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

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

Jövôre a belföldi fogyasztásösztönzés áll

z Ilyenkor év elején várakozón optimisták
szoktunk lenni. Az újtól mindig azt várjuk,
hogy jót hoz majd nekünk. Most azt szeretnénk, ha növekedésnek indulna a tej felvásárlási ára. Hozzáértô szakemberek szerint az
európai tejágazat reformja nélkül ez nem fog
menni. A termeléskorlátozás, vagyis a kvóta
megszüntetése után a piaci önszabályozás
nem igazán mûködik. A tejtermelôk kiszolgáltatottak a tejárak világpiaci ingadozásának. A nemzetközi élelmiszerláncok sok esetben a termelôket megkárosító kereskedelmi
gyakorlatot folytatnak. James Nicholson északír európai parlamenti képviselô szerint a piaci önszabályozás mûködésképtelenségének az oka az uniós tejpiac szerkezeti problémájában keresendô. Ebbôl a helyzetbôl kiindulva kell életképes megoldást találni. A helyzetértékeléssel és a javasolt intézkedésekkel egyet lehet érteni, azok logikája mentén hozott cselekvések segítséget
adhatnak a helyzet kezelésére.
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z Érdemes megfontolni azt a javaslatot, mely szerint a késôbb
csatlakozott országokban a nyugati mintára kialakult termelôi szövetkezeteket kellene erôsíteni. Hazánkban a termelôi szervezetek
által értékesített éves tejmennyiség a 40 százalékot sem fedi le.
Az összefogás növelésével pedig nône a gazdák tárgyalási alkupozíciója, a közös beszerzés, feldolgozás és értékesítés jelentôs költségmegtakarítást eredményezhetne. Jutna forrás az innovatív fejlesztésekre, mellyel a versenyképességet fent lehetne tartani.
A legkiszolgáltatottabb helyzetben lévô kistermelôk és kis családi
vállalkozások a termelôi szervezetek védôernyôje alatt nagyobb
eséllyel tudnának megfelelni a piaci verseny kihívásainak.
z A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak még jelentôsebb szerepet kellene betölteni a tejpiaci stabilitás fenntartásában. A termelôk, a feldolgozók és a kereskedôk érdekeinek összhangba hozása nem könnyû mutatvány olyan helyzetben, mikor
a kereskedôk piaci erôfölényükkel élve lenyomják a tejtermelôk
árait. Módszereik között polcpénz a saját márkás címkézés gyakorlata, vagy a veszteséggel értékesített UHT-s tej húzótermékként
való használata a legismertebb. A Nicholson-elemzés arra a tényre is rámutat, hogy a kötelezô elôírás ellenére a tejpiaci szereplôk
között csak nagyon elenyészô a szerzôdések megléte, ilyen körülmények között pedig képtelenség elejét venni a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatnak.
z Az elégséges információk áramlása is elengedhetetlen a tejpiac
mûködéséhez, mert ezek alapján lehet körültekintôen tervezni.
Számos nagy tejtermelô ország nem rendelkezett elégséges információval, vagy nem körültekintôen értékelte a helyzetet, mikor az
export jelentôs növekedését prognosztizálták és ezért a termelést
növelô intézkedést hoztak. Utólag már könnyen belátható, hogy ez
hibás lépés volt. Az alaposabb, körültekintôbb döntések több,
mélyrehatóbb információt igényelnek. A megfelelô piaci információkat az EU Tejpiaci Megfigyelôközpont szerepkörének megnövelésével tervezik majd elérni.
z A piaci válság okán a termelôket sújtó alacsony felvásárlási ár
megváltoztatását célzó uniós reform megvalósításával jelentôs javulás következne be a magyar tejágazat állapotában is. A Nicholson-féle javaslatban számos figyelmet érdemlô és használható
elem van, melyet alkalmazhatunk saját viszonyainkra is. Mint tudjuk, az uniós adminisztráció malmai lassan ôrölnek, de mi nem
várhatunk ölbe tett kézzel, tenni kell a dolgunkat.
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Jövôre a belföldi fogyasztásösztönzés
áll az agrármarketing fókuszában
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a Magyar
Turizmus Zrt-vel közösen november 26-án Nélkülözhetetlen
marketing címmel rendezte meg a tejágazat éves
konferenciáját Velencén. Az idei tematikához kapcsolódóan
a NAV tejágazati ellenôrzésének tapasztalatairól,
a fogyasztói igények és szokások változásáról, az európai
tejpiac kilátásairól, valamint a közösségi tejmarketing
finanszírozási lehetôségeirôl esett szó.

Mélykuti Tibor megnyitja
a konferenciát

M

eggyôzôdésem, hogy a tejszektor jövôje sem kizárólag a tehenészetek és a tejfeldolgozók
ügye, hanem foglalkoztatási, egészségügyi,
és nem utolsósorban nemzetgazdasági kérdés. A turizmusnak a magyar agrárium által
létrehozott javak és specialitások olyan stabil alapot jelentenek, amelyre hosszú távon
lehet építeni. – mondta el köszöntôjében
dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. – A hazai fogyasztókhoz azt
az üzenetet kell eljuttatnunk nagy jelentôsége van annak, ha megbízható forrásból
származó, nyomon követhetô, jó minôségû
adózott tejet és tejterméket vásárolnak.
A turisztikai- és agrármarketing egymást
erôsítô jellege legkézzelfoghatóbban a
gasztronómia területén jelenik meg a jövô
évben, amely a Gasztroélmények Éve lesz.
A társaság szorosan együtt kíván mûködni
a szakmai szervezetekkel és szolgáltatókkal, illetve innovatív, versenyképes kommunikációs hátteret kíván biztosítani a tematikus év ernyôje alá vont eseményeknek.
Mindez számos kapcsolódási pontot kínál
majd a tejágazat számára is. Az agrármarketing területen pedig a belföld, a belföldi
fogyasztásélénkítés éve lesz 2016.
z Nem túlzás azt állítani, hogy a turizmus
az egyik kitörési pont a magyar agrárium
számára, amely lehetôvé teszi, hogy a ki-

váló minôségû magyar élelmiszerek és
termékek újabb piacokra találjanak, és
megismerjék ôket határokon innen és túl
is. A 2016-os évben a Magyar Turizmus
Zrt. számos külföldi kiállításon jelenik meg
közösen a Magyar Nemzeti Kereskedôház
Zrt.-vel. A két szervezet egymást kiegészítô tevékenysége és az egységes nemzeti
megjelenés további elônyöket jelent majd
a társaságokkal együttmûködô kiállító
KKV-k számára: több kiállítónak és több
területen tudunk így segítséget nyújtani.
z A belföldi kereslet növelése érdekében
a tejfogyasztást ösztönzô programokra és
aktív marketingtevékenységre van szükség. Amint Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter korábban ismertette,
420 millió forintos kerettel indult marketingkampány, amelynek révén a kormány
segítséget kíván nyújtani a hazai tejtermelôknek és -feldolgozóknak. A kampányban a Magyar Turizmus Zrt. szorosan együttmûködik a Földmûvelésügyi
Minisztériummal és a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanáccsal.
z Lipcsey György Imre, a Magyar Turizmus
Zrt. agrármarketing vezérigazgató helyettese elôadása elején röviden bemutatta
az MT Zrt. közösségi agrármarketing tevé-

A konferencia résztvevôinek
egy csoprtja

Carlos Martin Óvilo az Európai
Bizottság Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési fôigazgatóságát
képviselte
kenységét. Hangsúlyozta, hogy az Agrármarketing Vezérigazgatóság gyûjti, integrálja és végrehajtja az NGM és az FM, illetve a szakmai szervezetek irányából érkezô igényeket. Partnerségre, együttmûködésre épülô munkája keretében a kormány által elfogadott Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiához illeszkedôen a terméktanácsokkal, szakmaközi szervezetekkel közösen most dolgozza ki a Nemzeti
Agrármarketing Programot, mely a 201618-as évek optimalizált marketingterve.
z A tejmarketing tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy a fogyasztásösztönzés elôsegítése érdekében a nyári
kampányidôszak után a társaság decemberben ismét szervez kóstoltatást a Tej
Terméktanácsban tagsággal rendelkezô
kiskereskedelmi áruházláncok üzleteiben. Tévé- és rádióspotokban hívják fel a
figyelmet a jó minôségû hazai tej- és tejtermékek fogyasztására; online felületeken és a közösségi médiában is népszerûsítik a tejszív-logót. A szemléletformálás, az egészséges, tudatos életmód
szempontjából kiemelt jelentôségû célcsoportot jelentenek a gyerekek: ôket az
iskolákban szólítják meg elôadásokkal,
kiállításokkal, interaktív játékokkal, illetve web2-es felületeken. A tavalyinál tízszer nagyobb volumenû, 420 millió forintos tejmarketing program keretén belül a
tejszív-logó népszerûsítésén és az iskolai
szemléletformáló kampányon túl sor kerül piackutatásra, adatbázis létrehozásra, rendezvények és kiállításokon való
megjelenések támogatására is.
2 FORRÁS: MAGYAR TURIZMUS ZRT.
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Felvették a kesztyût a Prototheca elleni
küzdelemben a szanyi Dózsa Zrt.-nél
A település egy 1398-as oklevélben még Zayan néven szerepel,
ma pedig már Szany nagyközség, melyet Gyôr-Moson-Sopron
megyében, a Csornai járásban a Rába folyó mentén találunk.
Lakóinak száma 2000 körül van. Kedvezô földrajzi elhelyezkedésének köszönhetôen gyors fejlôdésnek indult és már 1437-ben
mezôvárosi rangot kapott, a XVI. századra pedig a Rábaköz
legnépesebb településévé vált. A gyôri püspökség uradalmának
központja volt, ebben az idôszakban impozáns püspöki
palotát építettek ide, melynek most az udvarában a félig fedett
piacteret találjuk, mely európai uniós támogatással épült.

Mádl Antal a Dózsa Zrt. igazgatója
z A Dózsa Zrt. irodájában a cég részérôl annak igazgatója Mádl Antal
és a fôállattenyésztô Gyôri Balázs fogad bennünket. Jelen van még a beszélgetésünkön Varga István a V-N-V
Kft. Fûtés és Fejéstechnika cég ügyvezetô igazgatója is. Arra kértem az
igazgatót, Mádl urat, mutassa be nekünk a gazdaságot.
z A Dózsa Zrt. jogelôdje az azonos nevû
termelôszövetkezet volt, melybôl cégünk
megalakult. A gazdálkodás alapját képezô 1400 hektár nagyságú földjeink átlagosan 22 aranykorona értékûek, nagyrészt Szany és Vág határában találhatók,
és a Kisalföldre jellemzô módon kötött
öntéstalajok. Mivel a Kisalföld területének legmélyebb pontján vagyunk, itt jó
eséllyel megtartják az öntéstalajok a
csapadékot, mely a silókukorica termesztés szempontjából elônyös. A hirtelen leesô nagy mennyiségû csapadék
miatt viszont belvíz alakul ki.
Növénytermesztési ágazatunkban kukoricát, búzát, árpát, facéliát, szóját termelünk. Az idén elôször termesztettünk szóját 70 hektáron. Nagyon jó lett a termés,
1,6 tonna termett hektáronként. A szóját

értékesítettük, mert a piacról olcsóbban
be tudtunk szerezni egyéb fehérjehordozót. A tehenek szálastakarmány igényének kielégítésére a silókukorica mellett lucernát, és olaszperjét termesztünk. Nem
számottevô, de van egy kevés ôsgyepünk
is. A gépesítettség magas fokú, ezért a
foglalkoztatottak száma mindössze 58 fô,
de így is a település második legnagyobb
foglalkoztatói vagyunk. Három telepen
mûködik cégünk. Van egy szárító üzemünk, a központunk a gépmûhellyel és a
szarvasmarha telepünk. Tulajdonos társaim, mind az 54-n a volt termelôszövetkezet tagjai voltak. A tulajdonosi hányad nagyobb része a vezetôség tagjainál koncentrálódik. A gazdaság árbevételének felét a növénytermesztés, másik felét a tejelô szarvasmarhatartás adja. Az alacsony
tejátvételi árak miatt a növénytermesztés
nyeresége az, mely jelenleg a gazdaságot
életben tartja.

Varga István a V-N-V Kft.
ügyvezetôje
z Gyôri Balázs fôállattenyésztôtôl azt
kérdezem, hogy az elôzô évben végrehajtott fejôház felújításnak milyen elôzményi voltak? Hogyan kerültek kapcsolatba a pápai székhelyû V-N-V Kft-vel?
z A V-N-V Kft. a korábbi években nyújtott
már nekünk szolgáltatást, vásároltunk tôlük eszközöket. Az elsô jelentôsebb beruházás az volt, mikor négy évvel ezelôtt,
ivarzás megfigyelô transzponderekkel szereltük fel a vemhesítésre váró üszôket és
a tejelô teheneinket. Ezzel a módszerrel
kívántuk javítani a telep szaporodásbiológiai mutatóit. Meghozta a várt eredményt
a beruházás, mert jelentôsen javultak a
mutatók. Ennek a biztató eredménynek
a tudatával fogtunk hozzá a fejôház esedékessé váló felújításához, melyre a korábbi eredményes beruházást végzô cégnek a V-N-V Kft.-nek adtuk a megbízást.
z Sikerült az ivarzási aktívivitást és
kérôdzésváltozást jelzô rendszert a
fejôházi struktúrába integrálni?

Gyôri Balázs fôállattenyésztô
bemutatja a szarvasmarha telepet

z A fejôház felújítása úgy történt, hogy az
új fejôberendezés a régi helyére a korábbi
4x8 állásos halszálkás kialakítású fejôházba telepítettük. Az épület, az állás-szerkezet és a padozat változatlan maradt, a készüléket és a vezetékrendszert cseréltük ki.
A fejôházi számítógépes rendszer szerves
része lett az ivarzás megfigyelô rendszer.
A nyaktranszponderek mérik egyedenként
az állatok mozgási intenzitását, speciális
nyakmozgásokat érzékelnek, vagyis a
rendszer az ivarzó állatott mutatja ki. Emellett méri és rögzíti egyedenként az állatok
kérôdzési adatait. A transzponder segítségével azonosítjuk a fejôálláson az egyedeket, a fejôkészülék méri a fejésenkénti tej
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Régi típúsú istálló fedett etetôtérrel
mennyiséget, a tej tôgynegyedenkénti vezetôképességét, konzisztenciáját. Ezeket
az adatokat rögzíti és felhasználhatóvá,
könnyen láthatóvá teszi a program. A kérôdzés megfigyelése a kérôdzés számából,
idôtartamából és ritmusából áll. Ennek
mérése a legnagyobb vívmánya ennek a
rendszernek, a kérôdzés mérésével a tehenek általános egészségi állapotára lehet
következtetni. A kérôdzés száma egy általános összképet mutat az állatról. A beteg
állat nem eszik, vagy csak kevesebbet,
ezért csökken a kérôdzésszám, vagy legrosszabb esetben leáll a bendô. A kérôdzésiszám etetési, vagy fejési csoportonkénti
átlagát és az állomány egészének átlagát
egy grafikonon, napi szinten láthatjuk.
Amennyiben növekszik az átlagos kérôdzési szám, az pozitív tendencia, amennyiben
csökken, akkor annak meg kell vizsgálni az
okait és orvosolni kell a problémát. A rendszertôl kapott információk segítségével
meg lehet elôzni, hogy a tej termelése
csökkenjen. A kor színvonalának megfelelô
szolgáltatást biztosít, mivel okostelefon segítségével az adatokhoz bárhol, bármikor
hozzá lehet jutni. Ráadásul az összes mért
adatot a monitoron, egy helyen, összesítve
teszi láthatóvá. A szoftver fejlesztése folyamatos, a meglévô programok bôvítésre,
frissítésre kerülnek.
z Varga Istvánt, a Kft. ügyvezetôjét, a
beruházás lebonyolítóját arra kértem, mutassa be nekünk a fejôberendezést.

A rendszert mûködtetô szoftver a DATAFLOW2 izraeli találmány. A fejôberendezést az olasz Milkline cég gyártja, mely
családi vállalkozásként indult, de mára
már egész Európában a FÁK tagországaiban, de még Japánban is megtalálhatók
az általa telepített fejôházak. A vállalkozás vezetôje a fejôgépek fejlesztésére
szakosodott mérnök. Az izraeli és olasz
cég összehangolja a fejlesztési munkáit,
a készülék öt éve van a piacon, de a magyarországi piaci részesedése minimális.
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A legfontosabb újítás a többi piacon lévô
fejôgéphez képest az úgynevezett P4C,
mely érzékeli az egyes tôgynegyedekben
a tejfolyást, és amennyiben az egy bizonyos elôre beállított érték alá esik, megállítja az érintett tôgynegyedben a fejést,
és azokat a negyedeket feji tovább, amelyekben még megfelelô szintû a tejfolyás.
Ez által megelôzi az egyébként gyakori
túlfejést, kíméli a tôgyet, és csökkenti a
tôgy gyulladás elôfordulását.
A szoftvert, amely az állatok aktívitását
és kérôdzését is méri és elemzi, a Szent
István egyetemen a tudományos kísérletek lebonyolítására használják. Az itteni
szakemberek megvizsgálták a piacon lévô
eszközöket, és úgy találták, hogy ez a legalkalmasabb erre. Itt a telepen a készülék az átlagolt adatokat mutatja. Az egyetemi kutatásban a nyers adatok kinyerésére használják. Vizsgálat alá veszik az ellés elôtti és az ellés utáni három napot.
A takarmány összetételét is képes a rendszer elemezni, melynek alapján megállapítható, hogy milyen ásványi anyagokkal
és vitaminnal kell azt kiegészíteni. A tejgyûjtô kollektora olyan speciálisan van kiépítve, hogy ott az egyes tôgynegyedekbôl
fejt tej nem keveredik egymással, vagyis
meggátolja az egyik tôgynegyedrôl a
másik tôgynegyedre történô fertôzôdést.
A készülék képes mérni a tej vezetôképességét. Az egyes tôgynegyedekbôl fejt tej
vezetôképességét összehasonlítja, ahol
eltérést tapasztalható, ott nagy valószínûséggel gyulladás van.
z Miért nem ismertebb, miért nem elterjedtebb ez a készülék?
z A magyar emberekben van egyfajta
elôítélet az olasz termékek iránt. Kételkednek azok megbízhatóságában. Olyan
kép alakult ki az olaszokról, hogy ôk nagyon lazák, lezserek, nem erôsségük a
preciz munka. Ezt teljes mértékben megcáfolja az említett fejôberendezés magas
mûszaki színvonala, megbízhatósága és

IKAR minôsítésû
tejmennyiségmérô
és P4C kijelzô

precizitása. Az európai piacon talán a
legismertebb az AlfaLaval. Azt az egész
szakmai közönség ismeri, beépült a
szakmabeliek tudatába. Egy új márka
megismertetése mint tudjuk, nem könnyû. Vannak már biztató jelek, mert egyre több országban komoly versenytársa a
multinacionális cégeknek.
Mádl igazgató úr annyit tett hozzá az elmondottakhoz, hogy bátorság kellett ahhoz, hogy egy tejtermeléssel foglalkozó
gazdaság egy kis cég ajánlatát fogadja el
egy nagyobb, ismertebb ellenében. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a fejôház
egy folyamatosan mûködô üzem, annak
szervizelését a nap 24 órájában biztosítani kell. Nem biztos, hogy a kis cégek mindegyike képes erre. Nekünk pozitív tapasztalataink vannak a V-N-V Kft. szerviz
szolgáltatásával kapcsolatban. Néhányszor elôfordult, hogy konzultálni kellett, illetve az üzemeltetés elején, amikor még
nem voltak tapasztalataink, szükség volt a
segítségükre, de a cég szakemberei telefonon vagy szükség esetén személyesen
mindenkor rendelkezésre álltak.
z Mi jellemzi a tehenek egészségi állapotát? – kérdezem a fôállattenyésztôt.
z A tehenészetünkben a legnagyobb, legtöbb veszteséget okozó probléma volt az
elmúlt években a tôgygyulladás. Rendkívül sok megbetegedést okozott a Prototheca zoppfii nevû alga. Jellemzô rá, hogy
nem gyógyítható, és rendkívül fertôzô.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amely állat fertôzôdött azt selejtezni kell. Volt nálunk a telepen ezelôtt tíz éve is, akkor a
fertôzôdés mértéke közel 40%-os volt. Tavaly év elején hasonló problémával találtuk szembe magunkat. A szomatikus sejtszám a fertôzôdés esetében általában
megemelkedik a tejben, annak a megengedett értékéig még a tej fogyasztható.
Ennél a betegségnél az is elôfordul, hogy
a fertôzôdött állat szomatikus sejtszám értéke nem magas. Roppant nehéz észrevenni a fertôzôdést. Kimutatása csak laboratóriumban, a tejbôl a kórokozó kitenyésztésével lehetséges. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy fertôzött teheneink vannak,
akkor az lett a legfontosabb, hogy a fertôzési láncot megszakítsuk. Az állatorvosunk
Dr. Dombi Tibor és a takarmányos szaktanácsadónk Sümegi Kálmán rengeteget
dolgozott a problémáink megoldásán. Kizárásos alapon arra jutottunk, hogy a fertôzés terjedése a fejôrendszer révén valósulhatott meg. A tôgygyulladás kialakulásától függetlenül a fejôrendszer cseréjére
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állatot nagyon keveset találunk. Ismereteink szerint a Prototheca tôgybetegség
tekintetében számos gazdaság érintett,
legfeljebb nem ilyen mértékû a megbetegedés mértéke.
z Sikeresen leküzdötték a tôgygyuladás okozta fertôzést. A napjainkra kialakult helyzet milyen képet mutat?

Új, korszerû istálló
készültünk, mert a korábbi rendszer már
30 éves, korszerûtlen berendezés volt.
A betegség megjelenése arra intett bennünket, hogy új fejôrendszert keressünk.
Az elsô feltételként azt fogalmaztuk
meg, hogy az új fejôrendszer legyen alkalmas arra, hogy megakadályozza a
tôgybetegségek fertôzési láncának kialakulását a fejôkelyheken keresztül. A fejôkészülékbe jelenleg be van építve egy
olyan fertôtlenítô, öblítô rendszer, amely
minden fejt egyed után vegyszeres öblítést végez a kelyhekben, illetve a kollektorban és a tejvezetékben. Természetesen ezután vizes öblítések és sûrített levegôs szárítás következnek.
Másik feltételünk az volt, hogy képes
legyen a túlfejést megakadályozni. Ez a
berendezés tôgynegyedenkét fej, ezáltal
nem fordulhat elô túlfejés, mely majd
mindenféle tôgygyulladás elôidézôje lehet. Mint minden élô szervezetben, így a
tehénben is benne vannak azok a patogén vírusok, baktériumok a hasznosak
mellett, melyek ha legyengül a szervezet,
akkor megbetegítik azt. A túlfejés azért
veszélyes, mert a tôgy immunitás-csökkenését idézheti elô.
Harmadik feltételünkben meghatároztuk hogy legyen puha, szilikongumis a
fejôkehely, mely kíméletes a tôgygyel,
nem okoz rajta sérülést.
További feltétel volt, hogy képes legyen
a tehenek minden fontos adatát rögzíteni
és az adatok változását nyomon követni.
z Sikerült-e megállapítani a Prototheca fertôzôdés forrását?
z Nem tudtuk megállapítani, hogyan fertôzôdtek meg az állatok. Nincs meg a
fertôzés forrása. Minden létezô vizsgálatot elvégeztünk, azok negatívak lettek.
Annak ellenére, hogy nem sikerült kimutatni a régi fejôgép kelyhében a szennyezôdést, mégis arra gondoltunk, hogy általa fertôzôdtek meg a tehenek. Állításomat arra alapozom, hogy az új fejôberendezés rendszerbe állításával, új, fertôzött

z A fertôzött állomány selejtezése miatt a
laktációs mutatónk romlott. Most már
folyamatosan javul a mutatónk, mivel
gyakorlatilag megtörtént a betegség
okozta kényszerû selejtezés. A selejtezett
egyedek helyére vásárolt és saját nevelésû üszôk kerültek. Tejelô szarvasmarha
állományunk létszáma most 500 tehén
és azok szaporulata, így összesen mintegy 1050 állatot tartunk, napi 12 ezer liter tejet termelünk. Fejési átlagunk az állomány fiatal korából eredôen most 30
liter körül van, ami a tavalyi 24 literhez
képest hatalmas elôrelépést jelent. A két
ellés közötti idôt 400 nap alá tervezzük
levinni, ezen a területen is már szép
eredményeink vannak. A tej zsírtartalma
3,75 százalékon van, ami teljesen elfogadható. A szomatikus sejtszám értéke a
fertôzés idején magas volt, most 200 körüli értéken vagyunk. A tejet az Alföldi Tej
Értékesítô Kft. veszi át.
z Milyen elônye van a három alkalommal történô fejésnek?
z Élettani szempontból a tehén számára
elônyösebb, mert a tej termelôdése a fejés után intenzívebb, majd a tejmedence
telítôdése annak belsô nyomásának növekedése folytán csökken. Ebbôl az következik, hogy a napi fejések számának
növelésével fokozni lehet a tejtermelést.
A természetben is úgy mûködik a dolog,
hogy naponta legalább 10-15 alkalommal „feji meg” a borjú az anyját. Van,
ahol terápiás céllal tôgygyulladás kezelésére alkalmazzák a gyakori fejést. Mikor
áttértünk a napi háromszori fejésre, ki-

Tôgynegyedenkénti fejéstechnológia

Korszerû etetôkocsi
mutatható volt a tejmennyiség 10 százalékos növekedése.
z Hogyan értékeli az igazgató úr a Tej
Terméktanács erôfeszítéseit, mely az
alacsony tej felvásárlási ár megváltoztatására irányul?
z A kereskedelmi láncokkal a közelmúltban
kialkudott magasabb átvételi ár enyhíthet
ugyan a termelôk árbevételének kiesésén,
de a problémát nem tudja megoldani.
A magyar tej népszerûsítésére tett marketing akciók eredményessége az ÁFA-csalt
olcsó külföldi tej jelenléte miatt kétséges.
A megoldást új piacok keresése, illetve a
feldolgozott tej mennyiségének növelésében kellene keresni. Mi termelôk azt szeretnénk, hogy csökkenjen a tej ÁFA tartalma és ezáltal a hazai tejfogyasztás növekedjen. Nagyobb szervezettség és összefogás kellene, mellyel rá lehetne kényszeríteni a felvásárlókat és a kereskedôket arra,
hogy ne fogadjanak be olcsó külföldi ÁFAcsalt tejet, illetve a magyar termelôknek
magasabb árat fizessenek.
z Mi a véleménye az igazgató úrnak a
novemberi számunkban megjelent
Kontró József által közreadott cikkrôl, melynek az a lényege, hogy a
mostani alacsony tejárak mellett is
lehetséges a gazdaságos termelés,
amennyiben változtatunk a megszokott takarmányozási koncepción?
z Elviekben egyet lehet érteni a javaslattal. Nagy a kockázata a programnak a kiszámíthatatlan idôjárási tényezôk miatt.
Ezért a termelôk a kipróbált bevált takarmányozási szisztémát használják, kevésbé mernek kockáztatni. A problémát abban látom, hogy 5 év átlagában a szélsôséges csapadékesés miatt általában 2
alkalommal fordul elô, hogy a másodvetésként vetett takarmányok képesek a
névlegesen elvárt mennyiséget hozni.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Egy tenyésztôszervezet
a Holsteinért
Magyarországon minden gazdasági állatfajta csak úgy
létezhet a köztenyésztésben, ha egy államilag elismert
tenyésztôszervezet annak törzskönyvezési és nemesítési
feladatait ellátja. Ezt a tevékenységet a világon legnagyobb
egyedszámban tenyésztett és legmagasabb tejtermelési
értékekkel rendelkezô holstein-fríz fajta esetében
hazánkban a Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete végzi.

A

szarvasmarha-tenyésztésen belül a tejtermelés, egy tejelô tenyészet fenntartása, fejlesztése
és mûködtetése a legnagyobb beruházás-igényû ágazat. A fajtát akár a saját
önfeláldozása árán is a nagy mennyiségû
tej termelésére nemesítették ki az 1880as évektôl kezdôdôen, mire elérte ezt a
modern, „csúcsra járatott” állapotát. Az
egyedek kiváló genetikai alapjait nem
csak a lehetô legjobb minôségû takarmányháttérrel, fejlett és korszerû tartásés fejéstechnológiával, kiváló szaporodásbiológiai gondozás mellett képes a
valóságban is komoly gazdasági eredményre váltani, tulajdonosának profitot
termelni, hanem szerényebb körülmények között is képes biztosítani tartójának a megélhetést.
Másfelôl azonban a magas befektetési-, a folyamatos és magas szintû odafigyelés igénye, valamint a termék – a folyadéktej – napi értékesítése miatt ép-

pen ennél a fajtánál jelennek meg mindig az új tudományos, kutatási és fejlesztési eredmények, melyeket késôbb más
fajták tenyésztésében is hasznosíthatnak
a tenyésztôk.
Ennek a fajtának a tenyésztésénél tehát rendkívül fontos a naprakész tudás,
hiszen egy-egy döntés pozitív vagy esetleges negatív hatása éppen az állomány
gyors reagálása okán igen hamar megmutatkozik. Ezért kiemelten fontos egy
olyan, jól mûködô tenyésztôszervezet,
amely a tenyészetek döntéshozóit, tulajdonosait majdhogynem napi szinten fontos tenyésztési és egyéb, a gazdaságosságot döntôen befolyásoló értékes információkkal látja el. A kapcsolattartás során átadott, a honlapról letölthetô vagy
az esetleg együtt elkészített telepi szintû
elemzéseket az országos adatokkal
összehasonlítva az adott szakember könynyedén elhelyezheti állományát Magyarország holstein-térképén.

A fejési bemutató nagyon népszerû közönségprogram (HFTE-archív)

z Az Egyesület végzi a fajta egyedeinek
törzskönyvezését, felügyeli az egységes
tenyésztési elvek érvényesülését, a mesterséges termékenyítô állomások és szaporítóanyag forgalmazók segítségével a
fajta nemesítését, kidolgozza és végrehajtja a nemzeti tenyésztési programot,
meghatározza a tenyészcélt, népszerûsíti a fajtát, együttmûködik a külföldi társszervezetekkel. Ezen a területen a magyar tenyésztôk elért eredményeikkel komoly megbecsülésnek örvendenek a világban, hiszen az Európai Holstein Konföderáció (EHRC) elnökségében és ha
minden az elôzetes bejelentéseknek
megfelelôen alakul, 2016 márciusától a
Holstein Világszövetség vezetô testületében (WHFF) is képviselhetjük országunkat és a közép európai térséget.
z Ez a tenyésztôszervezet gondoskodik a
közhitelû teljesítményvizsgálatokról (tejtermelés-ellenôrzés, küllemi bírálat és a
tenyésztési adatok gyûjtése), s minden
lehetséges fórumon képviseli a tenyésztôk érdekeit.
z Az ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV)
segítségével lehetôséget teremt a hazai
tenyészeteknek a legmagasabb genetikai értékû apaállat-jelöltek – a késôbbi jó
nevû és magas árú termékenyítô csúcs
bikák – szaporítóanyagának nagyon kedvezô költségû felhasználására, hiszen
nemzeti forrásból származó támogatással teszi mindenki számára elérhetôvé
ezeket a kiváló fiatal tenyészbikákat, melyek javító hatású lányutódai termelési,
küllemi és genetikai adataikkal hozzájárulnak a hazai tenyészértékbecslés mind
pontosabb eredményeihez.
z Maradjunk még egy kicsit a küllemi bírálatnál. Ez a töretlen népszerûségnek örvendô tevékenység rendkívül sokat jelent,
s nem csak a gyûjtött teljesítmény-adatok, de a telep szempontjából is kifejezetten fontos. Hat független és hivatalos
küllemi bírálónk nagy telepi gyakorlattal
rendelkezik, rendkívül felkészült, nemzetközi viszonylatban is jegyzett szakember.
Naponta más telepen fordulnak meg, így
ôket nem vakítja el az adott telep mindennapi látványa, nem alakul ki az ún.
telepi vakság. Rendszeres látogatásaik
alkalmával gyorsan észreveszik az elmúlt
idôszak során az állományban bekövetkezett változásokat, s az információt minden önös anyagi érdek és forgalmazott
termék árusítása nélkül meg is osztják a
tenyésztôvel, a menedzsmenttel. Függet-
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len – tisztán szakmai szolgáltatást végeznek. Alapvetôen azokat a telepeket látogatják, melyek az ivadékteljesítmény-vizsgálat révén részt vesznek a hazai tenyésztési programban. Igény szerint azonban
teljes körû állománybírálatot is végeznek,
melynek eredménye alapján a tenyésztô
felmérheti tenyészete funkcionális küllemi alakulását és a konzultáció során ötleteket, javaslatokat dolgozhatnak ki a kívánatos telepi tenyészcél eléréséhez. Tenyésztési programunk és szolgáltatási feltételeinknek megfelelôen az elsô laktációs utódok és meghatározott számú kortárs bírálata ingyenes. Munkatársaink általában két-háromhavonta jelennek meg
egy-egy tehenészetben, s a bírálat végén
az elmúlt év saját telepi adatai és az országos adatok összevetésével látványos
grafikonokon keresztül értékelik a telep
fejlôdését az alapadatok átadása mellett
természetesen.
z Azok a tenyészetek, amelyek a tejtermelés-ellenôrzés mellett az ivadékteljesítmény-vizsgálatban is részt vesznek,
magasabb hozzáadott értékû állatokkal,
már valójában is tenyészállatokkal rendelkeznek, hiszen egy esetleges élôállatértékesítésnél az Egyesület által kiállított
Származási igazolásuk teljesen feltöltött

adatokkal kerül a vevô elé, s így gazdaságilag is jóval magasabb értéket képviselnek egy, csak pedigré-információkkal
rendelkezô egyednél. Az ilyen üzemeket,
amelyek megfelelnek a minôsítés együttes feltételrendszerének „Törzskönyvezett
Holstein-fríz Állomány – Minôsített Tenyészállat Elôállító Üzem” védjeggyel és
táblával látjuk el, amelyet ünnepélyes
keretek között avatunk fel. Erre szívesen
várjuk a tenyészetek jelentkezését. A mi-

nôsítés és a táblaavatás nem jár költségekkel, ezt Egyesületünk biztosítja tagjai
részére. A részletekért keresse honlapunkat a holstein.hu címen
z Az utóbbi években egyre inkább elôtérbe kerül a fajta népszerûsítése itthon és
külföldön (tenyészállat promóció), illetve
a tej-, és tejtermékfogyasztás növelésére
tettünk erôfeszítéseket népszerû ismeretterjesztô programjainkon keresztül.

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása
Konstr.
Elszámolt
átlag
kód
laktáció db Tejnap Tej kg zsír kg zsír %
220
7595
298
9411
354,7
3,77
220-225
123.468
298
8988
332,4
3,70

2013-ban:

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása
Konstr.
Elszámolt
átlag
kód
laktáció db Tejnap Tej kg zsír kg zsír %
220
7633
298
9624
361,9
3,76
220-225
125.216
298
9240
343,1
3,71

2014-ben:

A hazai keresztezett
Elszámolt
laktáció db
2013
123.468
2014
125.216
Év

feh. kg
309,0
295,0

feh. kg
315,4
304,0

feh. %
3,28
3,28

feh. %
3,28
3,29

holstein-fríz populáció standard laktációs zárása
átlag
Tejnap Tej kg zsír kg zsír % feh. kg feh. %
298
8988
332,4
3,70
295,0
3,28
298
9240
343,1
3,71
304,0
3,29
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z Itthon az országos és a regionális kiállítások a szakmabelieken kívül a fogyasztókkal való kapcsolattartás fô színterei.
Ezeken a tenyésztôk aktív részvételével
és segítségével egy show-bírálaton a
szakértô közönségnek és a laikus érdeklôdôknek egyaránt bemutatjuk a fajta
fejlôdését, szépségeit, közel hozzuk ôket
a valós élethez, termeléshez.
z A felvezetô versenyen és a fejési-, nyírási bemutatókon ténylegesen testközelbe kerülnek a látogatók a borjakhoz,
üszôkhöz és tehenekhez, érzik a tôgyet
fejés elôtt és után, látják, hogy hús-vér
állatokról van szó, érzik a takarmány illatát, s legközelebb a boltban talán nem
egy tejet elôállító robottal azonosítják a
magyar tejesdoboz látványát.

Ideális magyar holstein tehén
Mert hiába rendelkezik Magyarország a
világ legkoncentráltabb állományával
(387 tehén/tenyészet), s hiába kiválóak
az eredményeink – 2014-ben 9240 kg
tehenenkénti átlagos termelés –, ha külföldön nem keresik tenyészállatainkat, s
a hazai fogyasztók nem vásárolnak magyar tehenektôl származó tejet, tejfölt és
sajtot.
z Külhoni jó hírünket a magas termelés
mellett az egységes és magas színvonalú állategészségügyi státusz alapvetôen meghatározza. A kétévente megrendezett Holstein Európa Bajnokságon – melynek nemzetközi szervezôi
munkabizottságát Bognár László egyesületünk ügyvezetô igazgatója vezeti –

idén már ötödik alkalommal veszünk
részt öt tenyészállattal. Küllemi bírálóink tudását és elismerését jelzi, hogy
hárman az Európai Kiállítási-bírói Testületben képviselik hazánkat. Ezzel az
igazolt képzettséggel bármely európai
és nem ze ti ki ál lí tá son bí rál hat nak.
Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egyre több és rangosabb
nemzeti kiállítás meghívóján az ô nevük szerepel bíróként. Az idei franciaországi Európa Bajnokság egyik rangos
eseményének bírója egy holland kolléganôvel osztozva Kôrösi Zsolt tenyésztésvezetônk lesz. Sebôk Tamás küllemi
bíráló és területi igazgató kollégánk pedig már a nemzetközi bírókat tanító vezetô testület tagja.

„Betekintés” – a holstein tehén belsô szerveit és csontvázát anatómiai
pontossággal festettük fel a bemutató során (HFTE-archív)

z Nagy hangsúlyt fektetünk a tenyésztôk informálására, teljesítményeik elismerésére is. A holstein.hu weboldalunk rendszeresen frissülô szakmai, tenyésztési információkat tartalmaz, regisztrált felhasználóink részletes adatokat találnak állományukról egyed szintre lebontva is. Negyedévente ezen a
felületen publikáljuk az aktuális, hivatalos tenyészértékbecslés eredményeit
feldolgozott és letölthetô, kereshetô
formátumban.
z Fontos fórum még a Holstein Magazin
ágazati szaklapunk is, mely kéthavi megjelenésével az aktualitásokat juttatja el a
telepekre nyomtatott formában is.
z Az évente megrendezett küldöttgyûlésünkön értékeljük az elmúlt évet, s a
legjobbak itt vehetik át a Mestertenyésztô, Év tenyészbikája, Ezüstkannadíj, Elit tehén – elismerésüket, s a kiváló termelési eredményeket elismerô
díszokleveleiket.
z Nagyon komoly fejlesztések zajlanak a
háttérben, több intézménnyel együtt
gondolkodva, dolgozva egy olyan telepi
szintre szabott, tetszôlegesen paraméterezett, egyénileg meghatározott tenyésztési célt és az ezt szolgáló tenyésztési
programot dolgozunk ki, amely segítségével a tenyésztôk teljes állományuk
egyedi genetikai – genomikai hátterére
alapozva szakszerû tenyésztési, tartási
takarmányozási döntéseket lesznek képesek meghozni, ezzel is segítve a lehetô legjövedelmezôbb tejtermelést és a
tenyésztôi munkát.
2
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Csobajon Ivanics Imre
munkája egyben a hobbija is…
Csobaj mezôgazdasági jellegû kistelepülés Borsod-Abaúj Zemplén megye Tokaji
járásában. A település a Tisza jobb partján fekszik. 1928-ban itt járt Móricz Zsigmond,
és a hagyomány szerint innen ered Forró mezôk címû regényének ötlete.
A rendszerváltáskor bekövetkezô munkanélküliség rányomja bélyegét a falu életére,
a szociális segélyhez szokott emberek lassan térnek vissza a munka világába.
Amíg a hetvenes években több mint ezren laktak itt, ma már csak 650-en.
z Az Ivanics Farm Csobajon, a falu
szélén található, tulajdonosa Ivanics Imre és felesége Katalin aszszony. Ivanics urat úgy ismerik,
hogy megszállottan elkötelezettje
a tejtermelésnek. Hogyan kezdôdött el ez a folyamat? – kérdezem
tôle, miután visszaérkezik a reggeli feladatot megszabó portyájáról.

szakemberei elvégzik a tehenekhez
történô párosítást. Ennek eredményeként úgy sikerült emelni a termelt
tej mennyiségét, hogy nem növekedtek a takarmányozás költségei.
z Milyen hatással van a genetika
a termékenyítés hatásfokára?

z A célpárosítás révén nem nôtt a
termékenyítés hatásfoka. A kettô
z Putnokon végeztem az ottani
között nincs szoros összefüggés. Ez
mezôgazdasági szakközépiskolában.
inkább évszakfüggô, a tavaszi és az
A mostani telephelyen a korábbi idôôszi idôszakban a termékenyítés haben itt mûködô szövetkezetnél voltásfoka magasabb. Ezt saját tapasztam telepvezetô. A gazdaság elindítátalatomból tudom mondani, mivel a
sának gondolata 1986-ban fogalmamesterséges megtermékenyítést én
zódott meg bennem. Ez akkoriban
magam végzem. A termékenyítés
két magyar tarka tehenet jelentett,
hatékonyságát azzal tudom még fomelyet állami támogatással és hitel
kozni, hogy van a rendszerben két
segítségével vettem. Két év alatt sitenyészbika is, melyeket felváltva tukerült a tehenek számát tízre növelni
dok elhelyezni egy-egy csoportnál,
és ezzel az önálló gazdálkodás alapIvanics Imre a gazdaság vezetôje
így a mesterségesen nem termékeját megteremteni. Az állatállomány az
évek alatt folyamatosan bôvült. Jenyült egyedek természetes módon
lenleg már 380 fejôs tehén és szaporulata található a gazda- vemhesülnek. A vetélések száma az állomány 6-8 százalékát
ságban. Eleinte néhány hektár termôföldön kezdtük el a gaz- teszi ki, mely jelentôs szám.
dálkodást, ma már 530 hektárt mûvelünk, mely 50-50 százalékban saját, illetve bérelt terület. A mûvelt területek alacsony z A célpárosítás után az üszônevelés az, melyre a korábbinál
aranykorona értékûek, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, nagyobb hangsúlyt kell fordítani. A borjak tetô nélküli ketreceit
hogy kellô mennyiségû szerves trágyával a termôképességet – melyet helyben, házilag készítettünk – nem a szabadban, hanövelni tudjuk. Növénytermesztési ágazatunk az állattenyésztés nem a telepen egy fedett szín alatt helyeztünk el, melynek egy
takarmányszükségletét van hivatva fedezni, mely így a gazda- oldala és a tetôgerince nyitott. Így nem lesz párás a levegô, és
ság árbevételének 80%-t biztosítja. A növénytermesztésben a hômérsékletbéli ingadozásoknak kevésbé kitett ez a hely, metermelt ipari növények értékesítésébôl bevételünk 20%-a kelet- lyet a mûanyagból készült borjúketrecben-tartásnál nem tudkezik. Gazdaságunkban 28-an dolgoznak, ezzel a faluban a leg- nánk biztosítani. Ezzel a módszerrel megvédjük ôket az idôjárás
viszontagságaitól, mindig száraz alomban lehetnek, így csöknagyobb foglalkoztatók mi vagyunk.
kent a megbetegedések száma. Megfigyeltem, hogy az a tez A tenyésztési célok megvalósításában melyek a legfon- hén, amelyik borjú korában beteg volt, az hamarabb kerül selejtezésre, ezért mindent megteszünk azért, hogy egészséges
tosabb elvek?
és erôs borjakat neveljünk. A borjak normális fejlôdéséhez az
z A tenyésztés alapvetô célja, hogy minél gazdaságosabb le- szükséges, hogy tejjel tápláljuk ôket. Három napig az anyjuk a
gyen a termelés. Ennek megvalósításában a genetika segítsé- föcstejét kapják, majd 6 hetes korukig naponta háromszor az
gével értünk el meghatározó eredményeket. A megfelelô célpá- elletô tejet itatjuk, ezt követôen kis csoportba kerülnek, ahol a
rosításhoz az Inter-Mix Kft., és a Holstein Genetika Kft. szakem- fô hangsúlyt a szilárd takarmány (borjútáp) fogyasztására heberei vannak segítségemre. A munka úgy történik, hogy a ka- lyezzük. Itt naponta kétszer itatunk még 42 napig, ezt követalógusból én összeválogatom a „bika parkot”, majd a cégek tôen kerül választásra 110-120 kg súlyban.
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korszerûsödött. Az ÁTK pályázat keretein belül 2011-ben készült el az új, DeLaval 2*8-as halszálkás elrendezésû fejôberendezés és került beépítésre egy új tejhûtô tartály is. Így a tejtároló kapacitás 13000 literre bôvült. Fejôházunk Harmony
Plus nagy kapacitású fejôkészülékkel, egyedi MM27 tejmérôkkel, és számítógépes telepirányítás ivarzás figyelô rendszerrel
van felszerelve. Nagyon kellett a számítógépes támogatás az
elôre lépéshez, a beteg vagy ivarzó állatok észrevételéhez. A tej
mennyiségének változása jelzi elôször a problémákat és errôl a
rendszer azonnal küldi számomra a riasztásokat. Az ivarzást figyelô rendszer használata hozzásegít a vemhesülési index javulásához. Minden plusz információ egyben plusz munkát is jelent
számomra, de érdemes vele foglalkozni, mert látom, hogy elôrébb visz az eredményességben és közelebb tudok kerülni az
állatokhoz. Naponta 1-2 órát töltök az adatok elemzésével.
z Hogyan történik a tej értékesítése a gazdaságban?

Istállóink régi építésûek
z Arra törekszünk, hogy minél nagyobb bendôkapacitás alakuljon ki. Ezt a silókukorica terhére nagyobb mennyiségû széna és
szenázs etetésével tudjuk elérni. Ebben az esetben a nagyobb
mennyiségû, de olcsóbb takarmányból is képes lesz nagy mennyiségû tejet elôállítani. Az így nevelt üszôk mindössze hét literrel termelnek kevesebb tejet, mint a termelésbe korábban bevont teheneink, testi fejlettségük, mélységük minimális eltérést
mutat a tehenek méretéhez képest. A bikaborjakat hízlalásba
fogjuk, majd értékesítjük.
z Hány alkalommal történik a fejés, és milyen technológiát használnak?
z Naponta háromszor fejünk, ezért az itt dolgozók két mûszakban dolgoznak. Egészen egyedi nálunk a fejési idô, éjszaka fél
kettôkor indulunk, majd délelôtt fél tízkor és délután fél hatkor
fejünk. Az elmúlt években a fejéstechnológia is folyamatosan

z Az állomány átlagos laktációs termelése 2014-ben 10.590
kg. Naponta 10.000 és 11.000 liter körüli extra minôségû
tejet állítunk elô, vagyis a napi fejési átlag 33-34 liter. A Holstein tehenek tejének zsírszázaléka 3,7 százalék. Az a célom,
hogy elérjem a 4 százalékos, vagy afeletti zsírtartalmat. Ehhez
növelni kell a jelenlegi néhány egyedes Jersey állomány számát, ebben az esetben a tej átvételi ára kilogrammonként 5 forinttal is nôhet. Tagjai vagyunk az Alföldi Tej Értékesítô Kft.-nek,
így a tej nagyobb részét ide adjuk le. Közvetlenül 1600 litert értékesítünk, egy részét feldolgozott állapotban túró, tejföl, sajtkrém, gomolya sajt formájában. Részben a miskolci piacon,
részben pedig három saját mozgóbolttal a környezô településeken. A közvetlen értékesítéssel az a célunk, hogy bizonyos mértékben tudjuk függetleníteni magunkat a mostani alacsony tej
felvásárlási árakkal szemben.
z A tartástechnológia területén milyen fejlesztések történtek?
z Istállóink régi építésûek. Helyhiánnyal küzdünk, ezért a két istálló közti területet is fedetté tettük, ezzel növelve a férôhelyeket. A fejôstehenek tartástechnológiájában a kötetlen, pihenôbokszos rendszert valósítottuk meg. Egy évvel ezelôtt sikerült az
istállókat trágyalehúzóval, keresztcsatornával felszerelni, amelyek automatikusan vezéreltek. Naponta öt alkalommal húzzák
le a trágyát, takarítják az istállókat. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a pihenôbokszokban ôsztôl nyárig szecskázott szalmával
almozunk, a nyári hónapokban pedig tiszai homokkal. A növendék és a szárazon álló állományt növekvô, mélyalmos istállókban helyeztük el. A tehenek komfortjának növelése érdekében
az istállókra szigetelt tetôhéjazat került és ventillátorokat szereltünk be minden épületben. Ennek pozitív hatását már az
adott évben lehetett tapasztalni.
z Novemberi lapszámunkban jelent meg Kontró József
cikke arról, hogy a mostani alacsony tejfelvásárlási árak
mellett is lehet gazdaságosan termelni, amennyiben intenzív módon használjuk ki a termôföld-adta lehetôségeket, és kétszer takarítunk be róla termést. Mi a véleménye errôl?

Automatikusan vezérelt trágyalehúzó

z Elviekben egyet tudok érteni vele. Törekszem én is arra, hogy
kétszer tudjak termést betakarítani. Rozst vetettem, melyet áp-
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rilis végén szeretnék betakarítani, majd május elsô napjaiban a
rozs helyére kukoricát vetni. Próbálkozom azzal is, hogy a lucernát olaszperjével együtt vetem el, melynek eredményeként az
elsô kaszálásnál nagyobb tömegû, jobb emészthetôségi takarmányt kapok.
z Hogyan tudják kivédeni az alacsony tejfelvásárlási árak
miatt elszenvedett bevételkiesést?
z A különbözô jogcímeken még az elôzô évre kapott támogatásokból fedeztük nyár végéig a bevételkiesést. Július és október
között már megcsúsztunk a számlák kifizetésével. Partnereinknek, a beszállítóknak a számlák kifizetését 60 napos fizetési
határidôvel tudtuk teljesíteni. Megértést tanúsítottak a kialakult
helyzetben, mely azzal magyarázható, hogy már hosszú ideje
dolgozunk együtt, kölcsönösen megbízunk egymásban. Enyhítette gondjainkat, hogy napraforgóból és búzából sikerült egy
adott mennyiséget eladni és az elôrehozott támogatások is
megérkeztek, így átmenetileg megszûntek a likviditási gondok.
Hosszabb távon éves viszonylatban a kapott támogatások kompenzálják az alacsony tejárak miatt keletkezett veszteségek egy
részét. Mivel azonban a támogatásokat utólag fizetik, az így keletkezett átmeneti pénztelenséget kezelni kell, ezért az lenne az
egészséges, ha a tejárak fedeznék termelési költségeinket, és
egy minimális profitot. A jelenlegi körülmények között a 90
Ft/kg árat tartanám elfogadhatónak.
z Vannak-e bíztató jelek arra vonatkozóan, hogy a felvásárló, az Önök esetében az Alföldi Tej Kft. emelni fogja
majd a tej felvásárlási árát?
z A tulajdonosok számára megtartott regionális gyûlésünkön
arról kaptunk tájékoztatást, hogy az Alföldi Tej Kft. a debreceni
gyárában jelentôs fejlesztést, beruházást tervez végrehajtani,
melyhez az szükséges, hogy a cég tôkeemelést hajtson végre.
Az lenne a kívánatos, hogy az Alföldi Tej Kft., mint a termelôket
tömörítô legnagyobb szervezet a többi felvásárlóhoz képest magasabb felvásárlási árat fizessen tagjainak. Most sajnos nem ez
történik, inkább annak az ellenkezôje. A fejlesztési elképzelésekkel egyet lehet érteni, mert annak majd meg lesz a hozadéka, de addig mi lesz? A tejtermelôk is szeretnének fejleszteni,
hogy gazdaságosabban tudjanak termelni. A mostani alacsony
felvásárlási ár remélem nem fog sokáig maradni.
z Mire föl ilyen optimista?
z Alapvetô élelmezési cikkrôl beszélhetünk a tej esetében, a
kvóta megszûnése után az Unió országaiban nem emelkedett
oly mértékben a termelés, hogy abból értékesítési probléma
keletkezzen. Ennek ellenére 20 százalékkal csökkent a felvá-

Vásárlóink körében kedveltek sajtkrémeink

A borjúketreceket fedett térben helyeztük el
sárlási ár. Ez szerintem egy elôre megtervezett stratégia volt,
valamely érdekek mentén. Megfigyelhetô az alapvetô élelmiszereknél, hogy azok árai ciklikusan változnak. A mostani alacsony ár ennek a folyamatnak a része, melyet törvényszerûen
egy magasabb felvásárlási árnak kell követnie. Optimista vagyok azért is, mert egyre többen ismerik fel, hogy a mezôgazdaságba, és azon belül is az állattenyésztésbe érdemes befektetni, mert a népesség növekedésével egyre több élelmiszerre
van szükség.
z Termelôként mennyire elégedett a Tej Terméktanács által nyújtott érdekképviselettel, szolgáltatással?
z A kötelezô kvóta vásárlás idôszakában léptem ki a Tej Terméktanácsból, mely azért büntetett meg, mert nem rendelkeztem megfelelô nagyságú kvótával. Addig nem is akarok a
Terméktanácsba belépni, amíg abban a feldolgozók is ott vannak. Olyan terméktanácsot tudok elképzelni, melyben csak
termelôk vannak.

Milyen fejlesztési elképzelések szerepelnek ter vei között?
A telep távolabbi tervei között nem szerepel a tehénlétszám bôvítése. A meglévô állománynak nincs elegendô férôhelye, ezért
egy új, korszerû istálló építése elengedhetetlen lesz, melyhez
egy korszerûbb fejôházat kell majd társítani. Olyan fejôházba
gondolkodom, amely tovább fejleszthetô robottechnikára.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A CSK Holland cég magyar leányvállalata
a CSK Hungary Ételkiegészítô Kft.
Európa egyik legrégebbi élelmiszer
ízfokozókat forgalmazó specialistája a CSK
holland cég. Ennek magyar leányvállalata,
a CSK Hungary Ételkiegészítô Kft. aktív
összetevôkkel látja el a magyar tejipart és
„íz formálóként” képviseli az anyavállalat
hírnevét, amely utóbbi több mint 100 éves
gyakorlati tapasztalattal rendelkezik
az adalékanyagok gyártása területén,
mialatt ezek nemzetközi kereskedelmében
komoly piaci tényezôvé nôtte ki magát.

A

CSK a magyar üzletfelekkel való együttmûködés
alapját a bizalomban látja, és üzletfeleit nemcsak
az eddig gyártott termékekkel szolgálja ki, hanem új
termékeket is igyekszik kifejleszteni a vevôk igényei szerint.
Törekvése, hogy ügyfelei a CSK által kifejlesztett technológiai módszereket alkalmazva minôségileg értékesebb termékekkel léphessenek ki a piacra. Ezt közös innovációval, termékgyártás fejlesztéssel kívánják elérni, miközben elsôsorban az ízre, a szerkezetre és a biológiai összetétel megôrzésére összpontosítanak, ami az elmúlt években kiemelten
fontossá vált a tejiparban.
z A CSK büszke a tejipari megoldásaira, amelyek nagyrészt
megszüntették az E-számokkal jelölt adalékanyagok hozzáadásának szükségességét, és ez összhangban áll az adalékmentes
élelmiszerek megvalósítására való törekvéssel.
z Douwe Brouwer úr, regionális igazgató szerint a céget fôbb
erôsségei különböztetik meg versenytársaitól: „Nagyszerû vállalkozás vagyunk, de kisebbek mint a nagy multinacionális
biotechnológiai cégek. Komoly hangsúlyt fektetünk a tudományos alapon fejlesztett összetevôk, mint például a probiotikumok terén végzett kutatás-fejlesztésre és innovációra, mely
egyben az erôsségünk. Piaci rést betöltô cég vagyunk, mely különösen erôs a félkemény és kemény sajtok területén. Attól vagyunk egyediek, hogy nálunk az ügyfél áll a középpontban, és
partnerünk elképzelése a kiinduló pont. Termékeinket a piaci
elvárásokkal összhangban fejlesztjük. Nagy gondot fordítunk a
tendenciavizsgálatra, melynek alapján megbizonyosodhatunk
arról, hogy adalékanyagaink és termékeink megfelelnek partnereink igényeinek.”
z A CSK üzleti partnereinek ajánlott támogatás egyik fontos része az az új termékfejlesztési részleg, mely folyamatosan aktívan közremûködik az új tejipari termékek fejlesztésében, beszerzésében, az állagjavításban, a megfelelô kultúrák és oltók
ajánlásával, eladásával. A szervezet egyik legfontosabb újítása
az „Flavour Wheel” (ízkerék), mely bemutatja a tejipari kultúráknak a termékekben elért ízhatásait. Ezek a tej alvasztásához
adagolva különleges íz világot hozhatnak létre. Ez az újítás ké-

pessé teszi üzletfeleiket, hogy egyedi igényekhez igazítva kísérletezzenek különbözô ízû sajtok elôállításával. A CSK számos
egyedi ötlettel állt elô a tejtermékek – közte a házi tejtermékek
– ízének gazdagítására, melyet egy termékhez adva valódi túrót
készíthetnek. A cég elérte, hogy a Gouda sajtválasztéka különbözô ízekben gyártható, például édes, házi, erôsen erjesztett,
erjedô, alkoholos és ezek kombinációival.
z Az Flavour Wheel-nek köszönhetôen a CSK kibôvítette kultúráinak választékát a különleges, egyedi és kifinomult ízû sajtok
megalkotására. A Flavour Wheel kultúrák felhasználhatók számos sajttípusban, mint például Gouda, Maasdam, Emmentáli
és Cheddar, házi, felület-érlelt sajtok. Így új ízvilágokat fejleszthetünk ki, mint például édes Parmezán gyümölcsös jeggyel,
vagy egy prémium Gouda sajtban, de lehet egy édesebb és
diósabb íz fûszeres jeggyel a Maasdam sajtban.
z A CSK egy új sajtbevonó anyagot is kifejlesztett, hogy a természetesen érlelt sajt íze és megjelenése is jobb legyen. Az is
a CSK egyik speialitása, hogy például alacsony páratartalmú
bevonó anyaggal szabályozható a nedvességveszteség és ennek eredményeként kevésbé száradnak ki a sajtok, és ezzel javul a költséghatékonyság. Összhangban a fókuszba állított biológiai érleléssel és konzerválással egy új, innovatív CSK termék
adja a természetes hozzáadott értéket. Figyelembe veszik a természetes és organikus élelmiszereket forgalmazó ügyfeleik és
ez által a fogyasztók egészséges táplálkozással kapcsolatos elvárásait.
z Kifejlesztettek olyan különleges bioprotektív kultúrákat, melyek természetes védelmet adnak a sajtoknak. Ennek eredményeként a CSK-nak erôs pozíciója lett a kézmûves tejtermékek
piacán és azon ipari sajttermelôk körében is, akik csökkenteni
akarják az adalékanyagokat vagy organikus, adalékmentes sajtokkal akarnak a piacon megjelenni. Ezeket a biztonságos tejipari termékeket széles körben használják a nitrát vagy a lizozim helyett, hogy elkerüljék a sajt késôbbi puffadását. Az elônyök között említhetô: az adalékanyagok nélküli természetes
érlelés, a nagyszerû íz és állomány megjelenés. Költséghatékony, könnyen alkalmazható módszer, a termékveszteség kisebb kockázata miatt a házi sajtok gyártásához is alkalmazható megoldás, és minden sajttípushoz megfelelô.
z Douwe úr felvázolja elképzelését a cég fejlôdésérôl is: „Tovább folytatjuk a terjeszkedést nemzetközi viszonylatban, valamint tartós fejlôdést várunk a már meglévô és az új piaci szegmensekben is. A kemény sajtok mellett a friss és lágy sajtokra
is fókuszálunk, valamint a joghurtokra, és ez hatalmas mozgásteret biztosít számunkra az elkövetkezendô esztendôkre. Erôfeszítéseket teszünk, hogy ügyfeleinkkel együtt véghezvigyük elképzeléseinket, az ízeken, a szerkezeten és a biológiai összetétel megôrzésén alapuló, valódi megoldássá alakítva a piaci
irányzatokat. Figyelmünket a jövôre irányítjuk, és szeretnénk
elônyt kovácsolni az új lehetôségekbôl.”
2
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Diák és szakoktatói Erasmus + programok a Dél-Alföldön

Bivalytejbôl készült mozzarella sajt
gyártása Gyomaendrôdön
A Bethlen Gábor Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola és Kollégium Délbékésben, Gyomaendrôdön található. A városban jellemzôen mezôgazdasági tevékenység
folyik. Az itt élô gazdálkodók elsôsorban
növénytermesztéssel foglalkoznak.
A feldolgozóipar nem jellemzô a térségben.

A

bivalytej feldolgozása egy teljesen új lehetôséget teremt a régió számára. A bivalytejbôl készült valódi
mozzarella sajt forgalmazásával egy felismert piaci rés
igényeit elégítjük ki. A termék piaci bevezetése megfelel az
egészséges életmód igényeinek is.
z A fent megfogalmazott gondolatok mentén Mezôtúr Város
Önkormányzata és az olasz NTA S.r.l. cég vezetôi között 2011.
január 31-én Rómában megkötött keretmegállapodást követôen olasz vállalkozók és a mezôtúri önkormányzat a Közép- és
Dél-Olaszországi kedvezô tapasztalatokon alapuló tejhasznú bivalytenyésztés Magyarországon történô elindítása és meghonosítása céljából 2011. júliusában innovatív szándékkal hozták
létre az ITALIAGRO Korlátolt Felelôsségû Társaságot.
z A megalapított olasz-magyar tulajdonú társaság az általa tervezett projekt keretében mediterrán jellegû, nagy tejhozamra szelektált bivalyegyedek Olaszországból (Salerno megyébôl) történô
importja révén emberi fogyasztásra alkalmas bivalytej magyarországi megtermelését, illetve annak feldolgozása által az egész
világon jól ismert prémiumtermékek (pl. bivaly mozzarella) elôállítását tervezi. A vállalkozás egy, a bivalytejbôl készült friss tej- és
sajt-termékeket termelô és értékesítô új gazdasági ágazat hazai
megteremtését célozza meg, a bivalytejbôl készült valódi mozzarella sajt hazai elôállításával és forgalmazásával egy felismert réspiac igényeit kívánja kielégíteni.
z A fentiekben foglaltak megvalósítása érdekében a cég tulajdonosai a kedvezô befektetôi feltételek és a kiváló környezeti
adottságok miatt a bivalytartó állattenyésztési telep helyszíneként Mezôtúr (közigazgatási terület, Földvári út) mellett döntöttek. A beruházó a jogerôs építési engedélyek birtokában – a felkért kivitelezô (Monolit-Tech Kft.) révén – 2014. augusztusában
kezdte meg a bivalyok elhelyezésére szolgáló istállóépület, valamint a hozzá csatlakozó fejôház kivitelezési munkálatait a
megjelölt területen. Az építkezés az elôzetes tervek szerinti
ütemben haladt, átadása várható idôpontja 2016. elsô negyedéve. A beruházás költsége mintegy 300 millió Ft.
z Az Italiagro Kft. a telepen megtermelendô bivalytejet – elsôsorban infrastrukturális, logisztikai, gazdasági és szakképzési
megfontolások alapján – a Mezôtúrtól mintegy 15 km-re található, 2013. augusztus 1-jétôl a Vidékfejlesztési Minisztérium,

(jelenleg Földmûvelésügyi Minisztérium) fenntartásában mûködô gyomaendrôdi Bethlen Gábor Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola és Kollégium tangazdaságában található tejfeldolgozó és sajtkészítô kisüzemben szándékozza
feldolgozni.
z A Gyomaendrôdi székhelyû Bethlen Gábor Szakiskola és
szakképzési hálózata másfél évtizede sikeresen együttmûködik
olasz, francia és lengyel képzési intézményekkel, KKV-kal diák
és szakoktatói Leonardo – Erasmus + Mobilitási programok
keretében. Évente mintegy 50-60 diák tölti három hetes gyakorlatát külföldi partnereinknél, a projektekben részt vevô
külföldi intézmények is küldik hasonló jellegû gyakorlatokra
diákjaikat és oktatóikat a Békés megyei városba. Uniós programokban való részvételünk, együttmûködésünk a civil szférával,
önkormányzatokkal elôsegíti a hátrányos kistérségek felzárkóztatását, munkahelyeket teremt a helyi lakosságnak, megállítja
a fiatalok elvándorlását a vidéki településekrôl.
z A projekt keretében a Földmûvelôdésügyi Minisztérium
15 millió forinttal hozzájárult a fenntartásában mûködô agrárszakképzô intézmény tejfeldolgozó üzem felújításához, korszerûsítéséhez. A vállalkozással szoros együttmûködve – a kormányzati törekvésekkel és a munkarôpiaci igényekkel is összhangban álló – duális szakképzés mintapéldáját szeretné
megvalósítani a Gyomaendrôdi szakiskola. Az országosan is újszerû, az iskolarendszerû, illetve iskolarendszeren kívüli (felnôtt) képzésben is oktatható tejtermékgyártó szakma résztvevôi/tanulói az elméleti oktatás mellett az üzemben, – mint
gyakorlati képzôhelyen, – termelôi környezetben, életszerû
körülmények között sajátíthatnák el a gyakorlati fogásokat.
z A diákok, szakoktatók, felnôttképzésben résztvevôk az
Erasmus + program keretében ismereteiket korszerûsíthetik
külföldi partnereinknél, innovatív módszerekkel gazdagodva vállalkozásokat létesíthetnek, integrálásuk a munkaerôpiacra meg
lesz könnyítve.
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Az üzem berendezései

Üzembelsô

z A gazdasági társaság az agrár-szakképzô intézménnyel, illetve annak fenntartójával bérleti szerzôdést fog kötni a sajtüzem
hosszú távú hasznosítására vonatkozóan. A gyártáshoz elengedhetetlenül szükséges mûszaki, infrastrukturális feltételek
megteremtése, az élelmiszerhigiéniai, élelmiszerbiztonsági feltételek (HACCP) kiépítése, valamint a hatósági engedélyek beszerzése folyamatban vannak.
z Az Italiagro Kft. az olasz élelmiszeripari partnercégével együtt
a feldolgozáshoz és a gyártáshoz szükséges technológiai berendezéseket, azok beszerelését, illetve a gyártáshoz szükséges
eszközöket, anyagokat, know-how-t, személyzetet biztosítja és
a termelés beindítását meg tudja kezdeni.
z A sajtüzem tervezett kapacitása 600-700 liter tej/gyártási
ciklus. A kezdeti termelés során kb. 270-300 liter tej feldolgozásával lehet számolni naponta, amely mintegy 35-40 db
tejelô bivalytól nyert tejmennyiségnek felel meg. Ez mintegy
80-90 kg/nap mozzarella elôállításához elegendô. Magyarországon jelenleg a nagykereskedelmi forgalomban alapvetôen
csak német és olasz importból származó bivaly mozzarella kapható 5.300-6.200 Ft/kg vásárlói áron. Nagyobb arányban van
jelen viszont a hazai piacon a Magyarországon elôállított, tehéntejbôl készült mozzarella, melynek fogyasztói ára a minôségtôl függôen 1.600-2.000 Ft/kg körül mozog.
z A hûtô-tankerkocsival naponta Gyomaendrôdre átszállítandó
bivalytejet olasz sajtmester iránymutatása mellett kívánják feldolgozni. A megtermelt tej- és sajttermékeket zömmel export piacokon, kisebb részben belföldön tervezik értékesíteni. Tekintettel a
kezdeti, start up szakaszban elôállítandó mennyiségre, (80-90
kg mozzarella/nap) a felvevô piacot nem a nagykereskedelmi láncok, hanem a speciális, helyi és térségi elárusító helyek jelentik
majd. A bivalytejbôl készült élelmiszerek hazai megismertetése,
népszerûsítése, illetve a fogyasztókhoz történô rövid láncú eljuttatása érdekében a befektetôk Mezôtúron és Gyomaendrôdön

A felújított sajtüzem

Sajtüzemünk
is egy-egy helyi termékboltot szándékoznak létesíteni, illetve az
olasz tradicionális sajtkészítési módszer és kultúra, a legmodernebb sajtüzemi technológiák szervezett keretek között történô
bemutatására és elsajátítására is lehetôséget kívánnak teremteni. Az értékesítésben külön figyelmet kívánnak szentelni majd a
HORECA szektornak, és benne a tipikusan olasz termékekre épülô vendéglátó egységeknek, illetve a késôbbi idôszakban a kereskedelmi hálózatoknak is.
z Az elsô 50 db termelô bivaly behozatalára 2016. elsô negyedévében kerül sor. A további állomány, mintegy 200-250 db
állat a késôbbiekben, az állatok termelési, akklimatizálódási tapasztalatainak függvényében folyamatosan érkezne be. A befektetôk üzleti terve a kezdeti szakaszban napi 270-300 liter tej
300,-Ft/liter áron történô felvásárlásával számol, míg a késztermék továbbértékesítési ára 2.000-2.200Ft/kg. Ezen adatok
mellett a megtérülés 75-80%-os, a 100%-ot az elsôdleges
származékok (túró, puding, joghurt, egyéb sajtok) elôállításával
és forgalmazásával lehet elérni.
z A tejfeldolgozási és sajtgyártási tevékenység újraindítása az iskola számára vagyongazdálkodási szempontból is hasznos, mert
a tervezett beruházások vagyonnövekedést eredményeznének, illetve a termelés beindítása az állagmegóvás folyamatosságát is
biztosítja. Az Italiagro Kft. a Földmûvelésügyi Minisztériummal –
mint a Bethlen Szakiskola fenntartójával – stratégiai együttmûködési megállapodást kíván kötni, továbbá az állattenyésztési, élelmiszeripari kutatás, fejlesztés, innováció (K+F+I) érdekében a
2016-2020 közötti idôszakban megnyíló Európai Uniós pályázati forrásokat is igénybe szeretné venni.
z A bivalyfarm, illetve a tejfeldolgozó üzem kiváló alkalmat teremt a szakiskola és a KKV-k számára – a fenntartó elvárásainak megfelelô – képzések indításához is. Az iskolarendszerû, illetve iskolarendszeren kívül (felnôttképzésben) is oktatható tejtermékgyártó képzés számára minôségi gyakorlóhelyet jelent a
helyben található tejfeldolgozó üzem, ahol életszerû körülmények között részesülhetnek gyakorlati oktatásban a képzésben
résztvevôk. A duális képzésben nagy hangsúlyt kap a termelôi
környezetben végzett gyakorlati oktatás, melynek biztosítására
kiváló helyszínt biztosítana a tejfeldolgozó üzem. A képzés fontosságát továbbá abban látjuk, hogy a mezôgazdasági termelôk alternatív tevékenységként sok esetben foglalkoznak kisüzemi tejfeldolgozással, sajtgyártással. Az egészséges táplálkozás elterjedése mellett egyre inkább megjelenik a fizetôképes
kereslet is a különleges tejtermékek és sajtok iránt, melynek
kielégítéshez szakképzett munkaerôre van szükség.
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A tejgazdaságokban alkalmazott I. rész
tisztítási-fertôtlenítési technológiákról
Hazánkban az élelmiszerek közfogyasztására szánt
nyers, félkész, és feldolgozott termékek elôállításának
és forgalomba hozatalának feltételeit a 2003. évi LXXXII. sz.
az Élelmiszerekrôl szóló törvény szabályozza. (Élelmiszer
Törvény) Ebben elôírják, hogy az elôállítás közben
olyan minôség biztosítási-, vagy azok elemeit tartalmazó
rendszert kell alkalmaznia, amely biztosítja az elôállított
élelmiszer közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és minôségi
megfelelôségét. (HACCP). Ennek megléte alapfeltétel
az élelmiszer elôállításban. Az elôírások betartásához
az élelmiszer elôállítónak megfelelô, szakmailag kifogástalan
tisztítási és fertôtlenítési utasításokkal is rendelkeznie kell.

z A tejjel együtt a tôgybôl és a környezetbôl különbözô fertôzô, közegészségügyi
vagy állategészségügyi szempontból egyaránt veszélyes mikrobák kerülhetnek a fejôkészülékbe. Némely tôgygyulladást, vagy
egyéb betegséget okozó mikrobák a fejôkészülék tejnyomokat tartalmazó felületein el is szaporodhatnak, ezzel veszélyeztetve az állatok tôgyegészségügyi állapotát,
valamint a nyers tejet, vagy a feldolgozott
termékeket, ezen keresztül a fogyasztók
egészségét. A tejfeldolgozás szempontjából különösen veszélyesek lehetnek az
aerob, illetve anaerob spórás mikrobák is,
amelyek a sajtok úgynevezett korai, illetve
kései puffadását okozhatják.

A

z Fejés közben a fejôkészülék óhatatlanul szennyezôdik a ráfröccsenô tejjel, rátapadó bélsárral, trágya, és takarmány
részekkel, stb. Ezért a fejés után a fejôberendezés tejjel érintkezô részeit és külsô felületeit is tisztítani és fertôtleníteni
kell. A nem gondozott, rendszeresen
nem takarított fejôkészülékek a tej mikrobiológiai szennyezôdésének legfôbb
forrásai, egyben a fertôzô tôgybetegségek terjesztôi is lehetnek.

z elmúlt években az élelmiszer ellenôrzések kifogásainak nagy része a higiéniai állapotoknak hiányosságaiból adódtak. Ebben a cikkben
ezeknek a kiküszöbölésére, valamint az
elôirt tisztítási és fertôtlenítési utasítás
elkészítéséhez, illetve esetleges felülvizsgálatához szeretnék néhány szempont
ismertetésével hozzájárulni.
z Igyekeztem összefoglalni azokat a fontosabb irányelveket, amelyeket talán célszerû lenne akár a napi technológiai
munkában hasznosítani, illetve a gyakorlati minôség-biztosítási rendszerbe is beépíteni. Megnehezítette feladatunkat,
hogy különbözô szakképzettségû, és
nagyságú üzemekben dolgozó szakemberek számára próbálunk szakmai ismereteket nyújtani. Ezért elnézést kérek, ha
bizonyos ismeretek az olvasó számára
esetleg ismerônek tûnnének.
z Közismert hogy a tej, a legtöbb mikroorganizmus számára kiváló tápanyag, elszaporodásukkal ronthatják a nyersanyag minôségét, komoly problémát
okozhatnak a tej nyerése, tárolása, a tej
és tejtermékek gyártása, és azok kereskedelmi forgalmazása során. Ezért az
élelmiszer-higiéniai elôírások betartása
az élelmiszerlánc minden szereplôje számára fontos feladat, mivel károsodhat a
késztermékek minôsége, és csökkenhet
az eltarthatósági idejük. A patogén mikroorganizmusokkal fertôzött termékek
pedig az emberek és az állatok megbetegedését is elôidézhetik.

z Az érvényben lévô törvényi elôírások
és rendeletek értelmében minden közforgalomba kerülô élelmiszert elôállító,
feldolgozó és forgalmazó részére kötelezô a HACCCP (Hazard Analysis Critical Control Point-system) minôség biztosítási rendszernek, illetve bizonyos
elemeinek alkalmazása. Ennek kidolgozási részleteire természetesen nem
térhetek ki.
z Külön említem majd meg a tejtermelô,
külön pedig a tejfeldolgozó üzemek tisztítási, és fertôtlenítési feladatainak fontosabb mûveleteit. A sajátos helyzetbôl
adódóan azonban a technológia bizonyos elemei összefüggenek, illetve azonosak is lehetnek.
z Egy korábban végzett saját felmérésünk során megállapíthattuk, hogy a
nyers tej mikrobiológiai minôségét, elsôsorban – a tôgy egészségi állapoton túlmenôen – mintegy 90 százalékban a tejjel érintkezô felületek tisztasága határozza meg.
z A tej nyerése során a fejôberendezés
használata közben tejjel, és a fejés helyén található különféle egyéb anyagokkal szennyezôdik. A fejés befejezése
után a fejôkészülékben visszamaradt tej
is szennyezô anyagnak számít. Benne a
tejsavbaktériumok, a különbözô erjesztô
és fehérjebontó csírák, esetleg kórokozók nagymértékben elszaporodhatnak,
és így a legkülönfélébb fertôzések forrásává válhatnak.

z A tisztítás célja, hogy a fejési és a tejkezelési berendezések, eszközök, a falak, a padozat stb. felületét, a különbözô
szûrô- és törlôruhákat, szivacsokat a tejmaradéktól, az idegen, rárakódott vagy
beivódott szennyezô anyagoktól megszabadítsa.
z Fertôtlenítésen olyan mûveletet értünk,
amellyel a megtisztított eszközökön és
anyagokon maradt kórokozó mikrobákat
maradéktalanul elpusztítjuk, a nem kórokozó mikrobák számát pedig oly mértékben csökkentjük, hogy a megmaradók a
tejbe, tejtermékekbe jutva annak minôségét ne rontsák, vagy annak esetleg feldolgozhatóságát ne gátolják.
z Csírátlanításon, sterilezésen a szenynyezôdéstôl már megtisztított felületeken maradt összes mikroba elpusztítását értjük.
z Szakszerû tisztítással és fertôtlenítéssel a fejôberendezéseket csíraszegény
állapotba hozzuk, és ezzel megakadá-
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lyozhatjuk, hogy a fejôberendezés, a tej
minôségét befolyásoló mikrobák, vagy
tôgygyulladást okozók forrásává váljék.
Bizonyos esetekben, fôként egyes fertôzô állatbetegségek esetében, illetve a tehenészeti telep „biológiai elfáradásakor”,
továbbá a bizonyos esetekben, mint például, egészen kis csíraszámú tejek termelése érdekében, vagy állománycsere
alkalmával indokolt a fejôberendezések
csírátlanítása is.
z A tisztítás során lúgos, vagy savas
kémhatású tisztítószerek oldataival a különbözô felületekrôl a szennyezô anyagot
(tejzsír, fehérje stb.), egyben az ott megtelepedett baktériumok nagy részét is eltávolítjuk. Egyes tisztítószeres oldatoknak – erôsen lúgos vagy savas jellegük
miatt – csíraölô hatásuk is jelentôs.
Az oldatok csíraölô képessége a hômérséklettôl is függ. Az 50-60 °C-os vagy
ennél melegebb tisztítószeres oldat kiváló csírapusztító hatású.
z A tisztítandó felületen lévô szennyezôdések víztartalma változó, ami egyben
meghatározza viselkedésüket, mivel
nagymértékben befolyásolja a jelenlevô
fehérjék duzzadóképességét.
z A tej friss, nagy víztartalmú maradványait sokkal könnyebb eltávolítani, mint
a felületekre rászáradt szennyezôdéseket. A tisztítást nyáron nagyobb körültekintéssel kell végeznünk, mint télen,
amikor kisebb az odaszáradás veszélye.
A száraz szennyezôdéseket – ahol csak
lehetséges – célszerû tisztítás elôtt langyos vízzel fellazítani. Jelentôs a zsírréteg
rátapadásának (adhéziójának) veszélye a
mûanyagokra, aminek következtében
kellemetlen szagú zsírréteg képzôdhet.

z A savas kémhatású tisztítószerek
használata esetén elsôsorban a tisztítandó felületeken megtapadt különbözô
lerakódásokat távolítjuk el. Általában
heti egy-két alkalommal alkalmazzuk a
lúgos mosás után. Mivel a csíraölô hatásuk is nagy, az alkalmazandó mosási
hômérsékletük általában megegyezik a
lúgos kémhatású szerekével, ezért lúgos kémhatású mosás helyett is alkalmazható. Természetesen a tisztítószert
forgalmazó cég erre vonatkozóan is a
pontos termék leírásával (úgynevezett
specifikáció), felvilágosítással, a tisztítási technológiába történô „beépítésével” is kell, hogy szolgáljon.

z A szerkezeti anyagok keménysége a
tisztíthatóság alapfeltétele. A kevésbé
kemény felületeken elôbb-utóbb érdesség, karcoltság keletkezik, amely higiéniai hiányosságokhoz vezethet. A fém
és üveg nagyobb hômérsékleten is
megtartja keménységét, a mûanyagok
nagy része azonban már meglágyul, deformálódik.

z A fejés után lehetôleg azonnal a fejôberendezés tejjel érintkezô részeit, valamint a külsô felületeit is alaposan tisztítani és fertôtleníteni kell. Ha erre nincsen lehetôség, legalább hideg vízzel el
kell öblíteni.

z A mûanyagok különbözô módon viselkednek a tisztítószerek savas vagy lúgos
kémhatású anyagaival szemben. Fôleg
veszélyes, ha a mûanyagok adalékanyagai kioldódnak és a tejbe, illetve
a tejtermékekbe kerülnek. Általában a
polietilénbôl, polisztirolból és kemény
PVC-bôl elôállított mûanyagok ellenálló
képessége jónak mondható, de bizonyos használati idô után elôfordul zsír-,
íz-, és szagfelvétel. A lágyított PVC és az
üvegszállal erôsített poliészter felületek
csak feltételesen állnak ellen a behatásoknak (pl. mérsékleten lúgos vagy savas kémhatású oldatok alkalmazása,
ala cso nyabb hô mér sék le ten tör té nô
mosás stb.).

z Mint láttuk, a tisztítás további feladata
a falak, a padozat felületét, a különbözô
szûrô- és törlôruhákat, szivacsokat a tejmaradéktól, a rárakódott, vagy beivódott
szennyezô anyagoktól történô rendszeres
– akár napi többször elvégzett – megtisztítása is.
z A fejôberendezések gumi alkatrészein kívül, az egyéb a berendezések tejjel
érintkezô felületeinek anyaga többségében korrózióálló acél, kisebb részben
alumínium, üveg vagy üvegszállal erôsített poliészter. A gépek, berendezések tisztítandó külsô felületei festettek
vagy polírozottak (alumínium vagy rozsdamentes acélburkolatokkal borítottak). A kannák anyaga általában alumínium.

z A korrózió a szilárd testek (szerkezeti
anyagok) károsodása, amely különbözô
kémiai behatások eredményeként jön
létre. A korrózióállóság fontos tulajdonsága a fémeknek, amelyet szabványelôírások is rögzítenek.

z A gumiból készült felületek (pl. fejôgumik) tisztítását a forgalmazó részérôl elôírtak szerint kell végezni. Az elôírtaknál
töményebb anyagok, vagy hômérsékleti
viszonyok alkalmazását kerülni kell.
2 DR. MERÉNYI IMRE
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DeLaval VMS automatikus fejôrendszer
A DeLaval VMS egy komplett,
automatikus fejési megoldás,
amelynek kialakítása során
elsôdleges szempont volt a kiváló
minôségû tej elôállítása a
leginkább humánus, tehénbarát,
higiénikus és hatékony módon.

A legfejlettebb robotkar
z A DeLaval VMS rendszer hidraulikus
mûködtetésû robotkarja kettôs lézerrel
ellátott kamerával és precíz képfeldolgozó rendszerrel rendelkezik a gyors tôgyfelismeréshez és a tôgybimbók helyzetének pontos meghatározásához, ezzel pedig elérhetô a minél gyorsabb és megbízhatóbb kehely felhelyezés. A DeLaval
VMS rendszer valóban látja a tôgyet.
Az Auto Teach (Automatikus Tanulás)
funkció lehetôvé teszi a tôgybimbók automatikus megtalálását anélkül, hogy kézzel kellene programozni a berendezést.
A többfunkciós robotkar elvégzi a kíméletes tôgybimbó tisztítást, a fejôkelyhek felhelyezését valamint a tôgyfertôtlenítést is, valamint a fejés során a tömlôzet irányban tartását is a kelyhek megfelelô elhelyezkedéséhez a tôgyön.

A hidraulikus mûködtetésû kar megkülönbözteti a DeLaval VMS rendszert a
többi automatikus fejôrendszertôl. Ez a
gyors, mégis finom mûködésû kar eléggé
flexibilis ahhoz, hogy akár 45°-ban álló
tôgybimbókra is felhelyezze a fejôkelyhet. Ezáltal a tôgyalakulás miatti selejtezés minimalizálható.

Kompromisszumok nélküli
fejési higiénia
z A tôgyelôkészítési rutin a DeLaval VMS
rendszer egyik legattraktívabb funkciója.
Mindegyik tôgybimbót egyedileg tisztítjuk, egy különálló tôgytisztító és -elôkészítô kehely használatával. A tôgybimbók
tisztítása langyos víz és levegô keverékével, ciklon mozgással kezdôdik, majd el-

végezzük az elôfejést, a tôgybimbók stimulálását valamint szárítását is. A tisztítási folyamat végén tiszta, száraz, stimulált és elôfejt tôgybimbók állnak rendelkezésre a fejôkelyhek felhelyezéséhez.
A folyamat mindössze néhány másodpercet vesz igénybe tôgybimbónként és
kiváló tôgy- és tejhigiéniát biztosít. A tisztítókehely vizét és az
elôfejés tejét teljesen külön kezeljük, így szennyezôdés nem juthat a fô tejvezetékbe.
A programozható automatikus padlóöblítés eltávolítja a trágyát és az egyéb
szennyezôdéseket a VMS fejôrendszer
gumipadozatáról, így mindig tiszta felületre lépnek a tehenek. A fejôkelyheket
két tehén fejése között kívül és belül is
elöblítjük. A kelyhek szájnyílással lefelé
állnak, így a maradvány víz egyszerûen
kifolyik belôlük és nem kerülhet szennyezôdés a belsejükbe.
A DeLaval VMS rendszer azonnal érzékeli, ha a tehén lerúgja a fejôkelyhet és
megtörténik a kehelylevétel, még mielôtt
a kehely a padozatra esne. A kelyhet
visszahelyezése elôtt kívülrôl és belülrôl
is elmossa a rendszer és csak ezután teszi vissza a megfelelô tôgybimbóra oly
módon, hogy a többi tôgynegyed fejése
közben zavartalanul folyik.
Fejés után a kar elvégzi a tôgybimbók
utófertôtlenítését is, szórófej segítségével.
Ez két módon lehetséges: a gazdaságos
U-mozgással vagy amennyiben problémás
tôggyel van dolgunk, úgy a jobb fedést biztosító W alakú nyomvonallal.

VMS DelPro
telepirányítási rendszer
z A DelPro telepirányító program hatékony
asszisztens. Segít abban, hogy a megfelelô döntéseket idôben meg lehessen hozni. Ezzel a komplett, integrált programmal
a tehenek, a fejés, a hûtés, az etetés és
a tehénforgalmi rendszer is vezérelhetô.
A tehénmonitor a rendszer fô vezérlôképernyôje. Itt lehet megtekinteni azokat

az egyedeket, amelyek beavatkozást igényelnek, mert az átlagostól, megszokottól
eltérô dolog történt velük. Ez lehet eltérô
fejési idôköz, a vezetôképesség vagy vértartalom változása vagy a leadott tejmennyiség változása az elôzô idôszakban
mért értékekhez képest. A személyre szabható riportok kinyomtathatók, így rendelkezésre állnak akár az istállóban is.

Tejhûtés az igényeknek
megfelelôen
z A sikeres automatikus fejôrendszernek
biztosítani kell a tej kiváló minôségének
megôrzését a fejés után is. A DeLaval
tejfolyás által vezérelt hûtési rendszere
kis tejmennyiség esetén is megfelelôen
lehûti a tejet a tartályban. A DeLaval
VMS rendszer és a DeLaval tejhûtô tartályán található hûtésvezérlô kommunikál
egymással.

A VMS elküldi a tejszivattyú által a tartályba juttatott tej mennyiségi adatát a
hûtésvezérlônek, amely az aggregátokat
annyi ideig mûködteti, amennyi az adott
mennyiségû tej lehûtéséhez szükséges.
Így még kis tejmennyiségek esetén sincs
lefagyás a tartályban.

Teljes istállói rendszer vezérlés
z Az automatikus fejési rendszer sokkal
több, mint csak egy robot. A megfelelôen mûködô istálló alapvetô fontosságú a
VMS rendszer mûködéséhez. A DeLaval
évek hosszú tapasztalata alapján elvégzi
a tervezést legyen szó akár új, akár meglévô istállóról.
2 TÓTH TAMÁS
Termékmenedzser, DeLaval Kft.
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DeLaval Clover™
kehelygumi – éles sarkok nélkül
Kíméletes fejés
Az új, szabadalmazott DeLaval CloverTM kehelygumi tökéletesen idomul a tôgybimbóhoz az egész fejés alatt. A kiváló tapadás és a
gyors fejés a kíméletes masszázzsal együtt kiemelkedô fejési eredményt tesz lehetôvé.
A különleges kialakítású DeLaval CloverTM kehelygumi vékony, homorú oldalfala és sima, lekerekített sarkai erôsen, de lágyan tapadnak a tôgybimbóra a fejés során. A formatervezésnek köszönhetôen a kehelygumi a megfelelô fejôpozícióban marad és kiváló
masszírozó hatást fejt ki, ami a tehenek számára maximális komfortot biztosít a fejés ideje alatt. A szájnyílás alatti vákuumszint stabil és alacsony, így elkerülhetôk a légbeeresztéses kehelygumikra
jellemzô elzáródási és higiéniai problémák. Ennek eredményeképpen a tôgybimbó egészségesebb lesz és a tôgygyulladás elôfordulása csökken.

A DeLaval Clover™ egyedi formája egy erôs, de mégis gyengéd tartást eredményez a tôgybimbón. Ez javítja a tôgybimbó vég egészségi állapotát, és közben kiváló fejési eredményt tesz lehetôvé.

A hagyományos háromszög kehelygumi esetében, a kehelyguminak
magas a szájnyílás alatti vákuum szintje (MPV), mert a kehelygumi
egy ponton zár a tôgybimbón, ez pedig a kehelygumi szájnyílása.
A szájnyílás tartja az összes kialakuló nyomáskülönbséget. Ha a
tehén megmozdul, ha a készülék mozdul, az ajkak engednek, így
a készülék csúszik, rosszabb esetben leesik.
Ha a szájnyílás alatti vákuum (MPV) túl hosszú ideig, túl magas:
• A kehelygumi „felkúszik” (ellentétes irányú a lecsúszással) a
tôgybimbó alap felé
• A kehelygumi „megfojtja” a tejáramlást, mert összeszorítja a
tôgybimbó alap kör alakú ráncait, ezzel növelve a visszamaradó
tej mennyiséget. Ez elôidézheti „gyûrû” kialakulását a tôgybimbó
alapnál illetve a tôgybimbók elszínezôdését (pirosas/kékes) is.
A DeLaval CloverTM kialakításának eredménye, hogy a kehelygumi a
fejés teljes idôtartama során a helyes pozícióban marad, kiváló
masszázst biztosítva, maximális komfortot biztosítva a tehénnek.

Homorú kialakítás az optimális fejésért
A különbözô kialakítású kehelygumikkal (háromszög és négyszög)
kapcsolatos tapasztalat az, hogy ezeknek a formáknak vannak elônyei, de hátrányai is. A homorú kialakítással a különbözô formák
összes elônyét megôriztük, hátrányok nélkül.
A DeLaval Clover™ kehelygumi keresztmetszete megmutatja a vékony, homorú oldalfalakat
és a lekerekített sarkokat melyek kíméletes, de
hatékony fejést tesznek lehetôvé.

Állandó és alacsony szájnyílás alatti vákuum

A DeLaval CloverTM
tökéletesen illeszkedik
és tapad a tôgybimbóra

Két
ponton
tömít

A hagyományos háromszög kehelygumi esetében 3 légcsatorna alakul
ki (ezeket a piros nyilak jelzik),
tehát levegô jut a szájnyílás alá

Egy helyen
tömít =
lecsúszás és
lassabb fejés

Légcsatorna

A DeLaval CloverTM kehelygumi a szubklinikai
tôgygyulladások számát 12%-kal csökkenti
A DeLaval CloverTM kehelygumi különleges kialakítása a szubklinikai
tôgygyulladások számát 12%-kal csökkenti. A Kieli Egyetem legfrissebb tanulmánya szerint a vizsgált idôszak alatt, egy kiválasztott németországi állomány esetében 12%-kal a csökkent a szubklinikai
tôgygyulladás a DeLaval CloverTM kehelygumi használatával. Ez a
csökkenés egyértelmû megtakarítást jelent a tejtermelôknek.
Egyetlen szubklinikai tôgygyulladásos megbetegedés becsült költsége – mely magában foglalja többek között a tejveszteséget és az
idô elôtti selejtezést – a kutatások szerint 95 euró Európában.
A DeLaval CloverTM kehelygumi használatával a tejtermelôk hozzávetôleg évi 2800 eurót takaríthatnak meg egy 100 tehénbôl álló
állomány esetében, a szubklinikai tôgygyulladás elôfordulásának
csökkenésével összefüggésben”.
A DeLaval CloverTM kehelygumi
tulajdonságai és elônyei:
• Egészségesebb tôgybimbók
• Teljes érintkezés és tapadás
a fejés során
• Kiváló fejési sebesség
A DeLaval CloverTM kehelygumi és a DeLaval HarmonyTM
fejôkészülék együttes használata tökéletes megoldás
a tejhozam növelésére és a
tôgyegészség megôrzésére.

2 KIS ENDRE
A DeLaval CloverTM
tökéletesen illeszkedik és
tapad a tôgybimbóra

A hagyományos háromszög kehelygumi esetében 3 légcsatorna alakul
ki tehát levegô jut a szájnyílás alá

Regionális Kereskedelmi
Termék Értékesítési Vezetô,
DeLaval Kft.
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Oroszország tejgazdasága
Oroszország a Föld legnagyobb (17.125.187 km2) területû
állama, amely Európa keleti részétôl Észak-Ázsia (Szibéria)
keleti partjáig, a Csendes-óceánig terjed, majdnem kétszer
beleférne Kanada vagy az USA; Magyarország területének
pedig több mint 180-szorosa. Lakóinak számát tekintve
(144 millió) viszont csak a kilencedik legnépesebb ország.

A

z orosz tejtermelés az utóbbi 20-25
évben ellentmondásosan fejlôdik. A nyolcvanas években a
Szovjetunió évi tejkibocsátása 100 millió
tonna körül mozgott, amelybôl az állami
tejüzemek 55-60 millió tonnát dolgoztak
fel. Jelenleg viszont – az elmúlt húsz év
alatti drasztikus csökkenés után – Oroszország mindössze 30-31 millió tonna
nyerstejet állít elô évente. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a korábbi tagköztársaságok közül a legnagyobb tejtermelôk (Ukrajna, Fehéroroszország, Kazahsztán,
balti államok) együttes kibocsátása legfeljebb évi 30-35 millió tonnára tehetô,
nehezen találunk magyarázatot arra,
hogy hová tûnt az egykori államközösség
tejtermelésének egyharmada, miközben
Oroszországnak a belsô fogyasztás legalább 20, egyes években több mint 25
százalékát importból kell fedeznie.
z Ennek oka egyrészt az, hogy a szovjet
tervgazdaság a tejellátást igyekezett a
kedvezôbb adottságokkal rendelkezô
tagköztársaságokra leosztani, melyeknek
feleslegét a szétválás után az oroszok
egyre kevésbé tudják importként felvenni. A termelés felfutását akadályozza a
tehénállomány alacsony genetikai teljesítôképessége is. Jóval fontosabb azonban az a tény, hogy Oroszország nem
képes megtermelni saját szarvasmarha
állományának takarmányszükségletét,
amit a szálastakarmányok esetében importra alapozni (és az ország óriási területén szétosztani) aligha lehetséges.
Az orosz gabonaexport ugrásszerû (1986
óta nulláról évi 20 millió tonnára való)
növekedése a takarmányhiányt felerôsítette, mivel a gyengébb termôhelyeket is
igyekeznek gabonával bevetni, az utóbbi
évek kedvezôtlen idôjárása pedig tovább
súlyosbította a helyzetet.
z Mindezek együttes hatására Oroszországban 2014-ben kereken 21 millió
szarvasmarhát tartottak, ebbôl a tejelô

tehénállomány 8,9 millió. Az egy tehénre jutó tejhozam országosan – az egyes
régiók és tehénfajták közötti igen jelentôs eltérések mellett – 3.800 kg-ot tett
ki. A szarvasmarha állománysûrûsége a
világon a legalacsonyabbak közé tartozik (100 hektár mûvelt területre alig haladja meg a 10-et). Van az országban
néhány tucatnyi korszerûen felszerelt
(több száz, sôt több ezer tehenes) gazdaság, ahol a hozam a 6.000 kg-ot is
meghaladja. Az ország óriási kiterjedése
azonban a takarmányozás szempontjából paradox helyzetet teremt, mivel a
szálastakarmányt csak nagyon drágán
(vagy egyáltalán nem) lehet több száz
kilométerre szállítani. Az állománynak
csak mintegy 20 százalékát tartják korszerû gazdaságokban, a többi része a
kolhoztagokból lett kisgazdák kezében
van, akik nem rendelkeznek megfelelô
tartási és takarmányozási ismeretekkel,
nem tudják biztosítani az állatorvosi ellátást, de még a megfelelô higiéniai feltételeket sem. Így az utóbbiak sovány

Egy orosz kistermelô színpadi
képe a régmúltból, aki a tejet
feldolgozva árusítja.
Sólem Áléchem regénye Tevje
a tejesember, avagy Hegedûs
a háztetôn világhírû klasszikus
musical fôszereplôje.
Fotó: wikipédia

tehenei „elnyelik” a nagygazdaságokban tartottakat, megakadályozva a tejhozam és a tejellátás elfogadható szintre emelését. A kistermelôi tehenek hozama jóval az országos átlag alatt van,
és az így elôállított – többnyire kézzel
fejt – tej nagyrészt csak családi fogyasztásra vagy lakossági piacon történô eladásra alkalmas, ipari feldolgozásra
egyáltalán nem.
z Érdekességként megemlítjük, hogy a
magyar Túró Rudi csokoládéval bevont
termék a Szovjetunióból származik, a
70-es évek elején szakmai tapasztalatcserére kiutazott szakembereink hozták
haza az ötletet. Ott hasáb formában
gyártották, a rúdforma magyar szabadalom és hungarikum.
z Az egy fôre jutó fogyasztás az országban (tej egyenértékben 230 kg, ami
orosz szakértôk szerint, 25 %-kal kevesebb az egész sé ges táp lál ko zás hoz
ajánlottnál. Tekintettel az ország óriási
kiterjedésére és az egyes körzetek közötti jelentôs éghajlati különbözôségekre, több tucatnyi (helyben kitenyésztett)
tejhasznú szarvasmarha fajtát tartanak,
amelyek hozamban nem veszik fel a
versenyt a nagy tejtermelô országokban
használt korszerû fajtákkal, igénytelenségük, valamint a betegségekkel szembeni természetes rezisztenciájuk miatt
azonban feltétlenül érdemes azokat tenyésztésben tartani, különösen a gyenge termôhelyi körzetekben. Az állomány
közel felét egy fekete-tarka fajta teszi
ki, amelyet a Holstein-Fríz alapon nemesítettek a helyi viszonyokra, de ôsei
között van olyan is, amely orosz elemzôk szerint 1000 éve jelen van az országban. Jelentôs szerepet játszanak
még további fajták, amelyek nálunk alig
is mer tek (Ja rosz lav li, Hol mo gorsz ki,
Sztyeppi vörös, stb.)
z Az orosz kormány folyamatosan különbözô intézkedéseket foganatosít a
tejtermelés és ellátás növelése, illetve
javítása érdekében, mindezidáig azonban meglehetôsen kevés sikerrel. Ezek
közül a leghatékonyabbnak a tehénállomány import útján történô genetikai
felfrissítése bizonyult, amelynek során,
az Agri Times orosz nyelvû hírportál
2015. szeptember 9-i adatai szerint,
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hat év alatt mintegy 137.000 nagyteljesítményû tenyészmarhát hoztak be az
országba.
z A tenyészállat import mellett a kormány az utóbbi években több alkalommal is jelentôsen megemelte a termelôk nek fi ze tett tej fel vá sár lá si árat,
amely hat év alatt, 2015 novemberéig,
közel 50 százalékkal – országos átlagban 20-24 rubel közé – emelkedett
(egy orosz rubel ~ 4,38 forint). Ezzel
együtt emelkedett a tej kiskereskedelmi
ára is, miközben jelentôs különbségek
vannak ez ország egyes régiói között.
Jelenleg a szibériai területeken a lakosságnak egy liter tejért háromszor magasabb árat kell fizetnie mint a központi
területeken. A szibériai tejtermelés és
tejellátás nagyon bonyolult probléma,
mivel ott a téli hidegek miatt tejelô
szarvasmarha tartásra berendezkedni
lehetetlen, az odaszállítás pedig még
tejporra alapozva is nagyon megdrágítja
a termékeket. Ugyancsak nehezen megoldható a nyári hónapokban (évente
100-110 napon át) mûvelés nélkül is
elfogadható fûhozamot adó szibériai legelôk tejtermelésre történô hasznosítása, amelyre már többféle koncepciót kidolgoztak.
z A Dairy News hírportál orosz nyelvû
változatának december 7-i adata szerint a tejtermelôknek folyósított hitelállomány 2015 elsô 11 hónapjában 32,7
százalékkal (234,1 milliárd rubelre)
nôtt, ennek jelentôs részét azonban felemészti a rubel inflációja (2015-ben
16,7 %). Az orosz tejtermelôk – különbözô paraméterek teljesítéséhez kötve
– direkt támogatást is kapnak, amelynek együttes összege 2014-ben 32,7
milliárd rubelt tett ki, 2017-re pedig annak megduplázását tervezik. Néhány
orosz nagyvállalat azonban már 2014ben bejelentette, hogy nem kíván pályázni a támogatások elnyeréséért, mivel a feltételek teljesítéséhez (tejfehérje- és zsírtartalom, csíraszám csökkentés, tehenenkénti szaporulat, stb.) az
elérhetô támogatásnál nagyobb összegû beruházásra lenne szükség.
z Ellentmondásos helyzet alakult ki a
tej- és tejtermék import szabályozásában is. Ha ugyanis egy ország a lakosság élelmezésében kiemelt szerepet
játszó tejbôl a belsô szükségletének
egynegyedét importból kénytelen beszerezni, a józan ésszel ellentétes a leg-

Szupermodern tejtermelô üzem Kalinyingrád alatt
nagyobb beszállíóit embargóval sújtania. Oroszország mégis ezt tette, és jelenleg – az exportból kizárt országok
mellett – maga is kénytelen viselni annak negatív kihatásait. Egyik ilyen hátrányos következmény, hogy az orosz feldolgozók a tejtermékek elôállításánál a
nyersanyagokat jelentôs mértékben –
akárcsak az ukránok – pálmaolajjal hamisítják, amelynek orosz importja, hivatalos statisztikai adatok szerint, egy év
alatt 37 százalékkal növekedett. Ugyanakkor az orosz tejimport egy év alatt
(nyerstej egyenértékre számítva) 35,5
százalékkal, ezen belül a sajtimport az
egyhatodára csökkent. A rubelnek az
utóbbi egy-két évben bekövetkezett devalvációjára való tekintettel különösen
célszerû lenne az import visszaszorítására törekedni.
z Néhány külföldi, illetve multinacionális cég (Danone, Parmalat, Pepsi-Co,
Valio) Oroszországban saját termelô
üzemeket hozott létre, amelyek az embargó ellenére tovább mûködnek. Ezek
a legkorszerûbb technológiát alkalmazzák, termékeik pedig a legkeresettebbek közé tartoznak. Közülük a legnagyobb a Danone óriáscég vállalkozása,
amely 1992 óta van jelen az orosz piacon, és azóta – a TASSZ november 20-i
jelentése szerint – több mint 10 milliárd
rubelt ruházott be Jalutovorszk-i (Tyumeni körzet) üzemének korszerûsítésébe, amelynek kapacitása napi 1.000
tonna nyerstej feldolgozására elegendô.
A finn Valio cég Ersovo városában mûködtet egy 13.000 négyzetméter alapterületû szupermodern üzemet, amely

elsôsorban sajtok gyártására és csomagolására rendezkedett be. Említésre
méltó még a Parmalat oroszországi vállalkozása is.
z 2015. november 18-19-én hangos
sajtóelôkészítéssel, több száz részvevôvel (köztük számos külföldivel) került
megrendezésre a II. Orosz Tejfórum,
amelynek deklarált célja az orosz tejgazdaság helyzetének értékelése, illetve annak fejlesztését célzó javaslatok és intézkedések kidolgozása volt. A rendezvény
utáni hetekben az orosz nyelvû hírportálokon azonban nem találtunk újabb elképzelésekrôl vagy javaslatokról szóló híreket. Egyedüli új javaslatként értékelhetô, hogy a tejtermelés fejlesztését szolgáló, országon belüli szállításoknál az útadó elengedését vagy mérséklését tervezik. Ez külön nyomatékot ad az új mezôgazdasági miniszter, Alekszandr Tkacsev
nyilatkozatának, aki a „Fórumon” azt
mondta, hogy Oroszország tejtermékekbôl legjobb esetben is 10 év múlva lehet
önellátó.
z Ez a miniszteri megállapítás a legjobb
összefoglalása lehet a jelen elemzésünknek, azzal a kiegészítéssel, hogy Oroszország – földrajzi és gazdasági adottságai
folytán – tejtermékekbôl még 10-20 év
elteltével is nehezen érheti el az önellátottsági szintet. Feltételezve, hogy a kölcsönösen elônytelen embargó elôbbutóbb feloldásra kerül, az orosz tejpiacra
érdemes odafigyelni, mivel ott magyar
termékeknek is helye lehet.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Erdôbényén a Ligeti Juhászat
helyben értékesíti sajtjait
Erdôbénye egyike Hegyalja legrégebbi településeinek mintegy ezer ember él a Zemplén
szívében lévô községben. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék a világörökség része.

A

z 1600-as években a Rákóczi család birtoka volt és jelentôs fejlôdésnek indult. A Rákócziak idején épült kastély alól Hegyalja egyik legnagyobb (3,5 km), több emeletes,
összefüggô pincerendszere indul ki. Itt
volt prédikátor a híres Szepsi Laczkó Máté, aki kidolgozta és leírta a ma is használt aszúbor készítési technológiát. A település a kádárok és kôfaragók hagyományainak egyik legjelentôsebb ôrzôje.
A kádármesterség ma is él Erdôbényén,
az átalakult szôlészet és borászat ma is
igényli a hagyományos módon készült
hordókat.

szálas és abrak takarmányt meg tudjuk
termelni. Egy kevés, mindössze négy
hektár szôlônk is van, az itt termett szôlô egy részét feldolgozzuk, bort készítünk
belôle. Folyamatosan beruházunk, bôvítünk. Idén adtuk át a trágyatárolót, jövôre pedig 2016-ban az épületek közötti
összekötô utakat tervezzük megépíteni.
z Mi jellemzi a kettôs hasznosítású
fésûs merinó állományukat?

z A juhállomány alapját a magyar fésûs
merinó fajta képezi. A tejhozam növelése
érdekében lacaunea és gyimesi racka tenyészkosokkal keresztezzük állományunGondáné Kiss Mária a juhászat
kat. A juhok létszáma most 750 egyedz Erdôbénye határában, természetvévezetôje tájékoztat
bôl áll, ebbôl az állomány pótlására kerüdelmi területen fekszik a mintegy 80
hektáros védett ligeti fás legelô. Itt a Liget Tanyán talál- lô növendék tenyészállat 150 darab. A jerkéket másfél éves kojuk a Ligeti Juhászatot. A juhászat vezetôje Gondáné Kiss rukban ûzetjük. A kosokból 15 áll rendelkezésre. Az ûzetés idôMária. Arra kértem ôt, mutassa be nekünk a gazdaságot. zítésnél arra ügyelünk, hogy karácsonyra, illetve húsvétra piacképes pecsenyebárányunk legyen. Ezt a létszámot tervezzük
z Ezen a környéken a kedvezôtlen adottságok, az alacsony tartani, csak minimális bôvítéssel számolunk. Két év alatt háaranykorona értékû földek miatt juhtartással lehetett gazdasá- romszor ellenek a juhok, az ellések 20-30 százaléka ikerellés.
gosan hasznosítani a területeket. Korábban, már a háború elôtt A vegyes hasznosítású állománynál fô termék a pecsenyebáis itt legeltették a falu állatait. A szövetkezet idôszakában jóval rány, ezeket 20-24 kg-os élôsúlyban értékesítjük. Most nincs
több juhot tartottak itt, mintegy 1500 egyedbôl állt akkor a juh- tejtermelési idôszak, nem fejjük a juhokat.
A tejtermelés idôszaka nálunk szezonális, Húsvét után kezdôállomány. Most, hogy csökkent az állatlétszám az erdô visszahódítja a területet, csökken a legeltetésre alkalmas terület dik és szeptember közepéig tart. Ekkor 400 anyaállat fog ellenagysága. A szövetkezeti idôben én magam is itt dolgoztam, ni, abból 200-at fogunk fejni. A fejés nincs gépesítve, kézzel femint ágazatvezetô. A rendszerváltáskor adódott lehetôséggel jünk. Két juhászt alkalmazunk, így mindegyikôjükre 100-100
élve alakítottuk ki a családi gazdaságunkat. A telepen lévô épü- juh fejése jut. Téli idôszakban a takarmányozásba besegít a
letek, hodályok nagy részét már felújítottuk és korszerûsítettük traktoros alkalmazottunk, aki egyben a növénytermesztési fea tartási körülményeket.
ladatokat is végzi. Szezonális munkacsúcsok esetén a család
A ligetes fás, védett növényekkel borított legelôn hegyi forrás többi tagja is bekapcsolódik a mindennapi teendôk végzésébe.
is található (annak vizét a telepre is elvezetjük) így elônyösek a
A fejôház építése még várat magára az ajánlatok és tervek
feltételek a legeltetésre alapozott állattartásunkhoz. Gazdasá- már elkészültek, de még gondolkodunk, hogy belevágjunk-e
gunkhoz tartozik még 60 hektár szántó, melyen a szükséges ebbe a beruházásba. A férjem és én már betöltöttük a hatvan
évet a két fiunk érdeklôdésének középpontjában még nem az
állattartás van az elsô helyen.
z A korábban elmondottakból kitûnik, hogy a fô termékük
a pecsenyebárány. A juhok tejének hasznosítása milyen
mértékben járul hozzá a gazdaság bevételéhez?

Decemberben még tudnak legelni a juhok a legelôn

z Arányait tekintve a húshasznosítás képezi bevételünk 70 százalékát, a tej illetve az abból készült sajt értékesítése révén
képzôdik bevételünk kisebbik része, mintegy 30 százaléka.
A mostani szezonra 200 karácsonyi bárányt tudtunk eladni.
Tagjai vagyunk a Berettyóvölgyi Termelôi Csoportnak, melynek
segítségével fôleg az olasz piacon értékesítjük a pecsenye bá-
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Kétfajta állat békés egymás mellett élése

Régi típusú hodályban a juhok megfelelô elhelyezése biztosított

rányokat. Karácsonykor nagyobb a keletje, ezért jobb áron tudjuk értékesíteni, mint húsvétkor. Elôfordul, hogy a karácsonyi
átvételi ár 200 forinttal is magasabb. A gazdaság nyeresége a
juhtej hasznosításából ered.
z A takarmányozást illetôen milyen megoldást alkalmaznak?
z A legeltetési lehetôséget egész éven át kihasználjuk. Minden
évben az elsô hó leeséséig, általában karácsonyig tudjuk folytatni. A vemhes és növendékállomány egész nap a legelôn van,
amennyiben olyan az idôjárás egészen karácsonyig. Villanykarám segítségével szakaszosan tudunk legeltetni. Mivel legelôink természetvédelmi területen fekszenek, a termés növelése
érdekében nem lehet mûtrágyázni vagy vegyszerezni. Egyedül a
tisztító kaszálás megengedett. A hodályban tartás idôszakában
a réti széna és a lucerna széna a gazdasági abrakkal képezi a
takarmányozás alapját, melyet kiegészít az almatörköly. A gazdasági abraknak az összetevôi a tritikálé, a zab és az árpa, melyet szemes formában kapnak. Abrakot este és reggel etetünk
a hodályon kívül lévô etetôtéren elhelyezett vályúból. Az etetôvályúban a jóízû és illatú almatörkölyre öntjük a gazdasági abrakot. A hodályban a bálakeretben elhelyezett széna folyamatosan rendelkezésére áll az állatoknak.

pótlására fejôskecskéket állítottunk be. A bárányok nevelésében a
kecskék így dajka szerepet töltenek be. A kecskéknek a sajtkészítés szempontjából is van jelentôségük. A kecskesajtot nagyon keresik, ezért növeltük a létszámukat, hogy több sajtot tudjunk készíteni. Jó dolog az, hogy a juhsajt mellett választék bôvítéseként
kecskesajtot is tudunk kínálni vásárlóinknak.
z Mi jellemzi a juhok egészségi állapotát?
z A köröm ápolását folyamatosan végzik a juhászok. Csapadékos
idôjárásnál, mikor sáros a talaj, könnyen kialakulhat sántaság.
Évente kétszer, kihajtás elôtt és behajtás után féregtelenítünk.
Praktikus lenne új hatóanyag tartalmú szert alkalmazni, de egyenlôre nincs a piacon választék. Ami igazán problémát okoz, az a hüvelyelôesés, melyet kalciumhiány idéz elô. Valószínû, hogy a legelôn nincs elegendô kalcium a fûfélékben. A hüvelyelôesésben
lévôkre elléskor jobban kell figyelni, az elôesést visszavarrással
tudjuk orvosolni, illetve ásványi anyag kiegészítôvel, valamint a takarmánymész abrakba keverésével igyekszünk ezt megelôzni.
Az állománynál rendszeres idôközönként végzett vérvizsgálattal
állapítjuk meg a kalcium mennyiségét, amennyiben az hiányt mutat szükség szerint ásványi anyag kiegészítéssel pótoljuk azt.
z Milyen sajtokat készítenek, és azokat hol értékesítik?

z A juhok mellett kecskéket is tartanak. Milyen szerepet
töltenek be itt a kecskék?
z A juhok mellé 70 db magyar parlagi kecskét társítottunk. Próbálkoztunk a szánentáli keresztezéssel, ami nem igazán jött be nekünk, ezért most alpesi bakokat tartunk. A kecskéknek nagyobb a
szaporasága, mint a juhoknak. Zömében kettôs ellést produkálnak, de nem ritka a hármas sem. A kecskéket azért kezdtük el tartani, mert a juhok között a kettôs vagy hármas ellés eseteinél elôfordult, hogy nem jutott elegendô tej a bárányoknak, ezért a tej

Kecske mama a dajka szerepében

z Éves szinten 10 ezer liter juhtejet és 3000 liter kecsketejet termelünk. Ebbôl a tejmennyiségbôl 2.500 kg friss sajtot készítünk.
A sajtkészítés idôszakára a sajtmûhelyben egy alkalmazottat foglalkoztatunk az értékesítést én magam végzem. Hagyományos
eljárással, kézi formázással készített sajtok több változatát állítjuk
elô: így gomolya, juhtúró, füstölt juhsajt, ízesített kecskesajtok:
snidlinges, kapros, köményes, kakukkfüves stb. Vannak próbálkozásaink az érett sajtok készítésére is, de ennek mennyisége
nem számottevô, mert a friss gomolya jellegû sajtokra nagyobb
az igény. Azt tapasztaljuk, függetlenül attól, hogy a kecskesajtnak ma nagy divatja
van, hogy a kóstolás után többnyire a juhsajtot választják a vásárlók. A faluban és a
környéken mûködô szállodák is jelentôs
mennyiségû sajtot vásárolnak. Mivel területünk szomszédságában több borászat is
mûködik, így a turistaszezon beindulásával a borkóstolók elengedhetetlen kelléke
a sajt, a helyi értékesítés során ezt az
igényt is ki tudjuk elégíteni.

Megszületnek a húsvéti bárányok

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Védjegyek és eredetmegjelölések

A

termelôk piaci pozícióinak erôsítését és védelmét elôsegítheti a
szellemi tulajdon1 védelme. Lényeges a megfelelô iparjogvédelmi oltalmi forma2 kiválasztása, illetve a már
megszerzett oltalmakhoz kapcsolódó tudatos jogérvényesítés. Az egyes oltalmak
iránti bejelentést – a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint a borászati termékek és ízesített borok uniós
földrajzi árujelzô oltalma iránti bejelentés
kivételével – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához3 kell benyújtani.
z Az iparjogvédelmi oltalom vagyoni értékû jog. Az iparjogvédelmi oltalom jogosultját erôs jogérvényesítési jogok illetik
meg. A jogosult követelheti a bitorlás
megtörténtének bírósági megállapítását,
a bitorlás abbahagyását, az elért gazdagodás visszatérítését, az érintett áruk lefoglalását, forgalomból való visszahívását, kártérítést, valamint adatszolgáltatást igényelhet. A jogosult nemzeti vagy
uniós vámfigyelési eljárást is kezdeményezhet. Az iparjogvédelmi jogok megsértése (bitorlás, hamisítás) szabálysértési, illetve büntetô jogi szankciókat is
eredményezhet.

I. VÉDJEGYEK
z A védjegyoltalom célja valamely termék vagy szolgáltatás megkülönböztetése mások áruitól, szolgáltatásaitól.
A védjegyeknek jelentôs marketing értéke is van.

Lajstromszám: 208 346 Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
z Védjegy lehet4 minden grafikailag ábrázolható és megkülönböztetô képességgel
rendelkezô megjelölés: szó, szóösszetétel (személynév és a jelmondat), betû,
szám, ábra, kép, sík-, vagy térbeli alakzat (az áru vagy a csomagolás formája),
szín, színösszetétel, fényjel, hologram,
hang; valamint mindezek összetétele is.
Az egyes termékek elôállítói pl. a termé-

keiken használt címkét vagy a termékeik
megkülönböztetésére kialkított grafikai
elemeket, a termékeikkel kapcsolatban
használt szlogent bejelenthetik védjegyoltalom iránt. Célszerûa bejelentést
optimalizálni. Pl. ha valaki minden termékének címkéjén ugyanazokat a grafikai elemeket használja, akkor lehet,
hogy csak egy bejelentést kell tenni.
A védjegyoltalom mindig csak a bejelentett megjelölésre terjed ki és egy bejelentésben csak egy megjelölés oltalmát
lehet igényelni.

Lajstromszám:
207371

Lajstromszám:
211197

A lajstromozott védjegy alapján az oltalom jogosultjának kizárólagos joga van a
védjegy használatára. A védjegyoltalom
idôtartama a bejelentés napjától számított 10 év, amely 10 évenként korlátlanul megújítható.

II. OLTALOM ALATT ÁLLÓ
EREDETMEGJELÖLÉS
– OLTALOM ALATT ÁLLÓ
FÖLDRAJZI JELZÉS
z Az eredetmegjelölések és földrajzi árujelzések esetében a termék különleges
minôségét a lehatárolt földrajzi terület
sajátosságai (éghajlat, föld és emberi tudás) eredményezi.
z A jelenlegi uniós oltalmi rendszert négy
elkülönült, a termékek jellegzetességeire
tekintettel lévô uniós rendelet5 (mezôgazdasági termék és élelmiszer; borászati termékek, szeszesitalok és ízesített borok) szabályozza. Ezeket az oltalmi rendszereket az uniós jog minôségrendszereknek nevezi.
z Az uniós szabályozás vezette be az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) és az oltalom alatt
álló földrajzi jelzés (a továbbiakban: OFJ)
fogalmát. A két kategória esetében csak
az oltalom egyes feltételei eltérôek, az
oltalom tartalma és marketing értéke
azonban azonos.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkezô termékek esetében
a termék és a lehatárolt
földrajzi terület között
egy szoros kapcsolat van a termelés, feldolgozás és elôállítás valamennyi fázisának a termékleírásban meghatározott
földrajzi területen kell történnie.
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezô
termékek esetében elég
ha a kapcsolat csak valamelyik fázisban áll fenn.
Tehát a feldolgozásra kerülô alapanyag származhat a lehatárolt
területnél nagyobb, a termékleírásban
meghatározott területrôl.
A tejtermékek eredetmegjelölésének,
földrajzi jelzésének oltalma vonatkozásában a mezôgazdasági termékek és az
élelmiszerek minôségrendszereirôl szóló,
2012. november 21-i 1151/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 1151/2012/EU rendelet) szabályai az irányadóak.
Termékleírás: Az uniós szabályozás sajátos eleme, hogy az oltalom megszerzésére irányuló kérelemhez egy termékleírást kell készíteni. A termékleírás tartalmazza az oltalomban részesítendô elnevezést, a termék leírását annak sajátos
egyedi jellemzôivel együtt és az érintett
földrajzi terület lehatárolását. A termékleírásban be kell mutatni a termék tulajdonságának, hírnevének a földrajzi környezettel vagy a földrajzi származással
való kapcsolatát és ennek igazolását is.
z A termékleírás fontos eleme a termékleírásnak való megfelelés nyomon követhetôségének és ellenôrzésének leírása is.
A termékleírásban rögzített feltételek
megfelelését a hatóságok a forgalomba
hozatal elôtt és azt követôen is folyamatosan ellenôrzik.
Az uniós oltalom iránt benyújtott kérelmet egységes eljárásban bírálja el az
Európai Bizottság, amelynek alapján valamennyi tagállamra érvényes oltalom
keletkezik.
A kérelem elbírásának nemzeti szakaszában a Földmûvelésügyi Minisztérium
bírálja el a kérelmet. A bírálatban részt
vesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is az oltalom iránt bejelentett elnevezésnek a korábbi iparjogvédelmi oltal-
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makkal való esetleges konfliktusának a
vizsgálata érdekében. A nemzeti szakasz
fontos része a kifogásolási eljárás, amelynek során a jogos érdekkel rendelkezô
magyarországi természetes személyek
vagy jogi személyek kifogást nyújthatnak
be a kérelemmel kapcsolatban. Az elbírálás nemzeti szakaszában elfogadott
kérelmet a Földmûvelésügyi Minisztérium az Európai Bizottsághoz továbbítja.
A nemzeti jóváhagyó határozat alapján
átmenti oltalom keletkezik.
A kérelem elbírásának uniós szakaszában a kérelmet az Európai Bizottság bírálja el. Az uniós kifogásolási eljárás
során más tagállamok, vagy harmadik
országok esetlegesen érintett piaci szereplôi élhetnek kifogással. A vizsgálat
alapján az Európai Bizottság dönt az oltalom megadásáról.
z Az uniós oltalom alapján a termékleírásban meghatározott földrajzi területen
belül mûködô valamennyi termelô, aki
vállalja a termékleírás betartását jogosult az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés használatára.
Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés,
illetve földrajzi elnevezés kizárólagos
használatának joga alapján a termelôi
közösségek felléphetnek a jogosulatlan
használat ellen.

III. A HAGYOMÁNYOS
KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG
UNIÓS ELISMERÉSE
z A Hagyományos, Különleges Termék
(HKT): olyan termék uniós elismerése
iránt olyan terméket lehet bejelenteni,
amely az adott termékre jellemzô hagyományos elôállítási, vagy feldolgozási
módszerrel, vagy hagyományos összetétellel készül.

z Az uniós elismerés iránti kérelem elbírálásának rendje megegyezik az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések uniós oltalma iránti kérelmek elbírálásának rendjével. Az uniós bejegyzési eljárás nemzeti
szakasza ugyancsak a Földmûvelésügyi
Minisztérium hatáskörébe tartozik.
z Jelenleg a Rögös túró hagyományos
különleges termékként való elismerése
iránti kérelem elbírálásának uniós szakasza van folyamatban.

IV. VIDÉKFEJLESZTÉS
ÉS IPARJOGVÉDELEM
z Az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás szabályai szerint a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek minôségrendszerei támogatásának feltétele, hogy a mezôgazdasági termelôk és
termelôk csoportjai csatlakoztak
a) az uniós oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések és a
hagyományos különleges termékek
elôállításának rendszeréhez, vagy az
ökológiai termékek elôállításának
rendszeréhez, vagy
b) a tagállam által elismert nemzeti minôségrendszerekhez, amelyben
– a termék egyedi jellege egyértelmûen meghatározott kötelezettségekre vezethetô vissza,
– a rendszer valamennyi termelô elôtt
nyitva áll,
– a rendszer kötelezô termékleírást
tartalmaz, amelynek való megfelelést hatóság vagy független szervezet ellenôrzi,
– a rendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a nyomon követhetôséget.

V. NEMZETI MINÔSÉGRENDSZERKÉNT ELISMERT PROGRAMOK6:

z A földrajzi árujelzô oltalom idôtartama korlátlan. Az oltalom iránti eljárás díjmentes.
z A következô táblázat áttekintést ad,
hogy az Európai Unió egyes tagállamai
hány uniós oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy földrajzi jelzéssel
(OFJ) védett sajttal rendelkeznek:

Ország
Ausztria
Belgium
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Lengyelország
Litvánia
Németország
Olaszország
Portugália
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország

OEM
6
1

10
45
21
4
1
3
5
49
11
4
25

OFJ

3
2
6

Kiváló Magyar
Élelmiszer
tanúsító védjegy
lajstromszám: 172636

jogosult: Földmûvelésügyi Minisztérium
KMÉ Program felelôse az FM Élelmiszer-feldolgozási Fôosztálya

HagyományokÍzek-Régiók
lajstromszám: 172636

jogosult: Földmûvelésügyi Minisztérium
HÍR Program felelôse az FM Eredetvédelmi Fôosztálya

Nemzeti Parki Termék
lajstromszám: 201688

jogosult: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága; Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság;
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság; Fertô-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság;
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság; Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság;
Ôrségi Nemzeti Park Igazgatósága;
Nemzeti Parki termék program felelôse az FM Nemzeti parki
és Tájvédelmi Fôosztálya

Kiváló Minôségû
Sertéshús
tanúsító védjegy
lajstromszám: 212922

jogosult: Földmûvelésügyi Minisztérium

3
2
2
3
1
1
8
2
1

A KMS Program felelôse az FM Agrárpiaci Fôosztálya
védjegyhasználati jog megadásáról a Vágóállat és Hús
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) Elnöke dönt
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z A Földmûvelésügyi Minisztérium által
1998-2002 között összeállított „Hagyományok Ízek Régiók” Gyûjtemény7 350
hagyományos élelmiszeripari és mezôgazdasági terméket tartalmaz. A gyûjteményben 22 tejtermék leírása található meg.
z A Hagyományok Ízek Régiók védjegy
használati joga iránt folyamatosan lehet
pályázatot8 benyújtani, amelyet az uniós
oltalmi rendszerek „elôiskolájának” is tekintünk. A pályázathoz elkészítendô termékleírás és annak bírálata jó alap az oltalomképes termékek esetében egy uniós oltalom iránti kérelem benyújtásához.
A tejtermékek közül eddig a következô
elôállítók nyerték el a HÍR védjegy használati jogát:
– Gulyás Mihályné: Gulyás gomolya,
– Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Mûvelôdési Köz-

–
–
–
–

pontja: Lajta sajt, Moson megyei (Ilmici) csemegesajt, Pálpusztai sajt, Óvári
sajt, Tea sajt,
Tebike Kft: Lajta sajt, Moson megyei
(Ilmici) csemegesajt, Pálpusztai sajt
Maszlik Zoltán: Palóc tehéngomolya,
Szimbiózis Alapítvány: Baráthegyi
kecskesajt,
Sánta Judit: Natúr kecskesajt

z A Földmûvelésügyi Minisztérium kiemelt célja, hogy az agrárgazdaság területén a termelôk egyre több terméket
jelentsenek be uniós eredetmegjelölés,
illetve földrajzi jelzés oltalom iránt és éljenek az oltalom nyújtotta lehetôséggel.
A kérelmek benyújtásához az Eredetvédelemért felelôs Helyettes Államtitkárság
Eredetvédelmi Fôosztálya9 szakmai segítséget nyújt.
2 KÓKAI-KUNNÉ DR. SZABÓ ÁGNES

1

A szellemi tulajdon védelem a mûszaki jellegû szellemi
alkotások és a szerzôi jog körébe tartozó szellemi alkotások oltalmára szolgáló polgári jogi jogintézmény.

2

Az egyes iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom,
növény-fajtaoltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzô
oltalom formatervezési mintaoltalom, használati mintaoltalom) az oltalom tárgya és feltételei, az oltalom
idôtartama, az oltalomból eredô kizárólagos jogok, az
oltalom díja szempontjából különböznek egymástól.

3

sztnh.gov.hu

4

Lásd a védjegyek és a földrajzi árujelzôk oltalmáról
szóló 1997. évi XI. tv.

5

Lásd: 1152/2012/EU rendelet a mezôgazdasági termékek és élelmiszerek minôségrendszereirôl;
1308/2013/EU rendelet a mezôgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (92. §-116 §
borászati termékek eredetvédelme), 251/2014/EU
rendelet az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezésérôl, kiszerelésérôl, jelölésérôl és
földrajzi árujelzôinek oltalmáról, 110/2008/EK rendelet a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérôl, kiszerelésérôl, címkézésérôl és földrajzi árujelzôinek oltalmáról

6

A programokban való részvétel feltételeit részletesen
lásd: eredetvedelem.kormany.hu; elelmiszerlanc.
kormany.hu

7

A gyûjtemény letölthetô az eredetvedelem.kormány.hu
oldalon
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eredetvedelem.kormany.hu
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hir@fm.gov.hu; eredetvedelmiFO@fm.gov.hu

FÜZES SAJTMÛHELY
A Sajt több mint gondolnád
TÖRTÉNETE – KÉZZEL, SZÍVVEL, LÉLEKKEL
z A Füzes Sajtmûhely története egyedülállónak mondható, hiszen a sajt készítéséhez szükséges tudást, eszközöket, és alapanyagokat nem a sajtmesterek, hanem azok tanulói számára,
gyakorlati mûhelyként alakította ki az Útirány Egyesület.
Az Egyesület a fiatal álláskeresôk számára szervezett OKJ-s
képzése során hozta létre a helyszínt, ami mostanra már Füzes
Sajtmûhelyként ismert. Az eredetileg gyakorlati oktatásra kialakított mûhelyben minden adott volt tehát a sajt készítéséhez,
és ennek köszönhetôen valóban finom, majd egyre inkább
kiváló sajtok készültek, melyek minden megmérettetésen jól
szerepeltek, több díjazásban is részesültek.
z Így tehát a sajtkészítô tanulók ügyessége, a sajtok finomsága,
és a sajtokat kóstolók lelkesedése, rajongása mind azt bizonygatta, hogy a valódi, minôségi alapanyagokból elôállított kézmûves sajtoknak igenis helye van a magyar étkezési kultúrában.

A SAJTMÛHELYBEN MA – AHOL
ÉLMÉNY A SAJTKÉSZÍTÉS
z A gyakorlati mûhely valódi Sajtmûhellyé nôtte ki magát, melyben azonban a kísérletezés, tanulás folyamata a késôbbiekben
sem állt meg. A Sajtmûhely nap, mint nap a finomabbnál finomabb, ízletes sajtok és tejtermékek elôállításán, létrehozásán
dolgozik.
z A kezdeti lendületbôl profizmus, valódi szakértelem lett, ám
az oktatás, és gyakorlati helyként való üzemelés sem került ki
a Mûhely falai közül. Nagy számban keresnek meg minket érdeklôdôk az ország minden tájáról, akik sajtkészítéssel, tejfel-
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www.tejgazdasagiszemle.hu

SAJTJAINK PEDIG MAGUKÉRT BESZÉLNEK
Gomolya: Friss gomolyáink lágy, telt ízzel rendelkeznek, a minôségi teljes tejnek köszönhetôen, melybôl készülnek. Elkészítés után már másnap fogyaszthatóak.
A következô ízesítésekben kaphatóak: lilahagymás, fokhagymás, natúr, színes-borsos, paprikás, diós, zöldfûszeres, gyógynövényes, kapros-fokhagymás, bazsalikomos.
Camembert: Camembert sajtunk három hét alatt érik tökéletessé, s még ez után körülbelül tíz napig élvezhetô a krémes,
lágy belsô és a külsô, kemény fehérpenész réteg kontrasztja.
Grillezve, rántva is ajánljuk, ám egy pohár borral önmagában
fogyasztva is különleges élményt biztosít.
Érlelt sajtok: Érlelt sajtjainkat típustól függôen három – tizenkét hónapig érleljük. Készítünk érlelt gomolyát többféle ízben
(chilis, gyógynövényes, köményes, zöldfûszeres, diós, natúr,
füstölt) illetve gouda, félkemény sajtokat is.
Félkemény sajtunk több mint tíz hónapig érleljük, így pikáns,
érett ízvilággal rendelkezik; az ínyencek kedvence. A Hortobágyi
Nemzeti Park védjegye alatt álló termék.

dolgozással, kézmûves termékek elôállításával szeretnének
foglalkozni. Ilyen esetekben szervezünk workshopokat, képzéseket, igény szerint kialakítva, az elsajátítani kívánt tudás mértékétôl függôen kialakított óraszámmal és programmal.
z A szórakozásra, aktív pihenésre vágyók sem szoktak unatkozni a Füzes Sajtmûhelyben. Nem csak élménysajt készítése, de
sajtkóstolók, borvacsorák, kerti mulatságok, piknikek szervezése és emellett még sok más lehetôség is adott a kellemes idôtöltéshez. Gyakran érkeznek hozzánk iskolás csoportok, baráti
társaságok, kisgyermekes családok, turisták, de cégek munkatársai is, akár csapatépítés vagy szervezetfejlesztés céljából.

SPECIALITÁSAINK,
AVAGY SAJTTAL AZ ÉLET IS SZEBB

Parenyica: A parenyica – vagy más néven szalagsajt – állománya rostos, lemezes. Kellemesen és jellegzetesen telt ízû és illatú, enyhén sós. A sajttészta formázás után, speciális eljárással bükkfán füstölôdik, ez adja sajátos, füstös ízét. A gyerekek
nagy kedvence. Krémsajttal töltött parenyica-batyukat is készítünk, az igazi ízélmények kedvelôinek ajánljuk.

MEGRENDELÉSEK,
RENDEZVÉNYEK – A SAJT LEGYEN VELED
z Rendezvényekre rendszeresen készítünk vendégváró falatkákat, sajttálakat, melyek nem csak egészséges harapnivalók egyegy munkamegbeszélés, tréning, vagy konferencia szünetében,
de igazán mutatósak is, rendkívüli sikerre szoktak szert tenni.
Sajtjainkat megrendelés alapján Budapestre és Debrecenbe
is kiszállítjuk.
A mi sajtmûhelyünk mindenki számára nyitva áll, bármilyen
ötletet szívesen megvalósítunk, legyen az parenyica-batyuba
rejtett eljegyzési gyûrû, vagy családi piknik.

z Sajtmûhelyünk a lehetô legfinomabb sajtok elôállításán dolgozik nap, mint nap. Széles választékban állunk vevôink rendelkezésére, így Mûhelyünkben minden vásárlónk talál kedvére valót.
z Az ízesített krémsajtokon, krémtúrón, orda sajton túl készítünk friss sajtokat – számtalan ízesítésben – s az érlelt sajtkülönlegességeket kedvelôknek is különféle variációkkal kedveskedünk. Ezért aztán sajtkóstolóinkat is igény szerint alakítjuk ki,
vendégeink ízléséhez igazítva.
z Kuriózumnak tekinthetôek sajtdesszertjeink; az ordából készült kókuszos-vaníliás és rumos-kakaós ordagolyó, akárcsak
az ordával töltött palacsinta, mely kicsiknek és nagyoknak is
mosolyt csal az arcára.
Krémtúrónk krémesen ízletes. Joghurtjainkat házi lekvárral,
gyümölcs dzsemmel készítjük.
Krémsajtból tormás, zöldfûszeres és snidlinges szerepel az
állandó menüsoron.

EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK
Tel.: +36 20 310 0109
E-mail: fuzessajtporoszlo@gmail.com
3388 Poroszló, József Attila út 1.
www.fuzessajt.hu • https://www.facebook.com/fuzessajt
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A hazai tejtermékek népszerûsítése
kézmûves sajtkészítôk rendezvényeken – összefogó szervezeteken keresztül – történô megjelenésének támogatása, külföldi
kiállításokon, vásárokon – összefogó szervezeteken keresztül –
történô megjelenések támogatása, piackutatás, adatbázis vásárlás, elemzés, közösségi tejmarketing tervezése, illetve stratégia készítése.
z A tejmarketing konferenciát megtartották, a belpiaci fogyasztásösztönzésre vonatkozó kampányok közvetlenül indulás elôtt
állnak (egységes UHT tej médiafelület hasznosítás, áruházi kóstoltatás, akciós újságban elhelyezendô hirdetések, stb.)

A Völgy Vidék Sajtút Etyeki Sajtútállomásán
megtartott sajtótájékoztatón december 9-én:
Hegedûs Imre, Lipcsey György, Font Sándor
és Mélykuti Tibor. (Fotó: Bódi Ágnes)

Decemberben folytatódott a minôségi hazai
tejtermékek népszerûsítését célzó, nyáron
kezdôdött marketingkampány a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM), a Magyar Turizmus
(MT) Zrt. agrármarketing vezérigazgatósága és a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács együttmûködésében.
A cikkben röviden összefoglaljuk mi történt
a program során, és megszólaltatjuk
a szakmai résztvevôket.

S

zívvel-lélekkel! címmel iskolai edukációs program indult,
ebben mintegy 100 általános iskolában, 2015. december és 2016. február között a gyermekek, valamint az
oktatásukban résztvevô pedagógusok megismerhetik a tej útját a tejtermelô gazdaságoktól a boltokig, a „Tej-szív” logó és
az ovális bélyegzô jelentôségét, valamint kitölthetnek egy
kvízjátékot a kampány ismeretanyagára vonatkozó kérdésekkel. Érdekesség, hogy a program részeként kifejlesztettek egy
2D típusú, tej témájú játékprogramot is – tájékoztatta lapunkat Harz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
ügyvezetô igazgatója.

z Mint mondta, a Szakmaközi Szervezet már korábban felismerte a fiatalokat jellemzô, többnyire helytelen fogyasztói szokásokat, ezért az Iskolai Edukációs Programot már több mint tíz
éve folyamatosan megszervezik. A program az újszerû, modern
technikai kivitelezése miatt rendkívül népszerû a diákok körében, élménypontként funkcionál az iskolákban. Az installáció
része többek között az érintôképernyôs interaktív játék, szórólap, filmvetítés, plakát, kiadvány, oktatófilm és elôadás is.
z A 420 millió Ft-os alappal kapcsolatban a Terméktanács az
alábbi marketing-elemekbôl álló konstrukcióra tavaly nyáron
tett javaslatot, amelyben szerepelt a fogyasztásösztönzés, az
iskolai edukáció, a tejmarketing konferencia megrendezése, a

z A kampánnyal párhuzamosan a www.facebook.hu/tejtermekek
oldalon online nyeremény versenyen vesznek részt a diákok.
Érdemes a facebook kampányban beletekinteni, számtalan
iskolában, sok fotóval illusztrálják az eseményeket.
z Lipcsey György Imre, az MT Zrt. agrármarketing vezérigazgató-helyettese arról tájékoztatott, hogy a jelenleg futó tejkampány 2015 decemberében kezdôdött és 2016. február 14-én
ér véget. A célcsoport a gyerekektôl a nagyszülôkig terjed.
Két kampány zajlik párhuzamosan: az egyikkel minél szélesebb
fogyasztói közönséget szólítanak meg, a másikkal pedig 6-14
éves gyerekeket. Az idei tejkampány már nyáron elindult, de a
cél változatlanul a minôségi, magyar, tejszív logóval ellátott tej
fogyasztásának népszerûsítése és ösztönzése. A fogyasztókat –
a gyerekektôl a nagyszülôkig – tv-, rádióreklámokkal, és online
kampánnyal szólítják meg, az iskolákban elôadásokkal, oktatófilmmel, kiállításokkal, interaktív játékokkal népszerûsítik a tejfogyasztást.
z Elmondta, hogy a Tej Terméktanácsban tagsággal rendelkezô áruházláncok üzleteiben (összesen 18 üzletben) számos
POS/POP eszköz, valamint havonta 8-8 napon keresztül egész
napos kóstoltatás is a minôségi hazai tejre irányítja a vásárlók
figyelmét. Figyelemfelkeltô hirdetések jelennek meg az áruházak akciós újságjaiban is. Több hazai rendezvény látogatói is
megkóstolhatják a finom magyar tejet és tejtermékeket. Mindemellett TV- és rádiószpotok, a napilapokban hirdetések és
PR-cikkek, online felületeken a tejsziv.hu oldalra mutató bannerek, nyereményjáték és Facebook-aktivitások egyaránt segítik a kampányüzenet célba juttatását.
z Mivel a fiatalság megnyerése a legfontosabb, a tudatos fogyasztói réteg kialakítását edukatív kampánnyal segítik, az ifjabb korosztályt az iskolákban szólítják meg. Összesen 100 általános iskolába jut el a tej témájú mobil installációs kiállítás,
mely a figyelemfelkeltô látványelemek mellett számítógépes játékok segítségével tanít a tejrôl. Valamennyi iskolában szakképzett elôadók tartanak rendhagyó osztályfônöki órát, melynek során nemcsak a tej pozitív élettani hatásairól mesélnek a
gyerekeknek, hanem oktatófilm segítségével a tej útját is megmutatják a tehenektôl a boltokig, illetve felhívják a figyelmet a
tejszív-logóra. Az óra keretében kvízjátékra is sor kerül. Mindezt
számos plakát, illetve iskolák közötti versennyel is támogatja.
2 (BÓDI)

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

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

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

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

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

www.bizerba.hu

