki vá ló ta kar mány-hasz no sí tá sú,
jobb gyapjúminôségû, kiváló növekedésû erélyjel rendelkezô állatfajok, és fajtájú stb.) egyedek létrehozásában, és
elszaporításában. Az úgynevezett technikai anyagok elôállításának egyik példája, amikor egyes pókfajokba génbevitellel olyan „háló” elôállítására késztetik
ôket, amelyekbôl a legkiválóbb minôségû golyóálló mellények készíthetôk.
z Azonban meg kell jegyeznünk, hogy
azoknál a klónoknál, ahol a genetikai állomány ugyan azonos, a megjelenésüket
(fenotipusukat) azonban nem csak ez
határozza meg, hanem a környezeti tényezôk is befolyásolják. Vagyis az egyedek nem lesznek teljesen azonosak.
A módszerek alkalmazása során az is kiderült, hogy a sejttenyésztés során, genotípusos (örökletes) eltérést okozhatnak az idônként jelentkezô genetikai módosulások is. (pl. a petesejt eredetû
mitokondriális DNS jelenléte stb.)
z A klónozás és a géntechnológiával
kombinált módszerek alkalmazása során
ma még számos technikai és biológiai
akadállyal szembesülnek a szakemberek. Alapvetô problémaként jelentkezik
az alacsony hatékonyság, a magas költségek, a nagy magzati, illetve újszülött
elhullások, és bizonyos fejlôdési rendellenességekkel született egyedek megjelenése, stb. De felmerülnek állatjóléti, és
állategészségügyi, etikai és élelmiszerbiztonsági problémák is. A hatósági ellenôrzést, és a nyomonkövehetôséget
pedig nehezíti, hogy gyakran nincsenek
semmilyen kimutatható különbségek, a
klónok, és a hagyományos tenyésztéssel
létrejött állatok között.
z Külön problémaként jelentkezik a bizonyos meghatározott céllal, biotechnológiailag kezelt, és levágott állatok húsa,
illetve a termelt termékeik, (pl. tej) élelmiszerként történô felhasználása. A köz,-
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és járványügy fejlôdésével, visszaszorultak azok a vírusos, baktériumos és élôsködôs (parazitás) emberi fertôzôdések,
amelyek az állati eredetû élelmiszerekkel
terjednek. Helyettük elôtérbe kerültek
azok a lehetséges veszélyek, amelyek a
biotechnológiailag módosított élelmiszerek révén fenyegethetik az emberiséget.
Az élelemül fogyasztható állatok (szarvasmarha, juh, kecske, nyúl, baromfi,
hal, kagyló) igen kedvelt alanyai a biotechnológiai beavatkozásoknak. Mint láttuk, míg a sejtmag átültetés nem okoz
változást az örökítô anyagban, addig a
génkezelés, módosíthatja a DNS-t (az
örökítô anyagot). Ennek az eredményeként változhat az állat hús- a tej-, vagy a
tojásnak az összetétele.
z Más esetekben, olyan anyagok elôállítására késztetik a szervezetet, amelyeket
gyógyszer-, vakcina-, stb. gyártáshoz, illetve ipari termékek alapanyagául használnak fel. A veszély abban rejlik, ha
ezek az állatok, illetve termékeik, (pl. tej)
emberi fogyasztásra kerülve, megjelenhetnek a szervezetben. Mivel hatásuk
ma még ismeretlen, emiatt esetleg beláthatatlan következményeket okozhatna
a fogyasztók örökletes anyagában, vagy
az egészségi állapotában. (pl. bizonyos
allergiás betegségek kialakulásában, különbözô immunrendszeri betegségek
megjelenésében, egyes fertôzô betegségekkel szembeni védettség megszûnésében, stb.) Ezért, a például a szövet, vagy
szervátültetés céljára létrehozott állatok
szöveteik, és szerveik eltávolítása után
sem használhatók fel élelmiszer, illetve
takarmány gyártása céljára. Az viszont
feladata lehet az élelmiszerként való forgalmazásnak, ha az átültetett gén, vagy
géncsoportnak az a célja, hogy javuljon a
hús minôsége, vagy a tej összetétele stb.
De olyan biotechnikai beavatkozás is elképzelhetô, amelynek eredményeként,
megszûntethetôek a tejben lévô allergizáló fehérjék, vagy hogy minimális menynyiségû legyen a tejcukortartalom, a tojásban csökkenjen LDL koleszterin tartalom, vagy a HDL-é növekedjék, stb.
z Példaként szokták felhozni, amikor
többféle állatfajba is beültettek olyan géneket, amelyek kórokozók ellen védôanyagok szintézisét teszik lehetôvé. Például a lizosztafin nevû baktérium-ellenes
fehérjének nagy hasznát veszik a tehenek, mert óvja ôket, Staphylococcus
aureus baktérium okozta tôgygyulladásoktól. De ez a fehérje a tejen, és a tej-

2015. MÁJUS

termékeken keresztül bekerül az ember
tápcsatornájába, és ott olyan mikrobákat
is elpusztíthat, amelyek hasznosak, vagy
nékülözhetetlenek az emberi szervezet
számára. Ezen túlmenôen a tejfeldolgozás során, bizonyos tejsavbaktériumok
szaporodását is gátolhatja, amivel komoly technológiai zavarokat, és károkat
okozhat. Veszedelmesebb az az eset,
amikor a nem kellô adagú védô fehérje
jelenléte esetén, az említett kórokozó ellenállóvá válik, és ismét betegséget
okoz. Emiatt nagy körültekintéssel kell
eljárni ezen a területen folyó kutató
munkáknál, illetve a kutatási eredmények felhasználásánál.
z Az állatklónozással kapcsolatban, a
rendelkezésére álló szakértôi vélemények egyeztetése után, az Európai Élelmiszer Biztonsági Hivatal (EFSA),
2010-ben, az alábbi állásfoglalást, illetve kockázat becsélést tett közzé:

– A testi sejt átültetéssel létrehozott állati klónok esetében nagyobb az elhullási arány, valamint a fejlôdési rendellenességekkel született állatok száma,
mint a hagyományos módszerekkel
tenyésztett állatoknál.
– Élelmiszerbiztonság szempontjából
ma nincs arra utaló jel, hogy különbség lenne a testi sejt átültetéssel lét-

–

–

–

–

rehozott klónok, és azok utódaiknak
húsa, és tej összetétele a hagyományosan tenyésztett állatokból származókétól.
Még kevés információ áll rendelkezésre a szarvasmarhán és sertésen kívül,
egyéb állatfajok klónozásáról, ezért jelenleg a kockázatbecslést csak az említett a két fajra lehetett elvégezni.
A különbözô nem élelmiszer elôállítás
céljából létrehozott genetikailag módosított állatok húsát, vagy termelt
termékeiket, (pl. tejet), illetve a belôlük elôállított termékeket nem szabad
emberi fogyasztásra, vagy takarmányozás (takarmány elôállítás) céljára
felhasználni.
Élelmiszerbiztonsági szempontokat figyelembe véve további vizsgálatok
szükségesek a génkezelt állatok élelmiszerként történô felhasználására.
Ma még több gazdasági haszonállatfaj
esetében a klónozás kockázatbecslésére nem áll elegendô adat. (kecske, juh,
baromfi, nyúl, ló, bivaly, hal, kagyló)

z Az EFSA beszámolója szerint a klónozás
hatékonysága ma, a szarvasmarhák esetében, mintegy 10%, a sertéseknél 6%,
míg a természetes úton tenyésztettekénél
az ellési arány 40-55%-ra tehetô.
2 MERÉNYI IMRE

Eladták a Kuntej Zrt-t,
a vevô a BSA
International SA
Megvásárolta a tiszafüredi Kuntej Zrt.-t a belgiumi
székhelyû BSA International SA, amely mögött a
világ legnagyobb tejtermékgyártó vállalata, a francia
Lactalis Csoport áll.

A

Lactalis eddig nem volt jelen a magyar tejfeldolgozásban, mivel itt csak
kereskedelmi céget mûködtetett. Az akvizíció része lehet a csoport
folyamatos terjeszkedô politikájának, de a Kuntej megvételével most olyan
céghez jutottak, amely a hazai tejpiacon is kisebb méretûnek számít.
z Belépett a magyar tejiparba a francia Laktalis, miután a csoportot tulajdonló, belgiumi központú BSA International SA megvásárolta a tiszafüredi Kuntej
Zrt.-t. A tulajdonosváltás már március elején megtörtént, de a tranzakcióról
nem nyilatkoznak a felek. A mintegy 5,5 milliárd forint éves árbevételû, eddig
magyar családi kézben lévô Kuntejet a tulajdonosok azután értékesítették,
hogy Kovács István tulajdonos-vezérigazgató nyugdíjba vonult. (Agrárszektor)

21

www.tejgazdasagiszemle.hu

Írónak tehenész vagyok, tehenésznek író

Az állattenyésztô irodalmár
Hartay Csabát elsôsorban íróemberként ismerik. Több verseskötete jelent már meg, Viharsarki kattintós címmel sikeres blogot mûködtet, nevét elsôre nem társítják más munkával.
Elsô verse az ELTE lapjában jelent meg 1997-ben, a Sárkányfûben, és azóta folyamatosan
publikál. Elég nagy visszhangot váltott ki életrajz-ihletésû prózai mûve, a „Lerepül a hülye
fejetek”, melyben saját múltjáról, és a barátaival átélt kalandokról írt. Kevesen tudják róla
– verseit olvasva –, hogy állattenyésztô. Szarvason, a Kákai területen dolgozik több mint
húsz munkatársával együtt a Laktárius Kft-ben, amelynek fô területe az állattenyésztés.
érdeklôdés, a kötet egy ideje elôrendelhetô a Líra oldalán, máris vannak vásárlók. Mire ez az interjú megjelenik, már minden
nagyobb könyvesbolt polcán ott a lesz a NEM BOCI!
z Blogját nagyon hamar megtaláltam az interneten, elismerésem érte, de hogy hol, és hogyan dolgozik, arról
nagy nehezen fedeztem fel néhány adatot. A Laktárius
Kft. Szar vason a volt állami gazdaság kákai kerületének
területén 700 szar vasmarhával és mintegy 500 ha bérelt
tömegtakarmány-termô területtel gazdálkodik 1993. február 1-tôl. Szinte csak ennyit. Tudna munkájáról bôvebben mondani valamit? Annyit már tudok, hogy édesapja
halála óta szinte „kényszerbôl viszi” a gazdaságot.

A 22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja
könyvét a szerzô, Hartay Csaba. Fotó: Bódi Ágnes
z Most pedig, mire lapunk megjelenik, már „piacon” lesz
a Nem boci címû könyve, amelyrôl úgy nyilatkozott, hogy:
„az a szar vasmarhatelep mindennapjai. Valós és fiktív
személyek mesélik el az olvasóknak, hogy mibôl áll a
munkájuk, mirôl beszélnek egymással, mire vágynak, kit
küldenének el melegebb éghajlatra. Trágya- és életszag:
100%”. A kiadója azt írta: A NEM BOCI! ötven rusztikus
történetbôl összeálló tehenészregény, egy könyv, amely a
népi írók legnemesebb hagyományaira épít, a
mai magyar próza legüdébb nyelvét használja,
és az üzletemberek legaktuálisabb problémáira reflektál, plusz még vicces is. Milyen fogadtatásra számít a könyvével?
z Ezt nem lehet elôre kiszámítani. Természetesen
nem tudok, és nem is kell minden olvasói rétegnek
megfelelni, annyi tudható, hogy ez a vidék-tehenészet-mezôgazdaság téma nem mindenkit hoz
lázba. De hátha mégis belelapoznak olyanok is,
akiktôl távol áll a könyvemben bemutatott világ.
És esetleg szórakoztatónak találják majd. Az eddigi
visszajelzések jók. Folyamatosan közlök rövid részleteket a könyv facebookos oldalán. A kötet anyagából már jelent meg néhány irodalmi lapban pár
fejezet. Ott is szerették, úgy vettem észre. És van

z Ezt a kényszert elutasítom. Lassan 11 éve dolgozom a telepen. A telepet nem kizárólag én viszem, édesapám volt felestársa, a telep állatorvosa nagyobb részhányaddal rendelkezik.
A telepen dolgozik még az ô fia, és a húgom is, mint vezetôk.
Megosztjuk a munkát. De ha lehetne választani, festômûvész
lennék, és a kedvtelésbôl készített képeimet százezrekért, milliókért árulnám. És ezt persze csak félig komolyan mondom. De
nem lehet választani. „Csak egy út van elôttem, melyiket válasszam?” – énekelte Nagy Feró a nyolcvanas években. Ez rám
is igaz. Apám ezt választotta, ebben hitt, ezt adta át nekünk,
amennyire sikerült átadnia. Munka van, muszáj csinálni. Muszáj mûködtetni a telepet, csak úgy éri meg, csak akkor van
bevétel, ha gyûrjük az ipart. Meg eleve, milyen más lehetôség
van a túlélésre a Viharsarokban? Itt kôkeményen mezôgazda-

Fotó: Athenaeum kiadó – Bach Máté

Â
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„Hogyan nem is voltam én igazából prosti” címû
celebirományokra gondolok, hanem valódi szépirodalomra. Ha ötösöm lenne a lottón, akkor is
folytatnám a munkát. Mit csináljak amúgy? Kezdjek el reggel nyolckor sörözni? Vagy mit? Jó, persze, utazások. És utána? Igen, ha nincs élmény,
háttér, akkor nincs élettörténet sem, tapasztalat,
megfigyelés híján lehet írogatni, de hamar kifárad
a dolog. Egyáltalán nem bánom, hogy nem szokványos írói munkám van, azaz nem vagyok lapszerkesztô vagy könyvtáros. Én úgy írtam meg
egy vidéki tehenészet mindennapjait, hogy nem
könyvtárakban olvastam utána a helyszínnek, hanem itt élek, ebben a miliôben. Belsô szemként
prezentálom az istálló- és életszagot.

ság van. Nem hemzsegnek a nagyszerû, álom munkalehetôségek. Fél millás nettó bér, és délelôtt tízre be kell járni kávézgatni, meg netezgetni egy csillogó üvegpalotába. Itt ilyen nincs, itt
hajnali kelés van. És igen, vannak nehézségek, néha unalmas,
teher ez az egész, de vannak szépségei is ennek a munkának.
Ha úgy vesszük, minden hétköznap kényszer, mindenki a pénteket várja. De aki állattenyésztéssel foglalkozik, az tudja, a
péntek is ugyanolyan nap a munka tekintetében, mint akármelyik másik. Sôt a vasárnap is, és minden ünnepnap. A telepet
egyik kormány sem tudja bezárni vasárnapra. A munka konkrétan pedig „csak” annyi, hogy vezetjük a telepet: anyagbeszerzés, munkabeosztás, felügyelet, ellenôrzés, rengeteg papírmunka, adatszolgáltatás, számlák rendezése, levelezés és folyamatos készenléti állapot. Kívülrôl mi látszik? „Ó, hagyjad
már, a fônök az csak gubbaszt az irodában a számítógép elôtt,
az is munka?” – errôl is írok a kötetben. „Éljél itt, fiam!” –
mondta mindig az apám. Igen, ezt csak úgy lehet, ha napi szinten jelen van az ember. Ennek ellenére azt mondom, hogy
pihenni is kell. Apám ott szúrta el, hogy nem maradt ideje a pihenésre. Korai halálában a stressz is szerepet játszott. Márai
Sándor írja a Füveskönyvében, hogy az orvosok felírhatnak
gyógyszereket, ajánlhatnak gyógymódokat, de ha az életmódján nem változtat a beteg, akkor nincs menekvés. Az önpusztító életmódot nem lehet pirulákkal gyógyítani. A munkoholizmus
létezô dolog. Közelrôl láttam. Be kell osztani, meg kell osztani
a vezetôi munkát. Erre vagyunk most négyen. És kell a kikapcsolódás, nem szabad hagyni, hogy az ember a saját cége rabszolgájává váljon. Kell hobbi is. Nekem az írás az. Írás nélkül
nem tudom elképzelni az életemet. És a könyvem anyagához
csak alapot szolgáltatott a saját telepünk, ezek a monológok,
párbeszédek, élethelyzetek bármelyik mai magyar állattartó telepen megtörténhetnek, elhangozhatnak.
z Ha biztos megélhetése lenne az irodalomból – ami manapság elég lehetetlennek tûnik ismer ve az írók anyagi
helyzetét –, otthagyná a bocikat, és a munkatársakat, és
föltenné a lábát bárhová, és verseket írna naphosszat?
Bár az is tudvalévô, hogy az ihlethez nem a biztos megélhetés és a semmittevés szükséges.
z Nem, ez nincs tervbe véve. Ma Magyarországon nincs ötven
ember, de talán még harminc sem, aki megél pusztán abból,
hogy könyveket ír. Itt most nem a szakácskönyvekre, meg a

z Tíz éve dolgozik a telepen. Megrázza még
egy boci halála? Elfordul, amikor vágóhídra
kell vinni egy állatot, akivel együtt élte mindennapjait,
nézte a fejlôdését?
z Ennyi állatnál ez nem igazán van meg. Ha lenne 50, vagy
mondjuk 100 szarvasmarhánk, akkor más lenne. Egy közel
900-as állománynál ezt nem igazán lehet követni. Szokták is
kérdezni ismerôsök, hogy van-e kedvenc tehenem. Talán ha állatgondozóként dolgoznék, akkor ezt máshogyan látnám, de mi
munkaadók vagyunk, megvannak erre a megfelelô emberek,
akik ehhez értenek. Az elletôsök, a borjászok, üszôgondozók,
talán ôket kellene ilyesmirôl megkérdezni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy távol tartom magamat az állománytól, de
nincs is arra idôm, hogy naponta végigsimogassam ôket, ahogyan ezt sokan képzelik, szakmán kívüliek. Természetesen nem
örülök, ha egy tehén elhullik, de nincs sokkhatás sem. Sajnálom az állatot, de tudom helyén kezelni a dolgot, azt hiszem.
Egy néhány napos vagy hetes borjú, ha elpusztul, az persze
mindig érzékenyebben érinti az embert.
z Szakmai kérdésekben mennyire van otthon? Tud róla,
hogy eltörlik a tej-kvótát? Van erre valami ter ve, eladjáke a tejet, vagy feldolgozzák? És ha igen, hol és mit…
z Írónak tehenész vagyok, tehenésznek író, de azért ragadt rám
valami az állattenyésztésbôl. Természetesen tájékozódom ezekrôl a dolgokról, titkárnô híján én intézem a millió papírmunkát,
ebbôl az egyik a tej havi jelentése. Minden marad a régiben, a
felvásárlónk továbbra is megveszi a tejet, és el is szállítja tôlünk. Reméljük, a felvásárlói árakat már nem tudják tovább
csökkenteni, mert bô tíz év alatt, amióta itt dolgozom, nem változott a nyerstej ára jelentôsen, de a gázolaj és más energiaárak azért gondosan követték az inflációt. Plusz öt forint az árra,
mínusz hét. Plusz tíz forint az árra, mínusz tizenkettô belôle. Így
megy ez, aki benne van, az tudja, mirôl beszélek. És a tej nem
gumilabda, hogy oké, akkor addig raktározunk belôle, amíg
nem lesz nagyobb a kereslet. A tejet két napnál tovább nem lehet tárolni. Patthelyzet. Ennyit adunk érte, ha nem jó, öntsd ki.
De nem vagyunk ennyire pesszimisták. Egyelôre megy a cég,
és bizakodóak vagyunk.

Sok sikert kívánunk állattenyésztési és írói munkájában is.
2 BÓDI ÁGNES
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Ausztria tejgazdasága
Ausztria európai viszonylatban hagyományosan jelentôs tejtermelô és tejtermék
exportáló ország. Szarvasmarha állománya 2010-ben meghaladta a 2 millió egyedet,
2014-ben pedig 1,945 millió fôt számlált, ami a magyarországi
állománysûrûségnek 1.000 lakosra számítva több mint háromszorosát, 100 hektár
mezôgazdasági területre több mint a négyszeresét teszi ki.
cent felárat fizet, ezért annak forgalma nyugati szomszédunknál folyamatosan növekszik. Még magasabb felár érhetô el a
szénatejbôl készült termékekkel, melyeknek több mint fele külföldön talál vevôre. 2014-ben a biotej (szénatej és alpesi tej)
több mint 16 százalékkal részesedett a teljes termelésbôl.

Tartományonként és országos szinten tejkirálynôt választanak

B

ár a tehénlétszám a teljes állományból a magyarországinál jóval kisebb arányban részesedik, az országban
tartott 530 ezer tehén éves termelése az utóbbi években 3,0-3,2 millió tonna között mozog, a 2014-15. évi szezon
elsô 9 hónapjában – az Agrarmarkt Austria februári jelentése –
szerint 2,28 millió tonna volt, ami 4,1 százalékos növekedést
jelent az elôzô szezon hasonló idôszakához képest.
z Az osztrák tejtermelés alapját az ország kedvezô tartási feltételei, pontosabban éghajlati- és domborzati viszonyai képezik.
Az ország területének mintegy kétharmad részét kitevô hegyes
vidékek ugyanis sokkal kedvezôbbek az állattartás, mint a növénytermesztés szempontjából, sôt jelentôs részük növénytermesztésre alig hasznosítható. A hegyvidéken belül különleges
szerepet játszanak az alpesi legelôk, magashegyi rétek, amelyekre a nyári hónapokban évente 50-55 ezer fejôstehenet hajtanak ki. Ezek az állatok - a mintegy négyszer akkora juh- és
kecskeállománnyal együtt – a legeltetési hónapokban gyakorlatilag ingyen takarmányhoz jutnak a mintegy 450.000 hektárt
kitevô magashegyi legelôkön. Az évente megtermelt, különleges minôségû és felárral értékesíthetô alpesi tehéntej mennyisége pedig eléri a 200.000 tonnát, azaz a teljes termelés mintegy 7 százalékát. Mindemellett a legtöbb tejet nem a leginkább
hegyes vidékeken, hanem Felsô-Ausztriában, Stájerországban
és Alsó-Ausztriában termelik, ez a három tartomány adja az ország teljes termelésének több mint 65 százalékát.
z Az osztrák tejpiac másik különlegessége az úgynevezett szénatej. Ezt a minôsítést csak olyan tej kaphatja meg, amelyet kizárólag friss vagy száraz szénával, illetve abraktakarmánnyal
(azaz szilázs nélkül) etetett tehenektôl fejnek. A normál tejhez
viszonyítva az osztrák piac a szénatejért literenként 4-5 euró-

z Ausztria EU csatlakozása – az exportpiacok kiszélesedése révén
– komoly lendületet adott a tejtermelésnek, amely ezáltal az
utóbbi 25 évben több mint 30 százalékkal bôvült. Ennek nyomán, valamint a magas tehénállományból adódóan az ország
tejtermelése bôven fedezi a lakosság igényeit, sôt az évente elôállított tejtermékeknek közel fele (48,5 százaléka) exportra kerül.
Az osztrák tejtermék export értéke – 2000. évi 250 millió eurós
értéktôl folyamatos növekedést mutatva – 2013-ban meghaladta az 1,1 milliárd eurót. Ez a gyors felfutás fôleg az osztrák tejtermékek nemzetközileg elismert kiváló minôségének, valamint
az uniós és top-up támogatásoknak tudható be, amelyek együttes összege a 2007 – 13. évi idôszakban 270 millió eurót tett ki.
2013-ban az osztrákok – választékbôvítés céljából – 663 millió
euró értékben hoztak be tejtermékeket külföldrôl, azaz a tejszektor külkereskedelmi mérlege 465 millió eurós pozitív szaldót mutatott. Az export legnagyobb részét mennyiségben és értékben a
sajtok teszik ki, amelyekbôl az osztrákok több mint 400 félét
gyártanak. A legnagyobb felvevô és egyben beszállítói piacokat
hagyományosan a két szomszédos ország, Németország és
Olaszország képezi, amelyek együtt az osztrák tejexport több mint
65 százalékát veszik fel. Az utóbbi hónapokban azonban jelentôs
elôretörés tapasztalható a Kínába és a közel-keleti országokba
irányuló osztrák tejexportban is.
z Fentiek alapján, az osztrák tejgazdaság fejlôdése kifejezetten az
exportlehetôségektôl és az exportárak alakulásától függ. Ebbôl
adódóan a múlt évben bevezetett orosz embargó az osztrák tejszektort is nagyon érzékenyen érintette, hiszen az EU tagországok 2013-ban még 250.000 tonna sajtot és 35.000 tonna vajat szállítottak Oroszországba, és ez a hatalmas mennyiség most
az exportôr országoknál maradva komoly zavarokat okoz azok piacain. Az orosz embargónak – a világpiaci árak visszaesése mellett – nagy szerepe volt abban, hogy a tejfelvásárlási árak 2014
folyamán az európai országokban Helmut Petschar, az Osztrák
Tejfeldolgozók Szövetségének (VÖM) elnöke február végi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a piaci egyensúly helyreállítása csak
az EU közös fellépése révén lehetséges.
z Érdekes módon, az osztrák tejtermelés nagy része a 15-20
tehenes családi gazdaságokból származik, bár a legutóbbi 10
évben a tehéntartó gazdaságok száma mintegy 40-45 százalékkal csökkent, még mindig 35-40 ezer ilyen gazdaság mûködik az országban. Gyakorlatilag minden tejtermelô valamelyik
tejszövetkezethez tartozik, amely szövetkezetek a megtermelt
tej teljes egészének átvételérôl, feldolgozásáról és a termékek
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értékesítésérôl gondoskodnak, sôt rendszeresen szaktanácsokkal látják el a gazdákat. Mivel a Dán tejszövetkezeti minta
szerint a termelôk nemcsak tagjai, hanem társtulajdonosai is a szövetkezeteknek, a magasabb átvételi ár, vagy nyereség visszaosztás révén, a tejtermékeken realizált haszonból is részesednek,
így a haszon igazságosabban oszlik meg
a piac valamennyi szereplôje között.
A tejszövetkezeti Raiffeisen-modell a
gazdálkodók kistérségi szolidaritásának intézményrendszerét
jeleníti meg: szakmai szövetkezetek (tejszövetkezet, szántóföldi
gazdálkodást kiszolgáló szövetkezetek, bortermelôk szövetkezetei stb.) alkotta hálózatok közepén álló hitelszövetkezet. Betétgyûjtô és minden hiteltípussal kiszolgáló.
z A szarvasmarha magas állománysûrûségébôl és a tehéntartók
nagy számából adódóan, a tejtermelés társadalmi megbecsülése Ausztriában igen magas, hiszen a tejszektor a kiszolgáló ágazatokkal (feldolgozók, szállítók, forgalmazók, takarmányellátók,
állatorvosok, stb.) több százezer ember foglalkoztatását és megélhetését biztosítja. A társadalmi megbecsülést jelzi, hogy tartományonként és országos szinten évenként tejkirálynôt választa-

nak, reprezentatív külsejû fiatal hölgyek
személyében. A pályázóknak valamilyen
formában kapcsolatban kell állniuk a tejtermeléssel (saját családi gazdaság, szakirányú végzettség vagy a forgalmazásban
való alkalmazás). A tejkirálynôk beiktatása (koronázása) mindig ünnepélyes külsôségek között történik, az egész társadalom elôtt kihangsúlyozva, hogy a tej a
lakosság élelmiszer ellátásában és az ország jövedelemtermelésében különlegesen fontos szerepet tölt be, amelyért cserébe az istálló szagát és
szennyét elviselni nem nagy áldozat, és nem szégyellni való.
z A tejkvóta rendszer kifutása után az osztrák tejtermelôk az éves
kibocsátásnak csak egy mérsékelt (legfeljebb 10-15 %-os) bôvítését tervezik. Andrä Rupprechter, mezôgazdasági miniszter a tejtermelés ez év március közepén meghirdetett, hatpontos fejlesztési programjában a hátrányos helyzetû területek fokozott támogatását, a termékminôség szigorú ellenôrzését, a pályakezdô
gazdák és feldolgozók uniós támogatását és az exportlehetôségek jobb kihasználását nevezte a legfontosabb céloknak.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN

Adatok a borjak egyik leggyakoribb
betegségéhez: a „hasmenéshez”
Fiatalkorú borjaknál a légúti megbetegedések mellett a hasmenéses megbetegedések
okozzák a legtöbb gondot. Életük elsô két hónapjában a borjak 30 százaléka
szenved hasmenésben, de bizonyos esetekben az állatok 90 százaléka is megbetegedhet.
Hazánkban a hasmenés okozta borjúveszteség kb. 10-15 százalék lehet.
A KIESÉSEK MELLETT
GONDOT JELENTENEK
MÉG A KÖVETKEZÔK:

gyomorba jut, ezért nem jól emésztôdik. Pedig a tej nagy mennyiségû fehérjéket, energiát, ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat
tartalmaz. A borjak emésztôrendszerének enzimjei tökéletesen megfelelnek a tej emésztésére.
6. Rossz higiéniai körülmények és menedzsment, huzatos, vagy párás, illetve hideg istálló.

• nô a diagnosztikai- és gyógyszerköltség,
• emelkedik a másodlagos fertôzések
száma,
• nehéz a gyógykezelés és lassú a gyógyulás,
• a gyógyulás után lelassul a fejlôdés,
csökken a fejlôdési erély.

A BORJÚHASMENÉS
FÔBB KÓROKOZÓI

A BORJÚHASMENÉS
FÔBB HIGIÉNIAI OKAI
1. Elégtelen föcstej-ellátottság. A föcstej nagy mennyiségû anyai antitesteket tartalmaz (ezek vakcinaként foghatók fel).
2. A föcstejet minél nagyobb mennyiségben kapja meg a borjú. Az ellés utáni 4
órán belül el kell fogyasztatni a föcstejet, mivel a bélcsatorna ilyenkor még átjárható az anyai ellenanyagok számára.

3. A kérôdzôk nem jutnak anyai antitestekhez a placentán keresztül.
4. Elégtelen, hiányos összetételû takarmányozás, fôleg a vemhesség 8-9
hónapjában.
5. Túl hideg tej; nem jön létre a „nyelôcsô vályú reflex”, a tej nem az oltó-

• Vírusok – fôleg rota- és koronavírusok
• Baktériumok
• Egysejtû paraziták – fôleg kriptosporidiózis, kokcidiózis.

A BETEGSÉG KÓRFEJLÔDÉSE
• A borjak általában az ellés utáni 2-3 héten fertôzôdhetnek szájon át (1 g bélsár
akár tízmilliárd vírust is tartalmazhat!)
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• A rota- és koronavírusok tönkreteszik a
bélbolyhokat, ezáltal csökkentve a bélbolyhok tápagyag-felszívó képességét.
Ez vizet von el és kiszáradás jön létre.
• Az E-coli a bélbaktériumok családjába
tartozik, több száz szerotípusa van. Az
enterotoxikus E-Coli toxint termel.
• Kriptosporidiózis. Egysejtû parazita,
protozoa fôleg ott betegít, ahol rossz higiéniás körülmények vannak. Nem gazda-specifikus, más fiatal állatok (malac, csikó, bárány) is fertôzôdhetnek.
• Zoonozis veszélye is fennállhat! A Kriptosporidiózis átvihetô állatról emberre is.
• A hasmenéses esetek 75-90%-a az
E-coli-nak, a rotavírusoknak, a koronavírusoknak és a kriptosporidiának tulajdonítható.
• A hasmenés azonnali kezelést igényel;
állományszintû hasmenés esetén érdemes a bélsárminta gyûjtése.

A BETEGSÉG
KÖVETKEZMÉNYEI
z A betegség alatt a legnagyobb problémát a következmények okozzák, amelyek
a következôk lehetnek:
1. dehidratáció (túlzott vízveszteség, kiszáradás);
2. elektrolit veszteség (elektrolit: ásványi
anyagok anionjainak és kationjainak
vizes oldata, a folyadékháztartás
alapja);
3. anyagforgalmi acidózis (vagy metabolikus acidózis: sav-bázis egyensúlyzavar, amikor a testfolyadékok túlságosan elsavasodnak, amit a test túlzott
savtermelése okozhat, illetve ha a vese nem képes elég savat eltávolítani
a testbôl);
4. energiahiány.

A LEGFONTOSABB
KEZELÉSI SZEMPONTOK
z Az elektrolitok pótlására az alábbi ionos
töltésû anyagok használhatók:
• pozitív töltésû elektrolitok (kationok): nátrium (Na+), magnézium (Mg2+),

kálium (K+). A nátrium segít a glükóz
szállításában (konyhasó).
• negatív töltésû elektrolitok (anionok):
hidrogén-karbonát (HCO3-), klorid (Cl-).
z A legfontosabb kezelési mód a hidrogén-karbonát (vagy bikarbóna) adagolása, amely savsemlegesítôként mûködik a
vérben és így megakadályozza az acidózis kialakulását.
Fontos az összpontosítás a betegség tüneteire. A cél a kórokozók elpusztítása.
Szükséges a kiürült elektrolitok pótlása,
az anyagforgalmi acidózis megakadályozása.
Jó hatása van az anyaállatok vakcinázásának. A klinikailag mérsékelt hasmenéseknél az antibiotikum-használat nem
szükséges és nem ésszerû.
Kisebb állományoknál célszerû lehet az
anya (heparinnal alvadásában gátolt) vér
infúziója a borjú hasüregébe. (300-700
ml/alkalom). Javasolható itt a megelôzésre a hosszabb ~7-21 napos teljes tej
szoptatása is napi 3-4 alkalommal.

A BORJÚHASMENÉS
KORAI FELISMERÉSE
z Fontosak a helyi tünetek: A hasmenést
okozó fertôzôdés legtöbbször már az elléskor és az ellés utáni elsô napokban
szájon át történik a bélsárral szennyezett
környezetbôl. Az elsô klinikai tünet az étvágy csökkenése, melyet híg vagy vízsze-

Tiszta. Hûs. Ivóvíz. Nyáron is.

rû bélsárürítés követ. Megváltozik tehát a
bélsár minôsége (szín, szag, állag,
emésztetlen takarmányrészek); az ürítés
módja, gyakorisága, fájdalmassága,
eredménytelensége. A borjak étvágytalanok, bágyadtak, a szemek beestek, szôrük borzolt, bôrük rugalmatlan. A has fájdalmas, a borjú érzékeny minden külsô
ingerre (érintés, zajok, fény). Gyakran
ürít görcsösen bélsarat, amely lehet véres is. Az erôlködés idônként eredménytelen, gyakran távoznak bélgázok, a végbél idônként kifordul. Rosszabbodás korán reggel mutatkozik, az állat kifejezetten a meleg helyeket keresi, szívesen
fekszik az oldalán.
z Fontos támpont lehet az anyaállat táplálási állapotának ismerete a vemhesség utolsó és az ellést követô idôszakban. Ez döntôen hat a borjak ellenálló
képességére.

A BORJÚHASMENÉS
MEGELÔZÉSE
z A borjak szervezetében még nincsenek
kórokozók elleni antitestek. Ezeket az újszülött teljes egészében a föcstejbôl veszi
fel. Föcstejnek csak az ellés utáni elsô fejéskor nyert tejet nevezzük. A föcstej
passzív immunizálást jelent. A saját, aktív
immunvédekezés csak 3-5 hetes korban
alakul ki. A föcstej összetételében jelentôsen különbözik a tehéntejtôl, a magas immunglobulin szint és a kb. ötször nagyobb
fehérjetartalom jellemzi. Szinte kizárólag
csak az ellést követô elsô 24 órában a
föcstejjel felvett antitestek biztosítják a
passzív védôhatást. Ezért a föcstej itatása
ebben az idôszakban a legfontosabb az
immunrendszer számára. A gyakori itatást
alaposan meg kell szervezni. A föcstejjel
felvett antitestek a vékonybél nyálkahártyáján keresztül a véráramba kerülnek, és
védô feladatokat látnak el a szervezetben.
A föcstej mennyisége és minôsége függ
az anyaállat ellésre való felkészítésétôl.
Kisebb, családi gazdaságokban szóba
jöhet a felesleges mennyiségû, friss föcstej lefagyasztása, tárolása és egyes föcstej hiányos esetekben, megfelelô hômérsékleten az ezzel a tárolt föcstejjel való
itatásos kiegészítése is.
2 SEREGI JÁNOS,
Kaposvári Egyetem

Hunzag Kft., tel.: 06 1 213 9787

Télen is fagymentes

2 KOVÁCS ÁGNES,
SZIE Állatorvos-tudományi Kar,
Élelmiszer-higiénia Tanszék
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Ôszi keverékek májusi betakarítása
Az ôszi keverékek (például ôszi árpa és borsó
vagy ôszi árpa és bükköny) alkalmazása egyre
gyakoribb, a nagy termésmennyiség és a kiegyenlített fehérje/energia arány miatt. A keverék a növendék üszônek kiváló takarmány! Továbbá a lucernaszilázs és a silókukorica-szilázs tartalékolható a termelô állománynak. A jelentôs rosttartalmú, de jól
emészthetô (a kalászos kalászhányásában és a pillangós kora virágzásában betakarított) takarmánykeverék-szilázsok nagy mennyiségben etetve növelik az
üszôk marmagasságát és kifejlettkori testkapacitását, ami kedvezô hatással van a késôbbi szárazanyag-felvételre és a tejtermelésre. Fiatalabb állapotban (kalászhányás elôtt) betakarítva a keveréket,
a szárazonállók és a kistejûek (10-15 kg/nap/tehén),
de akár a fogadó és a nagytejû csoportok is kaphatják kisebb mennyiségben (5 kg/nap/tehén).

1. táblázat Gabona- és keverékszilázsok táplálóanyag-tartalmának változása
(2 év átlaga, Johnston és mtsai, 1999 Kanada)

Árpa
Árpa
Árpa
Árpa
Árpa
Árpa
Árpa

A kalász hasban Kikalászolva Tejesérésben Viaszérésben
A borsó részarányának változása a keverékben*
+ borsó
24%
28%
38%
42%
Nyersfehérje (% sza.)
16,6
13,3
10
6,9
+ borsó
18,6!
15,9
14,0
11,3
ADF (% sza.)
35,5
39,8
40,1
45,8
+ borsó
36,4
38,9
38,7
42,5
NDF (% sza.)
56,1
61,0
58,8
68,8
+ borsó
53,3
57,5
54,3
60,3

*a borsó gazdag foszforban, ezért részarányának növekedésével érdemes ásványi anyagokat méretni a keverékszilázsból

Mi az ideális betakarítási idôpont az árpás-borsós keverékszilázsok esetében? A betakarítás idôpontja meghatározza a hozamot és a táplálóanyag-emészthetôséget. De
ezen a téren a hazai szakma még megosztott. A május 15-e után
betakarítandó kultúra nehezen illeszthetô be a vetésforgóba és
kérdéses a korai betakarításból származó hozam-hátrány és a
táplálóértékbeli elôny közötti arány. Ezt még vizsgálni kell.
A Wisconsin Egyetem szaktanácsadója (Dan Undersander, 2003)
azt javasolja, hogy attól tegyük függôvé a keverék betakarításának
idôpontját, hogy milyen termelési csoporttal akarjuk majd etetni a
szilázst. A szerzô az árpás-borsós keverék betakarítását a gabona
fenológiai fázisához kötötte:
1. a kalász még hasban van, néhány
kalász látható csak a táblán a keverékben (a borsó még nem virágzik) –
tejelô teheneknek javasolja az ilyen kiváló emészthetôségû, de gyengébb hozamot adó szilázs-alapanyagot. Keményítôtartalma kevesebb, mint 2%, de energiatartalma jelentôs.
2. tejesérés végén, kora viaszérésben az árpa (a borsó érett virágzásban, hüvelykezdeményekkel) – üszôknek, szárazonállóknak, húsmarhának javasolja a nagy hektáronkénti szárazanyag- és energiahozamot biztosító, költséghatékony
alapanyagot. Keményítôtartalma 10% feletti, de energiatartalma
kisebb, mint kalászhányásban betakarítva.
1. ábra Egyes borsós keverékek
szárazanyag-hozamának változása
(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)

Egy másik kutatócsoport
szerint (Johnston és mtsai,
1999) a gabonafélék kalászolás elôtti állapotban a
kukoricaszilázshoz hasonló energiatartalmat tudnak
nyújtani! Amikor a tejesérés
állapotába kerül a gabona,
már 10%-kal gyengébb az
energiatartalma, mint a kukoricaszilázsé. A legkedvezôbb emészthetôség és energiatartalom
akkor érhetô el, amikor a kalász még hasban van, de a maximális
energiahozamot (MJ/ha!) a kora viaszérés állapotában adja (a hozamnövekedés miatt). Az árpa termésmennyisége ugyanis +90110%-kal nô, attól számítva, hogy a kalászolás megkezdôdik a viaszérés elejéig. Közben a nyersfehérje-tartalom 40-50%-kal csökken, az ADF és NDF-tartalom pedig 15-25%-kal nô (1. táblázat).
A borsó (a csíraszámtól függôen) 2-4% fehérjetartalmat hozzáad a
keverékhez. Az emészthetôség romlása mellett megkezdôdik a keményítô gabonaszemekbe történô beépülése. A hozam tehát a
viaszérés elején a legnagyobb, míg a minôség korai kalászhányásban a legkedvezôbb.
Az árpás borsó és a búzás borsó „öregedési modellje”, azaz a keverék hozamának, nyersfehérje- és keményítôtartalmának változása a 1-3. ábrán látható hazai mérési eredmények szerint.

2. ábra Egyes borsós keverékek
nyersfehérjetartalmának változása zölden
(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)

3. ábra Egyes borsós keverékek
keményítôtartalmának változása zölden
(2013. május-június, Hajdúböszörmény, n=5)
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A kétmenetes betakarítás (kaszálás és az ezt követô fonnyasztás) az egyetlen módja a betakarításnak, mivel a szárazanyag-tartalom 15-20% a lábon álló keverékben. Ebben az esetben a fiatalabb fenofázisban történô kaszálás elônyt jelent, a rendkezelés
nehézségei és a talajszennyezôdés azonban hátrányt. A támasztónövény szárszerkezete miatt javasolt a szecskázás és a fóliatömlôbe vagy falközi silóba történô betárolás. Egyedi csomagolású bálaszilázs is készíthetô, de ebben az esetben nagy figyelmet kell fordítani a támasztónövény fenofázisára (a nem aprított vagy hosszú
szeletméretû szalmaszár nehezen tömörödik).
A keverék fonnyasztása feltétlenül kívánatos silózás elôtt! Kikalászoláskor a
nedvességtartalom elérheti a 88%-ot is
a keverékben! Továbbá a borsó 5-10%kal nagyobb nedvességtartalmú, mint
a kalászos, ami legalább 1 nappal
megnyújtja a fonnyadás idôtartamát.
Az éréssel a nedvességtartalom természetesen csökken, de a borsó miatt
még késôbb is szükséges a fonnyasztás. A vastag és dús keveréket nehéz
kaszálni. A földön fekvô, gyakran befülledt szár tisztán történô lekaszálása szinte lehetetlen. Ezért a kaszáknak mûszakilag jó állapotban kell lenniük, a sebességet és a fordulatszámot pedig a hozamhoz kell igazítani. Nagy hozam esetében a korai betakarítással megelôzhetjük a megdôlést és a betakarítás nehézségeit. Száraz idôszakban a gabona a domináns a keverékben, mert a kalászosok jobban tolerálják a kevés csapadékot, mint a borsó vagy
a bükköny. Míg nedves idôjárási körülmények között a borsó
és a bükköny részaránya nô meg a kalászossal szemben.

Ekkor különösen nehézkes a
betakarítás és a fonnyasztás. A keverékek erjedése
fonnyasztást követôen általában kedvezô, ha kis földszennyezôdéssel érkezik a
telepre és a silózás technológiája megfelelô (Kung és
mtsai, 1990). A nagy nedvességtartalom azonban
hajlamosít a vajsavas erjedésre! Az egymenetben,
fonnyasztás nélkül, (speciális gabonaadapterrrel szerelt) járvaszecskázóval történô betakarítás („lábról”
leszedve) kockázatos módja a betakarításnak ebben
a fenofázisban. Ezen techKeverék kétmenetes betakarítása
nológia mellett késôbbi fejárvaszecskázóval (Agro Cow Kft.)
nofázisú betakarítás javasolt, a minimum 30% szárazanyag-tartalom elérése érdekében
(a csurgaléklé-képzôdés és ecetesedés, vajsavas erjedés megelôzése céljából). A növényállomány öregedése azonban az emészthetôség jelentôs (!) csökkenését vonja maga után!

2 DR. OROSZ SZILVIA, Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
2 DR. HOFFMANN RICHÁRD, Kaposvári Egyetem
2 MOLNÁR JÓZSEF, Hajdúböszörményi Mg. Zrt.

A tejgazdaság kitüntetettjei március 15-e alkalmából
Nemzeti ünnepünk alkalmából ez évben is kitüntetéssel
ismerte el a Földmûvelésügyi Minisztérium a mezôgazdasági
és élelmiszeripar és az erdészet területén kiemelkedô
munkát végzô szakemberek tevékenységét. A kitüntetéseket
dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter adta át.
Mélykuti Tibor tizenegy évvel ezelôtt 23
fôvel tejipari vállalkozásba kezdett. Ma ez
a vállalkozás 160 taggal évente 383 millió
liter éves termelési kvótával az ország termelésének 25%-át szervezi 17 megyében.

MAGYAR ARANY
ÉRDEMKERESZT
z A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
vehette át Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítô, és Beszerzô Kft. ügyvezetô igazgatója, a Tej Szakmaközi Szervezet, és Terméktanács elnöke a hazai tejágazat fejlesztését, a tej és tejtermékek fogyasztásának népszerûsítését szolgáló kiemelkedô munkája, a tejpiac szereplôi közötti
összhang megteremtését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Az Alföldi Tej Értékesítô és Beszerzô Kft.
piacvezetô tejipari vállalkozássá nôtte ki
magát. Munkájában nemcsak a kiváló hazai tejtermékek népszerûsítése szerepel,
hanem a magyar tej iránti piaci lobbi, mint
elkötelezettség és a magyar tej és tejtermékek fogyasztására való buzdítás is kiemelt tevékenysége körébe tartozik.
A Tej Szakmaközi és Terméktanács elnökeként munkássága kiterjed arra, hogy
szélsôséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelôzhetôk, de legalább kezelhetôk legyenek. Eltökélten küzd azért, hogy a
tejtermékpályán a termelôk, a feldolgozók,
kereskedôk és fogyasztók közötti – a közös
érdekek mentén létrejövô konszenzus –
megteremthetô legyen.

Mélykuti Tibor mély elkötelezettséggel
dolgozik azon, hogy a tej és tejtermékek
hazai fogyasztása ne csak növekedjék, hanem a magyar tejágazat társadalmi megítélése is látványosan javuljon.

UJHELYI IMRE DÍJ
z Ujhelyi Imre Díjat vehetett át Andrássy
István, a Bicske Mezôgazdasági Zrt. nyugalmazott állattenyésztési igazgatója a magyar
Holstein-friz tenyésztés érdekében végzett
érdemleges munkájáért, a hazai és nemzetközi kiállításokon elért eredményéért.

ÉLETFA EMLÉKPLAKETT
GYÉMÁNT FOKOZATA
z Megható eseménye volt a kitüntetési ünnepségnek, amikor dr. Pataki Er vinnek, a
Szent István Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának a magyar agrár-felsôoktatásban, több évtizeden át folytatott kiemelkedô oktató tevékenysége, magas színvonalú jegyzetei, és ábrázolási munkássága
elismeréseként az Életfa Emlékplakett
Gyémánt fokozata kitüntetést adta át a miniszter. Dr. Pataki Ervin 2015. március 11én ünnepelte 100. születésnapját.
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Késztermék
tömegellenôrzése
Bizerba mérleggel
és szoftverrel
n A munkafolyamatok ellenôrzését a csomagolt-egalizált
termékek elôállításánál a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM
együttes rendelete az elôrecsomagolt
termékek névleges mennyiségére vonatkozó
szabályok megállapításáról és azok
ellenôrzési módszereirôl kötelezôvé teszi.
Bizerba kifejlesztett a fenti rendelet gyakorlatban lévô
alkalmazására egy komplex mérleggel együtt mûködô
szoftveres megoldást, amely az egalizált termékek tömegét
tartja a határértékek között.

n Számítógépre csatlakoztatott Bizerba statikus
mérleges munkaállomásokkal megvalósítható a termékek,
gépek, mûszakok határérték-szabvány szerinti ellenôrzése,
és az adatok kiértékelése, dokumentálása. A mintavételes mérésekhez a legalkalmasabb mérleg kialakítás
választható meg, amely gyorsan, könnyen kezelhetô
a feldolgozó üzemben dolgozók számára.

n A folyamatos ipari termelésnél a Bizerba
futószalagos súlyellenôrzô mérleg 100 %-ban
optimalizálja az elôrecsomagolt, egalizált termékek
tömegét és a gyártási költségét. A súlyellenôrzés
grafikus megjelenítése a futószalagos tömeg ellenôrzô
kijelzôjén a folyamatba való azonnali beavatkozást teszi
lehetôvé. Modulrendszerû felépítésével – könnyen
változtatható szállítási magassága és iránya, gyors
szalagcsere lehetôséggel – rugalmasan illeszthetô a
különféle gyártósorokba. A minôségbiztosítás számára
az integrált nyomtatójával biztosítja a súlyellenôrzésrôl
a dokumentálást.

n A _statistics .BRAIN szoftverrel a töltômennyiség
folyamatos ellenôrzése során elkerülhetô a termék alul- és
felültöltöttsége. A szoftverrel a mérési eredmények folyamatos kiértékelése, ábrázolása és kontrollálása csökkenti a
túltöltési veszteségeket. Segítségével pénzt, idôt és energiát
takarít meg az üzem, javul a vevôi elégedettség, csökken
a termelés állásideje és növekszik a bevétel. A hatósági
ellenôrzések és vevôi auditok sem fognak minket meglepetésként érni, mert a termék jellemzôinket gyorsan be tudjuk
mutatni. Az adatok azonnali kiértékelése lehetôvé teszi a
gyors és hatékony beavatkozást a termelési folyamatokba.
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