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z A tejtermelôk szerint lassan már katasztrofálisnak nevezhetô a tejpiaci helyzet.
A literenkénti felvásárlási árak az egy évvel
ezelôtti 100-120 forintról 78 forintra estek, így ez, a 23 forint körüli támogatással
együtt is legfeljebb csak az önköltséget
fedezi, de számosan vannak, akiknek azt
sem. A gazdák, és az ágazat egyéb szereplôi állami segítséget kérnek, s az agrárkormányzat intézkedéséért kiáltanak, nem is minden alap nélkül. Haszon nélkül tartósan nem folytatható semmilyen mezôgazdasági tevékenység,
márpedig a tej felvásárlási árának zuhanása több tízezer családot tehet tönkre, szegényíthet el. Állattenyésztés nélkül nincs
eredményes mezôgazdaság, s a mezôgazdaság bevételei elengedhetetlenek a gazdasági növekedéshez is.
z S a kérés nem is süket fülekre talál. Jó példa erre az a 400
milliós költséggel lebonyolított, a misztérium támogatásával, a
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar
Turizmus Zrt. szervezésében július 13. és augusztus 13. között
megrendezett, a tejfogyasztás népszerûsítését ösztönözni kívánó marketing kampány. Ennek során hirdetések, óriásplakátok,
üzletekben, nagyáruházakban szervezett tejkóstolók hirdették
általában a tejfogyasztás egészségügyi elônyeit, s különösen a
magyar tej kiváló minôségét. Követendô példaként említhetjük
azt is, hogy a marketingmunkába a közelmúltban a Lidl is beszállt, Magyar Tej Hetet rendezett áruházaiban a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács támogatásával, és bírjuk az ígéretüket arra is, hogy a következô évben is lesz ilyen.
z Korai lenne ezeknek az akcióknak az eredményességét számon kérni, hiszen az ilyen irányú propaganda csak hosszú távon
fejti ki hatását. S nem is gondolta senki, hogy a magyar tej
kampánya egy csapásra megváltoztatja a piaci helyzetet.
z A termelôk sokkal hatásosabbnak tartanának egyéb állami intézkedéseket. Mindenekelôtt a külföldi kereskedôk áfa-csalásainak leleplezését, a 18 százalékos helyett az 5 százalékos tej
áfa bevezetését, a beruházási támogatások növelését, a termelési támogatások gyors kifizetését.
z Javítana a pozíciókon az is, hogy azokon a területeken, ahol
teheti, a kormányzat is elônyben részesítené a magyar terméket. Meglepô, hogy a közétkeztetés, a gyermekintézmények,
kórházak, idôsotthonok, a honvédség 1,5 milliárd literes tejvásárlásainak jelentôs része is külföldi eredetû.
z Vannak szakemberek azonban, akik arra hívják fel a figyelmet,
hogy a versenyképesség területén a legtöbb teendôje maguknak a termelôknek van. Jobb alkupozícióban lennének a tejes
gazdák, ha szövetkezeteket, termelôi csoportokat alapítanának,
ettôl azonban még mindig idegenkednek. Az elôrelátás is javítja
a gazdaságosságot. Nálunk gyakorlat, hogy az olyan esztendôben, amikor jól teremnek a takarmánynövények, a gazda olcsón
eladja a felesleget, a következô évben pedig, amikor rossz a
hozam, drágán vásárol az állatoknak ennivalót.
z Persze a tejmarketing, a több évre szóló elôregondolkodás, a takarmány elôállítás hozamainak javítása csak csepp a tengerben.
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OMÉK 2015
Közelebb hozni egymáshoz
a termelôt és a fogyasztót
Európa egyik legrégebbi, hagyományos mezôgazdasági
seregszemléje az Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár (OMÉK) amelyet 77. alkalommal rendezték
meg a HUNGEXPO vásárközpontban szeptember 23-27
között. A kiállítás a magyar mezôgazdaság sokszínûségén
túl a hazai turizmus gazdag kínálatát is bemutatta.

A

z utóbbi években bekövetkezô agrárpolitikai koncepcióváltás következtében felértékelôdött a helyi
közösségek, ôstermelôk, családi gazdaságok, kis- és középbirtokok szerepe.
Az OMÉK jól reprezentálta a piaci viszonyok országos állapotát, azt a fejlôdési folyamatot, melynek eredményeként a
kistermelôk száma 2010 óta megkétszerezôdött. Most számuk meghaladja a 11
ezret, ôk a több mint 200 termelôi piacon tudnak értékesíteni. A Földmûvelésügyi Minisztérium 2015-öt a Helyi termék évének nyilvánította, így az OMÉKon is helyi specialitásoké volt a fôszerep.

z Az idén agrármarketingre 1,8 milliárd
forint állt rendelkezésre, ebbôl az OMÉK
megrendezése mintegy 1,3 milliárd forintot tudtak költeni. A rendezôk nagy
hangsúlyt helyeztek a kézmûves élelmiszerek széles körû megismertetésére.
Az idei OMÉK-on 950 kiállító vett részt.
A helyi termelôk száma a két évvel korábbi kiállításhoz képest 200-al volt több
az idén, közülük félszázra tehetô azon
kézmûves termelô, aki tejtermékek és
sajtok készítésével foglalkozik.
z Az idén 426 iskoláscsoport, összesen
14.500 diák ingyen látogatta meg az
OMÉK-ot, és mégegyszer ennyi volt a
legkisebbek, a 14 év alattiak száma. Két
évvel ezelôtt kilencvenkétezer látogatója
volt a vásárnak, idén 87.300-an látogattak el a kiállításra ahol a hagyományoknak megfelelôen volt mezôgazdasági
gépkiállítás, és élôállat bemutató is.
A tenyésztôi szövetségekkel együttmûködve Magyarország legszebb lovait,
szarvasmarháit, sertéseit, kecskéit és
juhait, a hazai állatállomány legjavát
mutatták meg. A két évvel ezelôtti hely-

A gyerekek érdeklôdése határtalan
A tájegységek, régiók bemutatkozása
azért volt fontos, mert a helyi ízeket, termékeket egyre inkább keresik, igénylik a
vásárlók. Már jelentôs piaca van a helyben készült, jó minôségû kézmûves élelmiszereknek, a pálinkáknak, boroknak,
sajtoknak, biotermékeknek. Évrôl-évre
egyre több helyi piac nyílik, melyet kormányzati intézkedésekkel is segítenek.
Így például a helyben történô értékesítés
feltételeinek egyszerûsítése, a helyi termelôk támogatása, a piacok vasárnapi
nyitva tartásának engedélyezése.

A fejés tanulása

Újlaky Major sajtmûhelyének
választéka
színhez képest jóval könnyebben elérhetô, méltó helyükre kerültek az ôshonos
magyar állatok is.
A helyi termék éve program révén
megjelenô újdonságok egyike, hogy a 9
turisztikai régió bemutatásával igyekeznek közelebb hozni a vidéket a városi
emberekhez, középpontba állítva a helyi
termékeket. Jó döntésnek bizonyult a kiállítási profil bôvítése, sok látogató fordult meg a dísznövényeket bemutató és
a turisztikai pavilonokban is.
A szeptember végi kiállítás és vásár jó
lehetôség volt a helyi termékek, a kisvállalkozások, a családi gazdaságok piaci
bemutatkozására. Ma még sajnos igen
nagy mennyiségû bio-alapanyagot szállítanak magyar vállalkozások más országokba, ahonnan aztán már feldolgozva,
készáruként és drágán kerül vissza a termék a magyar piacra. Ezért kell támogatni a feldolgozott élelmiszer-elôállítást a
kézmûves vállalkozásokon, a helyi termékeken keresztül.
Az idei OMÉK másik újdonsága volt,
hogy a kiállítók ezúttal nem csak látványos bemutatót szervezhettek, de a kereskedelmi jogszabályok betartása mellett közvetlenül értékesíthették is a termékeiket. Vagyis: mindent a szemnek és
a kéznek – korábban erre nem akadt példa a vásárok sorában. Ennek folytán immár klasszikus óriásvásárrá, színes élelmiszer-fesztivállá változott a Hungexpo
területe, amelyen ezúttal hangsúlyosan
megjelentek a magyarországi turisztikai
régiók is. Magyarország kicsinyített földrajzi másának megfelelôen körbejárhattuk az ország kedvelt vidékeit, megismerve a helyi mezôgazdasági és élelmiszer-
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Jókedvû kóstoltatás
elôállítási hagyományokat, kulturális és
turisztikai értékeit. Végre nem általában
a magyar termékek mutatkozhattak be,
hanem minden termék helyhez, régiókhoz kötött volt.
z Az idei vásárt a turizmusmarketing és
az agrármarketing egymásra épülése jegyében szervezték, mert a tapasztalatok
szerint nem puszta idôtöltés az emberek számára a belföldi utazás. Nem egyszerûen el akarnak tölteni csendben
néhány napot valahol, arra várva, majd
csak történik velük valami érdekes, hanem már eleve keresik az élményeket,
és aki utazik, az biztosan vásárolni, költeni is szeretne.

Széles választék a TEBIKE Kft. stadján
z A kiállítás ideje alatt több mint 30
szakmai konferenciát rendeztek,
amelyeken a mezôgazdaság aktuális
kérdéseirôl tartottak elôadásokat,
egyebek között a tejtermelôk helyzetérôl is.
z „A kialakult válsághelyzetre való tekintettel négy milliárd forint többlettámogatást kapnak a tejtermelôk, és
a területalapú támogatások elôrehozott kifizetése is segíthet átmenetileg
a gazdák pénztelenségén, hogy be
tudják szerezni mindazt, amire szükségük van a termelés folyamatos biztosításához” – mondta az agrárgazdaságért felelôs államtitkár. Czer ván
György a Közös Agrárpolitikáról szóló
szakmai konferencián sikerként értékelve, hogy bár hazánk az unió tejtermelésének csak 1,15 százalékát adja, az uniós keretbôl több mint 2,5
százalékot kaptunk meg.

z Az OMÉK közönségdíját az élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó Bagya Farkas Kft., valamint Szabó Karola szalmafonó kapta. Az OMÉK miniszteri nagydíját
az Igazi Csíki Sör készítôje, a Lixid Project
elnevezésû cég nyerte.

Kézmûves sajtosok egymást közt
(Melis Eszter és Mirsz Nárcisz)
z Kiosztották Magyarország legszebb
konyhakertjéért járó díjakat is. A legszebb konyhakert program Karcagról indult 2012-ben, és mára országos mozgalommá nôtte ki magát. A kiállításon
zajlott le Magyarország legnagyobb bormustrája is. Az idén 550 fehérbort
küldtek be a borászok, emellett a további megmérettetésen több mint 350
tétel vörösborról is véleményt mondtak
a bírálók.

Családi vállalkozás
z A vásáron, ünnepélyes keretek között
írták alá a szakmai szervezetek a közösségi agrármarketing-kódexet. Az önkéntes szabálygyûjtemény a várakozások
szerint megteremti majd a partnerséget
és az összehangolt marketingmunkát az
élelmiszer-feldolgozásban érintettek között, ezzel is segítve az exportképes élelmiszerek elôállítását és a belföldi fogyasztásösztönzést.

z A változatos mûsorszámok igazi családi programmá varázsolták a kiállítást.
A szakmai bemutatkozás és a fogyasztók
egyidejû megszólítása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a fiatal generációra
is: Rúzsa Magdi, Kovács Kati, és az Edda
koncertjeire, az ExperiDance táncshowjára is igen sokan látogattak el. OMÉK
legközelebb két év múlva lesz.

Magyaralmási Pater sajt

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

4

2015. NOVEMBER

Lehetséges-e a nyereséges tejtermelés
a mostani alacsony tejárak mellett?
A tejárak drasztikus csökkenése lassacskán lehetetlen helyzetbe
hozza a tejtermelôket. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy
mindennek dacára igenis lehetséges nyereséggel, kiváló minôségû
és kellô mennyiségû tejet termelni – csak magunk mögött
kell hagyni néhány, eddig bebetonozottnak hitt sztereotípiát.

K

özel 30 év után, 2015 áprilisában
megszûnt a tejkvóta rendszer,
amely hosszú idôn keresztül biztos
keretet adott az európai tejtermelésnek. Elhárult az akadálya annak, hogy a termelôk
növeljék a tejtermelést, a tej átvételi ára viszont drasztikusan lecsökkent, megkérdôjelezve a tejtermelés létjogosultságát.
A piacgazdaság törvényei szerint az érvényesül, aki olcsón képes jó minôségû terméket elôállítani. Ez alól a tejtermelés sem kivétel. Végsô soron a vásárló dönti el, hogy
melyik terméket veszi meg, és ezáltal melyik
termelôt támogatja. Magyarországon a vásárlók nagy része árérzékeny, tehát az olcsóbb tejtermékeket keresi. Noha a boltokba kerülô tej árát nem csak a felvásárlási ár
határozza meg, a termékek és így a termelôk
a magyar és az európai piacon is komoly versenyt vívnak egymással.
A tej elôállításának takarmányozási költségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az európai piacon nem azonos feltételekkel versenyez az elsôsorban legeltetô észak-európai
(holland, német, francia) és a szántóföldi takarmánynövény-termesztésre támaszkodó
magyar termelô.
Ugyan a földjeink általában jó minôségûek, de a hideg tél, a sokszor száraz, meleg
nyár, a nagy tejtermelô telepek szervezési
sajátosságai mind a legeltetés ellen szólnak.
A magyar Holstein-program beindítása
után a termelés szervezôi a fajtán kívül az
amerikai típusú takarmánytermesztés mellett tették le a voksukat. A silókukorica-termesztés jól gépesíthetô volt, és nagy termésmennyiséget garantált; a nálunk jól
megtermô lucernával kiegészítve biztos alapnak tûnt egy nagy telep takarmányigényének
lefedéséhez. A „zöld futószalag” addig frissen etetett növényei is kimaradtak, mert a
monodiétába nem voltak beilleszthetôek.
Maradt tehát alapként a kukorica, a lucerna
és a magasabb termelési szinthez szükséges

sok egyéb abrakalkotó, ami egy legeltetô
rendszerhez képest költségessé tette a takarmányozást.
Ez igazából nem is okozott problémát,
amíg a tejárak elég magasak voltak. A tavalyi év átlagos tejfelvásárlási ára például 100
Ft/l felett volt, nem ritkán a 120 Ft-ot is elérte. Az ügyesebb tejtermelôk szépen profitáltak, a támogatási összeg legalábbis „tisztán” megmaradhatott. A nagyobb haszon
kulcsa sokak szerint a tehenenként minél
magasabb termelési szint elérése volt.
Azóta viszont drasztikusan megváltozott a
gazdasági környezet: a tejár csökkent, a vásárolt abrak összetevôinek ára pedig megemelkedett.
Az új helyzethez új stratégia kell, de sokan
még mindig a régi módszerrel akarnak sok
tejet termelni, várva a csodát, hogy a tejár
emelkedésével ez újra gazdaságos lehet.
Ma Magyarországon a tej elôállítási költsége általában 95-125 Ft/l körül mozog, míg a
termelô átlagosan 78 Ft-ot kap érte literenként. Ha ehhez hozzáadjuk a különbözô tá-

A gazdaságos tejtermelés a szántóföldön kezdôdik. „Varázsige”: megfelelô
kultúraválasztás, intenzív területkihasználás, optimális betakarítási idô!

Fotók: Csirkovics Gyula

Igen lehetséges!

mogatásokból összejövô kb. 23 Ft literenkénti összeget, akkor is igen kevés haszon
marad – vagy éppenséggel veszteségessé
válik a tejtermelés.
Biztosra nem vehetô a tejárak jelentôs növekedése, ezért a termelôk érdekében áll a
költségek, ezen belül fôként a takarmányozási költségek csökkentése. Az árunövénytermesztés haszna egy ideig képes a tejtermelés veszteségességét kompenzálni, de
vajon ez a cél?
A mezôgazdaságban a föld a gazdálkodó
elsôdleges termelôeszköze. Ráadásul nem
áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre,
így a termelô érdeke, hogy egységnyi területen minél nagyobb profitot termeljen. A tömegtakarmány termô területekre vetítve: a
tejtermelésnek állnia kell a versenyt egy átlagos növénytermesztési kultúrával. Az eddigi módszerekkel ez nem lehetséges.
A tejtermelést gazdaságossá kell tenni,
aránylag kis takarmánytermô terület lekötéssel. Ehhez egyértelmûen új felfogású takarmánytermesztési és takarmányozási stratégia szükséges, amely saját adottságokra
épít, nem a hagyományos modellt követi.
Milyenek a saját adottságaink a takarmánytermesztésben? Az éves csapadékeloszlás általában nagyon jó feltételeket biztosít az ôszi-tavaszi csapadékot jól hasznosító,
szenázsként, vagy szénaként etethetô, áttelelô kultúrák részére, ami a nyári kultúráknál
sokszor nem jellemzô. Mivel a jellemzô vetésforgóban aránylag nagy helyet foglal el a
gabona-kukorica váltás, ezért erre szinte
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Ha saját forrásból tudunk megfelelô cellulóz-, fehérje- és rosttartalmú
takarmányt készíteni, máris jelentôsen csökkentettük a termelésre
fordított költségeket.
minden gazdaságnak van lehetôsége, külön
területlekötés nélkül. Így egy területen több
termés takarítható be egy évben, az egy kultúrára jutó földbérleti díj is megoszlik, ráadásul az árunövény-termesztésre új területeket
nyerünk. Ezeknek a kultúráknak a haszna tovább javítja a gazdaság jövedelmezôségét, a
kiindulási helyzetet nézve úgy is mondhatjuk,
hogy az állattenyésztés mérlege az itt megtermelt haszonnal is javul.
Áttelelô takarmánynövény-kultúrát több
gazdaság termeszt már, de nagyobb tudatossággal az eredmények tovább javíthatóak.

A SAJÁT ADOTTSÁGOKRA
ÉPÍTÔ RACIONALIZÁLT
TAKARMÁNYOZÁS ALAPELVEI
1. A tehenek igényeihez közel álló takarmánynövények termesztése
A kérôdzôk bendôje többüregû összetett gyomor, amelynek a normális mûködéshez
nagy mennyiségû cellulózra van szüksége.
A klasszikusnak számító silókukorica szilázsra és lucerna szenázsra alapozott takarmányozási rendszerben kevés és rosszul emészthetô cellulózt biztosítunk az állataink számára, gyakran a strukturális rost mennyisége
sem kielégítô. A bevitt takarmánynak megfelelôen a bendô mikroflórája is más összetételû lesz, ami komoly következményekkel jár.
A silókukorica szilázs fehérjetartalma 6-8%
között mozog, szemben a tejelô tehén
16-17%-os fehérjeigényével, tehát a silókukorica esetében 8-10 százaléknyi fehérjepótlással (általában vásárolt szója, repce,
napraforgódara) kell számolnunk.
Így sok tejet csak nagy mennyiségû input
anyag vásárlásával és sokszor rossz állategészségügyi és szaporodásbiológiai viszonyok között lehet termelni. Ezek a tünetek
adalékanyagokkal (védett zsír, védett fehérje,

koncentrátumok, élesztôk stb.) elfedhetôk,
ez a rendszer azonban rendkívül költséges.
Az optimális fenofázisban betakarított fûvagy gabonaszenázsok cellulóztartalma jóval
magasabb, mint a silókukoricáé, emellett fehérjetartalmuk nagy átlagban 14-16 százalék között van, így megfelelô arányú használatuk a problémák jó részét megoldja.
2. A takarmánytermô területek intenzív
„kettôs mûvelésbe” vétele
A tejtermeléshez szükséges takarmányokat a
terület adottságait figyelembe véve a lehetô
legkisebb területen, lehetôség szerint az árunövény-kultúrák termesztése közötti résekben kell megtermeszteni.
A már említett magas cellulóz- és fehérjetartalmú takarmánynövények, mint az olaszperje, a rozs, vagy az ôszi illetve tavaszi gabona-pillangós keverék óriási elônye, hogy köztes növényként, ôsztôl tavaszig termeszthetôek, utána pedig vethetünk másodvetésként
silókukoricát, szemes kukoricát, siló cukorcirkot vagy mohart, a tavaszi idôjárás, valamint
a rendelkezésre álló tömegtakarmány mennyiségének függvényében. Ha a talaj tavaszi vízkészlete jelentôs, akkor érdemes szemesvagy silókukoricát vetni, ellenkezô esetben inkább a kisebb vízigényû cukorcirkot vagy mohart részesítsük elônyben, attól függôen, hogy
az állattartó telepnek inkább erjesztett takarmányra vagy szénára van szüksége.
3. Betakarítás optimális idôben
A köztes növényként telepített szenázsok fehérjetartalma átlagosan 14-16 százalék, de
hazai tapasztalatok alapján pl. az olaszperje
tökéletes tápanyag-ellátású és korai betakarítású szenázsa elérheti a 21-23 százalékos
fehérjetartalmat is.
Optimális beltartalmat lucerna esetében
zöldbimbós állapot elôtt érhetünk el, olasz-

perje, hibrid perje és rozs esetében akkor,
amikor a kalász még hasban van, gabonapillangós keveréknél pedig a borsó virágzás
kezdetén történô betakarításnál.
Nem a nagy termésmennyiséggel, hanem
a jó beltartalommal, valamint az emészthetôséggel nyerünk igazán sokat, mert így kerülhetjük el a drága fehérjehordozók vásárlását.
A kultúrák választásánál fontos a sokféleség: érdemes olaszperjét, rozst és ôszi gabona-pillangós keveréket is vetni, így a betakarítás szakaszolható, nem egyszerre jelentkezik a munkacsúcs, nem öregszik el a kultúra.
Az ajánlott betakarítási sorrend: rozs, olaszperje, lucerna elsô kaszálás, ôszi keverék,
lucerna második kaszálás.
4. Az optimális termelési szint megcélozása / Ahány állomány, annyi optimális
termelési szint
Minden állomány genetikai színvonalához,
környezeti viszonyaihoz és menedzsmentjéhez meghatározható az a termelési szint,
amelyet racionális, nyereségközpontú takarmányozási rendszerrel el lehet érni. A termelési szint emelése takarmányozási eszközökkel, anélkül, hogy az említett körülményeket
megváltoztatnánk, általában nem lehet nyereséges, mégpedig a drága, egyes esetekben
a tehenek élettartamát károsan befolyásoló
takarmány-összetevôk alkalmazása miatt.
Természetesen a fent említett körülmények megváltoztathatóak, de lényegesen nagyobb energia-, vagy pénzráfordítással. Nem
minden esetben igaz tehát, hogy a termelési szint emelésével nô a tejtermelés nyereségessége.
5. Jó minôségû tömegtakarmányokkal
az egészségesebb állományért
Nagy mennyiségû, jó minôségû tömegtakarmánnyal a tehenek tapasztalataink szerint jó
termékenységi mutatókkal, megbízhatóan
termelnek. Ezért az állomány kiesései lecsökkennek, a létszám könnyen tartható, sôt
vemhes üszô eladásra is számíthatunk, ami
a gazdasági mutatókat tovább javítja.
6. A hosszú távú nyereségesség alapja
az üszôk minôségi felnevelése / A borjú
a jövô tehene
A hosszú távú nyereségesség alapja az üszôk
minôségi felnevelése. A megfelelô borjú- és
növendék üszônevelés alapvetôen befolyásolja azt, hogy tehénként mekkora mennyiségû olcsó tömegtakarmányt képes felvenni.
Ez közvetve meghatározza a tehenek termelésben eltöltött idejét, hasznos élettartamát,
azaz az állat haszontermelô képességét. Már
fiatal koruktól kezdve törekedjünk tehát az
állatok „bendôsítésére”!

Â

6

z Az alábbiakban 500 tehenes gazdaságra vonatkozó gyakorlati példával bizonyítjuk a cellulózalapú takarmányozás gazdaságosságát.
A táblázatban átlagos termésszinttel, átlag
beltartalommal és költségszinttel számoltunk. Az elszámoló árak úgynevezett belsô
elszámolású árak a gyakorlatot tükrözik, a
saját termelésû takarmányok esetén jelentôs haszontartalommal bírnak. Ettôl az egyes
gazdaságok gyakorlata ugyan eltérhet, de a
rendszer mûködését mégis jól mutatja.
A táblázat adataiból következik, hogy 1 liter tej egész állományra vetített takarmányozási költsége 48,4 Ft. (222.685.000- Ft/
4.600.000 liter tej). Ez tapasztalataink szerint 40-50 %-kal alacsonyabb, mint a jelenlegi gyakorlat!
A tejtermelés fô árbevételét a tej adja, de
nem ez az egyetlen jövedelemforrás. Ha az
állatállomány az okszerû takarmányozás következtében egészséges, szaporodásbiológiai mutatói jók, akkor éves szinten, hosszútávon is 2 kamionnyi (65 db) vemhes üszôt értékesíthetünk, amely 550.000- forintos egységáron 35.750.000- forint többlet árbevételhez juttatja a gazdaságot. Ez 4,6 millió
liter termelt tej esetén közel 8 forinttal csökkenti a literenkénti termelési költségeket,
illetve javítja a jövedelmezôséget.
A másodvetéseknek köszönhetôen az 500
tehén és a szaporulat takarmányozásához
(átlagos termésszint mellett, a 38 ha tartalék cirok silóterületet beleszámolva) kb. 400
hektárnyi terület elegendô. Az egy tehén és
szaporulata/1 hektár mutatóhoz képest
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„megtakarítottunk” tehát 100 ha-t, amelyen
árunövényt termesztve – kb. 100.000 Ft/ha
nyereséget számolva – 10.000.000 Ft nyereséget realizálhatunk. Ez a tejtermelésre vonatkoztatva újabb 2,1 Ft-tal javítja a tejtermelés jövedelmezôségét.
Az olaszperje és általában a másodvetésû
szenázsok fehérjetartalmának, valamint
emészthetôségének javításában hatalmas
gazdasági tartalék rejlik!
A nem megfelelô idôben, a növény megfelelô fejlettségi stádiuma mellett történô betakarítás esetén a nyersfehérje-tartalom szárazanyag kilogrammonként akár 5 százalékkal is
csökkenhet. Ez a mi esetünkben, közel 3.200
t szenázs vonatkozásában kb. 122 t szójának

A bátor szemléletváltás eredménye:
egészségesebb állomány, jobb
minôségû termékek, gazdaságosabb
termelés.

megfelelô fehérjét jelent. Ennek a megvásárlása pedig (122 t x 110 Ft) 13.420.000 Ft
veszteség!! Az átlaghoz képest még kedvezôbb idôben történô betakarítással viszont
ugyanennyit nyerhetünk is! Ez pedig literenként újabb 2,9 Ft nyereséget jelent!
Ha a fenti költségcsökkentô tényezôket figyelembe vesszük, akkor az 1 liter tej elôállításának takarmányozási költsége 35,4 Ftra csökken (48,4 Ft-13 Ft), úgy, hogy a saját termelésû tömegtakarmányokat és gabonákat nem önköltségi, hanem piaci áron
számoltuk el a takarmánymérlegben!
A takarmányozási költségek a tej összes
termelési költségének 50-70%-át adják. Ha
a 48,4 Ft/l takarmányozási költséget 60 %nak vesszük, akkor 1 liter tejet 80,6 Ft-ért
elô lehet állítani úgy, hogy már növénytermesztési nyereséget is tartalmaz!
Ha pedig az optimális területkihasználásból, a vemhes üszôk értékesítésébôl, valamint a tömegtakarmányok maximális fehérjetartalom melletti betakarításából származó
költségcsökkenést is beleszámítjuk, akkor
1 liter tej közel 68 Ft-ból nyereségtartalommal elôállítható!
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy
a saját erôforrások okszerû felhasználásával,
valamint adaptált tömegtakarmány-termesztési és takarmányozási rendszer bevezetésével a tejtermelô ágazatnak van jövôje, mert
kiélezett piaci verseny mellett, alacsony tejár
esetén is képes nyereségesen termelni!

2 KONTRÓ JÓZSEF – SERSIA FARM KFT.
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Veszteséges a szarvasmarha-ágazat
a Kunság Népe Zrt-nél
A Kunság Népe Mezôgazdasági Zrt. Kunhegyes városban található.
Kunhegyes, amelynek 7600 lakosa van, az Alföldön a KözépTiszavidéken a Nagykunsági-fôcsatorna közelében, a Tisza-tótól
15 km-re, a megye székhelyétôl, Szolnoktól 50 km-re fekszik.

A

z 1800 hektáron gazdálkodó részvénytársaság meghatározó agrártermelôje a városnak és a
foglalkoztatásban is jelentôs szerepet
játszik. A társaság 2001-ben alakult a
jogelôd Kunság Népe Szövetkezetbôl.
A részvénytársaság megalakulásától
kezdve eredményesen gazdálkodik. Minden évben 2-300 millió forint értékû beruházást valósít meg. Eredményes gazdálkodásuk tette lehetôvé, hogy 2014ben az 53.388 eFt. jegyzett tôkét hatszorosára emeljék.
A részvényeket 234 magánszemély tulajdonolja, nagyrészük nyugdíjas. A cég
alkalmazottai közül mintegy harmincan
vannak a részvényesek. Az igazgatóság
tagjai a részvények többségét, 54 százalékát birtokolják, így a gazdaság felelôsségteljes irányítása biztosított.
z Részvénytársaságunkban 92 ember
dolgozik – mondja Csáti Sándor, az igazgatóság elnöke a cégrôl szóló rövid ismertetôje során.
z Milyen körülmények jellemzik a
gazdaság mûködését?
z Éves árbevételünk másfél milliárd forint
körül van. Ebbôl a sertéságazat 700750, a szarvasmarha ágazat 100 millióval veszi ki a részét. Az árbevétel fennmaradó részét a növénytermesztés hozza. Gazdaságunk húzóágazata a sertéstenyésztés, legfôbb termék a hízósertés.
A 800 kocára és azok szaporulatára alapozott hizlaldánk 3200 sertés befogadására képes.
Növénytermesztés 1800 hektár nagyságú szántóterületen folyik, a földet magánszemélyektôl béreljük. A földbérleti
szerzôdéseink hosszú távra szólnak.
A mûvelt terület egy része öntözött, az
állattenyésztési ágazatunk teljes takarmányszükségletét biztosítani tudjuk.
Az abraktakarmány szükségletünket saját keverôüzemünkben állítjuk elô, mindössze a premixeket kell megvásárolni

hozzá. Gépesítettségünk megfelelô színvonalú, lehetôséget biztosít arra, hogy
bérmunkát, szolgáltatást tudjunk nyújtani az azt igénylô kisebb gazdaságok számára. Meghatározó a hibrid kukorica és
a napraforgó termesztése. Termesztünk
még árpát, azt teljes egészében az állatok takarmányozására használjuk fel.
Búzából az idei évben maradt 1000 tonna malmi minôségû, azt akkor fogjuk eladni, mikor a legkedvezôbb lesz majd
annak a felvásárlási ára, illetve el lesz
vetve a jövô évi takarmányalap. Az idén
40 hektáron termeltünk szóját, 90 hektáron silókukoricát,60 hektáron lucernát,
30 hektáron búzás bükkönyt.
z Milyen eredmények várhatók az
idei esztendôben?
z Arra számítunk, hogy az idén a szarvasmarha-ágazat a támogatások mellett is
15 millió mínuszt fog eredményezni.
A sertéságazat eredménye jó esetben
40-45 millió lehet, ennyi maradhat meg
a támogatásokból, ami idén mintegy 80
millió forintot tesz ki. A növénytermesztés minimális bevételt eredményez, jóllehet a hibridkukoricának jó a jövedelemtermelô képessége, a napraforgó is hoz
egy kicsit a konyhára, de a többi növény
szinte mind veszteséget termel.

Fedetté tették az etetôteret

Kiss István telepvezetô
z Mennyire elégedett a támogatások
mértékével?
z Véleményem szerint a gazdaságoknak
nyújtott támogatásokat a jövedelemtermelés alapján kellene adni. A mostani
pályázati pénzek elosztása úgy néz ki,
hogy annak a 80 százalékát a kisgazdaságok, 20 százalékát pedig a nagygazdaságok kapják. Azt nehezen lehet megérteni, hogy mi, akik nagy mennyiségben
termelünk, jelentôs adót fizetünk be
az államnak a támogatás oldaláról, mégis háttérbe szorulunk. A támogatások
igénybevételét az a körülmény is nehezíti, hogy 5 éves idôtartamra foglalkoztatási kötelezettséget is elôírnak. Márpedig,
ha maradnak az alacsony tejátvételi
árak, akkor meg kell szüntetnünk a tejtermelô tehenészetet, az ott dolgozókat
el kell bocsájtani, a támogatást meg viszsza kell fizetni. Ilyen körülmények között
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nagy a kockázatot jelent a támogatás
igénybevétele. Az sem mellékes, hogy a
nagyobb gazdaságokban van jelentôs állattenyésztés, ami a foglalkoztatottságot
nagymértékben segíti, mégsem arányos
a támogatás összege.
A rendszer felülvizsgálata EU-s szinten
2017-ben megtörténik majd. Az lenne az
igazságos, ha megszüntetnék a támogatásokat.
z A termelt tejet hol értékesítik?
z A tejet a Kuntej Zrt-nek értékesítjük.
A velük való kapcsolat 20 évre nyúlik
vissza. Most, miután külföldi kézbe került, félünk attól, hogy esetleg be is zárhatják az üzemet, mint sok helyen meg
is tették.
z Mi a kitörési pont a mostani helyzetbôl?
z Mi tesszük a dolgunkat, folyamatosan
arra törekszünk, hogy gazdaságosabb legyen a termelés. Keressük a gazdaságosan termelhetô növényeket, amelyek bekerülhetnek a termelési palettába. A tároló kapacitások lehetôségét kihasználva
a legoptimálisabb piaci áron adjuk el termékeinket. Bízunk abban, hogy az alacsony kamatozású hitelek igénybevételével is tudunk majd nyereséget realizálni.
A megerôsödô, nagyobb területen gazdálkodó kistermelôknek minden bizonynyal szükségük lesz arra, hogy a Zrt.-tôl
több gépi szolgáltatást vegyenek igénybe, vagy tároló kapacitást béreljenek,
ezáltal mi növelni tudjuk majd a szolgáltatásból eredô árbevételünket.
z A továbbiakban a szar vasmarha telepen Kiss István telepvezetô áll kérdéseim elé. Azt kérem tôle, mutassa
be napi tevékenységének színterét, a
telepet.
z Hódmezôvásárhelyen végeztem a Mezôgazdasági Fôiskolán. Telepvezetôként
dolgozom itt 2011 óta, egyben ellátom
az inszeminátor feladatát is. A szövetkezeti idôben itt egy magyar tarka törzstenyészet volt. A 90-es években kezdôdött
el a fajta-átalakító keresztezésekkel a
mostani állomány megalapozása. A telep
korszerûsítésében a kötetlen tartásra
való áttérés, és a fejôház megépítése
jelentette a fordulópontot.
Jelenleg a telepen 260 tejelô tehén és
azok szaporulata található, ebbôl 210-et
fejünk. A szárazon állók száma pedig 40

A növekvô almos technológia
kényelmes pihenést biztosít
és 50 egyed között van, az üszôborjak
létszáma 200 körüli. A telepen folyó termelést 12 ember alkalmazásával tudjuk
biztosítani. A gazdaság korábbi managementje mostohagyermekként kezelte az
ágazatot. Ez most nem így van. Az utóbbi idôben jelentôs fejlesztéseink voltak.
Lecseréltük az etetô kocsit, korszerûsítettük a gépparkot, kialakítottuk az
Ecolab-Hygiene Kft. segítségével a vízkezelési technológiát, megépítettük a
trágyatárolót.
z Milyen szempontokat vesznek figyelembe, hogy növelni tudják a termelést?
z A genetikai elôrehaladást egyedi tehénbírálat és célpárosítás segíti. A küllemi bírálatokban visszaköszön a korábbi
tenyésztôi munka eredménye. Teheneinkre az átlagostól nagyobb testkapacitás a jellemzô. A magyartarka-alapnak
köszönhetôen vastag csontozatúak, rámásak. A célpárosításban a legmegfelelôbb bika kiválasztásában a Masterrind
Magyarország Kft. és az Inter-Mix Kft.
van segítségünkre.

A régi típusú istálló oldalfalába
szellôzô nyílásokat építettek

z Célunk az, hogy törzstenyészetet hozzunk létre és üszôborjakat tudjunk majd
értékesíteni. A célpárosítás eredményének már a jövô évben mutatkoznia kell.
Az átlag laktáció száma 3,1 ami jónak
mondható. Telepünkön több tehén is
van, mely már elérte a 10 éves kort. Laktációs termelési átlagunk 880 kg körül
fog alakulni az idei évben.
A tartástechnológiánk nem a legkorszerûbb, lévén hogy a régi építésû istállók alacsony belmagasságúak. Ennek
hátránya a nyári meleg idôszakban érezhetô, mert nem nyújt kellô védelmet a
meleg ellen. Ennek ellensúlyozására az
etetôtér fölé féltetôt építettünk és szellôzô nyílásokat építettünk az oldalfalakba.
A növekvô almos tartástechnológiát nem
tartom hátránynak, mert igény szerint
hetente lehet takarítani, így az állatok
kényelmes pihenése biztosítható. Elônye
ennek a módszernek még, hogy a növénytermesztési ágazat jó minôségû
szerves trágyához jut. A fejôházban keletkezô hígtrágya pedig az istállóhoz közeli halastóban hasznosul.
Takarmányozásban a monodiétás elv
érvényesül, melynek alapja a kukoricaszilázs, ebbôl átlagban 25 kilót kap egy
tehén, mely kiegészül az ôszi takarmánykeverékbôl készült szenázzsal, mely búzából és zabos bükkönybôl áll, valamint
lucerna szénával. A silózást erre a feladatra jól képzett, legkorszerûbb géppel
rendelkezô alvállalkozóval végeztetjük.
Silócirkot is termelünk kisebb mennyiségben, melyet a szárazon álló tehenekkel és a növendék üszôkkel hasznosítunk. Az import szójadara mennyiségét
csökkentettük, helyette inkább az extrahált napraforgódarát használjuk. Takarmányozás területén a Cargill és ISV. Zrt.
takarmánygyártó cégek vannak segítségünkre. Az abraktakarmányt saját keverôüzemünk állítja elô. A Pro-feed Kft.
Rumen magic bendôemésztést fokozó
készítményét teszteljük most.
Kollégáimnál teljesítménybérezést vezettem be, hogy érdekeltek legyenek a
nagyobb teljesítmény elérésében, ebbe
beletartozik az ivarzás megfigyelése is.
A 2x8 fejôrendszert egy fejômester és
egy felhajtó szolgálja ki. Alkalmazottaink
fizetése az itteni körülményekhez képest
jónak mondható, bruttó 180 ezer forint
mellé adunk kafetériát is. A jó kollegiális
kapcsolat és pozitív munkalégkör kialakítására törekszem.
2 KIMMEL ISTVÁN
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Eredményesen mûködô gazdaság
retró tehenészettel Tiszaroffon
Tiszaroff községet Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszató szomszédságában találjuk. A Közép-Tisza Vidék egyik
legôsibb települése, már a honfoglalás korában is lakott volt.
A község természeti kincse a Tisza-folyó és a szinte érintetlen
ártéri terület, ahol a gazdag vízi világ háborítatlanul él.
Ezt a természeti adottságot kihasználva a község üdülôkörzetet alakított ki, és egyre jelentôsebbé válik a falusi turizmus.
Mintegy kétezren lakják, ebbôl hozzávetôlegesen 25 százaléka
cigány kisebbség. A rendszerváltás óta kitermelôdött munkanélküliek száma az utóbbi idôben mérséklôdött. A község
egyik legnagyobb foglalkoztatója az Agroff Kft. mely közel
hatvan embernek tud megélhetést biztosítani.

formájában állítjuk elô. Betakarításkor a
szecskázott anyaghoz a pótkocsin fecskendezzük a tejsavas folyadék adalékot
és a telepre szállítva 3-4 méter átmérôjû vastagfalu fóliahengerbe nyomjuk tömörítô géppel. Az abraktakarmány kukorica- és tritikalédara, a saját keverésû
tejelôabrakhoz fehérjekomponenst nem
adunk, azt lucerna-szenázzsal és lucerna
szénával pótoljuk. A vállalkozás gépparkja jól felszerelt, minden munkafolyamatot saját gépeinkkel végezzük, a terményeket saját terménytárolóikban tároljuk,
amihez megfelelô teljesítményû szárító is
tartozik.

A

z Agroff Mezôgazdasági Kft. 1995ben alakult át a helyi szövetkezetbôl, azóta eredményesen
gazdálkodik, éves árbevétele 500 millió
forint – tájékoztat Füleki István, a Kft.
második embere.
z A növénytermesztési ágazatunk 1500
ha szántót mûvel, melynek 11,3 az átlag
aranykorona értéke, ebbôl 800 ha területünk a tiszai árvizek miatt kialakított
vésztározó területére esik.
z A terület felén gabonaféléket árpát,
búzát, zabot, másik felén pedig olajos
magvakat, lucernát és silókukoricát termelünk. A tömegtakarmányt a korszerû
hosszú hengerfóliás lucerna szenázs,
silókukorica és hengerbálás réti széna

Hagyományos építésû istállóban kötött tartás és ló vontatta takarmányos csille
z Az állattenyésztési ágazatunkban a tejelô szarvasmarhatartást hagyományos
formában végezzük. A szarvasmarhánk
magyartarka fajtájú. A tehenek istálló
épületei az 1970-es évek közepén épültek, az akkor országosan terjedô „tehén
betonvár” típusú, középetetô-utas, trágyakihúzós, magtárpadlásos 100-as istálló. A felsô vákuum-vezetékes sajtáros
fejés ma is jól mûködik, pedig már több
mint 40 éves. A jó genetikai állomány
eredményességet mutatja, hogy a 106
állásos istállóból évek óta képesek vagyunk 100 borjú/év hozamot teljesíteni.

A bikákat hízlalás után értékesítik

z A termékenyítést egy központi lajstromszámos magyartarka tenyészbika
végzi, a gyenge alkatú üszôket esetenként mesterségesen termékenyítjük.
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Figyelünk a szomatikus sejtszámra, elsôosztályú, vagy extra minôségû tejet állítunk elô, melynek zsírtartalma 3,7-4 százalékos. Az esti és reggeli fejést, 1300
liter tejet a faluban mûködô családi tejüzem szállítja el 90 Ft + Áfa/liter áron.
z A hagyományos tehenészeti telep retró
jellegéhez jól társul a korszerûnek mondható dupla falu vízzel hûtött kétezer literes tejtároló tartály, a kötetlen növendék
tartás szerfás istállója és a mai kornak
megfelelô silózási technológia. A magyartarka mellett van egy 130 db-os magyar szürke állományunk, melyet extenzív
módon tartunk, és van még 1200 anyából álló merinó juhállományunk is.

Növendék istálló karámmal
z A 150 körüli szaporulatot nádfedeles
szerfás istállóban kötetlen csoportos tartással helyeztük el. A bikákat 500-600
kg súlyra hizlalva értékesítjük. Az üszôborjakból az arra alkalmasakat továbbtenyésztésre, a kiesô tehenek pótlására
válogatjuk ki. Telepünkön 3 dolgozót foglalkoztatunk, ôk végzik el az összes munkát: a takarmányozást, almozást fejést

stb. Úgy gondolom, ha bármiféle korszerû technológiával szerelnénk fel a telepet, akkor sem lenne kisebb a munkaerô
szükséglet, melyet mi a hagyományos
módszerek mellett alkalmazunk.
z Fejési eredményeik és a takarmányozás is a hagyományoknak felel meg.
Laktációs átlagunk 4.000 kg körül van.

z Az állattenyésztésen és a növénytermesztésen kívül kereskedelmi tevékenységgel is foglalkozunk. A faluban mûködtetetett élelmiszerüzletben az Agroff
ABC-ben tejet, birka és- és sertés tôkehúst, hentesáruból pedig hurkát és kolbászt is értékesítünk.
2 KIMMEL ISTVÁN
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Családi tejüzem Tiszaroffon
Boros Zsolt a Tiszaroffon mûködô Gazda
Tej családi tejüzem tulajdonosa. A családi
házból hozta magával a gazdálkodáshoz,
tejfeldolgozáshoz szükséges ismereteit.
Tapasztalatait sikeresen átörökítette saját
lehetôségeire. Teheneket tart, 130 egyedbôl
áll most az állomány. A saját állomány
által termelt tej nem elegendô a tejfeldolgozó üzemeltetéséhez, ezért a környékbeli
gazdaságokból vásárolja fel a tejet.

A

feldolgozó létrehozásának gondolata a 90-es évek közepén a csarnokrendszer összeomlásakor fogalmazódott meg. Úgy döntött akkor a család, hogy megpróbálják saját maguk feldolgozni a megtermelt tejet. A gondolatot tettek követték, melynek eredményeként a feldolgozó 1997
májusában megkezdte a mıködését. Elôször csak a saját maguk által termelt tej feldolgozásával kezdték. Miután kellô gyakorlatra tettek szert, elkezdték a környékbeli gazdáktól felvásárolni a tejet. Fokozatosan, hitel nélkül fejlesztették a kisüzemet
a kereskedelmi körzet bôvítésével, annak igénye szerint.
Az 1990-es években a tejipari privatizáció közben sok hasonló
tejüzem épült hitel segítségével. Ezek pár év után tönkrementek, mert rosszul mérték fel a kereskedelmi lehetôségeket.
Szolnok térségében Borosék egyedül maradtak talpon.
z Ma már úgy áll a helyzet, hogy Tiszaroff 50 kilométeres körzetében ôk vásárolják fel a kistermelôktôl a nyerstejet, ezzel is
segítve a környékbeli gazdák megélhetését. Jelenleg napi
4.200 liter tej kerül a feldolgozóba. A legnagyobb mennységet
a faluban gazdálkodó Agroff Kft.-tôl vásárolják (1300 liter) Kunmadaras térségébôl 800, Fegyvernek Önkormányzat tehenészetébôl 600, a környezô nyolc faluból kerül ki a többi felvásárolt mennyiség.
z Naponta a feldolgozó üzemükben elôállítanak fogyasztói tejet
teljes zsírral 100 liter körül, oltós-rögös félzsíros túrót 15002000 liter tejbôl, a túró tejzsírkifölözés tejszínébôl homogéne-

A családi tejüzem termékei

Pasztôr 2000 liter/óra teljesítmény. Fotó: Boros Zsolt

zett 20 százalékos tejfölt 4.000 db. 150 g-os, 1.000 db. 320
g-os kiszerelésben és konyhák részére 400 litert 5 literes tasakokban. Poharas iskolatejbôl heti 15.000 darab készül. A liofilezett baktérium színtenyészetet postán rendelik Mosonmagyaróvárról az MTKI Kft-tôl.
A korszerû technológia gépei: lemezpasztôr 2.000 liter/óra
teljesítmény, digitális kijelzôkkel, csatlakoztatva azonos teljesítményû homogenizátor, két poharazó gép a tejfölhöz és egy az
iskolatejhez. A 105 Celsius fokon mûködô pasztörrôl közvetlenül vezetik a tejet a HM-3-as (20 éves) tejcsomagolóra, de helyette hamarosan beüzemelik az új dobozos tejcsomagolót.

Â
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A családi tejüzem termékei
A pasztôrt 65 KW teljesítményû gázkazán fûti, a túrógyártáshoz
a forró vizet egy 24 KW-os vízmelegítô állítja elô.

dû összegbôl megvalósítható a tervezett beruházás, akkor nem
éri meg a pályázati pénz felvétele és a vele járó elkötelezettség.

z A termékeket a megyében lévô kiskereskedelmi egységekben értékesítik. A korábban eladott mennyiség (zacskós tej)
a felére csökkent. Nem tudnak versenyezni az olcsó lengyel
UHT-s tejjel. Ezeknek az ára 130 Ft./liter. Ennyiért nem lehet
tejet termelni. A vásárlók a hûtés nélküli dobozos tejeket keresik, ezért áttérnek ôk is a zacskós kiszerelésrôl a dobozos
csomagolásra.

z A következô két évben építenek önerôs beruházással egy nagyobb kapacitású feldolgozót, mely már alkalmas lesz arra,
hogy trappista sajtot is készítsenek.

z A beruházást saját erôbôl valósítják meg, hitelt nem vesznek
fel. Azt tapasztalják, hogy a pályázati úton készülô beruházások
sokba kerülnek. Az önerôs beruházások lényegesen olcsóbbak.
A pályázati konstrukcióban a beruházás megvalósításához
szükséges önerôn kívül hitelt kell felvenni, majd azokat kamattal terhelten visszafizetni. Márpedig ha az önerôs nagyságren-

Homogenizátor 2000 liter/óra teljesítmény. Fotó: Boros Zsolt

z Jelenleg négy autóval oldják meg az értékesítési feladatokat.
A feldolgozó üzemben hárman dolgoznak, a feleség és a két
középiskolás leány is besegít. A gazdaságban tizenegy alkalmazottat foglalkoztatnak, havi bérük átlagosan bruttó 150 ezer Ft.
z A Boros család példája igazolja, hogy fokozatos fejlesztéssel,
hitel nélkül is megvalósíthatók a fejlesztések és eredményesen
lehet mûködtetni a családi vállalkozást.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Mongóliába exportál
az Agrometal Klaster Zrt.
az Eximbank segítségével

Idôben szólunk!

Magyar technológiára épülô élelmiszeripari gépsort exportált Mongóliába az
Agrometal Klaster Zrt., amelyhez a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank)
mintegy 200 millió forint összegû kedvezményes kamatozású vevôhitelt folyósított
– jelentette be sajtótájékoztatón Szabó László, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára.

A meleg napok hamarosan szép emlékké
fakulnak, így itt az ideje felkészülni a hidegebbekre, a mezôgazdasági telepek vízhasználati gyakorlatának az átgondolására, és
a hideg szezonban is optimális eredményeket
biztosító eszközök telepítésére.

Ennek az utófinanszírozásnak az a lényege, hogy az
Eximbank az export – okmányokkal igazolt – teljesítése
után, az exportôrnek kifizeti
az áru vagy szolgáltatás értékét, a hitel adósa pedig a
külföldi vevô, illetve annak
bankja. Így az exportôr mentesül a külföldi vevô fizetési
kockázata alól, és a részteljesítések ellenértékének kifiUrbán Zoltán vezérigazgató
zetésével javul a likviditása.
(Eximbank) Szabó László
Ez az elsô, vevôhitellel finanállamtitkár és Kázmér Attila
szírozott exportügylet az
vezérigazgató (Agrometal
Eximbank és a mongol GoKlaster Zrt.) a sajtótájékoztatón
lomt Bank között, amely
2014 év nyarán megkötött 5 millió dolláros vevôhitel-megállapodás részeként valósul meg. A hitelkonstrukción keresztül a bank a magyar gépek és berendezések, illetve komplett technológiák kiszállításához, értékesítéséhez nyújt 2-5 éves futamidejû, fix kamatozású forrást. Az MTI
tudósítása szerint Urbán Zoltán, az Eximbank vezérigazgatója elmondta,
hogy 12 év alatt hét ügyletben is együttmûködtek már az Agrometallal.

rdemes megvizsgálni a vízhasználati eszközpark állapotát
és várható idôtállóságát. Idôtállóság alatt azonban érdemes nem csak az élettartamot, hanem az idôjárás változásainak való ellenállást is megvizsgálni. A hômérsékletingadozás olyan tényezô, ami jelentôsen sietteti eszközeink elhasználódását. Érdemes még a téli hidegek beállta elôtt felülvizsgálni a vízhasználat lehetôleg teljes eszközparkját, hogy kellô
biztonsággal dolgozhasson a hideg szezonban is.
Az évszakok során változó hômérsékleti szélsôségek igencsak
igénybe veszik az eszközöket alkotó anyagokat. A gazdálkodás
a teljes év során akkor lehet igazán hatékony, ha a használati
eszközök egyformán jól teljesítenek mind a nyári melegben,
mind a téli hidegben, és teszik ezt sok-sok évig megbízhatóan.
E megfontolásból ajánljuk idén is a gazdálkodók figyelmébe a
következô megoldásokat:
Minden termelô számára nagy segítség az olyan vízvételi
lehetôség, ami akár a legnagyobb hidegben is biztosan mûködik – és nem fagy el. Erre a feladatra nyújt egyszerû és megbízható megoldást az amerikai fagybiztos Woodford IOWA
kültéri csap. A fûtést nem igénylô eszköz segítségével, egy
mozdulattal juthat folyóvízhez akár télvíz idején is. Az élettartama évtizedekben mérhetô és hosszú évek múlva sem kell kiásni az esetleges karbantartáshoz vagy alkatrészcseréhez sem.
Nem mellékesen speciális zárszerkezetének köszönhetôen
megbízhatóan állja a homokos vagy lerakódásképzô víz használatával járó szélsôséges igénybevételt is!
A termelôk számára jó hír, hogy a takarmány értékesülését,
és ezen keresztül a hozamot alapvetôen meghatározó ivóvízellátás télen is magas szinten biztosítható. A MIRACO fagymentes itatók nem csak hosszú élettartamúak és egyszerûen
karbantarthatók, de mind hidegben, mind melegben egyformán jó szolgálatot tesznek. A fûtést nem igénylô labdás és
fûtött nyíltvizû MIRACO itatók utolérhetetlen biztonságot jelentenek a gazdálkodóknak.
A termékekrôl bôvebben a www.hunzag.hu honlapon tájékozódhat.
2 BURJÁN ÁRPÁD – Hunzag Kft.

Az Agrometal 26 éve alapított, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás, mely kulcsrakész kis- és közép-kapacitású élelmiszeripari üzemeket, köztük tejfeldolgozó üzemeket épít. Az Agrometal két közös érdekeltségû cég együtt koordinált tevékenységû rendszerében mûködik.
Míg az Agrometal Klaster Zrt. a stratégiai irányításáért és a technológiai
koordinációért felel, addig az Agrometal-Food-Tech Kft. a berendezések
gyártását és összeszerelését végzi. A cég árbevétele ugyan – mint ahogy
azt Kázmér Attila, az Agrometal Klaster Zrt. vezérigazgatója elmondta –
2014-ben az orosz-ukrán konfliktus miatt visszaesett, sikerült azonban
új megrendeléseket kötni, ezáltal még az idén az árbevétel jelentôs növekedésére számítanak. A mongol ügylettel kapcsolatban várható, hogy
az eredményes beüzemelés után egy éven belül egy hasonló összegû
értékesítés várható ezen a piacon.
Az Agrometal exporttevékenysége révén a beruházások 50-70 százaléka valósul meg. Jelen vannak mindegyik szovjet utódállamban, így
Kazahsztánban és Tadzsikisztánban is. A környezô közép-európai országokban is mûködnek Agrometal-berendezések. Az egyik legismertebb üzemet a svájci RedBull gyárban indították. Algériában komplett
2000 férôhelyes tehenészeti telepet valósítanak meg, Ománba pedig
tejüzemet szállítanak.
A fejlôdô világ országainak piacán kemény harc folyik a beruházók
között. Az Agrometálnak sikerült teret nyernie a nagyon erôs kínai és
német konkurensek mellett. A hazai beruházásaik száma is nôtt, piaci
részesedésük itt most eléri a 30-50 százalékot.

Ismét eljött az idô a gazdaságok
vízvételi eszközeinek felülvizsgálatára
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NAPELEMES RENDSZEREK
A HAZAI TEHENÉSZETEKBEN!?
Cikkünk a tehenészetek energiafelhasználási jellemzôit
tekinti át és a kapott eredmények alapján a fotovillamos
napenergia hasznosítás lehetôségeire keresi a megoldást
kisméretû, 10-100 tehén és szaporulatából álló gazdaságoknál.

S

zámításokkal igazoltuk, hogy a zöldenergia felhasználás arányainak növeléséhez a kisméretû tejtermelô
tehenészetek is hozzá tudnak járulni.
A napenergia hasznosításával a tehenészetek villamos energia igényének 100%át fizikailag fedezni lehet. Kutatásunkban
arra a gazdasági kérdésre keressük a választ, hogy érdemes-e, és ha igen, akkor
mekkora méretû napelemes rendszert telepítenie egy hazai tehenészetnek.
z A napenergia kis regionális különbségekkel az egész világon elérhetô az emberiség energiaszükségletét meghaladó
mennyiségben. Minden évben mintegy
8·108 TWh energia érkezik a Föld felszínére a Napból. Az emberiség éves elsôdleges energiafelhasználása 1·105 TWhnál alig több, vagyis a napenergia potenciálja 8000-szer nagyobb, mint a világ
energiaigénye. Az Európai Unió élen jár a
megújuló energiaforrások hasznosításában. Az „elôre menekülés” stratégiáját
választva hosszú távú cél a megújuló
energiaforrások arányának növelése.
Magyarország számára a megújuló energia felhasználására vonatkozóan 13%-os
részarányt ír elô 2020-ra, melyhez a
szerzôk véleménye alapján a mezôgazdaság is hozzá tud járulni villamos energia igényének részben napenergiából
történô felhasználásával.
z A napelemes rendszerek gazdasági hátterét tekintve a beruházó több alternatíva
közül dönthet, melyek közül a Háztartási
Méretû Kiserômû (HMKE) kategória a legjövedelmezôbb. Magyarországon a jelenlegi piaci környezetben a Háztartási Méretû Kiserômûveknél nincs garantált átvételi ára a megtermelt energiának. A zöldáramot az aktuális villamos energia áron
vásárolja meg a szolgáltató. Az energia
mérése egy kétirányú mérôvel történik.
Az éves túltermelés (megtermelt, de fel
nem használat energia) értékesíthetô az
energiaszolgáltatónak, viszont az átvételi
árak annyira alacsonyak, hogy az energia

termelôjének jelenleg nem célszerû az
elôállított energiát a szolgáltatónak értékesíteni, gazdaságosabb azt felhasználni,
mivel így kiváltható a szolgáltatótól vásárolandó energia mennyisége. A vásárolt
villamos energia drágább, mint az értékesített többletenergia.
z Vizsgálatainkban a tejtermelô tehenészet saját igényeit részben vagy egészben
kielégítô, de többlet villamos energiát
nem elôállító rendszerrel számoltunk.
A napelemes energiatermelô rendszert
nem érdemes túlméretezni, hiszen amíg
saját felhasználásra 44,5 Ft/kWh bruttó
áron vásárolhat villamos energiát egy üzleti ügyfél, addig a szolgáltatónak csak
20,27 Ft/kWh bruttó áron értékesítheti azt.
z Kutatásunkhoz szükséges primer információkat a Pannon Egyetem Keszthelyi
Georgikon Tanüzem Kht. tulajdonában
álló tejtermelô teleprôl gyûjtöttük be,
melyen 40 tehén és üszô szaporulata található. Hasonló állománymérettel mintegy 70 magyarországi telep rendelkezik,
közel 20%-os arányt képviselve. A választott kisméretû tehenészet adataiból
kiindulva megállapítottuk, hogy a fejôház, a napi kétszeri fejéssel, a legfôbb
energiafogyasztó egy tehenészeti telepen. Emellett még az istállók idôszakos
(hajnali, esti) megvilágítását, illetve a
szociális helyiségek, öltözôk villamos
energiafogyasztását vettük figyelembe.
z Egy 1 kW-os napelemes rendszerrel
hazánkban ideális körülmények között
1280 kWh villamos energia hasznosítható évente. A szerzôk 6%-os rendszerveszteséget és 35 fokos dôlésszöget feltételeztek. Kutatásunkban két naperômû
típust vettünk alapul (földre telepített, illetve tetôre telepített). A földre telepített
napelemes rendszerek a szükséges állványzat miatt 10%-kal drágábbak, mint
a tetôre kivitelezett változatok. Ez fôleg a
tetô tájolásától, fedésétôl és a statikai
jellemzôktôl függ.

z A napelemek éves teljesítményromlását 0.2% / évben határoztuk meg. 15
éves idôintervallumot vizsgáltunk, mint
üzemelési idôszakot, ugyanis egy komplett hálózatra visszatápláló napelemes
rendszert 15 évente célszerû felülvizsgálni, a szükséges karbantartási munkákat
ezen idôszak elteltével kell elvégezni,
illetve az inverter cseréje hozzávetôlegesen 15 év elteltével válik szükségessé.
15 éven belül optimális esetben nincs
fenntartási költsége a rendszernek.
Feltételezésünk szerint a napelemes
rendszert a tehenészet lineáris értékcsökkenési leírást alkalmazva 15 év alatt
számolja el. A vizsgált kisméretû tehenészetek adóalapja az 500 millió Ft-ot nem
haladja meg, így 10% a fizetendô társasági adó mértéke.
Az aktuális kamatlábat a 2014-es Magyar Államkötvény referenciakamat alapján 2,45%-ban határoztuk meg.
Feltételeztük, hogy a villamos energia
ára hazánkban már tovább nem csökken, de nem is növekszik az elkövetkezendô 15 évben.
z A modell-kalkulációnál a Georgikon
Tanüzem Kht. elmúlt 5 évét vettük alapul: a vizsgált tehenészet éves villamos
energia felhasználása kerekítve átlagosan 30 000 kWh. Arra a következtetésre
jutottunk, hogy egy 23 kW-os (127.8 m2
felületû) 3-fázisú, hálózatra visszatápláló
napelemes rendszer szükséges, ami
éves szinten 29 440 kWh villamos energiát képes termelni, így ideális idôjárási
körülmények között 98 %-ban képes kielégíteni a vizsgált tehenészet saját villamos energia igényét. Feltételezésünk
szerint a beruházást 100%-ban önerôbôl
tudja finanszírozni a kht, bár az egyes
tehenészetek beruházásra fordítható
pénzeszközének nagysága között jelentôs különbség tapasztalható. Ilyen nagyságú kiserômûhöz 2 db inverter tartozik.
z Egy napelemes rendszer kiépítésének
vizsgálatakor az alábbi szempontok figyelembevétele elengedhetetlen:
• tetô tájolása,
• tetôszerkezet teherbírása,
• tetô beárnyékoltsága,
• tartósan nem használt földterület,
• árnyékolásmentes földterület.
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z A Keszthelyen vizsgált tehenészet épületeinek tájolása (mivel kelet-nyugat irányú) és a statikai jellemzôi nem alkalmasak tetôre szerelt rendszerhez (1. kép),
viszont más, hasonló nagyságú tehenészeteknél elôfordulhat, hogy minden feltétel ideális, ezért mind a két kalkulációt
elvégeztük.

1. kép Fotó: Dr. Pintér Gábor

A vizsgált tehenészet tájolása
(Az iránytûn a piros nyíl
az északi irányt jelöli.)
z Megvizsgáltuk a keszthelyi tehenészet
telephelyét és a földre telepíthetô napelemes rendszernek találtunk alkalmas
helyszínt, ahogy ez többnyire azon hazai
kisméretû tehenészeteknél is biztosított,
hol a tetô alkalmatlan a napelemek felszerelésére.

2. kép

Fotó: Zsiborács Henrik

A napelemes rendszer
telepítésére alkalmas helyszín
z Megállapítottuk (2. kép), hogy a napelemes rendszer telepítésére található alkalmas és korábban kihasználatlan terület, tehát földre telepített rendszer létesítése lehetséges a tehenészet telephelyén, mert:
• rendelkezésre áll 150 m2 szabad terület (sôt 400 m2 szabad területet mértünk fel),
• melyet déli, délkeleti és délnyugati
irányból sem árnyékol se épület, se
növényzet.

Rendszer megnevezése
Beruházási költség [Ft]
Fenntartási költség [Ft]
Dinamikus mutatószámok:
Nettó jelenérték (NPV) [millió Ft]
Belsô megtérülési ráta (IRR) [%]
Jövedelmezôségi index (PI)
Diszkontált megtérülési idô [év]

Földre telepített
11 147 489
0

Tetôre telepített
10 134 081
0

4,94
7,9
1,44
10,39

5,95
9,5
1,59
9,45

z A jelenlegi kamatszint mellett érdemes
földre vagy tetôre telepíteni napelemes
rendszert a kisméretû hazai tehenészetekben. A kétféle beruházás nettó jelenértéke (NPV) alapján egyértelmû, hogy a
tetôre telepített rendszert célszerû választani, ha a telepítés feltételei adottak.
z Mivel a napelemes rendszer éves teljesítménye 0,2%-kal csökken, így évente
0,2%-kal kevesebb villamosenergia megtakarítást lehet elérni. Lineáris, vagyis
minden évben azonos mértékû amortizációval számolva a földre telepített rendszernél 743 ezer Ft-ot, míg a tetôre telepített rendszernél 675 ezer Ft-ot számol
el költségként évente egy tehenészet.
A villamos energia megtakarítása viszont
költségcsökkenést eredményez egy tehenészetnél, vagyis növeli a társasági adó
alapját. 10%-os adóval számolva egy földre telepített rendszer 57-53, míg egy
tetôre telepített rendszer 64-60 ezer Ft
többlet adóterhet okoz a vállalat számára
a költségcsökkenésen keresztül.
z Összességében évente egy földre telepített 23 kW-os napelemes rendszer 510480, egy tetôre telepített rendszer pedig
570-540 ezer Ft éves adózott eredmény
növekményt jelenthet egy kisméretû (100
tehén alatti) tehenészet számára.
z A vizsgált üzemméret a hazai tehenészetek közel 20%-át tartalmazza, (ahol
az állományméret 10-100 tehén). Ha
Magyarországon ezen 70 db tehenészetben megvalósítanák az említett napelemes beruházások egyikét, úgy egy tehenészet a 15 év alatt átlagosan 8 millió
Ft-tal tudná növelni összesen az adózott

5. táblázat Napelemes rendszerek dinamikus beruházás-hatékonysági
mutatóinak vizsgálata földre és tetôre telepített rendszerek esetében
Hasznos élettartam
Figyelembe vett kamatszint (r) [%]
Rendszer nagysága (P) [kWp]
Villamos energia díj megtakarítás a beruházás
intervalluma alatt, változatlan áron (44,55 Ft/kWh)2 [Ft]
Villamos energia díj megtakarítás jelenértéke [Ft]

15
2,45
23

eredményét vagyis a 70 db tejtermelô
tehenészetnél összesen 500-600 millió
Ft-tal több adózott eredmény maradna a
vizsgált idôszakban. Mindez tehenészetenként átlagosan 0,8 millió Ft többlet
adóbevételhez juttatná az államot 15 év
alatt, ami 70 tehenészet esetében akár
60 millió Ft adóbevétel növekményt is
jelenthet a központi költségvetés számára, mely bevétel visszaforgatásával ösztönözni lehetne a napenergia hasznosítását a tejtermelô tehenészeteknél.
z Amennyiben a bemutatott napelemes
rendszerek megvalósulnának, akkor ez a
hazai 10-100 állománylétszámú tehenészetek esetében évente 2 millió kWh villamos energia termelését, vagyis 15 év
alatt összesen 1 358 millió Ft villamos
energia díj megtakarítását eredményezné. A vizsgált beruházás kisebb módosításokkal tehenészeteken kívül az egyéb
állattartó telepeken is megvalósítható.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a
kisméretû (10-100 tehénbôl álló) tejtermelô tehenészetek is hozzá tudnak járulni a zöldenergia termeléséhez és felhasználásához Magyarországon, ami megfelel az Európai Unió direktíváinak valamint
hazánk hosszútávú céljainak egyaránt.
z A 2014-2020-as idôszak pályázati rendszere még jelenleg is formálódik, de az
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások kérdésköre várhatóan számos
pályázati konstrukcióban megjelenik. Érdemes tehát a telepek rezsicsökkentésében
gondolkodni. Többek között Németországban és Ausztriában is már számos példa
bizonyítja a napelemes rendszerek életképességet, igaz csak megfelelô pályázati
konstrukciók mellett. További információk
a rendszerek mûködésérôl, méretezésérôl
és kapcsolódó pályázati lehetôségekrôl a
szerzôktôl kérhetôk.
2 DR. PINTÉR GÁBOR, DR. NÉMETH
KORNÉL, ÉS ZSIBORÁCS HENRIK

19 400 226

Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely

11 996 760

A szerzôk elérhetôsége: pg@georgikon.hu
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Új tejhasznosítású fajták a hazai
szarvasmarha tenyésztésben
A hazai szarvasmarha tenyésztésben a koncentrált tej termelése és az ilyen tejet
elôállító fajták szerepe évtizedeken keresztül szakmai viták középpontjában állt.

M

agyarországon az elmúlt idôszakban az érvényben lévô támogatási rendszer egyértelmûen a fogyasztói tej
termelését preferálta, így a tejtermelésben – mint
a világ más országaiban – a holstein-fríz fajta térhódítása volt
a jellemzô, s jellemzô a mai napig. A koncentráltabb tej termelésére irányuló próbálkozások mind az ’50-es, ’60-as, valamint
a ’80-as években is az érvényben lévô tejátvételi rendszer
miatt sikertelenek voltak.
z A világ szarvasmarha tenyésztésében ugyanakkor – különösen a tejtermelésben élenjáró országok állományában – jelentôsebb szerepet kapnak azok a fajták, melyek koncentráltabb
tejet termelnek. Közülük is kiemelhetô a jersey, amely a világ
tejpiacán egyre meghatározóbb szerepet játszó Új-Zéland állományának több mint felét, míg az ugyancsak piacvezetô Ausztrália állományának közel 20 százaléka. A koncentrált tej termelése az Amerikai Egyesült Államokban is jellemzôbb, mint nálunk, hiszen a jersey, a guernsey, a brown swiss és az ayrshire
részaránya meghaladja a 10 százalékot és az e fajtákkal történô keresztezés különösen az utóbbi években terjed.
z A koncentrált tej termelésének újra-, illetve átértékelése
napjainkban Európában és hazánkban is felerôsödött. Arra a
kérdésre, hogy miért várjuk a koncentrált tej termelésének
növekedését, több indokot is említhetünk.
z A feldolgozott tejtermékek iránti növekvô igény indokolhatja a
koncentráltabb tejet termelô fajták tenyésztését. Régóta tud-

Koncentrált tejû fajták a hódmezôvásárhelyi kiállításon

Az Egyesület elsô Aranytörzskönyves tehene
(Vilma, Középtiszai Mg. Zrt.)
juk, hogy az összes élelmiszer közül talán a tej és a tejtermékek tartalmazzák a legtöbb bioaktív anyagot. A korábban szükséges rossznak kikiáltott tejzsírról és tejcukorról bebizonyosodott, hogy kedvezô élettani hatása van. A tej fehérjetartalma
bioaktív anyagokban gazdag, amelyek akár funkcionális élelmiszerek elôállítására is alkalmasak. A fent említett fajtáknak
koncentráltabb a teje, valamint elônyösebb a kappa-kazein
genotípusuk, amely alkalmassá teszik ôket arra, hogy tejükbôl
több és jobb minôségû sajtot készíthessenek.

Â
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Jersey show-bírálat a debreceni Farmer-Expon
z Új szempontként merülhet fel a koncentráltabb tej esetén a
szállítási költségek csökkenése, ami az utóbbi idôben drasztikusan megnövekedett úthasználati díj fényében felértékelôdik.
Sok kutatás foglalkozik annak veszélyével, hogy földünkön a
felhasználható édesvíz mennyisége csökken. A növekvô népesség ellátása érdekében egyre intenzívebbé váló termelés takarmányhátterének biztosítása különösen terheli a rendelkezésre
álló készletet. A közeljövôben tehát nagyobb figyelmet kell
fordítani az ugyanolyan hasznos anyag elôállítását kevesebb
takarmány-felhasználással biztosító fajtára és típusokra.
z A felsorolt indokok alapján úgy tûnik, jogos a tenyésztôk részérôl az az elvárás, hogy meg kell adni a lehetôséget e fajtáknak, hogy Magyarországon, ha nem is meghatározó, de a
mostaninál jelentôsebb részt kapjanak a tejtermelésbôl.
z A hazai szarvasmarha tenyésztés fajtapolitikájában az elmúlt
30 évben komolyabb változás nem történt, a felhasznált fajták
palettája gyakorlatilag változatlan volt. A tenyésztôk részérôl jelentkezô érdeklôdés eredményeként 2001-ben megalakult és
2003-ban ideiglenes tenyésztô szervezeti elismerést kapott a
Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztô Egyesülete, mely három világfajta számára (jersey, ayrshire, brown swiss) biztosította a
magyarországi fajtaelismertetést. 2013-ban több üzem részérôl jelezték, hogy szívesen használnának svéd vörös egyedeket,
illetve szaporítóanyagot. Ezért az Egyesület vezetése elkészítette a svéd vörös fajta tenyésztési programját és 2014-ben e fajta is a Hatóságtól ideiglenes elismerést kapott. Jelenleg tehát
a holstein-frízen kívül négy, a világon viszonylag nagyobb számban tenyésztett tejhasznosítású fajta tartására és tenyésztésére is van hazánkban lehetôség.
z A fajták esetében célunk kiváló termelési és küllemi tulajdonságokkal rendelkezô fajtatiszta állomány létrehozása, amely
alapja lehet a késôbbi hazai tenyészbika elôállításnak.
z Sajnos egyik fajtában sem rendelkeztünk olyan hazai állománnyal, hogy fajtatiszta tenyésztési eljárással az állománylétszámot biztosítani vagy növelni lehessen. Az elsô években
tehát elsôsorban a három fajta kiváló apaállataival fajta-átalakító keresztezést végeztünk. Szerencsére mind a négy fajtát
a világon több milliós, vagy százezres létszámban tenyésztik,
így a hazai állomány kialakítására kiváló genetikai bázis áll rendelkezésre.
z Az Egyesület megalakulása után több tenyészet importált fajtatiszta jersey üszôket Dániából, így e fajtánál az Egyesület
megalakulásakor kitûzött cél megvalósult. Ez a kiváló minôségû fajtatiszta állomány már jelenleg is alkalmas tenyészbika
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elôállításra. Az évente felhasznált több ezer adag jersey szaporítóanyag pedig biztosítja a keresztezett állományok tejösszetételének javulását. Az ayrshire fajtánál létszámnövekedést nem
sikerült elérnünk, így a minimális fajtatiszta és keresztezett
állomány megkérdôjelezheti a fajta további magyarországi tenyésztését. Az elmúlt években jelentôs elôrelépést értünk el
a brown swissnél, egyre több tenyésztô termelt fajtatiszta állománnyal és a keresztezett egyedek száma is emelkedik. A svéd
vörös fajtánál a rövid hazai története miatt elsôsorban a kiváló
nemzetközi tapasztalatokra támaszkodhatunk, s ez alapján bízhatunk a fajta hazai jövôjében.
z Tenyésztési programunkban megfogalmaztuk a négy fajtánál
elérendô termelési paramétereket, a tenyészcélt.

Tenyészcél az egyes fajtáknál
Tulajdonság
Jersey Ayrshire Brown swiss Svéd vörös
Testtömeg (kg)
350-450 500-600 600-700
550-650
Tejmennyiség (kg) 7000
8000
9000
8000
Tejzsír (%)
5<
4,5 <
4<
4,3 <
Tejfehérje (%)
4<
3,6 <
3,5 <
3,5 <
Két ellés közötti
365-385 375-395 380-400
370-390
idô (nap)
Tenyésztésbevétel
13-14
14-15
15-16
15-16
(hó)
Hasznos élettartam
4-5
4-5
4-5
4-5
(laktáció)
z Az ellenôrzött tehénállomány tejtermelési mutatói Magyarországon is a világon már ismert tendenciát mutatják. A tej
mennyiségében a brown swiss közelíti meg leginkább a jelenleg meghatározó holstein-fríz termelését, a jersey tejösszetétele pedig igazolja a fajta ez irányú kiváló képességeit. Azok az
üzemek, akik nem törekszenek csúcstermelésre, elgondolkodhatnak az ayrshire tehenek átlagnál jobb beltartalmú, de
közepes mennyiségû tejtermelésén, melyhez általában kiváló
egészségügyi paraméterek társulnak.

A koncentrált tejû fajták laktációs tejtermelése
2014-ben (305 nap)
Genotípus
Brown
swiss
Ayrshire
Jersey
fajtatiszta
Jersey
összesen

Ellenôrzött
tehénlétszám

Tej
kg

Zsír
%

Zsír Fehérje Fehérje
kg
%
kg

290

8 430

3,91

330

3,49

294

16

6 934

3,89

270

3,44

238

214

5 101

5,46

279

3,96

202

1 093

6 917

4,74

328

3,72

258

z Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a hazai tejtermelésben, mint
a világon mindenütt, meghatározó szerepe marad a holsteinfríznek, de reméljük, hogy mint a világon mindenütt, nálunk is
nagyobb jelentôsége lesz a koncentrált tej termelésének és az
ezt termelô fajtáknak.
2 DR. BÉRI BÉLA
ügyvezetô igazgató
Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztô Egyesülete

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

Ösztrogén-szerû hatásával a zearalenon szaporodásbiológiai zavarokat
okoz. A tehenek hormon háztartásának felborulása csendes ivarzáshoz,
álivarzáshoz vezethet, sôt ki is maradhat az ivarzás. Következménye
a rossz termékenyítési index, valamint a petefészek ciszták.
Az idei kukoricákban a több ezer ppb DON és fumonizin, valamint a
több száz ppb zearalenon kifejezetten veszélyes a tejelô állományokra,
a toxinok végsô hatása pedig nem csak a felvett mennyiségtôl, hanem
a tartási körülményektôl, a stressz-állapottól, a toxinok behatási
idejétôl és még sok tényezôtôl függ.
Az Mycofix® Plus 3.E segít ennek a problémának a megoldásában,
mivel hatékonyan tudja kezelni nem csak a köthetô toxinokat (aflatoxin,
ergot alkaloidok), hanem az idei évben nagy gazdasági veszteséget
jelentô fumonizineket, zearalenont és trichotecéneket is. Ugyanis a termékben lévô szinergista ásványkeverék, szelektíven megköti a köthetô
toxinokat, továbbá a termékben lévô két enzim visszafordíthatatlanul
elbontja a zearalenont, és a trichotecéneket (pl. DON, T-2, HT-2, DAS)
nem toxikus származékokká. A termék tartalmaz májvédô növényi
adalékot és immunstimuláló algakivonatot, mivel ez a két fô támadási
pontja a legfôbb mikotoxinoknak.
BIOMIN Magyarország Kft. • 2040 Budaörs, Budapesti u. 55/a
Tel.: 00 36 23 703 016 • www.biomin.hu

20

2015. NOVEMBER

Olaszország tejgazdasága
Olaszország Európa ötödik legnagyobb
tejtermelô országa, amely a tejhasznú
szarvasmarhatartásban évezredes hagyományokkal rendelkezik, a sajtgyártásban
pedig igazi nagyhatalomnak tekinthetô.

A

sajtkészítés és fogyasztás már az ókori Rómában is
magasan fejlett volt, virágzott a sajtkultúra- és kereskedelem: itt találták fel a sajtok préselésére használt
eszközöket. Hadrianus császár fia pedig állítólag annak köszönhette végzetét, hogy halálra ette magát a mai ementáli sajt
ôsének tartott caseus helveticus-ból.
z A sajt a legionárius katonák fizikai erônlét-fenntartásához is
nélkülözhetetlen alapanyag volt (különös tekintettel az igen jó
eltarthatóságára), ezért az itáliai régiókon kívül a mai Franciaország, Svájc és Dalmácia területérôl is szállították a sajtot
részükre és Rómába is. Sôt, a légionáriusok számára készített kemény sajtok (caseus formaticus) nevébôl eredeztethetôk a sajtnak az európai nyelvekben használt elnevezései is (a
német Käse, a holland kaas, a spanyol queso, a francia fromage, az olasz formaggio, a katalán formatge, a breton fourmaj. A birodalom hanyatlását követôen a kolostorok váltak a
különféle sajtkészítési technológiák elsôszámú központjaivá.
Így alakult ki többek között a francia szerzetesrendrôl elnevezett trappista sajt is.
z Hivatalos statisztikai adatok szerint Olaszország szarvasmarha állománya jelenleg 6,1 millió, ezen belül a fejôstehén állomány 1,7 millió egyedet számlál, miközben az utóbbi idôben
mindkét állomány (10 év alatt 8-10 százalékos) csökkenô tendenciát mutat. A tejelô állomány összetételét vizsgálva nehéz
lenne egy-két olyan fajtát megnevezni, amely az egész olasz
tejtermelést uralná, mivel az éghajlati körülmények az egyes
körzetekben annyira eltérôek, hogy nem lehet minden tájegységre egységesen alkalmazható fajtát találni. A fontosabb körzetekben nagy súllyal szerepel a helyi körülményekre kitenyésztett, illetve azokhoz alakított olasz Holstein-Fríz és az Alpesi
Borzderes fajta, de jelentôs arányt képvisel még kb. egytucatnyi rusztikusabb, ôshonos fajta is (többek között a Chianina,
Piemontese, Romagnola).
z Az egyes fajták elterjedése tájegységenként nagyon különbözô, közülük az egyiknek az ôse állítólag a magyar szürke lehet
(ugyancsak helyi fajtákkal átkeresztezve). Az Economia e Finanze olasz nyelvû hírportál 2015 márciusában közzétett adatai szerint 2014-ben 36.000 olasz tejtermelô gazdaság kereken 11 millió tonna tejet állított elô.
z Az egy tehénre jutó éves tejhozam (az országon belül nagyon
egyenlôtlen eloszlás mellett) meghaladja a 6.500 kg-ot, miközben a fogyasztás 260 kg/fô körül mozog. A lakosság ellátásához azonban a belsô termelésen felül 2014-ben 8,6 millió tonna tej és tejtermék importjára volt szükség (tej egyenértékben

számítva). Olaszország – Románia és Horvátország mellett – az
évente 420-450 ezer tonnát kitevô magyar nyerstej exportnak
is fô célországa, habár 2008. és 2014. között az ide exportált
mennyiség – kisebb ingadozásokkal – folyamatosan csökkent
(177.010,46 tonnáról 103.851,42 tonnára). Sajnos a magyar
tejexport túlnyomó része nyerstej formájában kerül kivitelre.
z Az olasz tejimportnak a fent vázolt igen magas aránya még
akkor is szembeszökô, ha figyelembe vesszük, hogy az ország
jelentôs mennyiségû tejterméket (elsôsorban sajtokat) exportál is.
z Az országhatárukat naponta közel 24 millió liter tej lépi át,
amelynek minôsége, olasz szakértôk szerint nem mindig éri el
a helyben elôállított tej szintjét. Ezért a helyi termelôk igyekeznek visszaszorítani az importot, mivel az hátrányosan hat az
egész olasz nemzetgazdaságra. A fent említett hírportál szerint
ugyanis a tejimport 100.000 tonnával történô növelése
17.000 tehén és 1.200 foglalkoztatott termelésbôl való kiválását eredményezi.
z A belsô termelés elégtelen volta több okra vezethetô vissza.
Olaszország ugyanis a magas népsûrûség miatt (197 fô/km2)
nem tudja növelni szarvasmarha állományát, amely 100 hektár
mezôgazdasági területre vetítve így is több mint háromszorosát
teszi ki a magyarországinak. Az állomány további növeléséhez –
figyelembe véve többek között a gabonatermesztés elôtérbe
helyezését is – nincs elegendô takarmánytermô terület, a sûrûn lakott régiókban pedig a környezetszennyezés szab korlátot
annak. Ugyancsak a szarvasmarha állomány visszaszorítása irányában hat a gyümölcs- és szôlôültetvényeknek az összes mezôgazdasági területen belüli magas aránya (19 %, azaz összesen közel 3 millió hektár) és növekvô súlya. Ezek az ültetvények
végképp nem teszik lehetôvé sem a takarmánytemelés sem
pedig a környezetterhelés növelését. Komoly konkurenciát jelent emellett az országon belül a kevesebb élômunkát igénylô
húsmarha tartás is. Mindezek hatására Olaszország fejôstehén
állománya a legutóbbi 10 évben folyamatosan csökkenô tendenciát mutat, és mintegy 60-65 százalékban az ország területének alig egyharmadát kitevô északi körzeteire koncentrálódik. Ez a történelmileg kialakult arány gyakorlatilag a friss
tejnek a szubtrópusi körzetekben való korlátozott eltarthatóságára alapozódik.
z Ugyancsak ez a fô oka a sajtgyártás tejfeldolgozáson belüli
magas részesedésének is. Olaszország az évi sajtkibocsátást
tekintve – Németország és Franciaország után – a harmadik
helyet foglalja el az EU tagországok között. Évente mintegy
1,16 millió millió tonnányi sajtot termelnek, amely a magyarországinak több mint 15-szöröse, és amelynek elôállításához tuladonképpen az ország csaknem teljes termelésének megfelelô nyerstej mennyiségre van szükség.
z Az elôállított sajtok több mint egynegyede (évi 300-320 ezer
tonna) exportra kerül, ami a világ legnagyobb sajtexportôrei közé emeli az országot, és 2 milliárd euró fölötti bevételt biztosít.

www.tejgazdasagiszemle.hu

Fotó: az internetrôl

Emellett az olasz sajtok választéka – európai és világviszonylatban egyaránt – az egyik legszélesebb, közülük több a legkeresettebbek és legdrágábbak közé tartozik A világban legismertebb és legnagyobb volumenben forgalmazott olasz sajt a
Mozzarella, amely náluk bivalytejbôl készül. További híres
sajtjuk a Grana Padano, a Parmigiano Reggiano, a Pecorino
Romano, a Gorgonzola és a Provolone. Az olasz tejtermelôk
és feldolgozók különös gondot fordítanak a sajtgyártás és sajtexport szinten tartására, valamint sajtjaik különleges minôségének megôrzésére.
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keletkezett jelentôs tejfelesleg nyomán fellépô – csökkenése
tovább súlyosbítja az olasz gazdák helyzetét, sokakat közülük
a tejtermeléssel való felhagyásra kényszerít, és a tejimport
további növekedése irányában hat. A CLAl.it olasz nyelvû
hírportál ez év szeptemberi számában közölt adatok szerint a termelôknek fizetett felvásárlási ár Olaszországban a
2013-2014. évi 45-46 centrôl ebben az évben átlagosan
35 centre esett vissza kilónként, ami csak a nagyobb és
hatékonyabban gazdálkodó ternelôk esetében fedezi az
önköltséget. Ugyanakkor a fogyasztók a szupermarketekben ennek a négyszeresét kénytelenek fizetni egy liter (kiszerelt) tejért.
z A nehéz helyzetbe jutott tejtermelôknek nem jelent igazi kompenzációt, hogy az olaszországi árak (mindig az EU átlag fölött
mozogva) a tavaszi mélypontról elmozdulva kilónként 1-2 centtel feljebb kúsztak. Ôk az EU által meghirdetett intervenciós intézkedésektôl (privát tárolás, intervenciós felvásárlás) várnak
segítséget.

Látható részben az olasz sajtok választéka, a
sokféle alak, forma és méret igazolja Olaszország
„sajtnagyahatalom” minôsítését.
z Komoly problémát jelent az olasz sajtok szinte világszerte,
de fôleg a nyugati féltekén elterjedt utánzása, illetve hamisítása, amelynek jelentôs része egyszerûen abból ered, hogy a
szóban forgó térség országai nem tartják tiszteletben az európai védett földrajzi megjelöléseket és eredetmegjelöléseket.
Az amerikai „utánzók és hamisítók” mentségére meg kell említeni, hogy bizonyos sajtok gyártási technológiáját olasz emigránsok vitték az Újvilágba az eredeti elnevezésekkel együtt.
Mindemellett az olaszok keményen igyekeznek fellépni a hamisítások ellen, mivel számításaik szerint az utóbbi tíz évben
csak a külföldön gyártott és olasz címkével, eredetiként feltüntetett sajtok forgalmazása sok milliárd eurós bevételkiesést okozott az országnak.
z Ez év elejétôl a tejfelvásárlási áraknak – jórészt az orosz embargó és a kvótafelszámolás hatására a tagországokban

z A kvótarendszer felszámolását az olasz gazdák nem tudják kihasználni, mivel egyrészt nincs lehetôségük (területük) a termelés fokozására, másrészt pedig árban nem tudnak versenyezni a tehéntartás szempontjából kedvezôbb adottságokkal
rendelkezô országokkal.
z Összegezve: az olasz tejgazdaság elôtt, a tejtermelésük korlátai ellenére is, komoly fejlôdési perspektíva áll. Ehhez – a kormányuk támogatási készségétôl függôen – a hagyományokra
épülô sajtok volumenének bôvítésére és korszerû, gazdaságos
gyártási technológiák telepítésére, valamint a sajtexport további bôvítési lehetôségének felderítésére van szükség, megfelelô
világpiaci marketinggel.
z A sors különös iróniájának tûnhet, hogy egy jelentôs importra szoruló ország tejgazdaságát az mentheti meg, ha a potenciális beszállító országok felajánlható készletei csökkennek.
Ebben az esetben ugyanis, az európai átlagárak emelkedésével az import nem lenne olcsóbb a belsô termelésnél, az olasz
tejtermelôk is magasabb árat kapnának termékeikért, így
nem kényszerülnének a termelés feladására.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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III. Magyar Sajtmustra Nagyegyházán
A Vértes és a Gerecse lábánál a völgyben, ahol Közép-Európán
áthaladó Mária-zarándok út fut, Budapesttôl mindössze 42 km-es
távolságra találjuk Nagyegyházát. A háromszáz fôs kicsi faluban
a Batthyány grófok valaha volt istállójából zenei rendezvények
megtartására átalakított Hangistálló már harmadik alkalommal
szolgált a Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítôk Egyesülete
(továbbiakban Egyesület) által szervezett sajtmustra rendezvényének helyszínéül, melyre október 2-án és 3-án került sor.

A

két naposra tervezett rendezvény elsônapján sajtbírálat folyt és szakmai
konferenciát tartottak. A felkért zsûri a nemzetközi sajtversenyek meghatározott
szempontrendszere alapján bírálta a termékeket. A sajtkészítômesterek kiváló szakemberek elôadásait hallgatták meg a sajtbetegségekrôl, a fogyasztói szokásokról, a jövôbeni
pályázati lehetôségekrôl és a Magyar Sajtút
Hálózat kialakításának helyzetérôl.
A rendezvény második napján sajtvásárt,
sajtünnepet bonyolítottak le. Az idei közönségnap háziasszonya a TV-s mûsorairól ismert
Borbás Marcsi volt, a sajtos ebédet pedig
Buday Péter chef, illetve a fôzôversenyen
résztvevô csapatok készítették el.
Az idén elôször megrendezett Sajtmustra
Fôzôversenynek az volt a lényege, hogy az
ételekben a sajt, mint alapanyag domináljon.
A sajtünnepen 35 kézmûves sajtkészítô
árusította portékáját. A közönségnek igazi sajtos élményekben volt részük, sajtkészítési bemutatókon, vajköpülésen vehettek részt, közben színvonalas zenei programokból kaptak
ízelítôt. A rendezvényt az eredményhirdetés
zárta. Kiosztották az arany, ezüst és bronzérmeket, átadták a III. Magyar Sajtmustra különdíját és a közönségdíjat.

Kóstoltatás a nagy választékból
Minden, nemes dolgot, amit a természet
alkotott, így a sajtot is elsôsorban ízesítésül
használjuk a gasztronómiában, finomabbá tehetjük vele az ételeinket. Közvetlen fogyasztásakor az benne a jó, hogy az intenzív hatás
miatt kis mennyiségre van szükség belôle. Jól
társítható más ételekkel és a borral is, és különleges élvezetet nyújt. Elég csak arra gondolni milyen varázslatos íz jön létre, mikor a
sonkára ráolvasztott sajtra néhány csepp mézet csöpögtetünk. A bor sokszínûségéhez tudom hasonlítani a kézmûves sajtokat. A kézmûves sajt is magán hordozza a tájegységeknek a sajátosságait és készítôinek keze munkáját. Az a benyomásom itt a Sajtmustrán,
hogy a kézmûves sajtkészítôk nagyon kedves
emberek, élnek-halnak azért, hogy minél jobb
sajtot készítsenek.

BUDAY PÉTER
HEGEDÛS IMRE
z A rendezvény második napján a sajtünnep színes forgatagában Buday Pétert, az
ismert chefet arról kérdeztem, hogy mióta van kapcsolatban az Egyesülettel, mi
a véleménye a magyar kézmûves sajtokról, és hogy milyen benyomásokat szerzett a kézmûves sajtkészítôkrôl?
z Ismerem a magyar kézmûves sajtokat. Nagyon jó dolog hogy van. Egyre jobb a minôség
és egyre nagyobb a választék. Természetesen
sokat kell még tenni azért, hogy a fejlettebb
sajtkultúrával rendelkezô országok szintjét
utolérjük. Úgy gondolom, hogy a fejlôdésnek
jó az iránya. Én nagyon szeretem a sajtot, az
a jó benne, hogy tartalmas kiegészítôje lehet
az ételeknek.

z Hegedûs Imrét, a Bicske Zrt. igazgatóját, sajtkészítôt nagyon sokan ismerik
már országszerte, hisz minden jelentôsebb sajtos rendezvényen ott van és bemutatja a látogató közönségnek a sajt elkészítésének folyamatát. Az Egyesület
vezetôségének tagjaként a rendezvényekért felelôs személytôl azt kérem, hogy
értékelje a mostani Sajtmustrát.
z Évrôl évre színvonalasabb a rendezvényünk,
egyre nagyobb számban vesznek részt a sajtkészítôk. Itt legalább 35-en vannak és kóstoltatják sajtjaikat, tizenketten pedig többféle tehéntejbôl, juhtejbôl és kecsketejbôl sajtkészítési bemutatót tartottak.

Ez a mostani Sajtmustra olyan szakmai seregszemle lett, melyre eddigi tevékenységünk
során még nem volt példa. Számomra ez
nagy öröm, a rendezvény sikere annak tudható be, hogy létrehoztunk egy csoportot, amely
elôkészítette és megszervezte a Sajtmustrát.
104 sajtmintát adtak le kollégáim bírálatra,
egy sajtkészítônek nagyon kell a visszajelzés
arról, hogy hol tart a szakmai fejlôdésben, mit
kell tennie annak érdekében, hogy a minôséget javítani tudja. A magyar sajtkultúra úgy
tud fejlôdni, ha a sajtok minôsége folyamatosan fejlôdik. Ebben a folyamatban nagyon
fontos szerepet tölt be az idônként megrendezésre kerülô bírálat, a mustra.
A mostani alacsony tejfelvásárlási árak növelik a sajtkészítôk elszántságát, arra ösztönzi ôket, hogy mind nagyobb hányadát dolgozzák fel a termelt tejnek. A kézmûves sajtok,
melyet mi állítunk elô, az egészen más kategória, mint a nyugatról sok esetben ÁFA-csalás révén, olcsó áron ránk zúdított kommerszsajt. A tudatos vásárló akkor is a magyar sajtot veszi meg, ha az drágább, mert tisztában
van vele, hogy magasabb minôséget kap.
A kézmûves sajtkészítôk jelenleg még a megtermelt tej mennyiségének nagyon kis hányadát, 1-2 százalékát dolgozzák csak fel, de ôk
képezik a tejfeldolgozás Forma-1-ét.

A Bicskei Mg. Zrt. aranyérmes
helyezését Hegedûs Imre veszi át
Az idei Sajtmustrára kétszer annyian látogattak el, mint az elôzôre. Köszönhetôez annak, hogy az Agrárgazdasági Kamara Fejér
Megyei Igazgatósága is segített hírt adni a
rendezvényrôl. A Mustra ismertségének és
színvonalának emeléséhez hozzájárult az is,
hogy néhány országosan ismert személyiség
is itt volt. A teljesség igénye nélkül néhányuk
nevét említem: Borbás Marcsi, Rókusfalvy
Pál, Buday Péter, Árpa László.

KOCSIS PÁL
z Kocsis Pált az Egyesület alelnökét arról
kérdeztem, mennyire elégedett a mostani rendezvénnyel?
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z Mint az Egyesület alelnöke elfogultan tudok
csak nyilatkozni. Jólesôérzéssel tapasztalom,
hogy nagyságrendekkel meghaladja az érdeklôdés az elôzô évit. A magyar ember szeret közvetlenül a termelôtôl vásárolni, szereti tudni azt,
hogy a termék hol készül, és ki készíti azt el.
Mindezek miatt is szükség van mind több sajtos rendezvény tartására, hogy a vásárló tudjon
közvetlen kapcsolatot kialakítani, beszélgetni a
termelôvel. Az Egyesület nagyon fontos szerepet tölt be a kézmûves sajtkészítôk tevékenységének összefogásában és a fogyasztási szokások alakításában. Köztudott, hogy Európában
nálunk a legalacsonyabb az egy fôre jutó sajtfogyasztás, az általunk szervezett rendezvényeken a kóstoltatások és a sajtkészítési bemutatók által adott ismeretekkel népszerûsíteni tudjuk a sajtot, és ennek hatására növekszik annak fogyasztása. Folyamatos fejlôdésre van
szüksége a szakmának. A fejlôdésben a Mustra
fontos szerepet tölt be. Sajtjaink minôségét annak köszönhetôen tudjuk javítani, hogy a mustrán a zsûriben szakavatott emberektôl visszajelzést kapunk, hogy mennyire volt eredményes a
végzett munkánk, jó-e fejlôdésünk iránya és milyen korrekcióra van szükség ahhoz, hogy jobban megfeleljünk a fogyasztók elvárásainak.

IMRE PÁL
z Jellegzetes kalapjával vonta magára a
figyelmet Imre Pál erdélyi sajtkészítô. Tôle azt kérdeztem, hogyan szerzett tudomást a mustráról?
z A mustra szervezôitôl kaptam a felkérést,
mert azt szerették volna, ha az erdélyi sajtkészítôk is képviseltetik magukat. A felkérést megtiszteltetésnek vettem és örömmel tettem eleget annak, két másik erdélyi sajtkészítô kollégámmal. Ennek köszönhetô, hogy most elôször
vehettünk részt a rendezvényen. Fontos dolog
számunkra a Sajtmustra, mert bôvül a kapcsolataink köre, tudunk tapasztalatot cserélni az
anyaországi sajtkészítôkkel. A rendezvény
messze túlhaladta várakozásainkat. Nem gondoltuk, hogy ilyen népes tömeg lesz itt, ilyen
sokan érdeklôdnek majd sajtjaink iránt.

TURCSÁNYI SÁNDOR
z A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatta a Sajtmustra megrendezését. Turcsányi Sándor megyei igazgató véleménye.
z Minden évben van a megyében nyolc-tíz
olyan rendezvény, melyet támogatunk, ezek
közé tartozik a Sajtmustra is. A kamara magára vállalta a helypénz költségét, és besegített a szervezésbe is, tagjainkat elektronikus
levélben értesítettük a rendezvényrôl.

BORBÁS MARCSI
z Már régóta kapcsolatba vagyok a kézmûves sajtkészítôkkel – mondja Borbás
Marcsi Magyarország gasztroangyala,
aki a sajtmustrán a rendezvény háziasszonya volt.

A zene is hozzátartozik a mustrához
Statisztikai adatok alapján kevés jó minôségû sajtot esznek az emberek. Ezért gondoltuk úgy, hogy támogatni kell a kézmûves termelôket, az Egyesületet, mert az ôsegítségükkel a fogyasztókhoz is több információ jut el.
Azt tapasztalom, hogy minden tekintetében
ez a Sajtmustra messze felülmúlja a tavalyit.
A Bicskei Mg. Zrt. által készített pavilonok révén egységessé vált az arculat, kulturált környezet teremtôdött. Kívánatos lenne, ha a
mustra az egész Kárpát-medence kézmûves
sajtkészítôinek a seregszemléjévé fejlôdne,
mi támogatjuk ezt a törekvést.

RIBLI ILLONA
z Ribli Ilona csellómûvész és a férje nevéhez fûzôdik a Hangistálló létrehozása. Arra kérem a mûvésznôt, mutassa, be miként ötvözôdik itt a zene és a sajt?
z A Hangistálló a faluközösség épületévé vált,
ahol koncertek, képzômûvészeti alkotó táborok, falunapok, kézmûves vásárok kapnak helyet, egyre szélesebb körben ismerik meg az
emberek. Szerves része a Hangistállónak a
Bicskei MG Zrt. által mûködtetett Völgy Vidék
Sajtút Sajtmegállója is. A sajtút minden sajtkészítôje igénybe veheti a rendezvények idején a
Hangistálló - Sajtmegálló sajtpincéjét, és bemutathatja, árusíthatja kézmûves termékeit.
Minden rendezvényünkön jelen van a sajt.
A komolyzenei, népzenei elôadások szünetében
sajtot, sajttal készült ételeket tudunk a közönségnek kínálni, melynek igen jó a fogadtatása,
mindig minden sajtunk el szokott fogyni. Úgy
gondolom, hogy tevékenységünkkel, mely fôleg komolyzenei élményt nyújt az embereknek,
közben szerény mértékben ugyan, de hozzájárulunk a kézmûves magyar sajtok megkedveltetéséhez. A zene és a sajt egyidejû jelenléte
egymásra pozitívan hat. Aki sajtos program során ismeri meg a hangistállót az kedvet kap arra, hogy eljöjjön a koncertre is. Jól megfigyelhetô, hogy egyre többen vannak zenei rendezvényeinken. Én nemcsak zenélek, de nagyon
szeretem a sajtot is. Jó érzéssel tölt el, hogy a
Hangistálló hozzá tud járulni ahhoz, hogy ismertebbé váljanak a kézmûves magyar sajtok.
Összességében azt tudom mondani, hogy „jó
tehénre tettünk” a Hangistálló létrehozásával.

z Mûsoraink készítéséhez folyamatosan járom
az országot, forgatásaim során számos kézmûves sajtkészítôvel ismerkedtem meg. Ismerem
az Egyesület tevékenységét, hallottam a Sajtút
Hálózatok szervezésérôl. Véleményem szerint
a magyar gasztronómiának a bor után a leglátványosabban fejlôdô ágazata a kézmûves sajtkészítés. A sajtkészítôk idôben felismerték a
sajtban lévô lehetôséget, sok energiát fektettek be annak mûvelésébe. Többen külföldre is
mentek tanulni. Számos elkötelezett ember
van a kézmûves sajtosok között, kik jelentôsen
járultak hozzá a kézmûves sajtok minôségi fejlôdéséhez, itt elsôsorban Kiss Ferire és Sándor
Tomira gondolok. Ôk azok, kik önzetlenül adják
át tudásukat, tapasztalatukat az itthoni és erdélyi sajtkészítôknek egyaránt.
Örülök, hogy itt lehetek a mustrán, és annak
is, hogy a rendezvényt nem fesztiválnak hívják,
mert nekem már „fesztivál csömöröm„ van.
Nem tudom miért, de a rendezvényeket ma nagyon divatos fesztiválnak titulálni. Az a benyomásom, hogy ez egy nagyon emberléptékû rendezvény, ami miatt személyessé tud válni.
Az benne a jó, hogy sokan vannak itt, ennek ellenére mindenkinek van energiája arra, hogy
érdemben szót váltson a másikkal. Ettôl úgy érzem, hogy olyan ez a rendezvény, mint egy nagy
család. Ez a családias rendezvény arról szól,
hogy tájékoztassák a nagyközönséget, hol tart
most a sajtkultúra, a magyar sajt minôsége.
Ebben a tevékenységben oroszlánrészt vállalt a
Hegedûs Imre, a rendezvény fôszervezôje.

SZÛRÖS MÁTYÁS
z Szûrös Mátyást, egykori parlamenti elnököt, aki 1989-ben kikiáltotta a köztársaságot arról kérdezem, hogy szereti-e a sajtokat?
z Szeretem a sajtos rendezvényeket. Volt
munkatársamnak, Kovács Lászlónak nagy
szerelme a sajt. Az ô invitálásának szívesen
tettem eleget, jól éreztem magam ebben a
baráti társaságban. A sajtok közül a camembert típusú sajtokat kedvelem. Hajdú-Bihar
megyében szegényes körülmények között
nôttem fel, gyermekkoromban nem szerepelt
ételeink között a sajt. A túró és tejföl volt elterjedve, azokat akkor is, és most is nagyon
kedvelem.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A Sajtmustra tanulságai
Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi docens, a Budapesti Cor vinus
Egyetem Élelmiszertudományi Karának munkatársa. Okleveles tartósítóipari mérnök, angol szakfordító. Ph.D. fokozatot a Budapesti
Cor vinus Egyetem Élelmiszertudományi Karán szerzett. A tejipari
technológiák magyar és angol nyelvû oktatásában vesz részt.
Kutatási területe sajtok érésének vizsgálata valamint a kíméletes
tartósítási eljárások alkalmazási lehetôségeinek vizsgálata elsôsorban tej és tejtermékek esetében. BCE Élelmiszertudományi Kar
Elismerô Oklevelét és Pro Facultate emlékérmet kapott. Szakmai és tudományos
szer vezetek tagja. Angol és német nyelvbôl felsôfokú, orosz nyelvbôl középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. Több külföldi tanulmányúton illetve projektben vett részt.
z A KKASE Sajtkészítôk Egyesülete, a Bicskei
Mg. Zrt. és a Hangistálló Nonprofit Kft. idén
október 2-3-án rendezte meg Nagyegyházán
a III. Sajtmustra rendezvényt. Az elsô nap volt
az úgynevezett szakmai nap, amikor a sajtversenyre illetve azzal párhuzamosan szakmai
elôadásokra került sor. A versenyre tehén-,
juh-, kecske- és bivalytejbôl készült sajtokkal
lehetett nevezni. A kategóriák palettája a túrótól a penésszel érô sajtokon át az érlelt kemény sajtokig és sajtdesszertekig nagyon
sokféle sajt típust, kategóriát ölelt fel. Minden
sajtkészítô maximum két sajtját indíthatta a
versenyen. Így is összesen több mint 100 sajt
érkezett.
Három bíráló bizottság vette górcsô alá a
termékeket. Az egyik zsûri a tehéntejbôl készült félkemény és kemény sajtokat, a másik a
szintén tehéntejbôl készült lágy sajtokat, a harmadik pedig a kecske-, juh- és bivalysajtokat
értékelte külsô lletve belsôszínük, illatuk, ízük,
állományuk és lyukazottságuk alapján. Az öt
fôs bizottságokban szakemberek és laikusok
egyaránt részt vettek. A bírálók számára nagy
kihívást jelentett, hogy a nap folyamán 30-40,
különbözô kategóriákba tartozó terméket végig
kóstoljon, és legjobb tudása szerint objektíven
minôsítsen és pontozzon. Nagyon nehéz 6
órán át érzékszerveinket maximális érzékenységgel mûködtetni! Szintén nem könnyû a sok
változat és ízesítés, állomány, érettségi állapot,
penészes vagy rúzsflórával érlelt sajt között
„igazságot tenni”, hiszen mindegyiknek megvan a maga saját külön pikantériája, jellege,
amelyeket gyakorlatilag lehetetlen összehasonlítani. Nagyon érdekes volt a nap végén, a
bizottságokon belüli összesítés során látni,
hogy voltak olyan sajtok, amelyek a bizottság
tagjait megosztották, szélsôséges pontszámok
születtek, míg más sajtoknál teljes volt az
összhang a tagok között, alig mutatkozott eltérés az adott pontokban. Ez azon kívül, hogy „ízlések és pofonok különbözôek”, azt is tükrözi,
hogy azért a sajtok minôsége – kategóriától
függetlenül – elég változó, hullámzó volt. A natúr sajtoknál talán az érleléssel volt a legtöbb

probléma, illetve merült fel kifogás. Túl vastag
és kiszáradt kéreg, vagy éppen a kéreg hiánya,
nem egyenletes sajttészta, esetleg lyukacsozottsági hibák fordultak elô. Az ízesített sajtoknál nem minden sajtkészítônek sikerült eltalálni az ízesítés mennyiségét (túl domináns) vagy
pl. többféle fûszer kombinálásakor azok harmóniáját. De találkoztunk nagyon szép sajtokkal, nem csak a küllemüket, hanem az ízharmóniájukat tekintve is. Remek kreatív ötletek
is (pl. sajtdesszerteknél) gyönyörködtették a
bírálók szemét és ízlelôbimbóit egyaránt.
A sajtmustra több tanulsággal szolgál. Mindenképpen dicséretes és elôre mutató magának a versenynek és az egész rendezvénynek
a megléte, remélhetôleg ez a sorozat nem fog
megszakadni a jövôben sem, mindig lesznek
lelkes szervezôk és még lelkesebb résztvevôk.
A benevezett sajtok száma is azt mutatja,
hogy helye van és szükség van egy ilyen megmérettetésre és egyben szakember találkozóra. Tudjuk, hogy sajnos Magyarországon a
sajtkultúra nem igazán fejlett. Ennek javítására a Sajtmustra és a hasonló programok,
szakmai találkozók stb. nagyon alkalmasak,
melyek egyben fórumot is biztosítanak a sajtkészítôknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, sikereiket és kudarcaikat. Pár
sajtkészítônél még talán valóban a lelkesedés
dominál, a tapasztalatok, szakmai ismeretek
majd késôbb jönnek meg sok-sok próbálkozás során. A sajt élôanyag, sosem fog éppen
úgy viselkedni, ahogy a készítôje szeretné.

A köpülés tanulása

Maszlik család öröme az
aranyérmes helyezés után
ARANY ÉR MES TER MÉ KEK:
Maszlik Családi Gazdaság/1 éves érlelt
sajt/100 pont
Bicskei MG Zrt./Kemény sajt/97 pont
Reményik Kálmán/Balaton sajt/96 pont
Hajdú Tímea/Kevert parenyica
(50% tehén-50% kecske)/96 pont
Ficsor Árpád/Kemény sajt/96 pont
Farsang Sándorné/Orda bomba/96 pont
EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK:
Dr. Hankai Judit/Érlelt félkemény röglyukas
tehénsajt/94 pont
Tóth Ágnes/Kakukkfüves félkemény sajt/93 pont
Petrezselyemné Bajári Mónika/Tehéntúró/
93 pont
Kalla Kft./Kékpenészes sajt/92 pont
Alföldi Garabonciás Kft./Félkemény
röglyukas kecskesajt/92 pont
Vastag Gusztáv/Tehéntejbôl készült vaj/91 pont
Méhesi-Melis Zoltán/Érlelt félkemény
erjedési lyukas sajt/91 pont
Maszlik Családi Gazdaság/Vaj/91 pont
BRON ZÉR MES TER MÉ KEK:
Petrezselyem Károly/Tehéntúró kôrözött/90 pont
Sándor Tamás Bükki Sajt/Félkemény
Kecskesajt/88 pont
Méhesi-Melis Zoltán/Fûszeres félkemény
sajt/88 pont
Dr. Hankai Judit/Tehén parenyica/88 pont
Alföldi Garabonciás Kft./Röglyukas érlelt
kecskesajt/88 pont
Tóth Péter/Natúr tehénjoghurt/86 pont
Szilágyi Tibor/Röglyukas tehénsajt/86 pont
Kolek Ákos/Friss desszertsajt/86 pont
Horváth László/Kékpenészes tehénsajt/86 pont
Bicskei MG Zrt./Rúzzsal érlelt sajt/86 pont
Tóth Ágnes/Ilona majori félkemény sajt/85 pont
Papp Gergely/Félkemény kecskesajt/85 pont
Kata Sándor/3 hónapig érlelt kecskesajt
savómézben/85 pont
Kalla Kft./Ilmici/85 pont

2 PÁSZTORNÉ DR. HUSZÁR KLÁRA

Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától
n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó címke
gyártás egyik legfontosabb szereplôje Európában.
A központi nyomda, amely Németország legnagyobb
thermo papír nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 35 millió m2
papírt dolgoz fel. Termék elôállítás folyik még
Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült
Államokban üzemelô nyomdákban is.

n A Bizerba a piacon egyedülálló módon kínál
berendezéseket (címkenyomtatós mérlegeket, ipari
címkézôket stb.), címkét (fekete-fehér öntapadós
thermo, vagy színes thermo stb.) szervizt (címke
tervezés, készülék javítás stb.) a vevôinek. Ezzel
a „mindent egy helyrôl” koncepcióval probléma
esetén elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért
(a berendezést szállító a címke beszállítót, a címke
beszállító a szervizt és viszont).

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

n A magas szintû szolgáltatás egy kézben
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy
termelésük zavartalan és folyamatos legyen, mindezt
a karbantartási költségek optimális
szinten tartása
mellett.

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Tel.: +36 20 956 2326 • Fax.: 06-1-471-4026 • E-mail: attila.sandor@bizerba.hu

www.bizerba.hu
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Magyar Tej Hete a Lidl áruházakban
A magyar tejágazat nehéz helyzetének javítására,
a hazai tejek népszerûsítésének céljából a Tej
Terméktanáccsal partnerségben Magyar Tej Hetet
rendezett áruházaiban a Lidl Magyarország.

A

Magyar Tej Hét célja, hogy az áruházlánc a Tej Terméktanáccsal együttmûködve minél szélesebb körben
megismertesse a kiváló minôségû hazai tejkínálatát,
ösztönözze a vásárlókat a magyar tejfogyasztásra, ezáltal támogatva a magyar tejtermelôket, a nehéz és küzdelmes helyzetben lévô hazai tejágazatot. Ennek érdekében a Lidl 2015. október 19-29-e között a polcokon elérhetô magyar származású
tejeknek kiemelt megjelenési lehetôséget biztosít.
z Ezen kívül a Tej Terméktanács közremûködésével a Magyar
Tej Hete alatt végig is kóstolhatják a vásárlók a kiváló minôségû magyar tej és tejtermék választékot.
z Az áruházlánc stratégiai döntése, hogy nagy hangsúlyt helyez
kínálatában a magyar gyártók által elôállított tejekre, mely az
értékesítésben is megmutatja hatását. Az idei évben ugyanis
jelentôsen megnövekedett az eladott hazai tejmennyiség a tavalyihoz képest. A tejek esetében összesen 27,5%-kal, azaz
5,5 millió literrel több hazai származású tejet adott el a Lidl.
2015- ben összesen 48,8 millió liter magyar beszállítótól
érkezô tejet értékesített az áruházlánc.
z „Példaértékû ez a kezdeményezése a Lidlnek, nagy öröm számunkra, hogy közös célok mentén lehetôséget ad a vállalat a
kiváló minôségû magyar tejkínálat hangsúlyosabb bemutatására. Fontos a kereskedelmi szereplôkkel való együttmûködés,
különösen ebben a nehéz helyzetben, amit most minden ma-

Magyar tejtermékek a Lidl polcain

gyar tejtermelô megérez. A Lidl-lel ráadásul nemcsak itthon
kapnak nagy hangsúlyt a magyar beszállítók termékei, hanem
nemzetközi piacra is eljuthatnak - mondta Harcz Zoltán, a Tej
Terméktanács ügyvezetô igazgatója.
z A hazai származású tej értékesített mennyiségének nagyarányú növekedése, a folyamatos fejlôdés a Lidl a magyar beszállítókért programnak is köszönhetô. „A program sikerét mutatja,
hogy az elmúlt két és fél év alatt folyamatosan növekszik a
Lidlben kapható magyar gyártók által elôállított tejtermékek
száma, ma már 66-féle található belôlük a polcokon. Nagy segítséget adunk beszállítóinknak azzal, hogy most már tejexport
lehetôséget is biztosítunk számukra. A tej, sajt, kefír és tejszín
rendszeres exporttermékünk, jelenleg három célországba jutnak el” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési
ügyvezetô igazgatója.
z A Lidl a magyar beszállítókért programot 2013-ban indította
el a vállalat azzal a céllal, hogy még több magyar terméket kínálhasson vásárlóinak, és még több hazai beszállítóval tudjon
együttmûködni. Az áruházlánc programjának köszönhetôen az
elmúlt két és fél év során 321 beszállító több mint 2500 terméke fordult meg az áruház polcain és 117 magyar beszállító
közel 300-féle termékéhez juthatnak hozzá 12 európai ország
Lidl vásárlói.
z A Magyar Tej Hete lezárása után Tôzsér Judit, a Lidl PR vezetôje lapunknak elmondta, hogy a Magyar Tej Hete beváltotta
a hozzá fûzött reményeket és az adott hét értékesítési eredménye meghaladta magasan az elôzô év azonos hetének forgalmát, így még nagyobb mennyiségben jutottak el a magyar tejtermékek a fogyasztókhoz, így is segítve az iparágat a jelenlegi
nehéz idôszakban.
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A tôgy mosása

fertôtlenített ruhával szárazra kell törölni. A tôgy mosását akkor
ítéljük meg megfelelônek, ha a tôgybimbón, illetve a környékén, szennyezôdés nem marad.

A tejtermelô gazdaságok egyik legnagyobb
szakértelmet, és gondosságot igénylô
munkafolyamata a fejés és a tejkezelés
Ezek a mûveletek közvetlenül befolyásolják
a termelt tej mennyiségét és minôségét.
A nem megfelelô módon, és körülmények
között végzett munka során nyert tej
minôsége utólagosan semmilyen eljárással
sem javítható.

z A megfelelô tartástechnológia alkalmazásakor a tôgymosás csak
a bimbókra terjedjen ki. A trágyával, vagy sárral vastagon szennyezett bimbók, tökéletesen nem tisztíthatók. Az erôs tôgy-, illetve
bimbó-szennyezôdést, a tartástechnológia (pl. megfelelô almozás,
pihenô boxok és kifutók tisztántartása, stb.) alkalmazásával, vagy
javításával elôzhetjük meg. A tôgybimbók tisztítására, különbözô
gépi hajtású kefés berendezéseket is alkalmazhatunk.

A

tejtermelô állatokat körülvevô környezetben számtalan
mikroorganizmus található. (pl. vírusok, baktériumok,
gombák, paraziták, illetve ezek petéik, stb.) Ezek egy
része tôgygyulladást, vagy más fertôzô betegségeket is okozhatnak az állatoknál, illetve az embereknél. (pl. fejôk, állatgondozók, illetve ezek hozzátartozóik, vagy a nyerstejet fogyasztóknál, illetve ebbôl készült termékek fogyasztásakor, stb.) Tejfeldolgozás során, elsôsorban a keménysajt feldolgozó üzemekben okoznak problémát jelenlétükkel a spórás mikrobák. Ezek
spórái ugyanis a gyártás során alkalmazott hôkezelési eljárások
során nem inaktivizálodnak, és a gyártott sajtokban az úgynevezett kései puffadást okozhatják. Ezeknek a mikrobáknak
a tejbe történô bekerülésük megakadályozására, a megfelelô
higiéniai-, állat-, tôgyegészségügyi-, és fejési rendszabályok
betartása elengedhetetlen.

z A hagyományos vizes mosás mellett, széles körben alkalmazzák az úgynevezett „száraz” tôgyelôkészítést. Ennek lényege,
hogy bemártással, vagy permetezéssel szennyoldó, fertôtlenítô
szert juttatnak a tôgybimbókra. A megfelelô hatás kifejtéséhez,
kb. 10-20 másodpercre van szükség. Majd ezután a tôgybimbókat letörlik. A módszer jelentôsen csökkenti az elôkészítés
idôtartamát, továbbá a fejô keze, illetve ruházata sem nedvesedik. További elônye, hogy a szerek többsége a tôgygyulladást
okozó egyes mikrobákra pusztító, illetve csökkentô hatással is
bírnak. A módszer hátránya, hogy erôsen szennyezett tôgybimbók esetén csak vizes mosással kiegészítve használható eredményesen. Egyes készítmények gyulladást csökkentô komponenseket is tartalmaznak.
z Ezeknek a szereknek a használata elôtt célszerû meggyôzôdni azok élelmezés egészségügyi engedélyük meglétérôl is.
2 MERÉNYI IMRE

z Ma már a nagyüzemekben, korszerû berendezések, és higiéniai szabályokat messzemenôen betartható körülmények között
történik a tehenek fejése, illetve a tej kezelése. A kisebb gazdaságokban, illetve a kis kérôdzôk tartásának technológiája
esetében viszont ugyanez nem minden esetben mondható el.
z A tejtermelô gazdaságok bármilyen fejéstechnológiát is alkalmaznak (kézi, vagy gépi), a fejést az úgynevezett fejést elôkészítô munkálatoknak kell megelôznie. Ezeket a teljességre való
törekedés nélkül a következôkben foglalhatjuk össze:
1. A fejés helyszínének rendbetétele
2. A tejjel érintkezô eszközök felületeinek, tisztaságának, valamint a mûszaki berendezések állapotának és megfelelô mûködésének ellenôrzése.
3. A fejôszemélyzet elôírt személyi higiéniai feltételeinek biztosítása, illetve meglétének ellenôrzése.

A Bicskei Mg. Zrt.

TEJIPARI TECHNOLÓGUS
munkatársat keres.

z A szakszerû fejés egyik legkritikusabb mûvelete a tôgynek,
a fejéshez történô elôkészítése. Ennek kettôs feladata van,
egyrészt:
• a maradéktalan, és gyors tejleadást biztosító oxitocin hormon, véráramba történô juttatásának kiváltása, (úgynevezett fejési reflex) másrészt:
• a tôgybimbók felületének olyan tisztaságú létrehozása,
amely biztosítja a mikrobaszegény tejnyerés feltételeit.
z Közvetlenül a fejés elôtt a tôgyet és környékét kéz meleg (3540 °C) folyóvízzel alaposan meg kell tisztítani, majd egyszer
használatos papírkendôvel, vagy jó nedvszívó képességû, tiszta

Feltétel:
• szakirányú végzettség
• tejiparban megszerzett gyakorlati tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés módja:
Jelentkezni a bmgrt1@t-online.hu címen lehet
önéletrajz megküldésével.
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A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról
A júliusi valamint szeptemberi lapszámunkban megjelent cikk harmadik része.
Amennyiben a körmözô ember a munka könnyebb végét fogja meg, akkor a
keményebb szarut nem távolítja el.
Helyette viszont a könnyebb, lazább
szaruállományt maradék nélkül eltávolítja. Akkor ennek az lesz az eredménye, hogy sekélyköröm szögû, hosszú
papucs csülkök alakulnak ki. Ez a szerkezet nagyon kedvezôtlen az állat élete
szempontjából.
A vágóhídi felmérések arra világítanak
rá, hogy a sekély körömszögû tehenek
hamarabb selejtezôdnek, mint a normál körömszögûek. Továbbá a sekély körömszöggel rendelkezô tehenek
sarok vánkosa közelebb van a padozathoz, illetve a padozaton lévô szenynyezôdésekhez, és onnan könnyebben
tud fertôzôdni. A DD (Dermatitis digitalis azaz a „Mortellaro-féle betegség”) leggyakrabban itt fordul elô a
sarok vánkosok között, az ujjak közötti
résben.

6. Sok a körömhegyes állat a körmözés
után. A körmözô szakember a csülök
hosszát nem hét és fél centire vágja le,
hanem rövidebbre, így megsérti a körömhegyet. Ez rendkívül súlyos hiba, mivel a
sérült és így megvérzett állat csülke nagyon hosszú idô alatt gyógyul meg. Sokszor az ascendáló, (felszálló) fertôzések
kapuja és a legrosszabb forgatókönyv
esetén DD elôfordulása esetén sem gyógyul meg az egyed tökéletesen. A hiba
elkerülésének legjobb és legegyszerûbb
módja, hogy átlagos testtömegû tejelô
típusú állatokon 7,5 cm hosszúra kell
vágni a csülök hegyfali hosszát a pártaszéltôl mérve. Gyakorlatias a 4 ujj módszer. A pártaszéltôl a körmözô a tenyerébe fogja a csülköt és ahol a 4 ujján
túlér a csülök hegyfala, ott le lehet vágni
a csülök hegyét. (Természetesen minden
körmözô tudja a saját négy ujjának a valódi méretét.) Ezután pedig az oldalfalat
rövidítheti az elsô metszôlapból kiindulva.

Mint a keringô esetén mindig a kályhától
induljunk, tehát a pártaszéltôl négy ujjnyi, azaz 7,5 cm-nyi a megfelelô hossz,
valamint itt lemérve az 5-7 mm-t, kialakíthatjuk a megfelelô talpvastagságot.
Általában elmondható, hogy a jó csülökkörmözési munka végzése esetén nem éri
el a kés, a körmözô fogó a csülökirhát, az
eleven részt. Amennyiben az állatok körmözésekor a funkcionális csülökkörmözés (azaz a tehermentesítô körmözés)
alapelveit betartják, azzal eleget tesznek
az állatvédelmi szempontoknak is. A jól
elvégzett csülökkörmözési munka a tejtermelésben, szaporodásban, összességében az állat életteljesítményében sokszorosan megtérülô befektetés. Ha napi
kétszer fejünk, akkor évente kétszer, ha
napi háromszor fejünk, akkor pedig legalább háromszor kell évente az állományt
megkörmözni.
2 DR. LEHOCZKY JÁNOS
Címzetes egyetemi docens

Cégünk Németországban immár 120 éve ismert
kiváló minôségû lekvár és édesség termékeirôl.
Cégcsoportunk a világ vezetô gyümölcsfeldolgozó
vállalatai közé tartozik, üzemeink vannak
Németországban, Lengyelországban és az USA-ban,
magyar leányvállalatunk a cégcsoport legkisebb tagja, ma
hozzávetôleg 100 fôvel mintegy 12.000 tonna terméket gyárt évente.
Gyümölcskészítményeink világszerte számos tej- és sütôipari
termékben kerülnek feldolgozásra, partnereink
között tudhatjuk a világ neves tejipari
és sütôipari cégeit.
Vállalatunk széles ismeretekkel és
elhivatottsággal rendelkezik a gyümölcsök
és gyümölcskészítmények terén.
Szenvedélyünk és kézmûves tudásunk
páratlan innovációs erôvel társul.
Remek termékeket készítünk, melyeket
vásárlóink élvezettel fogyasztanak.
Ezért büszkén mondhatjuk:

Zentis Hungária Bt.

|

ELÉRHETÔSÉGEINK:
H-2646 Drégelypalánk, Fô út 178.

|

zentishu@zentis.hu

