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z A tejválság nem egyedi magyar probléma,
hanem az egész Európai Unióban létezô jelenség. Az unióban mintegy 750.000 tejtermelô került abba a helyzetbe, hogy a nekik fizetett alacsony termelôi ár a legtöbb országban még a termelés költségeiket sem fedezi.
A kialakult válságos helyzet miatt szeptember
7-én Brüsszelben, az agrárminiszterek rendkívüli tanácskozására került sor, melyen
Magyarországot Nagy István, a szaktárca parlamenti államtitkára
képviselte. Ezt egyébként több tárgyalás is követi, mire látható
lesz a végsô megoldás.
A tanácskozás idôpontjához idôzítették az alacsony tejárak miatti tiltakozást, melyen több mint tízezer termelô jelent meg. A jól
szervezett demonstráción a belga gazdák mellett német, francia,
bolgár és magyar tejtermelôk is részt vettek. A legalább 200 traktort felvonultató, tüzeket gyújtó és petárdákat robbantgató tejesek
megbénították Brüsszel közlekedését.
A nyomásgyakorlás eredményeként az uniós szakminiszterek ötszázmillió eurós, azonnal felhasználható, válságmentô intézkedéscsomag javaslatát fogadták el az uniós tejpiaci válság megfékezésének érdekében.
A félmilliárdot abból az összegbôl akarják kiutalni, amit még a
kvótarendszer hatálya alatt, a kvótákat túllépôk fizettek be büntetésként. Az Európai Bizottság honlapján közreadott információk
szerint a tagállamok a jövô évi közvetlen támogatások hetven százalékát október 16-tól elôleg formájában kifizethetik a tejtermelôknek. Emellett a termelôk további kiemelt támogatást kapnak
majd. A piac stabilizálásának érdekében egy új magántárolási metódust dolgoznak ki, az új piacok eléréséhez pedig export- és marketingtámogatást ad az unió.
Mire elég az ötszázmillió euró? Arra biztos nem, hogy megoldja
a válságot. Hogyan jutottunk ide, miért rendelt el Oroszország
embargót az élelmiszeripari termékekre? Az ukrajnai válság az,
mely beindította a láncreakciót. Az unió országai által elrendelt
szankciókra a másik fél embargóval válaszolt.
A kialakult szituációban az egyik legnagyobb problémát az embargó jelenti, melynek hatására a kelet-ukrajnai válság miatt az
Európai Unió tejtermelô gazdaságait hátrányosan érintô helyzet
állt elô. A Moszkva által életbe léptetett, importtilalom miatt az
uniós feldolgozóipar komoly kiesést szenvedett el, az árak pedig
olyan alacsony szintre kerültek, ami már a termelôk és feldolgozók költségeit sem képes fedezni.
A lengyelek, a hollandok és a dánok korábban sok sajtot és vajat adtak el az oroszoknak, az embargó óta viszont ezek a termékek piacot keresnek, nagyon nyomott áron megjelennek nálunk is
az áruházak polcain, kiszorítva ezzel a hazai termékeket.
z Mi lehet a kiút a mostani válságos helyzetbôl? A termelôk talpon maradásához a kormány az idei évben 50 milliárd forint támogatást nyújt. A nemrég beindított tejmarketing programeredményeként várhatóan majd növekszik a hazai tejfogyasztás. Némi
segítséget jelenthet a mostani UNIÓS „talált” pénz is. Ezek mind
enyhíteni tudják a tejtermelôk anyagi gondjait.
Áttörést azonban csak a magasabb hozzáadott értékkel rendelkezô tejtermékek mennyiségének növelésével, a feldolgozóüzemek fejlesztésével van esélyünk megoldani. A hazai fogyasztók és
a nemzetközi piac igényeit a korszerû technológiával felszerelt,
versenyképes áron elôállított nagyüzemi és kézmûves tejtermékekkel tudjuk kielégíteni.
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Kísértet járja be Európát,
a tejpiaci válság kísértete...
Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet
egyre fokozódik. Csapásokat adunk és csapásokat kapunk.
Az élet nem habos torta, Pelikán. A tanú címı filmbôl ide
citált képpel lehetne jellemezni a tejpiacon kialakult helyzetet.
Most szeptember elején még nem látható, hogy mitôl és
mikorra fog konszolidálódni a helyzet.

A

kialakult tejpiaci helyzetrôl és
az azonnali szükséges lépésekrôl tanácskoztak augusztus
közepén a hazai nyerstej termelésében leginkább érintett szakmai szerveztek, a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács, a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége, a Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete, a Magyartarka
Tenyésztôk Egyesülete és a Koncentrált Tejû Fajtákat Tenyésztôk Egyesülete közösen áttekintették és értékelték a kialakult tejpiaci helyzetet.
z Egyetértettek abban, hogy a jelenleg kialakult kedvezôtlen tejpiaci helyzetet az áprilistól megszûnt európai
uniós tej kvótarendszer, az orosz embargó, túltermelésbôl adódó kínálati
piac és a tej tizennyolc százalékos áfa
kulcsából levezethetô, évente több
tízmilliárdos hazai áfa csalás okozza.
z Közleményben fogalmazták meg,
hogy a tejszektor jövôje nem kizárólag
a tehenészetek és a tejfeldolgozók
ügye, hanem foglalkoztatási, népegészségügyi, és nem utolsó sorban
gazdasági kérdés is. A piacukat, tejelô
tehénállományukat, beruházásukat, a
munkájukat elvesztô hazai tejtermelôk, tejfeldolgozók valódi és hatékony
lépéseket várnak el a hatóságoktól, a
kormányzattól és Brüsszeltôl.
z Egységes álláspont alakult ki abban is, hogy azonnali kormányzati
döntések, illetve felelôsebb, a keleteurópai tejtermelôk problémáit is kezelô brüsszeli döntések szükségesek. Ellenkezô esetben a hazai tejtermelôk nem fogják tovább bírni a
nyomást: a tejelô tehénállomány létszámának csökkenésével, a beruházások lassulásával, illetve tejtermelôi tüntetésekkel nézhetünk szembe.

A MINISZTÉRIUM VÁLASZA
A SZAKMAI SZERVEZETEKNEK

a fogyasztói folyadéktej (UHT, ESL,
féltartós és friss; 3 literes tér fogatig
és kiszerelés típusától függetlenül)
kerüljön az 5 százalékos ÁFA körbe
2016-tól:
z A Kormány döntése értelmében,
2016. január 1-jétôl a sertés tôkehúsok
áfa-kulcsa csökken 27 százalékról 5 százalékra. Több termékkör egyidejû bevonására a költségvetési egyensúly fontossága miatt jelenleg nincs lehetôség.

z Az alábbiakban közöljük az FM válaszának egy részét a szakmai szervezetek
12 pontos javaslatára, a pontokat külön
jelöltük:

a tejtermelôi támogatások mielôbb és
maradéktalanul kerüljenek kifizetésre:

z A Földmûvelésügyi Minisztérium (FM)
tisztában van a tejpiacon tapasztalható
nehézségekkel. Az uniós válságkezelési
intézkedések egyelôre hatástalanok, ami
azt jelzi, hogy a jelenlegi problémát nem
lehet regionális szinten megoldani.

z A különbözô jogcímek kifizetése a rájuk
vonatkozó európai uniós és hazai szabályok szerint történik, idei évben minden
korábbinál nagyobb és európai szinten is
kiugró mértékû pénzügyi forrással segítve a tejágazatot.

az ellenôrzô hatóságoknak soron kívül kommunikálnia kell a tejágazati
áfa csalások kapcsán az eddig elvégzett és folyamatban lévô vizsgálatokat és azok várható eredményeit:

z A tej átmeneti nemzeti támogatás (tej
ÁNT) jogcímen 2015-ben, a 2014. évi
jogalap szerint fajlagosan 7,10 Ft/kg,
összesen 13,46 Mrd Ft kifizetésére kerülhet sor, amelybôl 2015. július 20-ig
13,235 Mrd Ft kifizetése történt meg. Az
év második felében elôleg címén fajlagosan mintegy 3,50 Ft/kg, összesen 7 Mrd
Ft körüli kifizetést tervezünk. Elôleget azok
kaphatnak, akik október 16-át követôen
SAPS elôleg kifizetésben részesülnek. Ennek megfelelôen a tej ÁNT elôleg kifizetése 2015. október 16-a után kezdôdhet.

z A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) és a társhatóságok
2014-ben vég zett vizs gá la ta so rán
összesen több mint 288 000 liter tejet
és tejterméket foglaltak le, valamint felszámoltak egy illegális tejpalackozó
üzemet. A 2015. május 6-19. között lefolytatott legutóbbi kiemelt ellenôrzés
során országszerte 218 forgalmazó helyen, mintegy 300 tételt, elsôsorban
alacsony áron értékesített import tejet
és félkemény sajtokat vizsgáltak. Az ellenôrzések elrendelése, illetve az eredmények kommunikációja a TTT mellett
mind az FM, mind pedig a NÉBIH honlapján megjelent, a médiában olvasható volt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az
elmúlt három évben a tejágazatban lefolytatott csaknem kétszáz adóellenôrzés során megközelítôleg 5,5 milliárd
forint adókülönbözetet tárt fel, és ezekrôl az eredményekrôl az adóhatósági
nyomozás érdekeinek figyelembe vételével folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt.

z A termeléshez kötött konstrukció keretében közel 69 millió EUR, közel 21 Mrd
Ft támogatás kifizetésére nyílik lehetôség. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a tejágazat szereplôi is számíthatnak arra, hogy a közvetlen támogatásokból 2015. október 16-át követôen
elôleg kifizetésre kerül sor. Ezen felül
azon termelôk esetében, akiknél a problémamentes jogosultság-megállapítás
erre lehetôséget ad, a végkifizetésre is
sor fog kerülni 2015 végéig.

alkupozícióik javítása érdekében a
termelôi csoportok és szer vezôdések
megerôsítése és támogatása váljon
prioritássá:
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z Az Európai Unió továbbra is támogatja
a termelôi szervezôdések létrejöttét, és
ezzel a gazdálkodók, termelôk alkupozíciójának erôsítését. Az Európai Bizottság
2015. augusztus 10-én jóváhagyta Magyarország 2020-ig szóló vidékfejlesztési
programját. Ennek megfelelôen ismét lehetôség nyílik a termelôi csoportok uniós
forrásból történô támogatására, a meghatározott szabályok szerint.

élelmiszeripari hatékonyságnövelô
és innovációs beruházási támogatási
programok azonnali elindítása:
z Az Európai Bizottság 2015. augusztus
10-én jóváhagyta Magyarország 2020-ig
szóló vidékfejlesztési programját. Ennek
megfelelôen a közeljövôben kiírásra kerülhetnek az élelmiszeripar fejlesztését
célzó pályázatok is.
z A Magyarországon megtermelt tej legnagyobb részét olyan feldolgozók vásárolják fel, amelyek a nagyvállalati kategóriába esnek. Ezek fejlesztési, beruházási támogatása a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban érvényes szabályok

értelmében a Vidékfejlesztési Programból és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programból nem támogatható.
E nagyvállalatok fejlesztése az európai
uniós állami támogatásokra és az adott
költségvetési elôirányzatokra vonatkozó
vonatkozó szabályok figyelembe vételével a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kezelt beruházás ösztönzési
célelôirányzat vagy a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kezelt nemzetgazdasági támogatás elôirányzat terhére valósítható meg.
kezdôdjön kormányzati szakmai konzultáció a hazai nyerstej 80-90 százalékát elôállító társas tejtermelô vállalkozások jövôjével kapcsolatosan:
z Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy a hazai boltok polcaira minél
nagyobb arányban belföldi alapanyagokból elôállított, jó minôségû magyar áru
kerüljön.

marketing pályázatok azonnali kiírása a fogyasztók meggyôzése érdekében:

z A TTT kezdeményezésére 420 millió Ft
költségvetési keret került elkülönítésre
közösségi tejmarketing feladatok végrehajtására.

szakmaközi szer vezeti együttmûködés további elmélyítése, további
egyeztetések a hazai kiskereskedelmi láncokkal:
z Az FM-mel való kiegyensúlyozott
együttmûködés révén a szakmaközi szervezeti tevékenységben rejlô lehetôségek
kihasználásában a TTT komoly munkát
végzett eddig. Elsôként kapott európai
uniós jog alapján nemzeti elismerést és
elsôk között sikerült más ágazati szereplôkre minisztériumi jogalkotás révén szabályokat kiterjeszteni.

a szerzôdéses kapcsolatok megerôsítése, és többek között a kereskedelemre történô kiterjesztése:
z A termelô és a nyerstej elsô felvásárlója között már korábban elôírt kötelezô
szerzôdéssel az ágazat egészében nem
oldódott meg a probléma, hiszen a fel-
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dolgozás és a kis- és nagykereskedelem
szereplôit az nem érintette. Ez a probléma a vonatkozó uniós jogszabály kialakításakor is felmerült, azonban nem sikerült uniós szintû megoldást találni rá.
a közétkeztetést bonyolító szereplôk
a magyar tej és tejtermékeket preferálják (a hazai tejfeldolgozóktól vásárló közétkeztetést ellátó/szállító
cégek tevékenyégéhez fizetési garanciát vállaljanak állami bankok):
z A közétkeztetésre vonatkozó jogszabályban a közös piacra vonatkozó európai uniós alapelvek értelmében a termék
származása szerint nem lehet különbséget tenni. A közétkeztetésben szerepet
vállaló piaci cégeket így nem lehet erre
kényszeríteni.

EU szintû, azonnali inter venciós beavatkozás, az intervenciós ár emelése
a jelenlegi önköltségi árhoz igazítva:
z Magyarország – ahogy számos más
tagállam is –, hosszú ideje szorgalmazza
az évtizedek óta változatlan intervenciós
árak korrekcióját, és a valós termelési
költségekhez történô igazítását. Egyéb
javaslatok mellett ez is szerepelt a 2015.
augusztus 3-án nyolc tagállam által
közösen jegyzett levélben, amelyet az
Európai Bizottság mezôgazdasági és
vidékfejlesztési biztosához, Phil Hogan úr
részére küldött. A Csehország által
koordinált levélhez Belgium, Bulgária,
Lengyelország, Románia, Szlovákia,
Szlovénia és Magyarország csatlakozott.
Ezt megelôzôen, 2015. május 20-án
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr is levélben fordult Hogan úrhoz, amelyben célzott segítséget kért a magyar tejtermelôk
számára.

a kormány döntése alapján történô
tejpor és vaj felvásárlás azonnali
elindítása:
z A tejporkészletek felvásárlására irányuló, ágazattól érkezô javaslatot a Kormány
több alkalommal tárgyalta és egyetértett
a piaci nyomás árukivonással történô
enyhítésének céljával. Ugyanakkor a
felvásárlási konstrukció részleteinek kidolgozása során megállapításra került,
hogy a megvalósítás eredetileg elképzelt
formája hazai és uniós jogi akadályokba
ütközik.

Az intenzív fogyasztásösztönzô kampányról
A magyar tej és tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére 2015. júliusában kampányt indított a Magyar Turizmus Zrt. A kampány célja a tudatos vásárlás fontosságának hangsúlyozása, a fogyasztásélénkítés és a
helyi értékek védelme. A promóciós kampányban a Magyar Turizmus Zrt.
Agrármarketing Vezérigazgatósága kóstoltatást és termékbemutatót
szervezett több kiskereskedelmi áruházlánc összesen 36 üzletében, szoros együttmûködésben a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal.

L

apunk Harcz Zoltántól, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetô igazgatójától kért információt a kampányról, melyet az alábbiakban közlünk.
„A Tej Terméktanács szakmai támogatásával július 13. és augusztus 13. között
megvalósított intenzív fogyasztásösztönzô kampány feladata a hazai fogyasztók
egészséges táplálkozásra, céltudatos vásárlásra ösztönzése volt. A fô hangsúly a
Tej Terméktanács által bejegyzett tej-szív logó és az ovális alakban található országjelzô kód megismertetésén volt.
A kampányban egyebek mellett óriásplakátok, online és nyomtatásban megjelenô
hirdetések, reklámspotok által ösztönözték
a fogyasztókat a magyar tejtermékek vásárlására, továbbá kizárólag Tej Terméktanács-tag kiskereskedelmi áruházláncok
összesen 36 boltjában kóstoltatásokra és
termékbemutatókra került sor. A Magyar
Turizmus Zrt. kampánya jól illeszkedik kö- Fotó: Tej Terméktanács
zösségi marketing tevékenységünkbe,
örömmel vettünk részt a szervezésben és biztosítottuk a szakmai hátteret.
A kampány éppen hogy csak lezárult, korai lenne valóságos eredményekrôl
beszélni. Ezek a fogyasztásösztönzô, „tudatformáló” kampányok hosszabb távon
fejtik csak ki hatásukat, ezért is rendkívül fontos a folytonosság.
Fontos eredmény, hogy a Földmûvelésügyi Minisztérium egy átcsoportosítással
420 millió forint külön forrást biztosít közösségi tejmarketing célokra. Ezen összeget az MT Zrt. a Tej Terméktanács szakmai „irányítása” mellett használhatja fel, kizárólag közösségi tejmarketing program finanszírozására. Örömünkre szolgál, hogy
miniszter úr a közelmúltban aláírta a forrásról és a feladatokról szóló szerzôdést.
A fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatfelvételre nyílik lehetôségünk az OMÉKon is. A szeptember 23-27. között megrendezendô kiállításon jelenlegi terveink
szerint a Tej Terméktanács önálló standon várja az érdeklôdôket.
Fontos tudni, hogy február 15-tôl azoknak a tejpiaci szereplôknek is kötelezô
pénzügyi hozzájárulást fizetniük a Tej Terméktanács közösségi marketing alapjába, akik nem tagjai a szervezetnek. A döntés lényege, hogy ezentúl azoknak is
hozzá kell járulniuk a közösségi marketinghez, akik eddig csak haszonélvezôi voltak az intézkedéseknek, de „külsô piaci szereplôként” nem fizettek. A kasszába
több olyan nagy multi cégnek is be
kell szállnia, amely a közösségünktôl
mostanáig távol maradt. Számítások
szerint a döntéssel rövid idôn belül
akár évente 100 millió forintra duzzadhat a terméktanácsi éves marketingalap, amelybôl egyre több fogyasztásösztönzô akciót finanszírozhatunk”
– nyilatkozta Harz Zoltán lapunk fôszerkesztôjének.
A fotók egy – Tej Terméktanács tag –
kiskereskedelmi lánc boltjában készültek
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Lajoskomáromban tejfeldolgozó és
vágópont építését tervezik, ha…
Lajoskomárom Fejér megye délnyugati részén fekvô község, 200 éves település,
a Batthyányi család azzal a szándékkal hozta létre, hogy hatalmas földterületeit
gazdaságosabban meg tudja mûveltetni jobbágyaival. Ezért herceg Batthyányi
Lajos egy országos körlevelet tett közzé, jófajta kedvezményeket ígérve az ide
letelepülni szándékozóknak. A földesurat szolgáló betelepülôk 1802-ben kezdték
benépesíteni a kijelölt területeket és a község a Lajoskomárom nevet kapta.
z A Lajoskomáromi Tejtermelô Kft. tehenészetének központjában a „Törzskönyvezett
holstein-fríz állomány, minôsített tenyészállat elôállító üzem” – védjegy tábla és Szili József ügyvezetô igazgató fogad bennünket. Arra kértem, hogy mutassa be nekünk
a gazdaságot és benne saját szerepét.
z Alapképzettségem mûszaki irányultságú.
Mint sokan mások, én is idejekorán pályaelhagyó lettem. Tehenészeti pályafutásom 1987Szili József
ben indult, mikor megbíztak mûszakvezetônek.
Az akkori vezetôm arra hívta fel a figyelmet, hogy a tehenek
kapcsán szükséges ismereteket nem lesz nehéz megszerezni,
nagyobb kihívás lesz majd az emberekkel megfelelô módon
bánni. Végigjártam a szamárlétrát. Voltam telepvezetô, ágazatvezetô most meg ügyvezetô vagyok. Megismertem a tennivalókat, benne a fizikai munkát is. Az elmúlt 30 évben folyamatosan képeztem magam. Az itteni tejtermelô tehenészet elôdje a
valaha szebb napokat látott, komoly állattenyésztô és növénytermesztô tradíciókkal rendelkezô Lajoskomáromi Gyôzelem
Tsz. volt. 2004-tôl Raskó György egykori államtitkáré volt,
tôle vásárolta meg a mostani tulajdonos, az Üveg-Ásvány Kft.
A Gecsén lévô Bovintej Kft. is hozzánk tartozik, ott szintén tejtermelés folyik.
A Lajoskomáromi tehenészetben 1380 a szarvasmarha van,
ebbôl 640 tejelôtehén a többi üszô, illetve hízlalásba fogott bika. A Bovintej Kft.nél 1180 az egyedszám, ebbôl 570 a tejelô
tehenek száma. Mindkét tejtermelô gazdaságban én látom el
az ügyvezetôi feladatokat. A két cégnél összesen 58 embernek
biztosítunk munkalehetôséget. A tulajdonos cég az építôiparban használatos alapanyagok bányászatával és az abból készített termékeket gyártásával foglalkozik. A dolomitból, melyet
tulajdonos cégünk bányász, lisztet készítünk. Vízzel és szalmával összekeverve ez képezi a pihenô boxok padozatát. A massza
öt rétegbe van felhordva és döngölve, mely elônyösen hat a
szomatikus sejtszám csökkentésére.

vezetést megelôzô években elfogadható volt a
tej átvételi ára, ezért a nyugati nagy tejtermelô
országokban jelentôs mennyiségû többlet tejet
termeltek. Átlépték a kvótában megengedett
határt is, hogy kihasználják a tej magas árának
kedvezô hatását.
A magas tejár az idei évvel megszûnt, mert a
piacok az ismert okok miatt beszûkültek, a felhalmozódott felesleg pedig alacsony áron elárasztotta az import piacokat, így többek között
az olasz piacot is, ahová gazdaságunkból 10
ügyvezetô
évig értékesítettük a tejet. Mivel a nyugati országok alacsonyabb áron tudták kínálni a tejet, mi a magasabb
árainkkal kiszorultunk az olasz piacról. Az import lehetôség
megszûnése után az Alföldi Tej Kft. a vásárolónk. Nagyon jól jött
számunkra a lehetôség, hogy hosszú távon biztonsággal tudjuk
értékesíteni a tejet és ráadásul tulajdonos társak lehetünk egy
közös érdek mentén szervezett, tejfeldolgozóval rendelkezô
cégcsoportban.
A másik tényezô a tej elôállításának költsége. A termelô oldaláról nézve ezen a területen van mozgástér, ebbôl az következik, hogy meg kell vizsgálni a költséghatékonyság oldalát.
Olcsóbbá kell tenni a termelést. Az olcsóbbá tételt két módon
lehet elérni. Egyrészt a takarmányozás révén, másrészt pedig a
tartáskörülmények okán. Az olcsóbb árat azért tudják produkálni a nyugati országok, mert kedvezôbb az éghajlat, mint nálunk
a takarmánynövények termesztésére.
Úgy gondolom, hogy a takarmányozásban fordulópont elôtt
állunk. Át kell értékelni a silókukorica szerepét. Az egy kiló siló-

z A kvótakivezetést követôen sokkal alacsonyabb a tej
felvásárlási ára. Ez milyen hatást gyakorolt gazdaságukra, mit tudnak tenni, hogy talpon maradjanak?
z Egy cég gazdaságos tevékenységéhez két dolgot kell megvizsgálni. Az egyik a tej felvásárlási ára. Ez a tényezô adott, azt a
termelô nem tudja megváltoztatni. Jelenleg mintegy 20 forint
veszteséget jelent minden egyes liter tej termelése! A kvótaki-

Tábla jelzi a tenyészállat elôállítást
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rôl évre növekszik ezeknek a költségeknek a nagysága, ezáltal a
vállalkozások tönkretétele. Az állami apparátusok, a kormányhivatal szakhatóságainak mûködése lassú, bonyolult és költséges.
z Bevezetôjében említette, hogy tehenésszé válásakor
azt mondta egykori vezetôje, hogy az emberekkel való
foglalkozás nehéz dolog. Ennyi év tapasztalata után hogy
látja ezt most?

Csendélet a borjúnevelôben
kukorica ára 15 forintra jön ki, mely igen soknak mondható. Ezzel szemben, ha nézünk egy mellékterméket, mondjuk a magas keményítô tartalmú kukoricatörkölyt, annak a keményítô
tartalmára visszaszámolt ára harmada a silókukoricáénak. Ennél a változatnál felszabadul a kukorica vetésterülete, ide fehérjehordozó takarmánynövényt tudunk vetni. Fehérjehordozót
kell tömegtakarmánynak beállítani és ezzel a nagyon drága import fehérjehordozót, a szóját is ki lehet váltani. A mi helyzetünket nehezíti, hogy a 145 hektár bérelt földterületen a tömegtakarmány szükséglet 1/3 részét tudjuk megtermelni. Szükségünk lenne még 200 hektár földterületre, mivel vásárlási
kényszerben vagyunk, növekszik a tejtermelés költsége.

HOSSZÚ TÁVÚ, KISZÁMÍTHATÓ
AGRÁRSTRATÉGIA KELL
z Mi éves üzleti terveket készítünk. Ebben elôre egy évre lekötjük az abraktakarmány mennyiségeket és árait. Ezzel függ
össze az a felvetésem, hogy kívánatos lenne egy hosszú távú,
kiszámítható agrárstratégia. A mostani helyzetet az jellemzi,
hogy évente változnak a gazdálkodás szabályai. Ilyen körülmények között öt évre elôre egy gazdálkodó nem tud tervezni, ellentétben a fejlett nyugati országokkal. Sajnálatos módon a termelés költségét az is növeli, hogy a gazdálkodásunkra jelentôs
improduktív, közvetlen és közvetett költségek rakodnak. Említhetném a számtalan kötelezô, vagy ajánlott és elkerülhetetlen
tagdíjat, a Terméktanácsi, TESZÖV, a Kamarai, aztán jogszabályban rögzített munkavédelmi tûzvédelmi, Élelmiszer Biztonsági Felügyeleti, az üzem-egészségügyi és fajtaoltalmi díjakat
stb. Éves viszonylatban ezek a költségek 15 milliós összeget
tesznek ki. A közelmúltban módom volt betekinteni több Angliában lévô tejtermelô gazdaság életébe. Ennek alapján tudom
azt kijelenteni, hogy mi olyan költségeket fizetünk, melyet Angliában nem is ismernek! Meggyôzôdésem, hogy a gazdálkodásra rakódott költségek túlzóak. Az állami bürokrácia nyomasztó
módon rátelepszik a gazdaságra. Lépten nyomon ellenôriznek
és büntetnek. Az a benyomása az embernek, hogy azért teszik
ezt, hogy saját fontosságukat bizonyítsák.
z Megállapíthatjuk, hogy rendszerünk, melyben a termelést végezzük bürokratikus és drága. Saját tapasztalatból mondom,
hogy az elôzô rendszerben ezek az adminisztratív jellegû költségek nem voltak ilyen nagyságrendûek. A rendszerváltás óta év-

z Nem könnyû feladat vezetônek lenni, a munka minden feltételét biztosítania kell. Az elôzô rendszerben könnyebb volt ennek az elvárásnak eleget tenni, mert a szövetkezet szociális hálóként is mûködött. Az akkori vezetôk szívügyüknek érezték,
hogy az adott településen mindenkinek legyen munkája. A mai
világban a gazdálkodónál az a legfontosabb szempont, hogy
minél hatékonyabb legyen a termelés. A tejtermelés területén
az elôrelépéshez a genetikát, a tartási körülményeket és a takarmányozási, technológiai és technikai fejlesztést szokták példának felhozni. És azt is hozzáteszik, hogy az eredmény majd
jön magától. Ez nem így van.
z Az emberi tényezô az utóbbi idôben el lett hanyagolva. Nemrég egy szûkebb szakmai közösség jóvoltából megismerkedtem
Lindell úrral, ki egy amerikai szaktekintély, vezetôképzô menedzser. Tevékenységét saját 40 éves tapasztalatára és John C.
Maxwell az „Aranyat érô vezetôi ismeretek” mûvére alapozza.
Megkérdezte tôlünk, hogy mennyi nálunk az ellés és vemhesülés között eltelt idô. Ez az idôtartam általában 140-145 nap. Ez
Amerikában mindössze 120 nap. Kiszámolta, hogy ez a 20 nap
különbség 67 ezer dollár veszteséget jelent évente egy 500 tehenet számláló gazdaságban. Azért hoztam ezt a példát, mert
ez tipikusan olyan terület, amelyen fôleg az emberi tényezô révén lehet változtatni. Természetesen ezen kívül még számtalan
emberfüggô kitörési pontot lehet feltárni.
z A dolgozót rá kell ébreszteni arra, hogy milyen fontos az ô
munkája,éreznie kell, hogy nemcsak az anyagi elismerés számít, hanem az elvégzett munka megbecsülése is. A vezetô
nagy ráhatást tud tenni már azzal is, ha a jól elvégzett munkát
megköszöni. Az a lényeg, hogy az emberek jó kedvvel, vidáman végezzék feladatukat. Már hallottam olyan példát is,
hogy a dolgozó annyira magáénak érzi a sikert, hogy felteszi a
facebookra a fejést.

Régi építésû istállókban mélyalmos tartás

www.tejgazdasagiszemle.hu

7
z Idén az Év tenyésztôje lett, tavaly pedig Mestertenyésztô díjat kapott. Milyen tenyésztési célokat szeretnének
megvalósítani?
z Az idén és 2014-ben is sikerült az ország második legszebb
Holstein fríz tehenének járó helyezést elhozni az Alföldi Állattenyésztési Napokon. Ezeken kívül 2000 óta számtalan díjat
nyertünk állatainkkal országos megmérettetéseken. Továbbra is
nagy hangsúlyt fektetünk a genetika segítségével a tenyésztési
célok megvalósítására. A teheneket és a tenyésztésbe vett
üszôket kimagasló teljesítményû csúcsbikákkal párosítjuk, hogy
eredményeinket növelni tudjuk. Laktációs termelésünk most
9900 liter, ez a teljesítmény most országos szinten az erôs középmezônyhöz való tartozáshoz elegendô. Ebben az évbe mindkét tehenészetünknél elérjük a 10.000 liter fölötti szintet.

A feldolgozó üzem félkész állapotban

z A magyar tejet népszerûsítô kampányról mi a véleménye?

z A vezetôi ismeretek átértékelt hasznosítását is lehet úgy tekinteni, mint a humán erôforrásba invesztált beruházást. Minden bizonnyal a megtérülése nem marad el. A befektetésnek
az is a hozadéka lehet, hogy csökken a fluktuáció. Erre fogunk
gyúrni a jövôben és biztos vagyok benne, hogy a csapat jobb
eredményeket ér el. Minden héten értekezletet tartunk, ahol
megbeszéljük a problémákat és közösen döntünk. Egy gazdaság teljesítményét 80 százalékban az emberi tényezôk határozzák meg.

z Nagy szükség van rá, hogy a jó minôségû magyar tejre felhívják a vásárlók figyelmét. Ezzel párhuzamosan az is kívánatos
lenne, hogy az olcsó külföldi UHT-s tejek lekerüljenek az üzletek polcairól. Támogatjuk a kezdeményezést, minden bizonnyal
meglesz ennek a kívánatos hatása. Igény esetén, ha szükséges
a kampányba mi is részt veszünk, minden segítséget megadunk. Mind gazdasági, mind közös erkölcsi érdekünk, hogy a
magyar fogyasztók megbízható, kiváló minôségû tejet és tejterméket fogyasszanak elérhetô áron.

z Az emberi tényezôvel kiemelt módon kell foglalkozni. Az élet
bármely területén mûködô termelési szisztémában meghatározó jelentôsége van az emberi erôforrásnak. John C. Maxwell tanításait adaptálom majd a két telepre. Elôször az kell, hogy kellôképpen elsajátítsam az ismereteket, késôbb majd meetinget
fogok szervezni a vezetôk számára. Elôször magamat akarom átvilágíttatni, ami abból áll, hogy lesz velem egy „árnyék
pszichológus” követ engem három napig mindenhová, figyeli a
tevékenységemet. Nem szól semmit, csak figyel engem. Három nap után pedig kiértékeli a tevékenységemet, hogyan döntöttem, kivel hogy beszéltem, milyen gyorsan döntöttem, milyen hangnemet választottam, milyen érzékenységet tanúsítottam, hogyan reagáltam az emberek által felvetett javaslatokra
stb. Itt kölcsönös megfelelésrôl van szó. Elôször nekünk vezetôknek kell megfelelni a dolgozók elvárásainak, hogy aztán ôk
is meg tudjanak felelni számunkra, de fôleg a tehenek számára. Ez nemcsak morálisan, de gazdaságilag is egy kitörési pont
további fejlôdésünk érdekében.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

z Milyen fejlesztéseket ter veznek gazdaságukban?
z A fejlesztések függvénye az, hogy sikerül-e a tömegtakarmány
megtermeléséhez szükséges bérelt földterülethez jutni. A meglévô 145 hektár mellé 200 hektár földterületre lenne szükség. Ennek hiányában nem tudjuk a tervezett fejlesztéseket megvalósítani és a Lajoskomáromi Tejtermelô tehenészet és az ott dolgozók sorsa bizonytalanná válik. Az istállókorszerûsítés, az új fejôház tervei már elkészültek. A tejfeldolgozó félkész állapotban van,
napi 30 ezer liter tej feldolgozására lesz alkalmas. Minôségi sajtokat és fermentált termékeket szeretnénk gyártani. Kész van a
vágópont terve is. A bikák és a selejtezett tehenek hasznosításában jelentôs változást hoz majd a vágópont megépítése és a
húsnak a helyi, illetve több nagyvárosban történô értékesítése.
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Új termékkel rukkolt
elô a FINO-FOOD Kft.
Tejfeldolgozásuk több mint 120 éves gyártási hagyományokra
tekint vissza, hiszen az alapító, Strausz Antal, 1889-ben
kezdte meg sajt és vaj gyártását a régi tamási telephelyen.
Ezt a hagyományt szeretnék tovább örökíteni Kaposváron is,
megôrizve az évszámot új hivatalos logójukban. Ezzel
szeretnék bizonyítani, hogy bár modern technikával, de a
régi, hagyományosan jó minôségû, kizárólag tejbôl, mesterséges adalékanyagoktól mentesen készítik termékeiket.

F

INO-FOOD Kft. minôségpolitikájának köszönhetô, hogy termékeik
közül kiváló védjegyet kapott a
Prémium Hungaricum Egyesület, a Kárpát Medence Specialitásainak Érdekvédô Szervezetétôl a Szegzardina, valamint
Tokajis sajtjuk. Ugyanakkor a Kiváló Magyar Élelmiszer védjeggyel is büszkélkedhet az elôbb említett Szegzardina, és
Vinoforo sajtjuk is.
z Úgy értesültünk, hogy új termékkel
rukkolnak elô. Bemutatná az új terméket? – kértük Szommer Gábortól,
a FINO-FOOD Kft. Kereskedelmi és
beszerzési igazgatójától.

z Egy, a magyar piacon hagyományos
termékrôl van szó, hiszen az új termékünk a túró. Ami újdonság, a friss íz, a
gyártástechnológia és a zárt csomagolási technológiának köszönhetôen a megszokottnál hosszabb szavatossági idô.
z Alapanyaguk több mint fele Somogy me gyé bôl, sa ját tu laj do nú
tehenészeti telepeikrôl származik.
A Dél-dunántúli régióból egészítik ki
a hiányzó mennyiséget, elôtérbe helyezve a közeli tejtermelôket. Hány
tehenük van, és mekkora területen
gazdálkodnak?

z Jelenleg 2700 tejelô tehén és 3000
szaporulatuk van a cégcsoporthoz tartozó tehenészeteinkben. Körülbelül 1400
hektáron gazdálkodunk magunk. A takarmány többi részét igyekszünk a szomszédos gazdaságoktól megvenni, a szénát
például teljes egészében a szomszédos
gazdaságoktól szerezzük be.
z A minôségi élelmiszer elôállításában alapvetô dolognak tartják a minôségbiztosítási rendszerek mûködtetését, ezért vezették be az élelmiszergyártás területén a legmagasabb
szintû minôségirányítási rendszert,
az IFS-t (International Food Standard). A pályázati támogatások segítségével végrehajtott technológiai fejlesztések, modern feldolgozógépek
beszerzése szintén a minôségi termékek elôállítását szolgálják. Mondana valamit a fejlesztéseikrôl és további ter veikrôl?
z A 2014-es év a savanyított termékgyártó üzemünk fejlesztésérôl szólt. Fejlesztettük levegôrendszerünket, de a
csomagolóanyag és a személyi higiéniát
is javító épület átalakításokat is végrehajtottunk, természetesen nemcsak pályázati támogatással. Új csomagológépsort üzemeltünk be, mely jövôben termékfejlesztési lehetôséget jelent szá-

A stratégiai megállapodás aláírása

munkra az említett üzemegységben. Elsôsorban külföldi piacokon is életképes
hosszú szavatossági idejû termékek fejlesztésén dolgozunk jelenleg.
z Tejüzemükben korszerû szennyvízkezelô rendszer mûködik, a gyártás
során keletkezett mellékterméket
sem engedik a lefolyóba: az értékes
savóból a nemrég üzembe helyezett
savószûrô berendezéssel értékes
anyagokat nyernek ki. Alkalmaznak-e
külön embert arra, hogy a környezetvédelemre figyeljen?
z Külsô vállalkozó segít a jogszabályi elôírások betartásában illetve az ezt meghaladó környezetvédelmi tevékenységeinkben. A hulladék szelektív gyûjtése és újrahasznosítása részlegesen megoldott,
ennek teljes körû megvalósításához várnánk az ipari mûanyag csomagolóanyaghulladék felvásárlásra vonatkozó szabályozások módosítását.
z Több mint négy éve tartó kormányzati erôfeszítéseknek köszönhetôen
Magyarországon az elsôk között alakult meg egy GMO mentes egyesület,
a GMO mentes Magyarországért
Egyesület. Nagyon fontos, hogy több
termékük GMO mentes, és termékeik gluténmentesek – hogyan tudják
ezt teljesíteni?
z Törekszünk a GMO mentességre,
igyekszünk a saját tehenészeteinkben a
szója beszerzésünket kontrollálni, de
még nem tudjuk 100 százalékban biztosítani, hogy kizárólag GMO mentes legyen. A magyar tejgazdaság közös célkitûzése, hogy 100 százalékban GMO
mentesítsék a takarmányozáshoz felhasznált szóját. Az egyéb takarmányaink
természetesen GMO mentesek és számunkra nagyfokú biztonságot jelent,
hogy cégcsoporton belül mi magunk garantáljuk a saját tehenészetekben felhasznált hazai termesztésû takarmányok
GMO mentességét. Az egyéb nem tej
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alapanyagaink beszállítóitól pedig megkérjük ezeket a tanúsítványokat. Az üzemben nem használunk glutén tartalmú
adalékokat ömlesztett termékeinkben
sem, így garantálható a gluténmentesség minden termékünknél.
z Milyen mértékben érinti Önöket a
tejkvóta eltörlése? Az országos tejfeldolgozási kapacitásból mekkora
szeletet hasítanak ki?
z Tejfolyadék alapon vetítve a Magyarországon megtermelt tej 5 százalékát vásároljuk fel. Természetesen, mint mindenkit az ágazatban, minket is negatívan
érint a tejkvóta eltörlése, de hosszú távon ennek ellenére optimisták vagyunk.
z A régióban pozitív hírük van arról,
ahogy a munkatársaikról gondoskodnak. A munkavégzéshez szükséges ismereteket a cég által támogatott tanfolyamokon, tréningeken sajátítják el.
Egy ötletösztönzô rendszert is bevezettek, a hasznos, hatékonyságot növelô ötletekért a dolgozók jutalmat
kapnak. Csapatépítô tréningeket is
tartanak, és közös kirándulásokat is
szerveznek. Beválik ez a munkásoknál? Jobban dogoznak? Jobb a hangulatuk? Családiasabb a légkör?

Csapatépítô tréningen
Igen. Hiszünk benne és közvetlen beosztottaimon, csapatomon is érezhetô a pozitív irányú változás. Azt gondolom, hogy
a kulcsmunkakörökben a fluktuáció jó
mérôszám. Büszkén mondhatom, hogy a
fiatal, pályakezdô, diplomás kollégáinkat
is sikerült hosszútávon megtartanunk és
ez bizonyosan köszönhetô a családias
légkörnek és biztonságnak, melyre a cég
mûködtetésénél törekszünk.
z Megnyitották a „Gasztronómiai örömök somogyi tárházát” amelynek
alapötletét a Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat
ihlette. Mit szeretnének ezzel elérni?
Van-e sikere?

Tej Világnapi rendezvényünk
z Amikor a kaposvári üzemünk megépült, szerettük volna felvállalni a régióban a sajtkultúra fejlesztését. Szeretnénk, ha nemcsak a szendvics, a pizza,
spagetti alapanyagaként gondolnának
a somogyiak a sajtra. A Gasztrotéka ezt
a célt is szolgálja. Úgy éreztük, hogy
az említett rendezvénysorozat kapcsán a
somogyi emberekben meg is van a nyitottság a különlegesebb sajtjainkra és
örülnek egy ilyen helynek. A rendezvényház sikeresen mûködik, de mint mindenben, itt is szeretnénk továbbfejlôdni, hiszen ez tart életben bennünket. Idén egy
fô állású alkalmazottal bôvül a létszám a
további növekedés érdekében.
z Sokat tesznek szûkebb hazájukért,
Somogyországért. A Megyei Könyvtár
kapja meg a feleslegessé vált mezôgazdasági, illetve kereskedelmi szaklapokat és a város mûködését is segítik. Hozzájárulnak a város ünnepi
díszkivilágításához, óvodák jótékonysági báljait támogatják, Kaposvár takarításában is besegítenek, versenyeket is támogatnak. „Meghálálja”
ezt a város?
z A kaposvári városvezetés számára valóban fontos az élelmiszeripar fejlôdése,
fejlesztése. Az egyetemmel együttmûködve valóban jó projekteket készítenek,
amelyek mind elôbbre viszik a több,
kisebb-nagyobb kaposvári élelmiszerfeldolgozó üzemet. Rendszeresen van lehetôségünk a helyi iparági szereplôkkel
konzultálni, egymástól tanulni a városvezetés által szervezett programokon.

Cégcsoportunkhoz tartozik
a Bos-Fruch Agrárszövetkezet.
Képünkön Bakos Gábor
állattenyésztési igazgató
z Mi a véleménye a minisztérium
által indított magyar tej- és tejtermékek 420 millió forintos kerettel
megindított marketing kampányáról?
Hogy van megelégedve a Tej terméktanács mûködésével? Mit tehetnének jobban?
z A kezdeményezés a marketing kampányról mindenképp pozitív, de pontos
értékelést csak a részletes kampányterv
kidolgozását követôen tudunk mondani.
A terméktanácsok közt talán az egyik
legszervezettebben a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács mûködik,
ami sok részsikert ért el az elmúlt években. A legnagyobb kihívást azonban nem
tudta teljesíteni, hogy a magyar termékek polci aránya jelentôsen bôvüljön
minden tejtermék kategóriában. Ez lesz
a következô években is a Terméktanács
legnagyobb kihívása.
2 BÓDI ÁGNES
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Timáron mertek
nagyot álmodni
Timár községet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találjuk.
A kanyargós Tisza bal partján terül el. A Nyírség peremén,
a Hegyalja közelében. Nyíregyháza, a megyeszékhely,
innen 35 kilométerre van. A település neve az egykor itt
élt emberek tímár foglalkozásából ered, lakóinak száma
1.500 körül van. Közvetlenül a falu mellett, az egykori tsz.
majorban találjuk a Milk-Tim Kft. korszerû tejtermelô
tehenészetét, mely családi gazdaságként mûködik.
A családfô, Varga Zoltán, a vállalkozás vezetôje fogad
bennünket, arra kérem, mutassa be a gazdaságukat.

V

állalkozásunk létrejöttéhez viszsza kell nyúlni a rendszerváltáshoz. Sokat vártunk a rendszerváltástól, abban reménykedtünk, hogy
pozitív hatású változások lesznek majd.
Nagy volt a csalódás, mikor kiderült,
hogy az Antall kormány privatizációs politikája nem a magyar emberek érdekeit
képviseli, hanem teret enged a külföldi
tôke térnyerésének. Mi itt helyben úgy
gondoltuk, hogy meg kell ôrizni a szövetkezeti idôben elért eredményeket és reformok révén továbbfejleszteni azt. Sajnos nem ez történt, megszûnt a szövetkezet, mi is kényszerpályára kerültünk.
Elôször azt terveztük, hogy fuvarozással
foglalkozunk. Ezt az elképzelést felülírta
egy másik.
z Négy barátommal összefogva megvásároltuk a tsz. tehenészeti telepét.
Nemsokára kiderült, hogy barátaimnak
nem pálya az állattenyésztés, így egyedül maradtam. Mikor ez a helyzet elôállt, feleségemmel úgy döntöttünk, hogy
megalakítjuk családi cégünket a MilkTim Kft. Ekkor 1993-at írunk. Van egy
közös cégünk, de nincs az állattartáshoz
kellô ismeretünk. Korábban nem ezzel
foglalkoztunk. Én gépkocsivezetôként
dolgoztam, feléségem könyvelô volt a
tsz-ben. Hozzáláttunk hát a szükséges
ismeretek megszerzéséhez, tanulmányoztuk a szakkönyveket. Késôbb pedig
lányunktól is sok segítséget kaptunk,
ki az agrártudományi egyetemen megszerzett tudásának átadásával segített
nekünk.

Varga Zoltán a vállalkozás
vezetôje feleségével
z Aztán lassan minden a helyére került.
Vállalkozásunkban én vittem a szakmai
tevékenységet, feleségem, Ida asszony
meg a „pénzügyminiszteri” teendôket.
Gazdálkodásunk kezdetén a tejelô állomány 60 egyed volt, ez a létszám most
eléri a 150 -et, és a teljes szarvasmarha
létszámunk 340. Lépésrôl, lépésre haladva úrrá lettünk a nehézségeken, folyamatosan tanultunk és fejlesztettünk,
melynek jóvoltából jöttek az eredmények. Most a telepi átlaga már 31,5 liter.
Az ÁTK. Kft által végzett ellenôrzési adatok alapján a termelt tej mennyiségi és
minôségi mutatói tekintetében a megyei
rangsorban az elôkelô hatodik helyen
vagyunk.
z Kezdettôl fogva arra törekedtünk, hogy
mind a négy gyermekünk az agrárium területén maradjon. Valamennyien mezôgazdasági szakképzettséget szereztek,
közülük ketten a családi vállalkozásunkban dolgoznak. Rajtuk kívül még 16 fônek biztosítunk munkalehetôséget.

z Milyen fejlesztéseket valósítottak
meg a családi gazdaságukban?
z Tevékenységünket 23 éve alatt folyamatosan fejlesztettük. Minden pályázati
lehetôséget kihasználtunk és a jövôben
is ezt tesszük. Azt vallom, hogy nem kell
attól félni, ha az önerô biztosításához
banki hitelt kell felvenni, mert a beruházás hozadékából a hitelt ki lehet fizetni.
Az elsô fejlesztések a kötötttartású istálló mélyalmossá történô átépítését és
a fejôház megvalósítását jelentették. Ez
nagy lépés volt a korábbi idôszakhoz képest, de nem elégséges a hatékony tejtermelés megvalósításához. Az ATK-s pályázat megnyerésével tudtunk aztán a
kor színvonalának megfelelô, hôszigetelt,
pihenôboxos, párásító berendezéssel és
trágyalehúzó szánnal felszerelt istálló és
2x6-s DeLaval halszálkás rendszerû fejôház, valamint a hígtrágya tározó építésébe belevágni.
z A 320 millió forintos pályázati beruházás önrészének biztosításához nem volt
elegendô pénzünk, banki hitelre volt
szükség. A hitelválság idôszakát éltük
2008-ban, mikor igencsak megkopott a
bizalom a bank és az ügyfelek között.
A bankos ügyintézô nem akarta megérteni, hogy a tervezett 30 százalékos tejtermelési növekedés nagy része a beruházás
jóvoltából valósul majd meg, nem kell ahhoz több takarmányt felhasználni. Végül
egy éves egyeztetés eredményeként sikerült hitelhez jutni és ennek segítségével
megvalósítani a fejlesztéseket.
z A tartástechnológia korszerûsítése
mellett mely terület az, melynek a fejlesztésére nagy hangsúlyt fordítottak?
z Nagy gondot fordítunk az állattartás
korszerûvé tétele mellett a genetikai mutatók és a takarmányozás javítására. Ennek a három fô területnek a célkeresztben tartásával elértük, hogy a korábbi
laktációs termelésünk mely 5500 liter
volt, most ez a mutató közelíti a 9500
litert. A tej zsírtartalma 4 százalékos,
fehérjetartalma pedig 3,2 százalék.
z A genetikai mutatók javítására 2006 óta
az egyedi bírálat és célpárosítás eszközét
használjuk. Ebben az Sz-Consult Kft.-tôl
Szônyi Viktor szakember van segítségünkre, ki a frissen ellett teheneket elbírálja és
a tehén elônytelen tulajdonságainak javítására olyan bikát társít, melynek révén
javulnak az utódok tulajdonságai.
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A 2x6-s DeLaval rendszerû fejôház
z A saját földterület 60 hektár szántó,
30 hektár saját legelô és a nemzeti parkból megmaradt 30 hektár legelô arra
elegendô, hogy a silókukoricát és a lucernát megtermeljük. Ez a terület, fôleg
ha az állomány létszámát növelni szeretném, nem elegendô. A tehenek abraktakarmányát a környezô gazdáktól vásárolom. A takarmányozási koncepciónkban
több változtatás is történt. Az elsô ilyen
váltás az volt, hogy korábban nem kaptak a tehenek silókukoricát, helyette kizárólag a konzervüzembôl szállított csemegekukorica-csuhé volt a tömegtakarmány alapja. Most is használjuk ezt az
ipari mellékterméket kiegészítésként a
silókukorica mellett. Aztán rájöttünk arra,
hogy az optimálisnál nagyobb mennyiségû rost etetése elônytelen a tehenek takarmányozásában. Ezért úgy döntöttünk,
hogy felére csökkentjük a silókukorica
mennyiségét és helyette lucerna és vetett fû (olaszperje) szenázst adunk. Az
abraktakarmányt mi állítjuk össze saját
darálónk és keverônk van, tápot nem vásárolunk. Szóját magyar termesztésût
etetünk, mely garantáltan nem génkezelt. Mivel elég nagy mennyiségben etetünk erjesztett takarmányt mely savas
kémhatású, ennek ellensúlyozására a
közismerten lúgos kémhatású szódabikarbónát használjuk. A receptúrát a deb-

Új korszerû istálló

Tóth Gábor telepvezetô mutatja be az istállót
receni Coop-No-Rin Kft szakembere, Kósa Levente állítja össze a telepvezetôvel
együttmûködésben. Az új betakarítású
takarmányokat laborban megvizsgáltatjuk és annak tartalmi összetételéhez igazítjuk a receptúrát.
z Idôközben bekapcsolódott a beszélgetésbe Tóth Gábor telepvezetô.
A fiatal szakember elmondta, hogy
Nyíregyházán szerezte meg ismereteit, harmadik éve dolgozik itt. A telepvezetôi tennivalók mellett az inszeminátori tevékenységet is ellátja.
Arra kérem, ossza meg velünk tapasztalatait.
z A csülökkörmözést évente egy alkalommal, szakemberekkel végeztetjük. Az
ô visszajelzésükre hagyatkozva mondom,
hogy nem találtak még olyan telepet,
mint a miénk, ahol ilyen jó a csülök szilárdsága. A szódabikarbóna használatával melyet a TMR-be keverünk be, fent
lehet tartani az optimális PH értéket,
megelôzhetô a savasodás. Ezzel magyarázható, hogy telepünkön nincs bendô
acidózis, mely potenciális veszélyforrást
jelent a sántaság kialakulására. A pihenôboxos elhelyezés jóvoltából tôgybetegségek elôfordulása nem gyakori a szomatikus sejtszám mennyiség folyamatosan a megengedett határérték alatt van.
A Bos-Plus Kft. megfigyelô rendszerét
használjuk telepünkön. Tudomásom szerint ez most a legfejlettebb technológia.
Elônye, hogy a lépésszámláló adatai
nagy távolságból is leolvashatók. A leolvasott adatokat a program automatikusan kiértékeli, és javaslatot tesz az optimális termékenyítési idôpontra. A telepen 80% körül van a termékenyítés hatásfoka. A magas tejhozamú teheneknél
általában rosszabb ez az arány. Általános
tapasztalatunk, hogy minél nagyobb tej-

hozamú a tehén, annál nagyobb odafigyelést, jobb kiszolgálást igényel.
z A jó minôségû tej hogy talál gazdára, vannak-e értékesítési problémáik?
z Az extra minôségû tejet a Friesland
Campina vásárolja meg és dolgozza fel a
mátészalkai gyárában. A hektikusan változó tej felvásárlási ára és a több lábon
állás igénye arra ösztönzött bennünket,
hogy kipróbáljuk a közvetlen értékesítést.
Tavaly vettünk egy tejértékesítô autót és
elkezdtük a szomszédos falvakba a tejet
literenként 180 forintos áron értékesíteni. Meglepô módon olyan jó volt a fogadtatás, hogy nem gyôztük egy autóval kiszolgálni a vásárlói igényeket, ezért beállítottunk egy másik autót is. Kiderült,
hogy az emberek szeretik a jó minôségû
házi tejet. A mozgóboltból értékesítésre
kerülô tej 4 százalékos zsírtartalmú és
3,8 százalékos fehérjét tartalmaz. Azt tapasztaljuk, hogy elsôsorban a falvakban
van igény erre a szolgáltatásra, itt még
emlékeznek a régen volt házi tej ízére.
A városlakóknál már megkopott ez az
emlékkép, ôk megelégednek a szupermarketekben kapható UHT-s tejjel is.
z A további fejlesztések érdekében
milyen merész álmokat dédelgetnek?
Az eddig látott és halottak alapján
biztosra veszem, hogy a következô
években is „tövig nyomják a gázt”.
z Az üszôszaporulat már lassan eléri azt
a szintet, hogy egy másik istállót kell építeni. Már tervbe vettük megépítését, melyet majd fejôrobottal tervezünk felszerelni. Amennyiben nem tudjuk megoldani
az állatlétszám utáni földterület biztosítását – a nemzeti parknál a 20 év után lejáró bérleti szerzôdést nem hosszabbítot-

Â

12
ták meg – úgy errôl a fejlesztésrôl valószínû le kell mondani. Ebben az estben
az üszôszaporulat értékesítésre kerül.
z A feldolgozás tekintetében is tervezünk
lépni. A tervek már elkészültek a feldolgozó megépítésére. Túrót, tejfölt, vajat
és rövid érlelési idejû sajtot fogunk majd
készíteni. A tervek szerint az állomány
növelése révén a tejtermelés mennyisége is növekedni fog. Ebbôl napi 2000 litert dolgozunk majd fel, közvetlenül értékesítünk 1500 litert, a maradékot pedig
átadjuk a felvásárlónak.
z Az iskolatej programhoz is szeretnénk
csatlakozni. Azt tapasztaljuk, hogy olyan
cégek is beszállítanak a program keretén belül, akik nem foglalkoznak termeléssel, csak felvásárolják a tejet. Ezt
helytelen gyakorlatnak tartom. Az lenne
a normális, ha a településeken az iskolák a helybéli gazdáktól vásárolnák meg
a tejet.
z Mi a véleménye a tejpiacon kialakult helyzetrôl? Az agrárpolitika most
az állattartást segíti, mennyire elégedett ezzel?
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z Közismert, hogy a tej felvásárlási ára
most olyan alacsony, hogy nem fedezi
annak elôállítási költségét. Mi a Friesland felé értékesített tejért literenként
77 Ft-t kapunk. Van ígéret az állam részérôl az új rendszerû támogatásra, annak kifizetésének idôpontja még nem ismert. Attól tartok, ha nem érkezik idôben
a segítség, elindulhat a tejtermelôk körében egy csôdhullám.
z A Bodrogzugban lévô nemzeti park kaszálóját 20 éve béreltük, onnan takarítottuk be a fûszénát 300 hektárról. Az idei évre már nem újították meg a szerzôdést,
nem is adták oda másnak, saját maguk
akarják azt a jövôben hasznosítani. Az idén
még hallgatólagosan biztosították a kaszálási lehetôséget, mi ugyanúgy mûveljük,
mint a korábbi években, csak a földterület
után járó támogatást már nem kapjuk
meg. A program, mely szerint az állattartó
gazdákat földhöz kell juttatni, itt nem érvényesült, annak ellenkezôje történt. Sajnálatos az, hogy nincs stratégia az agráriumban. A szabályozók gyakran változnak és
nem a szakmapolitika jegyében születnek.
Ilyen feltételek között a gazdálkodónak nehéz hosszú távra tervezni.

z A Tej Terméktanácstól milyen segítséget kapnak munkájuk végzéséhez?
z Jó dolog látni és tudni, hogy a Terméktanács keményen kiáll a tejtermelôk érdekei mellett. Az elôzô idôszakhoz képest
fejlôdés van ezen a téren. Úgy gondolom,
hogy a kis családi gazdaságok érdekeivel
nem kellô mértékben foglalkozik. Ez megnyilvánul abban is, hogy a vezetôség tagjai között nem található azok képviselôje.
Pedig fontos lenne, mert egy családi gazdaságnak más jellegû problémája van,
mint egy nagygazdaságnak. Másik észrevételem az, hogy a regionális gyûléseken
és egyéb fórumokon elhangzott javaslatainkra, észrevételeinkre nincs visszajelzés,
nem tudjuk mit hasznosítottak abból.
z Nem érthetô, hogy a tejkvóta alapú támogatást azok a gazdaságok is kapják
2020-ig, akik régen megszüntették a tejtermelést és most húsmarha tenyésztéssel
foglalkoznak. Ugyanakkor, aki most kezd el
foglalkozni tejtermeléssel, az meg nem részesül ebbôl a támogatásból. A Terméktanács által nemrég elindított marketing
kampányról még nem tudunk.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Nemzetközi sajtverseny
a Borfesztiválon

A

Szega Foods Kft. szervezésében az idén harmadik
alkalommal rendezik meg Budapesten a nemzetek
sajtversenyét. Tizenhét ország egy-egy sajtja vesz részt
a versenyen.
Megismerhetô lesz az Egyesült Államokból érkezett sajt,
de kóstolhatók lesznek Ausztria, Belgium, Csehország,
Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svájc sajtjai is.
Magyarországot Magyaralmási Agrár Zrt. tejüzemébôl
származó, Pater nevû, hagyományos érlelésû, tehéntejbôl
készült, apátsági kézmûves sajt képviseli.
A közönség a borfesztiválon kóstolhatja meg és adhatja le szavazatát, de lehet szavazni a verseny honlapján is.
Amelyik a legtöbb szavazatot kapja, elnyeri a „Magyarország Kedvenc Sajtja” címet.
2 L.B.

13

www.tejgazdasagiszemle.hu

Az Agrometal brand
Az Agrometal cégcsoport 25 éves fennállása során közel
270 tejüzemet épített és üzemelt be a világ 12 országában.
Az új tejüzemek mellett az általunk vagy más gyártók
által épített tejüzemek folyamatos korszerûsítése,
termelésének bôvítése is egyik kiemelt célunk.
KORSZERÛSÍTÉS
ÉS TECHNIKAI-TECHNOLÓGIAI KNOW-HOW

AGROMETAL STERIL
TÚRÓGYÁRTÓ-TÚRÓHÛTÔ RENDSZER

z Világszínvonalú pasztôreinket több világcégnek is gyártjuk,
szállítjuk. Magyarországon és Oroszországban 6 üzemben
termel legújabb fejlesztésû 10-30.000 l/ó kapacitású folyamatos rikottagyártó gépsorunk, amivel automatikus üzemben 3-3,5 % rikottatúrót állítanak elô.

z Túrógyártásnál megvalósítottuk a folyamatos alvadékszûrést és a túró steril körülmények közötti alagúthûtését.
Ennek eredményeként a túrót 3-5 °C hômérsékleten csomagol-hatjuk. Mindezek eredményeként gyártóink elérték a
szavatossági idô 30-50 %-os hosszabbodását.

Fotóinkon a moszkvai (Dubna) 100.000 literes tejüzem Agrometal túrógyártó és 1.000 kg/ó teljesítményı túróhûtô alagútja látható.

Vízszintes és függôleges túró- és sajtkád

Túróhûtô alagút, 1000 kg/óra

4x5000 literes joghurtkádak

10.000 l/óra kapacitású tejpasztôr 10 perces hôntartóval
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Olvasói levél a dániai tejtermelésrôl
Szakál Tamás vagyok, 2015-ben végeztem a Corvinus Egyetem
Élelmiszermérnök karán. A diploma megszerzése után éltem
a kínálkozó lehetôséggel, jelentkeztem egy pályázatra,
melynek az volt a lényege, hogy gyakorlati munkára kerestek
jelentkezôt Dániába egy családi tejtermelô tehenészetbe.

A

mi családunk is tejtermelô tehenészetet tart
fönt és gazdálkodik,
ezért is érdekelt, hogy Európa
fejlettebb felén mit csinálnak
másként, mivel érik el a hatékonyabb gazdálkodást.
z Az ottani külföldi tartózkodásom alatt az internet segítsé- Szakál
gével találtam rá a Tejgazdasági Szemle online változatára, melybôl
hasznos információkat kaptam a tejtermelés aktuális kérdéseirôl. Úgy gondoltam, hogy a Dániában szerzett tapasztalatokat megosztom a lap olvasóival, hogy
legyen rálátásuk mennyiben mások ott a
feltételek, milyen sajátosságok jellemzik
a gazdálkodást.
z A tejtermelô családi vállalkozás, ahol
gyakornok voltam Dánia északi részén
Aalborg várostól 20 km-re Stovringban
található. Egy 60 év körüli házaspár
és két felnôtt fiuk lakik a tanyán, mely
a tehenészeti telep közelében van és
négy alkalmazott segítségével viszi a
gazdálkodást. A földterület nagysága
400 hektár volt, ezen termelték meg
a tehenek számára a tömegtakarmányt,
a silókukoricát, a lucernát és az abraktakarmány alapjául szolgáló takarmány

búzát. A vemhes üszôket a
legeltetési idôszakban a legelôn tartották, így oldva
meg takarmányozásukat. A
családi gazdálkodásnak erre fe lé nagy ha gyo má nyai
vannak. Az ô esetükben is
apáról fiúra száll ez a tevékenység. Egészen pontosan
náluk már ez a hatodik geTamás
neráció. A birtok itt nem
öröklôdik, most van folyamatban, hogy
az idôsebb fiú vásárolja meg a birtokot
a szülôktôl. A vásárlás a föld piaci értékén történik, ha kevés az összegyûjtött
pénz, a birtok értékének hetven százalékáig kölcsönt vehet fel a hitelintézettôl. A tehenészeti telepen keletkezô bevételt a tulajdonos csak a telep fejlesztésére használja, egyéni célra azt nem
lehet használni. A családi vállalkozás
tagjai is munkabért kapnak a saját maguk által vitt vállalkozásból.
z Dániában földet csak magánszemély
birtokolhat. Itt az lehet farmtulajdonos,
aki a tanyáján lakik, letette a megfelelô
vizsgákat, amelyek nemcsak mezôgazdasági, hanem üzemvezetési, számítógépes és egyéb ismeretekbôl is állnak.
A tanyától legfeljebb 15 km távolságra
fekvô földterület kerülhet tulajdonba.

z A tejtermelô gazdaságban egy régebbi
és egy újabb építésû telep volt, ahol 300
Holstein-fríz tehén és szaporulata volt.
A fejôházuk 2x16 állásos DeLaval típusú
volt, napi kétszer fejtek. Volt egy nagytermelésû csoport is, ezeknél három alkalommal fejtek. A tehenek elhelyezése
250 férôhelyes pihenôboxos istállóban
történt, a boxokban alomként homokot
használtak, amit 3-4 hetente újra töltöttek. A hígtrágyát automata trágyalehúzó
továbbította a tárolóba.
z A tej felvásárlási ára forintra átszámítva 85 forintos átvételi árra jön ki, ez ott
sem fedezi az önköltséget. Az államtól
kapott támogatás sem oldja meg a problémát. A helyzeten úgy kívánnak változtatni, hogy növelik az állomány létszámát. Duplájára tervezik fejleszteni, vagyis 600 egyed és annak a szaporulatának
az elérését tervezik. Úgy gondolkodnak,
hogy az alacsony felvásárlási ár problémájára a nagyobb mennyiségû tej termelése a megoldás, mert így csökkenthetô
az 1 liter tejre esô önköltség.

Háttérben az elletô, elôtte
a napos borjak elhelyezésére
szolgáló ketrecek
z A borjak nevelése kezdetben elkülönülten borjúketrecekben történik, majd
egyre nagyobb létszámú csoportokat
alakítanak ki az állományból. Az ellést
követôen 1 óra elteltével az elôzô ellésbôl származó 40 fokra felmelegített 4
liter föcstejjel itatják meg a borjakat,
ehhez a mûvelethez szondát használnak. A továbbiakban a borjak már nem
kapnak föcstejet, hanem egy elektromos önjáró „milk taxi”-val összegyûjtött, emberi fogyasztásra nem alkalmas
tejjel táplálják ôket.

A 250 férôhelyes könnyû szerkezetes istálló

z Dániában az Arla Foods birtokolja a tejfeldolgozó piac 90 százalékát, és a világranglista 7. helyén áll jelenleg. A gazda-
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z Az a tapasztalatom, hogy nagyobb hatékonysággal mûködik ott egy családi
gazdaság, mint nálunk. A hatékonyság
fokmérôje, hogy kevesebb élômunka ráfordítással dolgoznak. Az alkalmazottaknak heti 40 órát kellett dolgozni, míg a
családtagok ennél jóval többet dolgoztak, hogy ne kelljen újabb alkalmazottat
felvenni.

Milk taxi
ságban termelt tejet a gazdák tulajdonában lévô feldolgozó szövetkezet veszi át
és dolgozza fel a legmodernebb technológiával. Tudomásom szerint a világon
több mint 100 országba jutnak el a gyár
termékei.

z A mi családi gazdaságunkban a tavalyi
laktációs átlag 8.800 liter volt, míg az átlagos laktációk száma 2,7. Az elmúlt
években próbáltunk a szaporodás-biológiára nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért
célpárosítást használunk, melyben Szônyi Viktor van segítségünkre. Tavaly szeptemberben ültettük be az elsô embriókat, melyeket Franciaországból és Amerikából importáltunk. Távolabbi célunk,
hogy majd mi is exportálunk embriókat.

z Dániában a laktációs átlag 10.000 liter volt, még a laktációk száma elérte a
3,6-3,7-et. A tejzsír 4,5 a fehérje 3,7 értéket mutatott, ami a jó takarmánynak
és 100 Holstein tehénre beállított 5 jersey tehénnek volt köszönhetô! A szaporító anyagok 90 százalékát vikinggenetisc-tôl vásárolták és csak 10 százalék
import bikát használtak.

Gyorskieresztô kapu

Két olvasói levél a sajtkészítô
kistermelôk tevékenységének segítésére
Márkus Gyuláné Csermajorban tanulta a sajtkészítés mesterségét. Lapunkhoz írt levélében megírta tapasztalatait
és javaslatait, amit azért is közreadunk, mert ahogy ô írja:
„Azzal a reménnyel teszem ezt, hogy a problémafelvetést olyanok
is olvassák, akiknek szakértelme és cselekvési lehetôsége is van
ahhoz, hogy a felvetett probléma megoldást nyerjen. Nagy reményeket fûzök ahhoz, hogy Kovács László a Kézmûves Sajtkészítôk
Egyesületének Elnöke segítségünkre lesz.”
z A technikusi oklevelem kézhezvétele után az egyetemen sem
kaptam olyan mélyre leülepedô ismereteket, mint azoktól a
tanáraimtól, akik a Tejipari Technikumban tanítottak.

z Hallgatóim többségének ôstermelôi igazolványa van. Kistermelôk, akik nem kívánnak, vagy nincs lehetôségük feldolgozó üzemet építeni. Többségük piacokon értékesíti termékeit, fôállású kistermelôk. Az általuk megtermelt tejbôl addig
dolgoznak, amíg be nem következik az állatok szárazon állása. Ilyenkor keletkeznek a problémák, ugyanis ebben az idôszakban nincs a kistermelônek saját maga által megtermelt
alapanyaga. Ez az idôszak olyan hosszú, hogy a fôállású kistermelôbôl munkanélküli és az újra tejeléskor piacvesztett
kistermelô lesz.

Az 52/2010-es rendelet lényege (kivonat)

z Ennek az iskolának igen jól felszerelt tanmûhelye, kémiai és
mikrobiológiai laboratóriuma és évtizedek alatt kiépült jó kapcsolatrendszere volt a hazai tejfeldolgozó üzemekkel. Erre az
oktatási intézményre évekkel ezelôtt lakat került és nem vette
át a helyét más. Verbálisan van törekvés újabb tejtermékgyártók képzésére alkalmas gyakorlati helyszín kialakítására, de
anyagi forrás hiányában az rendkívül szerény. Nem az elképzelésemmel van a baj, hogy merre kellene indulni, hanem az
anyagi szûkösséggel. Arra a kérdésemre, hogy mi lett azokkal
az évtizedekig oktatási célt szolgáló berendezésekkel, eszközökkel, amelyek beruházása a kezdet kezdetén is oktatási céllal történt és a csermajori tejipari szakoktatást szolgálta, senkitôl sem kaptam választ.

z A kistermelô állati eredetû alap-, feldolgozatlan és feldolgozott terméket csak hatósági állatorvosi bizonyítvány
birtokában hozhat forgalomba.

z Nyugdíjasként a Magiszter Menedzser Kft. szervezésében tanítom a sajtkészítést. A végzettség igazolását szolgáló bizonyítvány kézhezvétele után sem szakad meg a kapcsolatom a hallgatókkal, folyamatosan tájékoztatnak, mintát küldenek a termékeikbôl és esetenként tanácsot is kérnek.

z Tehát a kistermelô csak a bizonyítványnak a birtokában értékesítheti a termékeit. Ha a kistermelô vásárolja a tejet, az állatorvos nem ad ilyen bizonyítványt még akkor sem, ha az igazolt helyrôl származik. S mi több, ha kiderül, meg is bünteti és
szankcionálja az 52/2010. rendelet be nem tartása miatt.

1. § (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni,
amelynek során a kistermelô kis mennyiségû, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyûjtött vadon termô alaptermékkel közvetlenül a végsô fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétôl légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó
létesítmény) látja el.

Â
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z Következésképpen a kistermelô nem dolgozhat a tejelési idôszak befejezôdése után?

sárolhat alapanyagot, nem vásárolhat tejtermelô gazdaságból tejet. Kinek jó ez?

z A rendelet nem követeli meg azt sem, hogy az ôstermelô valami minimális szakismerettel rendelkezzen, ha az
általa gyártott terméket közfogyasztásra felajánlja. Ez a
gyakorlatban komoly hiányként mutatkozik.

z Az alapanyag elôállítását és a feldolgozást megengedôen külön kellene kezelni!

z Márkus Gyulánét azzal kereste fel volt hallgatója, Gombos Árpád sajtkészítô, hogy legyen segítségére sajtkészítéssel kapcsolatos gondjai megoldásában és ô egy olvasói levélben írta
meg problémáját, amit itt közlünk.

Gombos Árpád levele és javaslatai
z Közel 50 éves miskolci, két diplomás mérnök ember vagyok.
26 éve az ország különbözô laboratóriumai nagy értékû anyagvizsgáló berendezéseinek javításával foglalkozom vállalkozóként. 2010-ben a Kecskeméti Fôiskola Kertészeti Fôiskolai Karán OKJ-s Aranykalászos bizonyítványt szereztem. Lassan hatodik éve, hogy családommal önellátók lettünk. Miskolc peremén
lévô kis családi gazdaságunkban, mint ôstermelô foglalkozom
kecske, baromfi, illetve sertés tartással. Az OKJ-s sajtkészítô
tanfolyamot jeles eredménnyel végeztem el.
z A tej mennyiségétôl, minôségétôl, illetve vásárlóim igényeitôl
függôen készítek lágy-, félkemény, kéregflórával illetve anélkül
érlelt, valamint gyúrt sajtokat, füstölt és natúr kivitelben. Építettem egy sajtmûhelyt, felszereltem a legszükségesebb berendezésekkel, eszközökkel és mûszerekkel. A nehézséget igazából az alapanyag megtermelése, a periodikusan csökkenô,
vagy éppen a kiszámíthatatlan tejhozam, majd a tejelési idôszak megszûnése jelenti. A tejkereskedelembôl történô beszerzését, legyen szó kecske vagy tehéntejrôl, az érvényben
lévô rendelkezések kistermelôi szinten nem teszik lehetôvé.
z Hivatkozva az 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet a kistermelôi
élelmiszer-termelés, -elôállítás, és -értékesítés feltételeirôl
szóló jogszabályban foglaltakra, a kistermelô, kis mennyiségû,
általa megtermelt alapterméket, illetve ezen alaptermékbôl
elôállított élelmiszert értékesíthet. Jelen esetben a megtermelt
tejrôl, mint alaptermékrôl és sajtról, mint elôállított termékrôl
beszélünk. Téves feltételezés, hogy aki megtermeli a tejet
az mindjárt sajtot is tud készíteni! A sajtkészítés egy külön
szakma, a higiéniától kezdve a mikrobiológiai, kémiai ismereteken át különbözô mûveleti és technológiai jártasságot igénylô
tevékenység. Említett rendelet szerint, aki igazoltan rendelkezik
ezen ismeretekkel, ô sem készíthet sajtot, mint kistermelô, hacsak nincsenek saját állatai, amiket megfejhet. De ha vannak
is, és éppen a több hónapon át húzódó laktációs szünet tart
(szárazon állás), a sajtkészítô kistermelô nem tud sajtot készíteni, mert nincs mibôl, nincs saját alapanyaga. Pl. kecskék
esetében ez az idôszak akár fél év is lehet.
z Egyik ismerôsöm, aki hozzám hasonló tevékenységet folytat fôállásban, és számára a kistermelôi sajtkészítés a megélhetést jelenti, az eszközeit a munkanélküliek vállalkozóvá
válását támogató pályázat útján szerezte be. Ha az állatai
nem tejelnek, ott állnak a berendezései és eszközei kihasználatlanul, veszélyeztetve ezzel a megélhetését, ô pedig
újabb segélyre kényszerül. Mindez azért van, mert nem vá-

z Miért nem készíthet a kistermelô vásárolt tejbôl kézmûves
terméket, ha az igazolt helyrôl származik? Nem beszélve arról,
hogy az a tej esetleg sokkal jobb minôségû, mint amit a kistermelô a saját gazdaságában a hatósági állatorvos által ugyan jóváhagyottan, de jóval szerényebb körülmények között állít elô,
mint egy profi tehenészet. Sokkal több jó minôségû kézmûves
magyar termék kerülhetne piacra, mint jelen esetben, ha ezt az
elôírást eltörölnék vagy enyhítenék. Sokkal inkább kiszorulnának ezzel a silány, szerény szaktudással készült tejtermékek,
nem beszélve az olcsó import termékekrôl.
z A vásárokon és a piacokon megjelenô hibás termékek csak a
hozzáértônek tûnnek fel. Melyik kockázatosabb élelmiszerbiztonságilag? A szakértelem nélkül, de saját alapanyagból elôállított termékek (mert a rendelet ezt írja elô) vagy a kifogástalan
minôségû, vásárolt alaptermékbôl szakszerûen elôállított kézmûves termék? Azt hiszem ez nem kérdés. A fafaragót sem
kényszerítik arra, hogy csak saját fából dolgozzon.
z Még mielôtt valaki azt gondolná, hogy nyitott kapukat döngetek, merthogy van lehetôség vásárolt tej feldolgozására vállalkozás formájában, tisztában kell lennie azzal, hogy egy vállalkozás létrehozásának és fenntartásának mekkora a költsége.
Nem beszélve az üzemmel szemben támasztott helyenként indokolatlan elôírásokról, bürokráciáról és engedélyezési eljárásról, melyeknek egy kistermelô aligha tud megfelelni. Ezzel megint csak ellehetetlenítve a sajtgyártó kistermelôt, megfosztva
a lehetôségtôl, hogy minôségi és keresett terméket állítson elô.
Nem gyárat szeretne az illetô indítani, hanem egy kézmûves
sajtgyártó mûhelyt, ahol ô egyedül, vagy családtagjaival együtt
dolgozhat.

Javaslat:
Tegye lehetôvé a törvényhozó, hogy készíthessen vásárolt tejbôl is sajtot, illetve egyéb (meghatározott) tejterméket az az
igazolt szaktudással rendelkezô magánszemély, aki mint kistermelô, a rá vonatkozó korlátokkal (40km-es körzet, 40kg/hét
termékmennyiség) végezné ezt a tevékenységet oly módon,
hogy megillesse ôt az ôstermelôkre vonatkozó kedvezményes
adózás, vagy
Tegye lehetôvé, hogy legalább a laktációs szünet alatt készíthessen vásárolt tejbôl sajtot a nyomon követhetôség biztosítása mellett.
Jelenlegi helyzet:
Az egyik véglet, amikor az ôstermelô szaktudás nélkül készíthet
tejterméket, kötetlen feldolgozási feltételek mellett.
A másik véglet pedig az, hogy üzemet kell létesítenie erejét felülmúló beruházásokkal, infrastruktúrával, ha éppen dolgozni
akar.
Ideje, hogy a köztes állapotra is szülessen megoldás; amikor
valaki túlnôtte magát mint ôstermelô, de rendelkezik a minôségi és biztonságos termék elôállításához szükséges szaktudással
és eszközökkel, azonban termelésével nem kívánja vagy nem is
tudja elérni még a kisüzemre jellemzô méreteket sem.

Csomagolt termékek
költséghatékony
címkézése és
tömegellenôrzése

3 Az új fejlesztésû GLPmaxx típusú kézi címkézôvel
gyors mérés, termékváltás és címkecsere, kicsi
idôveszteség, nagy kihasználtság.

3 A GLM típusú automata futószalagos címkézôkkel
munkaerô megtakarítás, hatékony termelés, 100 %-os
csomagolt termék tömegellenôrzés.

3 A címkézô berendezések központi kezeléséhez és
a mérések rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató
szoftverek.

3 Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség
a fix súlyos termékeknél, kevesebb reklamáció,
növekedô bevétel.

3 Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba
Karbantartás

egy kézben a teljes megoldás.

3 Minôségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam,
kiszámítható bevétel a vállalkozások
számára.

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: 06-1-471-4000 • Fax.: 06-1-471-4001 • E-mail: info@bizerba.hu

www.bizerba.hu
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Állatgyógyászatban használt antibiotikumok hôstabilitása tehéntejben
A tej különleges helyet foglal el az emberi táplálkozásban,
mind közvetlenül, mind a belôle készülô tejtermékek révén.
Hazánkban a tej- és tejtermékfogyasztás a teljes élelmiszerfogyasztás körülbelül negyedét teszi ki. Az egészséges
táplálkozásnak elengedhetetlen része a megfelelô mennyiségû
és beltartalmi értékû tej- és tejtermékek fogyasztása.
Kisgyermekkortól az idôskorig valamennyi életszakaszban
komoly élettani haszon társul ezen élelmiszerek
fogyasztásához, elmaradásuk a napi étkezésekbôl hosszú
távon komoly egészségügyi gondokat eredményezhet.

É

ppen ezen kiemelt szerep miatt
fontos, hogy a fogyasztókhoz, illetve a tejipari továbbfeldolgozásra kerülô tej megfelelô minôségû legyen,
mind táplálkozástudományi, mind pedig
élelmiszer-higiéniai szempontból. Mindkét aspektus legfontosabb paramétereinek vizsgálatát jogszabályok írják elô, az
ágazati szabványok pedig gyakran elvárják a részletesebb adatrögzítést is.
z Tejelô állományban fellépô megbetegedés (például tôgygyulladás) esetén megfelelô gyógyszeres kezelés lehet szükséges, hogy a komoly gazdasági veszteséggel fenyegetô helyzetet el lehessen
kerülni. A melegvérû állatok bakteriális eredetû betegségeinek kezeléséhez
használatos antibiotikumok sokban hasonlatosak a humán gyógyászatban alkalmazott gyógyszerekhez: rokonvegyüle-

tek, vagy akár kémiailag teljesen azonos
hatóanyagok is elôfordulhatnak közöttük. Ezen vegyületeket a kívánt antimikrobiális hatás eléréséhez olyan terápiás
koncentrációkban kell alkalmazni, amelynél az már nem csak a vérben és a tejelô tehén szöveteiben, de a tejében is
megjelenik. Éppen ezért nagyon fontos,
hogy az antibiotikumos kezelés alatt álló
állat teje ne kerülhessen emberi fogyasztásra, elkerülendô az indokolatlan antibiotikum bevitelt a fogyasztók szervezetébe, aminek káros hatásai jól ismertek és
gyakran tárgyaltak (érzékenyítés, humán
bélflóra károsítása, allergizáló hatás, rezisztens baktérium törzsek kialakulása).
A tej testidegen kémiai anyagokkal való
szennyezettségére több Európai Uniós
jogforrás vonatkozik, az antibiotikumok a
gyógyszermaradékok kérdéskörét tárgyaló 37/2010/EU rendelet hatálya alá tar-

//Kép forrása: http://www.agweb.com/assets/1/19/
mastitis_DTmay11.jpg?70494//

toznak. A jogszabály jól körülírt módon
rendelkezik az egyes állatgyógyászati hatóanyagok maximális megengedhetô
szintjérôl a különbözô állati eredetû élelmiszerekben (maximum residue limit =
MRL). Ennek eléréséhez szükséges a
megfelelô élelmezés-egészségügyi várakozási idô, ami állatgyógyászati készítményenként eltérô lehet.
z Az élelmiszer-alapanyagok feldolgozása
során – történjék az akár ipari szinten,
akár a háztartásban – sok esetben bármiféle hôkezelés megkezdése elôtt megfontolandó, hogy az mennyi és milyen
hatást gyakorol az adott élelmiszer-alapanyag beltartalmi értékeire? A hôkezelés
pozitív hatása az élelmiszer-higiénia és
az eltarthatóság szempontjából Louis
Pasteur munkássága óta tudományosan
is igazolt, de elôfordul, hogy a kívánatos
hatás miatt kompromisszumokat kell
tenni például a vitamin-tartalom terén.
A C-vitaminról (aszkorbinsav) meglehetôsen köztudott, hogy már viszonylag alacsony hôhatásra is elbomlik, de bizonyos
mértékû hôbomlást szinte valamennyi vitamin elszenvedhet. Ezen tények nyomán sokszor lehet találkozni azzal az általánosító elképzeléssel, hogy ha az emberi fogyasztás szempontjából hasznos
anyagok ily érzékenyek lehetnek a hôkezelésre, akkor viszont ez a folyamat akár
hasznos is lehet a számunkra káros
anyagok eltávolítására. És míg a mikrobiális szennyezettség megszüntetésére a
hôkezelés valóban kiválóan alkalmas,
addig a mindenféle kémiai szennyezettség csökkentését várni tôle téves általánosítás.
z A béta-laktámok kémiai csoportjába
tartozó vegyületek (penicillin és származékai, valamint a cefalosprinok, mint például a cefoperazon) hôstabilitása annak
ellenére komoly eltéréseket mutat, hogy
kémiai szempontból a vegyület alapváza
azonos. Az irodalmi adatok abban egyezést mutatnak, hogy a penicillinek 70-80
°C hômérsékletig nem mutatnak jelentôsebb arányú hôbomlást még egy óránál
hosszabb hôkezelés hatására sem. 90 °C
feletti hômérséklet esetén az ampicillin
már komoly mértékû bomlást mutatott,
a penicillin, amoxicillin és a cloxacillin
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közepeset. A cefalosporinok 80 °C-ig komoly mértékben hôstabilnak mutatkoztak tejben, csak minimális mértékû bomlás volt tapasztalható. Ezen hômérséklet
fölött a cefoperazon komoly mértékû, a
cefuroxim ezt megközelítô nagyságrendû, a cefapirin közepes mértékû hôbomlást mutatott. Más cefalosporinok viszont 80°C fölötti hômérsékleten se mutattak komoly mértékû hôbomlást, még
egy óránál tovább tartó hôkezelés hatására sem. A kutatás összegzésében
megállapítják, hogy a cefalosporinok
összességében rövidebb felezési idôvel
és alacsonyabb hôstabilitással jellemezhetôk, mint a penicillinek. A tejipari folyamatok során használatos hômérsékletek és tartózkodási idôk nem okoznak
komolyabb mértékû bomlást egyik vegyület-csoport hatóanyagai között sem.
z Az állatgyógyászatban használatos antibiotikumok egy másik nagy csoportját
képezik a szulfonamidok. Ezen vegyületcsoport tagjai kifejezetten magas hôstabilitást mutattak a pasztôrözés (72 °C15 sec) és az UHT sterilizálás (140 °C-4
sec) körülményei között. A 30 percen át
tartó, 63 °C-on végzett pasztôrözés is
mindössze 1,7-6,0%-os bomlást eredményezett a vizsgált hatóanyagoknál.
A 20 percig tartó 120 °C-on végzett sterilizálás viszont már érzékelhetô mértékû
hôbomlást váltott ki a vegyületcsoport
tagjainál is, a viszonylag alacsony szintûtôl (6,5%-os veszteség: szulfadimetoxin)
az egészen komolyig (85,1%-os veszteség: szulfametazin). Ez a kutatás egyértelmûen azzal a következtetéssel zárult,
hogy a szulfonamidok igen komoly hôstabilitással rendelkeznek, ellenállnak a
legtöbb, a tejipari eljárások során használatos hôhatásnak.
Az amfenikolok csoportjába tartozó hatóanyagok (florfenikol, tiamfenikol, klóramfenikol) hôstabilitása szintén jelentôs
eltéréseket mutatott a kísérletek során,
ugyanakkor még a komolyabb mértékû
hôbomlás után is olyan elegyek maradtak vissza, amelyek jelentôs mikrobiális
gátló hatást mutattak – azaz, ezen vegyületek hôbomlás termékei is rendelkeznek mikrobaölô hatással, emiatt az
élelmiszerekbe kerülésük határozottan
kerülendô.
z A nemzetközi szakirodalomban fellelhetô releváns szakanyagok összevetésével az a kép alakul ki, hogy az aminoglikozidok, a kinolonok, az amfenikolok, a
klindamicin, a novobiocin, a trimetoprim,

//Kép forrása: Tuba Zoltán [origo] http://rewrite.origos.hu/s/img/i/
1304/20130410-a-tej-utja-tejuzem-mizo-tejgyar8.jpg //
a vancomicin, az oxacillin és a szulfametiazin magas hôstabilitású hatóanyagnak
minôsíthetô. Számos béta-laktám (penicillin-G, ampicillin, amoxicillin), a nitrofurantoin, a polimixin B és a rifampicin
részlegesen hôstabilak, míg a tetraciklinek és az eritromicin alacsony hôstabilitást mutattak. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy
az antimikrobiális hatóanyagot tartalmazó, hôkezelésen átesett tejek számos
esetben mutattak még utólag is mikrobagátló hatást, azaz ezeknek az emberi
szervezetbe kerülése ugyanúgy kerülendô, mint az eredeti hatóanyagé.
z Összességében elmondható, hogy az
állatgyógyászati antibiotikumok hôkezelés során tanúsított viselkedése jelentôs
mértékben eltérhet. Míg sok esetben
egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben fog bomlást mutatni a hatóanyag, addig más esetekben a tejipari
eljárások során alkalmazott hômérséklet
és tartózkodási idô is már jelentôs hôbomlást válthat ki.
z Mivel egyrészt nagyon nehéz kategorizálni, hogy mi alapján is várható hôbomlónak egy-egy vegyület – hiszen még az
azonos kémiai csoportba tartozó anyagok is jelentôs eltérést mutathatnak –
másrészt az antibiotikumok hôbomlás
termékei is rendelkezhetnek azokkal az
érzékenyítô és allergizáló hatásokkal,
ami miatt az eredeti vegyület emberi
szervezetbe kerülése – kellô orvosi indok
nélkül – kerülendô, ezért az tûnik a helyes megközelítésnek, ha alapvetôen el-

hanyagoljuk a hôkezelés hatását a tejben található antibiotikumok mennyiségét illetôen. A jogszabályban elôírt határértékek és élelmezés-egészségügyi várakozási idôk pontos és fegyelmezett betartása az, ami az elvárható élelmiszerbiztonságot szavatolni tudja. Az ettôl eltérô megoldások és megközelítések
veszélyesek lehetnek mind a fogyasztókra, mind pedig a termelôkre nézve.
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Jön az új kukoricaszezon!
De milyen volt a tavalyi kukoricaszilázs?
A 2014-ben betakarított kukoricaszilázsok értékelése
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014. augusztus 15.-2015. május 21., 526 minta alapján)
Az 1. táblázatban láthatóak a 2014. évi betakarítású silókukorica országos adatai.
1. táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok hozama (AKI adatbázisa alapján:
2014. november 24.)
Termôterület

2014. november 24-ig

ha
77.403

Betakarított
kukorica
tonna/év
2.549.311

Hozam
tonna/ha
32,9

2014-ben a 2013. év adataihoz képest 10%-kal több keményítô
és 0,3 MJ/kg sza. értékkel több energia (NEl) jellemezte a kukoricaszilázsokat.
• 2014.: szárazanyag 357 g/kg, keményítô 360 g/kg sza., nettó
energia 6,56 MJ/kg sza.
Ez a hazai takarmányadagokban a keményítôfelvételben akár 0,70,8 kg/nap/tehén többletet is jelenthetett a nagytejû csoportban,
ami 1 kg szárított kukorica keményítôtartalmával egyenértékû. Meg
kell azonban említeni, hogy a kedvezô idôjárás nem feltétlenül jelent tökéletes alapanyagot. Az új kukoricaszilázsok esetében szembesültünk azzal, hogy ezen kiváló keményítôtartalmú szilázsoknak
meglehetôsen szerény a rosttartalma és a bendôben lebontható
rostja az elôzô évekhez képest:
• 2014. nyersrost 168g/kg sza., NDF 356g/kg sza., lebontható
NDF 180 g/kg sza.
Ez a hazai takarmányadagokban akár 0,5 kg/nap/tehén csökkenést
is jelenthetett az NDF-felvételben a nagytejû csoportban. A bendôben lebomló rost mennyisége pedig közvetlen hatással van a
bendôállapotra és a tejzsír-képzôdésre.
A 2. táblázat adatai szerint a szárazanyag-tartalom átlaga a keményítô emészthetôsége és az erjedés biztonsága szempontjából kedvezô volt. A nyersrost-tartalom alacsonyabb volt a Magyar Takarmánykódexben szereplô átlaghoz képest.
2. táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok nyers táplálóanyag-tartalma (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014. augusztus 15.-2015. május 21., 526 minta alapján)
Száraz- Nyers- Nyers- Nyers- NyersÖsszKeméBy-pass
NFC
anyag fehérje
zsír
rost
hamu
cukor
nyítô keményítô
g/kg g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza. g/kg sza.
Átlag
357
73
32
168!
38
17
360!
98
500
Szórás
52
8
3
22
6
6
55
20
48
Minimum 226
52
17
121
15
12
150
31
327
Maximum 544
118
48
244
68
74
499
165
604
Mintaszám 526
526
526
526
526
273
526
504
523

A 3. táblázat adatai szerint az NDF és az ADF-tartalom sokkal alacsonyabb volt a Magyar Takarmánykódexben szereplô átlaghoz
képest. Meg kell állapítani, hogy a 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok gyenge rostforrásnak minôsíthetôek a (megfelelô fenológiai fázisban betakarított) gabona-, fû- és keverékszilázsokhoz
viszonyítva (NDF 300-400 g/kg sza.).

Összességében megállapítható, hogy a 2014-ben
a betakarított kukoricaszilázsaink táplálóanyag-tartalma kedvezôen alakult a tejtermelés
szempontjából, a betakarítási technológia
(szemroppantás) azonban még tovább finomítható
a költséghatékony termelés érdekében.
3. táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok rostösszetétele és a rost bendôbeli lebonthatósága (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014. augusztus 15.-2015. május 21., 526 minta alapján)
NDF

Átlag
Szórás
Minimum
Maximum
Mintaszám

ADF

g/kg sza. g/kg sza.
356!
198!
42
25
260
140
515
284
526
516

ADL

NDF
Lebontható
lebonthatóság
NDF
g/kg sza.
%
g/kg sza.
17
50
180!
2
4
31
9
38
114
24
65
313
516
516
516

A 4. táblázat adatai szerint a 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsaink szerves anyag emészthetôsége és energiatartalma kedvezô volt.
4. táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok emészthetôsége és energiatartalma (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014.
augusztus 15.- 2015. május 21., 526 minta alapján)

Átlag
Szórás
Minimum
Maximum
Mintaszám

OMd*
%
75
1,7
67
80
526

DOM*
g/kg sza.
725
19
627
773
526

FOM*
g/kg sza.
497
24
404
579
526

NEl
MJ/kg sza
6,56
0,19
5,85
6,88
518

*OMd szerves anyagok emészthetôsége, DOM emészthetô szerves anyagok, FOM
fermentálható szerves anyagok

Az 5. táblázat adatai szerint a szemroppantottság átlaga kb. 4%-ot
javult a 2013-évi eredményhez képest (2013: 53%) a mért mintákban. A mintaszám azonban továbbra is korlátozott volt (181 mérés az
526 mintából). A mért átlagérték nem ideális (optimum. 70% felett),
de az USA értékelési rendszer szerint még elfogadható. Kedvezô
tendencia, hogy a 30-40% szárazanyag-tartományba tartozó minták
közül 17 minta már elérte a 70%-os, ideális CSPS értéket!
Összességében a keményítô átlagos emészthetôsége nem volt kedvezô, így átlagosan 56 g keményítôt és 0,55 MJ energiát (NEl) veszítettünk el 1 kg szárazanyagra vonatkoztatva. Hazai körülmények
között ez 400 g/nap/tehén keményítô és 3,85 MJ/nap/tehén energiaveszteség megközelítôen. Azaz 1 kg/nap/tehéntej a potenciális
veszteség. A kompenzációhoz minimum 0,6 kg/nap/tehén szárított
kukorica kellene (ha az emészthetôséget nem vesszük figyelembe).
Növénytermesztési szempontból 500 tejelô tehénre és egy évre
vetítve a veszteség: 73 tonna keményítô, kb. 100 tonna szemes
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kukorica, ami 16 ha termôterületnek felel meg. Ennyi kerül jelenleg átlagosan a trágyára egy 500 tejelô tehenet tartó gazdaságban
(20 kg/nap/tehén átlagos szilázsetetés mellett).
5.táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok szemroppantottsága és korrigált keményítôemészthetôsége valamint energiatartalma (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014. augusztus 15.2015. május 21., 526 minta alapján)
CSPS

Átlag
Szórás
Minimum
Maximum
Mintaszám

Keményítô
emészthetôség
%
84
10
43
102
181

%
57
12
21
75
181

Emészthetô
keményítô
g/kg sza.
307
47
163
403
181

NEl
(korrigált)
MJ/kg sza
6,01
0,35
4,39
6,63
181

Az 1. ábrán a minták eloszlása látható a különbözô CSPS% kategóriákban. Látható, hogy a minták 26%-a nem érti el az 50%-ot, tehát
nem elfogadható eredmény. A minták 61%-a található az 50-70%
tartományban, ami elfogadható, de nem optimális. A minták 13,3%a volt kedvezô szemroppantottságú (70% felett). Az USA-ban 20102011-ben 1131 mintából (CVAS laboratórium adatai) 7% érte le a
70%-ot, tehát ebben a tekintetben a hazai eredmények jobbak. Napjainkban azonban már az USA eredményei sokkal kedvezôbbek.

Elôfordulási gyakoriság %

1. ábra A szemroppantotság eloszlása a 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsokban
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A 6. táblázatban a kukoricaszilázsok erjedése látható. A kémhatás és
az ammóniatartalom átlagában megfelelô volt. A tejsav-tartalom azonban szerénynek minôsíthetô, pedig a 35,6%-os átlagos szárazanyagtartalom intenzív tejsavas erjedést tenne lehetôvé. Az ecetsav-tartalom
viszont kedvezôen alakult, alacsony átlagértékkel. Ennek megfelelôen
a tejsav:ecetsav arány országos átlagértéke kiváló volt.
6.táblázat A 2014. évi betakarítású kukoricaszilázsok emészthetôsége és energiatartalma (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2014.
augusztus 15.- 2015. május 21., 526 minta alapján)
pH
Átlag
Szórás
Minimum
Maximum
Mintaszám

4,0
0,2
3,5
5,9
516

NH3-N (összN%) Tejsav
%
g/kg sza.
9,7
49
2,4
11
3,0
6
17,0
86
516
513

Ecetsav
g/kg sza.
10
4
2
23
513

T/E
5,4*
1,8
1,4
13,7
511

*az érték nem az átlagértékek hányadosa, hanem az összes mért hányados átlaga

Sikeres új silókukorica-szezont kívánunk a termelôknek!

2 DR. OROSZ SZILVIA

III. Magyar Sajtmustra
2015. október 2-3.
a KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete, a Bicskei MG
Zrt. és a Hangistálló Sajtmegálló szervezésében
a Nemzeti Agrár Kamara Fejér Megyei
Igazgatóságának kiemelt támogatásával
A szervezôk, felkarolva a magyar sajtkészítô mestereket, mûhelyeket, egy olyan program lehetôséget
kívánnak nyújtani a III. Magyar Sajtmustra megrendezésével mind a termelôk mind pedig a lakosság
számára, amely közelebb hozza az embereket a
gasztronómiához, a magyar sajtkultúrához.

A

rendezvényen a sajtkészítés szereplôi jobban megismerhetik egymást és egymás termékeit, hozzájárulhatnak a
helyi kezdeményezések sikeréhez. A sajtmesterek szakmaiságát erôsíti összefogásuk által, hogy egy igényes, jól megszervezett bemutatkozás lehetôségével közvetlen kapcsolatot teremtsenek a fogyasztókkal és bemutathassák minôségi kézmûves
tejtermékeiket. Ez a garancia arra, hogy az odalátogatók valódi
kulináris élményekkel térhetnek haza.
Az esemény vidéki helyszínen, idén is a nagyegyházi Hangistálló
Sajtmegállóban, az egykori Batthyány grófok birtokán, ötszáz négyzetméter alapterületû, több mint száz éves, gyönyörûen felújított,
ma már rendezvény helyszínként funkcionáló istállóépületben kerül
megrendezésre. A helyszínt üzemeltetô Hangistálló Nonprofit
Kft.-nek is elsôdleges célja a faluközösség építése, a helyi specialitások megismertetése, a magyar kultúra hagyományainak megôrzése.
Elkötelezték magukat arra, hogy a Magyar Sajtút Hálózathoz csatlakozva, a Völgy Vidék Sajtút egy sajtmegállójának adnak helyet.
Az elôzô évek nagy sikereire alapozva a III. Magyar Sajtmustra is
kétnapos programsorozatból áll össze 2015. október 2-án és 3-án.
2015. október 2-án, pénteken sajtversenyt és szakmai konferenciát tartunk, amelyre szeretettel várjuk a sajtkészítôket és a versenyzô sajtokat! A felkért, független zsûri a szakmai nap folyamán,
a nemzetközi sajtversenyek meghatározott szempontrendszere
alapján bírálja a termékeket. A sajtkészítô mesterek a szakmai konferencia keretében kiváló szakemberek elôadásait hallgathatják a
sajtbetegségekrôl, a fogyasztói szokásokról, a jövôbeni pályázati lehetôségekrôl és a Magyar Sajtút Hálózat kialakításának helyzetérôl.
2015. október 3-án, szombaton sajtvásárt, sajtünnepet tartunk,
amelyre szeretettel várjuk a sajtkészítôket árusítani, valamint a
nagyközönséget, hogy fantasztikus sajtos élményekben legyen részük sajtkészítési bemutatókkal, vajköpüléssel, sajt-kavalkáddal,
színvonalas zenei programokkal!
A tavalyi évhez hasonlóan a III. Magyar Sajtmustrán az odalátogatók nemcsak vásárolhatnak a sajtokból, hanem minôsíthetik is
azokat, szavazhatnak a Mustra legjobb sajtjára, emellett a gyerekeknek kialakítunk egy alkotó sarkot, a felnôttek kipróbálhatják vajköpülést, megnézhetik a sajtkészítést. Idén elôször sajtos-étel fôzôversenyt is hirdetünk, melyre 4 fôs csapatok jelentkezését várjuk.
Programsorozatunk zárásaként, az eredményhirdetéskor bemutatjuk a Magyar Sajtmustra legjobb sajtjait, kiosztjuk az arany, ezüst
és bronzérmeket; valamint átadjuk a különdíjat és közönségdíjat.
Rendezvényünk esszenciáját az adja, mikor a gasztronómia találkozik a zenével, ez teszi teljessé az emberi érzékelést a nap folyamán – íz, illat, látvány, tapintás, hallás – komplex élményét nyújtva
az odalátogatóknak. A dallamokat Szokolay Dongó Balázs, egy
fantasztikus népi furulyás, duda és tárogató mûvész, valamint
Ribli Ilona, csellómûvész szolgáltatja majd.
Bôvebb információkat a rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi
elérhetôségeken kérhet.
www.kkaosze.hu • titkar.kkase@gmail.com
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Guszta Sajtok Naszályból – Gusztitól
– Hú, de guszta sajtok! – vásárlóink elsô ránézésre általában
így kiáltottak fel, mikor elsô, már piacképes kézmûves
sajtjainkat meglátták. Ezért vettük fel a Guszta Sajt nevet.

Í

gy magyarázza sajtjai fantázianevének történetét Vastag Gusztáv, aki a
Tata és Komárom között található
Naszály községbéli családi gazdaságában feleségével Hajnival, és két gyermekével Adriánnal és Csengével alkotja termékeit. Korábban városi életet éltek, karosszérialakatos-mesterként az autós világhoz való tartozás és mentalitás a „két
kanállal enni az életet” idôszak volt,
melynek egy baleset vetett véget.
– Van ebben valami sorsszerû, kaptam
egy figyelmeztetést az élettôl, hogy ami
volt, annak legyen vége – mondja.

felülírta ezeket. Elôször nyúl és baromfi
tartásával foglalkoztak, majd ajándékba
kaptak egy kecskét, melyet nagyon megkedveltek. Egy kecske, nem kecske –
mondogatták, és tettek azért, hogy gyorsan gyarapodásnak induljon az állomány.
A növekedés révén a tej is egyre több
lett. Elhatározták, hogy sajtot fognak készíteni.
z Sok pásztort, és juhászt kerestek meg
szerte az országban, vásároltak tôlük sajtot és megkérdezték, feljegyezték, hogyan készülnek azok. A kapott ismeretek
birtokában elindult útjára a kísérletezés
és a fejlôdés. Mert jó tanácsként az is elhangzott, úgy lehet igazán megtanulni a
sajtkészítést, ha minél többet gyakoroljuk azt. Az eredmény nem soká váratott
magára. Az elmúlt 10 éves tanulásnak a
hozadéka az, hogy egyre jobb minôségben készülnek a sajtok és ez a tevékenység képes eltartani a négy fôs családot.
Most ott tartanak, hogy a két magyartarka tehénen kívül közel 40 kecskéjük van,
fajtájukat tekintve szánentáli, alpesi, búr
és magyar parlagi. A tejtermelésre koncentrálnak, megfelezve a tejelô állományt, hogy folyamatosan legyen tej, de
igyekeznek kielégíteni a kecskehúsra
vonatkozó igényt is. A juhok száma is
hasonló, van köztük cigája, hortobágyi
racka és merinó is.

A család kedvence
solygó, pozitív életérzést sugárzó Guszti.
„Miért nevet mindig ez a gyerek?” kérdezték az emberek sokszor a szüleit.
Erre az volt a lakonikus válasz: ”hát
azért, mert nevetve készült”.
z A környezô gazdáktól 17 hektár olyan
területet bérelnek, melyet ôk azért nem
tudnak hasznosítani, mert traktorral nem
mûvelhetôk. A területnek csak kis része,
egyharmad az, melyet egyszeri kaszálással lehet hasznosítani, a terület többi
része a legeltetetésre ad lehetôséget.

z Az idén nem sikerült a tejelô állományt
megfelezni, mert a kos ügyesebbnek bizonyult – mondja kajánul a folyton mo-

Vonulás a legelôrôl
z Leszázalékolták, nem tudta folytatni tanult szakmáját, váltani kellett. Elköltöztek a városból és egy gazdálkodásra alkalmas környezetben lévô parasztház
megvásárlásával kezdtek új fejezetet életükben 2004-ben.
z A családfônek megnyugvást és a szabadság életérzésének kiteljesedését,
gyermekkori élményeinek felidézését jelentette az új életmódra való áttérés.
Feleségének voltak ugyan fenntartásai az
új módi kapcsán, de a családi összetartozás, a közös célok elérésének akarása

Elkél a segítség....

Guszta sajtok

A szálastakarmány nagyobbik részét és
az abraktakarmányt is vásárlással tudják
biztosítani. Az abraktakarmány kukoricából, tritikáléból, napraforgóból, árpából,
zabból áll, melyet a gazda darál és állít
össze. A Bábolna Takarmány Kft. által
forgalmazott búza, repce, borsó és árpa
zöldcsírát is használnak a téli idôszakban
a takarmányozásra, melynek nagyon jó
hatása van a tejhozam növelésére. Elégedett a vegyes fajta összetételû kecs-
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kék tejtermelésével, napi átlagban két litert adnak. A juhok fejési átlaga kisebb,
ott napi 1,5 átlag jön ki. Kézi fejést alkalmaznak, melybôl a gazdán kívül kiveszi
részét a család nagyfia Adrián is, de
a négy éves Csenge is saját maga feji
kedvenc kecskéjét. Fejéskor nagy a sorállás az állatoknál, mert ekkor kapják
ellentételezés gyanánt abrakadagjukat.
A nyerstej értékesítésük nem számottevô, annak nagy részét feldolgozzák. A feldolgozás általában a kis hûtôkapacitás
miatt naponta történik. Minden mûveleti
fázist fejéstôl a késztermékig hagyományosan kézzel csinálnak. Ezért is egyedi
formájúak termékeik.
z Kínálatuk legnagyobb része nyers élô
pasztörizálatlan tejbôl készül. Hagyományos savanyú tejbôl, természetes és
újszerû oltóanyagokkal is dolgoznak.
A kecsketejbôl készülô Guszta Sajt márkájuk vegyes fûszerezésû, a hagymák,
paprika, a borsok miatt nemzeti színeinkben tudja magát kínálni.
z Az orda alapanyagból paprikával, hagymával, borssal ízesített körözött az egyik
legnépszerûbb termékük. Sajtok közül a
hagymás, lilahagymás és a diós a legkelendôbb a vásárlók körében.
z Készül itt natúr, ízesített és füstölt,
friss, lágy, félkemény, kemény vágható,
reszelhetô és érlelt sajt, natúr, és füstölt

Guszti és a „nehéztüzérség”
orda, natúr és házi készítésû lekvárral
ízesített joghurt is. A termékek egy részét
háztól, de jelentôsebb részét a komáromi és tatai piacon értékesítik.
z Beszállítanak éttermekbe is, és nagyon
sok meghívást kapnak a közelben tartott
fesztiválokra, rendezvényekre. Most próbálnak ki egy internetes web árusítási
lehetôséget. Istálló és szénatárolót építését tervezik, növelik majd az állatlét-

számot is, ha sikerül a bérelt földterületüket nagyobbítani.
z Rengeteg teendô van még a termékek
fejlesztésében. Szükségünk van hasznos
tanácsokra, jó tanárokra. Kiss Feri, a körösladányi sajtkészítô a példaképem,
szeretnék tôle minél többet tanulni –
mondja Vastag Gusztáv kézmûves sajtkészítô.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

SZLOVÁKIA TEJGAZDASÁGA
A mai Szlovákia területén a tejtermelésnek és feldolgozásnak több évszázados hagyományai
vannak. Elég egy pillantást vetni az ország térképére ahhoz, hogy lássuk, miszerint ez
a (hegyekkel, hegyi legelôkkel tûzdelt) terület jóval kedvezôbb adottságokkal rendelkezik
az állattartás, mint a növénytermesztés szempontjából.

A

z elsô világháború elôtt a többnyire családi gazdaságokban
elôállított és házilag feldolgozott tehéntej, illetve fôleg a
juhtej alapvetô szerepet játszott a felvidéki lakosság
élelmiszer ellátásában és jövedelemtermelésében. Egy-egy tehenet, illetve néhány juhot vagy kecskét többnyire még a nem
mezôgazdasággal foglalkozó falusi (bányász, kisiparos, értelmiségi) családok is tartottak.
z Csehszlovákia részeként, illetve önálló államalakulatként Szlovákia tejbôl gyakorlatilag teljes mértékben önellátóvá vált, miközben a termelésben elôtérbe kerültek a nagyüzemi gazdaságok, a
jó adottságú nem hegyvidéki területeken. Az utóbbi években
azonban a szlovákiai tejtermelés olyan visszaesése figyelhetô
meg, hogy egyes helyi elemzôk már annak teljes megszûnésérôl

cikkeznek. A fejôstehenek létszáma az országban a 2008. évi
175.500 egyedrôl 2015-ig 135.700 egyedre csökkent, és ezalatt több mint 200 nagyüzem (az összes nagyüzemek közel egynegyede) hagyott fel a termeléssel. A kiesést az átlagos tejhozam
enyhe emelkedése (jelenleg egy tehénre számítva évi 6505 kg)
csak nagyon kis mértékben tudta ellensúlyozni. A fenti létszámon
felül az egy-két tehenes kisgazdák további, mintegy 56.000 tehenet tartanak, amelyek az árutej termelésben egyáltalán nem
vesznek részt, kizárólag a családi fogyasztást szolgálják, így ezek
termelése az országos statisztikákban nem jelenik meg. Az egy
fôre jutó fogyasztás (nyerstej egyenértékben) 160 kg körül mozog az országban, ami európai összehasonlításban gyenge közepesnek tekinthetô, és meglehetôsen messze elmarad az EU
régi tagországainak 270 kg-os átlagától.

Â
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z A Szlovák Tejtermelôk Szövetségének elnöke, Pástorek Árpád
ez év augusztusában újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy
a legutóbbi hétéves idôszakban az ország termelôi több mint
300 millió eurót veszítettek a tejüzleten. Szerinte a gazdáknak
ez év elsô felében fizetett 0,28 eurós – az elmúlt évihez képest
több mint 19 százalékkal lecsökkent – kilónkénti átlagár az önköltséget már nem fedezi, mivel – állami támogatás nélkül –
40 cent/kg ár alatt gyakorlatilag senki sem képes tejet termelni. Vannak azonban olyan termelôk is az országban, akik a
nyerstejet 23-24 centes áron kénytelenek értékesíteni, ami az
önköltségnek mindössze 60-65 százalékát fedezi. A Polno'Info
szlovák nyelvû hírportálon 2015. augusztus 10-én olyan tudósítás jelent meg, hogy a felvásárlási ár már átlagosan 27 centre csökkent, így a szlovákiai termelôk kilónként 13 centet veszítenek a megtermelt tejen.
z Szlovákia tejtermelésének és tejfelvásárlási árainak alakulását a legutóbbi két év vonatkozásában az alábbi ábra
szemlélteti.
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lés mint a behozatal. Ez az eltolódás azt jelenti, hogy a szlovákiai boltokban árusított tejtermékeknek jelenleg legfeljebb 50
százaléka származik belsô termelésbôl. Ha viszont a szlovák
exportot is figyelembe vesszük, akkor ez az arány még jóval alacsonyabb. A szlovák kormány komoly erôfeszítéseket tesz a tejtermelôk megmentése, illetve helyzetének javítása érdekében.
Ennek keretében az egy fejôstehén után fizetett támogatást
ebben az évben csaknem ötszörösére, a korábbi 81 euróról
379 euróra emelték. A szlovákiai termelôk azonban ezzel
együtt is egyre kevésbé tudnak versenyezni a nyugatiakkal, különös tekintettel arra, hogy a tejfelvásárlási árak az EU valamennyi országában továbbra is csökkenô tendenciát mutatnak,
így a régi tagországok a korábbinál még olcsóbban tudják kínálni termékeiket. Ezért a termelôi szervezetek fontosabbnak tartanák az uniós támogatás poltikai összehangolását, hogy minden ország azonos feltételekkel léphessen be egymás piacára,
miközben a szlovák tejternékek számára új piacok keresését javasolják. A Správy Pravda augusztus 17-i számában Miroslav
Sebek, a Szlovák Biológiai Szolgálat vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy Szlovákiának jó esélye lenne tejtermékeivel a kínai
piacra kilépni. A Sme Ekonomika pedig augusztus 18-án azt
közölte, hogy Lubomir Jahnátek, mezôgazdasági miniszter
Brüsszelben a tejkvóták ideiglenes visszaállítását fogja kezdeményezni.
z Bár Szlovákia a részére megállapított kvótát korábban is legfeljebb 75-80 százalékban tudta kihasználni, az importnyomás
a kvótarendszer eltörlésével tovább fokozódik, mivel az EU
szintjén egyre nagyobb túltermelés van kialakulóban.

z Szlovák elemzôk szerint a fent vázolt jelenség elsôdleges oka
az olcsó import beáramlása, kisebb részben pedig az orosz
piac bezáródása, valamint a szlovák tejtermelôk magasabb tartási költségei. A magasan dotált és szinte évszázadok óta kialakult tehéntartási, felvásárlási és feldolgozási struktúrával
rendelkezô német vagy holland termelôkkel a szlovákok nem
tudnak versenyezni az önköltségben, (sôt még a lengyelekkel
sem), a multinacionális áruházi láncok pedig a nyerstejet többnyire nem a szlovákoktól vásárolják. A lakosság pedig – az általános vásárlóerô alacsony szintje miatt – az olcsóbb tejtermékeket kénytelen választani. A szlovák tejfeldolgozók nagy részének is jobban megéri olcsó külföldi alapanyagot vásárolni, ami
a belsô felvásárlási árakat még inkább lefelé nyomja. Ezért az
ország termelôi szervezetei és érdekképviseletei, tüntetéseket
szervezve, az állami támogatások fokozását és az olcsó (fôleg
Németországból jövô) import korlátozását követelik, mivel az
import minôségét is erôsen kifogásolhatónak tartják. Szeptember 7-re egy összehangolt nagy tüntetést szerveznek az EU
Szlovákiai Képviseletének épülete elé.
z Az elmúlt év végére egy olyan helyzet alakult ki, hogy Szlovákia nagyjából ugyanannyi tejet és tejterméket (nyerstej egyenértékben 850 ezer tonnát) hozott be külföldrôl mint amennyit
saját termelôi elôállítottak. Három évvel korábban még az import 500 ezer tonnás, a belsô termelés pedig 900 ezer tonnás
szinten mozgott, azaz csaknem kétszerannyi volt a belsô terme-

z Ugyanakkor, a fentiekkel látszólag teljes ellentétben áll az a
tény, hogy a magyar piacra folyamatosan jelentôs mennyiségû
szlovákiai UHT tej érkezik be, és azt a magyar szupermarketekben a hazai ár alatt kínálják. Ez – a szlovák kiszerelés és csomagolás alacsonyabb költségei mellett – egyértelmûen elhelyezési problémákkal magyarázható, és a szlovák termelés további visszaszorítását vetíti elôre. (Amint fentebb említettük a
nagyáruházi láncok nem hajlandók, a feldolgozóknak pedig
nem éri meg szlovák tejbôl nagyobb mennyiséget felvásárolni.)
z Még nagyobb mértékû csökkenés következett be Szlovákia
juhállományában és juhtej termelésében. Ötven évvel ezelôtt
az ország legelôin 1,2 millió (különbözô hasznosítású) juhot
tartottak, mára viszont ez a létszám 400.000 fôre apadt. Juhtejbôl 2014-ben mindössze 11.300 tonnát állítottak elô, ami
a 40 évvel korábbi mennyiségnek kevesebb mint egyharmada,
és ennek mintegy 55-60 százaléka (feldolgozott formában, fôleg brinzaként) exportra kerül. A visszaesés oka elsôsorban az
hogy a tejhasznú juhok tartása (különösen a fejés, illetve a tejkezelés és feldolgozás) nagyon munkaigényes, a fôállású juhászathoz pedig nagy létszámú állomány és viszonylag nagy kiterjedésû, jó minôségû legelô szükséges.
z Összegezve: nehéz helyzetben van a szlovák tejgazdaság,
keresik a kiutat az önköltség csökkentéssel, állami támogatás
növelésével és piackereséssel a harmadik országok irányába,
valamint az EU tagságból eredô kívánalmaikkal, így az érdekképviseleti tüntetéssel és a kvótarendszer esetleges visszaállításának ötletével.
2 DR. TÓTH ENDRE és KIMMEL ISTVÁN
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A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról
Júliusi lapszámunkban megjelent cikk második része.
3. Késsel nem dolgozó körmözô: A körmözô szakember a munka megkönnyítése végett csak gépi hajtású
körmözô tárcsát használ ezzel túlzottan, levékonyítja a talpi felületet.
Nem használ körmözô kést és ennek
a következménye, hogy a modell jelentôs része ott marad a körmözés
befejezése után a csülök talpi felületén és ez a szaru állomány, vastagítja
talpat. Így hajlamosít a talpfekélyre.
Nagyon súlyos hiba, hiszen, csupán a
kés szakaszerû használatával ezt el
tudnánk kerülni. Íves pengéjû körmözô késsel, finom mozdulatokkal el lehet távolítani az ívelt területeken a
szarut.
4. A sarokvánkost érintetlenül hagyó
körmözô: A sarokvánkos területét le
kell tisztítani. A sarokvánkosi szaru
nagyon sokszor terhelt számtalan kórokozóval és ezért szakadozott szerkezetû. A megnövekedett szaru felület

barázdált, repedezett. A repedések
mélyén fertôzô, valamint fakultatív
kórokozó baktériumok bújhatnak meg
tömegesen. Ezzel fennmarad a fertôzési lánc az állatok között. Érdemes
megfontolni a sarokvánkosi, szakadt
szaru eltávolításának jelentôségét
mivel a lábvég fürdetés eredménye
(illetve eredménytelensége) nagyrészt
összefüggésbe hozható az igényesen
elvégzett tiszta munkával.
5. Papucsos csülkök elôfordulása évi
kétszeri munka után is. Érdemes felhívnom az olvasó figyelmét még egy
sajátságos körmözési hibára, amely a
kényelembôl és a szakmai igénytelenségbôl ered. Az állatokat megtekintve
többször megfigyelhetô az a „genetikai”-nak mondott hiba, hogy a tehenek sarka alacsony, azaz a sarokszög
sekély és a csülök hosszú, azaz a
csülök elôretekintô hegyfali része
hosszabb. A tenyésztôk egy része haj-

lamos ebbôl arra következtetni, hogy
genetikai háttere van a jelenségnek.
A lábszerkezet hibájának tekinti, a leírt képpel rendelkezô állatokat. A hiba
nem genetikai eredetû akkor, ha
megfelelôen elvégzett körmözéssel
korrigálható. A hiba csülökkörmözô
szakember eredetû. A „papucsos”
csülök kialakulásának háttere egyrészt, anatómiai, másrészt a nem
megfelelô csülökhosszra vezethetô
vissza. A csülök hegyfali és elülsô talpi területének a szaruképzése különbözik a hátulsó talpi szaru és a sarokvánkosi szaru képzésétôl. A hegyfali,
elülsô talpi szaru kemény szívós
nehezen vágható és természetesen
nehezebben kopó szaru állományú.
A talp hátulsó szaruállománya és a
sarokvánkosi szaru lazább állományú
könnyebben kopó szaru.
(Folytatás a következô számban.)

2 DR. LEHOCZKY JÁNOS
Címzetes egyetemi docens
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Magyar siker az
Európai Farmerek
Szövetségében
Dr. Kukovics Sándor a Juh Terméktanács
ügyvezetô igazgatója, a Magyar Juh-és
Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület
elnöke, lapunk egyik szerzôje. Nemcsak
hazánkban értékelik munkáságát, ennek
bizonyítéka, hogy az Európai Farmerek
Szövetsége (COPA) „Juh és Kecskehús”
munkacsoportja két éves idôtartamra
alelnökének választotta.
A COPA „Juh és Kecskehús” munkacsoportjának elnöke az angol Charles Sercombe
(Nemzeti Farmer Szövetség, Húsmarha
és Juh Termelôk Tanácsa), másik alelnöke
a francia Michele Boudoin (Francia
Juhfarmerek Szövetsége.)
z Tudjuk, hogy hosszú évek munkája van az alelnökké választása mögött, mit jelent most ez az Ön számára? – kérdeztük Dr. Kukovics Sándort.
z Ez a megtiszteltetés még több munkát jelent, bár ez nekem
nem ismeretlen dolog. De szívesen vállalom, mert a következô
két évben több esélyem lesz az ágazat képviseletére és helyzetének javítására, valamint a hazai ágazat sikeres képviseletére.
Valóban több év munkája van mögöttem, a COPA „Juh és Kecskehús” Munkacsoportjához már csaknem 12 éve csatlakoztam, 2004-tôl pedig hazánkat képviselem az EU Juhhús és
Kecskehús Elôrejelzô Munkabizottságában, valamint az EU Juhhús és Kecskehús Tanácsadó Munkabizottságban, melyben az
EU juh-és kecske szektorát a COPA-COGECA keretében 8-an
képviseljük.
z Évente hányszor és hol üléseznek ezek a munkacsoportok? Önre milyen feladat hárul?
z Évente kétszer, tavasszal és ôsszel tartják mindhárom munkabizottság üléseit. Ilyenkor az ágazat helyzetét (a létszám és
termelési adatokat, az import-export alakulását, az árak változását) tárgyaljuk és foglalkozunk a három meghatározó termék
(hús, gyapjú, tej) helyzetével is.
z Az EU Juhhús és Kecskehús Elôrejelzô Munkabizottságában
fél évente teljes elemzést készítünk a hazai juh és kecske ágazat helyzetérôl (létszám, termelés, piac, stb.) a KSH és az AKI
munkatársaival való együttmûködésben, felhasználva a Juh
Terméktanács és a Magyar Juh- és Kecsketenyésztôk Szövetsége adatait is.

z Ön 2004-ben elvégzett egy EU szintû ágazati elemzést
a farm alapú (direkt egyedi támogatást nem /vagy csak
részben/) tartalmazó támogatási rendszerrôl, amit 2005tôl vezettek be, alapvetôen az EU-15 tagállamokban. Elemezte az egyed alapú támogatás részben vagy egészen
való eltörlésének várható hatásait. Ennek eredményeként állapította meg, hogy 14-18 százalékos állomány és
üzemszám csökkenésre lehet számítani e támogatási
rendszer bevezetésének köszönhetôen. Elhitték-e ekkor
az Ön elôrejelzéseit?
z Az EU Juhhús és Kecskehús Tanácsadó Munkabizottságának
ülésén bemutatott elemzésemre akkor a Bizottság képviselôje
hitetlenkedve reagált. Utólag igazat adtak nekem, de csak pár
év elteltével, 2008-ban, a bekövetkezett eredmények tükrében. Akkor kezdôdött el a mostani EU gazdasági periódusban
ismét bevezetendô egyed alapú direkt támogatás kidolgozásának elôkészítése.
z Az ágazatban bekövetkezett kedvezôtlen folyamatok
elemzésére az EU Parlament Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2008-ban egy külön munkacsoportot
hozott létre, amelyben több állam képviselôje mellett
Ön is részt vett. Végül „A juh és kecske ágazat jelene és
jövôje” címmel elkészült anyagot az EU Parlament 2008.
július 19-én határozatként fogadta el.
z Több általam kidolgozott javaslat is belekerült ebbe az anyagba, amelyek közül csak egyet emelek ki. Javaslatot tettem az
EU társfinanszírozásának 50-rôl legalább 70 százalékra való
emelésére ágazati termékek promóciójában, amely végül az
idén kapja meg végleges EU rendeleti formáját, és 2016-ban
válik alkalmazhatóvá.
z A megválasztott elnökséget bemutatkozó látogatáson fogadták az EU Mezôgazdasági biztosi kabinetben. Beszámolna-e
errôl a látogatásról?
z A bemutatkozó látogatáson a COPA-COGECA fôtitkára, az e területért felelôs munkatársa, valamint a Juhhús és Kecskehús
Munkacsoportjának két elnökhelyettese vett részt. Az ágazat
helyzetének elemzése mellett külön hangsúlyt kapott a nagy ragadozók okozta károk kezelése; az ágazatban dolgozók fiatalításának szükségessége; a szektor gazdasági helyzete elemzésének
igénye; az EFSA által kezdeményezett juh állatjóléti rizikófaktorok
és az azokra alapozott szabályozás bevezetése, valamint – elôter-
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jesztésemben – a két legelôt hasznosító állatfaj (juh és húsmarha) azonos megítélésének szükségessége.

Idôben szólunk!

z Javaslataikat elfogadták, és bejelentették, hogy a
kabinet igényt tart a Juhhús és Kecskehús Munkacsoportja elnökségével való konzultációra. Lesz-e ennek
befolyása a juhtej-termelésre?

Ismét eljött az idô a gazdaságok
vízvételi eszközeinek felülvizsgálatára

z Nagyon remélem, hogy igen! Az EU Tejcsomagja hazánkban
eddig csak a tehéntejre vonatkozott, jóllehet, a fenti bizottságokban „elkövetett” javaslataink eredményeképpen 2013óta ez a tejcsomag a tehéntej mellett a juhtejre és a kecsketejre (sôt a bivaly- és a kancatejre) is kiterjed. Ettôl kezdve
igyekszünk meggyôzni az illetékeseket arról, hogy e csomag
hazánkban is foglalja magába a juh- és kecsketejet, és a tej
állatjóléti támogatás valamilyen formában a juh- és a kecsketej esetében is igénybe vehetôvé váljon. Erre kiváló példa
volt – az általunk kidolgozott és javaslatunkra 1997 és 2003
vége között mûködtetett – az elsô osztályú minôségû juhtej
és kecsketej termelésének támogatása. Valami hasonlót szeretnénk elérni a mostani javaslatunkkal, amelyben 0,2 €/liter,
illetve 0,15 €/liter lenne az elsô osztályú minôségû juh – illetve a kecsketej minôségi támogatása. (A minôség javítása és
az ágazat megôrzése az EU jelenleg hatályban lévô programjának egyik meghatározó eleme. Ezért is szorgalmazzuk ezt a
támogatás-formát.) Emellett, ez újjáépítené a juhtej ágazatot, kihozná a szürke – fekete gazdaságból a kecsketej ágazatot, többlet-foglalkoztatást és jobb megélhetést jelentene
egyes vidéki körzetekben. Stratégiai cél az elsô osztályú minôségû juh- és kecsketej termelés 2003-as szintre való
visszaemelése. Ez a jelenlegi 730 ezer literes juhtej mennyiségének megduplázását, az alig 600 ezer literes fehér gazdaságban lévô kecsketej mennyiségének megnégyszerezését
jelentené a 2020-ig tartó ciklus végéig.
z Mi a véleménye a minisztériumnak a magyar tej- és
tejtermékek 420 millió forintos kerettel megindított
marketingkampányáról?
z Minden olyan kampánynak, amely a hazai termékek fogyasztására sarkallja a fogyasztókat elemi jelentôsége van.
Azzal kellene bekapcsolódni a kampányban, hogy a hazai
tej összetétele (aminosav- és zsírsav összetétele, vitaminés ásványi anyag tartalma) kedvezôbb a hazai fogyasztók
számára, mint az importból származó tej és tejtermék hasonló jellemzôi.
z Hogy állnak azzal a stratégiai anyaggal, amelyet
szeptember közepén kell bemutatni a földmûvelésügyi
miniszternek?
z Az elmúlt hónapokban sikerült az ágazatot (juh- és kecske) érintô termelési, létszám, piaci, valamint szervezeti kérdéseket megbeszélni, egyeztetni, illetve meghatározni a lehetôségeinket, és a szükségleteinket. Ennek alapján elkészül az ágazati fejélesztési stratégia szövege, amelyet
augusztus közepén még egy körben egyeztetünk a munkacsoport tagjaival, és szeptemberben már készen áll arra,
hogy átadjuk a miniszter úrnak.
2 BÓDI ÁGNES

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

É

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

A

korszerû állattartás elválaszthatatlan része a korszerû hígtrágyakezelés. A korszerû hígtrágyakezeléssel szemben támasztott fôbb
elvárások az alábbiak:
• Biztosítani kell legalább 6 havi hígtrágyamennyiség tárolását.
• Biztosítani kell a hígtrágya megfelelô mozgását az egész trágyarendszeren (trágyalagúnák, gravitációs
és nyomott csôszakaszok, aknák,
trágyatárolók, kijuttatás).
• Védeni kell az egész trágyarendszert
a sûrûfázis felhalmozódásától.
• Pontosan méretezett mûtárgyakat
kell építeni (lagúnák, aknák, tárolók).
• Pontosan méretezett berendezéseket kell beépíteni (szivattyúk, homogenizáló keverôk, szeparátorok, kijuttató eszközök).
• A legjobb gazdaságosság-hatékonysági ár-érték arányt kell megvalósítani.
Fenti célokat alapos technológiai tervezéssel, gondos gépi-eszköz választással
lehet elérni. Ehhez viszont részleteiben
fel kell mérni a telep mûszaki adottságait, tartástechnológiáját.

mális megoldást is telepenként kell kidolgozni. Erre szolgál a technológiai tervezés, amely mindig megelôzi az építészeti tervezést.

biztos referenciákkal bíró gyártmányok beépítése. A legjobb szigetelôfóliák UV és
mechanikai ellenálló képessége kiváló,
várható élettartamuk 50 év fölött van.

HÍGTRÁGYA MOZGATÁSA

A HÍGTRÁGYA KIJUTTATÁSA

z Az ólak általában gravitációsan ürülnek, de a gyûjtôaknáktól kezdôdôen a
trágya mozgatása gépi eszközökkel történik. Ezek a gépek (homogenizáló keverôk, trágyaszivattyúk, szeparátorok) a
hígtrágyarendszeren a „szív” szerepét
töltik be, üzembiztos mûködésük sorsdöntô. Talán itt a legfontosabb a körültekintô tervezés, olyan megbízható géptípusok kiválasztása, ahol a szakmai támogatás, a gyors rendelkezésre állás és
a biztos szerviz háttér megléte evidencia.

z A hígtrágya kijuttatása történhet öntözôberendezéssel (villany-, dízel-, traktorhajtású öntözôszivattyú + fix vagy gyorskapcsolású csôvezeték + öntözôdob +
terítôkonzol), vagy tartálykocsival (egy-,

Hígtrágya kijuttatására alkalmas
öntözôdob

17.500 m3-es hígtrágya tároló

TERVEZÉS
A HÍGTRÁGYA TÁROLÁSA
z A tenyésztô az alábbi dilemmával találja szemben magát: ha csökkenti a trágyához (vizelet+bélsár) adott víz mennyiségét, akkor kevesebb hígtrágyája lesz,
de annak sûrûsége nô, mozgási képessége romlik, gyakoribbá válnak a dugulások. A kevesebb hígtrágya kisebb tárolóteret igényel ugyan, de nagyobb kapacitású gépekre, gyakran trágyabontó oltóanyagok folyamatos használatára lesz
szüksége. Ha viszont több vizet használ,
akkor nagyobb mûtárgyakat kell építenie
és nô az üzemeltetési költsége is. Minden állattartó telep más, ezért az opti-

z A hígtrágya tárolásának leggazdaságosabb és legbiztonságosabb módja a HDPE
fóliával szigetelt földmedrekben történô tárolás. Alapvetô fontosságú az optimális
medergeometria és mederkapcsolat megtervezése, ami lehetôvé teszi, hogy a tárolótér mechanikai (homogenizáló keverôk)
és biológiai (trágyabontó oltóanyagok)
iszapvédelmét a leggazdaságosabban lehessen megvalósítani. A különbözô szigetelôlemezek között jelentôs minôségi eltérések vannak, de a laikus nehezen tud
különbséget tenni köztük, ezért fontos a

két-, háromtengelyes önfelszívó tartálykocsi + kijuttató adapter). Arra kell törekedni, hogy minél nagyobb hányadot a
telephez közeli területeken lehessen öntözni és csak a fennmaradó rész legyen
kiszállítva tengelyen, mert ennek a fajlagos költsége magasabb.

8 m3-es egytengelyes tartálykocsi
egyszerû szántóföldi injektorral
z Remélem, sikerült rávilágítanom néhány
hasznos dologra, ami alapfeltétele a korszerû és jól mûködô trágyarendszernek.
Teljes körû tervezésben és kivitelezésben
állunk rendelkezésükre.
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