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z Azt hin né az em ber, hogy ilyen egy sze rû
kér dés re egy sze rû a vá lasz is. Meg kér de zi
az em ber az in ter ne tet, mi ként ala kult a
te jér té ke sí tés ver seny ké pes sé gi rang so ra
mond juk Eu ró pá ban, vagy akár az egész
vi lá gon, és mind járt jön rá a vá lasz. De nem
jön. Nincs ilyen lis ta, mert a kér dés túl
bo nyo lult. 

z A ver seny ké pes sé gi rang sor meg áll apí tá sá hoz a ké zen fek vô
mér ôszám le het ne a tej át vé te li ára. Ha va la ki ol csóbb ön költ ség -
gel ké pes a te jet elô ál lí ta ni, az nyil ván va ló an elônyt él vez a vá sár -
lók ke gye i ért fo lyó ver seny ben. Csak hogy a tej át vé te li ára nem
úgy ke let ke zik, hogy a tej ter me lô elô ál lít ja áru ját mond juk x fo-
rin tért, er re rá te szi a ma ga hasz nát pél dá ul 15 szá za lé kot. A tej
árát a nagy ke res ke dôk, fel dol go zók, üz let lán cok és per sze a vi lág -
pi ac ha tá roz za meg. Te hát le het ver seny ké pes nek len ni úgy is,
hogy a ter me lô nek fel ko pik az ál la.

z Ilyen pa na szo kat ma nap ság is hal la ni, s tény, hogy a tej át vé te -
li ára az el múlt évek ben leg alább har minc szá za lék kal csök kent,
mi köz ben az élen já ró tech ni ka, a ta kar má nyá rak egy fil lér rel sem
let tek ol csób bak. 

z Min deb bôl lesz ûr het jük azt a ta nul sá got, hogy a ver seny el sô -
sor ban az ön költ ség kö rül fo lyik. Eb ben a te kin tet ben nem föl tét -
le nül va gyunk élen já rók. Ver se nye lônyt él vez het nek hoz zánk ké -
pest ke le ten és nyu ga ton egya ránt. Nyil ván va ló, hogy csök kent he -
ti költ sé ge it, ja vít hat ja ver seny ké pes sé gét a nagy, ter mé szet ad ta
le ge lôk kel, ka szá lók kal ren del ke zô Ro má nia, Szlo vá kia és a ki -
emel ke dô tu do má nyos fel ké szült ség gel, nagy ho za mú faj ták kal,
ag ro tech ni ká val, ren del ke zô Hol lan dia, Dá nia és Svájc is. 

z Bo nyo lít ja a hely ze tet, hogy az a tej ter me lô or szá gok ma guk is
je len tô sen tor zít ják az ön költ sé get. Egy részt az adók, min de nek -
elôtt az áfa mér té ké vel, ami je len tôs költ ség té nye zô, más részt a
tá mo ga tá sok kal, ami je len tôs mér té kû be vé tel is le het.

z A tej ág azat ver seny ké pes sé gé rôl te hát ak kor be szél he tünk, ha a
ter mék iránt van ke res let, ab ból a ter me lô nek, a fel dol go zó nak és
a ke res ke dô nek egya ránt hasz na szár ma zik. Ma gyar or szág ezen a
te rü le ten is ver seny ké pes, szûr het jük le a ta nul sá got a kö vet ke -
zôk bôl. Évek óta nô a te je lô te he nek szá ma, s ez biz tos je le an -
nak, hogy meg éri szar vas mar hát tar ta ni. Meg fi gyel he tô az is, hogy
szin te he ten te ad nak át a leg kor sze rûbb tech ni ká val fel sze relt te -
he né sze ti te le pe ket. Nô a ke res let a föld iránt is, s eb ben min den
bi zonnyal köz re ját szik az is, hogy gaz da sá go san csak ak kor le het
te jet ter mel ni, ha a gaz da ma ga ál lít ja elô a ta kar mányt is. Biz ta -
tó, hogy a tej irán ti ke res let vi lág szer te nö vek szik, ami egye nes kö -
vet kez mé nye a lé lek szám gya ra po dá sá nak, és az élet szín vo nal
emel ke dé sé nek.

z Min den nek el len ére a ver seny ben nem könnyû helyt áll ni. Nem
vé let len, hogy a tej ág aza tot idô rôl idô re vál sá gok sújt ják, s ezek -
nek a vál sá gok nak vesz te sei is van nak. A ma gyar tej ak kor le het
ver seny ké pes, ha sze rep lôi együtt mû köd ve, egy más ér de ke it is
szem elôtt tart va igye kez nek jobb po zí ci ó kat sze rez ni a ha zai és
nem zet kö zi pi a co kon.
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z Mély ku ti Ti bor a Ter mék ta -
nács el nö ke kö szön tô jé ben el -
mond ta, hogy a ter mék ta nács
azon dol go zott az el múlt évek -
ben, hogy konst ruk tív együtt -
mû kö dés le gyen az ág azat va la -
mennyi sze rep lô je: a ter me lôk,
fel dol go zók, és a ke res ke dôk
kö zött. Az együtt mû kö dés meg -
va ló sult, a mi nisz té ri um 2013-

ban el is mer te a Ter mék ta ná csot rep re zen ta tív tes tü let ként. 

z Az el nök ki emel te, hogy a Ter mék ta nács hoz 3570 tej ter me -
lô, 40 fel dol go zó és hat kis ke res ke del mi lánc tar to zik. Az össze -
tar to zást erô sí ti a há rom ki emelt pár to ló tag és négy tár sult tag.
A szer ve zet 72 szá za lék ban rep re zen tál ja a ter me lô ket és 85
szá za lék ban a fel dol go zó kat. Az idén a Tej ipa ri Egye sü lés tár sult
tag ként va ló csat la ko zá sá val gya kor la ti lag min den fel dol go zó
in teg rá ló dott a szer ve zet be. A csat la ko zott lán cok a ha zai ke -
res ke de lem 70 szá za lé kát bir to kol ják. A ke res ke del mi lán cok
ilyen mér vû in teg rá ló dá sá ra eu ró pai vi szony lat ban sincs pél da. 
– Mind egyik ke res ke del mi lánc cal kü lön-kü lön ál la pod tunk
meg, az a cé lunk, hogy egy ki e gyen sú lyo zott sta bi lan mû kö dô
tej pi a cot tud junk lét re hoz ni. A sta bil ke res ke del mi hát tér szük -
sé ges ah hoz, hogy a tej ter me lô gaz da sá gok hosszú tá von tud -
ja nak mû köd ni – mond ta Mély ku ti Ti bor. Vé le mé nye sze rint az
el múlt év ben már ör ven de tes mó don meg nôtt a ma gyar ter mé -
kek rész ará nya a bol tok ban. Idén azt ta pasz tal ják, hogy ne he -
zen tud ják ki vé de ni a ke res ke dôk azt a gaz da sá gi nyo mást, ami
rá juk ne he ze dik, ezért saj nos egy re több az im port a pol co kon. 
– Ezt a fo lya ma tot meg kell ál lí ta ni, meg ol dás le het ne, ha a te -
jet a ma gyar fel dol go zó i par dol goz ná fel, ak kor a kül föld rôl be -
ho zott tej ter mé kek mennyi sé gét fel ére le het ne csök ken te ni –
vé le ke dett Mély ku ti Ti bor. A rend szer vál tás után a tej fel dol go -
zá sát vég zô cé gek 80 szá za lé ka kül föl di tu laj don ba ke rült, má -
ra ez az arány meg for dult, most már 80 szá za lé ka ma gyar tu -
laj don ba van. A kor mány zat most a fel dol go zó ipart stra té gi ai
ág azat ként ke ze li, ked ve zô le he tô ség kí nál ko zik ar ra, hogy a
fej lesz tés a tej gaz da sá gi szek tor ban a nagy tej fel dol go zók ra is
ki ter jed jen, és így vál hat va ló ra az ér té ke sí té si prob lé ma meg -
ol dá sa, mi vel a ter melt tej 80 szá za lé kát itt dol goz zák fel.
Az ág azat nak az át me ne ti leg je lent ke zô több let ter me lés bôl
szár ma zó te jet is fel kell tud nia dol goz ni.
– Az EKÁ ER rend szer be ve ze té sé tôl azt vár juk, hogy az majd se -
gít vissza szo rí ta ni a fe ke te ke res ke del met, de azt ta pasz tal juk,
hogy az EKÁ ER rend szer az ÁFA-csalt UHT tej for ga lom ba ke rü -
lé sét csak kis mér ték ben tud ja gá tol ni. A kö zel múlt ban Bu da -
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pes ten meg tar tott ÁFA-csa lás sal fog lal ko zó kon fe ren ci án ki de -
rült, hogy a kör nye zô or szá gok ban en nek mér té ke na gyobb.
A ná lunk 15 szá za lék a be csült mér ték, több szom szé dos or -
szág ban ez el éri a 40 szá za lé kot is.

z Nyers tej ex por tunk 2012-tôl az Eu ró pá ban elô ál ló tej hi ány jó -
vol tá ból fel len dült. A ter melt tej kö zel 1/3-a ke rült ex port ra,
ugyan ak kor a kül föl di tej ter mé kek be ho za ta la meg nôtt. Az lett
vol na a cél ra ve ze tô, ha a ter melt te jet itt hon dol goz zuk fel, de az
el kép ze lés nem va ló sult meg, mert az ex por tért ma ga sabb árat
kap tak a ter me lôk egé szen a ta va lyi évig. Ma a te jet csak na gyon
nyo mott áron le het kül föl dön ér té ke sí te ni, most a ha zai fel vá sár -
lá si árak li te ren ként 10 fo rint tal ma gas ab bak, mint amit a kül -
föl di fel vá sár lók fi zet ni tud nak. A fo gyasz tók sok eset ben a kül -
föld rôl be ho zott ter mé kek hez ol csóbb áron jut nak hoz zá, mint a
ma gyar hoz. En nek okai kö zött fel lel he tô a tisz tes ség te len ke res -
ke del mi gya kor lat ból szár ma zó hát rány. A kis ke res ke del mi lán -
cok kal együtt mû köd ve so kat kell még ten ni an nak ér de ké ben,
hogy az ár ér zé keny fo gyasz tó a ma gyar ter mé ket te gye a vá sár -
ló ko sa rá ba. A ter mék ta nács egy nem so ká ra in du ló mar ke ting
kam pánnyal sze ret ne eb ben se gí te ni – tet te hoz zá. Mély ku ti
Ti bor azt is el mond ta, hogy több al ka lom mal tet tek ja vas la tot ar -
ra, hogy a fo gyasz tói tej ÁFA-ér té két öt szá za lék ra mér sé kel jék.
Ez a re zsi csök ken tés nek egyik ele me is le het ne. 

JÓ KAP CSO LAT A TEJ TER ME LÔ KÉRT

z Czer ván György, az ag rár gaz -
da sá gért fe le lôs ál lam tit kár el -
mond ta, hogy a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet tel és Ter mék ta náccsal
na gyon jó a kap cso la tuk. Ör ven -
de tes, hogy az ág azat még so ha
nem volt ilyen szer ve zett. 
– A tej ter me lés pi a cán ki a la kult
fe szült ség nem fel tét len függ
össze a kvó ta rend szer meg szün -
te té sé vel. Az unió or szá ga i ban a
ter me lés re gya ko rolt kü lön bö zô

ked ve zô ha tá sok mi att az utób bi évek ben nôtt a tej ter me lés.
Ugyan ak kor az orosz em bar gó okoz ta pi ac vesz tés és a kí nai fel -
ve vô pi ac ka pa ci tá sá nak csök ke né se mi att ér té ke sí té si ne héz -
sé gek ala kul tak ki. A hely ze tet az is sú lyos bít ja, hogy az uni ós
szin ten be tá rolt sajt, vaj és tej por kész le tek a to váb bi áre sés tôl
tart va fo lya ma to san ke rül nek vissza a pi ac ra, az im port ôrök
meg ki vár nak a fel vá sár lás sal. Ar ra spe ku lál nak, hogy még ol -
csób ban is hoz zá jut hat nak majd azok hoz. Az unió több ször fog -
lal ko zott a tej pi a ci hely zet tel, de in téz ke dé sei nem vol tak elég -
sé ge sek – fog lal ta össze a hely ze tet az ál lam tit kár. 

z Czer ván György mon da ni va ló ját szá mok kal is alá tá masz tot ta:
A te je lô szar vas mar ha lét szám (az ál lo mány 2/3-a gaz da sá gi
szer ve ze tek nél, 1/3-a egyé ni gaz dál ko dók nál) nö ve ke dé se a
tej ter me lés nö ve ke dé sét is ered mé nyez te. A ter me lés a ta va lyi
év ben már el ér te az 1,8 mil li árd li tert, az el múlt négy év ben 12
szá za lé kos volt a nö ve ke dés mér té ke. Az egy te hén re ju tó tej
ter me lé se is nö vek szik, becs lé sek sze rit 2014-ben már el ér te

2 2015. JÚLIUS

Hagyományosan az országban az idén is
megünnepelték a Tej Világnapját, a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
konferenciát szervezett ebbôl az alkalomból.
A tejtermelésrôl, a tej feldolgozásáról,
valamint a tej és tejtermék kereskedelem
aktuális helyzetérôl elôadások hangzottak el. 



7100 li tert. A kör nye zô or szá gok ban egye dül Cseh or szág ban
ma ga sabb a tej ho zam a ha za i nál. Ezek a kö rül mé nyek te hát,
hogy nôtt a ter me lés, de csök kent a ke res let, ve zet tek oda,
hogy a nyers tej bel föl di ára az elô zô évi ár hoz ké pest 23 szá -
za lék kal, a ki vi te li ára pe dig 29 szá za lék kal csök kent. Az ár
csök ke né se már jó val a kvó ta rend szer meg szû né se elôtt 2014
már ci u sá ban el kez dô dött.

– A ha zai tej és tej ter mé kek fo gyasz tá sa az elô zô év hez ké pest
kis mér ték ben nö ve ke dett. Az uni ós át lag hoz ké pest nagy a le -
ma ra dá sunk, mind össze a fe lét fo gyaszt juk an nak. Ez rész ben
a fo gyasz tá si szo ká sok kal ma gya ráz ha tó. A mar ga rin fo gyasz tá -
sát a ko ráb bi in ten zív rek lá mo zás nak kö szön he tô en so kan elô -
tér be he lye zik a vaj jal szem ben. Az is ko la tej prog ram ra min den
év ben nö vek vô nagy ság ren dû for rást biz to sí tunk. A köz ét kez te -
tés ben éven te 300 mil lió li ter te jet hasz nál nak fel. Azt szor gal -
maz zuk, hogy a köz ét kez te tés be egy re na gyobb mér ték ben ma -
gyar te jet hasz nál ja nak, és ke rül jön ki on nan a kül föl di UHT-s
tej. Fon tos nak tart juk a mar ke ting te vé keny ség erô sí té sét.
Kam pányt ter ve zünk be in dí ta ni a má so dik fé lév ben, eh hez 420
mil lió fo rint mar ke ting ala pot kü lö ní tet tünk el. Sze ret nénk ösz -
tö nöz ni majd a la kos sá got a jó mi nô sé gû ma gyar tej és ki emel -
ten a vaj fo gyasz tá sá ra, és az is ko la tej prog ra mot és a kéz mû -
ves ter mé ke ket is nép sze rû sít jük – mond ta az ál lam tit kár.

z A mi nisz té ri um a ter me lés hez kö tött tá mo ga tá so kat he lyez te
elô tér be. Az ág azat 2014-ben köz vet len ál la mi és uni ós tá mo -
ga tás ként 29 mil li árd fo rin tot ka pott, ad dig 2015-ben ez a tá -
mo ga tás 49.5 mil li árd ra fog emel ked ni. 

z A fe ke te gaz da ság el le ni küz del met a NÉ BIH-el és a NAV-al ka -
rölt ve foly tat juk. Se gít cél ja ink el éré sé ben, hogy ez év ele jé tôl az
élel mi szer ke res ke dôk csak a FEL ÍR-ben (élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti in for má ci ós rend sze ré ben) sze rep lô cé gek tôl ve het nek át és
ér té ke sít het nek ter mé ke ket. A tej és tej ter mé kek fel vá sár lá sát
vég zô cé gek nek szer zô dés kö té si kö te le zett sé get ír tunk elô, mi ni -
má li san fél éves idô tar tam ra. Az EKÁ ER rend szer be ve ze té se is
ha té ko nyab bá te szi az ÁFA csa lók el le ni har cot – tet te hoz zá. 

ÁFA-CSÖK KEN TÉ SI 
MUN KA CSO PORT ALA KULT

z A Nem ze ti Ag rár gaz da -
sá gi Ka ma ra el nö ke úgy
fo gal ma zott, hogy a tej pi a -
con ki a la kult hely ze tért a
ka ma rá nak is meg van nak
fel ada tai és a fe le lôs sé ge.
Úgy tu dunk hoz zá já rul ni a
prob lé ma meg ol dá sá hoz,
hogy nyo mást gya kor lunk
a dön tés ho zók ra. A Vi seg -

rá di Né gyek Ag rár Ka ma rái leg utób bi ta nács ko zá sán is na pi ren -
den volt a tej pi ac hely ze te. Ja vas la to kat fo gal maz tunk meg az
Eu ró pai Unió dön tés ho zói ré szé re. Az egyik ja vas lat sze rint
kom pen zál ni kel le ne a pi a ci ár és a jö ve del me zô ség kö zöt ti kü -
lönb sé get, de fel me rült az is, hogy ke rül jön be ve ze tés re a ter -
me lôk ex port tá mo ga tá sa – mond ta Gyôrffy Ba lázs.
– Egye tér tünk az zal a tö rek vés sel, hogy tisz ta pi a ci vi szo nyo kat kell
te rem te ni, szá munk ra is el fo gad ha tat lan, hogy ÁFA-csalt ter mé kek
ke rül je nek az áru há zak pol ca i ra. Ezért tá mo ga tunk min den olyan

ja vas la tot, mely eb be az irány ban hat. A tisz ta pi a ci vi szo nyok
meg te rem té sé nek a nyo mon kö ve tés a leg fon to sabb ele me, ezért
az EKÁER rend szer be ve ze té sét mér föld kô nek tar tom. Tá mo gat -
nánk egy olyan jog sza bá lyi vál toz ta tást, mely a nyil ván va ló ÁFA-
csa lást el ret ten tô mó don szank ci o nál ná, és a vét kes ke res ke dôt
or gaz da sá gért le het ne fe le lôs ség re von ni – tet te hoz zá.

z Ta valy az év vé gén a ka ma ra ja vas la tá ra ÁFA-csök ken té si
mun ka cso port ala kult. A szé les kör ben tör té nô ÁFA-csök ken tés
je len tôs be vé tel ki e sés sel jár na, így an nak be ve ze té se fo ko za to -
san kép zel he tô el. Az alap ve tô élel mi sze rek ÁFÁ-ját ki lenc, il let -
ve öt szá za lék ra mér sé kel nénk. A leg sür ge tôb ben a ba rom fi hús
és a tej ÁFA-tar tal mát kel le ne csök ken te ni. Tá mo gat juk a Ter -
mék ta ná csot ab ban, hogy a nagy vál la la ti kör be tar to zó tej fel -
dol go zó vál la la tok, mi u tán uni ós tá mo ga tást nem kap hat nak,
ré sze sül je nek a fej lesz té se ket le he tô vé té vô nem ze ti for rá sok -
ból – szö gez te le az el nök. 

z Ora vecz Már ton, a Nem ze ti Élel -
mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal (NÉ -
BIH) ve ze tô je fel szó la lá sá ban el -
mond ta, hogy a fe ke te gaz da ság el -
le ni küz de lem re egy ki emelt el len ôr -
zé si rend szert és er re egy kü lön igaz -
ga tó sá got hoz tak lét re, mely köz vet -
len mun ka kap cso lat ban van a NAV
Be ve té si igaz ga tó sá gá val, így mind
az ÁFA-csa lás, mind az il le gá lis élel -
mi szer ke res ke de lem el len ha té ko -

nyan fel tud lép ni. A jog kö ve tô ma ga tar tást meg va ló sí tó vál lal -
ko zá so kat se gí ti a ha tó ság, és min dent meg tesz, hogy a fe ke -
te gaz da sá got fel szá mol ja. A szür ke gaz da ság el le ni fel lé pés ne -
he zebb fel adat, mi vel azok a til tott és en ged élye zett te vé keny -
ség ha tá rán mo zog nak. A tu da tos fo gyasz tói ma ga tar tás nem
csak ab ban nyil vá nul meg, hogy va la ki egész sé ges, el le nôr zött
élel mi szert vá sá rol, an nak ré sze az is, hogy tu da tá ba le gyen an -
nak, hogy a ma gyar ter mék nek a meg vá sár lá sá val a nem zet -
gaz da sá got is erô sí ti. A ha tó ság fel ügye le te a ter mô föld tôl a
kész ter mék elô ál lí tá sá ig ter jed, min den ele me egy más ra épül -
ve te rem ti meg a biz ton sá got. A komp le xi tás a ta kar mány, a
nyers tej, a tej fel dol go zás és a tej ter mék el le nôr zés ben nyil vá -
nul meg, és eh hez tar to zik az ál lat egész ség ügyi hát tér biz to sí -
tá sa is. Ál lat egész ség ügyi szem pont ból a ta va lyi év nagy ered -
mé nye, hogy a Nem zet kö zi Ál lat egész ség ügyi Hi va tal a ke vés bé
koc ká za tos or szá gok tag já vá mi nô sí tet te az or szá got. 

z Vé le mé nye sze rint az élel mi szer lánc-fel ügye le ti in for má ci ós
rend szert (FE LIR) és az Elekt ro ni kus Kö zú ti á ru for ga lom-el le nôr -
zô Rend szert (EKÁ ER) úgy ala kí tot ták ki, hogy azok egy más ra
tá masz kod va se gí tik az el len ôr zést. Azok a cé gek tud nak le gá -
li san élel mi szert szál lí ta ni az EKÁ ER-be, me lyek a FEL ÍR rend -
sze ré ben re giszt rál va van nak.

z A tisz tes ség te len élel mi szer ke res ke de lem fa vo rit já nak, az
UHT Tej nek a vizs gá la tát ne he zí ti az a kö rül mény, hogy az adott
or szág ból ér ke zô áru szám lá ját, és az ab ban fog lalt ada to kat a
ha tó ság nem tud ja el len ôriz ni, va la mint hogy a nem zet kö zi ha -
tó sá gok na gyon las san re a gál nak bár mi lyen meg ke re sés re.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
Fotó: Tej Terméktanács/Darázs Erika
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z A csa lád Pá pá ról szár ma zik. Hogy
ke rül tek ide, és hogy in dí tot ták el
gaz da sá gu kat? 

z Csa lá di gaz da sá gunk meg ala po zá sá -
nak ide je 1991-ra nyú lik vissza. 1998-
ban Pá pá ról ke rül tünk ide. Édes apám a
szo ci a lis ta érá ban a Pá pai Ál la mi Gaz da -
ság ke rü le ti igaz ga tó ja volt a szom széd
te le pü lé sen, így szer zett tu do mást ar ról,
hogy a ter mel ôsz övet ke zet te he né sze ti
te le pét fel szá mol ják, majd ér té ke sí tik.
Él tünk a fel kí nált le he tô ség gel, meg vá sá -
rol tuk a te le pet és be in dí tot tuk a gaz dál -
ko dást. Mi u tán nem hely bé li ek vol tunk
az ele jén „gyütt ment ként” ke zel tek ben -
nün ket. Nem oko zott prob lé mát a be il -
lesz ke dés, ha mar úr rá let tünk a hely ze -
ten, mi u tán mind ket tônk nek me zô gaz da -
sá gi szak kép zett sé günk van. 

Meg sze ret tük ezt a kör nyé ket, olyany-
nyi ra, hogy édes apám ide köl tö zött a fa -
lu ba. Kö zö sen gaz dál ko dunk a 210 hek -
tá ros szán tó és 35 hek tár le ge lô te rü le -
ten. A mû ve lé sünk ben lé vô föld nagy -
részt a fa lu ha tá rá ban van. Ki sebb föld -
te rü le tünk van még Pá pa kö ze lé ben,
ahol ko ráb ban már gaz dál kod tunk. Ezek
a te rü le tek in nen 20-25 km tá vol ság ra
van nak, pró bál juk kö ze leb bi re el cse rél ni.
Föld je ink egy ré szét bé rel jük, ki seb bik ré -
sze a sa já tunk. A biz ton sá gos gaz dál ko -
dás ér de ké ben ar ra tö rek szünk, hogy
ezek rész ará nya fe le-fe le le gyen.

A fa lu hoz tar to zó föl dek egy ré sze ko -
ráb ban ura dal mi bir tok volt. A ha tár ban
lé vô föl dek arany ko ro na ér té ké ben je len -
tôs kü lönb sé gek van nak. A tör té net sze -
rint azért, mert an nak ide jén az 1800-as
évek ben, ami kor az ér ték be so ro lás tör -
tént, a föl de súr nak si ke rült be fo lyást
gya ko rol ni a bí rá lók ra, így az ál ta la tu laj -
do nolt föld ma ga sabb arany ko ro na ér té -
ket ka pott. 

Mi kor a te le pet bir tok ba vet tük, még
kö zel 200 db te je lô te he net tar tot tak a

Rakodógépekkel kombinált tejtermelô
tehenészet a Pintér Farmon 

fa lu ban, azo kat ta vasz tól ôszig a le ge lô re
haj tot ták. Má ra már csak 2-3 ház nál ta -
lá lunk 1-2 te he net.

El vé gez tem a Gö döl lôi Ag rár tu do má nyi
Egye tem Me zô gaz da sá gi Gé pész mér nö ki
Ka rát, és a gaz dál ko dás mel lett 2003-
ban me zô gaz da sá gi gé pek kel kezd tünk
vál lal koz ni. Kez det ben me zô gaz da sá gi
gé pek ja ví tá sá val fog lal koz tunk, majd
2006-tól a Schäf fer ra ko dó gép szer viz
és ér té ke sí tô part ne rei va gyunk. Je len leg
Vas- Vesz prém- Gyôr-Mo son-Sop ron és
Za la me gyék ben lá tunk el fel ada to kat
ér té ke sí tés, és szer viz te rü le ten. Al kat-
ré sze ket az egész or szág ban ér té ke sí -
tünk. Sa ját fej lesz tés sel is pró bál koz -
tunk, en nek ered mé nye ként szü le tett
meg a ho mo kos lo vas pá lyát kar ban tar tó
gé pünk.

Má sik fô te vé keny sé günk a csa lá di-
gaz da sá gunk ál tal meg ter melt nyers tej
ér té ke sí té se, me lyet je len leg egy „Mo bil-
bo ci” te jér té ke sí tô au tó val vég zünk. Ez zel
a moz gó bolt tal a cell dö möl ki pi a con és
mint egy 25 kö ze li te le pü lé sen lát juk el a
la kos sá got az ál ta lunk meg ter melt tel jes
ér té kû há zi tej jel.

Gaz da sá gunk jö ve de le mé nek nagy já -
ból a fe lét a te je lô te he né szet és nö vény -
ter mesz tés ad ja, má sik fe lét a gé pér té -
ke sí tés biz to sít ja. Az olyan idô sza kok ban,
mi kor a gép be szer zést is ma gá ba fog la ló
pá lyá za tok van nak, az arány el to ló dik a
gé pér té ke sí tés ja vá ra. 

A te he nek tö meg ta kar mány szük ség le -
té té nek el lá tá sá ra a föld te rü let fe lét
hasz nál juk. A má sik fe lén bú zát (a jó bel
tar tal mi ér ték kel bí ró né met Ge ni us faj -
tát), il let ve ola jos mag va kat, nap ra for -
gót, rep cét ter me lünk. Nagy hang súlyt
fek te tünk a ta laj erô után pót lás ra. A te le -
pen ke let ke zô szer ves trá gya le he tô vé te -
szi, hogy min den har ma dik év ben szer -
ves trá gyáz zuk a föl de ket. A Pá pa mel let -
ti te rü le tek re a nagy tá vol ság mi att nem
vi szünk trá gyát, ott bak té ri umt rá gyát al -

kal ma zunk. Ké szí tet tünk ko ráb ban bak -
té ri umt rá gyát ki jut ta tó gé pe ket, de a
mér sé kelt ér dek lô dés mi att nem volt
gaz da sá gos a gyár tás, ezért ezt meg is
szün tet tük.

A csa lá di mun ka me gosz tás most úgy
néz ki, hogy édes apám vi szi a nö vény ter -
mesz tés fel ada ta it, én fe le lek az ál lat tar -
tá sért, a te jér té ke sí té sért és a ra ko dó gép
for gal ma zás és szer vi ze lés fel ada ta i ért. 

z Hogy ala kult ki az a gya kor lat, hogy
a te je lô te he né szet mel lett gé pér té -
ke sí tés sel is fog lal koz nak? 

z Min dig is na gyon von zód tam a gé pek -
hez, ez ha tá roz ta meg ér dek lô dé se met.
A csa lád nak meg min dig is vol tak ál la tai.
Így szü le tett meg a komp ro misszum.
Mind két te vé keny ség nek lét jo go sult sá ga
van, a ket tô jól ki e gé szí ti egy mást. A gaz -
dál ko dás elô nye, hogy a fej lesz té si for rá -
sok hoz a pá lyáz ta tás rend sze rén ke resz -
tül hoz zá le het jut ni, ki szá mít ha tóbb a
na pi mun ka vég zés me ne te, több idôm
jut a csa lád ra. Két lány és egy fiú gyer -
me kem van, ôk is szí ve sen van nak a te -
le pen, sze re tik az ál la to kat. 

z Mi jel lem zi a tej ter me lô te he né sze -
tü ket? 

z A nô i va rú szar vas mar ha lét szá munk je -
len leg 155 egyed bôl áll, eb bôl 77 db a
fe jôs te hén. A bi ka bor ja kat nem szá mí -
tom a lét szám ba, mert azo kat né hány
he tes ko ruk ban ér té ke sít jük. Azt sze ret -
nénk el ér ni, hogy a fe jôs te hén lét szám

4 2015. JÚLIUS

Ifj. Pintér Imre ügyvezetô

Szergény a neve annak a kis falunak, melynek határában a
Pintér család, apa és fia gazdálkodik. A 350 lakosú Szergény
község a Marcal mentén, Vas megyének a legkeletibb részén 
a Celldömölki járásban található. A falu mellett találjuk 
a Pintér Farm Kft. tejtermelô tehenészetét és gépmûhelyét. 
A Kft. ügyvezetôje ifj. Pintér Imre fogad minket.



el ér je a 100 da ra bot. Enn él na gyobb lét -
szám nö ve lés nek nem lát nom az ér tel -
mét, mert a ren del ke zés re ál ló bir tok -
mé ret nek ez az ál lat lét szám fe lel meg.
A cél zott ál lat lét szám el éré se után a ter -
me lés mi nô sé gi mu ta tó i nak ja ví tá sát
vesszük cél ba. Ez elôtt nyolc éve kezd tük
el a faj ta á ta la kí tó ke resz te zést. A meg lé -
vô hols te in-fríz ál lo mányt jer sey faj tá val
kezd tük el át ke resz tez ni. A ta pasz ta la tok
po zi tí vak, ezért foly tat juk az ál lo mány át -
ala kí tá sát. Po zi tív az, hogy ma gas ab bak
a bel tar tal mi ér té kek, át la go san 4,5%-os
zsír és 3,7-3,8%-os a fe hér je tar tal-
ma van a tej nek. A tej mennyi sé ge ke ve -
sebb ugyan, de ez a hát rány a tej el adá -
sa kor a mi nô sé gi fel ár ré vén ki e gyen lí tô -
dik. A ke resz te zés ered mé nye ként a jer -
sey faj ta jel leg lesz a do mi náns. Ezek az
ál la tok ki sebb tes tû ek, ki sebb sú lyú ak,
ezál tal a tej ter me lé sé hez ke ve sebb ta -
kar mányt hasz nál nak fel, jobb a ta kar -
mány hasz no sí tó ké pes sé gük, csök ken a
tej elô ál lí tá sá nak faj la gos költ sé ge. To -
váb bi elôny az, hogy jó val ke ve sebb az
ál lat egész ség ügyi prob lé ma, vagy is nô az
élet tel je sít mé nyük, ja vul nak a lak tá ci ós
mu ta tók. Már van nak a har ma dik vér vo -
nal ból 6-7 lak tá ci ót el ért te he ne ink.
Nagy hang súlyt fek te tünk a sza po ro dás -
bi o ló gi á ra, ná lunk ezt egy ál lat or vos fel -
ügye li. Az a ta pasz ta la tunk, hogy van
igény az ál ta lunk is ter melt, na gyobb bel
tar tal mi ér té kû tej re. A ve vôk ke re sik a
„há zi te jet”. A tô lünk vá sár ló Pan non tej
is ér té ke li a jobb mi nô sé get és kor rek ten
fi ze ti a mi nô sé gi fel árat. 

Biz to san tu dom, hogy de cem ber ben a
mi nô sé gi fel ár li te ren ként 15,22 Ft volt.
A mos ta ni nyo mott fel vá sár lá si árak idô -
sza ká ban is 11-12 Ft kör nyé kén van a
mi nô sé gi fel ár. A lé nyeg az, hogy ér de -
me sebb a mi nô sé gi igé nye ket mind job -

ban ki elé gí te ni, a mennyi sé gi mu ta tók
haj szo lá sa nem cé lunk. Te he ne ink na -
pon ta 20-22 li ter te jet ad nak, ha a 20%
-os mi nô sé gi fel árat hoz zá szá mít juk, az
meg fe lel a na pi 27-28 li te res ter me lés -
nek. A na pon ta ter melt 1400 li ter tej ér -
té ke sí té se fo lya ma to san vál to zik. Volt
olyan idô sza kunk, ami kor a meg ter melt
tej 2/3-át köz vet le nül a „Mo bil bo ci val”
ér té ke sí tet tük. Mint egy négy évig tar tott
ez a „hôs” kor szak, ek kor két „Mo bil bo -
ci val” folyt a köz vet len ér té ke sí tés. Most
ez az arány meg for dult, a köz vet len ér té -
ke sí té sünk le csök kent 1/3 arány ra. En -
nek több oka is van. A kör nyé ken több
tej ter me lô gaz da ság kezd te el a köz vet -
len ér té ke sí tést, ezál tal le csök kent a pi -
a ci ré sze se dé sünk. Má sik ok, hogy ne -
vet sé ge sen ol csó, 100 Ft alat ti áron kí -
nál ják a kül föl di 0,1%-os UHT-s te je ket a
szu per mar ke tek. Azt ta pasz tal juk, hogy
mi nél na gyobb a te le pü lés, ahol áru sí -
tunk, an nál ke ve sebb te jet tu dunk el ad -
ni. Az ál ta lunk ter melt tej nek a li te ren -
kén ti ára ko ráb ban 180 fo rint (brut tó)
volt, bô más fél év vel ez elôtt emel tük fel
200 (brut tó) fo rint ra. Kény te le nek vol -

tunk emel ni az áron, mert nö ve ked tek az
ér té ke sí tés költ sé gei. Az ön kor mány za -
tok egy re több hely pénzt kér nek. En nek
ér zé kel te té sé re jegy zem meg, hogy
köz te rü let hasz ná lat cí mén a cell dö-
möl ki ön kor mány zat nak éven te mint egy
500.000 Ft-t fi ze tünk. Költ sé ge ink nö ve -
ke dé se mi att ar ra kény sze rü lünk, hogy a
ke ve sebb be vé telt adó áru sí tó he lye in ket
meg szün tes sük. Amennyi ben a köz vet len
ér té ke sí té sünk to vább csök ken, el ér het -
jük azt a ha tárt, mi kor már ez nem foly -
tat ha tó gaz da sá go san, ak kor pe dig az
ér té ke sí tés nek ezt a for má ját meg kell
szün tet ni. 

z Mi lyen mód sze re ket al kal maz nak a
te he nek ta kar má nyo zá sá ban, hi szen
a jer sey te he ne ké el tér a töb bi tôl.
Kap-e ezen a té ren va la ki tôl szak mai
se gít sé get?

z A ta kar má nyo zás ra sza ko so dott cé gek
az or szá go san le gel ter jed tebb faj tá ra a
hols te in-fríz re dol goz ták ki a re cep tú rá ju -
kat. A jer sey te he nek ta kar má nyo zá sa
el tér et tôl. Az el té rés az zal ma gya ráz ha -
tó, hogy a ki sebb tes tû, fi no mabb test -
fel épí té sû faj tá ról van szó, mely ke ve -
sebb, jó mi nô sé gû ta kar mányt igé nyel.
Ke vés ta kar má nyo zá si szak em ber van,
aki a jer sey faj ta ta kar má nyo zá sá val be -
ha tó an fog lal ko zik. Az All tech Hun gá ria
Kft. part ner eb ben, tô lük kor rekt szak mai
se gít sé get ka punk. Ar ra tö rek szünk, hogy
mi nél több ta kar mányt tud junk meg ter -
mel ni és csak a leg szük sé ge seb bet vá sá -
rol juk meg. Az itt élô pa raszt em be rek
év szá za dos gaz dál ko dá si gya kor la tá ban
ki a la kult és jól be vált ta kar má nyo zá si fo -
gá so kat ele ve nít jük fel, így pél dá ul már a
har ma dik éve ter mesz tünk bí bor he rét,
mely itt a Ke me nes al ján jó ter mést ad.
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A má ju si ka szá lás sal be ta ka rí tott nö -
vény nek na gyon op ti má lis a táp anyag tar -
tal ma. Az idén meg nö vel tük a ter mô te -
rü le tét, így az éves sze názs szük ség le -
tünk már most biz to sít va van. A bí bor-
he re be ta ka rí tá sa után má sod ve tés ként
ku ko ri cát ve tünk. Ta pasz tal ha tó, hogy az
így ter mesz tett ku ko ri ca jobb ter mést ad,
mi vel az elôt te ter mesz tett pil lan gós gya -
ra pí tot ta a ta laj táp anyag tar tal mát. Ez jó
pél dá ja an nak, hogy a föld te rü let nö ve lé -
sé nek vé ges le he tô sé gét úgy tud juk
kom pen zál ni, hogy egy év ben két szer ve -
tünk, két faj ta nö vényt ter mesz tünk az
adott táb lán. Hasz nál juk a ta kar má nyo -
zás ban a za bos bük könyt is sze názs nak.
Van nak olyan vé le ke dé sek, hogy ez olyan
„sem mi nö vény”. Mi a nö ven dék ál lo má -
nyunk ta kar má nyo zá sá ra ke vés ab rak kal
ki e gé szít ve zö mé ben ezt hasz nál juk és
mi ni má lis ra csök ken tet tük a si ló ete té -
sét. Ne künk be vált ez a mód szer, jól fej -
lôd nek az ál la ta ink. Be ál lí tot tuk a ta kar -
má nyok kö zé az au gusz tu si be ta ka rí tá sú
mo hart is. Már jó hét éve csi nál juk, hogy
a te he nek nek pil lan gós ta kar mány nö vé -
nyek bôl ki zá ró lag sze názst ké szí tünk. Ak -
kor ta ka rít juk be bá lá zás mód sze ré vel,
ami kor az a leg jobb mi nô sé get ad ja.
A tö meg ta kar má nyok te kin te té ben, most
ott tar tunk, hogy 60%-ot tesz ki a pil lan -
gós nö vé nyek bôl ké szí tett sze názs ará -
nya és 40%-ot pe dig a si ló ku ko ri ca. Ezt
a fo lya ma tot jó nak tart juk és a jö vô ben
ar ra tö rek szünk, hogy nö ve ked jen a pil -
lan gó sok ará nya. Az ab rak ta kar má nyok
kö zött kis menny iség ben meg ta lál ha tó
az ext ra hált nap ra for gó, il let ve szó ja da ra.
Ez utób bi saj nos nem GMO-men tes.
Ezek re azért van szük ség, hogy a több fé -

le fe hér je és ami no sav-szük ség le tet ki
tud juk elé gí te ni. Meg vál toz tat tuk a pre -
mi xet is, az volt dön té sünk ben a mér va -
dó, hogy a kü lön bö zô ás vá nyi anya go kat,
nyo me le me ket szer ves kö tés ben tar tal -
maz za a ke ve rék, mert an nak a hasz no -
su lá sa ma ga sabb fo kú és ter mé szet kö -
ze libb. 

z Ál lat egész ség ügyi szem pont ból mi
jel lem zi a jer sey ál lo mányt? 

z Élet tel je sít mény te kin te té ben fe lül múl -
ja a hols te in-fríz faj tát, ez a lak tá ci ós tel -
je sít mény – szá ma egy ér tel mû en iga zol -
ja. Már van olyan ke resz te zés bôl szár ma -
zó te he nünk, mely hat lak tá ci ót tud hat a
há ta mö gött. Ál la ta in kat mé lyal mos, kö -
tet len tar tás sal tart juk, min den má so dik
nap al mo zunk. A mé lyal mos tar tás el len -
ére láb vég be teg sé gek csak el vét ve for -
dul nak elô. Er re az a ma gya rá zat, hogy
erô sebb a cson to za tuk, erô sebb a láb -
szer ke ze tük. A kör mö lés nél le het min d-
ezt meg ta pasz tal ni, azál tal hogy ne he -
zeb ben le het a mû ve le tet el vé gez ni, mert
jó val ke mé nyeb bek a kör mök, mint a
hols te in-fríz faj tá nál. A jer sey bor jak kis
súllyal 25-30 ki ló val szü let nek, ezért a
ne héz el lés nem gya ko ri. Két na pig van -
nak az is tál ló ban, ad dig meg ta nul nak in -
ni, utá na egye di el he lye zés be ke rül nek.
Tel jes te jet 9 hé tig kap nak. Ez idô alatt
meg erô söd nek és cso por tos tar tás ba
ke rül nek. A tü dô gyul la dás, il let ve has me -
nés rit kán for dul elô, ta valy csak egy szer
volt ilyen prob lé mánk. A tôgy be teg sé gek
elô for du lá sa és szo ma ti kus sejt szám ala -
ku lá sá nál lé nye ges el té rést a ke resz te -
zett ál lo mány nál nem ta pasz ta lunk.

z Tud nak-e él ni a ki írt pá lyá za ti le he -
tô sé gek kel?

z A ter me lés hez kö tött tá mo ga tá so kat
na gyon jó nak tar tom. Ter mé sze tes, hogy
élünk a pá lyá zat ad ta fel kí nált le he tô sé -
gek kel. Az elô zô év ben fe je zô dött be két
pá lyá za ti be ru há zá sunk, en nek ered mé -
nye ként épült meg a fe jô há zunk és vá sá -
rol tuk egy új ete tô ko csit is. Pá lyá za ta ink
na gyobb ré szét én írom. Volt rá pél da,
hogy a tel je sen szak mai ala pon írt pá lyá -
za to mat nem fo gad ták el, majd meg írat -
tam azt pro fi pá lyá zat író val, ami nyert is,
mert az il le tô tud ta, hogy mi lyen el bí rá lá -
si szem pon tok nak kell meg fe lel ni.

Az zal, hogy Gyu ri ca pro fesszor lett az
MVH el nö ke, ar ra szá mí tok, hogy gya kor -
la ti a sabb, em ber kö ze libb lesz a szer ve -
zet mû kö dé se, és csök ken ni fog majd a
bü rok rá cia. Ne künk volt már olyan el le -
nôr zés be ré szünk, ami kor ab ba kö töt tek
be le, hogy mi ért nem fe hér a fu ga a já -
ró la pon, meg a mos dó ba a csem pé zett
fa lon. 

z A te he né szet ben hogy old ják meg a
mun ka szer ve zé sét? Hány em ber nek
ad mun kát a vál lal ko zá suk?

z A gaz da ság ban össze sen hét em bert
fog lal koz ta tunk. A gé pe sí tett ség nek kö -
szön he tô en a te he né szet ben há rom dol -
go zót al kal ma zunk. Ez nem a leg he lye -
sebb ki fe je zés, hogy al kal ma zott, in kább
a mun ka társ az, ami le fe di en nek a kap -
cso lat nak a tar tal mát. Mi tu laj do no sok is
vé gez zük a ránk esô mun kát, köl csö nö -
sen ki e gé szít ve egy más te vé keny sé gét.
A te he né szet ben na pon ta ket ten vég zik
az ál la tok gon do zá sát, egy pe dig a sza -
bad nap ja it töl ti. Nincs kü lön fe jô be ál lít -
va, ez is ré sze a na pi mun ka vég zés nek.
A fe jô ház hoz ve ze tô utat egy ko ri pro -
fesszo rom ta ná csá ra hall gat va 3%-os
lej té sû re épí tet tük, így a te he nek a vá ra -
ko zás és las sú elô re hal adás alatt a gra -
vi tá ció tör vény sze rû sé gé nek meg fe le lô en
meg sza ba dul nak je len tôs mennyi sé gû
bél sár tól és vi ze let tôl, így a fe jô ház ba ér -
ve ke ve seb bet ürí te nek, ezál tal könnyeb -
bé vá lik an nak tisz tán tar tá sa. A fe jô ház,
me lyet ta valy ÁTK-s be ru há zás ke re té ben
a deb re ce ni szék he lyû Da iry Dáv Kft. ké -
szí tett, egy Full wo od 2x8 ál lá sos, hal szál -
kás rend sze rû. A be ren de zés mé ri a fejt
tej mennyi sé gét, hô mér sék le tét és ve ze -
tô ké pes sé gét. Ez utób bi se gít sé gé vel a
tôgy gyul la dá sos egye de ket ki szûr jük és
el kü lö nít jük. Az el len ôr zés ré sze még a
he ti két al ka lom mal reg gel és es te min -
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z Dr. Sza bó Lász ló, a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té ri um par -
la men ti ál lam tit ká ra a stra té gi ai meg áll apo dás kap csán el -
mond ta „Je len leg több mint hat van cég kö tött már stra té gi ai
meg áll apo dást a kor mánnyal, ezek a cé gek ed dig 13.500 új
mun ka he lyet hoz tak lét re, s ezt a szá mot az Al föl di Tej to vább
fog ja nö vel ni. A cég több mint 100 ma gyar ter me lô tu laj do ná -
ban van, így a tej ma gyar alap anya gok ból ké szül, en nek kö -
szön he tô en vi lág szín vo na lú ter mé ket tu dunk elô ál lí ta ni.” 

z A ma gyar tej üze mek ál tal fel dol go zott nyers anyag a vi lág egyik
leg ma ga sabb szín vo na lú ter mé ke, min dez azt mu tat ja, hogy
van le he tô ség a ma gyar élel mi sze ri par ban – je len tet te ki.
A stra té gi ai meg áll apo dás lé nye gé ben a tej ter mé kek ex port
pi a cok ra jut ta tá sát és a tej fel dol go zá sát se gí ti majd elô. 

Mély ku ti Ti bor, az Al föl di Tej Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó ja el mond -
ta: a ma gyar ter me lôi cso port szá má ra ki emelt je len tô sé gû a
meg áll apo dás, amely tí zé ves mun ká juk el is me ré se.

A vál la lat nak je len leg 700 dol go zó ja van, ame lyet to vább sze -
ret né nek bô ví te ni, és a jö vô be ni ter ve ik kö zött sze re pel a két
üzem – deb re ce ni és szé kes fe hér vá ri – to váb bi fej lesz té se, ka -
pa ci tás bô ví té se – mond ta az ügy ve ze tô. A vál la lat köz vet ve, az
alap anyag-be szál lí tók kal együtt több mint 10 ezer em ber nek ad
mun kát – tet te hoz zá.
z A tej ter me lôi cso port Haj dú-Bi har me gyé ben 23 ter me lô tag -
gal ala kult meg 2003-ban, ma már több mint 100 ter me lô tag -
juk van. Ala ku lás után két év vel vá sá rol ták meg a fel szá mo lás
alatt ál ló szé kes fe hér vá ri tej üze met. Ak kor a ha vi ár be vé tel 500
mil lió fo rint volt, je len leg az üzem na pi 600 ezer li ter te jet ké -
pes fel dol goz ni, ha vi ár be vé te le meg ha lad ja a 3 mil li árd fo rin -
tot. A cég ér té ke sí tés bôl szár ma zó net tó ár be vé te le 2014-ben
meg ha lad ta a 40 mil li árd fo rin tot, a bel föl di ér té ke sí tést 120
szá za lék kal tud ták nö vel ni az elô zô év hez ké pest.

Az Al föl di Tej az or szág egyik leg na gyobb tej fel vá sár ló já vá nôt te
ki ma gát, mi u tán az idén ja nu ár ban egy mil li árd fo rin tos tô ke-
eme lést haj tot tak vég re és meg vá sá rol ták a Fri es land Cam pi na
deb re ce ni tej fel dol go zó üze mét. Az Al föl di Tej KFT. a ha zai ipa ri
nyers tej-ter me lés 26 szá za lé kát dol goz za fel. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

den te hén nél al kal ma zott pró ba fe jés,
mely nek so rán az el sô ki fejt tej su ga ra kat
kont roll-fo lya dék kal vizs gál juk meg. A te -
jet fel vá sár ló Pan non tej kép vi se lô je elô re
be nem je len tett idô pon tok ban el le nôr zi
a tej mi nô sé gét, már csak ezért is meg
kell fe lel ni a mi nô sé gi el vá rá sok nak.
A te he né szet ben nem al kal ma zunk szá -
mí tó gé pes nyil ván tar tást, az ál la tok ada -
ta it ha gyo má nyos te hén kar ton-rend sze -
ren ve zet jük, az egye den ként fejt tej
mennyi sé gét táb lá zat ban kéz zel ír va rög -
zít jük. A tej mennyi ség-vissza esést pro du -
ká ló egye det ál lat or vos se gít sé gé vel vizs -
gál juk. A kar ton nak elô nye, hogy a dol -
go zók is hoz zá mer nek nyúl ni, rá tud nak
ve zet ni ada to kat, min den ki szá má ra hoz -
zá fér he tô esz köz, egy sze rûb ben meg old -
ha tók a na pi te en dôk. A tej ér té ke sí té sét
két gép ko csi ve ze tô vel tud juk meg ol da ni. 

z Mi lyen le he tô sé gek van nak a mos -
ta ni ala csony tej fel vá sár lá si árak
mel lett a fej lesz tés re? Tud nak-e
elôbb re jut ni ezen a té ren?

z A fej lô dés alap ja, hogy tud junk fej lesz -
te ni, fo lya ma to san meg újul ni. Vár juk az
új cik lus ra ki írt pá lyá za to kat. Mi u tán na -
gyon ki csi gaz da ság va gyunk és terv sze -
rû en, ala csony költ ség gel pró bá lunk gaz -
dál kod ni, a mos ta ni te já rak mi att nem
va gyunk vesz te sé ge sek, de nye re ség
sem kép zô dik. A gé pe la dás te rü le tén
nem ír tak most ki pá lyá za tot, így ezen a
te rü le ten sem szá mí tunk na gyobb be vé -
tel re.

z Mi a vé le mé nye ar ról, ho gyan ke ze -
li a mos ta ni hely ze tet a Tej Ter mék-
ta nács?

z Jó do log nak tar tom, hogy a ke res ke -
del mi lán cok nagy ré sze tag ja lett a Ter -
mék ta nács nak. En nek a kap cso lat nak a
jó té kony ha tá sát nem lát ni az üz le tek -
ben. Na gyobb hang súlyt kel le ne fek tet ni
ar ra, hogy a vá sár lók a ma gyar tej és tej -
ter mé ket ve gyék meg. Ná lunk még nem
tu da to sult kel lô kép pen az a fel is me rés,
hogy a vá sár ló a ma gyar ter mék vá lasz -

tá sá val a ma gyar me zô gaz da sá got se gí ti.
Nem elég fi gye lem fel kel tô a ma gyar ter -
mé kek je lö lé se, ezt a fo gyasz tók fe lé
mar ke tin gesz köz be ve té sé vel le het ne fo -
koz ni. Meggyô zô dé sem, hogy van annyi -
ra tu da tos a ma gyar vá sár ló, hogy ak kor
is meg ve szi a ma gyar ter mé ket, ha az 20
fo rint tal drá gább.

Úgy gon do lom, hogy az Ag rár ka ma ra
és a Ter mék ta nács jobb, ha té ko nyabb
együtt mû kö dé se is tud na se gí te ni ezen a
hely ze ten. Jó do log nak tar tom, hogy az
Ag rár ka ma ra se gí ti a he lyi pi a cok mû kö -
dé sét. Kí vá na tos len ne, ha a gaz dál ko -
dót ke ve sebb fö lös le ges ad mi niszt rá ció
ter hel né. Jó len ne, ha a kü lön bö zô el le -
nôr zô szer ve ze tek part ner nek és nem el -
len ség nek te kin te nék a gaz dát. A NAV
ré szé rôl ná lunk, mint ter me lôk nél né -
hány ezer fo rin tos hát ra lék mi att ké pe -
sek jegy zô köny vet fel ven ni, de a sok mil -
li ár dos ÁFA-tar to zás ba ke rült vál lal ko zá -
sok ese tén te he tet le nek.
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Stratégiai megállapodás a kormány és az 
Alföldi Tej Értékesítô és Beszerzô KFT. között

Stratégiai együttmûködési megállapodást írt
alá a kormány az Alföldi Tej Kft.-vel hétfôn,
július 6-án, Budapesten, a Külgazdasági és
Külügyminisztériumban.



ma gyar tar ka faj ta ôsé nek el sô
meg je le né se Má ria Te ré zia ide jé re
te he tô, ami kor a tö rök hó dolt ság

után üre sen ma radt fal vak ba sváb, szász,
ba jor te le pe sek ér kez tek, akik hoz ták ma -
guk kal a szi men tá li faj tát is. Az iga zi te nyész -
tés, a faj ta ki a la ku lá sa az 1850-es évek re
te he tô, ek kor hoz ták be az el sô te li vér szi -
men tá li bi ká kat a Bony hád va ras di Dôry-ek
és in dult el egy jól te je lô faj ta ki a la kí tá sa.
A bony há di pi ros tar ka táj faj ta a XIX. szá zad
vé gén ala kul ki, jó te je lô ké pes sé ge és szép
for má ja okán Fe renc Jó zsef csá szár az
1896-ban meg tar tott ez re dé ves ki ál lí tá son a
Bony hád ról ki ál lí tott 6 egyed mind egyi két
arany me dál ki tün te tés ben ré sze sí tet te.

A XX. szá zad ele jén a ma gyar tar ká nak
dön tô sze re pe volt a ha zai mo dern tej gaz -
da ság meg te rem té sé ben. Te nyész té sé hez
köt he tô a te nyész tô egy le tek (mai te nyész -
tô szer ve ze tek elô dei) me ga la ku lá sa, a
te nyész bi kák „köz te nyész tés be adá sa”,
a törzs köny ve zés és a kül le mi bí rá lat meg -
kez dé se. A ma gyar or szá gi tej ter me lés el -
len ôr zés in téz mé nyi alap ja it 1910-ben Új -
he lyi Im re fek tet te le, ek kor kez dô dött meg
a mo dern ér te lem ben vett tel je sít mény -
vizs gá lat. A ’70-es éve kig a ma gyar tar ka
Ma gyar or szág meg ha tá ro zó szar vas mar ha
faj tá ja volt. Ezt el sô sor ban jó al kal maz ko -
dó ké pes sé gé nek, ki vá ló vá gó ér té ké nek,
va la mint hús mi nô sé gé nek és nem utol só
sor ban ma gas bel tar tal mi ér té kû te jé nek
kö szön het te. A faj ta leg na gyobb erôs sé ge
nap ja ink ban is sok irá nyú hasz no sít ha tó sá -

A magyartarka fajta fejlôdése töretlen

gá ban rej lik, így fejt és nem fejt (hús hasz -
no sí tá sú) vál to za ta is mél tán nép sze rû a
te nyész tôk kö ré ben.

Ma az 1989-ben me ga la kult Ma gyar tar -
ka Te nyész tôk Egye sü le te lát ja el a ma -
gyar tar ka faj ta fenn tar tá sát, ge ne ti kai fej -
lesz té sét, nem zet kö zi kép vi se le tét az eu ró -
pai- és vi lág szö vet ség ben.

Egye sü le tünk tag lét szá ma 1353 ter mé -
sze tes és jo gi sze mély, 28.670 te hén van
tag ja ink tu laj do ná ban. Tag lét szá munk sta -
bil, sôt nö vek szik azon gaz da sá gok, gaz dák
szá ma, akik a faj ta te nyész té sét vá laszt ják. 

Az Egye sü let te nyész té si prog ram ja és
sza bály za tai le he tô sé get te rem te nek a te -
nyész té si mun ka ha té kony sá gá nak ja ví tá sá -
ra. Fel is mer ve azt a tényt, hogy a mo dern
Eu ró pa he gyi tar ka te nyész té sé ben ki e gyen -
sú lyo zott tej ter me lés mel lett, öko ló gi a i lag
sta bil, ki vá ló el len ál ló ké pes ség gel és
hosszú hasz nos élet tar tam mal bí ró te hén ál -
lo má nyok je len tik a ver seny ké pes ség ha tá -
ra it, te nyész bi ká ink már nem csak a tej- és

hús ter me lés re vo nat ko zó an ren del kez nek
te nyész ér ték kel, ha nem va la mennyi fon tos
fit nesz tu laj don ság ese té ben is. A ma gyar -
tar ka te nyész bi kák és ter mé ke nyí tô a nyag-
kész let az egye sü let tu laj do ná ban van nak.
A te nyész bi ka elô ál lí tás sper ma ter mel te tés
is az egye sü let fel ada ta.

A faj ta 2014. évi lak tá ci ós át lag ter me lé se
6061 kg tej volt 4,02% tej zsír és 3,50% tej -
fe hér je tar ta lom mal. A ket tôs-hasz no sí tá sú
vál to zat bi ka ne ve lô te he ne i nek – 2014-ben
136 egyed – kö zel fe le lak tá ci ós át lag ter me -
lés ben meg ha lad ja a tí ze zer ki lót. Nem csak
a kon cent rált tej ter me lés a faj ta erôs sé ge,
ha nem a ki vá ló vá gó ér ték és a kor sze rû hús -
mi nô ség (már vá nyo zott, por ha nyós) is. A ma-
gyar tar ka e te kin tet ben fel ve szi a ver senyt a
nagy tes tû hús mar ha faj ták kal, ezért hús hasz -
nú anya te hén tar tás ban is ver seny ké pes al -
ter na tí vát je lent. A faj ta a hí zó a la pa nyag elô -
ál lí tás ban fon tos ér ték mé rô tu laj don sá gok -
ban is je les ke dik; ki vá ló bor jú ne ve lô ké pes -
ség, jó le ge lô- és gu lya kész ség jel lem zi. 

A gya kor la ti (üze mi) ta pasz ta la tok és a
vá lasz tá si ered mé nyek (2014-ben a 205
nap ra kor ri gált vá lasz tá si súly a ma gyar tar -
ka bi ka bor jak ese té ben 240 kg bi kák nál,
237 kg üszôk nél!) azt mu tat ják, hogy a
ma gyar tar ka ki vá ló an al kal maz ko dik a ma -
gyar or szá gi szél sô sé ges gye pa dott sá gok -
hoz, ilyen kö rül mé nyek kö zött is biz to sít ja a
bor jú tö rés men tes fej lô dé sé hez szük sé ges
tej mennyi sé gét.

Éven te a re gi o ná lis ki ál lí tá so kon be mu -
tat juk te nyész tô ink leg szebb egye de it, ahol
show bí rá la to kon sza ka va tott sze mek dön -
tik el a be mu ta tott egye dek sor rend jét és
vé gül a bí rá lat vé gén meg ne ve zik a te -
nyész tôi nagy dí jas egye det. 

Min den év ben, tél vé gén 7 ré gi ó ban re gi -
o ná lis köz gyû lé se ket tar tunk, ahol be szá -
mo lunk az egye sü let mun ká já ról, a szar vas -
mar ha te nyész tés sel kap cso la tos ak tu á lis
hely zet rôl. Szak mai na pun kon egy te nyé -
szet be lá to ga tunk el, ahol egy elô adás ke -
re té ben az ak tu á lis prob lé mák ról be szé lünk,
majd meg te kint jük a te nyé szet leg szebb
egye de it. Így az egye sü let te nyész tôi mun -
ká ja köz vet le nül a be mu ta tott egye de ken
ke resz tül is le mér he tô!

Az egye sü let el múlt 25 éve alatt igye kez -
tünk a ma gyar tar ka-faj ta fej lô dé sét, tag ja -
ink ér de ke it szem elôtt tart va mun kál kod -
ni, re mél jük ez si ke rült is.

2 DR. FÜL LER IM RE
Ma gyar tar ka Te nyész tôk Egye sü le te

ügy ve ze tô igaz ga tó
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Fajtabemutató a Hódmezôvásárhelyi Kiállításon – Fotó: MTE arhív

Magyartarka tenyészbika

A földmûvelésügyi miniszter a Magyartarka Tenyésztôk Egyesülete szakmai
napján 2015. június 25-én Szentkirályon elmondta, a Kormány nem hagyta
magára a szarvasmarha ágazatot, számos intézkedést tett és tesz napjainkban
is annak felemelkedéséért. Fazekas Sándor kiemelte, hogy örvendetes módon 
a szarvasmarha ágazat is növekedési pályára állt. A tehén állomány folyamatos
növekedésén belül a magyartarka létszáma is növekszik. Dr. Füller Imrét, 
a Magyartarka Tenyésztôk Egyesületének ügyvezetô igazgatóját a szakmai nap
kapcsán arra kértük, mutassa be az egyesületet.

Fotó: G. Szoldi
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Kaposszekcsôn a politika megint
visszalopódzott az agráriumba

10 évig fô ag ro nó mus és el nök he lyet tes
vol tam. El nök nek 1984-ben vá lasz tot tak
meg, vagy is 31 éve töl töm be az el nö ki
tisz tet.

Mind egyik kor nak meg volt a ma ga jel -
leg ze tes sé ge. Ami kor az egye tem el vég -
zé se után ide ke rül tem, ak kor kez dô dött
el a nagy üze mek ki a la kí tá sa, a táb lá sí -
tás, te le pek épí té se stb. Az utá na kö vet -
ke zô 25-30 év volt az, ami kor szak ma i -
lag le he tett dol goz ni. A rend szer vál tás
után is mét be lo pó zott a po li ti ka az éle -
tünk be. Az ener gi ánk nagy ré szét ar ra
kell for dí ta ni, ho gyan tud junk tal pon ma -
rad ni, mit kell ten ni ah hoz, hogy túl él jük
az újabb be a vat ko zást. Most az a nagy
gon dunk, hogy me gint sok lett a po li ti ka!

z Az or szág ban egye dül itt mû kö dik
szim bi ó zis ban a bio eta nol és bi o gáz
üzem. Mi lyen ered mé nye ik, ta pasz ta -
la ta ik van nak? 

z A me zô gaz da sá gi üze mek ben épí tett
bi o gáz üze mek mû kö dé se na gyobb részt
vesz te sé ges, több he lyen már be is zár -
ták azo kat. Úgy lát juk, hogy a kor mány a
meg úju ló ener gia hasz no sí tást az új pak -
si be ru há zás ja vá ra hát tér be szo rít ja. Ez
meg nyil vá nul ab ban, hogy az erô mû ben
ter melt ára mért egy re ala cso nyabb át vé -
te li árat ka punk. Az or szág ban egye dü lál -
ló mó don a mi bi o gáz üze münk ben ke -
let ke zett hôt a szom szé dunk ban lé vô
Dom bó vá ri Ag rár-Bé ta kft. eta nol üze me
hasz no sít ja. En nek el len ére bi o gáz üze -
münk mû köd te té se nem sé ta ga lopp.
A mo dern esz kö zök kel fel sze relt üzem
gyak ran meg hi bá so dik, kö rül mé nyes az
al kat ré szek hez va ló hoz zá ju tás.

z Csa va ri Zsolt ál lat te nyész té si ág a-
zat ve ze tô tôl kér de zem, hogy a te je lô
szar vas mar ha-tar tás te rén, mi lyen
ho za dé ka van a két cég ál tal üze mel -
te tett be ren de zés nek?

z Bi o gáz üze münk 2011-ben ké szült el,
mely 1688 kw áram ter me lé sé re ké pes.
Rá két év re épült meg szom szé dunk eta -
nol üze me. Az eta nol gyár tás hoz éven te
fel hasz nált 15-20 ezer ton na ku ko ri ca
fel dol go zá sa so rán je len tôs mennyi sé gû
szesz mos lék ke let ke zik. A szesz mos lék
15 szá za lé kát a te he nek ta kar má nyo zá -
sá ban, na gyobb ré szét pe dig a bi o gáz
üzem ben, mint alap anya got tud juk hasz -
no sí ta ni. A ser té sek ete té sé re ez a mos -
lék nem al kal mas, mert nincs meg old va
a fo lyé kony ta kar mánnyal ete tés, er re
újabb be ru há zás ra len ne szük ség. Az
erô mû alap anya gá ul szol gál még a te he -
né szet ben és a ser tés te le pen ke let ke zô
trá gya. Ezen kí vül az üzem nek szük sé ge
van egyéb nö vé nyi ere de tû szer ves anya-
g ra is. Er re a cél ra a ter mény szá rí tó ból
ki ke rü lô ros ta al jat, és a te he nek ta kar -
má nyo zá sá ra is hasz nált cu kor cir kot
hasz ná lunk. A bi o gáz üzem be fel hasz ná -
lan dó alap anya go kat a te hén és ser tés
trá gyát is a fel hasz ná lás he lyé re trak tor -
ral szál lít juk, mert azok több ki lo mé te res
tá vol ság ra van nak.

A bi o gáz üzem ben ke let ke zett hô e ner -
gi át az eta nol gyár tá sá hoz szük sé ges
me leg víz elô ál lí tá sá ra hasz nál juk fel, a
cse ré be ka pott szesz mos lék (CDF), me -

Kaposszekcsô Tolna megyében Dombóvártól hét kilométerre
délre, a 611-es fôút mellett található. A községben 1500-an laknak,
többségük magyar, ám jelentôs a német nemzetiség is. A volt 
szovjet laktanya területén megépült lakótelepen, a kedvezô
lakhatási körülmények miatt folyamatosan nô a lakosság 
létszáma. Itt mûködik a Kaposszekcsôi Mezôgazdasági Zrt.
amely a közelmúltban tartotta fennállásnak 55-dik évfordulóját. 
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Papp Nándor elnök

Csavari Zsolt állattenyésztési 
ágazatvezetô

Â

z Fej lesz té se ik rôl és a jö vô rôl Papp Nán -

dor, a Zrt el nö ke tá jé koz tat, aki Csa va ri

Zsolt, ál lat te nyész té si ág azat ve ze tô tár -

sas ágá ban fo gad. Az el ért ered mé nye -

ken kí vül fô leg az ér de kel min ket, hogy

egy ilyen a nagy gaz da ság nak ma nap ság

mi lyen gond jai van nak.

z Azt kell mon da nom, hogy vol tunk már
jobb hely zet ben is, most a me zô gaz da -
ság ban át po li ti zált hely zet van. Mi nagy -
gaz da ság nak szá mí tunk, mert 2130 ha
szán tón gaz dál ko dunk, és ez lett most a
vesz tünk. Ren del ke zünk a te rü let meg mû -
ve lé sé hez szük sé ges esz kö zök kel, 400 fe -
jôs te hén nel és sza po ru la tá val, 400 ko cá -
val és sza po ru la tá val, ter mény szá rí tó val,
táp ke ve rô vel. Van egy bi o gáz üze münk,
mely szo ros egy más ra u talt ság ban mû kö -
dik a szom széd gaz dál ko dó szer ve zet eta -
nol üze mé vel. A te rü le ti nagy ság alap ján
tá mo ga tást von nak el tô lünk. Eb ben a
hely zet ben föl ve tô dik a kér dés, hogy sza -
bad-e ne künk ezt a te rü le tet, ezt a gaz da -
sá got egy be tar ta ni? Nyolc van egy dol go -
zónk van, az ô meg él he tô sé gü ket is biz to -
sí ta nunk kell. Fo lya mat ban van a hely zet -
nek az át gon do lá sa. Itt tar tunk most. 

z El nök Úr! Az Ön éle te össze fo nó dott a
gaz da sá gé val, több mint há rom év ti ze -
de el nök. Vissza te kint ve az 55 év tör té -
ne té re, hogy lát ja, mely idô szak volt a
gaz da ság éle té ben a leg si ke re sebb?

z Gö döl lôn vé gez tem 1968-ban, és ke -
rül tem ide gya kor nok nak. Az tán 10 évig
dol goz tam a nö vény ter mesz tés ben, majd



lyet a te he nek ta kar má nyo zá sá ra hasz -
ná lunk 30 szá za lék szá raz anya got és
nagy já ból ugyan ilyen mennyi sé gû fe hér -
jét tar tal maz. En nek se gít sé gé vel je len -
tôs mennyi sé gû te hén tá pot tu dunk meg -
ta ka rí ta ni a hols te in-friz faj tá jú te he ne -
ink nél. Ko ráb ban 40-42 dkg táp ete té sé -
vel ál lí tot tunk elô 1 li ter te jet, a szesz -
mos lék ete té sé vel ez a mennyi ség 30
dkg-ra csök kent. En nek ré vén je len tôs
30 szá za lé kos mér té kû ab rak ta kar mányt
si ke rült ki vál ta ni. Ez éves szin ten 15-20
mil lió fo rin tos meg ta ka rí tást je lent. Ete -
té se nem okoz gon dot, mert a TMR-z ke -
ver jük és ete tô ko csik kal ke rül a te he nek
elé. Na gyobb mennyi sé gû szesz mos lé kot
nem tu dunk fel hasz nál ni, mert az mó do -
sí ta ná a ben dô ph. ér té két. Azt ta pasz -
tal tuk, hogy a szesz mos lék ete té se po zi -
tí van hat a tej ter me lés re, 5-10%-al nö -
ve ke dett a tej ter me lé sünk. Ez rész ben a
ben ne lé vô fe hér jé nek és an nak kö szön -
he tô, hogy jó té kony az ét ren di ha tá sa.
A te he nek nek jobb az ét vá gyuk, na gyobb
mennyi sé gû ta kar mányt fo gyasz ta nak,
ezál tal nö vek szik a ter me lé si tel je sít -
mé nyük.

Az erô mû ben ke let ke zô híg fáz ist (híg-
t rá gyát) a Ka posszek csôi Zrt és a Dom -
bó vá ri Ag rár-Bé ta Kft. is hasz nál ja a ta laj
táp anyag vissza pót lá sá ra, az 14. köb mé -
te res tar tály ko csik kal kerül kijuttatásra.

z A te je lô szar vas mar ha tar tás nak
me lyek a fôbb jel lem zôi az Önök gaz -
da sá gá ban?

z Kör nyé kün kön nagy mér ték ben vissza -
e sett az ál lat tar tás. Mi va gyunk az egyet -
len tár sas gaz dál ko dás a me gyé ben,
amely két ál lat fajt, ser tést és te he net is
tart. A szar vas mar ha te le pünk a 60-as
évek ben épült, majd a 80-es évek vé gén
kor sze rû sí tet tük. Ek kor tól kezd ve az ál la -
tok kö tet len tar tás sal van nak tart va a nö -
vek vô mé lyal mos is tál lók ban. Most van
fo lya mat ban, hogy a pi he nô te re ket le -

be to noz zuk. A be to no zott alj zat le he tô vé
te szi, hogy gyak rab ban tör tén jen majd a
kit rá gyá zás. Et tôl pe dig azt vár juk, hogy
csök ken ni fog nak majd a tô gye gész sé gü -
gyi prob lé mák. A fe jô há zunk 2x12 ál lá -
sos, hal szál kás rend sze rû. Te le pün kön a
Ris ka szá mí tó gé pes te le pi rá nyí tó prog ra -
mot hasz nál juk. 

Alap ve tô te nyész té si cél a jó láb szer ke -
zet, a jó tôgy fe lé pí tés és a jó tej ter me lô
ké pes ség ja ví tá sá val nö vel ni az ál lo mány
mi nô sé gi mu ta tó it. Adott a ge ne ti kai hát -
tér, olyan bi ká kat hasz ná lunk, ame lyek
se gí te nek meg va ló sí ta ni eze ket a cé lo -
kat. A tar tás tech no ló gi án kell ja ví ta nunk.

z Az egyes ág aza tok kö zött mi lyen
arány ban osz lik meg a gaz da sá guk
be vé te le?

z A be vé tel nél az ál lat te nyész té si ág azat
töb bet pro du kál, mint a nö vény ter mesz -
tés. A meg osz lás mint egy 60-40 szá za lé -
kos az ál lat te nyész tés ja vá ra. Ezen be lül
a ser tés és a te je lô te he né szet nagy já ból
fe le-fe le arány ban ré sze se dik a be vé tel
meg te rem té sé bôl. Az el múlt 55 év táv la -
tá ban az ese tek na gyobb több sé gé ben,
mint egy 2/3 arány ban a nö vény ter mesz -
tés volt a jö ve del me zôbb. Ál ta lá nos ság -
ban a mos ta ni fel té te lek és sza bály zók
ad ta le he tô sé gek a nö vény ter mesz tést
pre fe rál ják. A mi ese tünk ben is meg fi -
gyel he tô volt, hogy az ál lat te nyész tés ak -
kor ho zott töb bet a kony há ra, mi kor a
nö vény ter mesz té sünk te te mes ár ví zi
vesz te sé get volt kény te len el szen ved ni.
Az ál lat te nyész tés jö ve del me zô sé ge el len
szól, hogy na gyobb a mun ka erô szük ség -
le te, ezál tal na gyobb bér költ ség is ter he -
li. A kor mány ag rár po li ti ká já ban, mely az
ál lat te nyész tés re ösz tön zi a gaz dá kat,
sok kis ka pu van, mert ál lat tar tás nak szá -
mít az is, ha va la ki mé he ket vagy mond -
juk szür ke mar hát tart. Ezek nyil ván nin -
cse nek egy súly cso port ba mond juk a te -
je lô szar vas mar ha-tar tás sal. 

A szán tó te rü let csök ken té se so ká ig
nem érin tett ben nün ket. Most ta pasz tal -
juk, hogy van nak né há nyan, akik ko ráb -
ban nem az ag rá ri um ban dol goz tak és si -
ke rült ne kik va la mennyi tô két fel hal moz -
ni, most föl det vá sá rol nak és el kez de nek
gaz dál kod ni. Ez szá munk ra na gyon ked -
ve zôt len, mert az össze füg gô táb lák ból
nad rág szíj par cel lák lesz nek, me lyek lé te
ne he zí ti majd a nagy üze mi mû ve lést.

A mû ve lés ben lé vô föld te rü let bôl mint -
egy 600 ha az ami a Zrt. sa ját tu laj do na,
az még a til tás elôtt ke rült a hoz zánk.
A töb bi te rü le tet ma gán sze mé lyek tôl, a volt
TSZ ta gok tól bé rel jük, ál lam tól bé relt te rü -
le tünk nincs. Rész vé nye se ink szá zan van -
nak, a rész vé nyek idôn ként gaz dát cse rél -
nek, osz tód nak il let ve kon cent rá lód nak is.

z A he lyi ség fa lán lé vô el is me ré sek,
re lik vi ák azt mu tat ják, hogy je len tôs
ered mé nye ket ér tek el a gaz dál ko -
dás ban az elô zô rend szer ben és ma
is büsz kék rá. Eb bôl is lát ha tó hogy
erôs itt az össze tar to zás, és a múlt
meg be csü lé se. 

z Nagy hang súlyt fek te tünk to vább ra is
ar ra, hogy a mos ta ni dol go zó ink és nyug -
dí ja sa ink mi nél több szo ci ál is jut ta tás ban
ré sze sül je nek. Rész vé nye se ink nek, kik tôl
a föl det bé rel jük, ház tá ji jut ta tást adunk,
mely az el sô hek tár bér be adott föld után
20 arany ko ro na ér ték re szá mít va 70 ezer
fo rin tot je lent. Ka rá csony kor szo ci ál is se -
gélyt adunk, a te met ke zés ki adá sa i hoz
20 ezer fo rint tal já ru lunk hoz zá. 

Van egy ta vacs kánk, mel let te fa ház,
ott tud nak össze jön ni az akt ív és nyug dí -
jas tag ja ink. Egy szer re 40-50 em ber ké -
nyel me sen tud bu liz ni. Azt mond tuk,
hogy min den ki nek jár évi 1-2 bu li. Dol go -
zó ink kö zött van nak höl gyek is, ezért
ilyen kor ze né szek rôl is gon dos ko dunk.
Össze jö vünk itt ha tár szem le, ara tás
után, itt szervezzük a nyugdíjastalálkozót.
Ren del ke zés re bo csájt juk a há zat az ön -
kor mány zat és az is ko la ré szé re is.

z Ho gyan ér té ke lik a tej pi a con ki a la -
kult hely ze tet? 

z A tej pi a ci hely ze tet nem tud juk meg -
ítél ni, mi el szen ve dôi va gyunk a tör té né -
sek nek. Tag jai va gyunk a Ma gyar Tej Kft-
nek, ôk szer ve zik a tej át vé te lét. A tej nek
2/3 ré sze a Tol na Tej hez ke rül, a ma ra -
dék 1/3 mennyi sé gen pe dig a Csá nyi bi -
ro da lom és a Fi no-Fo od osz to zik. A mos -
ta ni át vé te li ár (a ri port ké szí té se kor) 76
fo rint nál jár.
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Biogáz és bioetanol üzem. Jól kiegészítik egymást.
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Javítanunk kell a tartás technológián

Â

Az idén nagy vál to zás ra a tej át vé te li
árá nál nem szá mol ha tunk. Re mény ke -
dünk, hogy az orosz-uk rán vi szony ren de -
zôd ni fog, és hely re áll a ko ráb ban ki a la -
kult ma ga sabb ár szint. A tej ala csony át -
vé te li árán va la mit kom pen zál a te he -
nen ként já ró tá mo ga tás, me lyet jö vô re
fog nak ki fi zet ni. Ar ra szá mí tunk, hogy ke -
vés vesz te ség gel, vagy null szal dó val
meg úsz hat juk az évet.

Kis kény szer szü net után vissza tér tünk a
Tej Ter mék ta nács ba, most is mét ta gok
va gyunk. Úgy érez zük, hogy kell egy szer -
ve zet, ahol tud juk erô sí te ni kö zös ér de ke -
in ket. Részt szok tunk ven ni a ter mék ta -
nács ál tal szer ve zett de monst rá ci ó kon is.

z El nök Úr! llyen gaz dag szak mai és
élet ta pasz ta lat tal a há ta mö gött, mit
üzen gaz da tár sa i nak? Az Ön meg fo gal -
ma zá sá val él ve, eb ben a „túl po li ti zált
lég kör ben” mi a he lyes cse lek vés?

z Azt üze nem, hogy le gye nek ki tar tó ak.
Oda kell fi gyel ni min den re és min den ki re.
Az in for má ció pénzt ér. Az in for mált ság nak
most na gyobb sze re pe van, mint va la ha.
Szek tor sem le ge sen kell néz ni a dol got és

azt kell ér té kel ni, hogy ki mit tesz le az
asz tal ra, ki mennyi vel já rul hoz zá a köz te -
her vi se lé sé hez a fog lal koz ta tás hoz.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Gó gány dû lô név fel te -
he tô en on nan kap ta
a ne vét, hogy egy kor

gug gon ülô ka pás nö vé nye ket
ter mesz tet tek ben ne. A szük -
sé gét vé ge zô em ber re mond -
ják, hogy gug gol. A ré gi idôk -
ben, táj di va to san mond va gug -
gon ül. Át vitt ér te lem ben hasz -
nál ták ezt a ki fe je zést a föl dön
kú szó, az az tör pe és ka ró ra
nem fu tó nö vé nyek re, hogy pél dá ul gug gon ülô bor só, bab stb.

z A meg be szél tek sze rin ti idô pont ban ér ke zünk. Nem kis meg le -
pe tést okoz va ez zel a ház igaz dá nak, Far sang Já nos nak az Arany -
tej Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó já nak, ki már el is fe lej tet te, hogy ezen
a na pon mi lyen „me rény let” ké szül el le ne. Gyor san ki vág ja ma gát,
ki vá lik az ôt kö rül ve vô hölgy ko szo rú ból, föl vesz ma gá ra egy pó lót
és kész sé ge sen áll ren del ke zés re a ri port el ké szí té sé hez. 

z Be ve ze tô ben azt kér de zem, hogy mi kor és mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött jött lét re az Arany tej Kft?

z Szö vet ke ze tünk ben mely a KFT-t lét re hoz ta a rend szer vál tás
után 1993-ban tör tént áta la ku lá sa kor a 267 tag ból nagy já ból
164-n vol tak azok, akik úgy dön töt tek, hogy ki vál nak. Ak kor ju há -
sza ti ág azat ve ze tô vol tam a szö vet ke zet ben és akt ív ré sze se an -
nak, hogy min den ki vel meg tud junk egyez ni ab ban, hogy ki, mi -
lyen va gyon részt vi gyen ki. Én nem érez tem jo gos nak, hogy bár -

mi fé le üz let részt ki vi gyek a kö zös bôl. Úgy gon dol tam, hogy azo kat
az anya gi ja va kat, me lye ket ko ráb ban apá ink, nagy apá ink ver ej té -
kes mun ká ja ré vén meg te rem tôd tek, azt nem sza bad szét vin ni.
A Szö vet ke zet áta la kí tá sa kor a gaz da ság ban hús mar hát tar tot -
tunk. Az üz let ré szek ki vi te le után 47 db hús mar ha ma radt. A gaz -
da ság töb bi ág aza tá ban is tö re dé ké re csök kent a szö vet ke ze ti va -
gyon. Ezek le fe dé sé re, mû köd te té sé re lét re hoz tunk szám sze rint
5. cé get, Kft-k, for má já ban, mely ben a szö vet ke zet ma radt a
több sé gi tu laj do nos. A to váb bi ak ban a szö vet ke zet, mint gesz tor
mû köd tet te hold ing sze rû en a lét re ho zott KFT-ket. Meg ma radt tag -
ja ink nak, kik már alig több mint 60-n vol tak, ad tunk 10.000 Ft ju -
tal mat. Ezt ôk nem vet ték fel, mert ez szol gált bel épô ül a Kft-be.
Az el nök ál tal ki ne ve zett ügy ve ze tôk nek 100.000 Ft volt a bel épô.
Így jött össze a törzs tô ke. A szö vet ke zet lett a leg na gyobb tu laj do -
nos, mi vel ap port ként pi a ci áron biz to sí tot ta a mû kö dés hez szük -
sé ges is tál lót és a ki szol gá ló he lyi sé ge ket. Ez a rö vid fej lô dés tör -
té ne tünk, 1993-ban így ala kult meg az Arany tej Kft. 

z Jól ér tem? Azt akar ja mon da ni, hogy a 47 db hús mar há ra
ala poz va hoz tak lét re egy a ne vé bôl ítél ve tej ter me lô cé get?

z Er re az a ma gya rá zat, hogy én min den kép pen tej ter me lés sel akar -
tam fog lal koz ni, mert az elô zô mun ka he lye men is ezt csi nál tam, eh -
hez ér tet tem, eb ben lát tam a jö vôt. Rá adá sul mi ab ban a hely zet -
ben kezd tük el a te je lô te he né szet meg ala po zá sát, mi kor An tal kor -
mány meg hir de tett prog ram ja sze rint a te je lô te hén ki vá gá sért
10.000 Ft-t fi ze tett a gaz da sá gok nak. Mint az érem nek, így min den
do log nak két ol da la van. Eb ben a hely zet ben, mi kor so kan sza ba -
dul ni akar tak a te je lô te hén tôl, ak kor nyo mott áron le he tett azo kat
meg vá sá rol ni a fel szá mo ló cé gek tôl. Em lék szem rá, hogy 36 te hén -
nel kezd tük a ter me lést. Gyor san kel lett emel lett in téz ni azt is, hogy
el ké szül jön a fe jô ház. Ezt az aka dályt is si ker rel vet tük, még pá lyá -
za ti pénzt is tud tam sze rez ni a be ru há zás hoz. A já rás ban mi vol tunk
a má so dik gaz da ság, mely nek fe jô há za volt. A ceg lé di me zô gaz da -

Aranytejet adó tehenek a Gógány dûlôben
A Nagykôrös határában Cegléd felé vezetô
411. út mellett a Gógány dûlôben találjuk az
Aranytej Kft. központját és tehenészeti telepét. 

A

Csaplár János ügyvezetô
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sá gi szak kö zép is ko la ta nu lói szá má ra a
gya kor la ti fog lal ko zá sok a mi gaz da sá -
gunk ban ke rül tek meg tar tás ra. A fej lesz -
tés kö vet ke zô etáp ja 1996-ra a Horn
kor mány ide jé re esik. Az ak ko ri me zô gaz -
da sá gi kor mány zat min den ter me lés be
be ál lí tott vem hes üszôt 60.000 Ft-t-al
ju tal ma zott. Ezt a le he tô sé get ki hasz nál -
va vá sá rol tunk több mint 100 db vem hes
üszôt. Így te hát eb ben az év ben be is fe -
je zô dött az ál lo mány meg ala po zá sa. Az -
óta nem vá sá rol tunk te he net. A nö ve ke -
dést sa ját sza po ru lat ból biz to sít juk. Je len leg a tel jes ál lo mány 700
db kö rü li hols te in-friz, eb bôl 317 db a te je lô te he nek szá ma.

z A te je lô szar vas mar hák ta kar mány szük ség le tét hogy ol -
dot ták meg? Va ló szí nû nek tar tom, hogy a nö vény ter mesz -
tés re a szö vet ke ze ti ro mo kon egy kü lön KFT-t hoz tak lét re?

z Jól gon dol ja. Ja va sol tam az ak ko ri nö vény ter mesz té si cég ve ze tô nek
a tár su lást, eset leg egy ket tôs ügy ve ze tés sel mû kö dô cég lét re ho zá -
sát. Pró bál ko zá som nem járt ered ménnyel. Men to runk tól az  ak ko ri
szö vet ke zet el nö ké tôl Sz. Tóth Lász ló tól és Kis tót Já nos né fô köny ve -
lô tôl köl csön zött pénz bôl si ke rült meg va ló sí ta ni a gaz dál ko dás alap -
ját, il let ve 310 ha bé relt föld re szert ten ni, eb bôl 180 ha le ge lô 130
ha volt a szán tó. A föld te rü let, me lyen gaz dál ko dunk ala csony arany -
ko ro na ér té kû ho mok föld. A szö vet ke ze sí tés elôtt szô lôt ter mesz tet -
tek raj ta. A mû velt te rü let lét szá ma az idei év tôl nö ve ke dett most 421
ha-n gaz dál ko dunk. Van ön tö zé ses te rü le tünk is, 16 ha nagy sá gú ez,
amin ön tö zé ses kul tú rát tu dunk ter mesz te ni. Az ön tö zô be ren de zés -
re si ke rült pá lyáz ni, vi szont az ön tö zô kút épí té sét sa ját for rás ból kel -
lett meg ol da ni. Ezt a prob lé mát úgy ol dot tuk meg, hogy két évig cu -
kor bor sót ter mesz tet tünk a Bon du ell nek, en nek a be vé te le fe dez te
ezt a költ sé get. Most az ön tö zé ses te rü le ten al ter na tív fû ke ve rék ter -
mesz té sé vel kí sér le te zünk. Négy ka szá lást ter ve zünk. En nek a fû ke -
ve rék nek ma gas a fe hér je tar tal ma, kel lô idô ben tör té nô be ta ka rí tá -
sá val ér té kes sze názst kész tünk be lô le. A rep ce és nap ra for gó da ra
ki e gé szít ve az idô ben be ta ka rí tott nagy fe hér je tar tal mú fû ke ve rék
sze názzsal je len tôs mér ték ben pó tol hat ja az im port szó ja da rát. A kí -
sér le te zés sel az is a cél, hogy ki le hes sen vál ta ni, vagy leg alább mér -
sé kel ni le hes sen az ame ri kai szó ja da rát.

z Tej ter me lô gaz da sá guk a me ga la ku lá suk óta fo lya ma to san
fej lô dik. Me lyek fej lô dé sük leg fon to sabb ál lo má sai?

z Kül sô be fek te tô be vo ná sá val és a meg lé vô ta gok ál tal vég re haj -
tott tö ke eme lés sel még 1996-ban si ke rült sta bi li zál ni és fej lô dé si
pá lyá ra ál lí ta ni a cé get. Volt egy mély pont a 2007-2008 év kö zött,
ami kor a tej fel vá sár lá si ára 60 Ft/l alá is
ment. A fej lesz té sek te rü le tén nincs me -
gál lás. Ki ak náz zuk az ak tu á lis pá lyá za ti
le he tô sé ge ket és be vé te lünk je len tôs ré -
szét a szük sé ges be ru há zá sok ön ré szé -
nek biz to sí tá sá ra for dít juk. Az Eu ró pai
Uni ós csat la ko zás után na gyobb hang -
súlyt kap tak a kör nye zet vé del mi be ru há -
zá sok. En nek ke re tén be lül épí tet tük meg
a szé na tá ro lón kat a híg és szi lárd szer ves
trá gya tá ro lót. Ete tô ko csit vet tünk, új
trak tor ke rült be szer zés re, fe lú jí tot tuk a
nö ven dék is tál lót. Az ál lat tar tás fel té te-

le i nek kor sze rû sí té se kap csán el ké szí tet -
tük az is tál lók fe dett ete tô te rét, fe lú jí tot -
tuk a fe jô há zat. Em lí tet tem már az ön tö -
zô rend szer meg épí té sét, mely szin tén
je len tôs be ru há zás nak szá mít.

z A te je lô szar vas mar há ra ala po zott
gaz da sá guk nak mi lyen be vé te li for rás
áll még ren del ke zés re? Az ala csony tej
fel vá sár lás ból szár ma zó be vé tel ki -
esést ho gyan tud ja kom pen zál ni?

z A cég be vé te lé nek egyet len be vé te li for rá sa van, ez a te je lô te -
he né szet ál tal ter melt tej el adá sá ból szár ma zik. A nö vény ter mesz -
tés tel jes mér ték ben a tej ág azat nak van alá rend el ve. Je len leg ott
tar tunk, hogy az 1 li ter te jen 13-15 Ft vesz te ség ter me lô dik. Az 1
li ter tej nek 93,50 Ft az elô ál lí tá si költ sé ge. Az ál ta lunk ter melt tej
3,75-os zsír tar tal mú 3,19% fe hér je tar tal mú, ext ra mi nô sé gû.
Most 75 Ft-ot ka pok li te ren ként (a ri port ké szí té sé nek idô pont já -
ban) a Kô rös tej Kft-tôl ér te. Vesz te sé get ter me lek, nincs tar ta lé -
kom. Már át él tem 2008 és 2010 kö zött egy ilyen idô sza kot. Még
egy szer nem fo gom ezt el szen ved ni. Amennyi ben nem emel ked -
nek az át vé te li árak, ra di ká lis lé pés re szá nom el ma gam. Az ál lam
nem kény sze rít het ar ra, hogy vesz te sé get ter mel jek, hogy a vesz -
te ség bôl 23 al kal ma zot tat el tart sak. Amennyi ben ma rad a tar tó -
san ala csony át vé te li ár, az ál lat te nyész tést meg szün te tem és
csak a nö vény ter mesz tést vi szem to vább 3 fô vel. 

z A tej ter me lés meg szün te té sén túl, nincs más meg ol dás a
hely zet ke ze lé sé re?

z Pró bá lom a ki u tat ke res ni. Le het, hogy meg hiz la lom a bi ká kat
és a bel föl di vá gó hi dak nak tör té nô ér té ke sí tés sel ki e gé szí tô be vé -
te li for rás hoz ju tok.

Meg egye zek a be szál lí tó im mal, akik tôl a nö vény ter mesz tés hez,
vagy a te he nek tar tá sá hoz bár mi fé le anya got vagy szol gál ta tást
vá sá ro lok, hogy, ké sôbb fi ze tek. 

Van en ged élyem a moz gó bol ti te vé keny sé gé re A na pi köz vet len
nyers tej ér té ke sí tés sel a tej egy ré szét el tud nám ad ni. 

Tej au to ma ták ban is gon dol kod tam, az is költ sé ges be ru há zás.
A leg ol csóbb au to ma ta 700 ezer Ft-ba ke rül. Ez zel a meg ol dá sok -
kal csak egy ré szét le het ne ér té ke sí te ni a tej nek.

A tej sa ját erôs fel dol go zá sá nak je len tôs költ ség von za ta van.
Te gyük fel, ha elô tud nám te rem te ni a for rá so kat, ak kor még ott
van a má sik nagy di lem ma, pi a co kat is kel le ne hoz zá ke res ni.

z Hogy lát ja, az ér dek kép vi se le tek és az ag rá ri u mot kép vi se -
lô köz tes tü le tek ké pe sek ar ra, hogy vál toz tas sa nak a tej ter -

me lôk egy re sú lyos bo dó hely ze tén?

z Az Ag rár ka ma ra me gyei kül dött je ként
és a Hols te in-friz Egye sü let or szá gos ve -
ze tô sé gé nek tag ja ként én ma gam is ki -
ve szem a ré szem a kö zös sé gi mun ká -
ból. A Tej Ter mék ta nács nak nem va gyok
a tag ja. Nem va gyok a tag ja, mert úgy
gon do lom, hogy a ter mék ta nács nem
ké pes be fo lyás sal len ni az át vé te li árak
ala kí tá sá ban.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓSA felújított fejôház

Fedett etetôtér



A hazai tejelô tehenészetek erjesztett
takarmányai (2014-2015.)

z Ál lat te nyé szé si Tel je sít mény -
vizs gá ló Kft. 2015. ja nu ár-
már ci us fo lya mán fel mér te,

hogy a ha zai te je lô te he né sze tek mi -
lyen er jesz tett tö meg ta kar má nyo kat
ké szí tet tek 2014. fo lya mán. Az át fo gó
fel mé rést nagy kö rül te kin tés sel vé gez -
ték el ter me lé sel le nô re ink, akik nek
ezú ton is kö szön jük ka to nás fe gye lem -
mel vég re haj tott mun ká ju kat. A kér dô -
í vet 422 te le pen töl töt ték ki, eb bôl
411 eset ben kap tunk ér té kel he tô vá la szo kat. A 2014- évi be -
ta ka rí tá sú szi lá zsok és sze ná zsok ada ta it dol goz tuk fel. A fel -
mé rés ered mé nyét a di ag ram mon lát hat ják.

A ha zai te je lô te le pe ken 2014-ben do mi nált a ku ko ri ca szi -
lázs (404 te lep) és a lu cer na szi lázs/sze názs (301 te lep). 

Meg le pô, hogy 2014-ben a rozs szi -
lázs és a rozs sze názs 71 te le pen volt
je len, ami 17,3%-os elô for du lá si arányt
je lent. Dön tô en ka lász há nyás elôtt,
vagy ka lász há nyás ban be ta ka rít va. 

A fô szi lá zsok és sze ná zsok azo no sí -
tá sa ne héz kes volt. Fô szi lázs és sze -
názs 56 te le pen ké szült, de ezek bo -
ta ni kai be so ro lá sát nem is mer jük.
Hoz zá kell ten ni, hogy to váb bi 24 te le -
pen er jesz tet tek olasz per jét. Összes -

sé gé ben te hát 80 te le pen volt in ten zív, kor sze rû, vagy ha gyo -
má nyos fû szi lázs és sze názs, ami 19,4% gya ko ri sá got je lent. 

A ke ve rék szi lá zsok azo no sí tá sa sem
volt egy ér tel mû. A bor sós ke ve ré kek ese -
té ben a ka lá szos több eset ben nem lett
meg ne vez ve, így annyit tud tunk meg áll -
apí ta ni, hogy a te le pek 7,1%-a al kal maz
bor sós ke ve rék szi lázst vagy sze názst.
Emel lett je len van nak a ro zsos ke ve ré -
kek, a za bos bük köny és a bú zás bük -
köny szi lá zsok. Ezek egy üt tes ará nya
10,1% (41 te lep).

A ga bo na szi lá zsok (tri ti ka le-, ár pa-,
zab-, bú za- és azo no sí tat lan ga bo na szi -
lá zsok vagy sze ná zsok) egy üt tes je len lé -
te 8,8% (36 te lep) volt 2014-ben. 

Ci rok szi lázst 32 te le pen ké szí tet tek
2014-ben, ku ko ri ca-ci rok ke ve ré ke szi -
lázst 9 te le pen, míg szu dá ni fû-szi lázst
mind össze 5 te le pen. 

Ned ves mel lék ter mé ke ket és ab rak ta -
kar má nyo kat is si lóz tunk nagy meny-
ny iség ben (ned ves ropp pan tott ku ko ri ca
– 43 te lep, cse me ge ku ko ri ca csu hé szi -
lázs – 22 te lep, si ló zott CCM – 12 te lep,
si ló zott ré pa sze let – 9 te lep, si ló zott al -
ma tör köly – 2 te lep és si ló zott sör tör köly
– 1 te lep).

Az er jesz tett tö meg ta kar mány-bá zis
kel lô en dif fe ren ci ált nak te kint he tô,
ami se gít a vá lo zé kony idô já rá si kö rül -
mé nyek okoz ta koc ká zat csök ken té sé -
ben. To váb bá ezen dif fe ren ci ált szi -
lázs/sze názs bá zis jó alap az adag ru -
gal mas össze ál lí tá sá hoz, mi vel a nagy
ener gia- és ke mé nyí tô tar tal mú ku ko ri -
ca szi lázs mel lett je len van a nagy
nyers fe hér je-tar tal mú lu cer na szi lázs
és sze názs, to váb bá a le bont ha tó rost -
ban gaz dag rozs- vagy fô szi lázs/sze názs. Hoz zá kell ten ni, hogy
a ku ko ri ca szá raz anyag- és ener gi a ho za ma egye dü lál ló, míg a
lu cer na ké pes a leg na gyobb éves hek tá ron kén ti fe hér je ho zam
biz to sí tá sá ra (3-4 ka szá lás ra), ezért ezen két ta kar mány ön -
költ sé ge ked ve zô. En nek kö vet kez té ben a szá raz kon ti nen tá lis

ré gi ó ban a te hén költ ség ha té kony ta -
kar má nya dag já nak meg ala po zói. To -
váb bi szem pont, hogy az emészt he tô
rost ho za má ra vo nat koz ta tott ön költ -
sé get is fi gye lem be ve gyük, mert így
az egyéb szi lá zsok/sze ná zsok je len tô -
sé gét is alá le het tá masz ta ni (fi a tal
rozs- és fû szi lázs).

2 DR. OROSZ SZIL VIA, PET RÁK OR SO LYA, 
KÓ TI NÉ DR. SE EN GER JU LI AN NA

Ál lat te nyé szé si Tel je sít mény vizs gá ló Kft., 
Gö döl lô
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A hazai tejelô tehenészetek erjesztett takarmányai 2014-2015.
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Mintatelep Dunapatajon
a Bévárdi majorban

z Be ve ze tô ben azt kér de zem a Jó zsi -
tól, hogy mi a fel ada ta itt a te le pen?

z Er dély bôl ke rül tem ide. Ott szü let tem
és nôt tem fel, köz ben meg ta nul tam ho -
gyan kell fog lal koz ni a bir ká val. Úgy
mond ják ezt, hogy „be le szü le tik az em -
ber”. Ez min den tu do má nyom. Ide is ju -
hász nak jöt tem, de most már rám bíz za
Pa li a te le pen fo lyó mun kák irá nyí tá sát,
fel ügye le tét. Bár csak ne ten né…! A fe -
le sé gem is itt dol go zik, ô ké szí ti „há zi”
hasz ná lat ra a saj to kat és mu tat ja meg a
ma jort az ide ér ke zô ven dé gek nek.

z Mi lyen lét szá mú a juh ál lo mány? 

z A tej ter me lés be be vont anya ju hok szá -
ma 480, sa ját sza po ru lat ból fo lya ma to -
san nö vel jük a lét szá mot, cé lunk a 800
da ra bos fe jô ál lo mány el éré se ,mely va -
ló szí nû négy év alatt tel je sít he tô lesz. Er -
re a faj tá ra jel lem zô az ike rel lés. Elô for -
dult már, hogy ha tos ik rek is szü let tek!
A ta va lyi el lé sû jer ke csa pat lét szá ma
300, az idei sza po ru lat pe dig 720 db kö -
rül van. A te nyész ko sok ból, mi u tán törzs -
te nyé szet va gyunk, éven te 150 da ra bot
ér té ke sí tünk. Elô sze re tet tel hasz nál ják
te nyész ko sa in kat más ju há sza tok a me -
ri nó faj ta ke resz te zé sé re, mert így azok
tej ho za mát tud ják emel ni. Az ál ta lunk
hasz nált ko sok pe dig fran cia ju há sza tok -
ból ér kez nek ide. 

z Hogy old ják meg a ju hok fe jé sét?
Mennyi te jet ter mel nek, és azt hol
ér té ke sí tik?

z Na pon ta két szer, haj nal ban és es te fe -
jünk. Fe jés köz ben kap ják a na pi tel jes
mennyi sé gû ab ra kot, ez ösz tön zi ôket ar -
ra, hogy be men je nek a fe jô ál lás ba. A fe -

jés fo lya ma ta úgy zaj lik, hogy míg az egyik
ol da lon 12 fe jô ál lás ban meg tör té nik a
tôgy fer tôt le ní té se, ad dig a má sik ol da lon
a má sik 12 fe jô ál lás ban le zaj lik a fe jés
fo lya ma ta és a tôgy utó fer tôt le ní té se. Az
ál la tok tôgy fer tôt le ní tés és a fe jô be ren -
de zés fer tôt le ní té se az Eco lab cég ter mé -
ké vel tör té nik. A két szer 24 ál lá sos ak nás
fe jé si rend szer elekt ro ni kus je lö lô esz kö -
zök kel van el lát va és al kal mas az egye da -
zo no sí tás ra, és a ter melt tej mennyi ség
rög zí té sé re. A na pi fejt tej mennyi sé ge az
egész lak tá ci ó ra szá mol va át la go san 1,2-
1,3 li ter. A lak tá ció 150 nap. A fe jé si sze -
zon ak kor kez dô dik, ami kor 6 hét után a
bá rá nyok el vá lasz tás ra ke rül nek, ez má -
jus ele jé re esik. Az el vá lasz tás után több,
majd a lak tá ció vé ge fe lé fo ko za to san ke -
ve sebb a fejt tej mennyi sé ge. A mennyi -
sé get az idô já rás is be fo lyá sol ja. Ma gas
hô mér sék let nél, nagy me leg ben, vagy
na gyon hi deg ben ke ve sebb a tej. A lak tá -
ció szá ma enn él a juh faj tá nál el ér he ti a
nyol cat is, ek kor már 9 éves az anya ál lat.
Az ûze tést szep tem ber 15-én kezd jük.
Elôt te 2 hét tel fo ko za to san csök kent jük
a fejt tej mennyi sé gét, hogy az ûze tés
ide jé re ela pasz tód ja nak. Az így ki a la kult
tej láz ban na gyobb ha tás fok kal tör té nik a
ter mé ke nyü lés. A há rem sze rû ûze tés hez
a le ge lô kert ben ala kít juk ki a cso por to kat,
50 db anya juh kap egy te nyész kost. Gya -
kor la ti lag au gusz tus kö ze pé tôl, má ju sig
nincs tej ter me lés. Ezért ter vez zük az ál lo -
mányt két rész re bon ta ni, és két idô pont -
ban vé gez ni a meg ter mé ke nyí tést, hogy
a tej ter me lés egész év ben fo lya ma tos
le gyen. A ter melt te jet a Kis te le ki M+M
Kft.-nél dol goz zák fel.

z Hogy néz ki a ju hok ta kar má nyo zá -
sa? Mi lyen sze re pe van eb ben a le -
gel te tés nek? 
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A mintatelep bejárata

Hatos Józsi telepvezetô a
fejôházat mutatja be

A juhágazaton belül a gyapjútermelés nagymértékû
csökkenése és a hústermelés elôtérbe kerülése miatt a tej-
termelés napjainkban is sajnálatos módon másodrangú
szerepre van ítélve. A kiszolgáltatottság megszüntetése
érdekében ajánlatos lenne a hazai juhászatoknak „kétlábon”
állni, célszerû lenne a tejtermelésnek nagyobb teret engedni.
A tejelô juh fajták közül a legismertebb francia tejelô 
fajta a lacaunea („roquefort” sajtot e fajta tejébôl készítik),
tenyésztésével foglalkozó gazdaságot mutatjuk be. 

u na pa taj nagy köz sé get Bács-
Kis kun me gyé ben, Bu da pest tôl
100 ki lo mé ter re dél re, a Du na

bal part ján az 51-es fô út men tén ta lál -
juk. La ko sa i nak szá ma a né gye zer fôt kö -
ze lí ti. A nagy köz ség hez tar to zik a köz ked -
velt für dô- és üdü lô hely, a Sze li di-tó.
A tó tól mint egy 2 km-re Sze lid pusz tán a
Golf-Sze lid Bt tu laj do ná ban lé vô ma jort
a Ma gyar Juh- és Kecs ke te nyész tô Szö -
vet ség „BE MU TA TÓ MIN TA TE LEP” cím -
mel ru ház ta fel. Csak di csér ni le het a
szö vet ség dön té sét, mert a fran cia la ca -
u ne te je lô juh faj ta te nyész té sé re sza ko -
so dott te le pet min ta ér té kû rend és tisz -
ta ság jel lem zi. Pusz tai kör nye zet ben a
táj ra jel lem zô ré gi juh ho dály stí lu sá hoz
iga zo dó és a ha gyo má nyos pa rasz ti gaz -
dál ko dás ra em lé kez te tô új épü le tek lát -
vá nya és at mosz fé rá ja még a nagy me -
leg ben is üdí tô lát vány. 

A cég ve ze tô je Bé vár di Pál na gyon el -
fog lalt em ber hí ré ben áll. Most is „hoz za
a for má ját”, ké sôbb tud fo gad ni ben nün -
ket. Ad dig is Ha tos Jó zsi hoz a te lep ve ze -
tô jé hez irá nyít.

D



z A ho dá lyo kat 110 hek tár nagy sá gú Na -
tu ra 2000 be so ro lá sú ôs gye pes le ge lô
ve szi kö rül, jel leg ze tes nö vé nye a szi ki fû.
Ezen kí vül több fé le gyógy nö vény is meg -
ta lál ha tó, így a ka mil la, a ka kukk fû stb.
Az ál la tok nak sza bad ki já rá suk van, a
reg ge li fe jés után ki en ged jük ôket a vil -
lany pász tor ál tal fe losz tott te rü le tek re, a
le ge lô kert be. Me leg idô ben, vagy esô ben
és az es ti ab ra kol ta tá si sze ánsz ra ön ként
vissza jön nek a ho dály ba. A le ge lôn fo -
gyasz tott ta kar mány nem tar tal maz za az
in ten zív tej ter me lés hez ele gen dô táp -
anya got, ezért ab ra kot és sze názst is
kap nak. Az ab ra kot, ahogy már em lí tet -
tem fe jés kor kap ják meg, ame lye a sa ját
ke ve rô ü ze münk ben ké szül. Tar tal maz ku -
ko ri cát, ár pát,za bot,bor sót, bio nap ra for -
gó pel le tet, rozs pel le tet, bio tön köly bú za
pel le tet és Scha u mann Ál lat te nyész té si
Kft. ál tal for gal ma zott bio pre mi xet.
A sze názst lu cer ná ból és ka szá lás ból
szár ma zó ré ti fû bôl, va la mint cse me ge
ku ko ri cá ból és rozs ból ké szít jük. Már
meg van a ete tô ko csi, de az ete tô utak
még nem ké szül tek el, ezért most Schaf -
fer ra ko dó gép pel jut tat juk be a ho dály ba. 

z Em lí tet te a te lep fej lesz té sét, és
lát ha tó, hogy most is fo lyik az épít ke -
zés. Ezek kö zül mi az, ami a te le pen
fo lyó ter me lô mun ka ha té kony sá gát
leg in kább nö ve li?

z A ré gi ho dá lyé pü let mel lé a ta valy épült
egy új 600 fé rô he lyes ho dály, mely már
meg fe lel az uni ós elô írá sok nak. En nek
hô szi ge telt fe dé se a nagy hô in ga do zá -
sok tól vé di meg a jó szá go kat. Fo lya mat -
ban van az össze kö tô utak és ete tô utak
épí té se. A te lep kö rül le ge lô ker tek ki a la -
kí tá sa, és a fe lú jí tott épü le tek ben meg -
ta lál ha tó be ren de zé sek, (öne te tôk, ön-
i ta tók, kör bá la ete tôk, mo bil vá lo ga tó ka -

rám, kör mö zô ka lo da) mind a mun ka erô
ha té ko nyabb ki hasz ná lá sát biz to sít ják.
A ho dá lyok ban nö vek vô mé lyal mos rend -
szert hasz ná lunk, a trá gyát há rom he ten -
te hord juk ki, a már em lí tett Schaf fer ra -
ko dó gép se gít sé gé vel.

z Az ál lat tar tó te le pen há nyan dol -
goz nak? A ju há szok  mi lyen te rü le ten
te vé keny ked nek?

z A te le pen ki len cen van nak al kal ma zás -
ban. A há rom trak to ros a Golf-Sze lid Bt és
a Bé vár di Csa lá di gaz da ság bio te rü le te it
is mû ve li. Van még egy táp ke ve rô és öt fô
ju hász. A ju há szok vég zik el az ál la tok ete -
té sét, fe jé sét, nyí rá sát, kör mö lé sét. A ho -
dály ban a ju hok moz gá sát fo lya ma to san
fi gye lik és a sán tít va já ró ju ho kat ki vá lo -
gat ják és a kör mö lô ka lo dá ban meg tör té -
nik a ke ze lé sük. A kör mö lés egy ju hász nál
ru tin fel adat nak szá mít. 

z Mi lyen be teg sé gek for dul nak elô a
ju hok nál?

z Az egy bá rányt el lô egye dek nél elô for -
dul hat a tôgy gyul la dás. Ab ban az eset -
ben, ha a bá rány nem tud ja ki szop ni az
összes te jet, ak kor az a tôgy be ma rad va
gyul la dást idéz het elô. Má sik gya ko ri je -
len ség a sán ta ság ki a la ku lá sa, me lyet,
ahogy az elôbb em lí tet tem kör mö lés sel a
ju há szok fo lya ma to san or vo sol ni tud ják. 

A te le pet vé gig jár tuk, kér dé se ink re
vá laszt kap tunk mi re meg ér ke zett a
cég ve ze tô je Bé vár di Pál. Nem üres
kéz zel jött. Fris sen sült ci pót, pa ra di -
cso mot és pap ri kát ho zott, ez zel kez -
de tét vet te a te le pen ké szült friss ér -
le lé sû sajt nak és a juh tú ró nak az ér -
zék szer vi be mu ta tá sa. Ez is jól si ke -
rült, meggyô zô en bi zo nyí tot ta, hogy a

lá tot tak és hal lot tak a gya kor lat ban
is meg áll ják a he lyü ket. Ez zel az tán
még nincs vé ge, nem ha gyom ma gam
„me ge tet ni”, kér dé se im elôl a cég ve -
ze tô sem me ne kül het.

z Nem ér tem, hogy mit je lent és mi -
ért sze re pel a cég ne vé ben a golf
szó? (Golf-Sze lid Bt.)

z A 80-as évek ben két ba rá tom mal a
Sze li di-tó nál oszt rák min tá ra egy mi ni
golf pá lyát ké szí tet tünk. Nagy volt az ér -
dek lô dés irán ta, mel lé egy bü fét is fel ál -
lí tot tunk, ott a fe le sé gek tüs tén ked tek.
Er re a te vé keny ség re ala kí tot tuk meg a
Golf-Sze lid Bt-t. Idô köz ben ki nôt tünk a
„ven dég lá tós di ból” vit tem to vább a cé -
get, jöt tek az új ki hí vá sok, a meg ol dás ra
vá ró fel ada tok. Eb ben az idô ben ala kí tot -
tam meg a Bé vár di Csa lá di Gaz da sá got
is. A cég né ven nem vál toz tat tam, most
meg na gyon ma ce rás len ne mó do sí ta ni.

z Mi kor in dul hat be az ön ál ló tej fel -
dol go zás?
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A telep korhû épületei

Körmölés a kaloda segítségével

Meleg elôl behúzódva a hodályba hûsölnek
Â



z A tej fel dol go zás meg va ló sí tá sá hoz nö -
vel ni kell az ál lat lét szá mot, ki kell pró bál -
ni, meg kell néz ni mi lyen le he tô sé gek
van nak a ter me lés ha té kony sá gá nak nö -
ve lé sé re. Ki kell kí sér le tez ni, mi lyen ter -
mé ket tu dunk itt el ké szí te ni. Össze kell
han gol ni ezt a te vé keny sé get a te nyész -
ál lat elô ál lí tás fel ada ta i val. Meg kell néz -
ni azt is, hogy az elô ál lí tan dó ter mé kek -
nek mi lyen lesz a vár ha tó fo gad ta tá sa, el
tud juk-e azt ad ni? 

Le het né nek a ter mé kek bio mi nô sí té -
sû ek is. Eb ben az est ben kül föl di pi ac ra
a ná lunk ter melt mennyi ség ke vés nek bi -
zo nyul na, a bel föl di pi ac meg nem biz -
tos, hogy fel tud ná ven ni ezt a mennyi sé -
get. Van még bô ven tisz tá zás ra va ló kér -
dés. Egy biz tos, hogy a vá gó pont meg -
épí té se és a tej fel dol go zás be in dí tá sa a
meg ol dan dó fel ada ta im kö zött sze re pel.
Igény sze rint már most is ki tu dom szol -
gál ni a vá sár ló kat bio mi nô sí té sû bir ka
hús ból.

z A ma jor ban a ju hok mel lett ôs ho -
nos ma gyar ál la to kat is tar ta nak,
mely le he tô vé te szi, hogy mû köd jön
itt a ta nya si, fa lu si tu riz mus is. Ez zel
már több, mint egy szok vá nyos ál lat -
tar tó te le pi funk ció. Ho gyan il leszt -
he tô ez te vé keny ség ide?

z Azt kell lát ni, hogy a fo lya ma tok egy -
más ra épül nek. Te le pünk egy részt a sza-
k má nak szó ló an BE MU TA TÓ MIN TA TE -
LEP. A ka pos vá ri és gö döl lôi egye tem
hall ga tói szá má ra a gya kor la ti mun ka le -
töl té sé nek hely szí ne ként is szol gá lunk. 

Más részt be tud junk mu tat ni az ag rá ri -
um ré gi dol ga it és fej lô dé sünk mos ta ni
ered mé nye it az ér dek lô dô em be rek szá -
má ra. Ezért is fog lal ko zunk a ta nya si tu riz -
mus sal. A ta nyá kat is sze ret nénk be mu -
tat ni a lá to ga tók nak, eset leg oda cso por -
to sí ta nánk az egyes ál lat fa jo kat. Ez egy
tra di ci o ná lis ta nya si, le gel te tés hez kap -
cso ló dó hely volt. A most ké szü lô kor hû

épü let ben he lyez zük majd el a ko ra be li
hasz ná la ti tár gya kat, írá sos em lé ke ket.
Be mu tat juk a ma gyar ôs ho nos ál la to kat,
a szür ke mar hát, a li pi ca it, a rac ka és ci -
gá ja bir kát, a kecs két és a man ga li cát.
Ké sôbb majd be ál lí tunk egy lo vas ko csit,
és az zal visszük a lá to ga tó kat a le ge lôn lé -
vô ál la tok hoz. A be mu ta tó vé gén meg kí -
nál juk ôket hely ben ké szí tett ter mé kek kel.
A nyá ri sze zon ban a tó kör nyé kén so kan
töl tik sza bad sá gu kat. Egy re több szál lás -
hely épül, a szál lás he lyek hez prog ram
kell. Az is ko lás gye re kek nek is sze ret nénk
be mu tat nia ma jort. Az is ko lák ál tal szer ve -
zett er dei tá bo rok hely szí ne is le het a be -
mu ta tó he lyünk. A ré gi ta nyák ön fenn tar tó
ha gyo má nyai ma is kö ve ten dô pél dá ul
szol gál hat nak min den ge ne rá ció szá má ra.
Er re le het épít kez ni. Nem csak a ter mék -
bôl, ha nem a hoz zá kö tô dô szel le mi ség bôl
is sze ret nék ad ni az em be rek nek.
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z Nagy kö rû, ez a Ti sza-par ti lan ká kon ál ló fa lu egye ne sen
a Ma gyar or szág Cse resz nyés kert je cím mel büsz kél ked -
het, s a nagy kö rûi cse resz nye vé dett már ka név, min den
év ben cse resz nye fesz ti vá lo kat is ren dez nek. Gon do lom
nem egye dül ezért köl tö zött ide a csa lád Szol nok ról?

z Szol no kon nôt tünk fel, ott jár tunk is ko lá ba, gye re ke ink is ott
ne ve lôd tek. Meg sze ret tük ezt a Szol nok hoz kö zel esô tá jat, ez
nem volt ne héz, mert itt höm pö lyög a Ti sza, amely ne künk lé te -
le münk, sze ret jük és mû vel jük is a vi zes spor to kat. Há rom gyer -
me künk kö zül a kö zép sô az Ad ri án eve zôs ként eu ró pai és vi lág -
ver se nyen szá mos ér met be gyûj tött már, most Gyôr be ta nul épí -
tô mér nök lesz. Nagy kö rû nek sa já tos va rá zsa van. Egy nyu godt,
csen des zsák fa lu. Gyö nyö rû strand ja van, és alig ha nem csak egy
te le pü lés van ha zánk ban, mely nek a cí me ré ben is ott dí sze leg a
cse resz nye. Az zal kez dô dött az it te ni tör té ne tünk, hogy vet tünk
2005-ben egy in gat lant és egy gyü möl csöst.

z Hogy lett a gyü möl csös bôl kecs ke farm? Lét re ho zá sá -
nak meg va ló sí tá sá ban hol tar ta nak most?

z Mint ôs ter me lôk kezd tünk el itt gaz dál kod ni. Sze rény mé re tek -
ben, kez det ben gyü möl csös sel és ke vés ál lat tal fog lal koz tunk.

Fo ko za to san is mer tük fel azt a sok le he tô sé get, me lyet az it te ni
kör nye zet kí nál. Most ott tar tunk, hogy az egész csa lád, mind há -
rom gyer me kem a csa lá di gaz dál ko dás ba lát ja a ki bon ta ko zás le -
he tô sé gét. Csa ta szö gön már ko ráb ban meg vá sá rol tuk a ter mel -
ôsz övet ke ze ti idô bôl szár ma zó ál lat tar tó te le pet, nem rég pe dig
le ge lô vel is si ke rült bô ví te ni a port fó li ót. In nen már egye nes út
ve ze tett ar ra a fel is me rés re, hogy a prak ti kus fej lesz te ni az ál lo -
má nyun kat. Ki sebb lét szá mú kecs ke nyá junk már volt, majd jött
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Kecskefarm létesül a Nagykörû
melletti Csataszögön 
Csataszög az Alföldön, a Tisza jobb partján fekszik, Szolnoktól 20 km-re északkeletre.
Korábban Nagykörû legnépesebb külterületi lakott helye volt. Az 1990-es évek elejétôl önálló
település ez a 300 fôs kis falu. Nagykörûbe nemcsak pesti ember tud szerelembe esni.
Megeshet az másokkal is. Áldozata lett ennek a szenvedélynek a Juhász család is Szolnokról.
A család „szócsöve” Juhász Attiláné. Vele beszélgetek terveikrôl, elképzeléseikrôl.
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az aján lat te lek szom szé dunk tól, meg vá sá rol tuk az ô kecs ké it, így
már te kin té lyes lét szám mal tu dunk gaz dál kod ni. Gya kor la ti lag ta -
valy szep tem ber ben jött lét re ez a fe lál lás, az óta ala kít juk, for mál -
juk, fej leszt jük te le pün ket. Most ott tar tunk, hogy kecs ké ink szá -
ma kö ze lí ti a 200 egye det, en nek fe le az, me lye ket már be tud -
tunk von ni a tej ter me lés be. Ma gyar par la gi faj tá jú kecs ké in ket
szá nen tá li ba kok se gít sé gé vel ke resz tez zük, így ala kul majd ki az
egy re na gyobb mennyi sé gû te jet adó ál lo má nyunk. 

A nyak be fo gó val fel sze relt fe jô ál lá sok ban je len leg még na pi
egy al ka lom mal tör té nik a fe jés, most van fo lya mat ban a na pi
két fe jés re tör té nô át té rés. Le gi dô sebb lá nyom nak, Ad ri en nek
már pap ír ja is van ró la, hogy ôs ter me lô. Egye dül per sze ez nem
megy. A csa lád töb bi tag ja se gít ne ki eb ben. Ki seb bik lá nyom a
ta nu lás mel lett se gí ti a kö zös mun kát. Meg be szél jük a ten ni va -
ló kat, aki te he ti, itt van a te le pen és két ke zi mun ká val is ki ve -
szi ré szét a mun ká ból. A kecs ke tar tás ra tör té nô átál lás sal el ad -
tuk a gyü möl csöst, erô in ket most a te lep rend be té te lé re és
be né pe sí té sé re kon cent rál juk. 

A kecs kék mel lé már meg ér kez tek a te he nek el sô pél dá nyai.
A te he nek be ál lí tá sá val és a kecs kék éven te két rész let be va ló el -
le té sé vel azt sze ret nénk el ér ni, hogy fo lya ma to san egész év ben le -
gyen tej, így nem kell szü ne tet tar ta ni a sajt ké szí tés ben. A ké sôb -
bi ek so rán bô vít jük ál lat se reg le tün ket ser té sek kel is, így a sajt ké -
szí tés mel lék ter mé ke ként ke let ke zô sa vót is hasz no sí ta ni tud juk.

z Hogy tud ják meg ol da ni a kecs kék ta kar má nyo zá sát?

z A te lep há rom is tál ló ból áll és öt hek tá ros te rü le ten fek szik.
Az is tál lók kör nyé ke és a te lep egész te rü le te is a kecs kék szá -
má ra al kal mas le ge lôt biz to sít. A te rü le tet vil lany pász tor ral sza -
ka szok ra oszt juk, így ele gen dô lesz a kecs kék nek ar ra, hogy
egész éven át a le gel te té si idô szak ban, fo lya ma to san zöld ta -
kar mány hoz jus sa nak. 

Van még gyep te rü le tünk és szán tónk is. A kö zel ben lé vô 22
hek tár te rü le tû gye pen meg ter mel jük a té li re va ló szé nát. A 12
hek tár szán tón lu cer nát ter mesz tünk. Négy ka szá lást ter vez -
tünk. A le ge lôn ter mô fû szé nát és lu cer nát ka szál ni, majd bá -
láz ni fog juk, így elô te remt jük az ál la tok té li szá las ta kar mány
szük ség le tét. Nö ven dék kecs ké ink nek za bos bor só gra nu lá tu -
mot és bor jú in dí tó tá pot adunk. A fe jôs ál lo mány ab rak ta kar -
má nya zab, ár pa, ku ko ri ca és tri ti ká lé da rá ból te vô dik össze. 

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

z Kecs ke tej bôl grill saj tot, jog hur tot és kecs ke tú rót is ké szí tünk.
Sze ret nénk ké sôbb ér lelt saj to kat ké szí te ni a mos ta ni, kü lön bö zô
íze sí té sû go mo lya saj tok mel lé, te hén il let ve kecs ke sajt ból egy-
a ránt. Ter ve ink kö zött sze re pel, hogy a tej ter mé kek mel lett kecs ke
kol bászt is ké szí tünk, eh hez egy kéz mû ves szá raz áru-fel dol go zót
sze ret nénk lét re hoz ni. En nek ké szí té sé hez tud juk majd a ser tés sza -
lon ná ját hasz nál ni. Alap el vünk, hogy min den alap anya got itt ál lít -
sunk elô, még pe dig úgy, hogy ne men jen ve szen dô be a ter me lé si
és a fel dol go zá si lánc so rán ke let ke zô egyet len nyers anyag sem. Te -
le pünk nagy sá gá nál, és el he lyez ke dé sé nél fog va (köz vet le nül a mû -
út mel lett van) ar ra is al kal mas, hogy itt ala kít sunk ki egy ven dég -
asz tal szol gál ta tást. Az asz ta lok hoz kecs ke bôr rel be vont ülô al kal -
ma tos sá got ter ve zünk. Té len a ven dég asz tal szol gál ta tást disz nó vá -
gás sal egy be kö tött disz nó to ros ren dez vé nyek kel egé szít jük majd ki.
Ter ve ink sze rint az összes meg ter melt ter mé ket itt hely ben, il let ve a
Szol no kon nyi tott ter me lôi bol tunk ban fog juk ér té ke sí te ni. 

Tá vo lab bi cé lunk, hogy szál lás le he tô sé get is ki ala kít sunk a
hoz zánk lá to ga tók nak. El kép ze lé se ink meg va ló sí tá sá hoz sok
se gít sé get ka punk az Ag rár ka ma rá tól. Jó nak tar tom, hogy van
egy szer ve zet, mely se gít sé get tud nyúj ta ni a gaz dál ko dás rö -
gös út ján el in du ló em be rek nek.

z A nagy ter ve ket és el kép ze lé se ket, me lyet a csa lád szó -
vi vô je olyan ma gá tól ér te tô dô en vá zolt fel a csa lád fôt,
Ju hász At ti lát is meg szó la lás ra kész tet te. 

z Alap ve tô en én is kö zel ál lok mos ta ni vál lal ko zá sunk hoz, hi -
szen ag rár mér nök va gyok, sôt an nak az ál lat te nyész té si sza kát
vé gez tem. Saj nos azon ban ezen a te rü le ten ké sôbb ke vés ta -
pasz ta la tot tud tam gyûj te ni, az élet más te rü le tek re so dort (je -
len leg kör nye zet vé del mi sza kér tô va gyok). A ré gi ta nul má nya -
im ból ha tá ro zot tan em lé kez tem, hogy a fe jé si tech ni ká ban
messze a leg mo der nebb volt (leg alább is ha zai pi a con) az Al fa-
La val fej ôrend szer, ezért je len le gi vál lal ko zá sunk kap csán is ke -
res tem ezt a már ka ne vet, ké sôbb ki de rült, hogy a ré gi for má -
ban már meg szûnt és De La val né ven fut to vább a cég. 

Na gyon nagy sze ren csénk nek tar tom, hogy ezt kö ve tô en
össze ho zott a sors a je len le gi ha zai kép vi se lô vel, a Ta u ri na Ag -
rár Kft.-vel, s an nak ügy ve ze tô igaz ga tó já val, Mre na Sán dor ral. 

A rend szer ki vá ló an mû kö dik, a cég szak em be rei na gyon pro -
fik, se gít sé gük kel rö vid idô alatt meg tud tunk ol da ni min den fel -
me rü lô aka dályt, me lyek a mi fi gyel met len sé günk bôl adód tak.
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z élel mi szer-cso ma go ló anya go kat gyár tó vál la lat 2012-
ben in dí tot ta el fej lesz té si prog ram ját, amely ez zel az
át adás sal zá rult le. A be ru há zá sok ered mé nye ként 45

új mun ka hely jött lét re a cég nél, to váb bá a gép park 80 szá za -
lé ka meg újult, új tech no ló gia, új ter mé kek gyár tá sa va ló sult
meg, a gyár tás ka pa ci tá sa 20%-kal bô vült. A ter me lés 94 szá -
za lé kát 55 or szág ba ex por tál ják. A gyár fej lesz té sé nek ré sze
volt a rak tár bô ví tés, az új vá gó te rü let, új LID la mi ná tor és a TRC
gyár tás ki a la kí tá sa. Min de zek le he tô vé tet ték Tet ra Brik® Asep -
tic (TBA) gyár tás fej lesz té sét és az új ter mék nél a (TRC) gyár -
tás be ve ze té sét.

A gyá ra va tón részt ve vô ket Ré vész Zol tán gyár igaz ga tó kö -
szön töt te, a ven dé gek kö zött volt és fel szó lalt Zsi gó Ró bert, a
Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um élel mi szer lánc-fel ügye le tért fe le -
lôs ál lam tit ká ra, és Char les Hé a ul mé, a Tet ra Pak Eu ró pa és
Kö zép-Ázsia klasz te ré nek al el nö ke és ér kez tek ven dé gek a ma -
gyar or szá gi le ány vál la lat hoz tar to zó Szlo vá ki á ból, Cseh or szág -
ból, és Len gyel or szág ból. Nem utol só sor ban a cég ma gyar ügy -
fe lei a Bold- Ag ro a Ra uch, a Sió és Szo bi gyü mölcs lé, va la mint
az Al föl di Tej, a Na szály tej, a So le-Mi zo és a Tol na tej tej fel dol -
go zó és töl tô ál lo má sok kép vi se lôi vet tek részt a gyá ra va tá son.

Fejlesztette budaörsi
gyárát a Tetra Pak

1989-BEN TET RA PAK 
VÁL LA LA TA LA PÍ TÁS MA GYAR OR SZÁ GON

z A Tet ra Pak 2012 év ben ün ne pel te fen nál lá sá nak 60. év for -
du ló ját, mint a vi lág ve ze tô élel mi szer-fel dol go zó i pa ri rend szer
és cso ma go ló a nyag gyár tó vál la lat. Ek kor már a cso ma go ló a -
nyag- és csa var zár gyár tó üze mek szá ma 37, a vál la lat cso por -
tok szá ma 32 volt, 23.460 al kal ma zot tal. A vi lág több mint
170 or szá gá val áll ke res ke del mi kap cso lat ban. A cso ma go ló
anya go kon kí vül cso ma go ló gé pe ket és más be ren de zé se ket is
for gal maz.

z A svéd Tet ra Pak ter jesz ke dé si po li ti ká já nak meg fe le lô en
1989-ben ala pí tot ta ma gyar or szá gi vál la la tát és 1992-ben
meg kezd te a ter me lést egy nyom da gép pel, egy la mi ná tor ral, és
egy vá gó gép pel. Már az el sô idô szak ban a gyár biz ta tó ered mé -
nye ket ért el, ame lyek meg ala poz ták a le ány vál la lat jö vô jét és
azt, hogy a há rom or szá got is ma gá ba fog la ló Po land és Da nu -
be vál la lat cso port ré sze, itt mû kö dik az eu ró pai ré gió pénz ügyi
és egyik szol gál ta tó köz pont ja.

TER MÉK FEJ LESZ TÉS

z A fej lesz té si prog ram ke re té ben két fon tos te rü le ten tör tént
elô re lé pés. A gyár a köz ked velt Tet ra Brik® Asep tic ter mék csa -
lád gyár tó csa lád to vább fej leszt ve, elô re la mi nált töl tô nyí lás sal
el lá tott cso ma go lást is ké pes szál lí ta ni fo lyé kony élel mi sze re ket
gyár tó ügy fe le i nek. Az ilyen meg ol dás sal el lá tott cso ma go ló -
a nya gok ra új ge ne rá ci ós csa var zá rak, ku pa kok ke rül het nek,
ame lyek a fo gyasz tók szá má ra ké nyel me sebb, egy sze rûbb
hasz ná la tot je len te nek. 

ÚJ TER MÉK GYÁR TÁ SA

z Az új gyár tó sor üzem be ál lí tá sá val Svájc után a vi lá gon a
bu da ör si má so dik Tet ra Pak gyár ként is meg kez dôd het a Tet ra
Re cart®, gyár tá sa. Ez az el sô olyan pap ír ala pú cso ma go ló a -
nyag a vi lá gon, amely le he tô vé te szi a fel dol go zott és do boz ba
töl tött élel mi szer utó la gos hô ke ze lé sét, a tech no ló gia el sô sor -
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A Tetra Pak Budaörsön továbbfejlesztett 
és kibôvített csomagolóanyag-gyártó üzemét
június 23-án avatták fel. A fejlesztésnek
köszönhetôen most már elôre laminált
öntônyílással ellátott csomagolást is képes
gyártani. A Tetra Pak 14 milliárd forintértékben
fejlesztett magyarországi gyárában. 
Új gyártósort is üzembe helyeztek, ennek
köszönhetôen – a világon másodikként –
megkezdhették egy innovatív, papír alapú,
hôkezelhetô csomagolóanyag gyártását,
amely konzervgyártó vállalatok számára
kínál alternatívát.

Történelmi pillanat a Tetra Pak budaôrsi kibôvített
üzemében. Képünkön balról jobbra Peter Jhaveri 
a Tetra Recart AB vezérigazgatója, Charles Héaulmé
alelnök, Zsigó Róbert az FM. államtitkár, és Révész
Zoltán gyárigazgató beindítják az új gyártósort.

Kezdetben a Tetra Pak Budaôrsi Csomagolóanyag
Gyárban a termelés, a tárolás, az irodák egy épületen
belül foglaltak helyet. 2012-ben ebben a gyárban
készült a Tetra Brik aszeptikus csomagolóanyag.

A



ban ha gyo má nyos kon zerv ipa ri ter mé kek szá má ra nyújt költ -
ség ha té kony és kör nye zet ba rát meg ol dást, és 100%-ban új ra -
hasz no sít ha tó is.

A Tet ra Pak leg újabb, 2015-ös fej lesz té se az el sô 100-ban
meg úju ló ita los kar ton cso ma go lás a nö vé nyi ala pú Tet ra Rex®.
Az új cso ma go ló a nyag cu kor nád ból és a fe le lôs Er dô gaz dál ko -
dás Ta ná csa FSC® ál tal ta nú sí tott kar ton pa pír ból ké szül, ez zel
biz to sít va a nyers anyag fo lya ma tos meg úju lá sát.

A Tet ra Pak fej lesz té sét egy új cso ma go ló a nyag, va la mint egy
új for má zó és hossz he gesz tô tech no ló gia tet te le he tô vé, ami
azt je len ti, hogy be töl tött élel mi szer a cso ma go lá son be lül csí -
rát la nít ha tó, így kész ter mék pol con tart ha tó sá gi ide je 24 hó -
nap ra nö vel he tô. a cso ma go lás meg fe lel a fo gyasz tók igé nye i -
nek, ha té ko nyan szál lít ha tó, emel lett 60%-kal könnyebb, mint
a fém do bo zok.

180 MIL LI ÁRD KAR TON DO BOZT FOR GAL MAZ TAK

z 2014-ben össze sen
180 mil li árd egy ség nyi
Tet ra Pak ita los kar ton -
do boz ke rült for ga lom -
ba, eb bôl 2,76 mil li árd
egy sé get gyár tot tak Bu -
da ör sön. A ter mé kek
94%-át ex por tál ják a vi -
lág 55 or szá gá ba. Tet ra
Re cart® ter mék bôl 250
mil lió egy sé get ex por tál nak Bu da örs rôl, el sô sor ban USA, Ka na -
da és Olasz or szág a leg szá mot te vôbb vá sár ló.

z A Tet ra Pak bu da ör si gyá rá nak ava tá sán, és a gyár lá to ga tá -
son va ló rész vé te lünk al kal má val szer zett ta pasz ta la ta ink iga -
zol ják a vál la lat mot tó ját „Me gôr zi, ami jó” er re sok jó pél dát
lát tunk. A Tet ra Pak kül de té sét köz ve tí ti, hogy az élel mi sze re ket
a vi lá gon min den hol biz ton sá gos sá és el ér he tô vé te gye. Azt is
öröm mel hal lot tuk, hogy a Tet ra Pak bu da ör si gyá ra a kö zép-
eu ró pai tér ség leg na gyobb gyá ra és így a vi lá gon min den hol
el ér he tô vé te szi a fo gyasz tó, és a tej gaz da sá gunk szá má ra ki -
vá ló ter mé ke it.

Ar ra pe dig büsz kék le he tünk, hogy ha zánk ban, Bu da ör sön
van ez a gyár. Ter mé ke i nek jó hír ne ve Ma gyar or szág si ke re is
170 or szág ban a vi lá gon, aho vá ter mé ke ik el jut nak.
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együtt a ma nu fak tu rá lis sajt gyár tást is
ok tat ják, vizs gáz tat ják. 

z Or szá go san egy re több az olyan vál lal -
ko zás, ahol sajt gyár tást ta ní ta nak. Kép -
zé sük szín vo na la na gyon el té rô, mert
nincs sza bá lyoz va az alap ve tô el vá rás és
mi nô sí té sük sem tör tént meg. Sza ba don
to bo roz hat ják az ér dek lô dô és vizs gáz ni
szán dé ko zó je löl te ket, kü lön bö zô mér té -
kû tan dí jat al kal maz va.

z A cser ma jo ri kép zés meg szün te té se
óta ke vés hi va tás tu dat tal ren del ke zô tej -
szak mai ta nár ok tat ma már a sok szí nû
ok ta tá si Kft. rend szer ben és az „au to di -
dak ta” ke vés bé kép zett az in ter ne ten rö -
vid, akár há rom na pos tan fo lya ma i kat hir -
de tôk kók ler sé ge a tej szak ma hír ne vét
ront ja. A több év ti ze des szak ta ná ri mun -

kát foly ta ta tó ok ta tó kat kel le ne moz gó sí -
ta ni a hi tel ron tás el ke rü lé se és a sajt -
gyár tás jó el sa já tí tá sa ér de ké ben. 

z Mi vel nem ez az el sô hely, ahol vizs ga el -
nök ként vagy vizs ga bi zott sá gi tag ként je len
vol tam, kí ván csi vá tett, hogy mi lyen szín vo -
na lú vizs ga mun ká kat lá tok, il let ve mi lyen
fel ké szült ség rôl ta nús kod nak a szó be li fe -
le le tek. Kí ván csi vol tam ar ra is, vál to zott-e
az el sô her ceg hal mi vizs ga óta a szín vo nal,
vagy to vább ra is tud ják tar ta ni az el sô nél
meg ta pasz talt ma gas szin tet? Nem utol só
sor ban ér de kelt, kik a hall ga tók, mi ért is
vál lal ták a 326 órás kép zést, ami kor csak
annyit kell be üt ni a szá mí tó gép ke re sô jé -
be, hogy „sajt ké szí tés” és már is ont ja a ke -
cseg te tôbb nél ke cseg te tôbb pár na pos
(ese ten ként egy nap is elég) aján la to kat.
Azt ígé rik, hogy a hall ga tó kat a be fi ze tett
dí jért cse ré be meg is mer te tik a sajt gyár tás
for té lya i val. Az ilyen tan fo lya mon ta ní tók
több sé ge ma ga is ilyen gyor san vált „sajt -
gyár tó vá”, avagy az in ter net rôl sze rez te is -
me re te it. Ta ná ri ké pe sí té sük nincs, az „élet
egye te mét” jár ták. 

hall ga tók OKJ-s (Or szá gos Kép -
zé si Jegy zék ben sze rep lô, ál la mi -
lag el is mert szak ma) rész szak ké -

pe sí tés rôl kap tak bi zo nyít ványt. Igény sze -
rint ez a bi zo nyít vány an gol vagy/ és né -
met nyel ven is igé nyel he tô, ami az unió
or szá ga in be lül hasz nos le het.

z A 125 éves múlt tal ren del ke zô tej-, tej -
ter mék gyár tók, sajt- és vaj mes te rek or -
szá gos kép zô he lyét (te je sek Sá ros pa -
tak ját), a cser ma jo ri is ko lát, tan mû he -
lyes tôl meg szün tet ték. Bu da pest re he -
lyez ték a tej ipa ri sza kok ta tást, jól fel sze -
relt tan üzem nél kül. A Ber csé nyi Mik lós
Élel mi sze ri pa ri Szak kép zô Is ko la kap ta a
fel ada tot, mint egye dü li ál la mi kép zô,
ahol or szág szer te az ok ta tás ra sza ko so -
dott Kft.-k mel lett a sör gyár tás, pá lin ka -
fô zés és több fé le élel mi szer gyár tás sal
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Részlet a gyártósorból
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Ismét sajtkészítôk vizsgáztak Herceghalmon
Már másodszor voltam tagja 2015. május 15-én annak 
a vizsgabizottságnak, amelyik Herceghalmon a Magiszter
Menedzser Kft. által szervezett sajtgyártó tanfolyam 
hallgatóinak felkészültségét ellenôrizte és bizonyította.
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z A hall ga tó kat a tej mik ro bái ál tal elô i dé -
zett vál to zá sok és kö vet kez mé nye ik kö zöt -
ti össze füg gés, az ok-oko za ti kap cso la tok
ér de kel ték – vagy is az ered mény – ho gyan
ké szít het nek ehe tô, íz le tes sajt fé lé ket.
Cél ja ik kö zött sze re pel a sa ját csa lád juk
el lá tá sa há zi lag ké szí tett tej ter mé kek kel,
de van nak olya nok is, akik vál lal ko zó ként
köz fo gyasz tás ra is sze ret né nek tej ter mé -
ke ket, saj to kat gyár ta ni. Né há nyuk nál tá -
vo lab bi cél ként kis üzem lét re ho zá sa is
meg fo gal ma zó dott. Töb ben kö zü lük már
kecs ké ket tar ta nak és van nak, akik
szar vas mar ha tar tá son gon dol kod nak és
van köz tük olyan, aki vá sá rolt tej bôl kí ván
friss tej ter mé ke ket ké szí te ni. 

z A hall ga tók gya kor la to ri en tált kép zést
kap tak. El mé le ti kép zé sük a gya kor lat ba
ágya zot tan tör tént. Nem is me rek má sik
olyan tan fo lya mot, ahol a mik ro bi o ló gi ai
és ké mi ai ala pok kal ilyen so kat bí be lôd -
né nek, vagy akár mik ro szkó pot al kal maz -
ná nak an nak be mu ta tá sá ra, hogy a tej
egy élô bi o ló gi ai fo lya dék. A ké mi ai és
fi zi kai vizs gá la to kat is ko mo lyan vet ték. 

z Ta nár nô jük va la mi kor a szak la bo rok ban
meg szer zett is me re tei át adá sá ról nem
mon dott le még ak kor sem, ha a fel sze -

re lé se ket több hely rôl ne héz sé gek árán
kel lett össze szed nie és a hely szín re szál -
lí ta nia. Ez a hall ga tók is me re ta nya ga i nak
ko vá szá vá vált és ben nük is meg te rem -
tô dött az igény ar ra, hogy ne csak fe lü le -
tes szem lé lôk le gye nek, ha nem ke res sék
az ok-oko za ti össze füg gé se ket és a meg -
szer zett is me re tek mel lé úja kat sze rez ve
ké pe sek le gye nek ön ál ló an is to vább ha -
lad ni. Ilyen szem lé let tel tud tak már a ko -
ráb bi cso port ban ta nu lók kö zül né há -
nyan más fél-két év alatt sa ját üzem ben,
vagy sajt kony há juk ban jó mi nô sé gû saj -
to kat elô ál lí ta ni. 

z Ilyen szem lé le tû hall ga tók ból lett a Nóg -
rád me gyei kecs ke tej fel dol go zó üzem el -
sô szá mú ve ze tô je aki nek köz vet len mun -
ka tár sai is el vé gez ték a tan fo lya mot.

z A Mag isz ter Me ne dzser Kft. szer ve zé -
sé ben fo lyó kép zé sen la bo ra tó ri um, tan -
kony ha majd ter me lô üzem és több
üzem lá to ga tás al kot ták a szak mai gya -
kor la ti ok ta tás hely szí ne it. Ez nem egy
nap, nem is há rom, ha nem szisz te ma ti -
ku san fe lé pí tett prog ram a fel nôtt hall-
ga tók el fog lalt sá gá hoz al kal maz kod va.
(A sajt gyár tás bo nyo lul tabb an nál, mint
ahogy a ne ten hir de tik.)

z Re mél he tô leg a Sajt must ra hely szí ne,
itt Her ceg ha lom mel lett, egy ben a hall -
ga tók ta lál ko zó he lyé vé is vá lik. Eh hez kí -
vá nok mind nyá juk nak ki tar tást, mun ká -
juk hoz sok si kert, elé ge dett csa lád ta go -
kat és vá sár ló kat a gyár tott sajt ja ik hoz.

z A tan fo lyam ra be i rat ko zott 14 hall ga tó
si ke res vizs gát tett. Ki len cen je les bi zo -
nyít vánnyal iga zol hat ják, hogy erô fe szí té -
sük nem volt hi á ba va ló, hár man jó ered -
ményt ér tek el. Köz epes fel ké szült sé gû
hall ga tó nem volt. A két elég sé ges ered -
ményt el érô hall ga tó nak a tan fo lyam ide -
je alatt olyan ne héz sé gei tá mad tak, ami
je len tô sen aka dá lyoz ta fel kész ülé sü ket.

z A cso port bi zo nyít vá nya i nak át la ga
4,21. Ez a jó át la ge red mény a tej ipa ri
szak mai ok ta tást év ti ze dek óta vég zô, és
an nak szín von alá ból nem en ge dô, a hall -
ga tók kal har mo ni ku san együtt mû kö dô
Már kus Gyu lá né mun ká já nak is kö -
szön he tô. A tan fo lyam ide je alatt ma nu -
fak tú rai kö rül mé nyek kö zött leg alább 10
fé le saj tot gyár tat a hall ga tók kal, az ipa ri
gyár tást is jól is me ri és a szak má ban
meg szer zett is mert sé gét fel hasz nál va
üze mi gya kor la tot, üzem lá to ga tá so kat
szer vez. Fel so rol va: Ber csé nyi Mik lós
Élel mi sze ri pa ri Szak kép zô Is ko la, Etyek
Tej Her ceg ha lom, a Ka pos vár mel let ti
Ki sasszon don Ró na Pé ter sajt üze me és a
Szent Ist ván Egye tem ál lat or vo si tej hi gi é -
ni ai la bo ra tó ri u ma.

z A más fél éve ugyan itt vizs gá zó cso port -
tal össze ha son lít va: ke ve sebb a sa ját
meg ter melt te jet fel dol go zó gaz dál ko dó,
több a hob bi sajt ké szí tô, és a vég zett sé -
gek is szél sô sé ge seb bek (több gyer me -
kes csa lá da nyák, szí nész, mû vé sze ti ter -
ve zô, PR-es és Co a ching, va la mint két
kül ke res ke dô, stb.)

z A fel nôtt vizs gá zók lel ke se dé se, el mé -
le ti és gya kor la ti tu dásszint je jó nak mi -
nô sít he tô. Meg szer zett tu dá suk és gya -
kor la tuk ré vén a ké zi gyár tá sú sajt ja ik kal
szí ne sí tik a há zi élel mi szer pi a cot – a be -
fôt tek, lek vá rok, pá lin kák és sa va nyú sá -
gok, a há zi hús áruk sok szí nû sé ge mel lett
– és ez zel a kö zös ség, de sa ját csa lád juk
ja vát is szol gál ják.

z Min dig jó ér zés vizs gáz tat ni az iga zán
ér dek lô dô és jól fel ké szült sajt ké szí tô ket.

2 KIM MEL IST VÁN

Megjegyzés: A fotókon a másfél évvel ko-
rábban végzett hallgatók sajtjai láthatók,
kivétel ez alól Urmai Gábor, ki a legutób-
bi tanfolyam hallgatója volt.
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Urmai Gábor színész félkemény
sajtja

Tóth Ágnes kismama piacra
elôkészített sajtjai

Vászolyi Sajtmanufaktúrában
készültek. Reményik Kálmán
közgazdász és feleségnek sajtjai.

Gombos Árpád szervíz-mérnök
kecske sajtjai



Németországi bivaly termék
EXPORT-IMPORT

FRISS SAJTOK
NATÚR, CHILIS, FOKHAGYMÁS, 

FÛSZERES ÍZESÍTÉSSEL

Csomagolás: 100 grammos tégelyekben, 
hatos kiszerelésben, vagy 1 kg-s vödörben. 

Eltarthatósági idô: 40 nap

LÁGY SAJTOK 
OLAJBAN

VALAMENNYI FÛSZERREL, CHILIVEL 
VAGY FOKHAGYMÁVAL

Csomagolás: 170 grammos tégelyekben, 
hatos kiszerelésben.

Valamennyi sajt pasztôrözött bivalytejbôl készült, 
szigorú állategészségügyi 

és fogyasztóvédelmi ellenôrzés mellett.
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Bivaly mozzarella

A TELEP CHURSDORFBAN

Bivalysajt fûszeres olajban

Manfred Thile Chursdorf (Szászország) a Német Bivalyszövetség Elnöke
bivaly sajtot ajánl megvételre,

illetve bivalyhúsból készült termékeket (szalámit, kolbászt)
vásárolna Magyarországról.

AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
DR. SEREGI JÁNOS • e-mail: seregij@t-online.hu • Tel.: (+36 30) 221 7440

AZ ÁRUHÁZ ÉS A MOZGÓ ÁRUDA

A SAJT ÜZEM

SAJTOK CHURSDORFBÓL



ol lan di á ban ne me sí tet ték ki a
leg na gyobb át la gos tej ho za mot
biz to sí tó Hols te in-Fríz faj ta

ôsét, amely – to vább ne me sít ve – a leg -
na gyobb arány ban ré sze se dik a vi lág
nagy tej ter me lô or szá ga i nak ál lo má nyá -
ból. A te nyész ál lat-ex port a mai na pig
foly ta tó dik, és ko moly be vé telt je lent
Hol lan di á nak. Az or szág szar vas mar ha
ál lo má nya 2014-ben 4,17 mil lió, ezen
be lül tej hasz nú ál lo má nya 1,55 mil lió
egye det szám lált. A 100 hek tár me zô -
gaz da sá gi te rü let re ju tó szar vas mar ha
lét szá mot te kint ve Hol lan dia az el sô
Eu ró pá ban (ál lo mány sû rû sé ge a ma gyar -
or szá gi nak ke re ken a ti ze nöt szö rö se).
Az ezer la kos ra szá mít va vi szont a leg -
több szar vas mar hát az EU ta gor szá gok
kö zül Ír or szág ban tart ják, az azon ban el -
sô sor ban an nak tud ha tó be, hogy Ír or -
szág nép sû rû sé ge a hol lan di a i nak csu -
pán egy ha to da (65, il let ve 395 fô/km2). 

z Szin te bá mu la tos, hogy a tör pe ál la mo -
kat le szá mít va az Eu ró pa egyik leg ki sebb
te rü le tû or szá ga, Hol lan dia je len leg a tej -
ter me lés ben a ne gye dik he lyet fog lal ja el
az EU-ban: mint egy 18.000 hol land far -
mer éven te 12,0-12,5 mil lió ton na te jet
ál lít elô, amely nek túl nyo mó ré szét 50
te jü zem ben dol goz zák fel. A tej ter me lés,
fel dol go zás és ex port a ki szol gá ló egy sé -
gek kel együtt több mint 80.000 fô fog -
lal koz ta tá sát és meg él he té sét biz to sít ja.
Az egy te hén re ju tó évi tej ho zam át la go -
san 7.900 kg. A bel sô fo gyasz tás Hol lan -
di á ban a vi lá gon a leg ma gas ab bak kö zé
tar to zik, meg ha lad va a 320 li tert, ami a
ma gyar or szá gi nak több mint két sze re se.
Ezért az or szág ban meg ter melt tej 65
szá za lé ka – friss, il let ve nagy részt fel dol -
go zott for má ban – ex port ra ke rül. 

z Egyéb ként a kis te rü le tû Hol lan dia a
vi lág má so dik leg na gyobb me zô gaz da sá -
gi ex port ôre, e te kin tet ben csak az USA
elô zi meg. Az ag rár ex por ton be lül a vi rá -
gok és dísz nö vé nyek, va la mint a hús ter -

Hollandia tejgazdasága

mé kek után, a leg na gyobb ér té ket a tej -
ter mé kek ex port ja kép vi se li, amely
éven te mint egy 7,2-7,5 mil li árd eu ró
be vé telt biz to sít az or szág nak. Az orosz
em bar gó azon ban a hi va ta los sta tisz ti ka
sze rint 2014-ben mint egy 300 mil lió
eu ró be vé tel ki e sést oko zott Hol lan di á -
nak. A tej ex port bô ví té sé ben a köz vet len
ki vi tel mel lett je len tôs sze re pet ját szik
egyes fej lô dô és fel tö rek vô or szá gok tej -
ipa rá nak fej lesz té sé ben va ló hol land
köz re mû kö dés. A leg na gyobb hol land
tej fel dol go zó (szö vet ke ze ti) vál la lat, a
Fri es land Cam pi na és a Kí nai Ag rár egye -
tem rész vé te lé vel 2013 de cem be ré ben
lét re hoz ta a Kí nai-Hol land Tej ter me lés-
Fej lesz té si Köz pon tot, amely nek fô fel -
ada ta Kí na tej ter me lé sé nek és fel dol go -
zá sá nak tö ké le te sí té se. Kí na má ra a vi -
lág leg na gyobb tej fo gyasz tó és tej ter mék
im por tá ló or szá gá vá nôt te ki ma gát.
A Fri es land Cam pi na – amely 21.000
al kal ma zot tal a vi lág ötö dik leg na gyobb
tej fel dol go zó vál la la ta – több ke let-
kö zép eu ró pai or szág ban is je len van,
bár a kö zel múlt ban el ad ta egy-egy ma -
gyar or szá gi és ro má ni ai üze mét. Ugyan -
ak kor je len tôs fej lesz té se ket haj tott vég -
re Vi et nam ban, (ahol két év vel ez elôtt
Ke let-Ázsia leg na gyobb tej ter me lô te le -
pét kezd ték el épí te ni), va la mint né hány
af ri kai or szág ban (pl. Ni gé ria, Ghá na).
A múlt év ben 25 mil lió eu ró ért Ele fánt -
csont part leg na gyobb tej fel dol go zó üze -
mét meg vá sá rol ta. A tró pu si Af ri ká ban
a tej fo gyasz tás fô prob lé má ja, hogy a
nyers te jet és a friss tej ter mé ke ket a
nagy me leg mi att szin te le he tet len idô -
ben el jut tat ni a fo gyasz tók hoz. En nek
át hi da lá sá ra a Fri es land Cam pi na (és
né hány más vi lág cég) eze ken a he lye -
ken moz gó tej por ér té ke sí tô egy sé ge ket
ál lí tott fel, ahol a fo gyasz tók kis ki sze re -
lés ben, hely ben fe lol dott nyers te jet fo -
gyaszt hat nak, vagy az ott (akár 10
gram mos ta sa kok ban) vá sá rolt tej por ból
ott hon ál lít hat ják azt elô, a rom lás ve -
szé lye nél kül. 

z A Da iry Re por ter hír ma ga zin sze rint a
hol land tej fel dol go zók az el múlt két év -
ben 700 mil lió eu rót ru ház tak be az
ex port fej lesz té sé be. Emel lett – né mi leg
meg le pô mó don – Hol lan dia im por tál is
tej ter mé ke ket, éven te mint egy 2,3 mil li -
árd eu ró ér ték ben. „Az im port 60 szá za -
lé ka Bel gi um ból és Né met or szág ból ér -
ke zik, mi köz ben je len tôs ré sze re ex port ra
ke rül, il let ve re ex port alap já ul szol gál.”

z A hol land tej fel dol go zás ban kü lön le ges
he lyet fog lal el a sajt gyár tás, amely ben
az or szág a leg ré geb bi ha gyo má nyok kal
ren del ke zik Eu ró pá ban. Je len leg éven te
650.000 ton na saj tot ál lí ta nak elô, az az
a tel jes tej mennyi ség nek több mint fe lé -
bôl sajt ké szül, amely nek két har ma da
ex port ra ke rül. A tö me ges sajt gyár tás a
15. szá zad ban kez dô dött az or szág ban,
ami kor a hol land gaz dák rá jöt tek ar ra,
hogy a sajt ké szí tés – nem is mer ve a gé -
pi hû tés tech ni kát és a tej por gyár tást – a
nagy ér té kû, de gyor san rom ló, friss tej -
ter mé kek hosszabb ide ig tör té nô el tart -
ha tó sá gát és na gyobb tá vol sá gok ra va ló
szál lít ha tó sá gát is biz to sít ja (az ér ték nö -
ve lés mel lett). Tu laj don kép pen ez a fel fe -
de zés (jó zan pa raszt ész) ve tet te meg a
ké sôbb fel vi rág zó és idôn ként a vi lág el -
sô sé get ost rom ló hol land sajt ex port
alap ját. Kez det ben a ter me lôk há zi lag
ké szí tet ték a saj tot (és va jat), és ma guk
vit ték a bel sô pi a cok ra, sôt a szom szé -
dos or szá gok ba is. Az el sô ten ge ren tú li
szál lí tá sok a 16-17. szá zad ban kez dôd -
tek. Idô köz ben az éven kén ti sajt ki bo csá -
tás mennyi sé gét te kint ve több (ál ta lá ban
lé nye ge sen na gyobb fe jôs te hén ál lo -
mánnyal ren del ke zô) or szág meg elôz te
Hol lan di át, ez azon ban egy ál ta lán nem
ron tot ta a hol land saj tok hír ne vét és
nem zet kö zi is mert sé gét. A leg is mer teb -
bek (Go u da, Ma as da mi, Le er da mi, Ei da -
mi, Drent se ni vagy Le i de ni fû sze res)
ugya no lyan ke re set tek ma rad tak, mi vel
gya kor la ti lag be épül tek a vi lág ér ke zé si
kul tú rá já ba. A hol lan dok vi lág vi szony lat -
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Hollandia az EU legnagyobb tejtermelô és legrégebbi 
tejtermelési hagyományokkal rendelkezô országai közé 
tartozik. Az ország területén végzett ásatásokon talált, 
kôbôl készült sajthordók arról tanúskodnak, hogy ott 
már 2000 évvel ezelôtt is volt tejgazdálkodás. 
A Julius Caesar európai kalandozásait ismertetô római 
leírások is említést tesznek a holland sajtokról.

H



ban út tö rôi let tek a sajt ké szí tés nek,
amely az év szá za dok so rán a hol land kul -
tú ra szer ves és meg be csült rész évé vált.
A hol lan di ai sajt pi a co kat és ár ve ré se ket
év szá za dok óta a lát vá nyos ság és az ün -
nep élyes ség jel lem zi. A mel lé kelt kép rôl
gya kor la ti lag le ol vas ha tó a hol land tej ter -
me lés si ke ré nek kul csa, amely nek két
lé nye ges ele me van. Egy ér tel mû en lát -
szik az a pre ci zi tás és hi gi é ni ai fe gye lem
(a saj tok egy sé ges ki sze re lé se, a köz re -
mû kö dôk ün nep élyes öl tö ze te), ame lyek
nél kül nem lé te zik ha té kony és jö ve -
del me zô sajt gyár tás. Az ol tó en zi mek ki -
nye ré sét és ada go lá sát, a bak té ri u mok
és ada lé ka nya gok hoz zá adá sát szin te
gramm nyi, sôt az utób bi idôk ben in kább
ti zed gramm nyi pon tos ság gal kell vé gez -
ni, az ér le lés ide jé nek, hô mér sék le té nek
és egyéb kö rül mé nyek be sza bá lyo zá sá -
ban el kö ve tett hi bák (még az ap ró nak tû -
nôk is) óri á si (nem pó tol ha tó) ér té ke ket
te het nek sem mi vé. Más részt, a hó fe hér -
be öl tö zött sajt fel hor dók ar cá ról nagy fo -
kú büsz ke ség su gár zik. Tár sa dal mi rang -
juk egy ál ta lán nem ala cso nyabb az ipar -
ban dol go zó ké nál. Egy ál ta lán nem szé -
gyel lik „pa rasz ti” fog lal ko zá su kat, sôt – a
ma gyar pa raszt tal el len tét ben – büsz kék

a fog lal ko zá suk ra, ar ra, hogy ôk ré sze sek
le het nek en nek a ma gas ér té kû táp lá lék -
nak az elô ál lí tá sá ban és a fo gyasz tók hoz
va ló el jut ta tá sá ban. Egyéb ként ez a ma -
ku lát lan (pa ti kai) tisz ta ság és a ki fo gás -
ta lan, min dig azo nos mi nô ség ala poz ta
meg a hol land tej ter mé kek vi lág szín vo -
na lú el is mert sé gét és ke re sett sé gét. 

z A hol land tej gaz da ság si ke re it nem le -
he tett vol na el ér ni a tej szö vet ke ze tek
nél kül. A nagy szö vet ke ze tek egy ré sze
már a 19. szá zad vé gén me ga la kult, kö -
zü lük töb ben a mai na pig mû köd nek,
gya kor la ti lag ki kü szö böl ve a tej ter me lôk
és fel dol go zók kö zöt ti ér dek el len té tet, és
meg va ló sít va a tel jes ver ti kum ban ke let -
ke zett pro fit le he tô leg igaz sá go sabb el -
osz tá sát az zal, hogy a ter me lô gaz dák tu -
laj don ré sze sei a tej- és sajt gyá rak nak,
így ré sze sed nek a ha szon ból. Ezen túl -
me nô en a szö vet ke ze tek le he tô vé tet ték
az egy sé ges pi a ci fel lé pést az azo nos ter -
mék mi nô ség és az egyez te tett árak te rén
egya ránt. A mel lé kelt kép rôl az is le ol -
vas ha tó, hogy a pi ac ra vitt több száz sajt
egy sé ges ki sze re lé sét az üze mek kö zöt ti
ko or di ná ció nél kül le he tet len lett vol na
meg va ló sí ta ni.

z Az EU tejk vó ta rend szer fel szá mo lá sá -
val, a jö vô év tôl új pers pek tí vák nyíl nak
az eu ró pai tej ter me lés és ex port bô ví té se
elôtt. A hol land ter me lôk azon ban – Ír or -
szág ter ve zett és meg hir de tett 50 szá za -
lé kos bô ví té sé vel szem ben – egyel ôre
csak mint egy 20 szá za lék kal kí ván ják nö -
vel ni az éves tej ki bo csá tá su kat. A nö ve -
lés re ná luk az írek nél jó val ki sebb szük -
ség van, mi vel a hol land me zô gaz da ság
egyéb szek to rai a tej ter me lés sel azo nos
jö ve del me zô sé get ké pe sek biz to sí ta ni,
sôt több szem pont ból ver seny ben áll nak
az zal. Azért is óva to sabb nak kell len ni ük,
mert a ma gas nép sû rû sé gû Hol lan di á -
ban egy re sú lyo sabb gon dot je lent a
nagy szar vas mar ha tar tó te le pek ál tal
oko zott kör nye zet szennye zés, amely ko -
moly bír sá gok kal fe nye ge ti a gaz dá kat.

z Össze gez ve: Hol lan di á ban nem csak a
szí nes tu li pán föl dek és a fa pa pu csok, de
az or szág tej gaz da sá ga is mél tán vi lág hí rû
év szá za dok óta. Ki te nyész tet ték a Hols te in
Fríz (a black and whi te) a vi lág leg job ban
te je lô te hén faj tá ját, mely az 1960-as évek
óta el ter jed ve szol gál ja a vi lág élel me zé sét.
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A TÚ RÓ AZ EGYIK 
LEG EGY SZE RÛB BEN 

ELÔ ÁL LÍT HA TÓ TEJ TER MÉK

z A kü lön bö zô tú ró fé le sé gek le ve les, rö gös,
tú ró cent ri fu gá val elô ál lí tott tú ró krém lé nye -
gé ben gyár tás tech no ló gi á juk ban kü lön bö -
zô ek, elô ál lí tá suk hô ke ze lés sel, sa va nyí tás -
sal, ol tás sal tör té nik. A ter mék fô leg az al -
va dék ke ze lé sé ben, ki he ví té sé ben, fel vá gá -
sá ban, cent ri fu gá lá sá ban kü lön bö zik. 

z Ma gyar or szá gon – a kör nye zô or szá gok -
hoz vi szo nyít va igen el ter jedt az úgy ne ve zett
rö gös (kel vi rág) ál lo má nyú tú ró gyár tá sa. Ez
a ter mék csak nem ma gyar spe ci a li tás, mert
ha son ló ál lo má nyú ter mé ket a kör nye zô or -
szá gok ban se hol sem is mer nek. 
Ter mé sze te sen gyár ta nak még az or szág -
ban le ve les tú rót és cot ta ge che e se né ven
is mert tú ró jel le gû ter mé ket is. Leg na gyobb
há nya dot kép vi sel a tú ró fé lék kö zül a ha -
gyo má nyos fél zsí ros ét ke zé si te hén tú ró. 
Gyár tá sá hoz jó mi nô sé gû alap anyag te jet
hasz ná lunk, mely nek jel lem zôi a kö vet ke zôk: 
– faj súly leg alább 1028 g/cm3

– fe hér je leg alább 2,9 g/100 g
– élô össz csí ra ≤ 100 000
– szo ma ti kus ≤ 400 000
– fa gyás pont 0,520 °C vagy ala cso nyabb
– gát ló a nyag nem tar tal maz hat

z Öt év ti zed del ez elôtt a tú ró gyár tás még
úgy ne ve zett bár kák ban tör tént, a ki fû tés
köz ben csak ké zi ka va rást esz kö zöl tek.
A ter mé ket go mo lya vá szon ba szed ték ki a
bár ká ból és eb be tör tént a csur ga tás. A fej -
lô dés nyo mán a bár ká kat elôbb 2-3 000 li -
te res, majd 5 000 ké sôbb pe dig 10 000 li -
te res nyi tott ván dor ke ve rôs ká dak vál tot ták
fel. Ezek a be ren de zé sek már a kor sze rûb -

Különleges túrókészítmények 
technológiái és gépei

bek kö zé tar toz tak, de mi vel nyi tot tak vol -
tak, fel vál tot ták ôket a mai, min den igény -
nek meg fe le lô, zárt al va dék tan kok. 

z Az ét ke zé si fél zsí ros te hén tú ró gyár tá sá -
hoz a jó mi nô sé gû alap anyag te jet rész le ges
fö lö zés sel 1,2-1,3% zsír tar ta lom ra be ál lít -
juk és le me zes pasz tô rön a jobb ki ho za tal
ér de ké ben 80-82 °C-on hô ke zel jük. A hô -
ke zelt te jet 28-30 °C-ra vissza hût jük és
1-2% vaj kul tú rá val be olt juk, úgy hogy az al -
va dá si idô 10-12 óra le gyen. 
Ezen a hô fo kon és ez alatt az idô alatt az al -
va dék SH°-a el éri a 32-36 SH°-ot, az al va -
dék ál lo má nya pe dig kezd szi lárd dá vál ni.
Ek kor meg kezd jük az al va dék da ra bo lá sát. 

z A SH° meg ha tá ro zá sá ra nagy gon dot kell
for dí ta ni, mert ha az al va dék el sa va nyo dik a
ki fû tés fo lya mán, le ül az al va dék tank al já ra
és erô sebb ki he ví tés nél is a vég ter mék ál lo -
má nya pé pes, ke nô csös ne he zen le csur -
gat ha tó vá vá lik. 
Az al va dék da ra bo lá sát las sú for du lat tal (6-
8/perc) vé gez zük, hogy a por lá si vesz te ség
mi nél ke ve sebb le gyen. Ami kor a dió nagy sá -
got el ér jük meg kezd jük az al va dék fû té sét. 
Kí mé le tes ki fû tést al kal ma zunk úgy, hogy az
al va dék tö me ge 4-5 per cen ként emel ked -
jen 1 °C-ot.
A vég ter mék kí vánt szá raz anyag tar tal ma
dön ti el azt, hogy az al va dé kot mi lyen ma -
gas hô fok ra he vít jük. Fél zsí ros ét ke zé si te -
hén tú ró ese té ben ez 35-38 °C. 

Kel lô szi lárd ság el éré se után a he ví tést be -
fe jez zük a sa vó 2/3 ré szét el tá vo lít juk és a
ma ra dék sa vót 5-6 °C-ra vissza hût ve a vég -
ter mé ket 15-17 °C-ra le hût jük. A kor sze -
rûbb tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén a hû -
tést hû tô a la gú ton vég zik. 

z A le hû tött ter mé ket a meg fe le lô szá raz -
anyag-tar ta lom el éré se ér de ké ben in do kolt
eset ben csur ga tó ko csi ba, vagy csur ga tó
dob ba to vább csur gat juk és cso ma gol juk. 
Cso ma go lás tör tén het kéz zel 0,25-0,50-
1,00-5,00 kg-os ki sze re lés ben, vagy gép -
pel 0,25 kg-os ki sze re lés ben. A fél zsí ros
tú ró gyár tá sa mel lett az utób bi idô ben
kezd el ter jed ni a ve gyes al vasz tá sú le ve les
tú ró is. 
Cot ta ge che e se gyár tá sa Ma gyar or szá gon
még nem tör té nik, de a Ko má di ban fel épült
új tej fel dol go zó üzem ben a le he tô sé gek
adot tak a ter mék gyár tá sá ra. 

A tú ró to váb bi fel dol go zá sa

z A tú ró sok ol da lú an fel hasz nál ha tó tej ter -
mék. A na túr tú ró ter mé kek mel lett a leg is -
mer teb bek a kü lön fé le íze sí tett tú ró fé le sé -
gek, va ní li ás, ma zso lás, fû sze res, gyü möl -
csös, zöld sé ges krém tú rók, va la mint tú ró -
sajt né ven for gal ma zott egyéb tej ter mé kek.
Nagy pi a ci si kert köny vel het el a cso ko lá dés
tú ró desszer tek (ru di fé le sé gek) szé les vá -
lasz té ka.

KRÉM TÚ RÓ GYÁR TÁS

z A ki vá ló mi nô sé gû tú ró ból és tej szín bôl
ké szí tett krém tú rót édes íze sí tôk kel ke ver -
jük a fo gyasz tók íz lé sé nek meg fe le lô en.

A tech no ló gia rö vid le írá sa

z Pasz tô rö zés és zsír be ál lí tás után 100 li ter
tej hez ad ni kell 5-10 g kal ci u mot. A te jet
26-29 °C-ra tör té nô be ál lí tás után be kell
ol ta ni 0,5% vaj kul tú rá val. A sa va nyo dás
me gin du lá sa elôtt 7,8-8,6 SH-on annyi ol -
tót kell hoz zá ad ni, hogy 12-16 óra alatt
me gal vad jon. Az al va dék meg fe le lô mi nô sé -
ge (36-40 SH°) után egyen le tes szem csé -
jû re fe lap rít ják, majd úgy ne ve zett tú ró cent -
ri fu gá val kell el kü lö ní te ni a sa vót. A tú ró -
cent ri fu gá ból szár ma zó krém tú rót ez után
le me zes vagy csö ves hû tôn 10-12 °C-ra
hû tik. 
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z A ter mé ket a csô ve ze ték ben tér fo gat ki -
szo rí tá sos szi vattyú val moz gat ják. Az íze sí -

tôk és ada lé ka nya -
gok be ke ve ré se tör -
tén het egy meg fe le -
lô ke ve rô mû vel el lá -
tott tar tály ban, vagy
ha utó hô ke zelt vég -
ter mék a cél, ak kor
kut ter ben is. 

TÚ RÓ DESSZERT GYÁR TÁS 

A ter mék rö vid le írá sa

z A ki vá ló mi nô sé gû tú ró ból ké szült cso ko lá -
dés be vo na tú desszert-ru dacs ká kat gyer me -
kek és fel nôt tek egya ránt szí ve sen fo gyaszt ják.

A spe ci á li san íze sí tett tú rót rúd
alak ba pré se lik és cso ko lá dé val
von ják be. Több fé le íze sí tés sel,
eset leg kü lön fé le vi ta mi nok hoz -
zá adá sá val és lek vár-töl te lék kel is
ké szül het.

Fi zi kai jel lem zôk

• Hossz: 75-85 mm
• Át mé rô: 17-22 mm
• Tö meg: 30 g (eb bôl 20 g 

az ada lé kokkal ki ke vert tú ró, 
és 10 g a cso ko lá dé)

z A cso ko lá dé-be vo nat tól és az
al kal ma zott tech no ló gi á tól füg gô -
en a tú ró desszert a gyár tás nap -
já tól szá mí tott 30-60 na pig fo -
gyaszt ha tó, fel té ve, hogy 10 °C
alatt tá rol ják. A hosszabb tá vú tá -
ro lás ki vá ló al ter na tí vá ja a mély -
hû tés.

A tech no ló gia rö vid le írá sa

z A töl te lék le het ha gyo má nyos
ma gyar tú ró, ult ra szûrt al va dék,
cent ri fu gált vagy ri kot ta tú ró. A tú -
ró massza tö me gé nek és szá raz-

anyag tar tal má nak meg ha tá ro zá sa után a
kut ter be (KU) ke rül, ahol az íze sí tôk és
egyéb össze te vôk hoz zá adá sa után ho mo -
ge ni zál ják. Ezt kö ve tô en a tú ró massza át ha -
lad az ada go ló csi gán (CV), majd az in nen
ki ke rü lô fo lya ma tos hen ge re ket a vá gó egy -
ség fel da ra bol ja. A mé ret re vá gott ru dacs -

ká kat hû tô a la gút ban (HA-E) elô hû tik, majd
al só fe lü ket fo lyé kony, me leg ka kaó masszá -
val vagy cso ko lá dé val be von va (G-CS) tal -
pat ké pez nek. Ez után új ra hû tô a la gú ton
(HA-U) ha lad nak át, majd im már tel jes fe -
lü le tü ket be von ják fo lyé kony, me leg ka kaó -
masszá val, il let ve cso ko lá dé val. A kész ru -
da kat utó hû tik, ezt kö ve tô en pe dig vízs zin -

tes asz ta lú cso ma go ló gé pek (BH) se gít sé -
gé vel fó li á ba, vagy gyûj tô zacs kó ba cso ma -
gol ják, és hû tött rak tár ban tá rol ják.
Igény sze rint a desszert be töl te lék is jut tat -
ha tó (lek vár, ka ra mell stb.).

ÚJ IN NO VÁ CIÓ!   

RI KOT TA-SA VÓ TÚ RÓ GYÁR TÁS

z A sajt gyár tás so -
rán nagy menny i-
ség ben ke let ke zô –
és fel dol go zás nél -
kül csak rend kí vül
rossz fel té te lek kel
ér té ke sít he tô – sa -
vó fe hér jé i nek ki -
nye ré se, il let ve azok to váb bi hasz no sí tá sa
alap ve tô ér de ke a tej fel dol go zó cé gek nek.
A ha gyo má nyos sajt gyár tás so rán ugyan is a
tej ér té kes pro te in jei kö zül csu pán az össz -
tar ta lom 80%-át ki te vô ka ze int hasz no sít ják,
míg a 20%-nyi sa vó fe hér je ve szen dô be
megy. Pe dig a sa vó fe hér jék ki nye ré se sok ré -
tû elô nyö ket rejt: gaz da sá go sab bá te szi a tej -
fel dol go zást, to váb bá szá mot te vô ext ra pro fi -
tot is ered mé nyez. Az Ag ro me tál Kft. ál tal a
Nem ze ti Fej lesz té si Terv ál tal tá mo ga tott
pro jekt ke re té ben ki fej lesz tett be ren de zés sel
a fo lya ma tos üzem ben tör té nô izo e lekt ro mos
hô ko a gu lá ci ós el já rás egy le het sé ges út a
sa vóp ro te i nek ki nye ré sé re, mely a sa vó fe -
hér jék hô ke ze lés ál ta li de na tu rá lá sán és hô -
ko a gu lá ci ó ján ala pul. En nek lé nye ge, hogy a
sa vó pH-ját több lé pés ben meg fe le lô ér ték re
ál lít juk be, ma gas hô mér sék le ten hô ke zel -
jük, és a ko a gu lált sa vó tú rót – vagy nép sze -
rûbb ne vén ri kot tát – le vá laszt juk. Az így
nyert sa vó tú ró fel hasz nál ha tó és for gal maz -
ha tó, mint ön ál ló ter mék, de rend kí vül nép -
sze rû pl. a sü tô i par ban a ha gyo má nyos tú ró
al ter na tí vá ja ként is.       

z Vé ge ze tül el kell mon da ni, hogy a gé pek,
a kor sze rû be ren de zé sek és a gyár tó so rok
csak az alap ját ad ják a kü lön le ges, jó mi nô -
sé gû ter mé kek gyár tá sá nak. A tej, mint élô
anyag ke ze lé se, a gyár tás so rán elô for du ló
tech no ló gi ai kor rek ci ói a gyár tó ko moly ta -
pasz ta la ti és hát tér tu dá sát fel té te le zi, ami
nél kül ál lan dó, ki fo gás ta lan mi nô sé gû ter -
mé kek nem ál lít ha tók elô. 
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szar vas mar hák lég zô szer vi be teg -
ség-komp le xe a lé gu tak több té -
nye zôs meg be te ge dé se. Bor jak nál

több olyan koc ká za ti idô szak is me re tes,
ami kor az ál la tok kü lö nö sen haj la mo sak
a lég zô szer vi be teg sé gek ki a la ku lá sá ra.
Ilye nek le het nek:
a) az új szü lött kor,
b) a vá lasz tás kö rü li idô szak
c) va la mint az el le tés után fel vett el le n-

a nya gok je len tôs csök ke né se.
A hús mar hák és a hús bor jak ese té ben
to váb bi koc ká za ti idô sza kok is van nak.

A BOR JAK LÉG ZÔ SZER VI 
BE TEG SÉ GE I NEK 

CSO POR TO SÍ TÁ SA

I. Kli ni kai cso por to sí tás:
1. Fel sô lé gú ti fer tô zé sek – az or rü re -

get, ga ra tot és a lég csö vet érin tik;
2. Al só lé gú ti meg be te ge dés – Pne u -

mó nia.
II. Jár vány ta ni cso por to sí tás:

1. Fer tô zô tü dô gyul la dás,
2. Szál lí tá si be teg ség,
3. Egyéb be teg sé gek (Pál fi V., 2013).

KÓ ROK TAN

A lég zô szer vi meg be te ge dé se ket oko zó fôbb
té nye zôk há rom cso port ba so rol ha tók:
1. Tar tá si, il let ve ta kar má nyo zá si prob lé -

mák, okok; 
2. Ví ru sok;
3. Bak té ri u mok.
A fent em lí tett kri ti kus okok mel lett szá -
mos té nye zôt rész le te seb ben is azo no sít -
ha tunk:
– a szar vas mar ha lé gu tak nak ana tó mi -

ai és funk ci o ná lis gyen ge sé gei (ge ne -
ti kai okok);

– a mak ro- és mik rok lí ma egyes té nye zôi;
– tar tás tech no ló gi á val kap cso la tos té -

nye zôk;
– elég te len föcs tej-fel vé tel, il let ve elég -

te len táp anya gel lá tás;
– a hely ben te nyész tett és vá sá rolt ál la -

tok cso por to sí tá sa;
– kü lön bö zô kor cso por tok egy lég tér ben

tör té nô is tál ló zá sa.

A lég zô szer vi leg be teg bor jak a kli ni kai
tü ne te ik alap ján az aláb bi ak sze rint cso -
por to sít ha tók: 
I. cso port: a bor jak élénk vi sel ke dést

mu tat nak;

A borjak légzôszervi betegségei

A

II. cso port: a lé gú ti be teg ség tü ne te it
mu ta tó lá zas és nem csök kent ét vá -
gyú bor jak;

III. cso port: ne héz lég zést, ét vágy ta lan sá -
got, fo ko zott vagy akár hör gôi lég zé si
han go kat mu ta tó bor jak;

IV. cso port: ide azok a bor jak tar toz nak,
ame lyek nél sú lyos ne héz lég zés, ét -
vágy ta lan ság és hör gôi lég zé si han -
gok ész lel he tôk. (Re in hold, 2001).

A II. cso port ese té ben an ti bak te ri á lis ke -
ze lés, a III. cso port nál an ti bi o ti ku mok és
nem-szte ro id jel le gû gyul la dás csök ken tô
gyógy sze rek adá sa szük sé ges. A IV. cso -
port bor jai el hul la nak.

VÉ DE KE ZÉS

A. A lég zô szer vi be teg sé gek el len ál lo -
mányp rog ra mot kell ki dol goz ni.

B. Az el sô fel adat a be teg ál la tok el kü lö -
ní té se a cso port tól.

C. A be teg ál la tot ke zel ni kell a to váb bi
be teg sé gát vi tel meg elô zé se vé gett.

D. A ví ru sos tü dô gyul la dás nál a meg elô -
zés hez vak ci ná zás szük sé ges. Olyan
vak ci na aján lott, ami szá mos kó ro ko -
zó val szem ben vé dett sé get ad.

Na gyon fon tos a lég zô szer vi be teg sé gek
meg elô zé se is, fô leg a té li idô szak ban.

Ilyen kor fon tos a meg fe le lô alom biz to sí -
tá sa és cse ré je, mert az hô szi ge te lô ként
is funk ci o nál, meg aka dá lyoz za a bor jak
test hô mér sék le té nek drasz ti kus le csök -
ke né sét. Fon tos to váb bá a na pi há rom -
szo ri ete tés, ami az ener gia el lá tá son kí -
vül hoz zá já rul a gyor sabb test tö meg gya -
ra po dás hoz is. Min de zek mel lett a meg -
fe le lô mi nô sé gû ivó víz-el lá tás fo lya ma to -
san biz to sít va le gyen, il let ve té len aján la -
tos me le gebb ivó vi zet biz to sí ta ni.

A SZAR VAS MAR HÁK 
LÉG ZÔ SZER VI BE TEG SÉ GEI 
ÁL TAL OKO ZOTT KI ESÉ SEK

A fel mé ré sek ered mé nyei alap ján a bor jak -
nál 12 he tes ko ru kig a be teg sé gek kö zel
50%-a le het lég zô szer vi ere de tû. A bor jak
ese té ben ez a leggya ko ribb be teg ség. A tej -
hasz nú bor jak el hul lá sa i nak 20-30%-a, va -
la mint a hí zó bor jak el hul lá sa i nak több mint
50%-a lég zô szer vi okok ra ve zet he tô vissza.
A lég zô szer vi be teg sé gek ke ze lé sé nek költ -
sé gei a fer tô zô be teg sé gek mi att fel hasz nált
gyógy sze rek árá nak 50%-át is ki te he tik. 

To váb bi vesz te sé gek a tej ter me lô ál -
lo má nyok nál:
– a bor jak és nö ven dék ál la tok test tö meg-

gya ra po dá sá nak csök ke né se;
– az el sô el lés idô pont já nak ké sôbb re

to ló dá sa;
– idô elôt ti se lej te zés;
– el hul lás;
– a tej ter me lés csök ke né se az el sô lak -

tá ci ó ban.
A vesz te sé gek okai a hí zó ál lo má -
nyok nál:
– a hí zó mar hák test tö meg-gya ra po dá -

sá nak csök ke né se;
– idô elôt ti se lej te zés;
– el hul lás;
– ta kar má nyér té ke sí tés rom lá sa;
– a hús mi nô ség rom lá sa.
Ezért na gyon fon tos, hogy min den esz köz -
zel pró bál juk meg elôz ni a lég zô szer vi meg -
be te ge dé sek elô for du lá sát a szar vas mar -
ha ál lo mány ban. A leg cél ra ve ze tôbb meg -
elô zés a hát tér ben ál ló fôbb kó ro ko zók el -
le ni fo lya ma tos spe ci fi kus és nem-spe ci fi -
kus vé de ke zés, va la mint a ked ve zôt len
kör nye ze ti té nye zôk fel szá mo lá sa.

2 SE RE GI JÁ NOS, Ka pos vá ri Egye tem
2 KO VÁCS ÁG NES, 

SZIE Ál lat or vos-tu do má nyi Kar 
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Légzôszervi betegségben szenvedô 
borjú (Reinhold, III. csoport)

Légzôszervi betegségben szenvedô 
borjú (Reinhold, II. csoport)
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a pi két szer fe jés ese tén, évi két sze ri
kör mö zés, na pi há rom szo ri fe jés ese -
tén évi … 3X.

Át la gos test tö me gû 550-600 kg-os test tö me -
gû fe ke te tar ka te je lô te he ne ken a hát só láb
bel sô csül kén a csü lök hosszát a pár ta szél tôl
a hegy fa lon le fe lé mér ve vág juk 7,5 cm hosz-
szú ra. A talp vas tag sá got vág juk kés sel 5-7
mm vas tag ra, az az ennyit hagy junk meg a
sza ru talp vas tag sá gá ból a he gyen mér ve.
Óv juk a sar kot. A mo dellt a bel sô fal érin tet -
le nül ha gyá sa mel lett ala kít suk ki, úgy, íve sen
lej tôs re, hogy a csü lök ön tisz tu lá sa meg fe le lô
le gyen. A sa rok ván ko son tá vo lít suk el a sza -
kadt sza rut. A há tul só bel sô csü lök után a
kül sô csül köt ala kít suk úgy, hogy a bel sô csü -
lök mel lé il leszt ve a két csü lök te her vi se lô
ké pes sé ge 50-50% le gyen. Amennyi ben a
hát só kül sô csü lök több ter het vi sel, az az na -
gyobb ak kor a fel es le ges tö me ges sza ru ál lo -
má nyá ból tá vo lít sunk el annyit, hogy mi nél kö -
ze lebb le gyen a te her vi se lés el osz lá sa a fent
em lí tett ide á lis 50-50%-os ér ték hez. Ek kor
lét re hoz tuk az ana tó mi a i lag ide á lis hoz leg kö -
ze lebb ál ló ál la po tot, ame lyet a ter mé szet is
ko ráb ban me gal ko tott. A te her vi se lés elosz lá -
sát úgy tud juk el len ôriz ni, hogy a ka lo dá ban
rög zí tett ál lat, hát só fel emelt lá ba ese tén a
csánk irá nyá ból be le né zünk a csü lök hegy nél

A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett 
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról

össze pá ro sí tott két csü lök talp ba. A meg fe le -
lô en el vég zett mun ka ese tén a két talp fe lü let
tö ké le te sen egy sík ba esik, az az egyik talp fe -
lü le te sem ma ga sabb. Ha ma gunk elé kép zel -
jük a láb vé get, ak kor ez azt is je len ti, hogy az
egy ma gas ság ban lé vô talp fe lü le tek egy for ma
mér ték ben fog ják az ál lat egy láb ra esô test tö -
me gét vi sel ni. (A csül kök he gyét össze pá ro sít -
juk és így szem lél jük a sa rok ván ko sok irá nyá -
ból a talp fe lü le tek ma gas sá gát.)

A hely te len csü lök kör mö zé si gya kor lat több
ok ra ve zet he tô vissza: 
1. Ha gyo má nyos csü lök kör mö zé si tech no ló -

gia vég zé se. A ha gyo má nyos kör mö zés a
ha gyo má nyos „le ge lô re” ala po zott gu lyá ba
ki já ró ál la tok ese tén meg áll ta a he lyét, hi -
szen az ál la tok éle tük ja va ré szé ben a gyep
ta la ján áll tak és a kör mök hor do zó szé lei
be tud tak süllyed ni a vi szony lag pu ha ta laj -
ba. A mo dern is tál ló zá si rend sze rek ki a la -
ku lá sá val, va la mint a ma gas tej ter me lés re
va ló fo ko zott sze lek ció ered mé nye kép pen a
hor do zó szé lek re va ló ál lí tás tech ni ká ja ide -
jét múlt tá vált. A mo dern te her men te sí tô
csü lök kör mö zés ese tén már nem hor do -
zó szé lek rôl be szé lünk, ha nem hor do zó
fe lü le tek ki ala kí tá sá ról. Ez zel szem ben a
ha gyo má nyos mód szert al kal ma zó kör mö zô

a csül kök tal pi fe lü le tén a hor do zó fe lü le te -
ket nem sta bil ra ala kít ja ki, ha nem íve sen
lej tôs re, az az ki kagy ló sít ja a tal pi fe lü le tet.
Ezál tal az ál lat szi lárd pa do za ton mo zog va
fo lya ma to san ter he li a csü lök szé li ré sze it a
fe hér vo nal men tén és a csü lök tal pi ré sze
ke ve sebb sze re pet ját szik az alá tá masz tás -
ban és így a fe hér vo nal „ce men tált, ra gasz -
tó ál lo má nya” könnyen el vál hat a fo ko zott
ter he lés mi att, lét re hoz va az ol dal fal, fe hér -
vo nal fek élyt. 

2. A ma gá nyos kör mö zô: Na gyon sok szor elô -
for dul, hogy a csü lök kör mö zô szak em ber
el vé ge zi a „Te her men te sí tô csü lök kör mö zé -
si, az az Hol land tí pu sú” tan fo lya mot de a
mun ká já ban, a to váb bi ak ban ma gá ra ma -
rad. Ezál tal a kör mö zé si gya kor lat ban ta lán
eny hébb hi bák a mú ló hó na pok alatt meg -
erô söd nek és az alap ve tô en jó in du lás után
fél re sik la nak. Ezt úgy le het meg elôz ni, hogy
éven te egy-két al ka lom mal szem egyez te tô
tré nin gen kell részt ven nie a fris sen vég zett
kör mö zô nek. Min den al ka lom mal van mit
meg be szél ni és van olyan szak mai ta pasz -
ta lat, ame lyet ér de mes át ven ni egy más tól. 

(Foly ta tás a kö vet ke zô szám ban.)

2 DR. LE HOCZKY JÁ NOS
Cím ze tes egye te mi do cens

N





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
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