


Mikotoxin probléma a tejelô állományokban!

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

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

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

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

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

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

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

Az Myco fix® Plus 3.E se gít en nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ban,
mi vel ha té ko nyan tud ja ke zel ni nem csak a köt he tô to xi no kat (af la to xin,
er got al ka lo i dok), ha nem az idei év ben nagy gaz da sá gi vesz te sé get 
je len tô fu mo ni zi ne ket, ze a ra le nont és tri cho te cé ne ket is. Ugyan is a ter -
mék ben lé vô szi ner gis ta ás vány ke ve rék, sze lek tí ven meg kö ti a köt he tô
to xi no kat, to váb bá a ter mék ben lé vô két en zim vissza for dít ha tat la nul 
el bont ja a ze a ra le nont, és a tri cho te cé ne ket (pl. DON, T-2, HT-2, DAS)
nem to xi kus szár ma zé kok ká. A ter mék tar tal maz máj vé dô nö vé nyi 
ada lé kot és im muns ti mu lá ló al ga ki vo na tot, mi vel ez a két fô tám adá si
pont ja a leg fôbb mi ko to xi nok nak.
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z Ilyen kor év ele jén vá ra ko zón op ti mis ták
szok tunk len ni. Az új tól min dig azt vár juk,
hogy jót hoz majd ne künk. Most azt sze ret -
nénk, ha nö ve ke dés nek in dul na a tej fel vá -
sár lá si ára. Hoz zá ér tô szak em be rek sze rint az
eu ró pai tej ág azat re form ja nél kül ez nem fog
men ni. A ter me lés kor lá to zás, vagy is a kvó ta
meg szün te té se után a pi a ci ön sza bá lyo zás
nem iga zán mû kö dik. A tej ter me lôk ki szol gál -

ta tot tak a te já rak vi lág pi a ci in ga do zá sá nak. A nem zet kö zi élel mi -
szer lán cok sok eset ben a ter me lô ket meg ká ro sí tó ke res ke del mi
gya kor la tot foly tat nak. Ja mes Ni chol son észak ír eu ró pai par la -
men ti kép vi se lô sze rint a pi a ci ön sza bá lyo zás mû kö dés kép te len -
sé gé nek az oka az uni ós tej pi ac szer ke ze ti prob lé má já ban ke re -
sen dô. Eb bôl a hely zet bôl ki in dul va kell élet ké pes meg ol dást ta -
lál ni. A hely zet ér té ke lés sel és a ja va solt in téz ke dé sek kel egyet le -
het ér te ni, azok lo gi ká ja men tén ho zott cse lek vé sek se gít sé get
ad hat nak a hely zet ke ze lé sé re. 

z Ér de mes meg fon tol ni azt a ja vas la tot, mely sze rint a ké sôbb
csat la ko zott or szá gok ban a nyu ga ti min tá ra ki a la kult ter me lôi szö -
vet ke ze te ket kel le ne erô sí te ni. Ha zánk ban a ter me lôi szer ve ze tek
ál tal ér té ke sí tett éves tej mennyi ség a 40 szá za lé kot sem fe di le.
Az össze fo gás nö ve lé sé vel pe dig nô ne a gaz dák tárgy alá si al ku po -
zí ci ó ja, a kö zös be szer zés, fel dol go zás és ér té ke sí tés je len tôs költ -
ség meg ta ka rí tást ered mé nyez het ne. Jut na for rás az in no va tív fej -
lesz té sek re, mellyel a ver seny ké pes sé get fent le het ne tar ta ni.
A leg ki szol gál ta tot tabb hely zet ben lé vô kis ter me lôk és kis csa lá di
vál lal ko zá sok a ter me lôi szer ve ze tek vé dô er nyô je alatt na gyobb
es éllyel tud ná nak meg fe lel ni a pi a ci ver seny ki hí vá sa i nak.

z A Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács nak még je len tô -
sebb sze re pet kel le ne be töl te ni a tej pi a ci sta bi li tás fenn tar tá sá -
ban. A ter me lôk, a fel dol go zók és a ke res ke dôk ér de ke i nek össz -
hang ba ho zá sa nem könnyû mu tat vány olyan hely zet ben, mi kor
a ke res ke dôk pi a ci erô fö lé nyük kel él ve le nyom ják a tej ter me lôk
ára it. Mód sze re ik kö zött polc pénz a sa ját már kás cím ké zés gya -
kor la ta, vagy a vesz te ség gel ér té ke sí tett UHT-s tej hú zó ter mék ként
va ló hasz ná la ta a leg is mer tebb. A Ni chol son-elem zés ar ra a tény -
re is rá mu tat, hogy a kö te le zô elô írás el len ére a tej pi a ci sze rep lôk
kö zött csak na gyon ele nyé szô a szer zô dé sek meg lé te, ilyen kö rül -
mé nyek kö zött pe dig kép te len ség ele jét ven ni a tisz tes ség te len
ke res ke del mi gya kor lat nak.

z Az elég sé ges in for má ci ók áram lá sa is el en ged he tet len a tej pi ac
mû kö dé sé hez, mert ezek alap ján le het kö rül te kin tô en ter vez ni.
Szá mos nagy tej ter me lô or szág nem ren del ke zett elég sé ges in for -
má ci ó val, vagy nem kö rül te kin tô en ér té kel te a hely ze tet, mi kor az
ex port je len tôs nö ve ke dé sét prog nosz ti zál ták és ezért a ter me lést
nö ve lô in téz ke dést hoz tak. Utó lag már könnyen be lát ha tó, hogy ez
hi bás lé pés volt. Az ala po sabb, kö rül te kin tôbb dön té sek több,
mély re ha tóbb in for má ci ót igé nyel nek. A meg fe le lô pi a ci in for má -
ci ó kat az EU Tej pi a ci Meg fi gye lô köz pont sze rep kö ré nek meg nö ve -
lé sé vel ter ve zik majd el ér ni. 

z A pi a ci vál ság okán a ter me lô ket súj tó ala csony fel vá sár lá si ár
meg vál toz ta tá sát cél zó uni ós re form meg va ló sí tá sá val je len tôs ja -
vu lás kö vet kez ne be a ma gyar tej ág azat ál la po tá ban is. A Ni chol -
son-fé le ja vas lat ban szá mos fi gyel met ér dem lô és hasz nál ha tó
elem van, me lyet al kal maz ha tunk sa ját vi szo nya ink ra is. Mint tud -
juk, az uni ós ad mi niszt rá ció mal mai las san ôröl nek, de mi nem
vár ha tunk öl be tett kéz zel, ten ni kell a dol gun kat. 
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eggyô zô dé sem, hogy a tej szek -
tor jö vô je sem ki zá ró lag a te he -
né sze tek és a tej fel dol go zók

ügye, ha nem fog lal koz ta tá si, egész ség ügyi,
és nem utol só sor ban nem zet gaz da sá gi kér -
dés. A tu riz mus nak a ma gyar ag rá ri um ál tal
lét re ho zott ja vak és spe ci a li tá sok olyan sta -
bil ala pot je len te nek, amely re hosszú tá von
le het épí te ni. – mond ta el kö szön tô jé ben
dr. Fa ra gó Pé ter, a Ma gyar Tu riz mus Zrt. ve -
zér igaz ga tó ja. – A ha zai fo gyasz tók hoz azt
az üze ne tet kell el jut tat nunk nagy je len tô -
sé ge van an nak, ha meg bíz ha tó for rás ból
szár ma zó, nyo mon kö vet he tô, jó mi nô sé gû
adó zott te jet és tej ter mé ket vá sá rol nak.
A tu risz ti kai- és ag rár mar ke ting egy mást
erô sí tô jel le ge leg kéz zel fog ha tób ban a
gaszt ro nó mia te rü le tén je le nik meg a jö vô
év ben, amely a Gaszt ro él mé nyek Éve lesz.
A tár sas ág szo ro san együtt kí ván mû köd ni
a szak mai szer ve ze tek kel és szol gál ta tók -
kal, il let ve in no va tív, ver seny ké pes kom mu -
ni ká ci ós hát te ret kí ván biz to sí ta ni a te mati -
kus év er nyô je alá vont ese mé nyek nek.
Min dez szá mos kap cso ló dá si pon tot kí nál
majd a tej ág azat szá má ra is. Az ag rár mar -
ke ting te rü le ten pe dig a bel föld, a bel föl di
fo gyasz tá sé lén kí tés éve lesz 2016.

z Nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy a tu riz mus
az egyik ki tö ré si pont a ma gyar ag rá ri um
szá má ra, amely le he tô vé te szi, hogy a ki -

Jövôre a belföldi fogyasztásösztönzés
áll az agrármarketing fókuszában

vá ló mi nô sé gû ma gyar élel mi sze rek és
ter mé kek újabb pi a cok ra ta lál ja nak, és
meg is mer jék ôket hat áro kon in nen és túl
is. A 2016-os év ben a Ma gyar Tu riz mus
Zrt. szá mos kül föl di ki ál lí tá son je le nik meg
kö zö sen a Ma gyar Nem ze ti Ke res ke dô ház
Zrt.-vel. A két szer ve zet egy mást ki e gé szí -
tô te vé keny sé ge és az egy sé ges nem ze ti
meg je le nés to váb bi elô nyö ket je lent majd
a tár sa sá gok kal együtt mû kö dô ki ál lí tó
KKV-k szá má ra: több ki ál lí tó nak és több
te rü le ten tu dunk így se gít sé get nyúj ta ni.

z A bel föl di ke res let nö ve lé se ér de ké ben
a tej fo gyasz tást ösz tön zô prog ra mok ra és
akt ív mar ke ting te vé keny ség re van szük -
ség. Amint Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé -
sü gyi mi nisz ter ko ráb ban is mer tet te,
420 mil lió fo rin tos ke ret tel in dult mar ke -
ting kam pány, amely nek ré vén a kor mány
se gít sé get kí ván nyúj ta ni a ha zai tej ter -
me lôk nek és -fel dol go zók nak. A kam -
pány ban a Ma gyar Tu riz mus Zrt. szo ro -
san együtt mû kö dik a Föld mû ve lé sü gyi
Mi nisz té ri um mal és a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta náccsal. 

z Lip csey György Im re, a Ma gyar Tu riz mus
Zrt. ag rár mar ke ting ve zér igaz ga tó he lyet -
te se elô adá sa ele jén rö vi den be mu tat ta
az MT Zrt. kö zös sé gi ag rár mar ke ting te vé -

keny sé gét. Hang sú lyoz ta, hogy az Ag rár -
mar ke ting Ve zér igaz ga tó ság gyûj ti, in teg -
rál ja és vég re hajt ja az NGM és az FM, il -
let ve a szak mai szer ve ze tek irá nyá ból ér -
ke zô igé nye ket. Part ner ség re, együtt mû -
kö dés re épü lô mun ká ja ke re té ben a kor -
mány ál tal el fo ga dott Élel mi sze ri pa ri Fej -
lesz té si Stra té gi á hoz il lesz ke dô en a ter -
mék ta ná csok kal, szak ma kö zi szer ve ze tek -
kel kö zö sen most dol goz za ki a Nem ze ti
Ag rár mar ke ting Prog ra mot, mely a 2016-
18-as évek op ti ma li zált mar ke ting ter ve.

z A tej mar ke ting te vé keny ség gel kap cso -
lat ban el mond ta, hogy a fo gyasz tá sösz -
tön zés elô se gí té se ér de ké ben a nyá ri
kam pá nyi dô szak után a tár sas ág de cem -
ber ben is mét szer vez kós tol ta tást a Tej
Ter mék ta nács ban tag ság gal ren del ke zô
kis ke res ke del mi áru ház lán cok üz le te i -
ben. Té vé- és rá di ós po tok ban hív ják fel a
fi gyel met a jó mi nô sé gû ha zai tej- és tej -
ter mé kek fo gyasz tá sá ra; on li ne fe lü le te -
ken és a kö zös sé gi mé di á ban is nép sze -
rû sí tik a tej szív-lo gót. A szem lé let for má -
lás, az egész sé ges, tu da tos élet mód
szem pont já ból ki emelt je len tô sé gû cél -
cso por tot je len te nek a gye re kek: ôket az
is ko lák ban szó lít ják meg elô adá sok kal,
ki ál lí tá sok kal, in te rak tív já té kok kal, il let -
ve web2-es fe lü le te ken. A ta va lyi nál tíz -
szer na gyobb vo lu me nû, 420 mil lió fo rin -
tos tej mar ke ting prog ram ke re tén be lül a
tej szív-lo gó nép sze rû sí té sén és az is ko lai
szem lé let for má ló kam pá nyon túl sor ke -
rül pi ac ku ta tás ra, adat bá zis lét re ho zás -
ra, ren dez vé nyek és ki ál lí tá so kon va ló
meg je le né sek tá mo ga tá sá ra is.

2 FOR RÁS: MA GYAR TU RIZ MUS ZRT.

A konferencia résztvevôinek 
egy csoprtja

Carlos Martin Óvilo az Európai 
Bizottság Mezôgazdasági és 
Vidékfejlesztési fôigazgatóságát 
képviselte

Mélykuti Tibor megnyitja 
a konferenciát

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.
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Felvették a kesztyût a Prototheca elleni
küzdelemben a szanyi Dózsa Zrt.-nél

z A Dó zsa Zrt. iro dá já ban a cég ré -
szé rôl an nak igaz ga tó ja Mádl An tal
és a fô ál lat te nyész tô Gyô ri Ba lázs fo -
gad ben nün ket. Je len van még a be -
szél ge té sün kön Var ga Ist ván a V-N-V
Kft. Fû tés és Fe jés tech ni ka cég ügy -
ve ze tô igaz ga tó ja is. Ar ra kér tem az
igaz ga tót, Mádl urat, mu tas sa be ne -
künk a gaz da sá got.

z A Dó zsa Zrt. jo ge lôd je az azo nos ne vû
ter mel ôsz övet ke zet volt, mely bôl cé günk
me ga la kult. A gaz dál ko dás alap ját ké pe -
zô 1400 hek tár nagy sá gú föld je ink át la -
go san 22 arany ko ro na ér té kû ek, nagy -
részt Szany és Vág ha tá rá ban ta lál ha tók,
és a Ki sal föld re jel lem zô mó don kö tött
ön tés ta la jok. Mi vel a Ki sal föld te rü le té -
nek leg mé lyebb pont ján va gyunk, itt jó
es éllyel meg tart ják az ön tés ta la jok a
csa pa dé kot, mely a si ló ku ko ri ca ter -
mesz tés szem pont já ból elô nyös. A hir te -
len le esô nagy mennyi sé gû csa pa dék
mi att vi szont bel víz ala kul ki. 

Nö vény ter mesz té si ág aza tunk ban ku ko -
ri cát, bú zát, ár pát, fa cé li át, szó ját ter me -
lünk. Az idén el ôször ter mesz tet tünk szó -
ját 70 hek tá ron. Na gyon jó lett a ter més,
1,6 ton na ter mett hek tá ron ként. A szó ját

ér té ke sí tet tük, mert a pi ac ról ol csób ban
be tud tunk sze rez ni egyéb fe hér je hor do -
zót. A te he nek szá las ta kar mány igé nyé -
nek ki elé gí té sé re a si ló ku ko ri ca mel lett lu -
cer nát, és olasz per jét ter mesz tünk. Nem
szá mot te vô, de van egy ke vés ôs gye pünk
is. A gé pe sí tett ség ma gas fo kú, ezért a
fog lal koz ta tot tak szá ma mind össze 58 fô,
de így is a te le pü lés má so dik leg na gyobb
fog lal koz ta tói va gyunk. Há rom te le pen
mû kö dik cé günk. Van egy szá rí tó üze -
münk, a köz pon tunk a gép mû hellyel és a
szar vas mar ha te le pünk. Tu laj do nos tár sa -
im, mind az 54-n a volt ter mel ôsz övet ke -
zet tag jai vol tak. A tu laj do no si há nyad na -
gyobb ré sze a ve ze tô ség tag ja i nál kon -
cent rá ló dik. A gaz da ság ár be vé te lé nek fe -
lét a nö vény ter mesz tés, má sik fe lét a te -
je lô szar vas mar ha tar tás ad ja. Az ala csony
te ját vé te li árak mi att a nö vény ter mesz tés
nye re sé ge az, mely je len leg a gaz da sá got
élet ben tart ja. 

z Gyô ri Ba lázs fô ál lat te nyész tô tôl azt
kér de zem, hogy az elô zô év ben vég re -
haj tott fe jô ház fe lú jí tás nak mi lyen elôz -
mé nyi vol tak? Ho gyan ke rül tek kap cso -
lat ba a pá pai szék he lyû V-N-V Kft-vel?

z A V-N-V Kft. a ko ráb bi évek ben nyúj tott
már ne künk szol gál ta tást, vá sá rol tunk tô -
lük esz kö zö ket. Az el sô je len tô sebb be ru -
há zás az volt, mi kor négy év vel ez elôtt,
ivar zás meg fi gye lô transz pon de rek kel sze -
rel tük fel a vem he sí tés re vá ró üszô ket és
a te je lô te he ne in ket. Ez zel a mód szer rel
kí ván tuk ja ví ta ni a te lep sza po ro dás bi o ló -
gi ai mu ta tó it. Meg hoz ta a várt ered ményt
a be ru há zás, mert je len tô sen ja vul tak a
mu ta tók. En nek a biz ta tó ered mény nek
a tu da tá val fog tunk hoz zá a fe jô ház ese -
dé kes sé vá ló fe lú jí tá sá hoz, mely re a ko -
ráb bi ered mé nyes be ru há zást vég zô cég -
nek a V-N-V Kft.-nek ad tuk a meg bí zást.

z Si ke rült az ivar zá si akt ívi vi tást és
ké rô dzés vál to zást jel zô rend szert a
fe jô há zi struk tú rá ba in teg rál ni? 

z A fe jô ház fe lú jí tá sa úgy tör tént, hogy az
új fe jô be ren de zés a ré gi he lyé re a ko ráb bi
4x8 ál lá sos hal szál kás ki a la kí tá sú fe jô ház -
ba te le pí tet tük. Az épü let, az ál lás-szer ke -
zet és a pa do zat vál to zat lan ma radt, a ké -
szü lé ket és a ve ze ték rend szert cse rél tük ki.
A fe jô há zi szá mí tó gé pes rend szer szer ves
ré sze lett az ivar zás meg fi gye lô rend szer.
A nyakt ransz pon de rek mé rik egye den ként
az ál la tok moz gá si in ten zi tá sát, spe ci á lis
nyak moz gá so kat ér zé kel nek, vagy is a
rend szer az ivar zó ál la tott mu tat ja ki. Emel -
lett mé ri és rög zí ti egye den ként az ál la tok
ké rô dzé si ada ta it. A transz pon der se gít sé -
gé vel azo no sít juk a fe jô ál lá son az egye de -
ket, a fe jô ké szü lék mé ri a fe jé sen kén ti tej
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mennyi sé get, a tej tôgy ne gye den kén ti ve -
ze tô ké pes sé gét, kon zisz ten ci á ját. Eze ket
az ada to kat rög zí ti és fel hasz nál ha tó vá,
könnyen lát ha tó vá te szi a prog ram. A ké-
rô dzés meg fi gye lé se a ké rô dzés szá má ból,
idô tar ta má ból és rit mu sá ból áll. En nek
mé ré se a leg na gyobb vív má nya en nek a
rend szer nek, a ké rô dzés mé ré sé vel a te he -
nek ál ta lá nos egész sé gi áll apo tá ra le het
kö vet kez tet ni. A ké rô dzés szá ma egy ál ta -
lá nos össz ké pet mu tat az ál lat ról. A be teg
ál lat nem eszik, vagy csak ke ve seb bet,
ezért csök ken a ké rô dzésszám, vagy leg -
rosszabb eset ben le áll a ben dô. A ké rô dzé -
si szám ete té si, vagy fe jé si cso por ton kén ti
át la gát és az ál lo mány egé szé nek át la gát
egy gra fi ko non, na pi szin ten lát hat juk.
Amennyi ben nö vek szik az át la gos ké rô dzé -
si szám, az po zi tív ten den cia, amennyi ben
csök ken, ak kor an nak meg kell vizs gál ni az
oka it és or vo sol ni kell a prob lé mát. A rend -
szer tôl ka pott in for má ci ók se gít sé gé vel
meg le het elôz ni, hogy a tej ter me lé se
csök ken jen. A kor szín von alá nak meg fe le lô
szol gál ta tást biz to sít, mi vel okos te le fon se -
gít sé gé vel az ada tok hoz bár hol, bár mi kor
hoz zá le het jut ni. Rá adá sul az összes mért
ada tot a mo ni to ron, egy he lyen, össze sít ve
te szi lát ha tó vá. A szoft ver fej lesz té se fo lya -
ma tos, a meg lé vô prog ra mok bô ví tés re,
fris sí tés re ke rül nek.

z Var ga Ist vánt, a Kft. ügy ve ze tô jét, a
be ru há zás le bo nyo lí tó ját ar ra kér -
tem, mu tas sa be ne künk a fe jô be -
ren de zést. 

A rend szert mû köd te tô szoft ver a DA TAF -
LOW2 iz ra e li ta lál mány. A fe jô be ren de -
zést az olasz Milk li ne cég gyárt ja, mely
csa lá di vál lal ko zás ként in dult, de má ra
már egész Eu ró pá ban a FÁK tag or szá ga -
i ban, de még Ja pán ban is meg ta lál ha tók
az ál ta la te le pí tett fe jô há zak. A vál lal ko -
zás ve ze tô je a fe jô gé pek fej lesz té sé re
sza ko so dott mér nök. Az iz ra e li és olasz
cég össze han gol ja a fej lesz té si mun ká it,
a ké szü lék öt éve van a pi a con, de a ma -
gyar or szá gi pi a ci ré sze se dé se mi ni má lis. 

A leg fon to sabb újí tás a töb bi pi a con lé vô
fe jô gép hez ké pest az úgy ne ve zett P4C,
mely ér zé ke li az egyes tôgy ne gye dek ben
a tej fo lyást, és amennyi ben az egy bi zo -
nyos elô re be ál lí tott ér ték alá esik, meg -
ál lít ja az érin tett tôgy ne gyed ben a fe jést,
és azo kat a ne gye de ket fe ji to vább, ame -
lyek ben még meg fe le lô szin tû a tej fo lyás.
Ez ál tal meg elô zi az egyéb ként gya ko ri
túl fe jést, kí mé li a tô gyet, és csök ken ti a
tôgy gyul la dás elô for du lá sát.

A szoft vert, amely az ál la tok akt ívi tá sát
és ké rô dzé sét is mé ri és elem zi, a Szent
Ist ván egye te men a tu do má nyos kí sér le -
tek le bo nyo lí tá sá ra hasz nál ják. Az it te ni
szak em be rek meg vizs gál ták a pi a con lé vô
esz kö zö ket, és úgy ta lál ták, hogy ez a le -
gal kal ma sabb er re. Itt a te le pen a ké szü -
lék az át la golt ada to kat mu tat ja. Az egye -
te mi ku ta tás ban a nyers ada tok ki nye ré -
sé re hasz nál ják. Vizs gá lat alá ve szik az el -
lés elôt ti és az el lés utá ni há rom na pot.
A ta kar mány össze té te lét is ké pes a rend -
szer ele mez ni, mely nek alap ján meg áll a-
pít ha tó, hogy mi lyen ás vá nyi anya gok kal
és vi ta min nal kell azt ki e gé szí te ni. A tej -
gyûj tô kol lek to ra olyan spe ci á li san van ki -
épít ve, hogy ott az egyes tôgy ne gye dek bôl
fejt tej nem ke ve re dik egy más sal, vagy is
meg gá tol ja az egyik tôgy ne gyed rôl a
má sik tôgy ne gyed re tör té nô fer tô zô dést.
A ké szü lék ké pes mér ni a tej ve ze tô ké pes -
sé gét. Az egyes tôgy ne gye dek bôl fejt tej
ve ze tô ké pes sé gét össze ha son lít ja, ahol
el té rést ta pasz tal ha tó, ott nagy va ló szí nû -
ség gel gyul la dás van.

z Mi ért nem is mer tebb, mi ért nem el -
ter jed tebb ez a ké szü lék?

z A ma gyar em be rek ben van egy faj ta
elô íté let az olasz ter mé kek iránt. Ké tel -
ked nek azok meg bíz ha tó sá gá ban. Olyan
kép ala kult ki az ola szok ról, hogy ôk na -
gyon la zák, le zse rek, nem erôs sé gük a
pre ciz mun ka. Ezt tel jes mér ték ben meg -
cá fol ja az em lí tett fe jô be ren de zés ma gas
mû sza ki szín vo na la, meg bíz ha tó sá ga és

pre ci zi tá sa. Az eu ró pai pi a con ta lán a
leg is mer tebb az Al fa La val. Azt az egész
szak mai kö zön ség is me ri, be épült a
szak ma be li ek tu da tá ba. Egy új már ka
meg is mer te té se mint tud juk, nem kön-
nyû. Van nak már biz ta tó je lek, mert egy -
re több or szág ban ko moly ver seny tár sa a
mul ti na ci o ná lis cé gek nek. 

Mádl igaz ga tó úr annyit tett hoz zá az el -
mon dot tak hoz, hogy bá tor ság kel lett ah -
hoz, hogy egy tej ter me lés sel fog lal ko zó
gaz da ság egy kis cég aján la tát fo gad ja el
egy na gyobb, is mer tebb el le né ben. Azt is
fi gye lem be kell ven ni, hogy a fe jô ház
egy fo lya ma to san mû kö dô üzem, an nak
szer vi ze lé sét a nap 24 órá já ban biz to sí ta -
ni kell. Nem biz tos, hogy a kis cé gek min-
d egyi ke ké pes er re. Ne künk po zi tív ta -
pasz ta la ta ink van nak a V-N-V Kft. szer viz
szol gál ta tá sá val kap cso lat ban. Né hány -
szor elô for dult, hogy kon zul tál ni kel lett, il -
let ve az üze mel te tés ele jén, ami kor még
nem vol tak ta pasz ta la ta ink, szük ség volt a
se gít sé gük re, de a cég szak em be rei te le -
fo non vagy szük ség ese tén szem élye sen
min den kor ren del ke zés re áll tak.

z Mi jel lem zi a te he nek egész sé gi áll -
apo tát? – kér de zem a fô ál lat te nyész tôt.

z A te he né sze tünk ben a leg na gyobb, leg -
több vesz te sé get oko zó prob lé ma volt az
el múlt évek ben a tôgy gyul la dás. Rend kí -
vül sok meg be te ge dést oko zott a Pro tot -
he ca zopp fii ne vû al ga. Jel lem zô rá, hogy
nem gyó gyít ha tó, és rend kí vül fer tô zô.
Gya kor la ti lag ez azt je len ti, hogy amely ál -
lat fer tô zô dött azt se lej tez ni kell. Volt ná -
lunk a te le pen ez elôtt tíz éve is, ak kor a
fer tô zô dés mér té ke kö zel 40%-os volt. Ta -
valy év ele jén ha son ló prob lé má val ta lál -
tuk szem be ma gun kat. A szo ma ti kus sejt -
szám a fer tô zô dés ese té ben ál ta lá ban
meg emel ke dik a tej ben, an nak a me gen -
ge dett ér té ké ig még a tej fo gyaszt ha tó.
Enn él a be teg ség nél az is elô for dul, hogy
a fer tô zô dött ál lat szo ma ti kus sejt szám ér -
té ke nem ma gas. Rop pant ne héz ész re -
ven ni a fer tô zô dést. Ki mu ta tá sa csak la -
bo ra tó ri um ban, a tej bôl a kó ro ko zó ki te -
nyész té sé vel le het sé ges. Mi kor nyil ván va -
ló vá vált, hogy fer tô zött te he ne ink van nak,
ak kor az lett a leg fon to sabb, hogy a fer tô -
zé si lán cot meg sza kít suk. Az ál la tor vo sunk
Dr. Dom bi Ti bor és a ta kar má nyos szak ta -
ná csa dónk Sü me gi Kál mán ren ge te get
dol go zott a prob lé má ink meg ol dá sán. Ki -
zá rá sos ala pon ar ra ju tot tunk, hogy a fer -
tô zés ter je dé se a fej ôrend szer ré vén va ló -
sul ha tott meg. A tôgy gyul la dás ki a la ku lá -
sá tól füg get le nül a fej ôrend szer cse ré jé re
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ké szül tünk, mert a ko ráb bi rend szer már
30 éves, kor sze rût len be ren de zés volt.
A be teg ség meg je le né se ar ra in tett ben -
nün ket, hogy új fej ôrend szert ke res sünk. 

Az el sô fel té tel ként azt fo gal maz tuk
meg, hogy az új fej ôrend szer le gyen al -
kal mas ar ra, hogy meg aka dá lyoz za a
tôgy be teg sé gek fer tô zé si lán cá nak ki a la -
ku lá sát a fe jô kely he ken ke resz tül. A fe jô -
ké szü lék be je len leg be van épít ve egy
olyan fer tôt le ní tô, öb lí tô rend szer, amely
min den fejt egyed után vegy sze res öb lí -
tést vé gez a kely hek ben, il let ve a kol lek -
tor ban és a tej ve ze ték ben. Ter mé sze te -
sen ez után vi zes öb lí té sek és sû rí tett le -
ve gôs szá rí tás kö vet kez nek. 

Má sik fel té te lünk az volt, hogy ké pes
le gyen a túl fe jést meg aka dá lyoz ni. Ez a
be ren de zés tôgy ne gye den két fej, ezál tal
nem for dul hat elô túl fe jés, mely majd
min den fé le tôgy gyul la dás elô i dé zô je le -
het. Mint min den élô szer ve zet ben, így a
te hén ben is ben ne van nak azok a pa to -
gén ví ru sok, bak té ri u mok a hasz no sak
mel lett, me lyek ha le gyen gül a szer ve zet,
ak kor meg be te gí tik azt. A túl fe jés azért
vesz élyes, mert a tôgy im mu ni tás-csök -
ke né sét idéz he ti elô. 

Har ma dik fel té te lünk ben meg ha tá -
roz tuk hogy le gyen pu ha, szi li kon gu mis a
fe jô ke hely, mely kí mé le tes a tôgy gyel,
nem okoz raj ta sé rü lést. 

To váb bi fel té tel volt, hogy ké pes le gyen
a te he nek min den fon tos ada tát rög zí te ni
és az ada tok vál to zá sát nyo mon kö vet ni.

z Si ke rült-e meg áll apí ta ni a Pro tot-
he ca fer tô zô dés for rá sát?

z Nem tud tuk meg áll apí ta ni, ho gyan fer -
tô zôd tek meg az ál la tok. Nincs meg a
fer tô zés for rá sa. Min den lé te zô vizs gá la -
tot el vé gez tünk, azok ne ga tí vak let tek.
An nak el len ére, hogy nem si ke rült ki mu -
tat ni a ré gi fe jô gép kely hé ben a szennye -
zô dést, még is ar ra gon dol tunk, hogy ál -
ta la fer tô zôd tek meg a te he nek. Ál lí tá so -
mat ar ra ala po zom, hogy az új fe jô be ren -
de zés rend szer be ál lí tá sá val, új, fer tô zött

ál la tot na gyon ke ve set ta lá lunk. Is me re -
te ink sze rint a Pro tot he ca tôgy be teg ség
te kin te té ben szá mos gaz da ság érin tett,
leg fel jebb nem ilyen mér té kû a meg be te -
ge dés mér té ke. 

z Si ke re sen le küz döt ték a tôgy gyu la -
dás okoz ta fer tô zést. A nap ja ink ra ki -
a la kult hely zet mi lyen ké pet mu tat? 

z A fer tô zött ál lo mány se lej te zé se mi att a
lak tá ci ós mu ta tónk rom lott. Most már
fo lya ma to san ja vul a mu ta tónk, mi vel
gya kor la ti lag meg tör tént a be teg ség
okoz ta kény sze rû se lej te zés. A se lej te zett
egye dek he lyé re vá sá rolt és sa ját ne ve lé -
sû üszôk ke rül tek. Te je lô szar vas mar ha
ál lo má nyunk lét szá ma most 500 te hén
és azok sza po ru la ta, így össze sen mint -
egy 1050 ál la tot tar tunk, na pi 12 ezer li -
ter te jet ter me lünk. Fe jé si át la gunk az ál -
lo mány fi a tal ko rá ból ere dô en most 30
li ter kö rül van, ami a ta va lyi 24 li ter hez
ké pest ha tal mas elô re lé pést je lent. A két
el lés kö zöt ti idôt 400 nap alá ter vez zük
le vin ni, ezen a te rü le ten is már szép
ered mé nye ink van nak. A tej zsír tar tal ma
3,75 szá za lé kon van, ami tel je sen el fo -
gad ha tó. A szo ma ti kus sejt szám ér té ke a
fer tô zés ide jén ma gas volt, most 200 kö -
rü li ér té ken va gyunk. A te jet az Al föl di Tej
Ér té ke sí tô Kft. ve szi át.

z Mi lyen elô nye van a há rom al ka -
lom mal tör té nô fe jés nek?

z Élet ta ni szem pont ból a te hén szá má ra
elô nyö sebb, mert a tej ter me lô dé se a fe -
jés után in ten zí vebb, majd a tej me den ce
te lí tô dé se an nak bel sô nyo má sá nak nö -
ve ke dé se foly tán csök ken. Eb bôl az kö -
vet ke zik, hogy a na pi fe jé sek szá má nak
nö ve lé sé vel fo koz ni le het a tej ter me lést.
A ter mé szet ben is úgy mû kö dik a do log,
hogy na pon ta leg alább 10-15 al ka lom -
mal „fe ji meg” a bor jú az any ját. Van,
ahol te rá pi ás cél lal tôgy gyul la dás ke ze lé -
sé re al kal maz zák a gya ko ri fe jést. Mi kor
át tér tünk a na pi há rom szo ri fe jés re, ki -

mu tat ha tó volt a tej mennyi ség 10 szá za -
lé kos nö ve ke dé se.

z Ho gyan ér té ke li az igaz ga tó úr a Tej
Ter mék ta nács erô fe szí té se it, mely az
ala csony tej fel vá sár lá si ár meg vál -
toz ta tá sá ra irá nyul?

z A ke res ke del mi lán cok kal a kö zel múlt ban
ki al ku dott ma ga sabb át vé te li ár eny hít het
ugyan a ter me lôk ár be vé te lé nek ki esé sén,
de a prob lé mát nem tud ja meg ol da ni.
A ma gyar tej nép sze rû sí té sé re tett mar ke -
ting ak ci ók ered mé nyes sé ge az ÁFA-csalt
ol csó kül föl di tej je len lé te mi att két sé ges.
A meg ol dást új pi a cok ke re sé se, il let ve a
fel dol go zott tej menny isé gé nek nö ve lé sé -
ben kel le ne ke res ni. Mi ter me lôk azt sze -
ret nénk, hogy csök ken jen a tej ÁFA tar tal -
ma és ezál tal a ha zai tej fo gyasz tás nö ve -
ked jen. Na gyobb szer ve zett ség és össze fo -
gás kel le ne, mellyel rá le het ne kény sze rí te -
ni a fel vá sár ló kat és a ke res ke dô ket ar ra,
hogy ne fo gad ja nak be ol csó kül föl di ÁFA-
csalt te jet, il let ve a ma gyar ter me lôk nek
ma ga sabb árat fi zes se nek.

z Mi a vé le mé nye az igaz ga tó úr nak a
no vem be ri szá munk ban meg je lent
Kont ró Jó zsef ál tal köz re a dott cikk -
rôl, mely nek az a lé nye ge, hogy a
mos ta ni ala csony te já rak mel lett is
le het sé ges a gaz da sá gos ter me lés,
amennyi ben vál toz ta tunk a meg szo -
kott ta kar má nyo zá si kon cep ci ón?

z El vi ek ben egyet le het ér te ni a ja vas lat -
tal. Nagy a koc ká za ta a prog ram nak a ki -
szá mít ha tat lan idô já rá si té nye zôk mi att.
Ezért a ter me lôk a ki pró bált be vált ta kar -
má nyo zá si szisz té mát hasz nál ják, ke vés -
bé mer nek koc káz tat ni. A prob lé mát ab -
ban lá tom, hogy 5 év át la gá ban a szél sô -
sé ges csa pa dé ke sés mi att ál ta lá ban 2
al ka lom mal for dul elô, hogy a má sod ve -
tés ként ve tett ta kar má nyok ké pe sek a
név le ge sen el várt mennyi sé get hoz ni. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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szar vas mar ha-te nyész té sen be -
lül a tej ter me lés, egy te je lô te -
nyé szet fenn tar tá sa, fej lesz té se

és mû köd te té se a leg na gyobb be ru há -
zás-igé nyû ág azat. A faj tát akár a sa ját
ön fel ál do zá sa árán is a nagy mennyi sé gû
tej ter me lé sé re ne me sí tet ték ki az 1880-
as évek tôl kez dô dô en, mi re el ér te ezt a
mo dern, „csúcs ra já ra tott” áll apo tát. Az
egye dek ki vá ló ge ne ti kai alap ja it nem
csak a le he tô leg jobb mi nô sé gû ta kar -
mány hát tér rel, fej lett és kor sze rû tar tás-
és fe jés tech no ló gi á val, ki vá ló sza po ro -
dás bi o ló gi ai gon do zás mel lett ké pes a
va ló ság ban is ko moly gaz da sá gi ered -
mény re vál ta ni, tu laj do no sá nak pro fi tot
ter mel ni, ha nem sze ré nyebb kö rül mé -
nyek kö zött is ké pes biz to sí ta ni tar tó já -
nak a meg él he tést.

Más fe lôl azon ban a ma gas be fek te té -
si-, a fo lya ma tos és ma gas szin tû oda fi -
gye lés igé nye, va la mint a ter mék – a fo -
lya dék tej – na pi ér té ke sí té se mi att ép -

Egy tenyésztôszervezet
a Holsteinért

A pen enn él a faj tá nál je len nek meg min -
dig az új tu do má nyos, ku ta tá si és fej lesz -
té si ered mé nyek, me lye ket ké sôbb más
faj ták te nyész té sé ben is hasz no sít hat nak
a te nyész tôk. 

En nek a faj tá nak a te nyész té sé nél te -
hát rend kí vül fon tos a nap ra kész tu dás,
hi szen egy-egy dön tés po zi tív vagy eset -
le ges ne ga tív ha tá sa ép pen az ál lo mány
gyors re a gá lá sa okán igen ha mar meg -
mu tat ko zik. Ezért ki emel ten fon tos egy
olyan, jól mû kö dô te nyész tô szer ve zet,
amely a te nyé sze tek dön tés ho zó it, tu laj -
do no sa it majd hogy nem na pi szin ten fon -
tos te nyész té si és egyéb, a gaz da sá gos -
sá got dön tô en be fo lyá so ló ér té kes in for -
má ci ók kal lát ja el. A kap cso lat tar tás so -
rán áta dott, a hon lap ról le tölt he tô vagy
az eset leg együtt el ké szí tett te le pi szin tû
elem zé se ket az or szá gos ada tok kal
össze ha son lít va az adott szak em ber köny-
nye dén el he lyez he ti ál lo má nyát Ma gyar -
or szág hols te in-tér ké pén.

z Az Egye sü let vég zi a faj ta egye de i nek
törzs köny ve zé sét, fel ügye li az egy sé ges
te nyész té si el vek ér vé nye sü lé sét, a mes -
ter sé ges ter mé ke nyí tô ál lo má sok és sza -
po rí tó a nyag for gal ma zók se gít sé gé vel a
faj ta ne me sí té sét, ki dol goz za és vég re -
hajt ja a nem ze ti te nyész té si prog ra mot,
meg ha tá roz za a te nyész célt, nép sze rû sí -
ti a faj tát, együtt mû kö dik a kül föl di társ -
szer ve ze tek kel. Ezen a te rü le ten a ma -
gyar te nyész tôk el ért ered mé nye ik kel ko -
moly meg be csü lés nek ör ven de nek a vi -
lág ban, hi szen az Eu ró pai Hols te in Kon -
fö de rá ció (EHRC) el nök sé gé ben és ha
min den az elô ze tes be je len té sek nek
meg fe le lô en ala kul, 2016 már ci u sá tól a
Hols te in Vi lág szö vet ség ve ze tô tes tü le té -
ben (WHFF) is kép vi sel het jük or szá gun -
kat és a kö zép eu ró pai tér sé get.

z Ez a te nyész tô szer ve zet gon dos ko dik a
köz hi te lû tel je sít mény vizs gá la tok ról (tej -
ter me lés-el len ôr zés, kül le mi bí rá lat és a
te nyész té si ada tok gyûj té se), s min den
le het sé ges fó ru mon kép vi se li a te nyész -
tôk ér de ke it. 

z Az iva dék tel je sít mény-vizs gá lat (ITV)
se gít sé gé vel le he tô sé get te remt a ha zai
te nyé sze tek nek a leg ma ga sabb ge ne ti -
kai ér té kû apa ál lat-je löl tek – a ké sôb bi jó
ne vû és ma gas árú ter mé ke nyí tô csúcs
bi kák – sza po rí tó a nya gá nak na gyon ked -
ve zô költ sé gû fel hasz ná lá sá ra, hi szen
nem ze ti for rás ból szár ma zó tá mo ga tás -
sal te szi min den ki szá má ra el ér he tô vé
eze ket a ki vá ló fi a tal te nyész bi ká kat, me -
lyek ja ví tó ha tá sú lány utó dai ter me lé si,
kül le mi és ge ne ti kai ada ta ik kal hoz zá já -
rul nak a ha zai te nyé szér ték becs lés mind
pon to sabb ered mé nye i hez. 

z Ma rad junk még egy ki csit a kül le mi bí -
rá lat nál. Ez a tö ret len nép sze rû ség nek ör -
ven dô te vé keny ség rend kí vül so kat je lent,
s nem csak a gyûj tött tel je sít mény-ada -
tok, de a te lep szem pont já ból is ki fe je zet -
ten fon tos. Hat füg get len és hi va ta los
kül le mi bí rá lónk nagy te le pi gya kor lat tal
ren del ke zik, rend kí vül fel ké szült, nem zet -
kö zi vi szony lat ban is jegy zett szak em ber.
Na pon ta más te le pen for dul nak meg, így
ôket nem va kít ja el az adott te lep min -
den na pi lát vá nya, nem ala kul ki az ún.
te le pi vak ság. Rend sze res lá to ga tá sa ik
al kal má val gyor san ész re ve szik az el múlt
idô szak so rán az ál lo mány ban be kö vet ke -
zett vál to zá so kat, s az in for má ci ót min -
den önös anya gi ér dek és for gal ma zott
ter mék áru sí tá sa nél kül meg is oszt ják a
te nyész tô vel, a me nedzs ment tel. Füg get -

6 2016. JANUÁR

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 fejési bemutató nagyon népszerû közönségprogram (HFTE-archív)



A hazai keresztezett holstein-fríz populáció standard laktációs zárása

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2013-ban:

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2014-ben:

ada tok kal ke rül a ve vô elé, s így gaz da -
sá gi lag is jó val ma ga sabb ér té ket kép vi -
sel nek egy, csak pe dig ré-in for má ci ók kal
ren del ke zô egyed nél. Az ilyen üze me ket,
ame lyek meg fe lel nek a mi nô sí tés egy üt -
tes fel té tel rend sze ré nek „Törzs köny ve zett
Hols te in-fríz Ál lo mány – Mi nô sí tett Te -
nyész ál lat Elô ál lí tó Üzem” véd jeggyel és
táb lá val lát juk el, ame lyet ün nep élyes
ke re tek kö zött ava tunk fel. Er re szí ve sen
vár juk a te nyé sze tek je lent ke zé sét. A mi -

nô sí tés és a táb la a va tás nem jár költ sé -
gek kel, ezt Egye sü le tünk biz to sít ja tag jai
ré szé re. A rész le te kért ke res se hon la -
pun kat a hols te in.hu cí men

z Az utób bi évek ben egy re in kább elô tér -
be ke rül a faj ta nép sze rû sí té se itt hon és
kül föl dön (te nyész ál lat pro mó ció), il let ve
a tej-, és tej ter mék fo gyasz tás nö ve lé sé re
tet tünk erô fe szí té se ket nép sze rû is me -
ret ter jesz tô prog ram ja in kon ke resz tül.
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Konstr. Elszámolt átlag
kód laktáció db Tejnap Tej kg zsír kg zsír % feh. kg feh. %
220 7595 298 9411 354,7 3,77 309,0 3,28
220-225 123.468 298 8988 332,4 3,70 295,0 3,28

Konstr. Elszámolt átlag
kód laktáció db Tejnap Tej kg zsír kg zsír % feh. kg feh. %
220 7633 298 9624 361,9 3,76 315,4 3,28
220-225 125.216 298 9240 343,1 3,71 304,0 3,29

Év Elszámolt átlag
laktáció db Tejnap Tej kg zsír kg zsír % feh. kg feh. %

2013 123.468 298 8988 332,4 3,70 295,0 3,28
2014 125.216 298 9240 343,1 3,71 304,0 3,29

len – tisz tán szak mai szol gál ta tást vé gez -
nek. Alap ve tô en azo kat a te le pe ket lá to -
gat ják, me lyek az iva dék tel je sít mény-vizs -
gá lat ré vén részt vesz nek a ha zai te nyész -
té si prog ram ban. Igény sze rint azon ban
tel jes kö rû ál lo mány bí rá la tot is vé gez nek,
mely nek ered mé nye alap ján a te nyész tô
fel mér he ti te nyé sze te funk ci o ná lis kül le -
mi ala ku lá sát és a kon zul tá ció so rán öt le -
te ket, ja vas la to kat dol goz hat nak ki a kí -
vá na tos te le pi te nyész cél el éré sé hez. Te -
nyész té si prog ra munk és szol gál ta tá si fel -
té te le ink nek meg fe le lô en az el sô lak tá ci -
ós utó dok és meg ha tá ro zott szá mú kor -
társ bí rá la ta in gye nes. Mun ka tár sa ink ál -
ta lá ban két-há rom ha von ta je len nek meg
egy-egy te he né szet ben, s a bí rá lat vé gén
az el múlt év sa ját te le pi ada tai és az or -
szá gos ada tok össze ve té sé vel lát vá nyos
gra fi ko no kon ke resz tül ér té ke lik a te lep
fej lô dé sét az al apa da tok át adá sa mel lett
ter mé sze te sen. 

z Azok a te nyé sze tek, ame lyek a tej ter -
me lés-el len ôr zés mel lett az iva dék tel je -
sít mény-vizs gá lat ban is részt vesz nek,
ma ga sabb hoz zá a dott ér té kû ál la tok kal,
már va ló já ban is te nyész ál la tok kal ren -
del kez nek, hi szen egy eset le ges élô ál lat-
ér té ke sí tés nél az Egye sü let ál tal ki ál lí tott
Szár ma zá si iga zo lá suk tel je sen fel töl tött



Mert hi á ba ren del ke zik Ma gyar or szág a
vi lág leg kon cent rál tabb ál lo má nyá val
(387 te hén/te nyé szet), s hi á ba ki vá ló ak
az ered mé nye ink – 2014-ben 9240 kg
te he nen kén ti át la gos ter me lés –, ha kül -
föl dön nem ke re sik te nyész ál la ta in kat, s
a ha zai fo gyasz tók nem vá sá rol nak ma -
gyar te he nek tôl szár ma zó te jet, tej fölt és
saj tot.

z Kül ho ni jó hí rün ket a ma gas ter me lés
mel lett az egy sé ges és ma gas szín vo -
na lú ál lat egész ség ügyi stá tusz alap ve -
tô en meg ha tá roz za. A két éven te meg -
ren de zett Hols te in Eu ró pa Baj nok sá -
gon – mely nek nem zet kö zi szer ve zôi
mun ka bi zott sá gát Bog nár Lász ló egye -
sü le tünk ügy ve ze tô igaz ga tó ja ve ze ti –

idén már ötö dik al ka lom mal ve szünk
részt öt te nyész ál lat tal. Kül le mi bí rá ló -
ink tu dá sát és el is me ré sét jel zi, hogy
hár man az Eu ró pai Ki ál lí tá si-bí rói Tes -
tü let ben kép vi se lik ha zán kat. Ez zel az
iga zolt kép zett ség gel bár mely eu ró pai
és nem ze ti ki ál lí tá son bí rál hat nak.
Nem kis büsz ke ség gel tölt el ben nün -
ket, hogy egy re több és ran go sabb
nem ze ti ki ál lí tás meg hí vó ján az ô ne -
vük sze re pel bí ró ként. Az idei fran cia or -
szá gi Eu ró pa Baj nok ság egyik ran gos
ese mé nyé nek bí ró ja egy hol land kol lé -
ga nô vel osz toz va Kô rö si Zsolt te nyész -
tés ve ze tônk lesz. Se bôk Ta más kül le mi
bí rá ló és te rü le ti igaz ga tó kol lé gánk pe -
dig már a nem zet kö zi bí ró kat ta ní tó ve -
ze tô tes tü let tag ja.

z Itt hon az or szá gos és a re gi o ná lis ki ál -
lí tá sok a szak ma be li e ken kí vül a fo gyasz -
tók kal va ló kap cso lat tar tás fô szín te rei.
Eze ken a te nyész tôk akt ív rész vé te lé vel
és se gít sé gé vel egy show-bí rá la ton a
sza kér tô kö zön ség nek és a la i kus ér dek -
lô dôk nek egya ránt be mu tat juk a faj ta
fej lô dé sét, szép sé ge it, kö zel hoz zuk ôket
a va lós élet hez, ter me lés hez. 

z A fel ve ze tô ver se nyen és a fe jé si-, nyí -
rá si be mu ta tó kon tény le ge sen test kö zel -
be ke rül nek a lá to ga tók a bor jak hoz,
üszôk höz és te he nek hez, ér zik a tô gyet
fe jés elôtt és után, lát ják, hogy hús-vér
ál la tok ról van szó, ér zik a ta kar mány il la -
tát, s leg kö ze lebb a bolt ban ta lán nem
egy te jet elô ál lí tó ro bot tal azo no sít ják a
ma gyar te jes do boz lát vá nyát.

z Nagy hang súlyt fek te tünk a te nyész -
tôk in for má lá sá ra, tel je sít mé nye ik el is -
me ré sé re is. A hols te in.hu we bol da -
lunk rend sze re sen fris sü lô szak mai, te -
nyész té si in for má ci ó kat tar tal maz, re -
giszt rált fel hasz ná ló ink rész le tes ada to -
kat ta lál nak ál lo má nyuk ról egyed szint -
re le bont va is. Ne gyed éven te ezen a
fe lü le ten pub li kál juk az ak tu á lis, hi va -
ta los te nyé szér ték becs lés ered mé nye it
fel dol go zott és le tölt he tô, ke res he tô
for má tum ban.

z Fon tos fó rum még a Hols te in Ma ga zin
ág aza ti szak la punk is, mely két ha vi meg -
je le né sé vel az ak tu a li tá so kat jut tat ja el a
te le pek re nyom ta tott for má ban is.

z Az éven te meg ren de zett kül dött gyû lé -
sün kön ér té kel jük az el múlt évet, s a
leg job bak itt ve he tik át a Mes ter te -
nyész tô, Év te nyész bi ká ja, Ezüst kan na-
díj, Elit te hén – el is me ré sü ket, s a ki -
vá ló ter me lé si ered mé nye ket el is me rô
dí szok le ve le i ket.

z Na gyon ko moly fej lesz té sek zaj la nak a
hát tér ben, több in téz ménnyel együtt
gon dol kod va, dol goz va egy olyan te le pi
szint re sza bott, tet szô le ge sen pa ra mé te -
re zett, egyé ni leg meg ha tá ro zott te nyész -
té si célt és az ezt szol gá ló te nyész té si
prog ra mot dol go zunk ki, amely se gít sé -
gé vel a te nyész tôk tel jes ál lo má nyuk
egye di ge ne ti kai – ge no mi kai hát te ré re
ala poz va szak sze rû te nyész té si, tar tá si
ta kar má nyo zá si dön té se ket lesz nek ké -
pe sek meg hoz ni, ez zel is se gít ve a le he -
tô leg jö ve del me zôbb tej ter me lést és a
te nyész tôi mun kát.

2
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Ideális magyar holstein tehén

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



Csobajon Ivanics Imre 
munkája egyben a hobbija is…

z Az Iva nics Farm Cso ba jon, a fa lu
szé lén ta lál ha tó, tu laj do no sa Iva -
nics Im re és fe le sé ge Ka ta lin asz-
szony. Iva nics urat úgy is me rik,
hogy meg szál lot tan el kö te le zett je
a tej ter me lés nek. Ho gyan kez dô -
dött el ez a fo lya mat? – kér de zem
tô le, mi u tán vissza ér ke zik a reg ge -
li fel ada tot meg sza bó por tyá já ról. 

z Put no kon vé gez tem az ot ta ni
me zô gaz da sá gi szak kö zép is ko lá ban.
A mos ta ni te lep he lyen a ko ráb bi idô -
ben itt mû kö dô szö vet ke zet nél vol -
tam te lep ve ze tô. A gaz da ság elin dí tá -
sá nak gon do la ta 1986-ban fo gal ma -
zó dott meg ben nem. Ez ak ko ri ban
két ma gyar tar ka te he net je len tett,
me lyet ál la mi tá mo ga tás sal és hi tel
se gít sé gé vel vet tem. Két év alatt si -
ke rült a te he nek szá mát tíz re nö vel ni
és ez zel az ön ál ló gaz dál ko dás alap -
ját meg te rem te ni. Az ál lat ál lo mány az
évek alatt fo lya ma to san bô vült. Je -
len leg már 380 fe jôs te hén és sza po ru la ta ta lál ha tó a gaz da -
ság ban. Ele in te né hány hek tár ter mô föl dön kezd tük el a gaz -
dál ko dást, ma már 530 hek tárt mû ve lünk, mely 50-50 szá za -
lék ban sa ját, il let ve bé relt te rü let. A mû velt te rü le tek ala csony
arany ko ro na ér té kû ek, ezért nagy hang súlyt fek te tünk ar ra,
hogy kel lô mennyi sé gû szer ves trá gyá val a ter mô ké pes sé get
nö vel ni tud juk. Nö vény ter mesz té si ág aza tunk az ál lat te nyész tés
ta kar mány szük ség le tét van hi vat va fe dez ni, mely így a gaz da -
ság ár be vé te lé nek 80%-t biz to sít ja. A nö vény ter mesz tés ben
ter melt ipa ri nö vé nyek ér té ke sí té sé bôl be vé te lünk 20%-a ke let -
ke zik. Gaz da sá gunk ban 28-an dol goz nak, ez zel a fa lu ban a leg -
na gyobb fog lal koz ta tók mi va gyunk. 

z A te nyész té si cé lok meg va ló sí tá sá ban me lyek a leg fon -
to sabb el vek?

z A te nyész tés alap ve tô cél ja, hogy mi nél gaz da sá go sabb le -
gyen a ter me lés. En nek meg va ló sí tá sá ban a ge ne ti ka se gít sé -
gé vel ér tünk el meg ha tá ro zó ered mé nye ket. A meg fe le lô cél pá -
ro sí tás hoz az In ter-Mix Kft., és a Hols te in Ge ne ti ka Kft. szak em -
be rei van nak se gít sé gem re. A mun ka úgy tör té nik, hogy a ka -
ta ló gus ból én össze vá lo ga tom a „bi ka par kot”, majd a cé gek

szak em be rei el vég zik a te he nek hez
tör té nô pá ro sí tást. En nek ered mé -
nye ként úgy si ke rült emel ni a ter melt
tej mennyi sé gét, hogy nem nö ve ked -
tek a ta kar má nyo zás költ sé gei. 

z Mi lyen ha tás sal van a ge ne ti ka
a ter mé ke nyí tés ha tás fo ká ra? 

z A cél pá ro sí tás ré vén nem nôtt a
ter mé ke nyí tés ha tás fo ka. A ket tô
kö zött nincs szo ros össze füg gés. Ez
in kább év szak füg gô, a ta va szi és az
ôszi idô szak ban a ter mé ke nyí tés ha -
tás fo ka ma ga sabb. Ezt sa ját ta pasz -
ta la tom ból tu dom mon da ni, mi vel a
mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tést én
ma gam vég zem. A ter mé ke nyí tés
ha té kony sá gát az zal tu dom még fo -
koz ni, hogy van a rend szer ben két
te nyész bi ka is, me lye ket fel vált va tu -
dok el he lyez ni egy-egy cso port nál,
így a mes ter sé ge sen nem ter mé ke -
nyült egye dek ter mé sze tes mó don

vem he sül nek. A ve té lé sek szá ma az ál lo mány 6-8 szá za lé kát
te szi ki, mely je len tôs szám.

z A cél pá ro sí tás után az üszô ne ve lés az, mely re a ko ráb bi nál
na gyobb hang súlyt kell for dí ta ni. A bor jak te tô nél kü li ket re ce it
– me lyet hely ben, há zi lag ké szí tet tünk – nem a sza bad ban, ha -
nem a te le pen egy fe dett szín alatt he lyez tünk el, mely nek egy
ol da la és a te tô ge rin ce nyi tott. Így nem lesz pá rás a le ve gô, és
a hô mér sék let bé li in ga do zá sok nak ke vés bé ki tett ez a hely, me -
lyet a mû anyag ból ké szült bor jú ket rec ben-tar tás nál nem tud -
nánk biz to sí ta ni. Ez zel a mód szer rel meg véd jük ôket az idô já rás
vi szon tag sá ga i tól, min dig szá raz alom ban le het nek, így csök -
kent a meg be te ge dé sek szá ma. Meg fi gyel tem, hogy az a te -
hén, ame lyik bor jú ko rá ban be teg volt, az ha ma rabb ke rül se -
lej te zés re, ezért min dent meg te szünk azért, hogy egész sé ges
és erôs bor ja kat ne vel jünk. A bor jak nor má lis fej lô dé sé hez az
szük sé ges, hogy tej jel táp lál juk ôket. Há rom na pig az any juk a
föcs te jét kap ják, majd 6 he tes ko ru kig na pon ta há rom szor az
el le tô te jet itat juk, ezt kö ve tô en kis cso port ba ke rül nek, ahol a
fô hang súlyt a szi lárd ta kar mány (bor jú táp) fo gyasz tá sá ra he -
lyez zük. Itt na pon ta két szer ita tunk még 42 na pig, ezt kö ve-
tô en ke rül vá lasz tás ra 110-120 kg súly ban.
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Ivanics Imre a gazdaság vezetôje

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.

Â



z Ar ra tö rek szünk, hogy mi nél na gyobb ben dô ka pa ci tás ala kul -
jon ki. Ezt a si ló ku ko ri ca ter hé re na gyobb mennyi sé gû szé na és
sze názs ete té sé vel tud juk el ér ni. Eb ben az eset ben a na gyobb
mennyi sé gû, de ol csóbb ta kar mány ból is ké pes lesz nagy men-
nyi sé gû te jet elô ál lí ta ni. Az így ne velt üszôk mind össze hét li ter -
rel ter mel nek ke ve sebb te jet, mint a ter me lés be ko ráb ban be -
vont te he ne ink, tes ti fej lett sé gük, mély sé gük mi ni má lis el té rést
mu tat a te he nek mé re té hez ké pest. A bi ka bor ja kat híz la lás ba
fog juk, majd ér té ke sít jük.

z Hány al ka lom mal tör té nik a fe jés, és mi lyen tech no ló -
gi át hasz nál nak? 

z Na pon ta há rom szor fe jünk, ezért az itt dol go zók két mû szak -
ban dol goz nak. Egé szen egye di ná lunk a fe jé si idô, éj sza ka fél
ket tô kor in du lunk, majd dél elôtt fél tíz kor és dél után fél hat kor
fe jünk. Az el múlt évek ben a fe jés tech no ló gia is fo lya ma to san

kor sze rû sö dött. Az ÁTK pá lyá zat ke re te in be lül 2011-ben ké -
szült el az új, De La val 2*8-as hal szál kás el ren de zé sû fe jô be -
ren de zés és ke rült be épí tés re egy új tej hû tô tar tály is. Így a tej -
tá ro ló ka pa ci tás 13000 li ter re bô vült. Fe jô há zunk Har mony
Plus nagy ka pa ci tá sú fe jô ké szü lék kel, egye di MM27 tej mé rôk -
kel, és szá mí tó gé pes te le pi rá nyí tás ivar zás fi gye lô rend szer rel
van fel sze rel ve. Na gyon kel lett a szá mí tó gé pes tá mo ga tás az
elô re lé pés hez, a be teg vagy ivar zó ál la tok ész re vé te lé hez. A tej
menny isé gé nek vál to zá sa jel zi el ôször a prob lé má kat és er rôl a
rend szer azon nal kül di szá mom ra a ri asz tá so kat. Az ivar zást fi -
gye lô rend szer hasz ná la ta hoz zá se gít a vem he sü lé si in dex ja vu -
lá sá hoz. Min den plusz in for má ció egy ben plusz mun kát is je lent
szá mom ra, de ér de mes ve le fog lal koz ni, mert lá tom, hogy elô -
rébb visz az ered mé nyes ség ben és kö ze lebb tu dok ke rül ni az
ál la tok hoz. Na pon ta 1-2 órát töl tök az ada tok elem zé sé vel. 

z Ho gyan tör té nik a tej ér té ke sí té se a gaz da ság ban? 

z Az ál lo mány át la gos lak tá ci ós ter me lé se 2014-ben 10.590
kg. Na pon ta 10.000 és 11.000 li ter kö rü li ext ra mi nô sé gû
te jet ál lí tunk elô, vagy is a na pi fe jé si át lag 33-34 li ter. A Hols -
te in te he nek te jé nek zsír szá za lé ka 3,7 szá za lék. Az a cé lom,
hogy el ér jem a 4 szá za lé kos, vagy afe let ti zsír tar tal mat. Eh hez
nö vel ni kell a je len le gi né hány egye des Jer sey ál lo mány szá -
mát, eb ben az eset ben a tej át vé te li ára ki lo gram mon ként 5 fo -
rint tal is nô het. Tag jai va gyunk az Al föl di Tej Ér té ke sí tô Kft.-nek,
így a tej na gyobb ré szét ide ad juk le. Köz vet le nül 1600 li tert ér -
té ke sí tünk, egy ré szét fel dol go zott ál la pot ban tú ró, tej föl, sajt -
krém, go mo lya sajt for má já ban. Rész ben a mis kol ci pi a con,
rész ben pe dig há rom sa ját moz gó bolt tal a kör nye zô te le pü lé se -
ken. A köz vet len ér té ke sí tés sel az a cé lunk, hogy bi zo nyos mér -
ték ben tud juk füg get le ní te ni ma gun kat a mos ta ni ala csony tej
fel vá sár lá si árak kal szem ben. 

z A tar tás tech no ló gia te rü le tén mi lyen fej lesz té sek tör -
tén tek? 

z Is tál ló ink ré gi épí té sû ek. Hely hi ánnyal küz dünk, ezért a két is -
tál ló köz ti te rü le tet is fe det té tet tük, ez zel nö vel ve a fé rô he lye -
ket. A fe jôs te he nek tar tás tech no ló gi á já ban a kö tet len, pi he nô -
bok szos rend szert va ló sí tot tuk meg. Egy év vel ez elôtt si ke rült az
is tál ló kat trá gya le hú zó val, ke reszt csa tor ná val fel sze rel ni, ame -
lyek au to ma ti ku san ve zé rel tek. Na pon ta öt al ka lom mal húz zák
le a trá gyát, ta ka rít ják az is tál ló kat. Itt sze ret ném meg je gyez ni,
hogy a pi he nô bok szok ban ôsz tôl nyá rig szecs ká zott szal má val
al mo zunk, a nyá ri hó na pok ban pe dig ti szai ho mok kal. A nö ven -
dék és a szá ra zon ál ló ál lo mányt nö vek vô, mé lyal mos is tál lók -
ban he lyez tük el. A te he nek kom fort já nak nö ve lé se ér de ké ben
az is tál lók ra szi ge telt te tô héj azat ke rült és ven til lá to ro kat sze -
rel tünk be min den épü let ben. En nek po zi tív ha tá sát már az
adott év ben le he tett ta pasz tal ni.

z No vem be ri lap szá munk ban je lent meg Kont ró Jó zsef
cik ke ar ról, hogy a mos ta ni ala csony tej fel vá sár lá si árak
mel lett is le het gaz da sá go san ter mel ni, amennyi ben in -
ten zív mó don hasz nál juk ki a ter mô föld-ad ta le he tô sé ge -
ket, és két szer ta ka rí tunk be ró la ter mést. Mi a vé le mé -
nye er rôl?

z El vi ek ben egyet tu dok ér te ni ve le. Tö rek szem én is ar ra, hogy
két szer tud jak ter mést be ta ka rí ta ni. Rozst ve tet tem, me lyet áp -
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ri lis vé gén sze ret nék be ta ka rí ta ni, majd má jus el sô nap ja i ban a
rozs he lyé re ku ko ri cát vet ni. Pró bál ko zom az zal is, hogy a lu cer -
nát olasz per jé vel együtt ve tem el, mely nek ered mé nye ként az
el sô ka szá lás nál na gyobb tö me gû, jobb emészt he tô sé gi ta kar -
mányt ka pok.

z Ho gyan tud ják ki vé de ni az ala csony tej fel vá sár lá si árak
mi att el szen ve dett be vé tel ki e sést?

z A kü lön bö zô jog cí me ken még az elô zô év re ka pott tá mo ga tá -
sok ból fe dez tük nyár vé gé ig a be vé tel ki e sést. Jú li us és ok tó ber
kö zött már meg csúsz tunk a szám lák ki fi ze té sé vel. Part ne re ink -
nek, a be szál lí tók nak a szám lák ki fi ze té sét 60 na pos fi ze té si
ha tár idô vel tud tuk tel je sí te ni. Meg ér tést ta nú sí tot tak a ki a la kult
hely zet ben, mely az zal ma gya ráz ha tó, hogy már hosszú ide je
dol go zunk együtt, köl csö nö sen meg bí zunk egy más ban. Eny hí -
tet te gond ja in kat, hogy nap ra for gó ból és bú zá ból si ke rült egy
adott mennyi sé get el ad ni és az elô re ho zott tá mo ga tá sok is
meg ér kez tek, így át me ne ti leg meg szûn tek a lik vi di tá si gon dok.
Hosszabb tá von éves vi szony lat ban a ka pott tá mo ga tá sok kom -
pen zál ják az ala csony te já rak mi att ke let ke zett vesz te sé gek egy
ré szét. Mi vel azon ban a tá mo ga tá so kat utó lag fi ze tik, az így ke -
let ke zett át me ne ti pénz te len sé get ke zel ni kell, ezért az len ne az
egész sé ges, ha a te já rak fe dez nék ter me lé si költ sé ge in ket, és
egy mi ni má lis pro fi tot. A je len le gi kö rül mé nyek kö zött a 90
Ft/kg árat tar ta nám el fo gad ha tó nak.

z Van nak-e bíz ta tó je lek ar ra vo nat ko zó an, hogy a fel vá -
sár ló, az Önök ese té ben az Al föl di Tej Kft. emel ni fog ja
majd a tej fel vá sár lá si árát?

z A tu laj do no sok szá má ra meg tar tott re gi o ná lis gyû lé sün kön
ar ról kap tunk tá jé koz ta tást, hogy az Al föl di Tej Kft. a deb re ce ni
gyá rá ban je len tôs fej lesz tést, be ru há zást ter vez vég re haj ta ni,
mely hez az szük sé ges, hogy a cég tô ke eme lést hajt son vég re.
Az len ne a kí vá na tos, hogy az Al föl di Tej Kft., mint a ter me lô ket
tö mö rí tô leg na gyobb szer ve zet a töb bi fel vá sár ló hoz ké pest ma -
ga sabb fel vá sár lá si árat fi zes sen tag ja i nak. Most saj nos nem ez
tör té nik, in kább an nak az el len ke zô je. A fej lesz té si el kép ze lé -
sek kel egyet le het ér te ni, mert an nak majd meg lesz a ho za dé -
ka, de ad dig mi lesz? A tej ter me lôk is sze ret né nek fej lesz te ni,
hogy gaz da sá go sab ban tud ja nak ter mel ni. A mos ta ni ala csony
fel vá sár lá si ár re mé lem nem fog so ká ig ma rad ni.

z Mi re föl ilyen op ti mis ta?

z Alap ve tô élel me zé si cikk rôl be szél he tünk a tej ese té ben, a
kvó ta meg szû né se után az Unió or szá ga i ban nem emel ke dett
oly mér ték ben a ter me lés, hogy ab ból ér té ke sí té si prob lé ma
ke let kez zen. En nek el len ére 20 szá za lék kal csök kent a fel vá -

sár lá si ár. Ez sze rin tem egy elô re meg ter ve zett stra té gia volt,
va la mely ér de kek men tén. Meg fi gyel he tô az alap ve tô élel mi -
sze rek nél, hogy azok árai cik li ku san vál toz nak. A mos ta ni ala -
csony ár en nek a fo lya mat nak a ré sze, me lyet tör vény sze rû en
egy ma ga sabb fel vá sár lá si ár nak kell kö vet nie. Op ti mis ta va -
gyok azért is, mert egy re töb ben is me rik fel, hogy a me zô gaz -
da ság ba, és azon be lül is az ál lat te nyész tés be ér de mes be fek -
tet ni, mert a né pes ség nö ve ke dé sé vel egy re több élel mi szer re
van szük ség.

z Ter me lô ként mennyi re elé ge dett a Tej Ter mék ta nács ál -
tal nyúj tott ér dek kép vi se let tel, szol gál ta tás sal? 

z A kö te le zô kvó ta vá sár lás idô sza ká ban lép tem ki a Tej Ter -
mék ta nács ból, mely azért bün te tett meg, mert nem ren del -
kez tem meg fe le lô nagy sá gú kvó tá val. Ad dig nem is aka rok a
Ter mék ta nács ba bel ép ni, amíg ab ban a fel dol go zók is ott van -
nak. Olyan ter mék ta ná csot tu dok el kép zel ni, mely ben csak
ter me lôk van nak. 

Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek sze re pel nek ter vei kö zött? 

A te lep tá vo lab bi ter vei kö zött nem sze re pel a te hén lét szám bô -
ví té se. A meg lé vô ál lo mány nak nincs ele gen dô fé rô he lye, ezért
egy új, kor sze rû is tál ló épí té se el en ged he tet len lesz, mely hez
egy kor sze rûbb fe jô há zat kell majd tár sí ta ni. Olyan fe jô ház ba
gon dol ko dom, amely to vább fej leszt he tô ro bot tech ni ká ra. 
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CSK a ma gyar üz let fe lek kel va ló együtt mû kö dés
alap ját a bi za lom ban lát ja, és üz let fe le it nem csak
az ed dig gyár tott ter mé kek kel szol gál ja ki, ha nem új

ter mé ke ket is igyek szik ki fej lesz te ni a ve vôk igé nyei sze rint.
Tö rek vé se, hogy ügy fe lei a CSK ál tal ki fej lesz tett tech no ló-
gi ai mód sze re ket al kal maz va mi nô sé gi leg ér té ke sebb ter mé -
kek kel lép hes se nek ki a pi ac ra. Ezt kö zös in no vá ci ó val, ter -
mék gyár tás fej lesz tés sel kí ván ják el ér ni, mi köz ben el sô sor -
ban az íz re, a szer ke zet re és a bi o ló gi ai össze té tel me gôr zé -
sé re össz pon to sí ta nak, ami az el múlt évek ben ki emel ten
fon tos sá vált a tej ipar ban.

z A CSK büsz ke a tej ipa ri meg ol dá sa i ra, ame lyek nagy részt
meg szün tet ték az E-szá mok kal je lölt ada lé ka nya gok hoz zá adá -
sá nak szük sé ges sé gét, és ez össz hang ban áll az ada lék men tes
élel mi sze rek meg va ló sí tá sá ra va ló tö rek vés sel.

z Do u we Bro u wer úr, re gi o ná lis igaz ga tó sze rint a cé get fôbb
erôs sé gei kü lön böz te tik meg ver seny tár sa i tól: „Nagy sze rû vál -
lal ko zás va gyunk, de kiseb bek mint a nagy mul ti na ci o ná lis
bi o tech no ló gi ai cé gek. Ko moly hang súlyt fek te tünk a tu do má -
nyos ala pon fej lesz tett össze te vôk, mint pél dá ul a pro bi o ti ku -
mok te rén vég zett ku ta tás-fej lesz tés re és in no vá ci ó ra, mely
egy ben az erôs sé günk. Pi a ci rést be töl tô cég va gyunk, mely kü -
lö nö sen erôs a fél ke mény és ke mény saj tok te rü le tén. At tól va -
gyunk egye di ek, hogy ná lunk az ügy fél áll a kö zép pont ban, és
part ne rünk el kép ze lé se a ki in du ló pont. Ter mé ke in ket a pi a ci
el vá rá sok kal össz hang ban fej leszt jük. Nagy gon dot for dí tunk a
ten den ci a vizs gá lat ra, mely nek alap ján meg bi zo nyo sod ha tunk
ar ról, hogy ada lé ka nya ga ink és ter mé ke ink meg fe lel nek part -
ne re ink igé nye i nek.”

z A CSK üz le ti part ne re i nek aján lott tá mo ga tás egyik fon tos ré -
sze az az új ter mék fej lesz té si rész leg, mely fo lya ma to san akt í-
van köz re mû kö dik az új tej ipa ri ter mé kek fej lesz té sé ben, be -
szer zé sé ben, az ál lag ja ví tás ban, a meg fe le lô kul tú rák és ol tók
aján lá sá val, el adá sá val. A szer ve zet egyik leg fon to sabb újí tá sa
az „Fla vo ur Whe el” (íz ke rék), mely be mu tat ja a tej ipa ri kul tú -
rák nak a ter mé kek ben el ért íz ha tá sa it. Ezek a tej al vasz tá sá hoz
ada gol va kü lön le ges íz vi lá got hoz hat nak lét re. Ez az újí tás ké -

A CSK Holland cég magyar leányvállalata
a CSK Hungary Ételkiegészítô Kft.

pes sé te szi üz let fe le i ket, hogy egye di igé nyek hez iga zít va kí sér -
le tez ze nek kü lön bö zô ízû saj tok elô ál lí tá sá val. A CSK szá mos
egye di öt let tel állt elô a tej ter mé kek – köz te a há zi tej ter mé kek
– ízé nek gaz da gí tá sá ra, me lyet egy ter mék hez ad va va ló di tú rót
ké szít het nek. A cég el ér te, hogy a Go u da sajt vá lasz té ka kü lön -
bö zô ízek ben gyárt ha tó, pél dá ul édes, há zi, erô sen er jesz tett,
er je dô, al ko ho los és ezek kom bi ná ci ó i val.

z Az Fla vo ur Whe el-nek kö szön he tô en a CSK ki bô ví tet te kul tú -
rá i nak vá lasz té kát a kü lön le ges, egye di és ki fi no mult ízû saj tok
meg al ko tá sá ra. A Fla vo ur Whe el kul tú rák fel hasz nál ha tók szá -
mos sajt tí pus ban, mint pél dá ul Go u da, Ma as dam, Em men tá li
és Ched dar, há zi, fe lü let-ér lelt saj tok. Így új íz vi lá go kat fej leszt -
he tünk ki, mint pél dá ul édes Par me zán gyü möl csös jeggyel,
vagy egy pré mi um Go u da sajt ban, de le het egy éde sebb és
di ó sabb íz fû sze res jeggyel a Ma as dam sajt ban.

z A CSK egy új sajt be vo nó anya got is ki fej lesz tett, hogy a ter -
mé sze te sen ér lelt sajt íze és meg je le né se is jobb le gyen. Az is
a CSK egyik spe i a li tá sa, hogy pél dá ul ala csony pá ra tar tal mú
be vo nó anyag gal sza bá lyoz ha tó a ned ves ség vesz te ség és en -
nek ered mé nye ként ke vés bé szá rad nak ki a saj tok, és ez zel ja -
vul a költ ség ha té kony ság. Össz hang ban a fó kusz ba ál lí tott bi o -
ló gi ai ér le lés sel és kon zer vá lás sal egy új, in no va tív CSK ter mék
ad ja a ter mé sze tes hoz zá a dott ér té ket. Fi gye lem be ve szik a ter -
mé sze tes és or ga ni kus élel mi sze re ket for gal ma zó ügy fe le ik és
ez ál tal a fo gyasz tók egész sé ges táp lál ko zás sal kap cso la tos el -
vá rá sa it. 

z Ki fej lesz tet tek olyan kü lön le ges bi op ro tek tív kul tú rá kat, me -
lyek ter mé sze tes vé del met ad nak a saj tok nak. En nek ered mé -
nye ként a CSK-nak erôs po zí ci ó ja lett a kéz mû ves tej ter mé kek
pi a cán és azon ipa ri sajt ter me lôk kö ré ben is, akik csök ken te ni
akar ják az ada lé ka nya go kat vagy or ga ni kus, ada lék men tes saj -
tok kal akar nak a pi a con meg je len ni. Eze ket a biz ton sá gos tej -
ipa ri ter mé ke ket szé les kör ben hasz nál ják a nit rát vagy a li zo -
zim he lyett, hogy el ke rül jék a sajt ké sôb bi puf fa dá sát. Az elô -
nyök kö zött em lít he tô: az ada lé ka nya gok nél kü li ter mé sze tes
ér le lés, a nagy sze rû íz és ál lo mány meg je le nés. Költ ség ha té -
kony, könnyen al kal maz ha tó mód szer, a ter mék vesz te ség ki -
sebb koc ká za ta mi att a há zi saj tok gyár tá sá hoz is al kal maz -
ha tó meg ol dás, és min den sajt tí pus hoz meg fe le lô.

z Do u we úr fel vá zol ja el kép ze lé sét a cég fej lô dé sé rôl is: „To -
vább foly tat juk a ter jesz ke dést nem zet kö zi vi szony lat ban, va la -
mint tar tós fej lô dést vá runk a már meg lé vô és az új pi a ci szeg -
men sek ben is. A ke mény saj tok mel lett a friss és lágy saj tok ra
is fó ku szá lunk, va la mint a jog hur tok ra, és ez ha tal mas moz gás -
te ret biz to sít szá munk ra az el kö vet ke zen dô esz ten dôk re. Erô fe -
szí té se ket te szünk, hogy ügy fe le ink kel együtt vég hez vi gyük el -
kép ze lé se in ket, az íze ken, a szer ke ze ten és a bi o ló gi ai össze té -
tel me gôr zé sén ala pu ló, va ló di meg ol dás sá ala kít va a pi a ci
irány za to kat. Fi gyel mün ket a jö vô re irá nyít juk, és sze ret nénk
elônyt ko vá csol ni az új le he tô sé gek bôl.”
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bi valy tej fel dol go zá sa egy tel je sen új le he tô sé get te -
remt a ré gió szá má ra. A bi valy tej bôl ké szült va ló di
moz za rel la sajt for gal ma zá sá val egy fel is mert pi a ci rés

igé nye it elé gít jük ki. A ter mék pi a ci be ve ze té se meg fe lel az
egész sé ges élet mód igé nye i nek is.

z A fent meg fo gal ma zott gon do la tok men tén Me zô túr Vá ros
Ön kor mány za ta és az olasz NTA S.r.l. cég ve ze tôi kö zött 2011.
ja nu ár 31-én Ró má ban meg kö tött ke retmeg áll apo dást kö ve tô -
en olasz vál lal ko zók és a me zô tú ri ön kor mány zat a Kö zép- és
Dél-Olasz or szá gi ked ve zô ta pasz ta la to kon ala pu ló tej hasz nú bi -
valy te nyész tés Ma gyar or szá gon tör té nô elin dí tá sa és meg ho no -
sí tá sa cél já ból 2011. jú li u sá ban in no va tív szán dék kal hoz ták
lét re az ITA LI AG RO Kor lá tolt Fe le lôs sé gû Tár sas ágot.

z A meg ala pí tott olasz-ma gyar tu laj do nú tár sas ág az ál ta la ter ve -
zett pro jekt ke re té ben me di ter rán jel le gû, nagy tej ho zam ra sze -
lek tált bi va lye gye dek Olasz or szág ból (Sa ler no me gyé bôl) tör té nô
im port ja ré vén em be ri fo gyasz tás ra al kal mas bi valy tej ma gyar-
or szá gi meg ter me lé sét, il let ve an nak fel dol go zá sa ál tal az egész
vi lá gon jól is mert pré mi um ter mé kek (pl. bi valy moz za rel la) elô ál -
lí tá sát ter ve zi. A vál lal ko zás egy, a bi valy tej bôl ké szült friss tej- és
sajt-ter mé ke ket ter me lô és ér té ke sí tô új gaz da sá gi ág azat ha zai
meg te rem té sét cé loz za meg, a bi valy tej bôl ké szült va ló di moz za -
rel la sajt ha zai elô ál lí tá sá val és for gal ma zá sá val egy fel is mert rés -
pi ac igé nye it kí ván ja ki elé gí te ni.

z A fen ti ek ben fog lal tak meg va ló sí tá sa ér de ké ben a cég tu laj -
do no sai a ked ve zô be fek te tôi fel té te lek és a ki vá ló kör nye ze ti
adott sá gok mi att a bi valy tar tó ál lat te nyész té si te lep hely szí ne -
ként Me zô túr (köz igaz ga tá si te rü let, Föld vá ri út) mel lett dön töt -
tek. A be ru há zó a jog erôs épí té si en ged élyek bir to ká ban – a fel -
kért ki vi te le zô (Mo no lit-Tech Kft.) ré vén – 2014. au gusz tu sá ban
kezd te meg a bi va lyok el he lye zé sé re szol gá ló is tál ló é pü let, va -
la mint a hoz zá csat la ko zó fe jô ház ki vi te le zé si mun ká la ta it a
meg je lölt te rü le ten. Az épít ke zés az elô ze tes ter vek sze rin ti
ütem ben ha ladt, át adá sa vár ha tó idô pont ja 2016. el sô ne -
gyed éve. A be ru há zás költ sé ge mint egy 300 mil lió Ft.

z Az Ita li ag ro Kft. a te le pen meg ter me len dô bi valy te jet – el sô -
sor ban inf rast ruk tu rá lis, lo gisz ti kai, gaz da sá gi és szak kép zé si
meg fon to lá sok alap ján – a Me zô túr tól mint egy 15 km-re ta lál -
ha tó, 2013. au gusz tus 1-jé tôl a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,
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(je len leg Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um) fenn tar tá sá ban mû -
kö dô gyo ma end rô di Beth len Gá bor Me zô gaz da sá gi és Élel mi -
sze ri pa ri Szak kép zô Is ko la és Kol lé gi um tan gaz da sá gá ban ta -
lál ha tó tej fel dol go zó és sajt ké szí tô ki sü zem ben szán dé koz za
fel dol goz ni.

z A Gyo ma end rô di szék he lyû Beth len Gá bor Szak is ko la és
szak kép zé si há ló za ta más fél év ti ze de si ke re sen együtt mû kö dik
olasz, fran cia és len gyel kép zé si in téz mé nyek kel, KKV-kal di ák
és sza kok ta tói Le o nar do – Eras mus + Mo bi li tá si prog ra mok
ke re té ben. Éven te mint egy 50-60 di ák töl ti há rom he tes gya -
kor la tát kül föl di part ne re ink nél, a pro jek tek ben részt ve vô
kül föl di in téz mé nyek is kül dik ha son ló jel le gû gya kor la tok ra
di ák ja i kat és ok ta tó i kat a Bé kés me gyei vá ros ba. Uni ós prog ra -
mok ban va ló rész vé te lünk, együtt mû kö dé sünk a ci vil szfé rá val,
ön kor mány za tok kal elô se gí ti a hát rá nyos kis tér sé gek fel zár kóz -
ta tá sát, mun ka he lye ket te remt a he lyi la kos ság nak, meg ál lít ja
a fi a ta lok el ván dor lá sát a vi dé ki te le pü lé sek rôl. 

z A pro jekt ke re té ben a Föld mû ve lô dé sügyi Mi nisz té ri um
15 mil lió fo rint tal hoz zá já rult a  fenn tar tá sá ban mû kö dô ag rár-
szak kép zô in téz mény tej fel dol go zó üzem fe lú jí tá sá hoz, kor sze -
rû sí té sé hez. A vál lal ko zás sal szo ros együtt mû köd ve – a kor -
mány za ti tö rek vé sek kel és a mun ka rô pi a ci igé nyek kel is össz -
hang ban ál ló – du á lis szak kép zés min ta pél dá ját sze ret né
meg va ló sí ta ni a Gyo ma end rô di szak is ko la. Az or szá go san is új -
sze rû, az is ko la rend sze rû, il let ve is ko la rend sze ren kí vü li (fel -
nôtt) kép zés ben is ok tat ha tó tej ter mék gyár tó szak ma részt -
ve vôi/ta nu lói az el mé le ti ok ta tás mel lett az üzem ben, – mint
gya kor la ti kép zô he lyen, – ter me lôi kör nye zet ben, élet sze rû
kö rül mé nyek kö zött sa já tít hat nák el a gya kor la ti fo gá so kat.

z A di á kok, sza kok ta tók, fel nôtt kép zés ben részt ve vôk az
Eras mus + prog ram ke re té ben is me re te i ket kor sze rû sít he tik
kül föl di part ne re ink nél, in no va tív mód sze rek kel gaz da god va vál -
lal ko zá so kat lé te sít het nek, in teg rá lá suk a mun ka erô pi ac ra meg
lesz könnyít ve.
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z A gaz da sá gi tár sas ág az ag rár-szak kép zô in téz ménnyel, il let -
ve an nak fenn tar tó já val bér le ti szer zô dést fog köt ni a sajt üzem
hosszú tá vú hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an. A gyár tás hoz el en -
ged he tet le nül szük sé ges mû sza ki, inf rast ruk tu rá lis fel té te lek
meg te rem té se, az élel mi szer hi gi é ni ai, élel mi szer biz ton sá gi fel -
té te lek (HACCP) ki épí té se, va la mint a ha tó sá gi en ged élyek be -
szer zé se fo lya mat ban van nak. 

z Az Ita li ag ro Kft. az olasz élel mi sze ri pa ri part ner cé gé vel együtt
a fel dol go zás hoz és a gyár tás hoz szük sé ges tech no ló gi ai be ren -
de zé se ket, azok be sze re lé sét, il let ve a gyár tás hoz szük sé ges
esz kö zö ket, anya go kat, know-how-t, sze mély ze tet biz to sít ja és
a ter me lés be in dí tá sát meg tud ja kez de ni.

z A sajt üzem ter ve zett ka pa ci tá sa 600-700 li ter tej/gyár tá si
cik lus. A kez de ti ter me lés so rán kb. 270-300 li ter tej fel dol-
go zá sá val le het szá mol ni na pon ta, amely mint egy 35-40 db
te je lô bi valy tól nyert tej mennyi ség nek fe lel meg. Ez mint egy
80-90 kg/nap moz za rel la elô ál lí tá sá hoz ele gen dô. Ma gyar or -
szá gon je len leg a nagy ke res ke del mi for ga lom ban alap ve tô en
csak né met és olasz im port ból szár ma zó bi valy moz za rel la kap -
ha tó 5.300-6.200 Ft/kg vá sár lói áron. Na gyobb arány ban van
je len vi szont a ha zai pi a con a Ma gyar or szá gon elô ál lí tott, te -
hén tej bôl ké szült moz za rel la, mely nek fo gyasz tói ára a mi nô -
ség tôl füg gô en 1.600-2.000 Ft/kg kö rül mo zog.

z A hû tô-tan ker ko csi val na pon ta Gyo ma end rôd re át szál lí tan dó
bi valy te jet olasz sajt mes ter irány mu ta tá sa mel lett kí ván ják fel dol -
goz ni. A meg ter melt tej- és sajt ter mé ke ket zöm mel ex port pi a co -
kon, ki sebb rész ben bel föl dön ter ve zik ér té ke sí te ni. Te kin tet tel a
kez de ti, start up sza kasz ban elô ál lí tan dó mennyi ség re, (80-90
kg moz za rel la/nap) a fel ve vô pi a cot nem a nagyke res ke del mi lán -
cok, ha nem a spe ci á lis, he lyi és tér sé gi el áru sí tó he lyek je len tik
majd. A bi valy tej bôl ké szült élel mi sze rek ha zai meg is mer te té se,
nép sze rû sí té se, il let ve a fo gyasz tók hoz tör té nô rö vid lán cú el jut -
ta tá sa ér de ké ben a be fek te tôk Me zô tú ron és Gyo ma end rô dön

is egy-egy he lyi ter mékbol tot szán dé koz nak lé te sí te ni, il let ve az
olasz tra di ci o ná lis sajt ké szí té si mód szer és kul tú ra, a leg mo der -
nebb sajt üze mi tech no ló gi ák szer ve zett ke re tek kö zött tör té nô
be mu ta tá sá ra és el sa já tí tá sá ra is le he tô sé get kí ván nak te rem te -
ni. Az ér té ke sí tés ben kü lön fi gyel met kí ván nak szen tel ni majd a
HO RE CA szek tor nak, és ben ne a ti pi ku san olasz ter mé kek re épü -
lô ven dég lá tó egy sé gek nek, il let ve a ké sôb bi idô szak ban a ke res -
ke del mi há ló za tok nak is.

z Az el sô 50 db ter me lô bi valy be ho za ta lá ra 2016. el sô ne -
gyed évé ben ke rül sor. A to váb bi ál lo mány, mint egy 200-250 db
ál lat a ké sôb bi ek ben, az ál la tok ter me lé si, akk li ma ti zá ló dá si ta -
pasz ta la ta i nak függ vé nyé ben fo lya ma to san ér kez ne be. A be -
fek te tôk üz le ti ter ve a kez de ti sza kasz ban na pi 270-300 li ter tej
300,-Ft/li ter áron tör té nô fel vá sár lá sá val szá mol, míg a kész ter -
mék to vább ér té ke sí té si ára 2.000-2.200Ft/kg. Ezen ada tok
mel lett a meg té rü lés 75-80%-os, a 100%-ot az el sôd le ges
szár ma zé kok (tú ró, pu ding, jog hurt, egyéb saj tok) elô ál lí tá sá val
és for gal ma zá sá val le het el ér ni.

z A tej fel dol go zá si és sajt gyár tá si te vé keny ség új ra in dí tá sa az is -
ko la szá má ra va gyon gaz dál ko dá si szem pont ból is hasz nos, mert
a ter ve zett be ru há zá sok va gyon nö ve ke dést ered mé nyez né nek, il -
let ve a ter me lés be in dí tá sa az ál lag me gó vás fo lya ma tos sá gát is
biz to sít ja. Az Ita li ag ro Kft. a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um mal –
mint a Beth len Szak is ko la fenn tar tó já val – stra té gi ai együtt mû kö -
dé si meg áll apo dást kí ván köt ni, to váb bá az ál lat te nyész té si, élel -
mi sze ri pa ri ku ta tás, fej lesz tés, in no vá ció (K+F+I) ér de ké ben a
2016-2020 kö zöt ti idô szak ban meg nyí ló Eu ró pai Uni ós pá lyá za -
ti for rá so kat is igény be sze ret né ven ni. 

z A bi valy farm, il let ve a tej fel dol go zó üzem ki vá ló al kal mat te -
remt a szak is ko la és a KKV-k szá má ra – a fenn tar tó el vá rá sa i -
nak meg fe le lô – kép zé sek in dí tá sá hoz is. Az is ko la rend sze rû, il -
let ve is ko la rend sze ren kí vül (fel nôtt kép zés ben) is ok tat ha tó tej -
ter mék gyár tó kép zés szá má ra mi nô sé gi gya kor ló he lyet je lent a
hely ben ta lál ha tó tej fel dol go zó üzem, ahol élet sze rû kö rül mé -
nyek kö zött ré sze sül het nek gya kor la ti ok ta tás ban a kép zés ben
részt ve vôk. A du á lis kép zés ben nagy hang súlyt kap a ter me lôi
kör nye zet ben vég zett gya kor la ti ok ta tás, mely nek biz to sí tá sá ra
ki vá ló hely színt biz to sí ta na a tej fel dol go zó üzem. A kép zés fon -
tos sá gát to váb bá ab ban lát juk, hogy a me zô gaz da sá gi ter me -
lôk al ter na tív te vé keny ség ként sok eset ben fog lal koz nak kis -
üze mi tej fel dol go zás sal, sajt gyár tás sal. Az egész sé ges táp lál ko -
zás el ter je dé se mel lett egy re in kább meg je le nik a fi ze tô ké pes
ke res let is a kü lön le ges tej ter mé kek és saj tok iránt, mely nek
ki elé gí tés hez szak kép zett mun ka erô re van szük ség.
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z el múlt évek ben az élel mi szer el -
len ôr zé sek ki fo gá sa i nak nagy ré -

sze a hi gi é ni ai áll apo tok nak hi -
á nyos sá ga i ból adód tak. Eb ben a cikk ben
ezek nek a ki kü szö bö lé sé re, va la mint az
elô irt tisz tí tá si és fer tôt le ní té si uta sí tás
el ké szí té sé hez, il let ve eset le ges fe lül vizs -
gá la tá hoz sze ret nék né hány szem pont
is mer te té sé vel hoz zá já rul ni. 

z Igye kez tem össze fog lal ni azo kat a fon -
to sabb irány el ve ket, ame lye ket ta lán cél -
sze rû len ne akár a na pi tech no ló gi ai
mun ká ban hasz no sí ta ni, il let ve a gya kor -
la ti mi nô ség-biz to sí tá si rend szer be is be -
épí te ni. Meg ne he zí tet te fel ada tun kat,
hogy kü lön bö zô szak kép zett sé gû, és
nagy sá gú üze mek ben dol go zó szak em -
be rek szá má ra pró bá lunk szak mai is me -
re te ket nyúj ta ni. Ezért el né zést ké rek, ha
bi zo nyos is me re tek az ol va só szá má ra
eset leg is me rô nek tûn né nek.

z Köz is mert hogy a tej, a leg több mik ro -
or ga niz mus szá má ra ki vá ló táp anyag, el -
sza po ro dá suk kal ront hat ják a nyers -
anyag mi nô sé gét, ko moly prob lé mát
okoz hat nak a tej nye ré se, tá ro lá sa, a tej
és tej ter mé kek gyár tá sa, és azok ke res -
ke del mi for gal ma zá sa so rán. Ezért az
élel mi szer-hi gi é ni ai elô írá sok be tar tá sa
az élel mi szer lánc min den sze rep lô je szá -
má ra fon tos fel adat, mi vel ká ro sod hat a
kész ter mé kek mi nô sé ge, és csök ken het
az el tart ha tó sá gi ide jük. A pa to gén mik -
ro or ga niz mu sok kal fer tô zött ter mé kek
pe dig az em be rek és az ál la tok meg be te -
ge dé sét is elô i déz he tik.

A tejgazdaságokban alkalmazott
tisztítási-fertôtlenítési technológiákról 

I. rész

z Az ér vény ben lé vô tör vé nyi elô írá sok
és ren de le tek ér tel mé ben min den köz -
for ga lom ba ke rü lô élel mi szert elô ál lí tó,
fel dol go zó és for gal ma zó ré szé re kö te -
le zô a HACCCP (Ha zard Analy sis Cri ti -
cal Cont rol Po int-system) mi nô ség biz -
to sí tá si rend szer nek, il let ve bi zo nyos
ele me i nek al kal ma zá sa. En nek ki dol -
go zá si rész le te i re ter mé sze te sen nem
tér he tek ki. 

z Kü lön em lí tem majd meg a tej ter me lô,
kü lön pe dig a tej fel dol go zó üze mek tisz -
tí tá si, és fer tôt le ní té si fel ada ta i nak fon -
to sabb mû ve le te it. A sa já tos hely zet bôl
adó dó an azon ban a tech no ló gia bi zo -
nyos ele mei össze füg ge nek, il let ve azo -
no sak is le het nek.

z Egy ko ráb ban vég zett sa ját fel mé ré -
sünk so rán meg áll apít hat tuk, hogy a
nyers tej mik ro bi o ló gi ai mi nô sé gét, el sô -
sor ban – a tôgy egész sé gi ál la po ton túl -
me nô en – mint egy 90 szá za lék ban a tej -
jel érint ke zô fe lü le tek tisz ta sá ga ha tá roz -
za meg. 

z A tej nye ré se so rán a fe jô be ren de zés
hasz ná la ta köz ben tej jel, és a fe jés he -
lyén ta lál ha tó kü lön fé le egyéb anya gok -
kal szennye zô dik. A fe jés be fe je zé se
után a fe jô ké szü lék ben vissza ma radt tej
is szennye zô anyag nak szá mít. Ben ne a
tej sav bak té ri u mok, a kü lön bö zô er jesz tô
és fe hér je bon tó csí rák, eset leg kó ro ko -
zók nagy mér ték ben el sza po rod hat nak,
és így a leg kü lön fé lébb fer tô zé sek for rá -
sá vá vál hat nak. 

z A tej jel együtt a tôgy bôl és a kör nye zet -
bôl kü lön bö zô fer tô zô, köz egész ség ügyi
vagy ál lat egész ség ügyi szem pont ból egya -
ránt vesz élyes mik ro bák ke rül het nek a fe -
jô ké szü lék be. Né mely tôgy gyul la dást, vagy
egyéb be teg sé get oko zó mik ro bák a fe jô -
ké szü lék tej nyo mo kat tar tal ma zó fe lü le te -
in el is sza po rod hat nak, ez zel vesz élyez tet -
ve az ál la tok tô gye gész sé gü gyi áll apo tát,
va la mint a nyers te jet, vagy a fel dol go zott
ter mé ke ket, ezen ke resz tül a fo gyasz tók
egész sé gét. A tej fel dol go zás szem pont já -
ból kü lö nö sen vesz élye sek le het nek az
ae rob, il let ve ana e rob spó rás mik ro bák is,
ame lyek a saj tok úgy ne ve zett ko rai, il let ve
ké sei puf fa dá sát okoz hat ják. 

z Fe jés köz ben a fe jô ké szü lék óha tat la -
nul szennye zô dik a rá fröccse nô tej jel, rá -
ta pa dó bél sár ral, trá gya, és ta kar mány
ré szek kel, stb. Ezért a fe jés után a fe jô -
be ren de zés tej jel érint ke zô ré sze it és kül -
sô fe lü le te it is tisz tí ta ni és fer tôt le ní te ni
kell. A nem gon do zott, rend sze re sen
nem ta ka rí tott fe jô ké szü lé kek a tej mik -
ro bi o ló gi ai szennye zô dé sé nek leg fôbb
for rá sai, egy ben a fer tô zô tôgy be teg sé -
gek ter jesz tôi is le het nek. 

z A tisz tí tás cél ja, hogy a fe jé si és a tej -
ke ze lé si be ren de zé sek, esz kö zök, a fa -
lak, a pa do zat stb. fe lü le tét, a kü lön bö zô
szû rô- és tör lô ru há kat, szi va cso kat a tej -
ma ra dék tól, az ide gen, rá ra kó dott vagy
be ivó dott szennye zô anya gok tól meg sza -
ba dít sa.

z Fer tôt le ní té sen olyan mû ve le tet ér tünk,
amellyel a meg tisz tí tott esz kö zö kön és
anya go kon ma radt kó ro ko zó mik ro bá kat
ma ra dék ta la nul el pusz tít juk, a nem kó ro -
ko zó mik ro bák szá mát pe dig oly mér ték -
ben csök kent jük, hogy a meg ma ra dók a
tej be, tej ter mé kek be jut va an nak mi nô -
sé gét ne ront sák, vagy an nak eset leg fel -
dol goz ha tó sá gát ne gá tol ják. 

z Csí rát la ní tá son, ste ri le zé sen a szeny-
nye zô dés tôl már meg tisz tí tott fe lü le te -
ken ma radt összes mik ro ba el pusz tí tá -
sát ért jük. 

z Szak sze rû tisz tí tás sal és fer tôt le ní tés -
sel a fe jô be ren de zé se ket csí ra sze gény
ál la pot ba hoz zuk, és ez zel meg aka dá -
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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. 
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lyoz hat juk, hogy a fe jô be ren de zés, a tej
mi nô sé gét be fo lyá so ló mik ro bák, vagy
tôgy gyul la dást oko zók for rá sá vá vál jék.
Bi zo nyos ese tek ben, fô ként egyes fer tô -
zô ál lat be teg sé gek ese té ben, il let ve a te -
he né sze ti te lep „bi o ló gi ai el fá ra dá sa kor”,
to váb bá a bi zo nyos ese tek ben, mint pél -
dá ul, egé szen kis csí ra szá mú te jek ter -
me lé se ér de ké ben, vagy ál lo mány cse re
al kal má val in do kolt a fe jô be ren de zé sek
csí rát la ní tá sa is.

z A tisz tí tás so rán lú gos, vagy sa vas
kém ha tá sú tisz tí tó sze rek ol da ta i val a kü -
lön bö zô fe lü le tek rôl a szennye zô anya got
(tej zsír, fe hér je stb.), egy ben az ott meg -
te le pe dett bak té ri u mok nagy ré szét is el -
tá vo lít juk. Egyes tisz tí tó sze res ol da tok -
nak – erô sen lú gos vagy sa vas jel le gük
mi att – csí ra ö lô ha tá suk is je len tôs.
Az ol da tok csí ra ö lô ké pes sé ge a hô mér -
sék let tôl is függ. Az 50-60 °C-os vagy
enn él me le gebb tisz tí tó sze res ol dat ki vá -
ló csí ra pusz tí tó ha tá sú.

z A tisz tí tan dó fe lü le ten lé vô szennye zô -
dé sek víz tar tal ma vál to zó, ami egy ben
meg ha tá roz za vi sel ke dé sü ket, mi vel
nagy mér ték ben be fo lyá sol ja a je len le vô
fe hér jék duz za dó ké pes sé gét. 

z A tej friss, nagy víz tar tal mú ma rad vá -
nya it sok kal könnyebb el tá vo lí ta ni, mint
a fe lü le tek re rá szá radt szennye zô dé se -
ket. A tisz tí tást nyá ron na gyobb kö rül te -
kin tés sel kell vé gez nünk, mint té len,
ami kor ki sebb az oda szár adás ve szé lye.
A szá raz szennye zô dé se ket – ahol csak
le het sé ges – cél sze rû tisz tí tás elôtt lan -
gyos víz zel fel la zí ta ni. Je len tôs a zsír ré teg
rá ta pa dá sá nak (ad hé zi ó já nak) ve szé lye a
mû anya gok ra, ami nek kö vet kez té ben
kel le met len sza gú zsír ré teg kép zôd het. 

z A sa vas kém ha tá sú tisz tí tó sze rek
hasz ná la ta ese tén el sô sor ban a tisz tí -
tan dó fe lü le te ken meg ta padt kü lön bö zô
le ra kó dá so kat tá vo lít juk el. Ál ta lá ban
he ti egy-két al ka lom mal al kal maz zuk a
lú gos mo sás után. Mi vel a csí ra ö lô ha -
tá suk is nagy, az al kal ma zan dó mo sá si
hô mér sék le tük ál ta lá ban meg egye zik a
lú gos kém ha tá sú sze re ké vel, ezért lú -
gos kém ha tá sú mo sás he lyett is al kal -
maz ha tó. Ter mé sze te sen a tisz tí tó szert
for gal ma zó cég er re vo nat ko zó an is a
pon tos ter mék le írá sá val (úgy ne ve zett
spe ci fi ká ció), fel vi lá go sí tás sal, a tisz tí -
tá si tech no ló gi á ba tör té nô „be épí té sé -
vel” is kell, hogy szol gál jon. 

z A fe jés után le he tô leg azon nal a fe jô -
be ren de zés tej jel érint ke zô ré sze it, va la -
mint a kül sô fe lü le te it is ala po san tisz tí -
ta ni és fer tôt le ní te ni kell. Ha er re nin -
csen le he tô ség, leg alább hi deg víz zel el
kell öb lí te ni. 

z Mint lát tuk, a tisz tí tás to váb bi fel ada ta
a fa lak, a pa do zat fe lü le tét, a kü lön bö zô
szû rô- és tör lô ru há kat, szi va cso kat a tej -
ma ra dék tól, a rá ra kó dott, vagy be ivó dott
szennye zô anya gok tól tör té nô rend sze res
– akár na pi több ször el vég zett – meg tisz -
tí tá sa is. 

z A fe jô be ren de zé sek gu mi al kat ré sze -
in kí vül, az egyéb a be ren de zé sek tej jel
érint ke zô fe lü le te i nek anya ga több sé -
gé ben kor ró zi ó ál ló acél, ki sebb rész ben
alu mí ni um, üveg vagy üveg szál lal erô -
sí tett po li ész ter. A gé pek, be ren de zé -
sek tisz tí tan dó kül sô fe lü le tei fes tet tek
vagy po lí ro zot tak (alu mí ni um vagy rozs -
da men tes acél bur ko la tok kal bo rí tot -
tak). A kan nák anya ga ál ta lá ban alu mí -
ni um.

z A szer ke ze ti anya gok ke mény sé ge a
tisz tít ha tó ság alap fel té te le. A ke vés bé
ke mény fe lü le te ken elôbb-utóbb ér des -
ség, kar colt ság ke let ke zik, amely hi gi é -
ni ai hi á nyos sá gok hoz ve zet het. A fém
és üveg na gyobb hô mér sék le ten is
meg tart ja ke mény sé gét, a mû anya gok
nagy ré sze azon ban már meg lá gyul, de -
for má ló dik. 

z A kor ró zió a szi lárd tes tek (szer ke ze ti
anya gok) ká ro so dá sa, amely kü lön bö zô
ké mi ai be ha tá sok ered mé nye ként jön
lét re. A kor ró zi ó ál ló ság fon tos tu laj don -
sá ga a fé mek nek, ame lyet szab vá nye lô-
í rá sok is rög zí te nek. 

z A mû anya gok kü lön bö zô mó don vi sel -
ked nek a tisz tí tó sze rek sa vas vagy lú gos
kém ha tá sú anya ga i val szem ben. Fô leg
vesz élyes, ha a mû anya gok ada lé k-
a nya gai ki ol dód nak és a tej be, il let ve
a tej ter mé kek be ke rül nek. Ál ta lá ban a
po li e ti lén bôl, po lisz ti rol ból és ke mény
PVC-bôl elô ál lí tott mû anya gok el len ál ló
ké pes sé ge jó nak mond ha tó, de bi zo -
nyos hasz ná la ti idô után elô for dul zsír-,
íz-, és szag fel vé tel. A lá gyí tott PVC és az
üveg szál lal erô sí tett po li ész ter fe lü le tek
csak fel té te le sen áll nak el len a be ha tá -
sok nak (pl. mér sék le ten lú gos vagy sa -
vas kém ha tá sú ol da tok al kal ma zá sa,
ala cso nyabb hô mér sék le ten tör té nô
mo sás stb.).

z A gu mi ból ké szült fe lü le tek (pl. fe jô gu -
mik) tisz tí tá sát a for gal ma zó ré szé rôl elô -
ír tak sze rint kell vé gez ni. Az elô ír tak nál
tö mé nyebb anya gok, vagy hô mér sék le ti
vi szo nyok al kal ma zá sát ke rül ni kell. 
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A leg fej let tebb ro bot kar

z A De La val VMS rend szer hid ra u li kus
mû köd te té sû ro bot kar ja ket tôs lé zer rel
el lá tott ka me rá val és pre cíz kép fel dol go -
zó rend szer rel ren del ke zik a gyors tôgy-
fe lis me rés hez és a tôgy bim bók hely ze té -
nek pon tos meg ha tá ro zá sá hoz, ez zel pe -
dig el ér he tô a mi nél gyor sabb és meg bíz -
ha tóbb ke hely fel he lye zés. A De La val
VMS rend szer va ló ban lát ja a tô gyet.

Az Au to Te ach (Au to ma ti kus Ta nu lás)
funk ció le he tô vé te szi a tôgy bim bók au to -
ma ti kus meg ta lá lá sát anél kül, hogy kéz -
zel kel le ne prog ra moz ni a be ren de zést.

A több funk ci ós ro bot kar el vég zi a kí -
mé le tes tôgy bim bó tisz tí tást, a fe jô kely -
hek fel he lye zé sét va la mint a tôgy fer tôt le -
ní tést is, va la mint a fe jés so rán a töm lô -
zet irány ban tar tá sát is a kely hek meg fe -
le lô el he lyez ke dé sé hez a tô gyön.     

A hid ra u li kus mû köd te té sû kar meg kü -
lön böz te ti a De La val VMS rend szert a
töb bi au to ma ti kus fej ôrend szer tôl. Ez a
gyors, még is fi nom mû kö dé sû kar elég gé
fle xi bi lis ah hoz, hogy akár 45°-ban ál ló
tôgy bim bók ra is fel he lyez ze a fe jô kely -
het. Ezál tal a tô gya la ku lás mi at ti se lej te -
zés mi ni ma li zál ha tó. 

Komp ro misszu mok nél kü li 
fe jé si hi gi é nia

z A tô gye lô ké szí té si ru tin a De La val VMS
rend szer egyik le gatt rak tí vabb funk ci ó ja.
Mind egyik tôgy bim bót egye di leg tisz tít -
juk, egy kü lön ál ló tôgy tisz tí tó és -elô ké -
szí tô ke hely hasz ná la tá val. A tôgy bim bók
tisz tí tá sa lan gyos víz és le ve gô ke ve ré ké -
vel, cik lon moz gás sal kez dô dik, majd el -

DeLaval VMS automatikus fejôrendszer

vé gez zük az elô fe jést, a tôgy bim bók sti -
mu lá lá sát va la mint szá rí tá sát is. A tisz tí -
tá si fo lya mat vé gén tisz ta, szá raz, sti mu -
lált és elô fejt tôgy bim bók áll nak ren del -
ke zés re a fe jô kely hek fel he lye zé sé hez.

A fo lya mat mind össze né hány má sod -
per cet vesz igény be tôgy bim bón ként és
ki vá ló tôgy- és tej hi gi é ni át biz to -
sít. A tisz tí tó ke hely vi zét és az
elô fe jés te jét tel je sen kü lön ke -
zel jük, így szennye zô dés nem jut -
hat a fô tej ve ze ték be.

A prog ra moz ha tó au to ma ti kus pad ló -
öb lí tés el tá vo lít ja a trá gyát és az egyéb
szennye zô dé se ket a VMS fej ôrend szer
gu mi pa do za tá ról, így min dig tisz ta fe lü -
let re lép nek a te he nek. A fe jô kely he ket
két te hén fe jé se kö zött kí vül és be lül is
elöb lít jük. A kely hek száj nyí lás sal le fe lé
áll nak, így a ma rad vány víz egy sze rû en
ki fo lyik be lô lük és nem ke rül het szennye -
zô dés a bel se jük be.

A De La val VMS rend szer azon nal ér zé -
ke li, ha a te hén le rúg ja a fe jô kely het és
meg tör té nik a ke hely le vé tel, még mi e lôtt
a ke hely a pa do zat ra es ne. A kely het
vissza he lye zé se elôtt kí vül rôl és be lül rôl
is el mos sa a rend szer és csak ez után te -
szi vissza a meg fe le lô tôgy bim bó ra oly
mó don, hogy a töb bi tôgy ne gyed fe jé se
köz ben za var ta la nul fo lyik.

Fe jés után a kar el vég zi a tôgy bim bók
utó fer tôt le ní té sét is, szó ró fej se gít sé gé vel.
Ez két mó don le het sé ges: a gaz da sá gos
U-moz gás sal vagy amennyi ben prob lé más
tôggyel van dol gunk, úgy a jobb fe dést biz -
to sí tó W ala kú nyom vo nal lal.

VMS DelP ro 
te le pi rá nyí tá si rend szer

z A DelP ro te le pi rá nyí tó prog ram ha té kony
asszisz tens. Se gít ab ban, hogy a meg fe le -
lô dön té se ket idô ben meg le hes sen hoz -
ni. Ez zel a komp lett, in teg rált prog ram mal
a te he nek, a fe jés, a hû tés, az ete tés és
a te hén for gal mi rend szer is ve zé rel he tô.

A te hén mo ni tor a rend szer fô ve zér lô -
kép er nyô je. Itt le het meg te kin te ni azo kat

az egye de ket, ame lyek be a vat ko zást igé -
nyel nek, mert az át la gos tól, meg szo kot tól
el té rô do log tör tént ve lük. Ez le het el té rô
fe jé si idô köz, a ve ze tô ké pes ség vagy vér -
tar ta lom vál to zá sa vagy a le a dott tej -
mennyi ség vál to zá sa az elô zô idô szak ban
mért ér té kek hez ké pest. A sze mély re szab -
ha tó ri por tok ki nyom tat ha tók, így ren del ke -
zés re áll nak akár az is tál ló ban is.

Tej hû tés az igé nyek nek 
meg fe le lô en

z A si ke res au to ma ti kus fej ôrend szer nek
biz to sí ta ni kell a tej ki vá ló mi nô sé gé nek
meg ôr zé sét a fe jés után is. A De La val
tej fo lyás ál tal ve zé relt hû té si rend sze re
kis tej mennyi ség ese tén is meg fe le lô en
lehûti a tejet a tar tály ban. A De La val
VMS rend szer és a De La val tej hû tô tar tá -
lyán ta lál ha tó hû tés ve zér lô kom mu ni kál
egy más sal.

A VMS el kül di a tej szi vattyú ál tal a tar -
tály ba jut ta tott tej mennyi sé gi ada tát a
hû tés ve zér lô nek, amely az agg re gá to kat
annyi ide ig mû köd te ti, amennyi az adott
mennyi sé gû tej le hû té sé hez szük sé ges.
Így még kis tej mennyi sé gek ese tén sincs
le fa gyás a tar tály ban.

Tel jes is tál lói rend szer ve zér lés

z Az au to ma ti kus fe jé si rend szer sok kal
több, mint csak egy ro bot. A meg fe le lô -
en mû kö dô is tál ló alap ve tô fon tos sá gú a
VMS rend szer mû kö dé sé hez. A De La val
évek hosszú ta pasz ta la ta alap ján el vég zi
a ter ve zést le gyen szó akár új, akár meg -
lé vô is tál ló ról. 

2 TÓTH TA MÁS
Ter mék me ne dzser, De La val Kft.
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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.



DeLaval Clover™ 
kehelygumi – éles sarkok nélkül

Kí mé le tes fe jés

Az új, sza ba dal ma zott De La val Clo verTM ke hely gu mi tö ké le te sen ido -
mul a tôgy bim bó hoz az egész fe jés alatt. A ki vá ló ta pa dás és a
gyors fe jés a kí mé le tes masszázzsal együtt ki emel ke dô fe jé si ered -
ményt tesz le he tô vé.
A kü lön le ges ki a la kí tá sú De La val Clo verTM ke hely gu mi vé kony, ho -
mo rú ol dal fa la és si ma, le ke re kí tett sar kai erô sen, de lá gyan ta pad -
nak a tôgy bim bó ra a fe jés so rán. A for ma ter ve zés nek kö szön he-
tô en a ke hely gu mi a meg fe le lô fe jô po zí ci ó ban ma rad és ki vá ló
masszí ro zó ha tást fejt ki, ami a te he nek szá má ra ma xi má lis kom -
for tot biz to sít a fe jés ide je alatt. A száj nyí lás alat ti vá ku um szint sta -
bil és ala csony, így el ke rül he tôk a lég be e resz té ses ke hely gu mik ra
jel lem zô el zá ró dá si és hi gi é ni ai prob lé mák. En nek ered mé nye kép -
pen a tôgy bim bó egész sé ge sebb lesz és a tôgy gyul la dás elô for du -
lá sa csök ken.

A De La val Clo ver™ egye di for má ja egy erôs, de még is gyen géd tar -

tást ered mé nyez a tôgy bim bón. Ez ja vít ja a tôgy bim bó vég egész -

sé gi áll apo tát, és köz ben ki vá ló fe jé si ered ményt tesz le he tô vé.

Ho mo rú ki a la kí tás az op ti má lis fe jé sért

A kü lön bö zô ki a la kí tá sú ke hely gu mik kal (há rom szög és négy szög)
kap cso la tos ta pasz ta lat az, hogy ezek nek a for mák nak van nak elô -
nyei, de hát rá nyai is. A ho mo rú ki a la kí tás sal a kü lön bö zô for mák
összes elô nyét meg ôriz tük, hát rá nyok nél kül.

A De La val Clo ver™ ke hely gu mi ke reszt met sze -

te meg mu tat ja a vé kony, ho mo rú ol dal fa la kat

és a le ke re kí tett sar ko kat me lyek kí mé le tes, de

ha té kony fe jést tesz nek le he tô vé.

Ál lan dó és ala csony száj nyí lás alat ti vá ku um

A ha gyo má nyos há rom szög ke hely gu mi ese té ben, a ke hely gu mi nak
ma gas a száj nyí lás alat ti vá ku um szint je (MPV), mert a ke hely gu mi
egy pon ton zár a tôgy bim bón, ez pe dig a ke hely gu mi száj nyí lá sa.
A száj nyí lás tart ja az összes ki a la ku ló nyo más kü lönb sé get. Ha a
te hén meg moz dul, ha a ké szü lék moz dul, az aj kak en ged nek, így
a ké szü lék csú szik, rosszabb eset ben le esik. 

Ha a száj nyí lás alat ti vá ku um (MPV) túl hosszú ide ig, túl ma gas:
• A ke hely gu mi „fel kú szik” (el len té tes irá nyú a le csú szás sal) a

tôgy bim bó alap fe lé
• A ke hely gu mi „meg fojt ja” a tej áram lást, mert össze szo rít ja a

tôgy bim bó alap kör ala kú rán ca it, ez zel nö vel ve  a vissza ma ra dó
tej mennyi sé get. Ez elô i déz he ti „gyû rû” ki a la ku lá sát a tôgy bim bó
alap nál il let ve a tôgy bim bók el szí ne zô dé sét (pi ro sas/ké kes) is. 

A De La val Clo verTM ki a la kí tá sá nak ered mé nye, hogy a ke hely gu mi a
fe jés tel jes idô tar ta ma so rán a he lyes po zí ci ó ban ma rad, ki vá ló
masszázst biz to sít va, ma xi má lis kom for tot biz to sít va a te hén nek. 

A De La val Clo verTM ke hely gu mi a szubk li ni kai 
tôgy gyul la dá sok szá mát 12%-kal csök ken ti

A De La val Clo verTM ke hely gu mi kü lön le ges ki a la kí tá sa a szubk li ni kai
tôgy gyul la dá sok szá mát 12%-kal csök ken ti. A Ki e li Egye tem leg fris -
sebb ta nul má nya sze rint a vizs gált idô szak alatt, egy ki vá lasz tott né -
met or szá gi ál lo mány ese té ben 12%-kal a csök kent a szubk li ni kai
tôgy gyul la dás a De La val Clo verTM ke hely gu mi hasz ná la tá val. Ez a
csök ke nés egy ér tel mû meg ta ka rí tást je lent a tej ter me lôk nek.
Egyet len szubk li ni kai tôgy gyul la dá sos meg be te ge dés be csült költ -
sé ge – mely ma gá ban fog lal ja töb bek kö zött a tej vesz te sé get és az
idô elôt ti se lej te zést – a ku ta tá sok sze rint 95 eu ró Eu ró pá ban.
A De La val Clo verTM ke hely gu mi hasz ná la tá val a tej ter me lôk hoz zá -
ve tô leg évi 2800 eu rót ta ka rít hat nak meg egy 100 te hén bôl ál ló
ál lo mány ese té ben, a szubk li ni kai tôgy gyul la dás elô for du lá sá nak
csök ke né sé vel össze füg gés ben”.

A De La val Clo verTM ke hely gu mi 
tu laj don sá gai és elô nyei:
• Egész sé ge sebb tôgy bim bók
• Tel jes érint ke zés és ta pa dás 

a fe jés so rán
• Ki vá ló fe jé si se bes ség

A De La val Clo verTM ke hely gu -
mi és a De La val Har monyTM

fe jô ké szü lék egy üt tes hasz -
ná la ta tö ké le tes meg ol dás
a tej ho zam nö ve lé sé re és a
tô gye gész ség me gôr zé sé re.

2 KIS END RE
Re gi o ná lis Ke res ke del mi

Ter mék Ér té ke sí té si Ve ze tô,
De La val Kft.
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A De La val Clo verTM

tö ké le te sen il lesz ke dik 
és ta pad a tôgy bim bó ra

Egy he lyen 
tö mít = 
le csú szás és 
las sabb fe jés

Lég csa tor na

Két 
pon ton 
tö mít

A ha gyo má nyos há rom szög ke hely -
gu mi ese té ben 3 lég csa tor na ala kul

ki (eze ket a pi ros nyi lak jel zik), 
te hát le ve gô jut a száj nyí lás alá

A ha gyo má nyos há rom szög ke hely -
gu mi ese té ben 3 lég csa tor na ala kul
ki te hát le ve gô jut a száj nyí lás alá

A De La val Clo verTM

tö ké le te sen il lesz ke dik és 
ta pad a tôgy bim bó ra



z orosz tej ter me lés az utób bi 20-25
év ben el lent mon dá so san fej lô -
dik. A nyolc va nas évek ben a

Szov jet unió évi tej ki bo csá tá sa 100 mil lió
ton na kö rül moz gott, amely bôl az ál la mi
tej üze mek 55-60 mil lió ton nát dol goz tak
fel. Je len leg vi szont – az el múlt húsz év
alat ti drasz ti kus csök ke nés után – Orosz -
or szág mind össze 30-31 mil lió ton na
nyers te jet ál lít elô éven te. Ha eh hez hoz -
zá vesszük, hogy a ko ráb bi tag köz tár sa sá -
gok kö zül a leg na gyobb tej ter me lôk (Uk -
raj na, Fe hér orosz or szág, Ka zahsz tán,
bal ti ál la mok) egy üt tes ki bo csá tá sa leg -
fel jebb évi 30-35 mil lió ton ná ra te he tô,
ne he zen ta lá lunk ma gya rá za tot ar ra,
hogy ho vá tûnt az egy ko ri ál lam kö zös ség
tej ter me lé sé nek egy har ma da, mi köz ben
Orosz or szág nak a bel sô fo gyasz tás leg -
alább 20, egyes évek ben több mint 25
szá za lé kát im port ból kell fe dez nie.

z En nek oka egy részt az, hogy a szov jet
terv gaz da ság a te jel lá tást igye ke zett a
ked ve zôbb adott sá gok kal ren del ke zô
tag köz tár sa sá gok ra le osz ta ni, me lyek nek
fel es le gét a szét vá lás után az oro szok
egy re ke vés bé tud ják im port ként fel ven -
ni. A ter me lés fel fu tá sát aka dá lyoz za a
te hén ál lo mány ala csony ge ne ti kai tel je -
sí tô ké pes sé ge is. Jó val fon to sabb azon -
ban az a tény, hogy Orosz or szág nem
ké pes meg ter mel ni sa ját szar vas mar ha
ál lo má nyá nak ta kar mány szük ség le tét,
amit a szá las ta kar má nyok ese té ben im -
port ra ala poz ni (és az or szág óri á si te rü -
le tén szét osz ta ni) alig ha le het sé ges.
Az orosz ga bo na ex port ug rássze rû (1986
óta nul lá ról évi 20 mil lió ton ná ra va ló)
nö ve ke dé se a ta kar mány hi ányt fel erô sí -
tet te, mi vel a gyen gébb ter mô he lye ket is
igye kez nek ga bo ná val be vet ni, az utób bi
évek ked ve zôt len idô já rá sa pe dig to vább
sú lyos bí tot ta a hely ze tet.  

z Min de zek egy üt tes ha tá sá ra Orosz or -
szág ban 2014-ben ke re ken 21 mil lió
szar vas mar hát tar tot tak, eb bôl a te je lô

Oroszország tejgazdasága

te hén ál lo mány 8,9 mil lió. Az egy te hén -
re ju tó tej ho zam or szá go san – az egyes
ré gi ók és te hén faj ták kö zöt ti igen je len -
tôs el té ré sek mel lett – 3.800 kg-ot tett
ki. A szar vas mar ha ál lo mány sû rû sé ge a
vi lá gon a leg ala csony ab bak kö zé tar to -
zik (100 hek tár mû velt te rü let re alig ha -
lad ja meg a 10-et). Van az or szág ban
né hány tu cat nyi kor sze rû en fel sze relt
(több száz, sôt több ezer te he nes) gaz -
da ság, ahol a ho zam a 6.000 kg-ot is
meg ha lad ja. Az or szág óri á si ki ter je dé se
azon ban a ta kar má nyo zás szem pont já -
ból pa ra dox hely ze tet te remt, mi vel a
szá las ta kar mányt csak na gyon drá gán
(vagy egy ál ta lán nem) le het több száz
ki lo mé ter re szál lí ta ni. Az ál lo mány nak
csak mint egy 20 szá za lé kát tart ják kor -
sze rû gaz da sá gok ban, a töb bi ré sze a
kol hoz ta gok ból lett kis gaz dák ke zé ben
van, akik nem ren del kez nek meg fe le lô
tar tá si és ta kar má nyo zá si is me re tek kel,
nem tud ják biz to sí ta ni az ál lat or vo si el -
lá tást, de még a meg fe le lô hi gi é ni ai fel -
té te le ket sem. Így az utób bi ak so vány

te he nei „el nye lik” a nagy gaz da sá gok -
ban tar tot ta kat, meg aka dá lyoz va a tej -
ho zam és a te jel lá tás el fo gad ha tó szint -
re eme lé sét. A kis ter me lôi te he nek ho -
za ma jó val az or szá gos át lag alatt van,
és az így elô ál lí tott – több nyi re kéz zel
fejt – tej nagy részt csak csa lá di fo gyasz -
tás ra vagy la kos sá gi pi a con tör té nô el -
adás ra al kal mas, ipa ri fel dol go zás ra
egy ál ta lán nem.

z Ér de kes ség ként meg em lít jük, hogy a
ma gyar Tú ró Ru di cso ko lá dé val be vont
ter mék a Szov jet uni ó ból szár ma zik, a
70-es évek ele jén szak mai ta pasz ta lat -
cse ré re ki u ta zott szak em be re ink hoz ták
ha za az öt le tet. Ott ha sáb for má ban
gyár tot ták, a rúd for ma ma gyar sza ba da -
lom és hun ga ri kum.

z Az egy fô re ju tó fo gyasz tás az or szág -
ban (tej egye nér ték ben 230 kg, ami
orosz sza kér tôk sze rint, 25 %-kal ke ve -
sebb az egész sé ges táp lál ko zás hoz
aján lott nál. Te kin tet tel az or szág óri á si
ki ter je dé sé re és az egyes kör ze tek kö -
zöt ti je len tôs ég haj la ti kü lön bö zô sé gek -
re, több tu cat nyi (hely ben ki te nyész tett)
tej hasz nú szar vas mar ha faj tát tar ta nak,
ame lyek ho zam ban nem ve szik fel a
ver senyt a nagy tej ter me lô or szá gok ban
hasz nált kor sze rû faj ták kal, igény te len -
sé gük, va la mint a be teg sé gek kel szem -
be ni ter mé sze tes re zisz ten ci á juk mi att
azon ban fel tét le nül ér de mes azo kat te -
nyész tés ben tar ta ni, kü lö nö sen a gyen -
ge ter mô he lyi kör ze tek ben. Az ál lo mány
kö zel fe lét egy fe ke te-tar ka faj ta te szi
ki, ame lyet a Hols te in-Fríz ala pon ne -
me sí tet tek a he lyi vi szo nyok ra, de ôsei
kö zött van olyan is, amely orosz elem -
zôk sze rint 1000 éve je len van az or -
szág ban. Je len tôs sze re pet ját sza nak
még to váb bi faj ták, ame lyek ná lunk alig
is mer tek (Ja rosz lav li, Hol mo gorsz ki,
Sztyep pi vö rös, stb.)

z Az orosz kor mány fo lya ma to san kü -
lön bö zô in téz ke dé se ket fo ga na to sít a
tej ter me lés és el lá tás nö ve lé se, il let ve
ja ví tá sa ér de ké ben, min de zi dá ig azon -
ban meg le he tô sen ke vés si ker rel. Ezek
kö zül a leg ha té ko nyabb nak a te hén ál -
lo mány im port út ján tör té nô ge ne ti kai
fel fris sí té se bi zo nyult, amely nek so rán,
az Ag ri Ti mes orosz nyel vû hír por tál
2015. szep tem ber 9-i ada tai sze rint,
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Egy orosz kis ter me lô szín pa di 
ké pe a rég múlt ból, aki a te jet 
fel dol goz va áru sít ja. 
Só lem Álé chem re gé nye Tev je 
a te je sem ber, avagy He ge dûs 
a ház te tôn vi lág hí rû klasszi kus
mu si cal fô sze rep lô je.

Fotó: wikipédia

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.
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hat év alatt mint egy 137.000 nagy tel -
je sít mé nyû te nyész mar hát hoz tak be az
or szág ba. 

z A te nyész ál lat im port mel lett a kor -
mány az utób bi évek ben több al ka lom -
mal is je len tô sen meg emel te a ter me -
lôk nek fi ze tett tej fel vá sár lá si árat,
amely hat év alatt, 2015 no vem be ré ig,
kö zel 50  szá za lék kal – or szá gos át lag -
ban 20-24 ru bel kö zé – emel ke dett
(egy orosz ru bel ~ 4,38 fo rint). Ez zel
együtt emel ke dett a tej kis ke res ke del mi
ára is, mi köz ben je len tôs kü lönb sé gek
van nak ez or szág egyes ré gi ói kö zött.
Je len leg a szi bé ri ai te rü le te ken a la kos -
ság nak egy li ter te jért há rom szor ma ga -
sabb árat kell fi zet nie mint a köz pon ti
te rü le te ken. A szi bé ri ai tej ter me lés és
te jel lá tás na gyon bo nyo lult prob lé ma,
mi vel ott a té li hi de gek mi att te je lô
szar vas mar ha tar tás ra be ren dez ked ni
le he tet len, az oda szál lí tás pe dig még
tej por ra ala poz va is na gyon meg drá gít ja
a ter mé ke ket. Ugyan csak ne he zen meg-
old ha tó a nyá ri hó na pok ban (éven te
100-110 na pon át) mû ve lés nél kül is
el fo gad ha tó fû ho za mot adó szi bé ri ai le -
ge lôk tej ter me lés re tör té nô hasz no sí tá -
sa, amely re már több fé le kon cep ci ót ki -
dol goz tak.

z A Da iry News hír por tál orosz nyel vû
vál to za tá nak de cem ber 7-i ada ta sze -
rint a tej ter me lôk nek fo lyó sí tott hi tel ál -
lo mány 2015 el sô 11 hó nap já ban 32,7
szá za lék kal (234,1 mil li árd ru bel re)
nôtt, en nek je len tôs ré szét azon ban fel -
emész ti a ru bel inf lá ci ó ja (2015-ben
16,7 %). Az orosz tej ter me lôk – kü lön -
bö zô pa ra mé te rek tel je sí té sé hez köt ve
– di rekt tá mo ga tást is kap nak, amely -
nek egy üt tes össze ge 2014-ben 32,7
mil li árd ru belt tett ki, 2017-re pe dig an -
nak meg dup lá zá sát ter ve zik. Né hány
orosz nagy vál la lat azon ban már 2014-
ben be je len tet te, hogy nem kí ván pá -
lyáz ni a tá mo ga tá sok el nye ré sé ért, mi -
vel a fel té te lek tel je sí té sé hez (tej fe hér -
je- és zsír tar ta lom, csí ra szám csök ken -
tés, te he nen kén ti sza po ru lat, stb.) az
el ér he tô tá mo ga tás nál na gyobb össze -
gû be ru há zás ra len ne szük ség.

z El lent mon dá sos hely zet ala kult ki a
tej- és tej ter mék im port sza bá lyo zá sá -
ban is. Ha ugyan is egy or szág a la kos -
ság élel me zé sé ben ki emelt sze re pet
ját szó tej bôl a bel sô szük ség le té nek
egy ne gye dét im port ból kény te len be -
sze rez ni, a jó zan ésszel el len té tes a leg -

na gyobb be szál lí ó it em bar gó val súj ta -
nia. Orosz or szág még is ezt tet te, és je -
len leg – az ex port ból ki zárt or szá gok
mel lett – ma ga is kény te len vi sel ni an -
nak ne ga tív ki ha tá sa it. Egyik ilyen hát -
rá nyos kö vet kez mény, hogy az orosz fel -
dol go zók a tej ter mé kek elô ál lí tá sá nál a
nyers anya go kat je len tôs mér ték ben –
akár csak az uk rá nok – pál ma o laj jal ha -
mi sít ják, amely nek orosz im port ja, hi va -
ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint, egy év
alatt 37 szá za lék kal nö ve ke dett. Ugyan -
ak kor az orosz tej im port egy év alatt
(nyers tej egyen ér ték re szá mít va) 35,5
szá za lék kal, ezen be lül a sajt im port az
egy ha to dá ra csök kent. A ru bel nek az
utób bi egy-két év ben be kö vet ke zett de -
val vá ci ójá ra va ló te kin tet tel kü lö nö sen
cél sze rû len ne az im port vissza szo rí tá -
sá ra tö re ked ni. 

z Né hány kül föl di, il let ve mul ti na ci o ná -
lis cég (Da no ne, Par ma lat, Pep si-Co,
Va lio) Orosz or szág ban sa ját ter me lô
üze me ket ho zott lét re, ame lyek az em -
bar gó el len ére to vább mû köd nek. Ezek
a leg kor sze rûbb tech no ló gi át al kal maz -
zák, ter mé ke ik pe dig a leg ke re set teb -
bek kö zé tar toz nak. Kö zü lük a leg na -
gyobb a Da no ne óri ás cég vál lal ko zá sa,
amely 1992 óta van je len az orosz pi a -
con, és az óta – a TASSZ no vem ber 20-i
je len té se sze rint – több mint 10 mil li árd
ru belt ru há zott be Ja lu to vorszk-i (Tyu -
me ni kör zet) üze mé nek kor sze rû sí té sé -
be, amely nek ka pa ci tá sa na pi 1.000
ton na nyers tej fel dol go zá sá ra ele gen dô.
A finn Va lio cég Er so vo vá ro sá ban mû -
köd tet egy 13.000 négy zet mé ter alap -
te rü le tû szu per mo dern üze met, amely

el sô sor ban saj tok gyár tá sá ra és cso ma -
go lá sá ra ren dez ke dett be. Em lí tés re
mél tó még a Par ma lat orosz or szá gi vál -
lal ko zá sa is.

z 2015. no vem ber 18-19-én han gos
saj tó e lô ké szí tés sel, több száz rész ve vô -
vel (köz tük szá mos kül föl di vel) ke rült
meg ren de zés re a II. Orosz Tej fó rum,
amely nek dek la rált cél ja az orosz tej gaz -
da ság hely ze té nek ér té ke lé se, il let ve an -
nak fej lesz té sét cél zó ja vas la tok és in téz -
ke dé sek ki dol go zá sa volt. A ren dez vény
utá ni he tek ben az orosz nyel vû hír por tá -
lo kon azon ban nem ta lál tunk újabb el -
kép ze lé sek rôl vagy ja vas la tok ról szó ló hí -
re ket. Egye dü li új ja vas lat ként ér té kel he -
tô, hogy a tej ter me lés fej lesz té sét szol -
gá ló, or szá gon be lü li szál lí tá sok nál az út -
adó el en ge dé sét vagy mér sék lé sét ter ve -
zik. Ez kü lön nyo ma té kot ad az új me zô -
gaz da sá gi mi nisz ter, Alek szandr Tka csev
nyi lat ko za tá nak, aki a „Fó ru mon” azt
mond ta, hogy Orosz or szág tej ter mé kek -
bôl leg jobb eset ben is 10 év múl va le het
önel lá tó. 

z Ez a mi nisz te ri meg áll apí tás a leg jobb
össze fog la lá sa le het a je len elem zé sünk -
nek, az zal a ki e gé szí tés sel, hogy Orosz or -
szág – föld raj zi és gaz da sá gi adott sá gai
foly tán – tej ter mé kek bôl még 10-20 év
el tel té vel is ne he zen ér he ti el az önel lá -
tott sá gi szin tet. Fel té te lez ve, hogy a köl -
csö nö sen elôny te len em bar gó elôbb-
utóbb fel ol dás ra ke rül, az orosz tej pi ac ra
ér de mes oda fi gyel ni, mi vel ott ma gyar
ter mé kek nek is he lye le het.
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z 1600-as évek ben a Rá kóc zi csa -
lád bir to ka volt és je len tôs fej lô -
dés nek in dult. A Rá kóc zi ak ide -

jén épült kas tély alól He gyal ja egyik leg -
na gyobb (3,5 km), több eme le tes,
össze füg gô pin ce rend sze re in dul ki. Itt
volt pré di ká tor a hí res Szep si Lacz kó Má -
té, aki ki dol goz ta és le ír ta a ma is hasz -
nált aszú bor ké szí té si tech no ló gi át. A te -
le pü lés a kád árok és kô fa ra gók ha gyo -
má nya i nak egyik leg je len tô sebb ôr zô je.
A ká dár mes ter ség ma is él Er dô bé nyén,
az áta la kult szô lé szet és bo rá szat ma is
igény li a ha gyo má nyos mó don ké szült
hor dó kat.

z Er dô bé nye ha tá rá ban, ter mé szet vé -
del mi te rü le ten fek szik a mint egy 80
hek tá ros vé dett li ge ti fás le ge lô. Itt a Li get Ta nyán ta lál -
juk a Li ge ti Ju há sza tot. A ju há szat ve ze tô je Gon dá né Kiss
Má ria. Ar ra kér tem ôt, mu tas sa be ne künk a gaz da sá got. 

z Ezen a kör nyé ken a ked ve zôt len adott sá gok, az ala csony
arany ko ro na ér té kû föl dek mi att juh tar tás sal le he tett gaz da sá -
go san hasz no sí ta ni a te rü le te ket. Ko ráb ban, már a há bo rú elôtt
is itt le gel tet ték a fa lu ál la ta it. A szö vet ke zet idô sza ká ban jó val
több ju hot tar tot tak itt, mint egy 1500 egyed bôl állt ak kor a juh-
ál lo mány. Most, hogy csök kent az ál lat lét szám az er dô vissza -
hó dít ja a te rü le tet, csök ken a le gel te tés re al kal mas te rü let
nagy sá ga. A szö vet ke ze ti idô ben én ma gam is itt dol goz tam,
mint ág azat ve ze tô. A rend szer vál tás kor adó dott le he tô ség gel
él ve ala kí tot tuk ki a csa lá di gaz da sá gun kat. A te le pen lé vô épü -
le tek, ho dá lyok nagy ré szét már fe lú jí tot tuk és kor sze rû sí tet tük
a tar tá si kö rül mé nye ket. 

A li ge tes fás, vé dett nö vé nyek kel bo rí tott le ge lôn he gyi for rás
is ta lál ha tó (an nak vi zét a te lep re is el ve zet jük) így elô nyö sek a
fel té te lek a le gel te tés re ala po zott ál lat tar tá sunk hoz. Gaz da sá -
gunk hoz tar to zik még 60 hek tár szán tó, me lyen a szük sé ges

Erdôbényén a Ligeti Juhászat 
helyben értékesíti sajtjait

szá las és ab rak ta kar mányt meg tud juk
ter mel ni. Egy ke vés, mind össze négy
hek tár szô lônk is van, az itt ter mett szô -
lô egy ré szét fel dol goz zuk, bort ké szí tünk
be lô le. Fo lya ma to san be ru há zunk, bô ví -
tünk. Idén ad tuk át a trá gya tá ro lót, jö vô -
re pe dig 2016-ban az épü le tek kö zöt ti
össze kö tô uta kat ter vez zük meg épí te ni. 

z Mi jel lem zi a ket tôs hasz no sí tá sú
fé sûs me ri nó ál lo má nyu kat? 

z A juh ál lo mány alap ját a ma gyar fé sûs
me ri nó faj ta ké pe zi. A tej ho zam nö ve lé se
ér de ké ben la ca u nea és gyi me si rac ka te -
nyész ko sok kal ke resz tez zük ál lo má nyun -
kat. A ju hok lét szá ma most 750 egyed -
bôl áll, eb bôl az ál lo mány pót lá sá ra ke rü -

lô nö ven dék te nyész ál lat 150 da rab. A jer ké ket más fél éves ko -
ruk ban ûzet jük. A ko sok ból 15 áll ren del ke zés re. Az ûze tés idô -
zí tés nél ar ra ügye lünk, hogy ka rá csony ra, il let ve hús vét ra pi ac -
ké pes pe cse nye bá rá nyunk le gyen. Ezt a lét szá mot ter vez zük
tar ta ni, csak mi ni má lis bô ví tés sel szá mo lunk. Két év alatt há -
rom szor el le nek a ju hok, az el lé sek 20-30 szá za lé ka ike rel lés.
A ve gyes hasz no sí tá sú ál lo mány nál fô ter mék a pe cse nye bá -
rány, eze ket 20-24 kg-os élô súly ban ér té ke sít jük. Most nincs
tej ter me lé si idô szak, nem fej jük a ju ho kat. 

A tej ter me lés idô sza ka ná lunk sze zo ná lis, Hús vét után kez dô -
dik és szep tem ber kö ze pé ig tart. Ek kor 400 anya ál lat fog el le -
ni, ab ból 200-at fo gunk fej ni. A fe jés nincs gé pe sít ve, kéz zel fe -
jünk. Két ju hászt al kal ma zunk, így mind egyi kô jük re 100-100
juh fe jé se jut. Té li idô szak ban a ta kar má nyo zás ba be se gít a
trak to ros al kal ma zot tunk, aki egy ben a nö vény ter mesz té si fe-
l ada to kat is vég zi. Sze zo ná lis mun ka csú csok ese tén a csa lád
töb bi tag ja is be kap cso ló dik a min den na pi te en dôk vég zé sé be.

A fe jô ház épí té se még vá rat ma gá ra az aján la tok és ter vek
már el ké szül tek, de még gon dol ko dunk, hogy be le vág junk-e
eb be a be ru há zás ba. A fér jem és én már be töl töt tük a hat van
évet a két fi unk ér dek lô dé sé nek kö zép pont já ban még nem az
ál lat tar tás van az el sô he lyen.

z A ko ráb ban el mon dot tak ból ki tû nik, hogy a fô ter mé kük
a pe cse nye bá rány. A ju hok te jé nek hasz no sí tá sa mi lyen
mér ték ben já rul hoz zá a gaz da ság be vé te lé hez? 

z Ará nya it te kint ve a hús hasz no sí tás ké pe zi be vé te lünk 70 szá -
za lé kát, a tej il let ve az ab ból ké szült sajt ér té ke sí té se ré vén
kép zô dik be vé te lünk ki seb bik ré sze, mint egy 30 szá za lé ka.
A mos ta ni sze zon ra 200 ka rá cso nyi bá rányt tud tunk el ad ni.
Tag jai va gyunk a Be rettyó völ gyi Ter me lôi Cso port nak, mely nek
se gít sé gé vel fô leg az olasz pi a con ér té ke sít jük a pe cse nye bá -
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Decemberben még tudnak legelni a juhok a legelôn

Gondáné Kiss Mária a juhászat 
vezetôje tájékoztat

Erdôbénye egyike Hegyalja legrégebbi településeinek mintegy ezer ember él a Zemplén
szívében lévô községben. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék a világörökség része.
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rá nyo kat. Ka rá csony kor na gyobb a ke let je, ezért jobb áron tud -
juk ér té ke sí te ni, mint hús vét kor. Elô for dul, hogy a ka rá cso nyi
át vé te li ár 200 fo rint tal is ma ga sabb. A gaz da ság nye re sé ge a
juh tej hasz no sí tá sá ból ered. 

z A ta kar má nyo zást il le tô en mi lyen meg ol dást al kal maz nak?

z A le gel te té si le he tô sé get egész éven át ki hasz nál juk. Min den
év ben az el sô hó le esé sé ig, ál ta lá ban ka rá cso nyig tud juk foly -
tat ni. A vem hes és nö ven dé kál lo mány egész nap a le ge lôn van,
amennyi ben olyan az idô já rás egé szen ka rá cso nyig. Vil lany ka -
rám se gít sé gé vel sza ka szo san tu dunk le gel tet ni. Mi vel le ge lô -
ink ter mé szet vé del mi te rü le ten fek sze nek, a ter més nö ve lé se
ér de ké ben nem le het mût rá gyáz ni vagy vegy sze rez ni. Egye dül a
tisz tí tó ka szá lás me gen ge dett. A ho dály ban tar tás idô sza ká ban
a ré ti szé na és a lu cer na szé na a gaz da sá gi ab rak kal ké pe zi a
ta kar má nyo zás alap ját, me lyet ki e gé szít az al ma tör köly. A gaz -
da sá gi ab rak nak az össze te vôi a tri ti ká lé, a zab és az ár pa, me -
lyet sze mes for má ban kap nak. Ab ra kot es te és reg gel ete tünk
a ho dá lyon kí vül lé vô ete tô té ren el he lye zett vá lyú ból. Az ete tô -
vá lyú ban a jó ízû és il la tú al ma tör köly re önt jük a gaz da sá gi ab -
ra kot. A ho dály ban a bá la ke ret ben el he lye zett szé na fo lya ma -
to san ren del ke zé sé re áll az ál la tok nak.

z A ju hok mel lett kecs ké ket is tar ta nak. Mi lyen sze re pet
töl te nek be itt a kecs kék? 

z A ju hok mel lé 70 db ma gyar par la gi kecs két tár sí tot tunk. Pró bál -
koz tunk a szá nen tá li ke resz te zés sel, ami nem iga zán jött be ne -
künk, ezért most al pe si ba ko kat tar tunk. A kecs kék nek na gyobb a
sza po ra sá ga, mint a ju hok nak. Zö mé ben ket tôs el lést pro du kál -
nak, de nem rit ka a hár mas sem. A kecs ké ket azért kezd tük el tar -
ta ni, mert a ju hok kö zött a ket tôs vagy hár mas el lés ese te i nél elô -
for dult, hogy nem ju tott ele gen dô tej a bá rá nyok nak, ezért a tej

pót lá sá ra fe jôs kecs ké ket ál lí tot tunk be. A bá rá nyok ne ve lé sé ben a
kecs kék így daj ka sze re pet töl te nek be. A kecs kék nek a sajt ké szí -
tés szem pont já ból is van je len tô sé gük. A kecs ke saj tot na gyon ke -
re sik, ezért nö vel tük a lét szá mu kat, hogy több saj tot tud junk ké szí -
te ni. Jó do log az, hogy a juh sajt mel lett vá lasz ték bô ví té se ként
kecs ke saj tot is tu dunk kí nál ni vá sár ló ink nak. 

z Mi jel lem zi a ju hok egész sé gi áll apo tát?

z A kö röm ápo lá sát fo lya ma to san vég zik a ju há szok. Csa pa dé kos
idô já rás nál, mi kor sá ros a ta laj, könnyen ki a la kul hat sán ta ság.
Éven te két szer, ki haj tás elôtt és be haj tás után fé reg te le ní tünk.
Prak ti kus len ne új ha tó a nyag tar tal mú szert al kal maz ni, de egyen -
lô re nincs a pi a con vá lasz ték. Ami iga zán prob lé mát okoz, az a hü -
ve lye lô e sés, me lyet kal ci um hi ány idéz elô. Va ló szí nû, hogy a le ge -
lôn nincs ele gen dô kal ci um a fû fé lék ben. A hü ve lye lô e sés ben
lé vôk re el lés kor job ban kell fi gyel ni, az elô esést vissza var rás sal
tud juk or vo sol ni, il let ve ás vá nyi anyag ki e gé szí tô vel, va la mint a ta -
kar mány mész ab rak ba ke ve ré sé vel igyek szünk ezt meg elôz ni.
Az ál lo mány nál rend sze res idô kö zön ként vég zett vér vizs gá lat tal
áll apít juk meg a kal ci um mennyi sé gét, amennyi ben az hi ányt mu -
tat szük ség sze rint ás vá nyi anyag ki e gé szí tés sel pó tol juk azt.

z Mi lyen saj to kat ké szí te nek, és azo kat hol ér té ke sí tik? 

z Éves szin ten 10 ezer li ter juh te jet és 3000 li ter kecs ke te jet ter -
me lünk. Eb bôl a tej mennyi ség bôl 2.500 kg friss saj tot ké szí tünk.
A sajt ké szí tés idô sza ká ra a sajt mû hely ben egy al kal ma zot tat fog -
lal koz ta tunk az ér té ke sí tést én ma gam vég zem. Ha gyo má nyos
el já rás sal, ké zi for má zás sal ké szí tett saj tok több vál to za tát ál lít juk
elô: így go mo lya, juh tú ró, füs tölt juh sajt, íze sí tett kecs ke saj tok:
snid lin ges, kap ros, kö mé nyes, ka kukk fü ves stb. Van nak pró bál -
ko zá sa ink az érett saj tok ké szí té sé re is, de en nek mennyi sé ge
nem szá mot te vô, mert a friss go mo lya jel le gû saj tok ra na gyobb

az igény. Azt ta pasz tal juk, füg get le nül at -
tól, hogy a kecs ke sajt nak ma nagy di vat ja
van, hogy a kós to lás után több nyi re a juh -
saj tot vá laszt ják a vá sár lók. A fa lu ban és a
kör nyé ken mû kö dô szál lo dák is je len tôs
mennyi sé gû saj tot vá sá rol nak. Mi vel te rü -
le tünk szom széd sá gá ban több bo rá szat is
mû kö dik, így a tu ris ta sze zon be in du lá sá -
val a bor kós to lók el en ged he tet len kel lé ke
a sajt, a he lyi ér té ke sí tés so rán ezt az
igényt is ki tud juk elé gí te ni.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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ter me lôk pi a ci po zí ci ó i nak erô sí -
té sét és vé del mét elô se gít he ti a
szel le mi tu laj don1 vé del me. Lé -

nye ges a meg fe le lô ipar jog vé del mi ol -
tal mi for ma2 ki vá lasz tá sa, il let ve a már
meg szer zett ol tal mak hoz kap cso ló dó tu -
da tos jo gér vé nye sí tés. Az egyes ol tal mak
irán ti be je len tést – a me zô gaz da sá gi ter -
mé kek és élel mi sze rek, va la mint a bo rá -
sza ti ter mé kek és íze sí tett bo rok uni ós
föld raj zi áru jel zô ol tal ma irán ti be je len tés
ki vé te lé vel – a Szel le mi Tu laj don Nem-
ze ti Hi va ta lá hoz3 kell be nyúj ta ni. 

z Az ipar jog vé del mi ol ta lom va gyo ni ér té -
kû  jog. Az ipar jog vé del mi ol ta lom jo go -
sult ját erôs jo gér vé nye sí té si jo gok il le tik
meg. A jo go sult kö ve tel he ti a bi tor lás
meg tör tén té nek bí ró sá gi meg áll apí tá sát,
a bi tor lás ab ba ha gyá sát, az el ért gaz da -
go dás vissza té rí té sét, az érin tett áruk le -
fog la lá sát, for ga lom ból va ló vissza hí vá -
sát, kár té rí tést, va la mint adat szol gál ta -
tást igé nyel het. A jo go sult nem ze ti vagy
uni ós vám fi gye lé si el já rást is kez de mé -
nyez het. Az ipar jog vé del mi jo gok meg -
sér té se (bi tor lás, ha mi sí tás) sza bály sér -
té si, il let ve bün te tô jo gi szank ci ó kat is
ered mé nyez het.

I. VÉD JE GYEK 

z A véd je gyol ta lom cél ja va la mely ter -
mék vagy szol gál ta tás meg kü lön böz-
te té se má sok áru i tól, szol gál ta tá sa i tól.
A véd je gyek nek je len tôs mar ke ting ér té -
ke is van. 

Lajst rom szám: 208 346 Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács

z Véd jegy le het4 min den gra fi ka i lag áb rá -
zol ha tó és meg kü lön böz te tô ké pes ség gel
ren del ke zô meg je lö lés: szó, szó össze té -
tel (sze mély név és a jel mon dat), be tû,
szám, áb ra, kép, sík-, vagy tér be li alak -
zat (az áru vagy a cso ma go lás for má ja),
szín, szín össze té tel, fény jel, ho log ram,
hang; va la mint min de zek össze té te le is.
Az egyes ter mé kek elô ál lí tói pl. a ter mé -

Védjegyek és eredetmegjelölések

A ke i ken hasz nált cím két vagy a ter mé ke ik
meg kü lön böz te té sé re ki al kí tott gra fi kai
ele me ket, a ter mé ke ik kel kap cso lat ban
hasz nált szlo gent be je lent he tik véd je -
gyol ta lom iránt. Cél sze rûa be je len tést
op ti ma li zál ni. Pl. ha va la ki min den ter -
mé ké nek cím ké jén ugya na zo kat a gra fi -
kai ele me ket hasz nál ja, ak kor le het,
hogy csak egy be je len tést kell ten ni.
A véd je gyol ta lom min dig csak a be je len -
tett meg je lö lés re ter jed ki és egy be je -
len tés ben csak egy meg je lö lés ol tal mát
le het igé nyel ni. 

Lajst rom szám: Lajst rom szám:
207371 211197

A lajst ro mo zott véd jegy alap ján az ol ta -
lom jo go sult já nak ki zá ró la gos jo ga van a
véd jegy hasz ná la tá ra. A véd je gyol ta lom
idô tar ta ma a be je len tés nap já tól szá mí -
tott 10 év, amely 10 éven ként kor lát la -
nul meg újít ha tó.

II. OL TA LOM ALATT ÁL LÓ 
ERE DET MEG JE LÖ LÉS 

– OL TA LOM ALATT ÁL LÓ 
FÖLD RAJ ZI JEL ZÉS

z Az ere detmeg je lö lé sek és föld raj zi áru -
jel zé sek ese té ben a ter mék kü lön le ges
mi nô sé gét a le ha tá rolt föld raj zi te rü let
sa já tos sá gai (ég haj lat, föld és em be ri tu -
dás) ered mé nye zi.

z A je len le gi uni ós ol tal mi rend szert négy
el kü lö nült, a ter mé kek jel leg ze tes sé ge i re
te kin tet tel lé vô uni ós ren de let5 (me zô -
gaz da sá gi ter mék és élel mi szer; bo rá sza -
ti ter mé kek, sze sze si ta lok és íze sí tett bo -
rok) sza bá lyoz za. Eze ket az ol tal mi rend -

sze re ket az uni ós jog mi nô ség rend sze -

rek nek ne ve zi.

z Az uni ós sza bá lyo zás ve zet te be az ol -
ta lom alatt ál ló ere det meg je lö lés (a to -
váb bi ak ban: OEM) és az ol ta lom alatt
ál ló föld raj zi jel zés (a to váb bi ak ban: OFJ)
fo gal mát. A két ka te gó ria ese té ben csak
az ol ta lom egyes fel té te lei el té rô ek, az
ol ta lom tar tal ma és mar ke ting ér té ke
azon ban azo nos. 

Az ol ta lom alatt ál ló ere -

det meg je lö lés sel ren del -
ke zô ter mé kek ese té ben
a ter mék és a le ha tá rolt
föld raj zi te rü let kö zött
egy szo ros kap cso lat van a ter me lés, fel -
dol go zás és elô ál lí tás va la mennyi fáz isá -
nak a ter mék le írás ban meg ha tá ro zott
föld raj zi te rü le ten kell tör tén nie.  
Az ol ta lom alatt ál ló föld -

raj zi jel zés sel ren del ke zô

ter mé kek ese té ben elég
ha a kap cso lat csak va la -
me lyik fáz is ban áll fenn.
Te hát a fel dol go zás ra ke -
rü lô alap anyag szár maz hat a le ha tá rolt
te rü let nél na gyobb, a ter mék le írás ban
meg ha tá ro zott te rü let rôl. 
A tej ter mé kek ere det meg je lö lé sé nek,

föld raj zi jel zé sé nek ol tal ma vo nat ko zá sá -

ban a me zô gaz da sá gi ter mé kek és az
élel mi sze rek mi nô ség rend sze re i rôl szó ló,
2012. no vem ber 21-i 1151/2012/EU
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a to váb bi ak ban: 1151/2012/EU ren de -
let) sza bá lyai az irány adó ak.
Ter mék le írás: Az uni ós sza bá lyo zás sa já -
tos ele me, hogy az ol ta lom meg szer zé -
sé re irá nyu ló ké re lem hez egy ter mék le -
írást kell ké szí te ni. A ter mék le írás tar tal -
maz za az ol ta lom ban ré sze sí ten dô el ne -
ve zést, a ter mék le írá sát an nak sa já tos
egye di jel lem zô i vel együtt és az érin tett
föld raj zi te rü let le ha tá ro lá sát. A ter mék -
le írás ban be kell mu tat ni a ter mék tu laj -
don sá gá nak, hír ne vé nek a föld raj zi kör -
nye zet tel vagy a föld raj zi szár ma zás sal
va ló kap cso la tát és en nek iga zo lá sát is. 

z A ter mék le írás fon tos ele me a ter mék -
le írás nak va ló meg fe le lés nyo mon kö vet -
he tô sé gé nek és el le nôr zé sé nek le írá sa is.
A ter mék le írás ban rög zí tett fel té te lek
meg fe le lé sét a ha tó sá gok a for ga lom ba
ho za tal elôtt és azt kö ve tô en is fo lya ma -
to san el le nôr zik. 
Az uni ós ol ta lom iránt be nyúj tott ké rel -

met egy sé ges el já rás ban bí rál ja el az
Eu ró pai Bi zott ság, amely nek alap ján va -
la mennyi tag ál lam ra ér vé nyes ol ta lom
ke let ke zik.
A ké re lem el bí rá sá nak nem ze ti sza ka -

szá ban a Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um
bí rál ja el a ké rel met. A bí rá lat ban részt
vesz a Szel le mi Tu laj don Nem ze ti Hi va ta -
la is az ol ta lom iránt be je len tett el ne ve -
zés nek a ko ráb bi ipar jog vé del mi ol tal -
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mak kal va ló eset le ges konf lik tu sá nak a
vizs gá la ta ér de ké ben. A nem ze ti sza kasz
fon tos ré sze a ki fo gá so lá si el já rás, amely-
nek so rán a jo gos ér dek kel ren del ke zô
ma gyar or szá gi ter mé sze tes sze mé lyek
vagy jo gi sze mé lyek ki fo gást nyújt hat nak
be a ké re lem mel kap cso lat ban. Az el bí -
rá lás nem ze ti sza ka szá ban el fo ga dott
ké rel met a Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri -
um az Eu ró pai Bi zott ság hoz to váb bít ja.
A nem ze ti jó vá ha gyó ha tá ro zat alap ján
át men ti ol ta lom ke let ke zik.
A ké re lem el bí rá sá nak uni ós sza ka szá -

ban a ké rel met az Eu ró pai Bi zott ság bí -
rál ja el. Az uni ós ki fo gá so lá si el já rás
so rán más tag ál la mok, vagy har ma dik
or szá gok eset le ge sen érin tett pi a ci sze -
rep lôi él het nek ki fo gás sal. A vizs gá lat
alap ján az Eu ró pai Bi zott ság dönt az ol -
ta lom meg adá sá ról.

z Az uni ós ol ta lom alap ján a ter mék le -

írás ban meg ha tá ro zott föld raj zi te rü le ten

be lül mûkö dô va la mennyi ter me lô, aki

vál lal ja a ter mék le írás be tar tá sát jo go -

sult az ol ta lom alatt ál ló ere det meg je lö -

lés, il let ve föld raj zi jel zés hasz ná la tá ra.

Az ol ta lom alatt ál ló ere det meg je lö lés,
il let ve föld raj zi el ne ve zés ki zá ró la gos
hasz ná la tá nak jo ga alap ján a ter me lôi
kö zös sé gek fel lép het nek a jo go su lat lan
hasz ná lat el len. 

z A föld raj zi áru jel zô ol ta lom idô tar ta ma kor -
lát lan. Az ol ta lom irán ti el já rás díj men tes.

z A kö vet ke zô táb lá zat át te kin tést ad,
hogy az Eu ró pai Unió egyes tag ál la mai
hány uni ós ol ta lom alatt ál ló ere det meg -
je lö lés sel (OEM) vagy föld raj zi jel zés sel
(OFJ) vé dett sajt tal ren del kez nek:

III. A HA GYO MÁ NYOS 
KÜ LÖN LE GES TU LAJ DON SÁG

UNI ÓS EL IS ME RÉ SE

z A Ha gyo má nyos, Kü lön le ges Ter mék
(HKT): olyan ter mék uni ós el is me ré se
iránt olyan ter mé ket le het be je len te ni,
amely az adott ter mék re jel lem zô ha gyo -
má nyos elô ál lí tá si, vagy fel dol go zá si
mód szer rel, vagy ha gyo má nyos össze té -
tel lel ké szül.

z Az uni ós el is me rés irán ti ké re lem el bí rá -
lá sá nak rend je meg egye zik az ere det meg -
je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek uni ós ol tal -
ma irán ti ké rel mek el bí rá lá sá nak rend jé -
vel. Az uni ós be jegy zé si el já rás nem ze ti
sza ka sza ugyan csak a Földmûve lé sü gyi
Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zik.

z Je len leg a Rö gös tú ró ha gyo má nyos
kü lön le ges ter mék ként va ló el is me ré se
irán ti ké re lem el bí rá lá sá nak uni ós sza ka -
sza van fo lya mat ban. 

Ki vá ló Ma gyar jo go sult: Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um
Élel mi szer KMÉ Prog ram fe le lô se az FM Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tá lya
ta nú sí tó véd jegy
lajst rom szám: 172636

Ha gyo má nyok- jo go sult: Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um
Ízek-Ré gi ók HÍR Prog ram fe le lô se az FM Ere det vé del mi Fô osz tá lya
lajst rom szám: 172636

Nem ze ti Par ki Ter mék jo go sult: Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga; Ba la ton-fel vi dé ki
lajst rom szám: 201688 Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; 

Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; Du na-Ipoly Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság; Fer tô-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; 
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; Kis kun sá gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság; Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság; 
Ôrsé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga;
Nem ze ti Par ki ter mék prog ram fe le lô se az FM Nem ze ti par ki 
és Táj vé del mi Fô osz tá lya

Ki vá ló Mi nô sé gû jo go sult: Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um
Ser tés hús
ta nú sí tó véd jegy A KMS Prog ram fe le lô se az FM Ag rár pi a ci Fô osz tá lya
lajst rom szám: 212922 véd jegy hasz ná la ti jog meg adá sá ról a Vá gó ál lat és Hús 

Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács (VHT) El nö ke dönt

IV. VI DÉK FEJ LESZ TÉS 
ÉS IPAR JOG VÉ DE LEM

z Az Eu ró pai Me zô gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té -
si tá mo ga tás sza bá lyai sze rint a me zô -
gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek mi -
nô ség rend sze rei tá mo ga tá sá nak fel té te -
le, hogy a me zô gaz da sá gi ter me lôk és
ter me lôk cso port jai csat la koz tak 
a) az uni ós ol ta lom alatt ál ló ere det meg -

je lö lé sek vagy föld raj zi jel zé sek és a
ha gyo má nyos kü lön le ges ter mé kek
elô ál lí tá sá nak rend sze ré hez, vagy az
öko ló gi ai ter mé kek elô ál lí tá sá nak
rend sze ré hez, vagy 

b) a tag ál lam ál tal el is mert nem ze ti mi -
nô ség rend sze rek hez, amely ben 
– a ter mék egye di jel le ge egyér -

telmûen meg ha tá ro zott kö te le zett -
sé gek re ve zet he tô vissza,  

– a rend szer va la mennyi ter me lô elôtt
nyit va áll, 

– a rend szer kö te le zô ter mék le írást
tar tal maz, amely nek va ló meg fe le -
lést  ha tó ság vagy füg get len szer ve -
zet el le nôr zi, 

– a rend szer át lát ha tó és tel jes mér -
ték ben biz to sít ja a nyo mon kö vet he -
tô sé get.

Or szág OEM OFJ
Auszt ria 6
Bel gi um 1
Cseh or szág 3
Dá nia 2
Egye sült Ki rály ság 10 6
Fran cia or szág 45
Gö rög or szág 21
Hol lan dia 4 3
Ír or szág 1
Len gyel or szág 3 2
Lit vá nia 2
Né met or szág 5 3
Olasz or szág 49 1
Por tu gá lia 11 1
Szlo vá kia 8
Szlo vé nia 4
Spa nyo lor szág 25 2
Svéd or szág 1
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V. NEM ZE TI MI NÔ SÉG REND SZER KÉNT EL IS MERT PROG RA MOK6:



z A Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um ál tal
1998-2002 kö zött össze ál lí tott „Ha gyo -
má nyok Ízek Ré gi ók” Gyûjte mény7 350
ha gyo má nyos élel mi sze ri pa ri és me zô -
gaz da sá gi ter mé ket tar tal maz. A gyûj-
te mény ben 22 tej ter mék le írá sa ta lál -
ha tó meg.

z A Ha gyo má nyok Ízek Ré gi ók véd jegy
hasz ná la ti jo ga iránt fo lya ma to san le het
pá lyá za tot8 be nyúj ta ni, ame lyet az uni ós
ol tal mi rend sze rek „elô is ko lá já nak” is te -
kin tünk. A pá lyá zat hoz el ké szí ten dô ter -
mék le írás és an nak bí rá la ta jó alap az ol -
ta lom ké pes ter mé kek ese té ben egy uni -
ós ol ta lom irán ti ké re lem be nyúj tá sá hoz. 
A tej ter mé kek kö zül ed dig a kö vet ke zô
elô ál lí tók nyer ték el a HÍR véd jegy hasz -
ná la ti jo gát:
– Gu lyás Mi hály né: Gu lyás go mo lya, 
– Gyôr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor -

mány zat Ál ta lá nos Mûvelôdé si Köz -

pont ja: Laj ta sajt, Mo son me gyei (Il mi -
ci) cse me ge sajt, Pál pusz tai sajt, Óvá ri
sajt, Tea sajt, 

– Te bi ke Kft: Laj ta sajt, Mo son me gyei
(Il mi ci) cse me ge sajt, Pál pusz tai sajt

– Masz lik Zol tán: Pa lóc te hén go mo lya,
– Szim bi ó zis Ala pít vány: Ba rát he gyi

kecs ke sajt,
– Sán ta Ju dit: Na túr kecs ke sajt

z A Földmûve lé sü gyi Mi nisz té ri um ki -
emelt cél ja, hogy az ag rár gaz da ság te rü -
le tén a ter me lôk egy re több ter mé ket
je lent se nek be uni ós ere detmeg je lö lés,
il let ve föld raj zi jel zés ol ta lom iránt és él -
je nek az ol ta lom nyúj tot ta le he tô ség gel.
A ké rel mek be nyúj tá sá hoz az Ere det vé -
de le mért fe le lôs He lyet tes Ál lam tit kár ság
Ere det vé del mi Fô osz tá lya9 szak mai se -
gít sé get nyújt. 

2 KÓ KAI-KUN NÉ DR. SZA BÓ ÁG NES

1 A szel le mi tu laj don vé de lem a mû sza ki jel le gû szel le mi
al ko tá sok és a szer zôi jog kö ré be tar to zó szel le mi al -
ko tá sok ol tal má ra szol gá ló pol gá ri jo gi jog in téz mény.

2 Az egyes ipar jog vé del mi ol tal mi for mák (sza ba da lom,
nö vény-faj ta ol ta lom, véd je gyol ta lom, föld raj zi áru jel zô
ol ta lom for ma ter ve zé si min ta ol ta lom, hasz ná la ti min -
ta ol ta lom) az ol ta lom tár gya és fel té te lei, az ol ta lom
idô tar ta ma, az ol ta lom ból ere dô ki zá ró la gos jo gok, az
ol ta lom dí ja szem pont já ból kü lön böz nek egy más tól. 

3 sztnh.gov.hu
4 Lásd a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zôk ol tal má ról

szó ló 1997. évi XI. tv.
5 Lásd: 1152/2012/EU ren de let a me zô gaz da sá gi ter -

mé kek és élel mi sze rek mi nô ség rend sze re i rôl;
1308/2013/EU ren de let a me zô gaz da sá gi ter mék pi a -
cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról (92. §-116 §
bo rá sza ti ter mé kek ere det vé del me), 251/2014/EU
ren de let az íze sí tett bo rá sza ti ter mé kek meg ha tá ro zá -
sá ról, meg ne ve zé sé rôl, ki sze re lé sé rôl, je lö lé sé rôl és
föld raj zi áru jel zô i nek ol tal má ról, 110/2008/EK ren de -
let a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé -
rôl, ki sze re lé sé rôl, cím ké zé sé rôl és föld raj zi áru jel zô i -
nek ol tal má ról

6 A prog ra mok ban va ló rész vé tel fel té te le it rész le te sen
lásd: ere det ve de lem.kor many.hu; elel mi szer lanc.
kor many.hu

7 A gyûj te mény le tölt he tô az ere det ve de lem.kor mány.hu
ol da lon

8 ere det ve de lem.kor many.hu
9 hir@fm.gov.hu; ere det ve del mi FO@fm.gov.hu

TÖR TÉ NE TE – KÉZ ZEL, SZÍV VEL, LÉ LEK KEL

z A Fü zes Sajt mû hely tör té ne te egye dü lál ló nak mond ha tó, hi -
szen a sajt ké szí té sé hez szük sé ges tu dást, esz kö zö ket, és ala-
p anya go kat nem a sajt mes te rek, ha nem azok ta nu lói szá má ra,
gya kor la ti mû hely ként ala kí tot ta ki az Út irány Egye sü let.
Az Egye sü let a fi a tal ál lás ke re sôk szá má ra szer ve zett OKJ-s
kép zé se so rán hoz ta lét re a hely színt, ami mos tan ra már Fü zes
Sajt mû hely ként is mert. Az ere de ti leg gya kor la ti ok ta tás ra ki a la -
kí tott mû hely ben min den adott volt te hát a sajt ké szí té sé hez,
és en nek kö szön he tô en va ló ban fi nom, majd egy re in kább
ki vá ló saj tok ké szül tek, me lyek min den meg mé ret te té sen jól
sze re pel tek, több dí ja zás ban is ré sze sül tek.

z Így te hát a sajt ké szí tô ta nu lók ügyes sé ge, a saj tok fi nom sá ga,
és a saj to kat kós to lók lel ke se dé se, ra jon gá sa mind azt bi zony -
gat ta, hogy a va ló di, mi nô sé gi alap anya gok ból elô ál lí tott kéz mû -
ves saj tok nak igen is he lye van a ma gyar ét ke zé si kul tú rá ban.

A SAJT MÛ HELY BEN MA – AHOL 
ÉL MÉNY A SAJT KÉ SZÍ TÉS

z A gya kor la ti mû hely va ló di Sajt mû hellyé nôt te ki ma gát, mely -
ben azon ban a kí sér le te zés, ta nu lás fo lya ma ta a ké sôb bi ek ben
sem állt meg. A Sajt mû hely nap, mint nap a fi no mabb nál fi no -
mabb, íz le tes saj tok és tej ter mé kek elô ál lí tá sán, lét re ho zá sán
dol go zik.

z A kez de ti len dü let bôl pro fiz mus, va ló di sza kér te lem lett, ám
az ok ta tás, és gya kor la ti hely ként va ló üze me lés sem ke rült ki
a Mû hely fa lai kö zül. Nagy szám ban ke res nek meg min ket ér -
dek lô dôk az or szág min den tá já ról, akik sajt ké szí tés sel, tej fel -
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dol go zás sal, kéz mû ves ter mé kek elô ál lí tá sá val sze ret né nek
fog lal koz ni. Ilyen ese tek ben szer ve zünk works ho po kat, kép zé -
se ket, igény sze rint ki ala kít va, az el sa já tí ta ni kí vánt tu dás mér -
té ké tôl füg gô en ki a la kí tott óra szám mal és prog ram mal.

z A szó ra ko zás ra, akt ív pi he nés re vá gyók sem szok tak unat koz -
ni a Fü zes Sajt mû hely ben. Nem csak él mény sajt ké szí té se, de
sajt kós to lók, bor va cso rák, ker ti mu lat sá gok, pik ni kek szer ve zé -
se és emel lett még sok más le he tô ség is adott a kel le mes idô -
töl tés hez. Gyak ran ér kez nek hoz zánk is ko lás cso por tok, ba rá ti
tár sa sá gok, kis gyer me kes csa lá dok, tu ris ták, de cé gek mun ka -
tár sai is, akár csa pa té pí tés vagy szer ve zet fej lesz tés cél já ból.

SPE CI A LI TÁ SA INK, 
AVAGY SAJT TAL AZ ÉLET IS SZEBB

z Sajt mû he lyünk a le he tô leg fi no mabb saj tok elô ál lí tá sán dol go -
zik nap, mint nap. Szé les vá lasz ték ban ál lunk ve vô ink ren del ke -
zé sé re, így Mû he lyünk ben min den vá sár lónk ta lál ked vé re va lót.

z Az íze sí tett krém saj to kon, krém tú rón, or da saj ton túl ké szí -
tünk friss saj to kat – szám ta lan íze sí tés ben – s az ér lelt sajt kü -
lön le ges sé ge ket ked ve lôk nek is kü lön fé le va ri á ci ók kal ked ves -
ke dünk. Ezért az tán sajt kós to ló in kat is igény sze rint ala kít juk ki,
ven dé ge ink íz lé sé hez iga zít va.

z Ku ri ó zum nak te kint he tô ek sajt desszert je ink; az or dá ból ké -
szült kó ku szos-va ní li ás és ru mos-ka ka ós or da go lyó, akár csak
az or dá val töl tött pa la csin ta, mely ki csik nek és na gyok nak is
mo solyt csal az ar cá ra. 

Krém tú rónk kré me sen íz le tes. Jog hurt ja in kat há zi lek vár ral,
gyü mölcs dzsem mel ké szít jük.

Krém sajt ból tor más, zöld fû sze res és snid lin ges sze re pel az
ál lan dó me nü so ron. 

SAJT JA INK PE DIG MA GU KÉRT BE SZÉL NEK 

Go mo lya: Friss go mo lyá ink lágy, telt íz zel ren del kez nek, a mi -
nô sé gi tel jes tej nek kö szön he tô en, mely bôl ké szül nek. El ké szí -
tés után már más nap fo gyaszt ha tó ak.
A kö vet ke zô íze sí té sek ben kap ha tó ak: li la hagy más, fok hagy -
más, na túr, szí nes-bor sos, pap ri kás, di ós, zöld fû sze res, gyógy -
nö vé nyes, kap ros-fok hagy más, ba zsa li ko mos.

Ca mem bert: Ca mem bert saj tunk há rom hét alatt érik tö ké le -
tes sé, s még ez után kö rül be lül tíz na pig él vez he tô a kré mes,
lágy bel sô és a kül sô, ke mény fe hér pe nész ré teg kont raszt ja.
Gril lez ve, ránt va is ajánl juk, ám egy po hár bor ral ön ma gá ban
fo gyaszt va is kü lön le ges él ményt biz to sít.

Ér lelt saj tok: Ér lelt sajt ja in kat tí pus tól füg gô en há rom – ti zen -
két hó na pig ér lel jük. Ké szí tünk ér lelt go mo lyát több fé le íz ben
(chi lis, gyógy nö vé nyes, kö mé nyes, zöld fû sze res, di ós, na túr,
füs tölt) il let ve go u da, fél ke mény saj to kat is.

Fél ke mény saj tun k több mint tíz hó na pig ér lel jük, így pi káns,
érett íz vi lág gal ren del ke zik; az ínyen cek ked ven ce. A Hor to bá gyi
Nem ze ti Park véd je gye alatt ál ló ter mék.

Pa re nyi ca: A pa re nyi ca – vagy más né ven sza lag sajt – ál lo má -
nya ros tos, le me zes. Kel le me sen és jel leg ze te sen telt ízû és il -
la tú, eny hén sós. A sajt tész ta for má zás után, spe ci á lis el já rás -
sal bükk fán füs tö lô dik, ez ad ja sa já tos, füs tös ízét. A gye re kek
nagy ked ven ce. Krém sajt tal töl tött pa re nyi ca-ba tyu kat is ké szí -
tünk, az iga zi íz él mé nyek ked ve lô i nek ajánl juk.

MEG REN DE LÉ SEK,
REN DEZ VÉ NYEK – A SAJT LE GYEN VE LED

z Ren dez vé nyek re rend sze re sen ké szí tünk ven dég vá ró fa lat ká -
kat, sajt tá la kat, me lyek nem csak egész sé ges ha rap ni va lók egy-
egy mun ka meg be szé lés, tré ning, vagy kon fe ren cia szü ne té ben,
de iga zán mu ta tó sak is, rend kí vü li si ker re szok tak szert ten ni.

Sajt ja in kat meg ren de lés alap ján Bu da pest re és Deb re cen be
is ki szál lít juk.

A mi sajt mû he lyünk min den ki szá má ra nyit va áll, bár mi lyen
öt le tet szí ve sen meg va ló sí tunk, le gyen az pa re nyi ca-ba tyu ba
rej tett el jegy zé si gyû rû, vagy csa lá di pik nik.

EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK

Tel.: +36 20 310 0109
E-ma il: fu zes sajt po rosz lo@gma il.com

3388 Po rosz ló, Jó zsef At ti la út 1.
www.fu zes sajt.hu • https://www.fa ce bo ok.com/fu zes sajt
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zív vel-lé lek kel! cím mel is ko lai edu ká ci ós prog ram in dult,
eb ben mint egy 100 ál ta lá nos is ko lá ban, 2015. de cem -
ber és 2016. feb ru ár kö zött a gyer me kek, va la mint az

ok ta tá suk ban részt ve vô pe da gó gu sok meg is mer he tik a tej út -
ját a tej ter me lô gaz da sá gok tól a bol to kig, a „Tej-szív” lo gó és
az ová lis bé lyeg zô je len tô sé gét, va la mint ki tölt het nek egy
kvíz já té kot a kam pány is me re ta nya gá ra vo nat ko zó kér dé sek -
kel. Ér de kes ség, hogy a prog ram ré sze ként ki fej lesz tet tek egy
2D tí pu sú, tej té má jú já tékp rog ra mot is – tá jé koz tat ta la pun -
kat Harz Zol tán, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács
ügy ve ze tô igaz ga tó ja. 

z Mint mond ta, a Szak ma kö zi Szer ve zet már ko ráb ban fel is -
mer te a fi a ta lo kat jel lem zô, több nyi re hely te len fo gyasz tói szo -
ká so kat, ezért az Is ko lai Edu ká ci ós Prog ra mot már több mint tíz
éve fo lya ma to san meg szer ve zik. A prog ram az új sze rû, mo dern
tech ni kai ki vi te le zé se mi att rend kí vül nép sze rû a di á kok kö ré -
ben, él mény pont ként funk ci o nál az is ko lák ban. Az ins tal lá ció
ré sze töb bek kö zött az érin tô ké per nyôs in te rak tív já ték, szó ró -
lap, film ve tí tés, pla kát, ki ad vány, ok ta tó film és elô adás is. 

z A 420 mil lió Ft-os alap pal kap cso lat ban a Ter mék ta nács az
aláb bi mar ke ting-ele mek bôl ál ló konst ruk ci ó ra ta valy nyá ron
tett ja vas la tot, amely ben sze re pelt a fo gyasz tá sösz tön zés, az
is ko lai edu ká ció, a tej mar ke ting kon fe ren cia meg ren de zé se, a

A hazai tejtermékek népszerûsítése
kéz mû ves sajt ké szí tôk ren dez vé nye ken – össze fo gó szer ve ze te -
ken ke resz tül – tör té nô meg je le né sé nek tá mo ga tá sa, kül föl di
ki ál lí tá so kon, vá sá ro kon – össze fo gó szer ve ze te ken ke resz tül –
tör té nô meg je le né sek tá mo ga tá sa, pi ac ku ta tás, adat bá zis vá -
sár lás, elem zés, kö zös sé gi tej mar ke ting ter ve zé se, il let ve stra -
té gia ké szí té se. 

z A tej mar ke ting kon fe ren ci át meg tar tot ták, a bel pi a ci fo gyasz -
tá sösz tön zés re vo nat ko zó kam pá nyok köz vet le nül in du lás elôtt
áll nak (egy sé ges UHT tej mé di a fe lü let hasz no sí tás, áru há zi kós -
tol ta tás, ak ci ós új ság ban el he lye zen dô hir de té sek, stb.) 

z A kam pánnyal pár hu za mo san a www.fa ce bo ok.hu/tej ter me kek
ol da lon on li ne nye re mény ver se nyen vesz nek részt a di á kok.
Ér de mes a fa ce bo ok kam pány ban be le te kin te ni, szám ta lan
is ko lá ban, sok fo tó val il luszt rál ják az ese mé nye ket. 

z Lip csey György Im re, az MT Zrt. ag rár mar ke ting ve zér igaz ga -
tó-he lyet te se ar ról tá jé koz ta tott, hogy a je len leg fu tó tej kam -
pány 2015 de cem be ré ben kez dô dött és 2016. feb ru ár 14-én
ér vé get. A cél cso port a gye re kek tôl a nagy szü lô kig ter jed.
Két kam pány zaj lik pár hu za mo san: az egyik kel mi nél szé le sebb
fo gyasz tói kö zön sé get szó lí ta nak meg, a má sik kal pe dig 6-14
éves gye re ke ket. Az idei tej kam pány már nyá ron el in dult, de a
cél vál to zat la nul a mi nô sé gi, ma gyar, tej szív lo gó val el lá tott tej
fo gyasz tá sá nak nép sze rû sí té se és ösz tön zé se. A fo gyasz tó kat –
a gye re kek tôl a nagy szü lô kig – tv-, rá di ó rek lá mok kal, és on li ne
kam pánnyal szó lít ják meg, az is ko lák ban elô adá sok kal, ok ta tó -
film mel, ki ál lí tá sok kal, in te rak tív já té kok kal nép sze rû sí tik a tej -
fo gyasz tást. 

z El mond ta, hogy a Tej Ter mék ta nács ban tag ság gal ren del-
ke zô áru ház lán cok üz le te i ben (össze sen 18 üz let ben) szá mos
POS/POP esz köz, va la mint ha von ta 8-8 na pon ke resz tül egész
na pos kós tol ta tás is a mi nô sé gi ha zai tej re irá nyít ja a vá sár lók
fi gyel mét. Fi gye lem fel kel tô hir de té sek je len nek meg az áru há -
zak ak ci ós új ság ja i ban is. Több ha zai ren dez vény lá to ga tói is
meg kós tol hat ják a fi nom ma gyar te jet és tej ter mé ke ket. Mind -
emel lett TV- és rá di ósz po tok, a na pi la pok ban hir de té sek és
PR-cik kek, on li ne fe lü le te ken a tej sziv.hu ol dal ra mu ta tó ban -
ne rek, nye re mény já ték és Fa ce bo ok-ak ti vi tá sok egya ránt se gí -
tik a kam pá nyü ze net cél ba jut ta tá sát.

z Mi vel a fi a tal ság meg nye ré se a leg fon to sabb, a tu da tos fo -
gyasz tói ré teg ki ala kí tá sát edu ka tív kam pánnyal se gí tik, az if -
jabb kor osz tályt az is ko lák ban szó lít ják meg. Össze sen 100 ál -
ta lá nos is ko lá ba jut el a tej té má jú mo bil ins tal lá ci ós ki ál lí tás,
mely a fi gye lem fel kel tô lát vá nye le mek mel lett szá mí tó gé pes já -
té kok se gít sé gé vel ta nít a tej rôl. Va la mennyi is ko lá ban szak -
kép zett elô adók tar ta nak rend ha gyó osz tály fô nö ki órát, mely -
nek so rán nem csak a tej po zi tív élet ta ni ha tá sa i ról me sél nek a
gye re kek nek, ha nem ok ta tó film se gít sé gé vel a tej út ját is meg -
mu tat ják a te he nek tôl a bol to kig, il let ve fel hív ják a fi gyel met a
tej szív-lo gó ra. Az óra ke re té ben kvíz já ték ra is sor ke rül. Min dezt
szá mos pla kát, il let ve is ko lák kö zöt ti ver sennyel is tá mo gat ja.

2 (BÓ DI)
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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 Földmûvelés-
ügyi Minisztérium (FM), a Magyar Turizmus
(MT) Zrt. agrármarketing vezérigazga-
tósága és a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács együttmûködésében. 
A cikkben röviden összefoglaljuk mi történt 
a program során, és megszólaltatjuk 
a szakmai résztvevôket.
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n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó címke
gyártás egyik legfontosabb szereplôje Európában. 
A központi nyomda, amely Németország legnagyobb
thermo papír nyomdája, Bochumban található, 
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente 35 millió m2

papírt dolgoz fel. Termék elôállítás folyik még
Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült 
Államokban üzemelô nyomdákban is.

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

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

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

Címkét és 
címkézôs mérleget 
a Bizerbától

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

www.bizerba.hu




