




z A tej ter me lôk sze rint las san már ka taszt -
ro fá lis nak ne vez he tô a tej pi a ci hely zet.
A li te ren kén ti fel vá sár lá si árak az egy év vel
ez elôt ti 100-120 fo rint ról 78 fo rint ra es -
tek, így ez, a 23 fo rint kö rü li tá mo ga tás sal
együtt is leg fel jebb csak az ön költ sé get
fe de zi, de szá mo san van nak, akik nek azt
sem. A gaz dák, és az ág azat egyéb sze rep -

lôi ál la mi se gít sé get kér nek, s az ag rár kor mány zat in téz ke dé sé -
ért ki ál ta nak, nem is min den alap nél kül. Ha szon nél kül tar tó -
san nem foly tat ha tó sem mi lyen me zô gaz da sá gi te vé keny ség,
már pe dig a tej fel vá sár lá si árá nak zu ha ná sa több tí ze zer csa lá -
dot te het tönk re, sze gé nyít het el. Ál lat te nyész tés nél kül nincs
ered mé nyes me zô gaz da ság, s a me zô gaz da ság be vé te lei el en -
ged he tet le nek a gaz da sá gi nö ve ke dés hez is.

z S a ké rés nem is sü ket fü lek re ta lál. Jó pél da er re az a 400
mil li ós költ ség gel le bo nyo lí tott, a misz té ri um tá mo ga tá sá val, a
Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács, va la mint a Ma gyar
Tu riz mus Zrt. szer ve zé sé ben jú li us 13. és au gusz tus 13. kö zött
meg ren de zett, a tej fo gyasz tás nép sze rû sí té sét ösz tö nöz ni kí vá -
nó mar ke ting kam pány. En nek so rán hir de té sek, óri ásp la ká tok,
üz le tek ben, nagy áru há zak ban szer ve zett tej kós to lók hir det ték
ál ta lá ban a tej fo gyasz tás egész ség ügyi elô nye it, s kü lö nö sen a
ma gyar tej ki vá ló mi nô sé gét. Kö ve ten dô pél da ként em lít het jük
azt is, hogy a mar ke ting mun ká ba a kö zel múlt ban a Lidl is be -
szállt, Ma gyar Tej He tet ren de zett áru há za i ban a Tej Szak ma -
kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács tá mo ga tá sá val, és bír juk az ígé -
re tü ket ar ra is, hogy a kö vet ke zô év ben is lesz ilyen.

z Ko rai len ne ezek nek az ak ci ók nak az ered mé nyes sé gét szá -
mon kér ni, hi szen az ilyen irá nyú pro pa gan da csak hosszú tá von
fej ti ki ha tá sát. S nem is gon dol ta sen ki, hogy a ma gyar tej
kam pá nya egy csa pás ra meg vál toz tat ja a pi a ci hely ze tet.

z A ter me lôk sok kal ha tá so sabb nak tar ta ná nak egyéb ál la mi in -
téz ke dé se ket. Min de nek elôtt a kül föl di ke res ke dôk áfa-csa lá -
sa i nak le lep le zé sét, a 18 szá za lé kos he lyett az 5 szá za lé kos tej
áfa be ve ze té sét, a be ru há zá si tá mo ga tá sok nö ve lé sét, a ter me -
lé si tá mo ga tá sok gyors ki fi ze té sét.

z Ja ví ta na a po zí ci ó kon az is, hogy azo kon a te rü le te ken, ahol
te he ti, a kor mány zat is elôny ben ré sze sí te né a ma gyar ter mé -
ket. Meg le pô, hogy a köz ét kez te tés, a gyer mek in téz mé nyek,
kór há zak, idô sott ho nok, a hon véd ség 1,5 mil li árd li te res tej -
vá sár lá sa i nak je len tôs ré sze is kül föl di ere de tû.

z Van nak szak em be rek azon ban, akik ar ra hív ják fel a fi gyel met,
hogy a ver seny ké pes ség te rü le tén a leg több te en dô je ma guk -
nak a ter me lôk nek van. Jobb al ku po zí ci ó ban len né nek a te jes
gaz dák, ha szö vet ke ze te ket, ter me lôi cso por to kat ala pí ta ná nak,
et tôl azon ban még min dig ide gen ked nek. Az elô re lá tás is ja vít ja
a gaz da sá gos sá got. Ná lunk gya kor lat, hogy az olyan esz ten dô -
ben, ami kor jól te rem nek a ta kar mány nö vé nyek, a gaz da ol csón
el ad ja a fel es le get, a kö vet ke zô év ben pe dig, ami kor rossz a
ho zam, drá gán vá sá rol az ál la tok nak en ni va lót.

z Per sze a tej mar ke ting, a több év re szó ló elô re gon dol ko dás, a ta -
kar mány elô ál lí tás ho za ma i nak ja ví tá sa csak csepp a ten ger ben.
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z utób bi évek ben be kö vet ke zô ag rár -
po li ti kai kon cep ci ó vál tás kö vet -
kez té ben fel ér té ke lô dött a he lyi

kö zös sé gek, ôs ter me lôk, csa lá di gaz da sá -
gok, kis- és kö zép bir to kok sze re pe.

Az OMÉK jól rep re zen tál ta a pi a ci vi -
szo nyok or szá gos áll apo tát, azt a fej lô dé -
si fo lya ma tot, mely nek ered mé nye ként a
kis ter me lôk szá ma 2010 óta meg két sze -
re zô dött. Most szá muk meg ha lad ja a 11
ez ret, ôk a több mint 200 ter me lôi pi a -
con tud nak ér té ke sí te ni. A Föld mû ve lé -
sü gyi Mi nisz té ri um 2015-öt a He lyi ter -
mék évé nek nyil vá ní tot ta, így az OMÉK-
on is he lyi spe ci a li tá so ké volt a fô sze rep.

A táj egy sé gek, ré gi ók be mu tat ko zá sa
azért volt fon tos, mert a he lyi íze ket, ter -
mé ke ket egy re in kább ke re sik, igény lik a
vá sár lók. Már je len tôs pi a ca van a hely -
ben ké szült, jó mi nô sé gû kéz mû ves élel -
mi sze rek nek, a pá lin kák nak, bo rok nak,
saj tok nak, bi o ter mé kek nek. Év rôl-év re
egy re több he lyi pi ac nyí lik, me lyet kor -
mány za ti in téz ke dé sek kel is se gí te nek.
Így pél dá ul a hely ben tör té nô ér té ke sí tés
fel té te le i nek egy sze rû sí té se, a he lyi ter -
me lôk tá mo ga tá sa, a pi a cok va sár na pi
nyit va tar tá sá nak en ged élye zé se. 

OMÉK 2015
Közelebb hozni egymáshoz
a termelôt és a fogyasztót

z Az idén ag rár mar ke ting re 1,8 mil li árd
fo rint állt ren del ke zés re, eb bôl az OMÉK
meg ren de zé se mint egy 1,3 mil li árd fo -
rin tot tud tak köl te ni. A ren de zôk nagy
hang súlyt he lyez tek a kéz mû ves élel -
mi sze rek szé les kö rû meg is mer te té sé re.
Az idei OMÉK-on 950 ki ál lí tó vett részt.
A he lyi ter me lôk szá ma a két év vel ko -
ráb bi ki ál lí tás hoz ké pest 200-al volt több
az idén, kö zü lük fél száz ra te he tô azon
kéz mû ves ter me lô, aki tej ter mé kek és
saj tok ké szí té sé vel fog lal ko zik. 

z Az idén 426 is ko lás cso port, össze sen
14.500 di ák in gyen lá to gat ta meg az
OMÉK-ot, és még egy szer ennyi volt a
leg ki seb bek, a 14 év alat ti ak szá ma. Két
év vel ez elôtt ki lenc ven ké te zer lá to ga tó ja
volt a vá sár nak, idén 87.300-an lá to gat -
tak el a ki ál lí tás ra ahol a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lô en volt me zô gaz da sá gi
gép ki ál lí tás, és élô ál lat be mu ta tó is.
A te nyész tôi szö vet sé gek kel együtt mû -
köd ve Ma gyar or szág leg szebb lo va it,
szar vas mar há it, ser té se it, kecs ké it és
ju ha it, a ha zai ál lat ál lo mány leg ja vát
mu tat ták meg. A két év vel ez elôt ti hely -

szín hez ké pest jó val könnyeb ben el ér he -
tô, mél tó he lyük re ke rül tek az ôs ho nos
ma gyar ál la tok is.

A he lyi ter mék éve prog ram ré vén
meg je le nô új don sá gok egyi ke, hogy a 9
tu risz ti kai ré gió be mu ta tá sá val igye kez -
nek kö ze lebb hoz ni a vi dé ket a vá ro si
em be rek hez, kö zép pont ba ál lít va a he lyi
ter mé ke ket. Jó dön tés nek bi zo nyult a ki -
ál lí tá si pro fil bô ví té se, sok lá to ga tó for -
dult meg a dísz nö vé nye ket be mu ta tó és
a tu risz ti kai pa vi lo nok ban is.

A szep tem ber vé gi ki ál lí tás és vá sár jó
le he tô ség volt a he lyi ter mé kek, a kis vál -
lal ko zá sok, a csa lá di gaz da sá gok pi a ci
be mu tat ko zá sá ra. Ma még saj nos igen
nagy mennyi sé gû bio-alap anya got szál lí -
ta nak ma gyar vál lal ko zá sok más or szá -
gok ba, ahon nan az tán már fel dol goz va,
kész áru ként és drá gán ke rül vissza a ter -
mék a ma gyar pi ac ra. Ezért kell tá mo gat -
ni a fel dol go zott élel mi szer-elô ál lí tást a
kéz mû ves vál lal ko zá so kon, a he lyi ter -
mé ke ken ke resz tül.

Az idei OMÉK má sik új don sá ga volt,
hogy a ki ál lí tók ezút tal nem csak lát vá -
nyos be mu ta tót szer vez het tek, de a ke -
res ke del mi jog sza bá lyok be tar tá sa mel -
lett köz vet le nül ér té ke sít het ték is a ter -
mé ke i ket. Vagy is: min dent a szem nek és
a kéz nek – ko ráb ban er re nem akadt pél -
da a vá sá rok so rá ban. En nek foly tán im -
már klasszi kus óri ás vá sár rá, szí nes élel -
mi szer-fesz ti vál lá vál to zott a Hun gex po
te rü le te, ame lyen ezút tal hang sú lyo san
meg je len tek a ma gyar or szá gi tu risz ti kai
ré gi ók is. Ma gyar or szág ki csi nyí tett föld -
raj zi má sá nak meg fe le lô en kör be jár hat -
tuk az or szág ked velt vi dé ke it, meg is mer -
ve a he lyi me zô gaz da sá gi és élel mi szer-
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elô ál lí tá si ha gyo má nyo kat, kul tu rá lis és
tu risz ti kai ér té ke it. Vég re nem ál ta lá ban
a ma gyar ter mé kek mu tat koz hat tak be,
ha nem min den ter mék hely hez, ré gi ók -
hoz kö tött volt.

z Az idei vá sárt a tu riz mus mar ke ting és
az ag rár mar ke ting egy más ra épü lé se je -
gyé ben szer vez ték, mert a ta pasz ta la tok
sze rint nem pusz ta idô töl tés az em be -
rek szá má ra a bel föl di uta zás. Nem egy -
sze rû en el akar nak töl te ni csend ben
né hány na pot va la hol, ar ra vár va, majd
csak tör té nik ve lük va la mi ér de kes, ha -
nem már el eve ke re sik az él mé nye ket,
és aki uta zik, az biz to san vá sá rol ni, köl -
te ni is sze ret ne. 

z A vá sá ron, ün nep élyes ke re tek kö zött
ír ták alá a szak mai szer ve ze tek a kö zös -
sé gi ag rár mar ke ting-kó de xet. Az ön kén -
tes sza bály gyûj te mény a vá ra ko zá sok
sze rint meg te rem ti majd a part ner sé get
és az össze han golt mar ke ting mun kát az
élel mi szer-fel dol go zás ban érin tet tek kö -
zött, ez zel is se gít ve az ex port ké pes élel -
mi sze rek elô ál lí tá sát és a bel föl di fo -
gyasz tá sösz tön zést.

z A ki ál lí tás ide je alatt több mint 30
szak mai kon fe ren ci át ren dez tek,
ame lye ken a me zô gaz da ság ak tu á lis
kér dé se i rôl tar tot tak elô adá so kat,
egye bek kö zött a tej ter me lôk hely ze -
té rôl is.

z „A ki a la kult vál ság hely zet re va ló te -
kin tet tel négy mil li árd fo rint több let -
tá mo ga tást kap nak a tej ter me lôk, és
a te rü le ta la pú tá mo ga tá sok elô re ho -
zott ki fi ze té se is se gít het át me ne ti leg
a gaz dák pénz te len sé gén, hogy be
tud ják sze rez ni mind azt, ami re szük -
sé gük van a ter me lés fo lya ma tos biz -
to sí tá sá hoz” – mond ta az ag rár gaz da -
sá gért fe le lôs ál lam tit kár. Czer ván
György a Kö zös Ag rár po li ti ká ról szó ló
szak mai kon fe ren ci án si ker ként ér té -
kel ve, hogy bár ha zánk az unió tej ter -
me lé sé nek csak 1,15 szá za lé kát ad -
ja, az uni ós ke ret bôl több mint 2,5
szá za lé kot kap tunk meg.

z Az OMÉK kö zön ség dí ját az élel mi szer-
ke res ke de lem mel fog lal ko zó Ba gya Far -
kas Kft., va la mint Sza bó Ka ro la szal ma -
fo nó kap ta. Az OMÉK mi nisz te ri nagy dí ját
az Iga zi Csí ki Sör ké szí tô je, a Li xid Pro ject
el ne ve zé sû cég nyer te. 

z Ki osz tot ták Ma gyar or szág leg szebb
kony ha kert jé ért já ró dí ja kat is. A leg -
szebb kony ha kert prog ram Kar cag ról in -
dult 2012-ben, és má ra or szá gos moz -
ga lom má nôt te ki ma gát. A ki ál lí tá son
zaj lott le Ma gyar or szág leg na gyobb bor -
must rá ja is. Az idén 550 fe hér bort
küld tek be a bo rá szok, emel lett a to -
váb bi meg mé ret te té sen több mint 350
té tel vö rös bor ról is vé le ményt mond tak
a bí rá lók. 

z A vál to za tos mû sor szá mok iga zi csa lá -
di prog ram má va rá zsol ták a ki ál lí tást.
A szak mai be mu tat ko zás és a fo gyasz tók
egy ide jû meg szó lí tá sa mel lett ki emelt fi -
gyel met for dí tot tak a fi a tal ge ne rá ci ó ra
is: Rú zsa Mag di, Ko vács Ka ti, és az Ed da
kon cert je i re, az Ex pe ri Dan ce táncs how-
já ra is igen so kan lá to gat tak el. OMÉK
leg kö ze lebb két év múl va lesz.
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ö zel 30 év után, 2015 áp ri li sá ban
meg szûnt a tejk vó ta rend szer,
amely hosszú idôn ke resz tül biz tos

ke re tet adott az eu ró pai tej ter me lés nek. El -
há rult az aka dá lya an nak, hogy a ter me lôk
nö vel jék a tej ter me lést, a tej át vé te li ára vi -
szont drasz ti ku san le csök kent, meg kér dô je -
lez ve a tej ter me lés lét jo go sult sá gát. 

A pi ac gaz da ság tör vé nyei sze rint az ér vé -
nye sül, aki ol csón ké pes jó mi nô sé gû ter mé -
ket elô ál lí ta ni. Ez alól a tej ter me lés sem ki -
vé tel. Vég sô so ron a vá sár ló dön ti el, hogy
me lyik ter mé ket ve szi meg, és ezál tal me lyik
ter me lôt tá mo gat ja. Ma gyar or szá gon a vá -
sár lók nagy ré sze árér zé keny, te hát az ol -
csóbb tej ter mé ke ket ke re si. No ha a bol tok -
ba ke rü lô tej árát nem csak a fel vá sár lá si ár
ha tá roz za meg, a ter mé kek és így a ter me lôk
a ma gyar és az eu ró pai pi a con is ko moly ver -
senyt vív nak egy más sal.

A tej elô ál lí tá sá nak ta kar má nyo zá si költ sé -
gét vizs gál va meg áll apít hat juk, hogy az eu ró -
pai pi a con nem azo nos fel té te lek kel ver se -
nyez az el sô sor ban le gel te tô észak-eu ró pai
(hol land, né met, fran cia) és a szán tó föl di ta -
kar mány nö vény-ter mesz tés re tá masz ko dó
ma gyar ter me lô.

Ugyan a föld je ink ál ta lá ban jó mi nô sé gû -
ek, de a hi deg tél, a sok szor szá raz, me leg
nyár, a nagy tej ter me lô te le pek szer ve zé si
sa já tos sá gai mind a le gel te tés el len szól nak.

A ma gyar Hols te in-prog ram be in dí tá sa
után a ter me lés szer ve zôi a faj tán kí vül az
ame ri kai tí pu sú ta kar mány ter mesz tés mel -
lett tet ték le a vok su kat. A si ló ku ko ri ca-ter -
mesz tés jól gé pe sít he tô volt, és nagy ter -
més mennyi sé get ga ran tált; a ná lunk jól
meg ter mô lu cer ná val ki e gé szít ve biz tos alap -
nak tûnt egy nagy te lep ta kar má nyi gé nyé nek
le fe dé sé hez. A „zöld fu tó sza lag” ad dig fris -
sen ete tett nö vé nyei is ki ma rad tak, mert a
mo no di é tá ba nem vol tak be il leszt he tô ek.
Ma radt te hát alap ként a ku ko ri ca, a lu cer na
és a ma ga sabb ter me lé si szint hez szük sé ges Fo
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Lehetséges-e a nyereséges tejtermelés 
a mostani alacsony tejárak mellett?

K sok egyéb ab ra kal ko tó, ami egy le gel te tô
rend szer hez ké pest költ sé ges sé tet te a ta -
kar má nyo zást. 

Ez iga zá ból nem is oko zott prob lé mát,
amíg a te já rak elég ma ga sak vol tak. A ta va -
lyi év át la gos tej fel vá sár lá si ára pél dá ul 100
Ft/l fel ett volt, nem rit kán a 120 Ft-ot is el -
ér te. Az ügye sebb tej ter me lôk szé pen pro fi -
tál tak, a tá mo ga tá si összeg leg alább is „tisz -
tán” meg ma rad ha tott. A na gyobb ha szon
kul csa so kak sze rint a te he nen ként mi nél
ma ga sabb ter me lé si szint el éré se volt. 

Az óta vi szont drasz ti ku san meg vál to zott a
gaz da sá gi kör nye zet: a te jár csök kent, a vá -
sá rolt ab rak össze te vô i nek ára pe dig meg -
emel ke dett. 

Az új hely zet hez új stra té gia kell, de so kan
még min dig a ré gi mód szer rel akar nak sok
te jet ter mel ni, vár va a cso dát, hogy a te jár
emel ke dé sé vel ez új ra gaz da sá gos le het.

Ma Ma gyar or szá gon a tej elô ál lí tá si költ sé -
ge ál ta lá ban 95-125 Ft/l kö rül mo zog, míg a
ter me lô át la go san 78 Ft-ot kap ér te li te ren -
ként. Ha eh hez hoz zá ad juk a kü lön bö zô tá -

mo ga tá sok ból össze jö vô kb. 23 Ft li te ren -
kén ti össze get, ak kor is igen ke vés ha szon
ma rad – vagy ép pen ség gel vesz te sé ges sé
vá lik a tej ter me lés.

Biz tos ra nem ve he tô a te já rak je len tôs nö -
ve ke dé se, ezért a ter me lôk ér de ké ben áll a
költ sé gek, ezen be lül fô ként a ta kar má nyo -
zá si költ sé gek csök ken té se. Az áru nö vény-
ter mesz tés hasz na egy ide ig ké pes a tej ter -
me lés vesz te sé ges sé gét kom pen zál ni, de
va jon ez a cél? 

A me zô gaz da ság ban a föld a gaz dál ko dó
el sôd le ges ter me lô esz kö ze. Rá adá sul nem
áll kor lát lan menny iség ben ren del ke zés re,
így a ter me lô ér de ke, hogy egy ség nyi te rü le -
ten mi nél na gyobb pro fi tot ter mel jen. A tö -
meg ta kar mány ter mô te rü le tek re ve tít ve: a
tej ter me lés nek áll nia kell a ver senyt egy át -
la gos nö vény ter mesz té si kul tú rá val. Az ed-
di gi mód sze rek kel ez nem le het sé ges.

A tej ter me lést gaz da sá gos sá kell ten ni,
arány lag kis ta kar mány ter mô te rü let le kö tés -
sel. Eh hez egy ér tel mû en új fel fo gá sú ta kar -
mány ter mesz té si és ta kar má nyo zá si stra té -
gia szük sé ges, amely sa ját adott sá gok ra
épít, nem a ha gyo má nyos mo dellt kö ve ti.

Mi lye nek a sa ját adott sá ga ink a ta kar -
mány ter mesz tés ben? Az éves csa pa dé ke -
losz lás ál ta lá ban na gyon jó fel té te le ket biz to -
sít az ôszi-ta va szi csa pa dé kot jól hasz no sí tó,
sze názs ként, vagy szé na ként etet he tô, át te -
le lô kul tú rák ré szé re, ami a nyá ri kul tú rák nál
sok szor nem jel lem zô. Mi vel a jel lem zô ve -
tés for gó ban arány lag nagy he lyet fog lal el a
ga bo na-ku ko ri ca vál tás, ezért er re szin te
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A gazdaságos tejtermelés a szántóföldön kezdôdik. „Varázsige”: megfelelô
kultúraválasztás, intenzív területkihasználás, optimális betakarítási idô!

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.

Igen lehetséges!



min den gaz da ság nak van le he tô sé ge, kü lön
te rü let le kö tés nél kül. Így egy te rü le ten több
ter més ta ka rít ha tó be egy év ben, az egy kul -
tú rá ra ju tó föld bér le ti díj is meg osz lik, rá adá -
sul az áru nö vény-ter mesz tés re új te rü le te ket
nye rünk. Ezek nek a kul tú rák nak a hasz na to -
vább ja vít ja a gaz da ság jö ve del me zô sé gét, a
ki in du lá si hely ze tet néz ve úgy is mond hat juk,
hogy az ál lat te nyész tés mér le ge az itt meg -
ter melt ha szon nal is ja vul.

Át te le lô ta kar mány nö vény-kul tú rát több
gaz da ság ter meszt már, de na gyobb tu da tos -
ság gal az ered mé nyek to vább ja vít ha tó ak.

A SA JÁT ADOTT SÁ GOK RA 
ÉPÍ TÔ RA CI O NA LI ZÁLT 

TA KAR MÁ NYO ZÁS ALAP EL VEI

1. A te he nek igé nye i hez kö zel ál ló ta kar -
mány nö vé nyek ter mesz té se 
A ké rô dzôk ben dô je töb bü re gû össze tett gyo -
mor, amely nek a nor má lis mû kö dés hez
nagy mennyi sé gû cel lu lóz ra van szük sé ge.
A klasszi kus nak szá mí tó si ló ku ko ri ca szi lázs -
ra és lu cer na sze názs ra ala po zott ta kar má -
nyo zá si rend szer ben ke vés és rosszul emészt -
he tô cel lu lózt biz to sí tunk az ál la ta ink szá má -
ra, gyak ran a struk tu rá lis rost mennyi sé ge
sem ki elé gí tô. A be vitt ta kar mány nak meg fe -
le lô en a ben dô mik rof ló rá ja is más össze té -
te lû lesz, ami ko moly kö vet kez mé nyek kel jár.
A si ló ku ko ri ca szi lázs fe hér je tar tal ma 6-8%
kö zött mo zog, szem ben a te je lô te hén
16-17%-os fe hér je i gé nyé vel, te hát a si ló ku -
ko ri ca ese té ben 8-10 szá za lék nyi fe hér je -
pót lás sal (ál ta lá ban vá sá rolt szó ja, rep ce,
nap ra for gó da ra) kell szá mol nunk. 

Így sok te jet csak nagy mennyi sé gû in put
anyag vá sár lá sá val és sok szor rossz ál lat -
egész ség ügyi és sza po ro dás bi o ló gi ai vi szo -
nyok kö zött le het ter mel ni. Ezek a tü ne tek
ada lé ka nya gok kal (vé dett zsír, vé dett fe hér je,

kon cent rá tu mok, élesz tôk stb.) el fed he tôk,
ez a rend szer azon ban rend kí vül költ sé ges. 

Az op ti má lis fe no fá zis ban be ta ka rí tott fû-
vagy ga bo na sze ná zsok cel lu lóz tar tal ma jó val
ma ga sabb, mint a si ló ku ko ri cáé, emel lett fe -
hér je tar tal muk nagy át lag ban 14-16 szá za -
lék kö zött van, így meg fe le lô ará nyú hasz ná -
la tuk a prob lé mák jó ré szét meg old ja.

2. A ta kar mány ter mô te rü le tek in ten zív
„ket tôs mû ve lés be” vé te le
A tej ter me lés hez szük sé ges ta kar má nyo kat a
te rü let adott sá ga it fi gye lem be vé ve a le he tô
leg ki sebb te rü le ten, le he tô ség sze rint az áru -
nö vény-kul tú rák ter mesz té se kö zöt ti ré sek -
ben kell meg ter mesz te ni.

A már em lí tett ma gas cel lu lóz- és fe hér je -
tar tal mú ta kar mány nö vé nyek, mint az olasz -
per je, a rozs, vagy az ôszi il let ve ta va szi ga bo -
na-pil lan gós ke ve rék óri á si elô nye, hogy köz -
tes nö vény ként, ôsz tôl ta va szig ter meszt he tô -
ek, utá na pe dig vet he tünk má sod ve tés ként
si ló ku ko ri cát, sze mes ku ko ri cát, si ló cu kor cir -
kot vagy mo hart, a ta va szi idô já rás, va la mint
a ren del ke zés re ál ló tö meg ta kar mány menny -
isé gé nek függ vé nyé ben. Ha a ta laj ta va szi víz -
kész le te je len tôs, ak kor ér de mes sze mes-
vagy si ló ku ko ri cát vet ni, el len ke zô eset ben in -
kább a ki sebb víz igé nyû cu kor cir kot vagy mo -
hart ré sze sít sük elôny ben, at tól füg gô en, hogy
az ál lat tar tó te lep nek in kább er jesz tett ta kar -
mány ra vagy szé ná ra van szük sé ge. 

3. Be ta ka rí tás op ti má lis idô ben
A köz tes nö vény ként te le pí tett sze ná zsok fe -
hér je tar tal ma át la go san 14-16 szá za lék, de
ha zai ta pasz ta la tok alap ján pl. az olasz per je
tö ké le tes táp anyag-el lá tá sú és ko rai be ta ka -
rí tá sú sze ná zsa el ér he ti a 21-23 szá za lé kos
fe hér je tar tal mat is. 

Op ti má lis bel tar tal mat lu cer na ese té ben
zöld bim bós ál la pot elôtt ér he tünk el, olasz -
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Ha saját forrásból tudunk megfelelô cellulóz-, fehérje- és rosttartalmú
takarmányt készíteni, máris jelentôsen csökkentettük a termelésre
fordított költségeket.
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per je, hib rid per je és rozs ese té ben ak kor,
ami kor a ka lász még has ban van, ga bo na-
pil lan gós ke ve rék nél pe dig a bor só vi rág zás
kez de tén tör té nô be ta ka rí tás nál.

Nem a nagy ter més mennyi ség gel, ha nem
a jó bel tar ta lom mal, va la mint az emészt he tô -
ség gel nye rünk iga zán so kat, mert így ke rül -
het jük el a drá ga fe hér je hor do zók vá sár lá sát.

A kul tú rák vá lasz tá sá nál fon tos a sok fé le -
ség: ér de mes olasz per jét, rozst és ôszi ga bo -
na-pil lan gós ke ve ré ket is vet ni, így a be ta ka -
rí tás sza ka szol ha tó, nem egy szer re je lent ke -
zik a mun ka csúcs, nem öreg szik el a kul tú ra.
Az aján lott be ta ka rí tá si sor rend: rozs, olasz -
per je, lu cer na el sô ka szá lás, ôszi ke ve rék,
lu cer na má so dik ka szá lás.

4. Az op ti má lis ter me lé si szint meg cé lo -
zá sa / Ahány ál lo mány, annyi op ti má lis
ter me lé si szint
Min den ál lo mány ge ne ti kai szín von alá hoz,
kör nye ze ti vi szo nya i hoz és me nedzs ment jé -
hez meg ha tá roz ha tó az a ter me lé si szint,
ame lyet ra ci o ná lis, nye re ség köz pon tú ta kar -
má nyo zá si rend szer rel el le het ér ni. A ter me -
lé si szint eme lé se ta kar má nyo zá si esz kö zök -
kel, anél kül, hogy az em lí tett kö rül mé nye ket
meg vál toz tat nánk, ál ta lá ban nem le het nye -
re sé ges, még pe dig a drá ga, egyes ese tek ben
a te he nek élet tar ta mát ká ro san be fo lyá so ló
ta kar mány-össze te vôk al kal ma zá sa mi att.

Ter mé sze te sen a fent em lí tett kö rül mé -
nyek meg vál toz tat ha tó ak, de lé nye ge sen na -
gyobb ener gia-, vagy pénz rá for dí tás sal. Nem
min den eset ben igaz te hát, hogy a ter me lé -
si szint eme lé sé vel nô a tej ter me lés nye re sé -
ges sé ge.

5. Jó mi nô sé gû tö meg ta kar má nyok kal
az egész sé ge sebb ál lo má nyért
Nagy mennyi sé gû, jó mi nô sé gû tö meg ta kar -
mánnyal a te he nek ta pasz ta la ta ink sze rint jó
ter mé keny sé gi mu ta tók kal, meg bíz ha tó an
ter mel nek. Ezért az ál lo mány ki esé sei le -
csök ken nek, a lét szám könnyen tart ha tó, sôt
vem hes üszô el adás ra is szá mít ha tunk, ami
a gaz da sá gi mu ta tó kat to vább ja vít ja.

6. A hosszú tá vú nye re sé ges ség alap ja
az üszôk mi nô sé gi fel ne ve lé se / A bor jú
a jö vô te he ne
A hosszú tá vú nye re sé ges ség alap ja az üszôk
mi nô sé gi fel ne ve lé se. A meg fe le lô bor jú- és
nö ven dék üszô ne ve lés alap ve tô en be fo lyá -
sol ja azt, hogy te hén ként mek ko ra mennyi -
sé gû ol csó tö meg ta kar mányt ké pes fel ven ni.
Ez köz vet ve meg ha tá roz za a te he nek ter me -
lés ben el töl tött ide jét, hasz nos élet tar ta mát,
az az az ál lat ha szon ter me lô ké pes sé gét. Már
fi a tal ko ruk tól kezd ve tö re ked jünk te hát az
ál la tok „ben dô sí té sé re”! 



z Az aláb bi ak ban 500 te he nes gaz da ság ra vo -
nat ko zó gya kor la ti pél dá val bi zo nyít juk a cel lu -
ló za la pú ta kar má nyo zás gaz da sá gos sá gát.

A táb lá zat ban át la gos ter mésszint tel, át lag
bel tar ta lom mal és költ ség szint tel szá mol -
tunk. Az el szá mo ló árak úgy ne ve zett bel sô
el szá mo lá sú árak a gya kor la tot tük rö zik, a
sa ját ter me lé sû ta kar má nyok ese tén je len -
tôs ha szon tar ta lom mal bír nak. Et tôl az egyes
gaz da sá gok gya kor la ta ugyan el tér het, de a
rend szer mû kö dé sét még is jól mu tat ja. 

A táb lá zat ada ta i ból kö vet ke zik, hogy 1 li -
ter tej egész ál lo mány ra ve tí tett ta kar má nyo -
zá si költ sé ge 48,4 Ft. (222.685.000- Ft/
4.600.000 li ter tej). Ez ta pasz ta la ta ink sze -
rint 40-50 %-kal ala cso nyabb, mint a je len -
le gi gya kor lat!

A tej ter me lés fô ár be vé te lét a tej ad ja, de
nem ez az egyet len jö ve de lem for rás. Ha az
ál lat ál lo mány az ok sze rû ta kar má nyo zás kö -
vet kez té ben egész sé ges, sza po ro dás bi o ló gi -
ai mu ta tói jók, ak kor éves szin ten, hosszú tá -
von is 2 ka mi onnyi (65 db) vem hes üszôt ér -
té ke sít he tünk, amely 550.000- fo rin tos egy -
sé gá ron 35.750.000- fo rint több let ár be vé -
tel hez jut tat ja a gaz da sá got. Ez 4,6 mil lió
li ter ter melt tej ese tén kö zel 8 fo rint tal csök -
ken ti a li te ren kén ti ter me lé si költ sé ge ket,
il let ve ja vít ja a jö ve del me zô sé get.

A má sod ve té sek nek kö szön he tô en az 500
te hén és a sza po ru lat ta kar má nyo zá sá hoz
(át la gos ter mésszint mel lett, a 38 ha tar ta -
lék ci rok si ló te rü le tet be le szá mol va) kb. 400
hek tár nyi te rü let ele gen dô. Az egy te hén és
sza po ru la ta/1 hek tár mu ta tó hoz ké pest

„meg ta ka rí tot tunk” te hát 100 ha-t, ame lyen
áru nö vényt ter meszt ve – kb. 100.000 Ft/ha
nye re sé get szá mol va – 10.000.000 Ft nye -
re sé get re a li zál ha tunk. Ez a tej ter me lés re vo -
nat koz tat va újabb 2,1 Ft-tal ja vít ja a tej ter -
me lés jö ve del me zô sé gét.

Az olasz per je és ál ta lá ban a má sod ve té sû
sze ná zsok fe hér je tar tal má nak, va la mint
emészt he tô sé gé nek ja ví tá sá ban ha tal mas
gaz da sá gi tar ta lék rej lik!

A nem meg fe le lô idô ben, a nö vény meg fe -
le lô fej lett sé gi stá di u ma mel lett tör té nô be ta -
ka rí tás ese tén a nyers fe hér je-tar ta lom szá raz -
anyag ki lo gram mon ként akár 5 szá za lék kal is
csök ken het. Ez a mi ese tünk ben, kö zel 3.200
t sze názs vo nat ko zá sá ban kb. 122 t szó já nak

meg fe le lô fe hér jét je lent. En nek a meg vá sár -
lá sa pe dig (122 t x 110 Ft) 13.420.000 Ft
vesz te ség!! Az át lag hoz ké pest még ked ve -
zôbb idô ben tör té nô be ta ka rí tás sal vi szont
ugya nennyit nyer he tünk is! Ez pe dig li te ren -
ként újabb 2,9 Ft nye re sé get je lent!

Ha a fen ti költ ség csök ken tô té nye zô ket fi -
gye lem be vesszük, ak kor az 1 li ter tej elô ál -
lí tá sá nak ta kar má nyo zá si költ sé ge 35,4 Ft-
ra csök ken (48,4 Ft-13 Ft), úgy, hogy a sa -
ját ter me lé sû tö meg ta kar má nyo kat és ga bo -
ná kat nem ön költ sé gi, ha nem pi a ci áron
szá mol tuk el a ta kar mány mér leg ben!

A ta kar má nyo zá si költ sé gek a tej összes
ter me lé si költ sé gé nek 50-70%-át ad ják. Ha
a 48,4 Ft/l ta kar má nyo zá si költ sé get 60 %-
nak vesszük, ak kor 1 li ter te jet 80,6 Ft-ért
elô le het ál lí ta ni úgy, hogy már nö vény ter -
mesz té si nye re sé get is tar tal maz!

Ha pe dig az op ti má lis te rü let ki hasz ná lás -
ból, a vem hes üszôk ér té ke sí té sé bôl, va la -
mint a tö meg ta kar má nyok ma xi má lis fe hér -
je tar ta lom mel let ti be ta ka rí tá sá ból szár ma zó
költ ség csök ke nést is be le szá mít juk, ak kor
1 li ter tej kö zel 68 Ft-ból nye re ség tar ta lom -
mal elô ál lít ha tó!

Össze fog la lás ként meg áll apít hat juk, hogy
a sa ját erô for rá sok ok sze rû fel hasz ná lá sá val,
va la mint ad ap tált tö meg ta kar mány-ter mesz -
té si és ta kar má nyo zá si rend szer be ve ze té sé -
vel a tej ter me lô ág azat nak van jö vô je, mert
ki éle zett pi a ci ver seny mel lett, ala csony te jár
ese tén is ké pes nye re sé ge sen ter mel ni!

2 KONT RÓ JÓ ZSEF – SER SIA FARM KFT.
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A bátor szemléletváltás eredménye:
egészségesebb állomány, jobb
minôségû termékek, gazdaságosabb 
termelés.



Veszteséges a szarvasmarha-ágazat
a Kunság Népe Zrt-nél

z 1800 hek tá ron gaz dál ko dó rész -
vény tár sa ság meg ha tá ro zó ag -
rár ter me lô je a vá ros nak és a

fog lal koz ta tás ban is je len tôs sze re pet
ját szik. A tár sas ág 2001-ben ala kult a
jo ge lôd Kun ság Né pe Szö vet ke zet bôl.
A rész vény tár sa ság me ga la ku lá sá tól
kezd ve ered mé nye sen gaz dál ko dik. Min -
den év ben 2-300 mil lió fo rint ér té kû be -
ru há zást va ló sít meg. Ered mé nyes gaz -
dál ko dá suk tet te le he tô vé, hogy 2014-
ben az 53.388 eFt. jegy zett tô két hat -
szo ro sá ra emel jék.

A rész vé nye ket 234 ma gán sze mély tu -
laj do nol ja, nagy ré szük nyug dí jas. A cég
al kal ma zot tai kö zül mint egy har min can
van nak a rész vé nye sek. Az igaz ga tó ság
tag jai a rész vé nyek több sé gét, 54 szá za -
lé kát bir to kol ják, így a gaz da ság fe le lôs -
ség tel jes irá nyí tá sa biz to sí tott.

z Rész vény tár sa sá gunk ban 92 em ber
dol go zik – mond ja Csá ti Sán dor, az igaz -
ga tó ság el nö ke a cég rôl szó ló rö vid is -
mer te tô je so rán.

z Mi lyen kö rül mé nyek jel lem zik a
gaz da ság mû kö dé sét? 

z Éves ár be vé te lünk más fél mil li árd fo rint
kö rül van. Eb bôl a ser tés ág azat 700-
750, a szar vas mar ha ág azat 100 mil li ó -
val ve szi ki a ré szét. Az ár be vé tel fenn -
ma ra dó ré szét a nö vény ter mesz tés hoz -
za. Gaz da sá gunk hú zó á ga za ta a ser tés -
te nyész tés, leg fôbb ter mék a hí zó ser tés.
A 800 ko cá ra és azok sza po ru la tá ra ala -
po zott hiz lal dánk 3200 ser tés be fo ga dá -
sá ra ké pes. 

Nö vény ter mesz tés 1800 hek tár nagy -
sá gú szán tó te rü le ten fo lyik, a föl det ma -
gán sze mé lyek tôl bé rel jük. A föld bér le ti
szer zô dé se ink hosszú táv ra szól nak.
A mû velt te rü let egy ré sze ön tö zött, az
ál lat te nyész té si ág aza tunk tel jes ta kar -
mány szük ség le tét biz to sí ta ni tud juk.
Az ab rak ta kar mány szük ség le tün ket sa -
ját ke ve rô ü ze münk ben ál lít juk elô, mind -
össze a pre mi xe ket kell meg vá sá rol ni

hoz zá. Gé pe sí tett sé günk meg fe le lô szín -
vo na lú, le he tô sé get biz to sít ar ra, hogy
bér mun kát, szol gál ta tást tud junk nyúj ta -
ni az azt igény lô ki sebb gaz da sá gok szá -
má ra. Meg ha tá ro zó a hib rid ku ko ri ca és
a nap ra for gó ter mesz té se. Ter mesz tünk
még ár pát, azt tel jes egé szé ben az ál la -
tok ta kar má nyo zá sá ra hasz nál juk fel.
Bú zá ból az idei év ben ma radt 1000 ton -
na mal mi mi nô sé gû, azt ak kor fog juk el -
ad ni, mi kor a leg ked ve zôbb lesz majd
an nak a fel vá sár lá si ára, il let ve el lesz
vet ve a jö vô évi ta kar má nya lap. Az idén
40 hek tá ron ter mel tünk szó ját, 90 hek -
tá ron si ló ku ko ri cát,60 hek tá ron lu cer nát,
30 hek tá ron bú zás bük könyt.

z Mi lyen ered mé nyek vár ha tók az
idei esz ten dô ben?

z Ar ra szá mí tunk, hogy az idén a szar vas -
mar ha-ág azat a tá mo ga tá sok mel lett is
15 mil lió mí nuszt fog ered mé nyez ni.
A ser tés ág azat ered mé nye jó eset ben
40-45 mil lió le het, ennyi ma rad hat meg
a tá mo ga tá sok ból, ami idén mint egy 80
mil lió fo rin tot tesz ki. A nö vény ter mesz -
tés mi ni má lis be vé telt ered mé nyez, jól le -
het a hib rid ku ko ri cá nak jó a jö ve de lem -
ter me lô ké pes sé ge, a nap ra for gó is hoz
egy ki csit a kony há ra, de a töb bi nö vény
szin te mind vesz te sé get ter mel.

z Mennyi re elé ge dett a tá mo ga tá sok
mér té ké vel?

z Vé le mé nyem sze rint a gaz da sá gok nak
nyúj tott tá mo ga tá so kat a jö ve de lem ter -
me lés alap ján kel le ne ad ni. A mos ta ni
pá lyá za ti pén zek elosz tá sa úgy néz ki,
hogy an nak a 80 szá za lé kát a kis gaz da -
sá gok, 20 szá za lé kát pe dig a nagy gaz da -
sá gok kap ják. Azt ne he zen le het meg ér -
te ni, hogy mi, akik nagy menny iség ben
ter me lünk, je len tôs adót fi ze tünk be
az ál lam nak a tá mo ga tás old alá ról, még -
is hát tér be szo ru lunk. A tá mo ga tá sok
igény be vé te lét az a kö rül mény is ne he zí -
ti, hogy 5 éves idô tar tam ra fog lal koz ta tá -
si kö te le zett sé get is elô ír nak. Már pe dig,
ha ma rad nak az ala csony te ját vé te li
árak, ak kor meg kell szün tet nünk a tej -
ter me lô te he né sze tet, az ott dol go zó kat
el kell bo csáj ta ni, a tá mo ga tást meg visz-
sza kell fi zet ni. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
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Kiss István telepvezetô

A Kunság Népe Mezôgazdasági Zrt. Kunhegyes városban található.
Kunhegyes, amelynek 7600 lakosa van, az Alföldön a Közép-
Tiszavidéken a Nagykunsági-fôcsatorna közelében, a Tisza-tótól 
15 km-re, a megye székhelyétôl, Szolnoktól 50 km-re fekszik.
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nagy a koc ká za tot je lent a tá mo ga tás
igény be vé te le. Az sem mel lé kes, hogy a
na gyobb gaz da sá gok ban van je len tôs ál -
lat te nyész tés, ami a fog lal koz ta tott sá got
nagy mér ték ben se gí ti, még sem ará nyos
a tá mo ga tás össze ge.

A rend szer fe lül vizs gá la ta EU-s szin ten
2017-ben meg tör té nik majd. Az len ne az
igaz sá gos, ha meg szün tet nék a tá mo ga -
tá so kat. 

z A ter melt te jet hol ér té ke sí tik?

z A te jet a Kun tej Zrt-nek ér té ke sít jük.
A ve lük va ló kap cso lat 20 év re nyú lik
vissza. Most, mi u tán kül föl di kéz be ke -
rült, fé lünk at tól, hogy eset leg be is zár -
hat ják az üze met, mint sok he lyen meg
is tet ték.

z Mi a ki tö ré si pont a mos ta ni hely -
zet bôl?

z Mi tesszük a dol gun kat, fo lya ma to san
ar ra tö rek szünk, hogy gaz da sá go sabb le -
gyen a ter me lés. Ke res sük a gaz da sá go -
san ter mel he tô nö vé nye ket, ame lyek be -
ke rül het nek a ter me lé si pa let tá ba. A tá -
ro ló ka pa ci tá sok le he tô sé gét ki hasz nál va
a le gop ti má li sabb pi a ci áron ad juk el ter -
mé ke in ket. Bí zunk ab ban, hogy az ala -
csony ka ma to zá sú hi te lek igény be vé te lé -
vel is tu dunk majd nye re sé get re a li zál ni.
A meg erô sö dô, na gyobb te rü le ten gaz -
dál ko dó kis ter me lôk nek min den bi zony-
nyal szük sé gük lesz ar ra, hogy a Zrt.-tôl
több gé pi szol gál ta tást ve gye nek igény -
be, vagy tá ro ló ka pa ci tást bé rel je nek,
ezál tal mi nö vel ni tud juk majd a szol gál -
ta tás ból ere dô ár be vé te lün ket.

z A to váb bi ak ban a szar vas mar ha te -
le pen Kiss Ist ván te lep ve ze tô áll kér -
dé se im elé. Azt ké rem tô le, mu tas sa
be na pi te vé keny sé gé nek szín te rét, a
te le pet. 

z Hód me zô vá sár he lyen vé gez tem a Me -
zô gaz da sá gi Fô is ko lán. Te lep ve ze tô ként
dol go zom itt 2011 óta, egy ben el lá tom
az in sze mi ná tor fel ada tát is. A szö vet ke -
ze ti idô ben itt egy ma gyar tar ka törzs te -
nyé szet volt. A 90-es évek ben kez dô dött
el a faj ta-át ala kí tó ke resz te zé sek kel a
mos ta ni ál lo mány meg ala po zá sa. A te lep
kor sze rû sí té sé ben a kö tet len tar tás ra
va ló át té rés, és a fe jô ház meg épí té se
je len tet te a for du ló pon tot.

Je len leg a te le pen 260 te je lô te hén és
azok sza po ru la ta ta lál ha tó, eb bôl 210-et
fe jünk. A szá ra zon ál lók szá ma pe dig 40

és 50 egyed kö zött van, az üszô bor jak
lét szá ma 200 kö rü li. A te le pen fo lyó ter -
me lést 12 em ber al kal ma zá sá val tud juk
biz to sí ta ni. A gaz da ság ko ráb bi ma na ge -
ment je mos to ha gyer mek ként ke zel te az
ág aza tot. Ez most nem így van. Az utób -
bi idô ben je len tôs fej lesz té se ink vol tak.
Le cse rél tük az ete tô ko csit, kor sze rû sí -
tet tük a gép par kot, ki a la kí tot tuk az
Eco lab-Hygi e ne Kft. se gít sé gé vel a víz-
ke ze lé si tech no ló gi át, me gé pí tet tük a
trá gya tá ro lót. 

z Mi lyen szem pon to kat vesz nek fi -
gye lem be, hogy nö vel ni tud ják a ter -
me lést?

z A ge ne ti kai elô re hal adást egye di te -
hén bí rá lat és cél pá ro sí tás se gí ti. A kül le -
mi bí rá la tok ban vissza kö szön a ko ráb bi
te nyész tôi mun ka ered mé nye. Te he ne -
ink re az át la gos tól na gyobb test ka pa ci -
tás a jel lem zô. A ma gyar tar ka-alap nak
kö szön he tô en vas tag cson to za tú ak, rá -
má sak. A cél pá ro sí tás ban a leg meg fe le -
lôbb bi ka ki vá lasz tá sá ban a Mas ter rind
Ma gyar or szág Kft. és az In ter-Mix Kft.
van se gít sé günk re.

z Cé lunk az, hogy törzs te nyé sze tet hoz -
zunk lét re és üszô bor ja kat tud junk majd
ér té ke sí te ni. A cél pá ro sí tás ered mé nyé -
nek már a jö vô év ben mu tat koz nia kell.
Az át lag lak tá ció szá ma 3,1 ami jó nak
mond ha tó. Te le pün kön több te hén is
van, mely már el ér te a 10 éves kort. Lak -
tá ci ós ter me lé si át la gunk 880 kg kö rül
fog ala kul ni az idei év ben.

A tar tás tech no ló gi ánk nem a leg kor -
sze rûbb, lé vén hogy a ré gi épí té sû is tál -
lók ala csony bel ma gas sá gú ak. En nek
hát rá nya a nyá ri me leg idô szak ban érez -
he tô, mert nem nyújt kel lô vé del met a
me leg el len. En nek el len sú lyo zá sá ra az
ete tô tér fö lé fél te tôt épí tet tünk és szel lô -
zô nyí lá so kat épí tet tünk az ol dal fa lak ba.
A nö vek vô al mos tar tás tech no ló gi át nem
tar tom hát rány nak, mert igény sze rint
he ten te le het ta ka rí ta ni, így az ál la tok
ké nyel mes pi he né se biz to sít ha tó. Elô nye
en nek a mód szer nek még, hogy a nö -
vény ter mesz té si ág azat jó mi nô sé gû
szer ves trá gyá hoz jut. A fe jô ház ban ke -
let ke zô hígt rá gya pe dig az is tál ló hoz kö -
ze li ha las tó ban hasz no sul.

Ta kar má nyo zás ban a mo no di é tás elv
ér vé nye sül, mely nek alap ja a ku ko ri ca-
szi lázs, eb bôl át lag ban 25 ki lót kap egy
te hén, mely ki e gé szül az ôszi ta kar mány -
ke ve rék bôl ké szült sze názzsal, mely bú -
zá ból és za bos bük köny bôl áll, va la mint
lu cer na szé ná val. A si ló zást er re a fel -
adat ra jól kép zett, leg kor sze rûbb gép pel
ren del ke zô al vál lal ko zó val vé gez tet jük.
Si ló cir kot is ter me lünk ki sebb menny i-
ség ben, me lyet a szá ra zon ál ló te he nek -
kel és a nö ven dék üszôk kel hasz no sí -
tunk. Az im port szó ja da ra mennyi sé gét
csök ken tet tük, he lyet te in kább az ext ra -
hált nap ra for gó da rát hasz nál juk. Ta kar -
má nyo zás te rü le tén a Car gill és ISV. Zrt.
ta kar mány gyár tó cé gek van nak se gít sé -
günk re. Az ab rak ta kar mányt sa ját ke ve -
rô ü ze münk ál lít ja elô. A Pro-fe ed Kft.
Ru men ma gic ben dô e mész tést fo ko zó
ké szít mé nyét tesz tel jük most.

Kol lé gá im nál tel je sít mény bé re zést ve -
zet tem be, hogy ér de kel tek le gye nek a
na gyobb tel je sít mény el éré sé ben, eb be
be le tar to zik az ivar zás meg fi gye lé se is.
A 2x8 fej ôrend szert egy fe jô mes ter és
egy fel haj tó szol gál ja ki. Al kal ma zot ta ink
fi ze té se az it te ni kö rül mé nyek hez ké pest
jó nak mond ha tó, brut tó 180 ezer fo rint
mel lé adunk ka fe té ri át is. A jó kol le gi á lis
kap cso lat és po zi tív mun ka lég kör ki ala kí -
tá sá ra tö rek szem. 
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A növekvô almos technológia 
kényelmes pihenést biztosít

A régi típusú istálló oldalfalába
szellôzô nyílásokat építettek



Eredményesen mûködô gazdaság
retró tehenészettel Tiszaroffon

z Ag roff Me zô gaz da sá gi Kft. 1995-
ben ala kult át a he lyi szö vet ke -
zet bôl, az óta ered mé nye sen

gaz dál ko dik, éves ár be vé te le 500 mil lió
fo rint – tá jé koz tat Fü le ki Ist ván, a Kft.
má so dik em be re.

z A nö vény ter mesz té si ág aza tunk 1500
ha szán tót mû vel, mely nek 11,3 az át lag
arany ko ro na ér té ke, eb bôl 800 ha te rü -
le tünk a ti szai ár vi zek mi att ki a la kí tott
vész tá ro zó te rü le té re esik. 

z A te rü let fe lén ga bo na fé lé ket ár pát,
bú zát, za bot, má sik fe lén pe dig ola jos
mag va kat, lu cer nát és si ló ku ko ri cát ter -
me lünk. A tö meg ta kar mányt a kor sze rû
hosszú hen ger fó li ás lu cer na sze názs,
si ló ku ko ri ca és hen ger bá lás ré ti szé na

for má já ban ál lít juk elô. Be ta ka rí tás kor a
szecs ká zott anyag hoz a pót ko csin fecs -
ken dez zük a tej sa vas fo lya dék ada lé kot
és a te lep re szál lít va 3-4 mé ter át mé rô -
jû vas tag fa lu fó li a hen ger be nyom juk tö -
mö rí tô gép pel. Az ab rak ta kar mány ku ko -
ri ca- és tri ti ka lé da ra, a sa ját ke ve ré sû
te je lô ab rak hoz fe hér je kom po nenst nem
adunk, azt lu cer na-sze názzsal és lu cer na
szé ná val pó tol juk. A vál lal ko zás gép park -
ja jól fel sze relt, min den mun ka fo lya ma -
tot sa ját gé pe ink kel vé gez zük, a ter mé -
nye ket sa ját ter mény tá ro ló ik ban tá rol juk,
ami hez meg fe le lô tel je sít mé nyû szá rí tó is
tar to zik.

z Az ál lat te nyész té si ág aza tunk ban a te -
je lô szar vas mar ha tar tást ha gyo má nyos
for má ban vé gez zük. A szar vas mar hánk
ma gyar tar ka faj tá jú. A te he nek is tál ló
épü le tei az 1970-es évek kö ze pén épül -
tek, az ak kor or szá go san ter je dô „te hén
be ton vár” tí pu sú, kö zé pe te tô-utas, trá -
gya ki hú zós, mag tár pad lá sos 100-as is -
tál ló. A fel sô vá ku um-ve ze té kes saj tá ros
fe jés ma is jól mû kö dik, pe dig már több
mint 40 éves. A jó ge ne ti kai ál lo mány
ered mé nyes sé get mu tat ja, hogy a 106
ál lá sos is tál ló ból évek óta ké pe sek va -
gyunk 100 bor jú/év ho za mot tel je sí te ni. 

z A ter mé ke nyí tést egy köz pon ti lajst -
rom szá mos ma gyar tar ka te nyész bi ka
vég zi, a gyen ge al ka tú üszô ket ese ten -
ként mes ter sé ge sen ter mé ke nyít jük.
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A bikákat hízlalás után értékesítik

Hagyományos építésû istállóban kötött tartás és ló vontatta takarmányos csille

Tiszaroff községet Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza-
tó 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 üdülôkör-
zetet alakított ki, és egyre jelentôsebbé válik a falusi turizmus.
Mintegy kétezren lakják, ebbôl hozzávetôlegesen 25 százaléka
cigány kisebbség. A rendszerváltás óta kitermelôdött munka-
nélküliek száma az utóbbi idôben mérséklôdött. A község
egyik legnagyobb foglalkoztatója az Agroff Kft. mely közel
hatvan embernek tud megélhetést biztosítani. 
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z A 150 kö rü li sza po ru la tot nád fe de les
szer fás is tál ló ban kö tet len cso por tos tar -
tás sal he lyez tük el. A bi ká kat 500-600
kg súly ra hiz lal va ér té ke sít jük. Az üszô -
bor jak ból az ar ra al kal ma sa kat to vább te -
nyész tés re, a ki esô te he nek pót lá sá ra
vá lo gat juk ki. Te le pün kön 3 dol go zót fog -
lal koz ta tunk, ôk vég zik el az összes mun -
kát: a ta kar má nyo zást, al mo zást fe jést

stb. Úgy gon do lom, ha bár mi fé le kor sze -
rû tech no ló gi á val sze rel nénk fel a te le -
pet, ak kor sem len ne ki sebb a mun ka erô
szük ség let, me lyet mi a ha gyo má nyos
mód sze rek mel lett al kal ma zunk.

z Fe jé si ered mé nye ik és a ta kar má nyo -
zás is a ha gyo má nyok nak fe lel meg.
Lak tá ci ós át la gunk 4.000 kg kö rül van.

Fi gye lünk a szo ma ti kus sejt szám ra, el sô -
osz tá lyú, vagy ext ra mi nô sé gû te jet ál lí-
tunk elô, mely nek zsír tar tal ma 3,7-4 szá -
za lé kos. Az es ti és reg ge li fe jést, 1300
li ter te jet a fa lu ban mû kö dô csa lá di tej -
üzem szál lít ja el 90 Ft+Áfa/li ter áron. 

z A ha gyo má nyos te he né sze ti te lep ret ró
jel le gé hez jól tár sul a kor sze rû nek mond -
ha tó dup la fa lu víz zel hû tött ké te zer li te -
res tej tá ro ló tar tály, a kö tet len nö ven dék
tar tás szer fás is tál ló ja és a mai kor nak
meg fe le lô si ló zá si tech no ló gia. A ma -
gyar tar ka mel lett van egy 130 db-os ma -
gyar szür ke ál lo má nyunk, me lyet ex ten zív
mó don tar tunk, és van még 1200 anyá -
ból ál ló me ri nó juh ál lo má nyunk is.

z Az ál lat te nyész té sen és a nö vény ter -
mesz té sen kí vül ke res ke del mi te vé keny -
ség gel is fog lal ko zunk. A fa lu ban mû köd -
te te tett élel mi sze rüz let ben az Ag roff
ABC-ben te jet, bir ka és- és ser tés tô ke -
húst, hen tes áru ból pe dig hur kát és kol -
bászt is ér té ke sí tünk. 
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Növendék istálló karámmal



Családi tejüzem Tiszaroffon

fel dol go zó lét re ho zá sá nak gon do la ta a 90-es évek kö -
ze pén a csar nok rend szer össze om lá sa kor fo gal ma zó -
dott meg. Úgy dön tött ak kor a csa lád, hogy meg pró -

bál ják sa ját ma guk fel dol goz ni a meg ter melt te jet. A gon do la -
tot tet tek kö vet ték, mely nek ered mé nye ként a fel dol go zó 1997
má ju sá ban meg kezd te a mıkö dé sét. El ôször csak a sa ját ma -
guk ál tal ter melt tej fel dol go zá sá val kezd ték. Mi u tán kel lô gya -
kor lat ra tet tek szert, el kezd ték a kör nyék be li gaz dák tól fel vá sá -
rol ni a te jet. Fo ko za to san, hi tel nél kül fej lesz tet ték a kis üze met
a ke res ke del mi kör zet bô ví té sé vel, an nak igé nye sze rint.
Az 1990-es évek ben a tej ipa ri pri va ti zá ció köz ben sok ha son ló
tej üzem épült hi tel se gít sé gé vel. Ezek pár év után tönk re men -
tek, mert rosszul mér ték fel a ke res ke del mi le he tô sé ge ket.
Szol nok tér sé gé ben Bo ro sék egye dül ma rad tak tal pon.

z Ma már úgy áll a hely zet, hogy Ti sza roff 50 ki lo mé te res kör -
ze té ben ôk vá sá rol ják fel a kis ter me lôk tôl a nyers te jet, ez zel is
se gít ve a kör nyék be li gaz dák meg él he té sét. Je len leg na pi
4.200 li ter tej ke rül a fel dol go zó ba. A leg na gyobb menny sé get
a fa lu ban gaz dál ko dó Ag roff Kft.-tôl vá sá rol ják (1300 li ter) Kun -
ma da ras tér sé gé bôl 800, Fegy ver nek Ön kor mány zat te he né -
sze té bôl 600, a kör nye zô nyolc fa lu ból ke rül ki a töb bi fel vá sá -
rolt mennyi ség.

z Na pon ta a fel dol go zó üze mük ben elô ál lí ta nak fo gyasz tói te jet
tel jes zsír ral 100 li ter kö rül, ol tós-rö gös fél zsí ros tú rót 1500-
2000 li ter tej bôl, a tú ró tej zsír ki fö lö zés tej szí né bôl ho mo gé ne -

zett 20 szá za lé kos tej fölt 4.000 db. 150 g-os, 1.000 db. 320
g-os ki sze re lés ben és kony hák ré szé re 400 li tert 5 li te res ta sa -
kok ban. Po ha ras is ko la tej bôl he ti 15.000 da rab ké szül. A li o fi -
le zett bak té ri um szín te nyé sze tet pos tán ren de lik Mo son ma gya -
ró vár ról az MTKI Kft-tôl. 

A kor sze rû tech no ló gia gé pei: le mez pasz tôr 2.000 li ter/óra
tel je sít mény, di gi tá lis ki jel zôk kel, csat la koz tat va azo nos tel je sít -
mé nyû ho mo ge ni zá tor, két po ha ra zó gép a tej föl höz és egy az
is ko la tej hez. A 105 Cel si us fo kon mû kö dô pasz tör rôl köz vet le -
nül ve ze tik a te jet a HM-3-as (20 éves) tej cso ma go ló ra, de he -
lyet te ha ma ro san be ü ze me lik az új do bo zos tej cso ma go lót.
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Pasz tôr 2000 li ter/óra teljesítmény.  Fo tó: Bo ros Zsolt 

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 tejfeldol-
gozó üzemeltetéséhez, ezért a környékbeli 
gazdaságokból vásárolja fel a tejet. 
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A családi tejüzem termékei



dû összeg bôl meg va ló sít ha tó a ter ve zett be ru há zás, ak kor nem
éri meg a pá lyá za ti pénz fel vé te le és a ve le já ró el kö te le zett ség.

z A kö vet ke zô két év ben épí te nek ön erôs be ru há zás sal egy na -
gyobb ka pa ci tá sú fel dol go zót, mely már al kal mas lesz ar ra,
hogy trap pis ta saj tot is ké szít se nek. 

z Je len leg négy au tó val old ják meg az ér té ke sí té si fel ada to kat.
A fel dol go zó üzem ben hár man dol goz nak, a fe le ség és a két
kö zép is ko lás le ány is be se gít. A gaz da ság ban ti zen egy al kal ma -
zot tat fog lal koz tat nak, ha vi bé rük át la go san brut tó 150 ezer Ft.

z A Bo ros csa lád pél dá ja iga zol ja, hogy fo ko za tos fej lesz tés sel,
hi tel nél kül is meg va ló sít ha tók a fej lesz té sek és ered mé nye sen
le het mû köd tet ni a csa lá di vál lal ko zást.
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Ho mo ge ni zá tor 2000 li ter/óra teljesítmény.  Fo tó: Bo ros Zsolt

A pasz tôrt 65 KW tel je sít mé nyû gáz ka zán fû ti, a tú ró gyár tás hoz
a for ró vi zet egy 24 KW-os víz me le gí tô ál lít ja elô.

z A ter mé ke ket a me gyé ben lé vô kis ke res ke del mi egy sé gek -
ben ér té ke sí tik. A ko ráb ban ela dott mennyi ség (zacs kós tej)
a fel ére csök kent. Nem tud nak ver se nyez ni az ol csó len gyel
UHT-s tej jel. Ezek nek az ára 130 Ft./li ter. Ennyi ért nem le het
te jet ter mel ni. A vá sár lók a hû tés nél kü li do bo zos te je ket ke -
re sik, ezért át tér nek ôk is a zacs kós ki sze re lés rôl a do bo zos
cso ma go lás ra. 

z A be ru há zást sa ját erô bôl va ló sít ják meg, hi telt nem vesz nek
fel. Azt ta pasz tal ják, hogy a pá lyá za ti úton ké szü lô be ru há zá sok
sok ba ke rül nek. Az ön erôs be ru há zá sok lé nye ge sen ol csób bak.
A pá lyá za ti konst ruk ci ó ban a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges ön erôn kí vül hi telt kell fel ven ni, majd azo kat ka mat -
tal ter hel ten vissza fi zet ni. Már pe dig ha az ön erôs nagy ság ren -

A családi tejüzem termékei
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Idôben szólunk!Mongóliába exportál 
az Agrometal Klaster Zrt. 
az Eximbank segítségével

Ismét eljött az idô a gazdaságok 
vízvételi eszközeinek felülvizsgálatára

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

r de mes meg vizs gál ni a víz hasz ná la ti esz köz park áll apo tát
és vár ha tó idô tál ló sá gát. Idô tál ló ság alatt azon ban ér de -
mes nem csak az élet tar ta mot, ha nem az idô já rás vál to -

zá sa i nak va ló el le nál lást is meg vizs gál ni. A hô mér sék le tin ga do -
zás olyan té nye zô, ami je len tô sen si et te ti esz kö ze ink el hasz ná ló -
dá sát. Ér de mes még a té li hi de gek be áll ta elôtt fe lül vizs gál -
ni a víz hasz ná lat le he tô leg tel jes esz köz park ját, hogy kel lô
biz ton ság gal dol goz has son a hi deg sze zon ban is.

Az év sza kok so rán vál to zó hô mér sék le ti szél sô sé gek igen csak
igény be ve szik az esz kö zö ket al ko tó anya go kat. A gaz dál ko dás
a tel jes év so rán ak kor le het iga zán ha té kony, ha a hasz ná la ti
esz kö zök egy for mán jól tel je sí te nek mind a nyá ri me leg ben,
mind a té li hi deg ben, és te szik ezt sok-sok évig meg bíz ha tó an.
E meg fon to lás ból ajánl juk idén is a gaz dál ko dók fi gyel mé be a
kö vet ke zô meg ol dá so kat:

Min den ter me lô szá má ra nagy se gít ség az olyan víz vé te li
le he tô ség, ami akár a leg na gyobb hi deg ben is biz to san mû kö -
dik – és nem fagy el. Er re a fel adat ra nyújt egy sze rû és meg -
bíz ha tó meg ol dást az ame ri kai fagy biz tos Wo od ford IO WA
kül té ri csap. A fû tést nem igény lô esz köz se gít sé gé vel, egy
moz du lat tal jut hat fo lyó víz hez akár tél víz ide jén is. Az élet tar ta -
ma év ti ze dek ben mér he tô és hosszú évek múl va sem kell ki ás -
ni az eset le ges kar ban tar tás hoz vagy al kat rész cse ré hez sem.
Nem mel lé ke sen spe ci á lis zár szer ke ze té nek kö szön he tô en
meg bíz ha tó an áll ja a ho mo kos vagy le ra kó dás kép zô víz hasz ná -
la tá val já ró szél sô sé ges igény be vé telt is!

A ter me lôk szá má ra jó hír, hogy a ta kar mány ér té ke sü lé sét,
és ezen ke resz tül a ho za mot alap ve tô en meg ha tá ro zó ivó ví zel -
lá tás té len is ma gas szin ten biz to sít ha tó. A MI RA CO fagy -
men tes ita tók nem csak hosszú élet tar ta mú ak és egy sze rû en
kar ban tart ha tók, de mind hi deg ben, mind me leg ben egy for -
mán jó szol gá la tot tesz nek. A fû tést nem igény lô lab dás és
fû tött nyílt vi zû MI RA CO ita tók uto lér he tet len biz ton sá got je len -
te nek a gaz dál ko dók nak.

A ter mé kek rôl bô veb ben a www.hun zag.hu hon la pon tá jé -
ko zód hat.

2 BUR JÁN ÁR PÁD – Hun zag Kft.

Ma gyar tech no ló gi á ra épü lô élel mi sze r-
i pa ri gép sort ex por tált Mon gó li á ba az
Ag ro me tal Klas ter Zrt., amely hez a Ma -
gyar Ex port-Im port Bank Zrt. (Exim bank)
mint egy 200 mil lió fo rint össze gû ked vez-
mé nyes ka ma to zá sú ve vô hi telt fo lyó sí tott

– je len tet te be saj tó tá jé koz ta tón Sza bó Lász ló, a Kül gaz da sá gi
és Kül ügy mi nisz té ri um (KKM) par la men ti ál lam tit ká ra.

En nek az utó fi nan szí ro zás -
nak az a lé nye ge, hogy az
Exim bank az ex port – ok má -
nyok kal iga zolt – tel je sí té se
után, az ex port ôr nek ki fi ze ti
az áru vagy szol gál ta tás ér té -
két, a hi tel adó sa pe dig a
kül föl di ve vô, il let ve an nak
bank ja. Így az ex port ôr men -
te sül a kül föl di ve vô fi ze té si
koc ká za ta alól, és a rész tel -
je sí té sek el len ér té ké nek ki fi -
ze té sé vel ja vul a lik vi di tá sa.
Ez az el sô, ve vô hi tel lel fi nan -
szí ro zott ex port ügy let az
Exim bank és a mon gol Go -
lomt Bank kö zött, amely
2014 év nya rán meg kö tött 5 mil lió dol lá ros ve vô hi tel-meg áll apo dás ré -
sze ként va ló sul meg. A hi tel konst ruk ci ón ke resz tül a bank a ma gyar gé -
pek és be ren de zé sek, il let ve komp lett tech no ló gi ák ki szál lí tá sá hoz, ér té -
ke sí té sé hez nyújt 2-5 éves fu ta mi de jû, fix ka ma to zá sú for rást. Az MTI
tu dó sí tá sa sze rint Ur bán Zol tán, az Exim bank ve zér igaz ga tó ja el mond ta,
hogy 12 év alatt hét ügy let ben is együtt mû köd tek már az Ag ro me tal lal. 

Az Ag ro me tal 26 éve ala pí tott, 100 szá za lék ban ma gyar tu laj do nú vál -
lal ko zás, mely kulcs ra kész kis- és kö zép-ka pa ci tá sú élel mi sze ri pa ri üze -
me ket, köz tük tej fel dol go zó üze me ket épít. Az Ag ro me tal két kö zös ér -
de kelt sé gû cég együtt ko or di nált te vé keny sé gû rend sze ré ben mû kö dik.
Míg az Ag ro me tal Klas ter Zrt. a stra té gi ai irá nyí tá sá ért és a tech no ló gi ai
ko or di ná ci ó ért fe lel, ad dig az Ag ro me tal-Fo od-Tech Kft. a be ren de zé sek
gyár tá sát és össze sze re lé sét vég zi. A cég ár be vé te le ugyan – mint ahogy
azt Káz mér At ti la, az Ag ro me tal Klas ter Zrt. ve zér igaz ga tó ja el mond ta –
2014-ben az orosz-uk rán konf lik tus mi att vissza e sett, si ke rült azon ban
új meg ren de lé se ket köt ni, ezál tal még az idén az ár be vé tel je len tôs nö -
ve ke dé sé re szá mí ta nak. A mon gol ügy let tel kap cso lat ban vár ha tó, hogy
az ered mé nyes be ü ze me lés után egy éven be lül egy ha son ló össze gû
ér té ke sí tés vár ha tó ezen a pi a con. 

Az Ag ro me tal ex port te vé keny sé ge ré vén a be ru há zá sok 50-70 szá za -
lé ka va ló sul meg. Je len van nak mind egyik szov jet utód ál lam ban, így
Ka zahsz tán ban és Ta dzsi kisz tán ban is. A kör nye zô kö zép-eu ró pai or -
szá gok ban is mû köd nek Ag ro me tal-be ren de zé sek. Az egyik leg is mer -
tebb üze met a sváj ci Red Bull gyár ban in dí tot ták. Al gé ri á ban komp lett
2000 fé rô he lyes te he né sze ti te le pet va ló sí ta nak meg, Omán ba pe dig
tej üze met szál lí ta nak.

A fej lô dô vi lág or szá ga i nak pi a cán ke mény harc fo lyik a be ru há zók
kö zött. Az Ag ro me tál nak si ke rült te ret nyer nie a na gyon erôs kí nai és
né met kon ku ren sek mel lett. A ha zai be ru há zá sa ik szá ma is nôtt, pi a ci
ré sze se dé sük itt most el éri a 30-50 szá za lé kot. 

É

Urbán Zoltán vezérigazgató
(Eximbank) Szabó László
államtitkár és Kázmér Attila
vezérigazgató (Agrometal 
Klaster Zrt.) a sajtótájékoztatón



zá mí tá sok kal iga zol tuk, hogy a zöld -
ener gia fel hasz ná lás ará nya i nak nö -
ve lé sé hez a kis mé re tû tej ter me lô

te he né sze tek is hoz zá tud nak já rul ni.
A nap ener gia hasz no sí tá sá val a te he né -
sze tek vil la mos ener gia igé nyé nek 100%-
át fi zi ka i lag fe dez ni le het. Ku ta tá sunk ban
ar ra a gaz da sá gi kér dés re ke res sük a vá -
laszt, hogy ér de mes-e, és ha igen, ak kor
mek ko ra mé re tû na pe le mes rend szert te -
le pí te nie egy ha zai te he né szet nek. 

z A nap ener gia kis re gi o ná lis kü lönb sé -
gek kel az egész vi lá gon el ér he tô az em -
be ri ség ener gia szük ség le tét meg ha la dó
menny iség ben. Min den év ben mint egy
8·108 TWh ener gia ér ke zik a Föld fel szí -
né re a Nap ból. Az em be ri ség éves el sôd -
le ges ener gia fel hasz ná lá sa 1·105 TWh-
nál alig több, vagy is a nap ener gia po ten -
ci ál ja 8000-szer na gyobb, mint a vi lág
ener gia igé nye. Az Eu ró pai Unió élen jár a
meg úju ló ener gia for rá sok hasz no sí tá sá -
ban. Az „elô re me ne kü lés” stra té gi á ját
vá laszt va hosszú tá vú cél a meg úju ló
ener gia for rá sok ará nyá nak nö ve lé se.
Ma gyar or szág szá má ra a meg úju ló ener -
gia fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an 13%-os
rész arányt ír elô 2020-ra, mely hez a
szer zôk vé le mé nye alap ján a me zô gaz -
da ság is hoz zá tud já rul ni vil la mos ener -
gia igé nyé nek rész ben na pe ner gi á ból
tör té nô fel hasz ná lá sá val. 

z A na pe le mes rend sze rek gaz da sá gi hát -
te rét te kint ve a be ru há zó több al ter na tí va
kö zül dönt het, me lyek kö zül a Ház tar tá si
Mé re tû Kis erô mû (HMKE) ka te gó ria a leg -
jö ve del me zôbb. Ma gyar or szá gon a je len -
le gi pi a ci kör nye zet ben a Ház tar tá si Mé re -
tû Kis erô mû vek nél nincs ga ran tált át vé-
te li ára a meg ter melt ener gi á nak. A zöld -
ára mot az ak tu á lis vil la mos ener gia áron
vá sá rol ja meg a szol gál ta tó. Az ener gia
mé ré se egy két irá nyú mé rô vel tör té nik.
Az éves túl ter me lés (meg ter melt, de fel
nem hasz ná lat ener gia) ér té ke sít he tô az
ener gia szol gál ta tó nak, vi szont az át vé te li
árak annyi ra ala cso nyak, hogy az ener gia

NAPELEMES RENDSZEREK 
A HAZAI TEHENÉSZETEKBEN!?

S ter me lô jé nek je len leg nem cél sze rû az
elô ál lí tott ener gi át a szol gál ta tó nak ér té -
ke sí te ni, gaz da sá go sabb azt fel hasz nál ni,
mi vel így ki vált ha tó a szol gál ta tó tól vá sá -
ro lan dó ener gia mennyi sé ge. A vá sá rolt
vil la mos ener gia drá gább, mint az ér té ke -
sí tett több le te ner gia. 

z Vizs gá la ta ink ban a tej ter me lô te he né -
szet sa ját igé nye it rész ben vagy egész ben
ki elé gí tô, de több let vil la mos ener gi át
nem elô ál lí tó rend szer rel szá mol tunk.
A na pe le mes ener gia ter me lô rend szert
nem ér de mes túl mé re tez ni, hi szen amíg
sa ját fel hasz ná lás ra 44,5 Ft/kWh brut tó
áron vá sá rol hat vil la mos ener gi át egy üz le -
ti ügy fél, ad dig a szol gál ta tó nak csak
20,27 Ft/kWh brut tó áron ér té ke sít he ti azt.

z Ku ta tá sunk hoz szük sé ges pri mer in for -
má ci ó kat a Pan non Egye tem Keszt he lyi
Ge or gi kon Tan üzem Kht. tu laj do ná ban
ál ló tej ter me lô te lep rôl gyûj töt tük be,
me lyen 40 te hén és üszô sza po ru la ta ta -
lál ha tó. Ha son ló ál lo mány mé ret tel mint -
egy 70 ma gyar or szá gi te lep ren del ke zik,
kö zel 20%-os arányt kép vi sel ve. A vá -
lasz tott kis mé re tû te he né szet ada ta i ból
ki in dul va meg áll apí tot tuk, hogy a fe jô -
ház, a na pi két sze ri fe jés sel, a leg fôbb
ener gia fo gyasz tó egy te he né sze ti te le -
pen. Emel lett még az is tál lók idô sza kos
(haj na li, es ti) meg vi lá gí tá sát, il let ve a
szo ci ál is he lyi sé gek, öl tö zôk vil la mos
ener gia fo gyasz tá sát vet tük fi gye lem be. 

z Egy 1 kW-os na pe le mes rend szer rel
ha zánk ban ide á lis kö rül mé nyek kö zött
1280 kWh vil la mos ener gia hasz no sít -
ha tó éven te. A szer zôk 6%-os rend szer -
vesz te sé get és 35 fo kos dô lésszö get fel -
té te lez tek. Ku ta tá sunk ban két nap erô mû
tí pust vet tünk ala pul (föld re te le pí tett, il -
let ve te tô re te le pí tett). A föld re te le pí tett
na pe le mes rend sze rek a szük sé ges áll -
vány zat mi att 10%-kal drá gáb bak, mint
a te tô re ki vi te le zett vál to za tok. Ez fô leg a
te tô tá jo lá sá tól, fe dé sé tôl és a sta ti kai
jel lem zôk tôl függ.

z A na pe le mek éves tel je sít mény rom lá -
sát 0.2% / év ben ha tá roz tuk meg. 15
éves idô in ter val lu mot vizs gál tunk, mint
üze me lé si idô sza kot, ugyan is egy komp -
lett há ló zat ra vissza táp lá ló na pe le mes
rend szert 15 éven te cél sze rû fe lül vizs gál -
ni, a szük sé ges kar ban tar tá si mun ká kat
ezen idô szak el tel té vel kell el vé gez ni,
il let ve az in ver ter cse ré je hoz zá ve tô le ge -
sen 15 év el tel té vel vá lik szük sé ges sé.
15 éven be lül op ti má lis eset ben nincs
fenn tar tá si költ sé ge a rend szer nek. 

Fel té te le zé sünk sze rint a na pe le mes
rend szert a te he né szet li ne á ris ér ték -
csök ke né si le írást al kal maz va 15 év alatt
szá mol ja el. A vizs gált kis mé re tû te he né -
sze tek adó alap ja az 500 mil lió Ft-ot nem
ha lad ja meg, így 10% a fi ze ten dô tár sa-
s ági adó mér té ke.

Az ak tu á lis ka mat lá bat a 2014-es Ma -
gyar Ál lam köt vény re fe ren ci a ka mat alap -
ján 2,45%-ban ha tá roz tuk meg. 

Fel té te lez tük, hogy a vil la mos ener gia
ára ha zánk ban már to vább nem csök -
ken, de nem is nö vek szik az el kö vet ke -
zen dô 15 év ben. 

z A mo dell-kal ku lá ci ó nál a Ge or gi kon
Tan üzem Kht. el múlt 5 évét vet tük ala -
pul: a vizs gált te he né szet éves vil la mos
ener gia fel hasz ná lá sa ke re kít ve át la go -
san 30 000 kWh. Ar ra a kö vet kez te tés re
ju tot tunk, hogy egy 23 kW-os (127.8 m2

fe lü le tû) 3-fáz isú, há ló zat ra vissza táp lá ló
na pe le mes rend szer szük sé ges, ami
éves szin ten 29 440 kWh vil la mos ener -
gi át ké pes ter mel ni, így ide á lis idô já rá si
kö rül mé nyek kö zött 98 %-ban ké pes ki -
elé gí te ni a vizs gált te he né szet sa ját vil la -
mos ener gia igé nyét. Fel té te le zé sünk
sze rint a be ru há zást 100%-ban ön erô bôl
tud ja fi nan szí roz ni a kht, bár az egyes
te he né sze tek be ru há zás ra for dít ha tó
pén zesz kö zé nek nagy sá ga kö zött je len -
tôs kü lönb ség ta pasz tal ha tó. Ilyen nagy -
sá gú kis erô mû höz 2 db in ver ter tar to zik. 

z Egy na pe le mes rend szer ki épí té sé nek
vizs gá la ta kor az aláb bi szem pon tok fi gye -
lem be vé te le el en ged he tet len:

• te tô tá jo lá sa,
• te tô szer ke zet te her bí rá sa,
• te tô be ár nyé kolt sá ga,
• tar tó san nem hasz nált föld te rü let,
• ár nyé ko lás men tes föld te rü let. 
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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. 



5. táb lá zat Na pe le mes rend sze rek di na mi kus be ru há zás-ha té kony sá gi 
mu ta tó i nak vizs gá la ta föld re és te tô re te le pí tett rend sze rek ese té ben

z A Keszt he lyen vizs gált te he né szet épü -
le te i nek tá jo lá sa (mi vel ke let-nyu gat irá -
nyú) és a sta ti kai jel lem zôi nem al kal ma -
sak te tô re sze relt rend szer hez (1. kép),
vi szont más, ha son ló nagy sá gú te he né -
sze tek nél elô for dul hat, hogy min den fel -
té tel ide á lis, ezért mind a két kal ku lá ci ót
el vé gez tük. 

z Meg vizs gál tuk a keszt he lyi te he né szet
te lep he lyét és a föld re te le pít he tô na pe -
le mes rend szer nek ta lál tunk al kal mas
hely színt, ahogy ez több nyi re azon ha zai
kis mé re tû te he né sze tek nél is biz to sí tott,
hol a te tô al kal mat lan a na pe le mek fel -
sze re lé sé re.

z Meg áll apí tot tuk (2. kép), hogy a na pe -
le mes rend szer te le pí té sé re ta lál ha tó al -
kal mas és ko ráb ban ki hasz ná lat lan te rü -
let, te hát föld re te le pí tett rend szer lé te sí -
té se le het sé ges a te he né szet te lep he -
lyén, mert:
• ren del ke zés re áll 150 m2 sza bad te rü -

let (sôt 400 m2 sza bad te rü le tet mér -
tünk fel), 

• me lyet dé li, dél ke le ti és dél nyu ga ti
irány ból sem ár nyé kol se épü let, se
nö vény zet.

z A je len le gi ka mat szint mel lett ér de mes
föld re vagy te tô re te le pí te ni na pe le mes
rend szert a kis mé re tû ha zai te he né sze -
tek ben. A két fé le be ru há zás net tó je le n-
ér té ke (NPV) alap ján egy ér tel mû, hogy a
te tô re te le pí tett rend szert cél sze rû vá -
lasz ta ni, ha a te le pí tés fel té te lei adot tak. 

z Mi vel a na pe le mes rend szer éves tel je -
sít mé nye 0,2%-kal csök ken, így éven te
0,2%-kal ke ve sebb vil la mos ener gia meg -
ta ka rí tást le het el ér ni. Li ne á ris, vagy is
min den év ben azo nos mér té kû amor ti zá -
ci ó val szá mol va a föld re te le pí tett rend -
szer nél 743 ezer Ft-ot, míg a te tô re te le -
pí tett rend szer nél 675 ezer Ft-ot szá mol
el költ ség ként éven te egy te he né szet.
A vil la mos ener gia meg ta ka rí tá sa vi szont
költ ség csök ke nést ered mé nyez egy te he -
né szet nél, vagy is nö ve li a tár sas ági adó
alap ját. 10%-os adó val szá mol va egy föld -
re te le pí tett rend szer 57-53, míg egy
te tô re te le pí tett rend szer 64-60 ezer Ft
több let adó ter het okoz a vál la lat szá má ra
a költ ség csök ke né sen ke resz tül.

z Összes sé gé ben éven te egy föld re te le pí -
tett 23 kW-os na pe le mes rend szer 510-
480, egy te tô re te le pí tett rend szer pe dig
570-540 ezer Ft éves adó zott ered mény
nö vek ményt je lent het egy kis mé re tû (100
te hén alat ti) te he né szet szá má ra.

z A vizs gált üzem mé ret a ha zai te he né -
sze tek kö zel 20%-át tar tal maz za, (ahol
az ál lo mány mé ret 10-100 te hén). Ha
Ma gyar or szá gon ezen 70 db te he né szet -
ben meg va ló sí ta nák az em lí tett na pe le -
mes be ru há zá sok egyi két, úgy egy te he -
né szet a 15 év alatt át la go san 8 mil lió
Ft-tal tud ná nö vel ni össze sen az adó zott

ered mé nyét  vagy is a 70 db tej ter me lô
te he né szet nél össze sen 500-600 mil lió
Ft-tal több adó zott ered mény ma rad na a
vizs gált idô szak ban.  Min dez te he né sze -
ten ként át la go san 0,8 mil lió Ft több let
adó be vé tel hez jut tat ná az ál la mot 15 év
alatt, ami 70 te he né szet ese té ben akár
60 mil lió Ft adó be vé tel nö vek ményt is
je lent het a köz pon ti költ ség ve tés szá má -
ra, mely be vé tel vissza for ga tá sá val ösz -
tö nöz ni le het ne a nap ener gia hasz no sí -
tá sát a tej ter me lô te he né sze tek nél. 

z Amennyi ben a be mu ta tott na pe le mes
rend sze rek meg va ló sul ná nak, ak kor ez a
ha zai 10-100 ál lo mány lét szá mú te he né -
sze tek ese té ben éven te 2 mil lió kWh vil -
la mos ener gia ter me lé sét, vagy is 15 év
alatt össze sen 1 358 mil lió Ft vil la mos
ener gia díj meg ta ka rí tá sát ered mé nyez -
né. A vizs gált be ru há zás ki sebb mó do sí -
tá sok kal te he né sze te ken kí vül az egyéb
ál lat tar tó te le pe ken is meg va ló sít ha tó.
A fen ti ek alap ján meg áll apít ha tó, hogy a
kis mé re tû (10-100 te hén bôl ál ló) tej ter -
me lô te he né sze tek is hoz zá tud nak já rul -
ni a zöld ener gia ter me lé sé hez és fel hasz -
ná lá sá hoz Ma gyar or szá gon, ami meg fe -
lel az Eu ró pai Unió di rek tí vá i nak va la mint
ha zánk hosszú tá vú cél ja i nak egya ránt. 

z A 2014-2020-as idô szak pá lyá za ti rend -
sze re még je len leg is for má ló dik, de az
ener gia ha té kony ság és a meg úju ló ener -
gia for rá sok kér dés kö re vár ha tó an szá mos
pá lyá za ti konst ruk ci ó ban meg je le nik. Ér de -
mes te hát a te le pek re zsi csök ken té sé ben
gon dol kod ni. Töb bek kö zött Né met or szág -
ban és Auszt ri á ban is már szá mos pél da
bi zo nyít ja a na pe le mes rend sze rek élet ké -
pes sé get, igaz csak meg fe le lô pá lyá za ti
konst ruk ci ók mel lett. To váb bi in for má ci ók
a rend sze rek mû kö dé sé rôl, mé re te zé sé rôl
és kap cso ló dó pá lyá za ti le he tô sé gek rôl a
szer zôk tôl kér he tôk.  

2 DR. PIN TÉR GÁ BOR, DR. NÉ METH
KOR NÉL, ÉS ZSI BO RÁCS HEN RIK

Pan non Egye tem Ge or gi kon Kar Keszt hely

A szer zôk el ér he tô sé ge: pg@ge or gi kon.hu

Hasz nos élet tar tam 15
Fi gye lem be vett ka mat szint (r) [%] 2,45 
Rend szer nagy sá ga (P) [kWp] 23
Vil la mos ener gia díj meg ta ka rí tás a be ru há zás 
in ter val lu ma alatt, vál to zat lan áron (44,55 Ft/kWh)2 [Ft]

19 400 226

Vil la mos ener gia díj meg ta ka rí tás je le nér té ke [Ft] 11 996 760

Rend szer meg ne ve zé se Föld re te le pí tett Te tô re te le pí tett
Be ru há zá si költ ség [Ft] 11 147 489 10 134 081
Fenn tar tá si költ ség [Ft] 0 0
Di na mi kus mu ta tó szá mok:
Net tó je le nér ték (NPV) [mil lió Ft] 4,94 5,95
Bel sô meg té rü lé si rá ta (IRR) [%] 7,9 9,5
Jö ve del me zô sé gi in dex (PI) 1,44 1,59
Disz kon tált meg té rü lé si idô [év] 10,39 9,45
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A vizs gált te he né szet tá jo lá sa 
(Az irány tûn a pi ros nyíl 
az észa ki irányt je lö li.)

A na pe le mes rend szer 
te le pí té sé re al kal mas hely szín

1. kép Fotó: Dr. Pintér Gábor

2. kép Fotó: Zsiborács Henrik





Új tejhasznosítású fajták a hazai
szarvasmarha tenyésztésben

a gyar or szá gon az el múlt idô szak ban az ér vény ben lé -
vô tá mo ga tá si rend szer egy ér tel mû en a fo gyasz tói tej
ter me lé sét pre fe rál ta, így a tej ter me lés ben – mint

a vi lág más or szá ga i ban – a hols te in-fríz faj ta tér hó dí tá sa volt
a jel lem zô, s jel lem zô a mai na pig. A kon cent rál tabb tej ter me -
lé sé re irá nyu ló pró bál ko zá sok mind az ’50-es, ’60-as, va la mint
a ’80-as évek ben is az ér vény ben lé vô te ját vé te li rend szer
mi att si ker te le nek vol tak.

z A vi lág szar vas mar ha te nyész té sé ben ugyan ak kor – kü lö nö -
sen a tej ter me lés ben élen já ró or szá gok ál lo má nyá ban – je len -
tô sebb sze re pet kap nak azok a faj ták, me lyek kon cent rál tabb
te jet ter mel nek. Kö zü lük is ki emel he tô a jer sey, amely a vi lág
tej pi a cán egy re meg ha tá ro zóbb sze re pet ját szó Új-Zé land ál lo -
má nyá nak több mint fe lét, míg az ugyan csak pi ac ve ze tô Auszt -
rá lia ál lo má nyá nak kö zel 20 szá za lé ka. A kon cent rált tej ter me -
lé se az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban is jel lem zôbb, mint ná -
lunk, hi szen a jer sey, a gu ern sey, a brown swiss és az ayrs hi re
rész ará nya meg ha lad ja a 10 szá za lé kot és az e faj ták kal tör  -
ténô ke resz te zés kü lö nö sen az utób bi évek ben ter jed. 

z A kon cent rált tej ter me lé sé nek új ra-, il let ve át ér té ke lé se
nap ja ink ban Eu ró pá ban és ha zánk ban is fel erô sö dött. Ar ra a
kér dés re, hogy mi ért vár juk a kon cent rált tej ter me lé sé nek
nö ve ke dé sét, több in do kot is em lít he tünk. 

z A fel dol go zott tej ter mé kek irán ti nö vek vô igény in do kol hat ja a
kon cent rál tabb te jet ter me lô faj ták te nyész té sét. Rég óta tud -

juk, hogy az összes élel mi szer kö zül ta lán a tej és a tej ter mé -
kek tar tal maz zák a leg több bi o ak tív anya got. A ko ráb ban szük -
sé ges rossz nak ki ki ál tott tej zsír ról és tej cu kor ról be bi zo nyo so -
dott, hogy ked ve zô élet ta ni ha tá sa van. A tej fe hér je tar tal ma
bi o ak tív anya gok ban gaz dag, ame lyek akár funk ci o ná lis élel mi -
sze rek elô ál lí tá sá ra is al kal ma sak. A fent em lí tett faj ták nak
kon cent rál tabb a te je, va la mint elô nyö sebb a kap pa-ka ze in
ge no tí pu suk, amely al kal mas sá te szik ôket ar ra, hogy te jük bôl
több és jobb mi nô sé gû saj tot ké szít hes se nek. 
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Az Egyesület elsô Aranytörzskönyves tehene 
(Vilma, Középtiszai Mg. Zrt.)

A hazai szarvasmarha tenyésztésben a koncentrált tej termelése és az ilyen tejet 
elôállító fajták szerepe évtizedeken keresztül szakmai viták középpontjában állt. 

Â

M

Koncentrált tejû fajták a hódmezôvásárhelyi kiállításon



z Új szem pont ként me rül het fel a kon cent rál tabb tej ese tén a
szál lí tá si költ sé gek csök ke né se, ami az utób bi idô ben drasz ti -
ku san meg nö ve ke dett út hasz ná la ti díj fé nyé ben fel ér té ke lô dik.
Sok ku ta tás fog lal ko zik an nak ve szé lyé vel, hogy föl dün kön a
fel hasz nál ha tó édes víz mennyi sé ge csök ken. A nö vek vô né pes -
ség el lá tá sa ér de ké ben egy re in ten zí veb bé vá ló ter me lés ta kar -
mány hát te ré nek biz to sí tá sa kü lö nö sen ter he li a ren del ke zés re
ál ló kész le tet. A kö zel jö vô ben te hát na gyobb fi gyel met kell
for dí ta ni az ugya no lyan hasz nos anyag elô ál lí tá sát ke ve sebb
ta kar mány-fel hasz ná lás sal biz to sí tó faj tá ra és tí pu sok ra. 

z A fel so rolt in do kok alap ján úgy tû nik, jo gos a te nyész tôk ré -
szé rôl az az el vá rás, hogy meg kell ad ni a le he tô sé get e faj ták -
nak, hogy Ma gyar or szá gon, ha nem is meg ha tá ro zó, de a
mos ta ni nál je len tô sebb részt kap ja nak a tej ter me lés bôl.

z A ha zai szar vas mar ha te nyész tés faj ta po li ti ká já ban az el múlt
30 év ben ko mo lyabb vál to zás nem tör tént, a fel hasz nált faj ták
pa let tá ja gya kor la ti lag vál to zat lan volt. A te nyész tôk ré szé rôl je -
lent ke zô ér dek lô dés ered mé nye ként 2001-ben me ga la kult és
2003-ban ide ig le nes te nyész tô szer ve ze ti el is me rést ka pott a
Kon cent rált Te jû Faj ták Te nyész tô Egye sü le te, mely há rom vi -
lág faj ta szá má ra (jer sey, ayrs hi re, brown swiss) biz to sí tot ta a
ma gyar or szá gi faj ta e lis mer te tést. 2013-ban több üzem ré szé -
rôl je lez ték, hogy szí ve sen hasz nál ná nak svéd vö rös egye de ket,
il let ve sza po rí tó a nya got. Ezért az Egye sü let ve ze té se el ké szí tet -
te a svéd vö rös faj ta te nyész té si prog ram ját és 2014-ben e faj -
ta is a Ha tó ság tól ide ig le nes el is me rést ka pott. Je len leg te hát
a hols te in-frí zen kí vül négy, a vi lá gon vi szony lag na gyobb szám -
ban te nyész tett tej hasz no sí tá sú faj ta tar tá sá ra és te nyész té -
sé re is van ha zánk ban le he tô ség.

z A faj ták ese té ben cé lunk ki vá ló ter me lé si és kül le mi tu laj don -
sá gok kal ren del ke zô faj ta tisz ta ál lo mány lét re ho zá sa, amely
alap ja le het a ké sôb bi ha zai te nyész bi ka elô ál lí tás nak. 

z Saj nos egyik faj tá ban sem ren del kez tünk olyan ha zai ál lo -
mánnyal, hogy faj ta tisz ta te nyész té si el já rás sal az ál lo mány lét -
szá mot biz to sí ta ni vagy nö vel ni le hes sen. Az el sô évek ben
te hát el sô sor ban a há rom faj ta ki vá ló apa ál la ta i val faj ta-át ala -
kí tó ke resz te zést vé gez tünk. Sze ren csé re mind a négy faj tát
a vi lá gon több mil li ós, vagy szá zez res lét szám ban te nyész tik,
így a ha zai ál lo mány ki ala kí tá sá ra ki vá ló ge ne ti kai bá zis áll ren -
del ke zés re. 

z Az Egye sü let me ga la ku lá sa után több te nyé szet im por tált faj -
ta tisz ta jer sey üszô ket Dá ni á ból, így e faj tá nál az Egye sü let
me ga la ku lá sa kor ki tû zött cél meg va ló sult. Ez a ki vá ló mi nô sé -
gû faj ta tisz ta ál lo mány már je len leg is al kal mas te nyész bi ka

elôál lí tás ra. Az éven te fel hasz nált több ezer adag jer sey sza po -
rí tó a nyag pe dig biz to sít ja a ke resz te zett ál lo má nyok tej össze té -
te lé nek ja vu lá sát. Az ayrs hi re faj tá nál lét szám nö ve ke dést nem
si ke rült el ér nünk, így a mi ni má lis faj ta tisz ta és ke resz te zett
ál lo mány meg kér dô je lez he ti a faj ta to váb bi ma gyar or szá gi te -
nyész té sét. Az el múlt évek ben je len tôs elô re lé pést ér tünk el
a brown swiss nél, egy re több te nyész tô ter melt faj ta tisz ta ál lo -
mánnyal és a ke resz te zett egye dek szá ma is emel ke dik. A svéd
vö rös faj tá nál a rö vid ha zai tör té ne te mi att el sô sor ban a ki vá ló
nem zet kö zi ta pasz ta la tok ra tá masz kod ha tunk, s ez alap ján bíz -
ha tunk a faj ta ha zai jö vô jé ben.

z Te nyész té si prog ra munk ban meg fo gal maz tuk a négy faj tá nál
el éren dô ter me lé si pa ra mé te re ket, a te nyész célt.  

Te nyész cél az egyes faj ták nál

Tu laj don ság Jer sey Ayrs hi re Brown swiss Svéd vö rös
Test tö meg (kg) 350-450 500-600 600-700 550-650
Tej mennyi ség (kg) 7000 8000 9000 8000
Tej zsír (%) 5 < 4,5 < 4 < 4,3 <
Tej fe hér je (%) 4 < 3,6 < 3,5 < 3,5 <
Két el lés kö zöt ti 
idô (nap)

365-385 375-395 380-400 370-390

Te nyész tés be vé tel 
(hó) 13-14 14-15 15-16 15-16

Hasz nos élet tar tam
(lak tá ció) 4-5 4-5 4-5 4-5

z Az el le nôr zött te hén ál lo mány tej ter me lé si mu ta tói Ma gyar-
or szá gon is a vi lá gon már is mert ten den ci át mu tat ják. A tej
mennyi sé gé ben a brown swiss kö ze lí ti meg leg in kább a je len -
leg meg ha tá ro zó hols te in-fríz ter me lé sét, a jer sey tej össze té te -
le pe dig iga zol ja a faj ta ez irá nyú ki vá ló ké pes sé ge it. Azok az
üze mek, akik nem tö rek sze nek csúcs ter me lés re, el gon dol kod -
hat nak az ayrs hi re te he nek át lag nál jobb beltar tal mú, de
köz epes mennyi sé gû tej ter me lé sén, mely hez ál ta lá ban ki vá ló
egész ség ügyi pa ra mé te rek tár sul nak. 

A kon cent rált te jû faj ták lak tá ci ós tej ter me lé se 
2014-ben (305 nap)

Ge no tí pus El le nôr zött Tej Zsír Zsír Fe hér je Fe hér je 
te hén lét szám kg % kg % kg

Brown 
swiss 290 8 430 3,91 330 3,49 294

Ayrs hi re 16 6 934 3,89 270 3,44 238
Jer sey 
faj ta tisz ta 214 5 101 5,46 279 3,96 202

Jer sey 
össze sen 1 093 6 917 4,74 328 3,72 258

z Vé ge ze tül hang sú lyoz zuk, hogy a ha zai tej ter me lés ben, mint
a vi lá gon min den ütt, meg ha tá ro zó sze re pe ma rad a hols te in-
fríz nek, de re mél jük, hogy mint a vi lá gon min den ütt, ná lunk is
na gyobb je len tô sé ge lesz a kon cent rált tej ter me lé sé nek és az
ezt ter me lô faj ták nak.

2 DR. BÉ RI BÉ LA
ügy ve ze tô igaz ga tó

Kon cent rált Te jû Faj ták Te nyész tô Egye sü le te
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Mikotoxin probléma a tejelô állományokban!

A ben dô bak té ri u mok to xin bon tó ké pes sé ge mi att a tu do mány ál lá sa
hosszú idôn ke resz tül az volt, hogy a ké rô dzôk nem annyi ra ér zé ke nyek
a mi ko to xi nok ra. A ké rô dzôk ugyan bi zo nyos mér ték ben va ló ban le tud -
ják bon ta ni a to xi no kat, de a le bon tat la nul to vább ha la dó to xi nok ugya n-
o lyan to xi ku sak, mint pél dá ul a ser té sek ese té ben. A kí sér le tek sze rint
az af la to xin nak ma xi mum 40%-a bon tó dik le a ben dô ben, ugyan ak kor 
a ze a ra le nont a ben dô bak té ri u mok akár 90%-ban ké pe sek le bon ta ni, de
a bon tás ból al fa-ze a ra le nol kép zô dik, amely mi ni mum négy szer to xi ku sabb.

Ugyan ak kor a mai in ten zív faj ták nál az anyag cse re rend kí vül fel gyor sult
és mi vel a ta kar mány jó val gyors ab ban ha lad át a ben dô ben, a mik ró -
bák nak ke ve sebb ide je van a to xi no kat le bon ta ni. Nagy mennyi sé gû táp
ete té sé nél még gyor sabb az át hal adás, így a bon tás nem olyan ha té kony.
Rá adá sul a túl zott tá pe te tés nél a te he nek aci dó zis kö ze li ál la pot ba 
ke rül het nek, így a to xin bon tás még job ban csök ken, mi vel a bon tást
vég zô bak té ri u mok pH 5,8 alatt el pusz tul nak. 

A friss fe jôs te he nek a le gér zé ke nyeb bek a to xi nok ra, mert az el lés 
után erôs im mun rend szer re len ne szük sé gük és ugyan ak kor még ma gas
tej ter me lést is vá runk tô lük.

A tri cho te cé nek (DON, T-2 to xin, DAS, NIV) az im mun rend szert és 
a má jat ká ro sít ják, amely be fo lyá sol ja az ál ta lá nos egész sé gi ál la po tot
és vég sô so ron a tej ter me lés csök ke né sét okoz zák, de nagy sze re pet
ját sza nak a te he nek sán ta sá gá nak ki a la ku lá sá ban is.

Szá mos te je lô te he né szet ben még min dig csak az je len ti a mi ko to xi nok el le ni vé de ke zést, hogy szint alatt tart ják
az af la to xin M1-et tej ben. Ez vi szony lag egy sze rû en meg old ha tó, de egy ha té kony to xin kö tôt kell a ta kar mány ba
ke ver nünk. Azon ban az idei év ben is drasz ti kus tej ter me lés csök ke nést és sú lyos egész ség ügyi prob lé má kat
(pl. sza po ro dás bi o ló gi ai za va rok, sán ta ság) okoz hat nak a rosszul köt he tô mi ko to xi nok kal (DON, T-2 to xin,
ze a ra le non, fu mo ni zin, och ra to xin, stb.) ter helt ta kar má nyok (te je lô táp, ku ko ri ca szi lázs).

Öszt ro gén-sze rû ha tá sá val a ze a ra le non sza po ro dás bi o ló gi ai za va ro kat
okoz. A te he nek hor mon ház tar tá sá nak fel bo ru lá sa csen des ivar zás hoz,
áli var zás hoz ve zet het, sôt ki is ma rad hat az ivar zás. Kö vet kez mé nye 
a rossz ter mé ke nyí té si in dex, va la mint a pe te fé szek cisz ták. 

Az idei ku ko ri cák ban a több ezer ppb DON és fu mo ni zin, va la mint a
több száz ppb ze a ra le non ki fe je zet ten vesz élyes a te je lô ál lo má nyok ra, 
a to xi nok vég sô ha tá sa pe dig nem csak a fel vett mennyi ség tôl, ha nem 
a tar tá si kö rül mé nyek tôl, a stressz-ál la pot tól, a to xi nok be ha tá si 
ide jé tôl és még sok té nye zô tôl függ.

Az Myco fix® Plus 3.E se gít en nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ban,
mi vel ha té ko nyan tud ja ke zel ni nem csak a köt he tô to xi no kat (af la to xin,
er got al ka lo i dok), ha nem az idei év ben nagy gaz da sá gi vesz te sé get 
je len tô fu mo ni zi ne ket, ze a ra le nont és tri cho te cé ne ket is. Ugyan is a ter -
mék ben lé vô szi ner gis ta ás vány ke ve rék, sze lek tí ven meg kö ti a köt he tô
to xi no kat, to váb bá a ter mék ben lé vô két en zim vissza for dít ha tat la nul 
el bont ja a ze a ra le nont, és a tri cho te cé ne ket (pl. DON, T-2, HT-2, DAS)
nem to xi kus szár ma zé kok ká. A ter mék tar tal maz máj vé dô nö vé nyi 
ada lé kot és im muns ti mu lá ló al ga ki vo na tot, mi vel ez a két fô tám adá si
pont ja a leg fôbb mi ko to xi nok nak.

BI O MIN Ma gyar or szág Kft. • 2040 Bu da örs, Bu da pes ti u. 55/a 
Tel.: 00 36 23 703 016 • www.bi o min.hu



sajt ké szí tés és fo gyasz tás már az óko ri Ró má ban is
ma ga san fej lett volt, vi rág zott a sajt kul tú ra- és ke res -
ke de lem: itt ta lál ták fel a saj tok pré se lé sé re hasz nált

esz kö zö ket. Had ri a nus csá szár fia pe dig ál lí tó lag an nak kö szön -
het te vég ze tét, hogy ha lál ra et te ma gát a mai emen tá li sajt
ôsé nek tar tott ca se us hel ve ti cus-ból.

z A sajt a le gi o ná ri us ka to nák fi zi kai erôn lét-fenn tar tá sá hoz is
nél kü löz he tet len alap anyag volt (kü lö nös te kin tet tel az igen jó
el tart ha tó sá gá ra), ezért az itá li ai ré gi ó kon kí vül a mai Fran cia -
or szág, Svájc és Dal má cia te rü le té rôl is szál lí tot ták a saj tot
ré szük re és Ró má ba is. Sôt, a lé gi o ná ri u sok szá má ra ké szí -
tett ke mény saj tok (ca se us for ma ti cus) ne vé bôl ere dez tet he -
tôk a sajt nak az eu ró pai nyel vek ben hasz nált el ne ve zé sei is (a
né met Kä se, a hol land ka as, a spa nyol qu e so, a fran cia fro -
ma ge, az olasz for mag gio, a ka ta lán for mat ge, a bre ton fo ur -
maj. A bi ro da lom ha nyat lá sát kö ve tô en a ko los to rok vál tak a
kü lön fé le sajt ké szí té si tech no ló gi ák el sô szá mú köz pont ja i vá.
Így ala kult ki töb bek kö zött a fran cia szer ze tes rend rôl el ne ve -
zett trap pis ta sajt is.

z Hi va ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint Olasz or szág szar vas mar -
ha ál lo má nya je len leg 6,1 mil lió, ezen be lül a fe jôs te hén ál lo -
mány 1,7 mil lió egye det szám lál, mi köz ben az utób bi idô ben
mind két ál lo mány (10 év alatt 8-10 szá za lé kos) csök ke nô ten -
den ci át mu tat. A te je lô ál lo mány össze té te lét vizs gál va ne héz
len ne egy-két olyan faj tát meg ne vez ni, amely az egész olasz
tej ter me lést ural ná, mi vel az ég haj la ti kö rül mé nyek az egyes
kör ze tek ben annyi ra el té rô ek, hogy nem le het min den táj egy -
ség re egy sé ge sen al kal maz ha tó faj tát ta lál ni. A fon to sabb kör -
ze tek ben nagy súllyal sze re pel a he lyi kö rül mé nyek re ki te nyész -
tett, il let ve azok hoz ala kí tott olasz Hols te in-Fríz és az Al pe si
Borz de res faj ta, de je len tôs arányt kép vi sel még kb. egy tu cat -
nyi rusz ti ku sabb, ôs ho nos faj ta is (töb bek kö zött a Chi a ni na,
Pi e mon te se, Ro mag no la). 

z Az egyes faj ták el ter je dé se táj egy sé gen ként na gyon kü lön bö -
zô, kö zü lük az egyik nek az ôse ál lí tó lag a ma gyar szür ke le het
(ugyan csak he lyi faj ták kal át ke resz tez ve). Az Eco no mia e Fi -
nan ze olasz nyel vû hír por tál 2015 már ci u sá ban köz zé tett ada -
tai sze rint 2014-ben 36.000 olasz tej ter me lô gaz da ság ke re -
ken 11 mil lió ton na te jet ál lí tott elô. 

z Az egy te hén re ju tó éves tej ho zam (az or szá gon be lül na gyon
egyen lôt len el osz lás mel lett) meg ha lad ja a 6.500 kg-ot, mi köz -
ben a fo gyasz tás 260 kg/fô kö rül mo zog. A la kos ság el lá tá sá -
hoz azon ban a bel sô ter me lé sen fe lül 2014-ben 8,6 mil lió ton -
na tej és tej ter mék im port já ra volt szük ség (tej egye nér ték ben

Olaszország tejgazdasága
szá mít va). Olasz or szág – Ro má nia és Hor vát or szág mel lett – az
éven te 420-450 ezer ton nát ki te vô ma gyar nyers tej ex port nak
is fô cél or szá ga, ha bár 2008. és 2014. kö zött az ide ex por tált
mennyi ség – ki sebb in ga do zá sok kal – fo lya ma to san csök kent
(177.010,46 ton ná ról 103.851,42 ton ná ra). Saj nos a ma gyar
tej ex port túl nyo mó ré sze nyers tej for má já ban ke rül ki vi tel re.

z Az olasz tej im port nak a fent vá zolt igen ma gas ará nya még
ak kor is szem be szö kô, ha fi gye lem be vesszük, hogy az or szág
je len tôs mennyi sé gû tej ter mé ket (el sô sor ban saj to kat) ex por -
tál is. 

z Az or szág ha tá ru kat na pon ta kö zel 24 mil lió li ter tej lé pi át,
amely nek mi nô sé ge, olasz sza kér tôk sze rint nem min dig éri el
a hely ben elô ál lí tott tej szint jét. Ezért a he lyi ter me lôk igye kez -
nek vissza szo rí ta ni az im por tot, mi vel az hát rá nyo san hat az
egész olasz nem zet gaz da ság ra. A fent em lí tett hír por tál sze rint
ugyan is a tej im port 100.000 ton ná val tör té nô nö ve lé se
17.000 te hén és 1.200 fog lal koz ta tott ter me lés bôl va ló ki vá -
lá sát ered mé nye zi. 

z A bel sô ter me lés elég te len vol ta több ok ra ve zet he tô vissza.
Olasz or szág ugyan is a ma gas nép sû rû ség mi att (197 fô/km2)
nem tud ja nö vel ni szar vas mar ha ál lo má nyát, amely 100 hek tár
me zô gaz da sá gi te rü let re ve tít ve így is több mint há rom szo ro sát
te szi ki a ma gyar or szá gi nak. Az ál lo mány to váb bi nö ve lé sé hez –
fi gye lem be vé ve töb bek kö zött a ga bo na ter mesz tés elô tér be
he lye zé sét is – nincs ele gen dô ta kar mány ter mô te rü let, a sû -
rûn la kott ré gi ók ban pe dig a kör nye zet szennye zés szab kor lá tot
an nak. Ugyan csak a szar vas mar ha ál lo mány vissza szo rí tá sa irá -
nyá ban hat a gyü mölcs- és szô lô ül tet vé nyek nek az összes me -
zô gaz da sá gi te rü le ten be lü li ma gas ará nya (19 %, az az össze -
sen kö zel 3 mil lió hek tár) és nö vek vô sú lya. Ezek az ül tet vé nyek
vég képp nem te szik le he tô vé sem a ta kar mány te me lés sem
pe dig a kör nye zet ter he lés nö ve lé sét. Ko moly kon ku ren ci át je -
lent emel lett az or szá gon be lül a ke ve sebb élô mun kát igény lô
hús mar ha tar tás is. Min de zek ha tá sá ra Olasz or szág fe jôs te hén
ál lo má nya a leg utób bi 10 év ben fo lya ma to san csök ke nô ten -
den ci át mu tat, és mint egy 60-65 szá za lék ban az or szág te rü -
le té nek alig egy har ma dát ki te vô észa ki kör ze te i re kon cent rá-
ló dik. Ez a tör té nel mi leg ki a la kult arány gya kor la ti lag a friss
tej nek a szubt ró pu si kör ze tek ben va ló kor lá to zott el tart ha tó sá -
gá ra ala po zó dik.

z Ugyan csak ez a fô oka a sajt gyár tás tej fel dol go zá son be lü li
ma gas ré sze se dé sé nek is. Olasz or szág az évi sajt ki bo csá tást
te kint ve – Né met or szág és Fran cia or szág után – a har ma dik
he lyet fog lal ja el az EU ta gor szá gok kö zött. Éven te mint egy
1,16 mil lió mil lió ton ná nyi saj tot ter mel nek, amely a ma gyar or -
szá gi nak több mint 15-szö rö se, és amely nek elô ál lí tá sá hoz tu -
la don kép pen az or szág csak nem tel jes ter me lé sé nek meg fe le -
lô nyers tej mennyi ség re van szük ség. 

z Az elô ál lí tott saj tok több mint egy ne gye de (évi 300-320 ezer
ton na) ex port ra ke rül, ami a vi lág leg na gyobb sajt ex port ôrei kö -
zé eme li az or szá got, és 2 mil li árd eu ró fö löt ti be vé telt biz to sít.
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Olaszország Európa ötödik legnagyobb

tejtermelô országa, amely a tejhasznú

szarvasmarhatartásban évezredes hagyo-

mányokkal rendelkezik, a sajtgyártásban

pedig igazi nagyhatalomnak tekinthetô. 
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Emel lett az olasz saj tok vá lasz té ka – eu ró pai és vi lág vi szony -
lat ban egya ránt – az egyik leg szé le sebb, kö zü lük több a leg -
ke re set teb bek és legd rá gáb bak kö zé tar to zik A vi lág ban leg is -
mer tebb és leg na gyobb vo lu men ben for gal ma zott olasz sajt a
Moz za rel la, amely ná luk bi valy tej bôl ké szül. To váb bi hí res
sajt juk a Gra na Pa da no, a Par mi gi a no Reg gi a no, a Pe co ri no
Ro ma no, a Gor gon zo la és a Pro vo lo ne. Az olasz tej ter me lôk
és fel dol go zók kü lö nös gon dot for dí ta nak a sajt gyár tás és saj-
t ex port szin ten tar tá sá ra, va la mint sajt ja ik kü lön le ges mi nô -
sé gé nek me gôr zé sé re. 

z Ko moly prob lé mát je lent az olasz saj tok szin te vi lág szer te,
de fô leg a nyu ga ti fél te kén el ter jedt után zá sa, il let ve ha mi sí -
tá sa, amely nek je len tôs ré sze egy sze rû en ab ból ered, hogy a
szó ban for gó tér ség or szá gai nem tart ják tisz te let ben az eu ró -
pai vé dett föld raj zi meg je lö lé se ket és ere det meg je lö lé se ket.
Az ame ri kai „után zók és ha mi sí tók” ment sé gé re meg kell em -
lí te ni, hogy bi zo nyos saj tok gyár tá si tech no ló gi á ját olasz emi-
g rán sok vit ték az Új vi lág ba az ere de ti el ne ve zé sek kel együtt.
Mind emel lett az ola szok ke mé nyen igye kez nek fel lép ni a ha -
mi sí tá sok el len, mi vel szá mí tá sa ik sze rint az utób bi tíz év ben
csak a kül föl dön gyár tott és olasz cím ké vel, ere de ti ként fel -
tün te tett saj tok for gal ma zá sa sok mil li árd eu rós be vé tel ki e -
sést oko zott az or szág nak.

z Ez év ele jé tôl a tej fel vá sár lá si árak nak – jó részt az orosz em -
bar gó és a kvó ta fel szá mo lás ha tá sá ra a ta gor szá gok ban

ke let ke zett je len tôs tej fel es leg nyo mán fel lé pô – csök ke né se
to vább sú lyos bít ja az olasz gaz dák hely ze tét, so ka kat kö zü lük
a tej ter me lés sel va ló fel ha gyás ra kény sze rít, és a tej im port
to váb bi nö ve ke dé se irá nyá ban hat. A CLAl.it olasz nyel vû
hír por tál ez év szep tem be ri szá má ban kö zölt ada tok sze -
rint a ter me lôk nek fi ze tett fel vá sár lá si ár Olasz or szág ban a
2013-2014. évi 45-46 cent rôl eb ben az év ben át la go san
35 cent re esett vissza ki lón ként, ami csak a na gyobb és
ha té ko nyab ban gaz dál ko dó ter ne lôk ese té ben fe de zi az
ön költ sé get. Ugyan ak kor a fo gyasz tók a szu per mar ke tek -
ben en nek a négy sze re sét kény te le nek fi zet ni egy li ter (ki sze -
relt) te jért. 

z A ne héz hely zet be ju tott tej ter me lôk nek nem je lent iga zi kom -
pen zá ci ót, hogy az olasz or szá gi árak (min dig az EU át lag fö lött
mo zog va) a ta va szi mély pont ról el moz dul va ki lón ként 1-2 cent -
tel fel jebb kúsz tak. Ôk az EU ál tal meg hir de tett in ter ven ci ós in -
téz ke dé sek tôl (pri vát tá ro lás, in ter ven ci ós fel vá sár lás) vár nak
se gít sé get. 

z A kvó ta rend szer fel szá mo lá sát az olasz gaz dák nem tud ják ki -
hasz nál ni, mi vel egy részt nincs le he tô sé gük (te rü le tük) a ter -
me lés fo ko zá sá ra, más részt pe dig ár ban nem tud nak ver se -
nyez ni a te hén tar tás szem pont já ból ked ve zôbb adott sá gok kal
ren del ke zô or szá gok kal.

z Össze gez ve: az olasz tej gaz da ság elôtt, a tej ter me lé sük kor -
lá tai el len ére is, ko moly fej lô dé si pers pek tí va áll. Eh hez – a kor -
má nyuk tá mo ga tá si kész sé gé tôl füg gô en – a ha gyo má nyok ra
épü lô saj tok vo lu me né nek bô ví té sé re és kor sze rû, gaz da sá gos
gyár tá si tech no ló gi ák te le pí té sé re, va la mint a sajt ex port to váb -
bi bô ví té si le he tô sé gé nek fel de rí té sé re van szük ség, meg fe le lô
vi lág pi a ci mar ke ting gel. 

z A sors kü lö nös iró ni á já nak tûn het, hogy egy je len tôs im port -
ra szo ru ló or szág tej gaz da sá gát az ment he ti meg, ha a po ten -
ci á lis be szál lí tó or szá gok fel ajánl ha tó kész le tei csök ken nek.
Eb ben az eset ben ugyan is, az eu ró pai át la gá rak emel ke dé sé -
vel az im port nem len ne ol csóbb a bel sô ter me lés nél, az olasz
tej ter me lôk is ma ga sabb árat kap ná nak ter mé ke i kért, így
nem kény sze rül né nek a ter me lés fel adá sá ra. 
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Lát ha tó rész ben az olasz saj tok vá lasz té ka, a 
sok fé le alak, for ma és mé ret iga zol ja Olasz or szág
„sajt na gya ha ta lom” mi nô sí té sét.
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két na pos ra ter ve zett ren dez vény el -
sô nap ján sajt bí rá lat folyt és szak mai
kon fe ren ci át tar tot tak. A fel kért zsû -

ri a nem zet kö zi sajt ver se nyek meg ha tá ro zott
szem pont rend sze re alap ján bí rál ta a ter mé -
ke ket. A sajt ké szí tô mes te rek ki vá ló szak em -
be rek elô adá sa it hall gat ták meg a sajt be teg -
sé gek rôl, a fo gyasz tói szo ká sok ról, a jö vô be ni
pá lyá za ti le he tô sé gek rôl és a Ma gyar Saj tút
Há ló zat ki a la kí tá sá nak hely ze té rôl. 

A ren dez vény má so dik nap ján sajt vá sárt,
sajt ün ne pet bo nyo lí tot tak le. Az idei kö zön -
ség nap há zi asszo nya a TV-s mû so ra i ról is mert
Bor bás Mar csi volt, a saj tos ebé det pe dig
Bu day Pé ter chef, il let ve a fô zô ver se nyen
részt ve vô  csa pa tok ké szí tet ték el. 

Az idén el ôször meg ren de zett Sajt must ra
Fô zô ver seny nek az volt a lé nye ge, hogy az
éte lek ben a sajt, mint alap anyag do mi nál jon. 

A sajt ün ne pen 35 kéz mû ves sajt ké szí tô
á ru sí tot ta por té ká ját. A kö zön ség nek iga zi saj -
tos él mé nyek ben volt ré szük, sajt ké szí té si be -
mu ta tó kon, vaj köp ülé sen ve het tek részt, köz -
ben szín vo na las ze nei prog ra mok ból kap tak
íze lí tôt. A ren dez vényt az ered mény hir de tés
zár ta. Ki osz tot ták az arany, ezüst és bron zér -
me ket, át ad ták a III. Ma gyar Sajt must ra kü -
lön dí ját és a kö zön ség dí jat.

BU DAY PÉ TER

z A ren dez vény má so dik nap ján a sajt ün -
nep szí nes for ga ta gá ban Bu day Pé tert, az
is mert che fet ar ról kér dez tem, hogy mi -
ó ta van kap cso lat ban az Egye sü let tel, mi
a vé le mé nye a ma gyar kéz mû ves saj tok -
ról, és hogy mi lyen be nyo má so kat szer -
zett a kéz mû ves sajt ké szí tôk rôl? 

z Is me rem a ma gyar kéz mû ves saj to kat. Na -
gyon jó do log hogy van. Egy re jobb a mi nô ség
és egy re na gyobb a vá lasz ték. Ter mé sze te sen
so kat kell még ten ni azért, hogy a fej let tebb
sajt kul tú rá val ren del ke zô  or szá gok szint jét
uto lér jük. Úgy gon do lom, hogy a fej lô dés nek
jó az irá nya. Én na gyon sze re tem a saj tot, az
a jó ben ne, hogy tar tal mas ki e gé szí tô je le het
az éte lek nek. 

III. Magyar Sajtmustra Nagyegyházán

Min den, ne mes dol got, amit a ter mé szet
al ko tott, így a saj tot is el sô sor ban íze sí té sül
hasz nál juk a gaszt ro nó mi á ban, fi no mab bá te -
het jük ve le az éte le in ket. Köz vet len fo gyasz tá -
sa kor az ben ne a jó, hogy az in ten zív ha tás
mi att kis mennyi ség re van szük ség be lô le. Jól
tár sít ha tó más éte lek kel és a bor ral is, és kü -
lön le ges él ve ze tet nyújt. Elég csak ar ra gon -
dol ni mi lyen va rázs la tos íz jön lét re, mi kor a
son ká ra rá ol vasz tott sajt ra né hány csepp mé -
zet csö pög te tünk. A bor sok szí nû sé gé hez tu -
dom ha son lí ta ni a kéz mû ves saj to kat. A kéz -
mû ves sajt is ma gán hor doz za a táj egy sé gek -
nek a sa já tos sá ga it és ké szí tô i nek ke ze mun -
ká ját. Az a be nyo má som itt a Sajt must rán,
hogy a kéz mû ves sajt ké szí tôk na gyon ked ves
em be rek, él nek-hal nak azért, hogy mi nél jobb
saj tot ké szít se nek. 

HE GE DÛS IM RE

z He ge dûs Im rét, a Bics ke Zrt. igaz ga tó -
ját, sajt ké szí tôt na gyon so kan is me rik
már or szág szer te, hisz min den je len tô -
sebb saj tos ren dez vé nyen ott van és be -
mu tat ja a lá to ga tó kö zön ség nek a sajt el -
ké szí té sé nek fo lya ma tát. Az Egye sü let
ve ze tô sé gé nek tag ja ként a ren dez vé nye -
kért fe le lôs sze mély tôl azt ké rem, hogy
ér té kel je a mos ta ni Sajt must rát. 

z Év rôl év re szín vo na la sabb a ren dez vé nyünk,
egy re na gyobb szám ban vesz nek részt a sajt -
ké szí tôk. Itt leg alább 35-en van nak és kós tol -
tat ják sajt ja i kat, ti zen ket ten pe dig több fé le te -
hén tej bôl, juh tej bôl és kecs ke tej bôl sajt ké szí -
té si be mu ta tót tar tot tak. 

Ez a mos ta ni Sajt must ra olyan szak mai se -
reg szem le lett, mely re ed di gi te vé keny sé günk
so rán még nem volt pél da. Szá mom ra ez
nagy öröm, a ren dez vény si ke re an nak tud ha -
tó be, hogy lét re hoz tunk egy cso por tot, amely
elô ké szí tet te és meg szer vez te a Sajt must rát.
104 sajt min tát ad tak le kol lé gá im bí rá lat ra,
egy sajt ké szí tô nek na gyon kell a vissza jel zés
ar ról, hogy hol tart a szak mai fej lô dés ben, mit
kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy a mi nô sé -
get ja ví ta ni tud ja. A ma gyar sajt kul tú ra úgy
tud fej lôd ni, ha a saj tok mi nô sé ge fo lya ma to -
san fej lô dik. Eb ben a fo lya mat ban na gyon
fon tos sze re pet tölt be az idôn ként meg ren -
de zés re ke rü lô  bí rá lat, a must ra.

A mos ta ni ala csony tej fel vá sár lá si árak nö -
ve lik a sajt ké szí tôk el szánt sá gát, ar ra ösz tön -
zi ôket, hogy mind na gyobb há nya dát dol goz -
zák fel a ter melt tej nek. A kéz mû ves saj tok,
me lyet mi ál lí tunk elô, az egé szen más ka te -
gó ria, mint a nyu gat ról sok eset ben ÁFA-csa -
lás ré vén, ol csó áron ránk zú dí tott kom mersz-
sajt. A tu da tos vá sár ló ak kor is a ma gyar saj -
tot ve szi meg, ha az drá gább, mert tisz tá ban
van ve le, hogy ma ga sabb mi nô sé get kap.
A kéz mû ves sajt ké szí tôk je len leg még a meg -
ter melt tej menny isé gé nek na gyon kis há nya -
dát, 1-2 szá za lé kát dol goz zák csak fel, de ôk
ké pe zik a tej fel dol go zás For ma-1-ét.

Az idei Sajt must rá ra két szer annyi an lá to -
gat tak el, mint az elôz ôre. Kö szön he tô ez an -
nak, hogy az Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra Fe jér
Me gyei Igaz ga tó sá ga is se gí tett hírt ad ni a
ren dez vény rôl. A Must ra is mert sé gé nek és
szín von alá nak eme lé sé hez hoz zá já rult az is,
hogy né hány or szá go san is mert sze mé lyi ség
is itt volt. A tel jes ség igé nye nél kül né há nyuk
ne vét em lí tem: Bor bás Mar csi, Ró kus falvy
Pál, Bu day Pé ter, Ár pa Lász ló. 

KO CSIS PÁL

z Ko csis Pált az Egye sü let al el nö két ar ról
kér dez tem, mennyi re elé ge dett a mos ta -
ni ren dez vénnyel? 
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A Bicskei Mg. Zrt. aranyérmes 
helyezését Hegedûs Imre veszi át

Kóstoltatás a nagy választékból

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 rendezvé-
nyének helyszínéül, melyre október 2-án és 3-án került sor. 
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z Mint az Egye sü let al el nö ke el fo gul tan tu dok
csak nyi lat koz ni. Jó le sô ér zés sel ta pasz ta lom,
hogy nagy ság ren dek kel meg ha lad ja az ér dek lô -
dés az elô zô  é vit. A ma gyar em ber sze ret köz -
vet le nül a ter me lô tôl vá sá rol ni, sze re ti tud ni azt,
hogy a ter mék hol ké szül, és ki ké szí ti azt el.
Min de zek mi att is szük ség van mind több saj -
tos ren dez vény tar tá sá ra, hogy a vá sár ló tud jon
köz vet len kap cso la tot ki ala kí ta ni, be szél get ni a
ter me lô vel. Az Egye sü let na gyon fon tos sze re -
pet tölt be a kéz mû ves sajt ké szí tôk te vé keny sé -
gé nek össze fo gá sá ban és a fo gyasz tá si szo ká -
sok ala kí tá sá ban. Köz tu dott, hogy Eu ró pá ban
ná lunk a leg ala cso nyabb az egy fô re ju tó sajt -
fo gyasz tás, az ál ta lunk szer ve zett ren dez vé nye -
ken a kós tol ta tá sok és a sajt ké szí té si be mu ta -
tók ál tal adott is me re tek kel nép sze rû sí te ni tud -
juk a saj tot, és en nek ha tá sá ra nö vek szik an -
nak fo gyasz tá sa. Fo lya ma tos fej lô dés re van
szük sé ge a szak má nak. A fej lô dés ben a Must ra
fon tos sze re pet tölt be. Sajt ja ink mi nô sé gét an -
nak kö szön he tô en tud juk ja ví ta ni, hogy a must -
rán a zsû ri ben  sza ka va tott em be rek tôl vissza jel -
zést ka punk, hogy mennyi re volt ered mé nyes a
vég zett mun kánk, jó-e fej lô dé sünk irá nya és mi -
lyen kor rek ci ó ra van szük ség ah hoz, hogy job -
ban meg fe lel jünk a fo gyasz tók el vá rá sa i nak.

IM RE PÁL

z Jel leg ze tes ka lap já val von ta ma gá ra a
fi gyel met Im re Pál er dé lyi sajt ké szí tô. Tô -
le azt kér dez tem, ho gyan szer zett tu do -
mást a must rá ról? 

z A must ra szer ve zô i tôl kap tam a fel ké rést,
mert azt sze ret ték vol na, ha az er dé lyi sajt ké szí -
tôk is kép vi sel te tik ma gu kat. A fel ké rést meg -
tisz tel te tés nek vet tem és öröm mel tet tem ele -
get an nak, két má sik er dé lyi sajt ké szí tô  kol lé -
gám mal. En nek kö szön he tô, hogy most el ôször
ve het tünk részt a ren dez vé nyen. Fon tos do log
szá munk ra a Sajt must ra, mert bô vül a kap cso -
la ta ink kö re, tu dunk ta pasz ta la tot cse rél ni az
anya or szá gi sajt ké szí tôk kel. A ren dez vény
messze túl ha lad ta vá ra ko zá sa in kat. Nem gon -
dol tuk, hogy ilyen né pes tö meg lesz itt, ilyen
so kan ér dek lôd nek majd sajt ja ink iránt. 

TUR CSÁ NYI SÁN DOR

z A Nem ze ti Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra tá mo -
gat ta a Sajt must ra meg ren de zé sét. Tur -
csá nyi Sán dor me gyei igaz ga tó vé le mé nye.

z Min den év ben van a me gyé ben nyolc-tíz
olyan ren dez vény, me lyet tá mo ga tunk, ezek
kö zé tar to zik a Sajt must ra is. A ka ma ra ma -
gá ra vál lal ta a hely pénz költ sé gét, és be se gí -
tett a szer ve zés be is, tag ja in kat elekt ro ni kus
le vél ben ér te sí tet tük a ren dez vény rôl.

Sta tisz ti kai ada tok alap ján ke vés jó mi nô -
sé gû saj tot esz nek az em be rek. Ezért gon dol -
tuk úgy, hogy tá mo gat ni kell a kéz mû ves ter -
me lô ket, az Egye sü le tet, mert az ôse gít sé gük -
kel a fo gyasz tók hoz is több in for má ció jut el.
Azt ta pasz ta lom, hogy min den te kin te té ben
ez a Sajt must ra messze fe lül múl ja a ta va lyit.
A Bics kei Mg. Zrt. ál tal ké szí tett pa vi lo nok ré -
vén egy sé ges sé vált az ar cu lat, kul tu rált kör -
nye zet te rem tô dött. Kí vá na tos len ne, ha a
must ra az egész Kár pát-me den ce kéz mû ves
sajt ké szí tô i nek a se reg szem lé jé vé fej lôd ne,
mi tá mo gat juk ezt a tö rek vést.

RIB LI IL LO NA

z Rib li Ilo na csel ló mû vész és a fér je ne vé -
hez fû zô dik a Hang is tál ló lét re ho zá sa. Ar -
ra ké rem a mû vész nôt, mu tas sa, be mi -
ként öt vö zô dik itt a ze ne és a sajt? 

z A Hang is tál ló a fa lu kö zös ség épü le té vé vált,
ahol kon cer tek, kép zô mû vé sze ti al ko tó tá bo -
rok, fa lu na pok, kéz mû ves vá sá rok kap nak he -
lyet, egy re szé le sebb kör ben is me rik meg az
em be rek. Szer ves ré sze a Hang is tál ló nak a
Bics kei MG Zrt. ál tal mû köd te tett Völgy Vi dék
Saj tút Sajt meg ál ló ja is. A saj tút min den sajt ké -
szí tô je igény be ve he ti a ren dez vé nyek ide jén a
Hang is tál ló - Sajt meg ál ló sajt pin cé jét, és be -
mu tat hat ja, áru sít hat ja kéz mû ves ter mé ke it.
Min den ren dez vé nyün kön je len van a sajt.
A ko moly ze nei, nép ze nei elô adá sok szü ne té ben
saj tot, sajt tal ké szült éte le ket tu dunk a kö zön -
ség nek kí nál ni, mely nek igen jó a fo gad ta tá sa,
min dig min den saj tunk el szo kott fogy ni. Úgy
gon do lom, hogy te vé keny sé günk kel, mely fô -
leg ko moly ze nei él ményt nyújt az em be rek nek,
köz ben sze rény mér ték ben ugyan, de hoz zá já -
ru lunk a kéz mû ves ma gyar saj tok meg ked vel -
te té sé hez. A ze ne és a sajt egy ide jû je len lé te
egy más ra po zi tí van hat. Aki saj tos prog ram so -
rán is me ri meg a hang is tál lót az ked vet kap ar -
ra, hogy el jöj jön a kon cert re is. Jól meg fi gyel -
he tô, hogy egy re töb ben van nak ze nei ren dez -
vé nye in ken. Én nem csak ze né lek, de na gyon
sze re tem a saj tot is. Jó ér zés sel tölt el, hogy a
Hang is tál ló hoz zá tud já rul ni ah hoz, hogy is -
mer teb bé vál ja nak a kéz mû ves ma gyar saj tok.
Összes sé gé ben azt tu dom mon da ni, hogy „jó
te hén re tet tünk” a Hang is tál ló lét re ho zá sá val.

BOR BÁS MAR CSI

z Már rég óta kap cso lat ba va gyok a kéz -
mû ves sajt ké szí tôk kel – mond ja Bor bás
Mar csi Ma gyar or szág gaszt ro an gya la,
aki a sajt must rán a ren dez vény há zi -
asszo nya volt. 

z Mû so ra ink ké szí té sé hez fo lya ma to san já rom
az or szá got, for ga tá sa im so rán szá mos kéz mû -
ves sajt ké szí tô vel is mer ked tem meg. Is me rem
az Egye sü let te vé keny sé gét, hal lot tam a Saj tút
Há ló za tok szer ve zé sé rôl. Vé le mé nyem sze rint
a ma gyar gaszt ro nó mi á nak a bor után a leg lát -
vá nyo sab ban fej lô dô  á ga za ta a kéz mû ves sajt -
ké szí tés. A sajt ké szí tôk idô ben fel is mer ték a
sajt ban lé vô  le he tô sé get, sok ener gi át fek tet -
tek be an nak mû ve lé sé be. Töb ben kül föld re is
men tek ta nul ni. Szá mos el kö te le zett em ber
van a kéz mû ves saj to sok kö zött, kik je len tô sen
já rul tak hoz zá a kéz mû ves saj tok mi nô sé gi fej -
lô dé sé hez, itt el sô sor ban Kiss Fe ri re és Sán dor
To mi ra gon do lok. Ôk azok, kik ön zet le nül ad ják
át tu dá su kat, ta pasz ta la tu kat az itt ho ni és er -
dé lyi sajt ké szí tôk nek egya ránt.

Örü lök, hogy itt le he tek a must rán, és an nak
is, hogy a ren dez vényt nem fesz ti vál nak hív ják,
mert ne kem már „fesz ti vál csö mö röm„ van.
Nem tu dom mi ért, de a ren dez vé nye ket ma na -
gyon di va tos fesz ti vál nak ti tu lál ni. Az a be nyo -
má som, hogy ez egy na gyon em ber lép té kû ren -
dez vény, ami mi att szem élyes sé tud vál ni.
Az ben ne a jó, hogy so kan van nak itt, en nek el -
len ére min den ki nek van ener gi á ja ar ra, hogy
ér dem ben szót vált son a má sik kal. Et tôl úgy ér -
zem, hogy olyan ez a ren dez vény, mint egy nagy
csa lád. Ez a csa lá di as ren dez vény ar ról szól,
hogy tá jé koz tas sák a nagy kö zön sé get, hol tart
most a sajt kul tú ra, a ma gyar sajt mi nô sé ge.
Eb ben a te vé keny ség ben orosz lán részt vál lalt a
He ge dûs Im re, a ren dez vény fô szer ve zô je.

SZÛ RÖS MÁ TYÁS

z Szû rös Má tyást, egy ko ri par la men ti el nö -
köt, aki 1989-ben ki ki ál tot ta a köz tár sa-
s ágot ar ról kér de zem, hogy sze re ti-e a saj -
to kat? 

z Szeretem a saj tos ren dez vé nye ket. Volt
mun ka tár sam nak, Ko vács Lász ló nak nagy
sze rel me a sajt. Az ô in vi tá lá sá nak szí ve sen
tet tem ele get, jól érez tem ma gam eb ben a
ba rá ti tár sas ág ban. A saj tok kö zül a ca mem -
bert tí pu sú saj to kat ked ve lem. Haj dú-Bi har
me gyé ben sze gé nyes kö rül mé nyek kö zött
nôt tem fel, gyer mek ko rom ban nem sze re pelt
éte le ink kö zött a sajt. A tú ró és tej föl volt el -
ter jed ve, azo kat ak kor is, és most is na gyon
ked ve lem.
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z A KKA SE Sajt ké szí tôk Egye sü le te, a Bics kei
Mg. Zrt. és a Hang is tál ló Nonp ro fit Kft. idén
ok tó ber 2-3-án ren dez te meg Nagy egy há zán
a III. Sajt must ra ren dez vényt. Az el sô  nap volt
az úgy ne ve zett szak mai nap, ami kor a sajt ver -
seny re il let ve az zal pár hu za mo san szak mai
elô adá sok ra ke rült sor. A ver seny re te hén-,
juh-, kecs ke- és bi valy tej bôl ké szült saj tok kal
le he tett ne vez ni. A ka te gó ri ák pa let tá ja a tú -
ró tól a pe nésszel érô  saj to kon át az ér lelt ke -
mény saj to kig és sajt desszer te kig na gyon
sok fé le sajt tí pust, ka te gó ri át ölelt fel. Min den
sajt ké szí tô  ma xi mum két sajt ját in dít hat ta a
ver se nyen. Így is össze sen több mint 100 sajt
ér ke zett. 

Há rom bí rá ló bi zott ság vet te gór csô  a lá a
ter mé ke ket. Az egyik zsû ri a te hén tej bôl ké -
szült fél ke mény és ke mény saj to kat, a má sik a
szin tén te hén tej bôl ké szült lágy saj to kat, a har -
ma dik pe dig a kecs ke-, juh- és bi valy saj to kat
ér té kel te kül sô  l let ve bel sô szí nük, il la tuk, ízük,
ál lo má nyuk és lyu ka zott sá guk alap ján. Az öt
fôs bi zott sá gok ban szak em be rek és la i ku sok
egya ránt részt vet tek. A bí rá lók szá má ra nagy
ki hí vást je len tett, hogy a nap fo lya mán 30-40,
kü lön bö zô  ka te gó ri ák ba tar to zó ter mé ket vé gig
kós tol jon, és leg jobb tu dá sa sze rint ob jek tí ven
mi nô sít sen és pon toz zon. Na gyon ne héz 6
órán át ér zék szer ve in ket ma xi má lis ér zé keny -
ség gel mû köd tet ni! Szin tén nem könnyû a sok
vál to zat és íze sí tés, ál lo mány, érett sé gi ál la pot,
pe né szes vagy rúzsf ló rá val ér lelt sajt kö zött
„igaz sá got ten ni”, hi szen mind egyik nek meg -
van a ma ga sa ját kü lön pi kan té ri á ja, jel le ge,
ame lye ket gya kor la ti lag le he tet len össze ha -
son lí ta ni. Na gyon ér de kes volt a nap vé gén, a
bi zott sá go kon be lü li össze sí tés so rán lát ni,
hogy vol tak olyan saj tok, ame lyek a bi zott ság
tag ja it me gosz tot ták, szél sô sé ges pont szá mok
szü let tek, míg más saj tok nál tel jes volt az
össz hang a ta gok kö zött, alig mu tat ko zott el té -
rés az adott pon tok ban. Ez azon kí vül, hogy „íz -
lé sek és po fo nok kü lön bö zô ek”, azt is tük rö zi,
hogy azért a saj tok mi nô sé ge – ka te gó ri á tól
füg get le nül – elég vál to zó, hul lám zó volt. A na -
túr saj tok nál ta lán az ér le lés sel volt a leg több

Pász tor né Dr. Hu szár Klá ra egye te mi do cens, a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem Élel mi szer tu do má nyi Ka rá nak mun ka tár sa. Ok le ve les tar -
tó sí tó i pa ri mér nök, an gol szak for dí tó. Ph.D. fo ko za tot a Bu da pes ti
Cor vi nus Egye tem Élel mi szer tu do má nyi Ka rán szer zett. A tej ipa ri
tech no ló gi ák ma gyar és an gol nyel vû ok ta tá sá ban vesz részt.
Ku ta tá si te rü le te saj tok éré sé nek vizs gá la ta va la mint a kí mé le tes
tar tó sí tá si el já rá sok al kal ma zá si le he tô sé ge i nek vizs gá la ta el sô -
sor ban tej és tej ter mé kek ese té ben. BCE Élel mi szer tu do má nyi Kar

El is me rô  Ok le ve lét és Pro Fa cul ta te em lék ér met ka pott. Szak mai és tu do má nyos
szer ve ze tek tag ja. An gol és né met nyelv bôl fel sô fo kú, orosz nyelv bôl kö zép fo kú
nyelv vizs gá val ren del ke zik. Több kül föl di ta nul má nyú ton il let ve pro jekt ben vett részt. 

prob lé ma, il let ve me rült fel ki fo gás. Túl vas tag
és ki szá radt ké reg, vagy ép pen a ké reg hi á nya,
nem egyen le tes sajt tész ta, eset leg lyu ka cso -
zott sá gi hi bák for dul tak elô. Az íze sí tett saj tok -
nál nem min den sajt ké szí tô nek si ke rült el ta lál -
ni az íze sí tés mennyi sé gét (túl do mi náns) vagy
pl. több fé le fû szer kom bi ná lá sa kor azok har -
mó ni á ját. De ta lál koz tunk na gyon szép saj tok -
kal, nem csak a kül le mü ket, ha nem az íz har -
mó ni á ju kat te kint ve is. Re mek kre a tív öt le tek
is (pl. sajt desszer tek nél) gyö nyör köd tet ték a
bí rá lók sze mét és íz le lô bim bó it egya ránt.

A sajt must ra több ta nul ság gal szol gál. Min -
den kép pen di csé re tes és elô re mu ta tó ma gá -
nak a ver seny nek és az egész ren dez vény nek
a meg lé te, re mél he tô leg ez a so ro zat nem fog
meg sza kad ni a jö vô ben sem, min dig lesz nek
lel kes szer ve zôk és még lel ke sebb részt ve vôk.
A be ne ve zett saj tok szá ma is azt mu tat ja,
hogy he lye van és szük ség van egy ilyen meg -
mé ret te tés re és egy ben szak em ber ta lál ko zó -
ra. Tud juk, hogy saj nos Ma gyar or szá gon a
sajt kul tú ra nem iga zán fej lett. En nek ja ví tá sá -
ra a Sajt must ra és a ha son ló prog ra mok,
szak mai ta lál ko zók stb. na gyon al kal ma sak,
me lyek egy ben fó ru mot is biz to sí ta nak a sajt -
ké szí tôk nek, hogy me gosszák egy más sal ta -
pasz ta la ta i kat, si ke re i ket és ku dar ca i kat. Pár
sajt ké szí tô nél még ta lán va ló ban a lel ke se dés
do mi nál, a ta pasz ta la tok, szak mai is me re tek
majd ké sôbb jön nek meg sok-sok pró bál ko -
zás so rán. A sajt élô a nyag, so sem fog ép pen
úgy vi sel ked ni, ahogy a ké szí tô je sze ret né. 

ARANY ÉR MES TER MÉ KEK:

Masz lik Csa lá di Gaz da ság/1 éves ér lelt 
sajt/100 pont
Bics kei MG Zrt./Ke mény sajt/97 pont
Re mé nyik Kál mán/Ba la ton sajt/96 pont
Haj dú Tí mea/Ke vert pa re nyi ca 
(50% te hén-50% kecs ke)/96 pont
Fi csor Ár pád/Ke mény sajt/96 pont
Far sang Sán dor né/Or da bom ba/96 pont

EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK:

Dr. Han kai Ju dit/Ér lelt fél ke mény rög lyu kas
te hén sajt/94 pont
Tóth Ág nes/Ka kukk fü ves fél ke mény sajt/93 pont
Pet re zse lyem né Ba já ri Mó ni ka/Te hén tú ró/
93 pont
Kal la Kft./Kék pe né szes sajt/92 pont
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft./Fél ke mény 
rög lyu kas kecs ke sajt/92 pont
Vas tag Gusz táv/Te hén tej bôl ké szült vaj/91 pont
Mé he si-Me lis Zol tán/Ér lelt fél ke mény 
er je dé si lyu kas sajt/91 pont
Masz lik Csa lá di Gaz da ság/Vaj/91 pont

BRON ZÉR MES TER MÉ KEK:

Pet re zse lyem Ká roly/Te hén tú ró kô rö zött/90 pont
Sán dor Ta más Bük ki Sajt/Fél ke mény 
Kecs ke sajt/88 pont
Mé he si-Me lis Zol tán/Fû sze res fél ke mény
sajt/88 pont
Dr. Han kai Ju dit/Te hén pa re nyi ca/88 pont
Al föl di Ga ra bon ci ás Kft./Rög lyu kas ér lelt
kecs ke sajt/88 pont
Tóth Pé ter/Na túr te hén jog hurt/86 pont
Szi lá gyi Ti bor/Rög lyu kas te hén sajt/86 pont
Ko lek Ákos/Friss desszert sajt/86 pont
Hor váth Lász ló/Kék pe né szes te hén sajt/86 pont
Bics kei MG Zrt./Rúzzsal ér lelt sajt/86 pont
Tóth Ág nes/Ilo na ma jo ri fél ke mény sajt/85 pont
Papp Ger gely/Fél ke mény kecs ke sajt/85 pont
Ka ta Sán dor/3 hó na pig ér lelt kecs ke sajt 
sa vó méz ben/85 pont
Kal la Kft./Il mi ci/85 pont
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Maszlik család öröme az 
aranyérmes helyezés után

A köpülés tanulása

A Sajtmustra tanulságai



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

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

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

www.bizerba.hu



Ma gyar Tej Hét cél ja, hogy az áru ház lánc a Tej Ter mék -
ta náccsal együtt mû köd ve mi nél szé le sebb kör ben
meg is mer tes se a ki vá ló mi nô sé gû ha zai tej kí ná la tát,

ösz tö nöz ze a vá sár ló kat a ma gyar tej fo gyasz tás ra, ezál tal tá mo -
gat va a ma gyar tej ter me lô ket, a ne héz és küz del mes hely zet -
ben lé vô ha zai tej ág aza tot. En nek ér de ké ben a Lidl 2015. ok -
tó ber 19-29-e kö zött a pol co kon el ér he tô ma gyar szár ma zá sú
te jek nek ki emelt meg je le né si le he tô sé get biz to sít. 

z Ezen kí vül a Tej Ter mék ta nács köz re mû kö dé sé vel a Magyar
Tej Hete alatt vé gig is kós tol hat ják a vá sár lók a ki vá ló mi nô -
sé gû ma gyar tej és tej ter mék vá lasz té kot. 

z Az áru ház lánc stra té gi ai dön té se, hogy nagy hang súlyt he lyez
kí ná la tá ban a ma gyar gyár tók ál tal elô ál lí tott te jek re, mely az
ér té ke sí tés ben is meg mu tat ja ha tá sát. Az idei év ben ugyan is
je len tô sen meg nö ve ke dett az ela dott ha zai tej mennyi ség a ta -
va lyi hoz ké pest. A te jek ese té ben össze sen 27,5%-kal, az az
5,5 mil lió li ter rel több ha zai szár ma zá sú te jet adott el a Lidl.
2015- ben össze sen 48,8 mil lió li ter ma gyar be szál lí tó tól
ér ke zô te jet ér té ke sí tett az áru ház lánc. 

z „Pél da ér té kû ez a kez de mé nye zé se a Lidl nek, nagy öröm szá -
munk ra, hogy kö zös cé lok men tén le he tô sé get ad a vál la lat a
ki vá ló mi nô sé gû ma gyar tej kí ná lat hang sú lyo sabb be mu ta tá sá -
ra. Fon tos a ke res ke del mi sze rep lôk kel va ló együtt mû kö dés,
kü lö nö sen eb ben a ne héz hely zet ben, amit most min den ma -

Magyar Tej Hete a Lidl áruházakban

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

gyar tej ter me lô meg érez. A Lidl-lel rá adá sul nem csak itt hon
kap nak nagy hang súlyt a ma gyar be szál lí tók ter mé kei, ha nem
nem zet kö zi pi ac ra is el jut hat nak - mond ta Harcz Zol tán, a Tej
Ter mék ta nács ügy ve ze tô igaz ga tó ja. 

z A ha zai szár ma zá sú tej ér té ke sí tett menny isé gé nek nagy ará -
nyú nö ve ke dé se, a fo lya ma tos fej lô dés a Lidl a ma gyar be szál -

lí tó kért prog ram nak is kö szön he tô. „A prog ram si ke rét mu tat ja,
hogy az el múlt két és fél év alatt fo lya ma to san nö vek szik a
Lidl ben kap ha tó ma gyar gyár tók ál tal elô ál lí tott tej ter mé kek
szá ma, ma már 66-fé le ta lál ha tó be lô lük a pol co kon. Nagy se -
gít sé get adunk be szál lí tó ink nak az zal, hogy most már tej ex port
le he tô sé get is biz to sí tunk szá muk ra. A tej, sajt, ke fír és tej szín
rend sze res ex port ter mé künk, je len leg há rom cél or szág ba jut -
nak el” – mond ta Nepp Zol tán, a Lidl Ma gyar or szág be szer zé si
ügy ve ze tô igaz ga tó ja. 

z A Lidl a ma gyar be szál lí tó kért prog ra mot 2013-ban in dí tot ta
el a vál la lat az zal a cél lal, hogy még több ma gyar ter mé ket kí -
nál has son vá sár ló i nak, és még több ha zai be szál lí tó val tud jon
együtt mû köd ni. Az áru ház lánc prog ram já nak kö szön he tô en az
el múlt két és fél év so rán 321 be szál lí tó több mint 2500 ter -
mé ke for dult meg az áru ház pol ca in és 117 ma gyar be szál lí tó
kö zel 300-fé le ter mé ké hez jut hat nak hoz zá 12 eu ró pai or szág
Lidl vá sár lói. 

z A Ma gyar Tej He te le zá rá sa után Tô zsér Ju dit, a Lidl PR ve -
ze tô je la punk nak el mond ta, hogy a Magyar Tej Hete be vál tot ta
a hoz zá fû zött re mé nye ket és az adott hét ér té ke sí té si ered mé -
nye meg ha lad ta ma ga san az elô zô év azo nos he té nek for gal -
mát, így még na gyobb menny iség ben ju tot tak el a ma gyar tej -
ter mé kek a fo gyasz tók hoz, így is se gít ve az ipar ágat a je len le gi
ne héz idô szak ban.

Magyar tejtermékek a Lidl polcain



A tôgy mosása 

tej ter me lô ál la to kat kö rül ve vô kör nye zet ben szám ta lan
mik ro or ga niz mus ta lál ha tó. (pl. ví ru sok, bak té ri u mok,
gom bák, pa ra zi ták, il let ve ezek pe té ik, stb.) Ezek egy

ré sze tôgy gyul la dást, vagy más fer tô zô be teg sé ge ket is okoz -
hat nak az ál la tok nál, il let ve az em be rek nél. (pl. fe jôk, ál lat gon -
do zók, il let ve ezek hoz zá tar to zó ik, vagy a nyers te jet fo gyasz tók -
nál, il let ve eb bôl ké szült ter mé kek fo gyasz tá sa kor, stb.) Tej fel -
dol go zás so rán, el sô sor ban a ke mény sajt fel dol go zó üze mek -
ben okoz nak prob lé mát je len lé tük kel a spó rás mik ro bák. Ezek
spó rái ugyan is a gyár tás so rán al kal ma zott hô ke ze lé si el já rá sok
so rán nem inak ti vi zá lod nak, és a gyár tott saj tok ban az úgy -
ne ve zett ké sei puf fa dást okoz hat ják. Ezek nek a mik ro bák nak
a tej be tör té nô be ke rü lé sük meg aka dá lyo zá sá ra, a meg fe le lô
hi gi é ni ai-, ál lat-, tô gye gész sé gü gyi-, és fe jé si rend sza bá lyok
be tar tá sa el en ged he tet len.

z Ma már a nagy üze mek ben, kor sze rû be ren de zé sek, és hi gi é -
ni ai sza bá lyo kat messze me nô en be tart ha tó kö rül mé nyek kö zött
tör té nik a te he nek fe jé se, il let ve a tej ke ze lé se. A ki sebb gaz -
da sá gok ban, il let ve a kis ké rô dzôk tar tá sá nak tech no ló gi á ja
ese té ben vi szont ugya nez nem min den eset ben mond ha tó el. 

z A tej ter me lô gaz da sá gok bár mi lyen fe jés tech no ló gi át is al kal -
maz nak (ké zi, vagy gé pi), a fe jést az úgy ne ve zett fe jést elô ké -
szí tô mun ká la tok nak kell meg elôz nie. Eze ket a tel jes ség re va ló
tö re ke dés nél kül a kö vet ke zôk ben fog lal hat juk össze:
1. A fe jés hely szí né nek rend be té te le 
2. A tej jel érint ke zô esz kö zök fe lü le te i nek, tisz ta sá gá nak, va la -

mint a mû sza ki be ren de zé sek ál la po tá nak és meg fe le lô mû -
kö dé sé nek el len ôr zé se. 

3. A fej ôsze mély zet elô írt sze mé lyi hi gi é ni ai fel té te le i nek biz to -
sí tá sa, il let ve meg lé té nek el len ôr zé se.

z A szak sze rû fe jés egyik legk ri ti ku sabb mû ve le te a tôgy nek,
a fe jés hez tör té nô elô ké szí té se. En nek ket tôs fel ada ta van,
egy részt:
• a ma ra dék ta lan, és gyors tej le adást biz to sí tó oxi to cin hor -

mon, vér áram ba tör té nô jut ta tá sá nak ki vál tá sa, (úgy ne ve -
zett fe jé si ref lex) más részt:

• a tôgy bim bók fe lü le té nek olyan tisz ta sá gú lét re ho zá sa,
amely biz to sít ja a mik ro ba sze gény tej nye rés fel té te le it. 

z Köz vet le nül a fe jés elôtt a tô gyet és kör nyé két kéz me leg (35-
40 °C) fo lyó víz zel ala po san meg kell tisz tí ta ni, majd egy szer
hasz ná la tos pap ír ken dô vel, vagy jó nedv szí vó ké pes sé gû, tisz ta

fer tôt le ní tett ru há val szá raz ra kell tö röl ni. A tôgy mo sá sát ak kor
ítél jük meg meg fe le lô nek, ha a tôgy bim bón, il let ve a kör nyé -
kén, szennye zô dés nem ma rad.  

z A meg fe le lô tar tás tech no ló gia al kal ma zá sa kor a tôgy mo sás csak
a bim bók ra ter jed jen ki. A trá gyá val, vagy sár ral vas ta gon szennye -
zett bim bók, tö ké le te sen nem tisz tít ha tók. Az erôs tôgy-, il let ve
bim bó-szennye zô dést, a tar tás tech no ló gia (pl. meg fe le lô al mo zás,
pi he nô bo xok és ki fu tók tisz tán tar tá sa, stb.) al kal ma zá sá val, vagy
ja ví tá sá val elôz het jük meg. A tôgy bim bók tisz tí tá sá ra, kü lön bö zô
gé pi haj tá sú ke fés be ren de zé se ket is al kal maz ha tunk.

z A ha gyo má nyos vi zes mo sás mel lett, szé les kör ben al kal maz -
zák az úgy ne ve zett „szá raz” tô gye lô ké szí tést. En nek lé nye ge,
hogy be már tás sal, vagy per me te zés sel szennyol dó, fer tôt le ní tô
szert jut tat nak a tôgy bim bók ra. A meg fe le lô ha tás ki fej té sé hez,
kb. 10-20 má sod perc re van szük ség.  Majd ez után a tôgy bim -
bó kat le tör lik. A mód szer je len tô sen csök ken ti az elô ké szí tés
idô tar ta mát, to váb bá a fe jô ke ze, il let ve ru há za ta sem ned ve -
se dik. To váb bi elô nye, hogy a sze rek több sé ge a tôgy gyul la dást
oko zó egyes mik ro bák ra pusz tí tó, il let ve csök ken tô ha tás sal is
bír nak. A mód szer hát rá nya, hogy erô sen szennye zett tôgy bim -
bók ese tén csak vi zes mo sás sal ki e gé szít ve hasz nál ha tó ered -
mé nye sen. Egyes ké szít mé nyek gyul la dást csök ken tô kom po -
nen se ket is tar tal maz nak.

z Ezek nek a sze rek nek a hasz ná la ta elôtt cél sze rû meggyô-
zôd ni azok élel me zés egész ség ügyi en ged élyük meg lé té rôl is.
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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. 

A

A Bicskei Mg. Zrt. 
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Amennyiben a körmözô ember a mun-
ka könnyebb végét fogja meg, akkor a
keményebb szarut nem távolítja el.
Helyette viszont a könnyebb, lazább
szaruállományt maradék nélkül eltávo-
lítja. Akkor ennek az lesz az eredmé-
nye, hogy sekélyköröm szögû, hosszú
papucs csülkök alakulnak ki. Ez a szer-
kezet nagyon kedvezôtlen az állat élete
szempontjából. 
A vágóhídi felmérések arra világítanak
rá, hogy a sekély körömszögû tehenek
hamarabb selejtezôdnek, mint a nor-
mál körömszögûek. Továbbá a se-
kély körömszöggel rendelkezô tehenek
sarok vánkosa közelebb van a pado-
zathoz, illetve a padozaton lévô szeny-
nyezôdésekhez, és onnan könnyebben
tud fertôzôdni. A DD (Dermatitis digi-
talis azaz a „Mortellaro-féle beteg-
ség”) 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 köröm-
hegyet. Ez rendkívül súlyos hiba, mivel a
sérült és így megvérzett állat csülke na-
gyon hosszú idô alatt gyógyul meg. Sok-
szor az ascendáló, (felszálló) fertôzések
kapuja és a legrosszabb forgatókönyv
esetén DD elôfordulása esetén sem gyó-
gyul 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 párta-
széltôl mérve. Gyakorlatias a 4 ujj mód-
szer. A pártaszéltôl a körmözô a tenye-
rébe 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 va-
lódi méretét.) Ezután pedig az oldalfalat
rövidítheti az elsô metszôlapból kiindulva.
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A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett 
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról
A júliusi valamint szeptemberi lapszámunkban megjelent cikk harmadik része.

Mint a keringô esetén mindig a kályhától
induljunk, tehát a pártaszéltôl négy ujj-
nyi, azaz 7,5 cm-nyi a megfelelô hossz,
valamint itt lemérve az 5-7 mm-t, kiala-
kíthatjuk a megfelelô talpvastagságot.

Általában elmondható, hogy a jó csülök-
körmözési munka végzése esetén nem éri
el a kés, a körmözô fogó a csülökirhát, az
eleven részt. Amennyiben az állatok kör-
mözésekor a funkcionális csülökkörmö-
zés (azaz a tehermentesítô körmözés)
alapelveit betartják, azzal eleget tesznek
az állatvédelmi szempontoknak is. A jól
elvégzett csülökkörmözési munka a tejter-
melésben, szaporodásban, összességé-
ben az állat életteljesítményében sok-
szorosan megtérülô befektetés. Ha napi
kétszer fejünk, akkor évente kétszer, ha
napi háromszor fejünk, akkor pedig leg-
alább háromszor kell évente az állományt
megkörmözni.

2 DR. LE HOCZKY JÁ NOS
Cím ze tes egye te mi do cens
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Cé günk Né met or szág ban im már 120 éve is mert 

ki vá ló mi nô sé gû lek vár és édes ség ter mé ke i rôl. 

Cég cso por tunk a vi lág ve ze tô gyü mölcs fel dol go zó

vál la la tai kö zé tar to zik, üze me ink van nak 

Né met or szág ban, Len gyel or szág ban és az USA-ban, 

ma gyar le ány vál la la tunk a cég cso port leg ki sebb tag ja, ma 

hoz zá ve tô leg 100 fô vel mint egy 12.000 ton na ter mé ket gyárt éven te. 

Gyü mölcs ké szít mé nye ink vi lág szer te szá mos tej- és sü tô i pa ri 

ter mék ben ke rül nek fel dol go zás ra, part ne re ink 

kö zött tud hat juk a vi lág ne ves tej ipa ri 

és sü tô i pa ri cé ge it.

Vál la la tunk szé les is me re tek kel és 

el hi va tott ság gal ren del ke zik a gyü möl csök 

és gyü mölcs ké szít mé nyek te rén. 

Szen ved élyünk és kéz mû ves tu dá sunk 

pá rat lan in no vá ci ós erô vel tár sul. 

Re mek ter mé ke ket ké szí tünk, me lye ket 

vá sár ló ink él ve zet tel fo gyasz ta nak. 

Ezért büsz kén mond hat juk:




