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A hazai tejelô tehenészetek

leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról

Versenyképes-e
a magyar tej?

z A versenyképességi rangsor megállapításához a kézenfekvô
mérôszám lehetne a tej átvételi ára. Ha valaki olcsóbb önköltséggel képes a tejet elôállítani, az nyilvánvalóan elônyt élvez a vásárlók kegyeiért folyó versenyben. Csakhogy a tej átvételi ára nem
úgy keletkezik, hogy a tejtermelô elôállítja áruját mondjuk x forintért, erre ráteszi a maga hasznát például 15 százalékot. A tej
árát a nagykereskedôk, feldolgozók, üzletláncok és persze a világpiac határozza meg. Tehát lehet versenyképesnek lenni úgy is,
hogy a termelônek felkopik az álla.
z Ilyen panaszokat manapság is hallani, s tény, hogy a tej átvételi ára az elmúlt években legalább harminc százalékkal csökkent,
miközben az élenjáró technika, a takarmányárak egy fillérrel sem
lettek olcsóbbak.
z Mindebbôl leszûrhetjük azt a tanulságot, hogy a verseny elsôsorban az önköltség körül folyik. Ebben a tekintetben nem föltétlenül vagyunk élenjárók. Versenyelônyt élvezhetnek hozzánk képest keleten és nyugaton egyaránt. Nyilvánvaló, hogy csökkentheti költségeit, javíthatja versenyképességét a nagy, természet adta
legelôkkel, kaszálókkal rendelkezô Románia, Szlovákia és a kiemelkedô tudományos felkészültséggel, nagy hozamú fajtákkal,
agrotechnikával, rendelkezô Hollandia, Dánia és Svájc is.
z Bonyolítja a helyzetet, hogy az a tejtermelô országok maguk is
jelentôsen torzítják az önköltséget. Egyrészt az adók, mindenekelôtt az áfa mértékével, ami jelentôs költségtényezô, másrészt a
támogatásokkal, ami jelentôs mértékû bevétel is lehet.
z A tejágazat versenyképességérôl tehát akkor beszélhetünk, ha a
termék iránt van kereslet, abból a termelônek, a feldolgozónak és
a kereskedônek egyaránt haszna származik. Magyarország ezen a
területen is versenyképes, szûrhetjük le a tanulságot a következôkbôl. Évek óta nô a tejelô tehenek száma, s ez biztos jele annak, hogy megéri szarvasmarhát tartani. Megfigyelhetô az is, hogy
szinte hetente adnak át a legkorszerûbb technikával felszerelt tehenészeti telepeket. Nô a kereslet a föld iránt is, s ebben minden
bizonnyal közrejátszik az is, hogy gazdaságosan csak akkor lehet
tejet termelni, ha a gazda maga állítja elô a takarmányt is. Biztató, hogy a tej iránti kereslet világszerte növekszik, ami egyenes következménye a lélekszám gyarapodásának, és az életszínvonal
emelkedésének.
z Mindennek ellenére a versenyben nem könnyû helyt állni. Nem
véletlen, hogy a tejágazatot idôrôl idôre válságok sújtják, s ezeknek a válságoknak vesztesei is vannak. A magyar tej akkor lehet
versenyképes, ha szereplôi együttmûködve, egymás érdekeit is
szem elôtt tartva igyekeznek jobb pozíciókat szerezni a hazai és
nemzetközi piacokon.

2 BÓDI ÁGNES
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A Tej Világnapjáról jelentjük
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.
z Mélykuti Tibor a Terméktanács elnöke köszöntôjében elmondta, hogy a terméktanács
azon dolgozott az elmúlt években, hogy konstruktív együttmûködés legyen az ágazat valamennyi szereplôje: a termelôk,
feldolgozók, és a kereskedôk
között. Az együttmûködés megvalósult, a minisztérium 2013ban elismerte a Terméktanácsot reprezentatív testületként.
z Az elnök kiemelte, hogy a Terméktanácshoz 3570 tejtermelô, 40 feldolgozó és hat kiskereskedelmi lánc tartozik. Az összetartozást erôsíti a három kiemelt pártoló tag és négy társult tag.
A szervezet 72 százalékban reprezentálja a termelôket és 85
százalékban a feldolgozókat. Az idén a Tejipari Egyesülés társult
tagként való csatlakozásával gyakorlatilag minden feldolgozó
integrálódott a szervezetbe. A csatlakozott láncok a hazai kereskedelem 70 százalékát birtokolják. A kereskedelmi láncok
ilyen mérvû integrálódására európai viszonylatban sincs példa.
– Mindegyik kereskedelmi lánccal külön-külön állapodtunk
meg, az a célunk, hogy egy kiegyensúlyozott stabilan mûködô
tejpiacot tudjunk létrehozni. A stabil kereskedelmi háttér szükséges ahhoz, hogy a tejtermelô gazdaságok hosszú távon tudjanak mûködni – mondta Mélykuti Tibor. Véleménye szerint az
elmúlt évben már örvendetes módon megnôtt a magyar termékek részaránya a boltokban. Idén azt tapasztalják, hogy nehezen tudják kivédeni a kereskedôk azt a gazdasági nyomást, ami
rájuk nehezedik, ezért sajnos egyre több az import a polcokon.
– Ezt a folyamatot meg kell állítani, megoldás lehetne, ha a tejet a magyar feldolgozóipar dolgozná fel, akkor a külföldrôl behozott tejtermékek mennyiségét felére lehetne csökkenteni –
vélekedett Mélykuti Tibor. A rendszerváltás után a tej feldolgozását végzô cégek 80 százaléka külföldi tulajdonba került, mára ez az arány megfordult, most már 80 százaléka magyar tulajdonba van. A kormányzat most a feldolgozó ipart stratégiai
ágazatként kezeli, kedvezô lehetôség kínálkozik arra, hogy a
fejlesztés a tejgazdasági szektorban a nagy tejfeldolgozókra is
kiterjedjen, és így válhat valóra az értékesítési probléma megoldása, mivel a termelt tej 80 százalékát itt dolgozzák fel.
Az ágazatnak az átmenetileg jelentkezô többlettermelésbôl
származó tejet is fel kell tudnia dolgozni.
– Az EKÁER rendszer bevezetésétôl azt várjuk, hogy az majd segít visszaszorítani a feketekereskedelmet, de azt tapasztaljuk,
hogy az EKÁER rendszer az ÁFA-csalt UHT tej forgalomba kerülését csak kis mértékben tudja gátolni. A közelmúltban Buda-

pesten megtartott ÁFA-csalással foglalkozó konferencián kiderült, hogy a környezô országokban ennek mértéke nagyobb.
A nálunk 15 százalék a becsült mérték, több szomszédos országban ez eléri a 40 százalékot is.
z Nyerstej exportunk 2012-tôl az Európában elôálló tejhiány jóvoltából fellendült. A termelt tej közel 1/3-a került exportra,
ugyanakkor a külföldi tejtermékek behozatala megnôtt. Az lett
volna a célravezetô, ha a termelt tejet itthon dolgozzuk fel, de az
elképzelés nem valósult meg, mert az exportért magasabb árat
kaptak a termelôk egészen a tavalyi évig. Ma a tejet csak nagyon
nyomott áron lehet külföldön értékesíteni, most a hazai felvásárlási árak literenként 10 forinttal magasabbak, mint amit a külföldi felvásárlók fizetni tudnak. A fogyasztók sok esetben a külföldrôl behozott termékekhez olcsóbb áron jutnak hozzá, mint a
magyarhoz. Ennek okai között fellelhetô a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatból származó hátrány. A kiskereskedelmi láncokkal együttmûködve sokat kell még tenni annak érdekében,
hogy az ár érzékeny fogyasztó a magyar terméket tegye a vásárlókosarába. A terméktanács egy nemsokára induló marketing
kampánnyal szeretne ebben segíteni – tette hozzá. Mélykuti
Tibor azt is elmondta, hogy több alkalommal tettek javaslatot arra, hogy a fogyasztói tej ÁFA-értékét öt százalékra mérsékeljék.
Ez a rezsicsökkentésnek egyik eleme is lehetne.

JÓ KAPCSOLAT A TEJTERMELÔKÉRT
z Czer ván György, az agrárgazdaságért felelôs államtitkár elmondta, hogy a Tej Szakmaközi
Szervezettel és Terméktanáccsal
nagyon jó a kapcsolatuk. Örvendetes, hogy az ágazat még soha
nem volt ilyen szervezett.
– A tejtermelés piacán kialakult
feszültség nem feltétlen függ
össze a kvótarendszer megszüntetésével. Az unió országaiban a
termelésre gyakorolt különbözô
kedvezô hatások miatt az utóbbi években nôtt a tejtermelés.
Ugyanakkor az orosz embargó okozta piacvesztés és a kínai felvevô piac kapacitásának csökkenése miatt értékesítési nehézségek alakultak ki. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy az uniós
szinten betárolt sajt, vaj és tejpor készletek a további áreséstôl
tartva folyamatosan kerülnek vissza a piacra, az importôrök
meg kivárnak a felvásárlással. Arra spekulálnak, hogy még olcsóbban is hozzájuthatnak majd azokhoz. Az unió többször foglalkozott a tejpiaci helyzettel, de intézkedései nem voltak elégségesek – foglalta össze a helyzetet az államtitkár.
z Czerván György mondanivalóját számokkal is alátámasztotta:
A tejelô szarvasmarha létszám (az állomány 2/3-a gazdasági
szervezeteknél, 1/3-a egyéni gazdálkodóknál) növekedése a
tejtermelés növekedését is eredményezte. A termelés a tavalyi
évben már elérte az 1,8 milliárd litert, az elmúlt négy évben 12
százalékos volt a növekedés mértéke. Az egy tehénre jutó tej
termelése is növekszik, becslések szerit 2014-ben már elérte
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7100 litert. A környezô országokban egyedül Csehországban
magasabb a tejhozam a hazainál. Ezek a körülmények tehát,
hogy nôtt a termelés, de csökkent a kereslet, vezettek oda,
hogy a nyers tej belföldi ára az elôzô évi árhoz képest 23 százalékkal, a kiviteli ára pedig 29 százalékkal csökkent. Az ár
csökkenése már jóval a kvótarendszer megszûnése elôtt 2014
márciusában elkezdôdött.
– A hazai tej és tejtermékek fogyasztása az elôzô évhez képest
kismértékben növekedett. Az uniós átlaghoz képest nagy a lemaradásunk, mindössze a felét fogyasztjuk annak. Ez részben
a fogyasztási szokásokkal magyarázható. A margarin fogyasztását a korábbi intenzív reklámozásnak köszönhetôen sokan elôtérbe helyezik a vajjal szemben. Az iskolatej programra minden
évben növekvô nagyságrendû forrást biztosítunk. A közétkeztetésben évente 300 millió liter tejet használnak fel. Azt szorgalmazzuk, hogy a közétkeztetésbe egyre nagyobb mértékben magyar tejet használjanak, és kerüljön ki onnan a külföldi UHT-s
tej. Fontosnak tartjuk a marketing tevékenység erôsítését.
Kampányt tervezünk beindítani a második félévben, ehhez 420
millió forint marketing alapot különítettünk el. Szeretnénk ösztönözni majd a lakosságot a jó minôségû magyar tej és kiemelten a vaj fogyasztására, és az iskolatej programot és a kézmûves termékeket is népszerûsítjük – mondta az államtitkár.
z A minisztérium a termeléshez kötött támogatásokat helyezte
elôtérbe. Az ágazat 2014-ben közvetlen állami és uniós támogatásként 29 milliárd forintot kapott, addig 2015-ben ez a támogatás 49.5 milliárdra fog emelkedni.
z A feketegazdaság elleni küzdelmet a NÉBIH-el és a NAV-al karöltve folytatjuk. Segít céljaink elérésében, hogy ez év elejétôl az
élelmiszerkereskedôk csak a FELÍR-ben (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerében) szereplô cégektôl vehetnek át és
értékesíthetnek termékeket. A tej és tejtermékek felvásárlását
végzô cégeknek szerzôdéskötési kötelezettséget írtunk elô, minimálisan fél éves idôtartamra. Az EKÁER rendszer bevezetése is
hatékonyabbá teszi az ÁFA csalók elleni harcot – tette hozzá.

ÁFA-CSÖKKENTÉSI
MUNKACSOPORT ALAKULT
z A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy
fogalmazott, hogy a tejpiacon kialakult helyzetért a
kamarának is megvannak
feladatai és a felelôssége.
Úgy tudunk hozzájárulni a
probléma megoldásához,
hogy nyomást gyakorlunk
a döntéshozókra. A Visegrádi Négyek Agrár Kamarái legutóbbi tanácskozásán is napirenden volt a tejpiac helyzete. Javaslatokat fogalmaztunk meg az
Európai Unió döntéshozói részére. Az egyik javaslat szerint
kompenzálni kellene a piaci ár és a jövedelmezôség közötti különbséget, de felmerült az is, hogy kerüljön bevezetésre a termelôk export támogatása – mondta Gyôrffy Balázs.
– Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy tiszta piaci viszonyokat kell
teremteni, számunkra is elfogadhatatlan, hogy ÁFA-csalt termékek
kerüljenek az áruházak polcaira. Ezért támogatunk minden olyan
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javaslatot, mely ebbe az irányban hat. A tiszta piaci viszonyok
megteremtésének a nyomon követés a legfontosabb eleme, ezért
az EKÁER rendszer bevezetését mérföldkônek tartom. Támogatnánk egy olyan jogszabályi változtatást, mely a nyilvánvaló ÁFAcsalást elrettentô módon szankcionálná, és a vétkes kereskedôt
orgazdaságért lehetne felelôsségre vonni – tette hozzá.
z Tavaly az év végén a kamara javaslatára ÁFA-csökkentési
munkacsoport alakult. A széles körben történô ÁFA-csökkentés
jelentôs bevételkieséssel járna, így annak bevezetése fokozatosan képzelhetô el. Az alapvetô élelmiszerek ÁFÁ-ját kilenc, illetve öt százalékra mérsékelnénk. A legsürgetôbben a baromfihús
és a tej ÁFA-tartalmát kellene csökkenteni. Támogatjuk a Terméktanácsot abban, hogy a nagyvállalati körbe tartozó tejfeldolgozó vállalatok, miután uniós támogatást nem kaphatnak,
részesüljenek a fejlesztéseket lehetôvé tévô nemzeti forrásokból – szögezte le az elnök.
z Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vezetôje felszólalásában elmondta, hogy a feketegazdaság elleni küzdelemre egy kiemelt ellenôrzési rendszert és erre egy külön igazgatóságot hoztak létre, mely közvetlen munkakapcsolatban van a NAV
Bevetési igazgatóságával, így mind
az ÁFA-csalás, mind az illegális élelmiszer kereskedelem ellen hatékonyan fel tud lépni. A jogkövetô magatartást megvalósító vállalkozásokat segíti a hatóság, és mindent megtesz, hogy a feketegazdaságot felszámolja. A szürkegazdaság elleni fellépés nehezebb feladat, mivel azok a tiltott és engedélyezett tevékenység határán mozognak. A tudatos fogyasztói magatartás nem
csak abban nyilvánul meg, hogy valaki egészséges, ellenôrzött
élelmiszert vásárol, annak része az is, hogy tudatába legyen annak, hogy a magyar terméknek a megvásárlásával a nemzetgazdaságot is erôsíti. A hatóság felügyelete a termôföldtôl a
késztermék elôállításáig terjed, minden eleme egymásra épülve teremti meg a biztonságot. A komplexitás a takarmány, a
nyerstej, a tejfeldolgozás és a tejtermék ellenôrzésben nyilvánul meg, és ehhez tartozik az állategészségügyi háttér biztosítása is. Állategészségügyi szempontból a tavalyi év nagy eredménye, hogy a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal a kevésbé
kockázatos országok tagjává minôsítette az országot.
z Véleménye szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszert (FELIR) és az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenôrzô Rendszert (EKÁER) úgy alakították ki, hogy azok egymásra
támaszkodva segítik az ellenôrzést. Azok a cégek tudnak legálisan élelmiszert szállítani az EKÁER-be, melyek a FELÍR rendszerében regisztrálva vannak.
z A tisztességtelen élelmiszer kereskedelem favoritjának, az
UHT Tejnek a vizsgálatát nehezíti az a körülmény, hogy az adott
országból érkezô áru számláját, és az abban foglalt adatokat a
hatóság nem tudja ellenôrizni, valamint hogy a nemzetközi hatóságok nagyon lassan reagálnak bármilyen megkeresésre.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
Fotó: Tej Terméktanács/Darázs Erika
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Rakodógépekkel kombinált tejtermelô
tehenészet a Pintér Farmon
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.
z A család Pápáról származik. Hogy
kerültek ide, és hogy indították el
gazdaságukat?
z Családi gazdaságunk megalapozásának ideje 1991-ra nyúlik vissza. 1998ban Pápáról kerültünk ide. Édesapám a
szocialista érában a Pápai Állami Gazdaság kerületi igazgatója volt a szomszéd
településen, így szerzett tudomást arról,
hogy a termelôszövetkezet tehenészeti
telepét felszámolják, majd értékesítik.
Éltünk a felkínált lehetôséggel, megvásároltuk a telepet és beindítottuk a gazdálkodást. Miután nem helybéliek voltunk
az elején „gyüttmentként” kezeltek bennünket. Nem okozott problémát a beilleszkedés, hamar úrrá lettünk a helyzeten, miután mindkettônknek mezôgazdasági szakképzettségünk van.
Megszerettük ezt a környéket, olyanynyira, hogy édesapám ideköltözött a faluba. Közösen gazdálkodunk a 210 hektáros szántó és 35 hektár legelô területen. A mûvelésünkben lévô föld nagyrészt a falu határában van. Kisebb földterületünk van még Pápa közelében,
ahol korábban már gazdálkodtunk. Ezek
a területek innen 20-25 km távolságra
vannak, próbáljuk közelebbire elcserélni.
Földjeink egy részét béreljük, kisebbik része a sajátunk. A biztonságos gazdálkodás érdekében arra törekszünk, hogy
ezek részaránya fele-fele legyen.
A faluhoz tartozó földek egy része korábban uradalmi birtok volt. A határban
lévô földek aranykorona értékében jelentôs különbségek vannak. A történet szerint azért, mert annak idején az 1800-as
években, amikor az értékbesorolás történt, a földesúrnak sikerült befolyást
gyakorolni a bírálókra, így az általa tulajdonolt föld magasabb aranykorona értéket kapott.
Mikor a telepet birtokba vettük, még
közel 200 db tejelô tehenet tartottak a

faluban, azokat tavasztól ôszig a legelôre
hajtották. Mára már csak 2-3 háznál találunk 1-2 tehenet.
Elvégeztem a Gödöllôi Agrártudományi
Egyetem Mezôgazdasági Gépészmérnöki
Karát, és a gazdálkodás mellett 2003ban mezôgazdasági gépekkel kezdtünk
vállalkozni. Kezdetben mezôgazdasági
gépek javításával foglalkoztunk, majd
2006-tól a Schäffer rakodógép szerviz
és értékesítô partnerei vagyunk. Jelenleg
Vas- Veszprém- Gyôr-Moson-Sopron és
Zala megyékben látunk el feladatokat
értékesítés, és szerviz területen. Alkatrészeket az egész országban értékesítünk. Saját fejlesztéssel is próbálkoztunk, ennek eredményeként született
meg a homokos lovas pályát karbantartó
gépünk.
Másik fô tevékenységünk a családigazdaságunk által megtermelt nyerstej
értékesítése, melyet jelenleg egy „Mobilboci” tejértékesítô autóval végzünk. Ezzel
a mozgóbolttal a celldömölki piacon és
mintegy 25 közeli településen látjuk el a
lakosságot az általunk megtermelt teljes
értékû házi tejjel.
Gazdaságunk jövedelemének nagyjából a felét a tejelô tehenészet és növénytermesztés adja, másik felét a gépértékesítés biztosítja. Az olyan idôszakokban,
mikor a gépbeszerzést is magába foglaló
pályázatok vannak, az arány eltolódik a
gépértékesítés javára.
A tehenek tömegtakarmány szükségletétének ellátására a földterület felét
használjuk. A másik felén búzát (a jó bel
tartalmi értékkel bíró német Genius fajtát), illetve olajos magvakat, napraforgót, repcét termelünk. Nagy hangsúlyt
fektetünk a talajerô utánpótlásra. A telepen keletkezô szerves trágya lehetôvé teszi, hogy minden harmadik évben szerves trágyázzuk a földeket. A Pápa melletti területekre a nagy távolság miatt nem
viszünk trágyát, ott baktériumtrágyát al-

Ifj. Pintér Imre ügyvezetô
kalmazunk. Készítettünk korábban baktériumtrágyát kijuttató gépeket, de a
mérsékelt érdeklôdés miatt nem volt
gazdaságos a gyártás, ezért ezt meg is
szüntettük.
A családi munkamegosztás most úgy
néz ki, hogy édesapám viszi a növénytermesztés feladatait, én felelek az állattartásért, a tejértékesítésért és a rakodógép
forgalmazás és szervizelés feladataiért.
z Hogy alakult ki az a gyakorlat, hogy
a tejelô tehenészet mellett gépértékesítéssel is foglalkoznak?
z Mindig is nagyon vonzódtam a gépekhez, ez határozta meg érdeklôdésemet.
A családnak meg mindig is voltak állatai.
Így született meg a kompromisszum.
Mindkét tevékenységnek létjogosultsága
van, a kettô jól kiegészíti egymást. A gazdálkodás elônye, hogy a fejlesztési forrásokhoz a pályáztatás rendszerén keresztül hozzá lehet jutni, kiszámíthatóbb a
napi munkavégzés menete, több idôm
jut a családra. Két lány és egy fiúgyermekem van, ôk is szívesen vannak a telepen, szeretik az állatokat.
z Mi jellemzi a tejtermelô tehenészetüket?
z A nôivarú szarvasmarha létszámunk jelenleg 155 egyedbôl áll, ebbôl 77 db a
fejôstehén. A bikaborjakat nem számítom a létszámba, mert azokat néhány
hetes korukban értékesítjük. Azt szeretnénk elérni, hogy a fejôstehén létszám
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elérje a 100 darabot. Ennél nagyobb létszámnövelésnek nem látnom az értelmét, mert a rendelkezésre álló birtokméretnek ez az állatlétszám felel meg.
A célzott állatlétszám elérése után a termelés minôségi mutatóinak javítását
vesszük célba. Ezelôtt nyolc éve kezdtük
el a fajtaátalakító keresztezést. A meglévô holstein-fríz állományt jersey fajtával
kezdtük el átkeresztezni. A tapasztalatok
pozitívak, ezért folytatjuk az állomány átalakítását. Pozitív az, hogy magasabbak
a bel tartalmi értékek, átlagosan 4,5%-os
zsír és 3,7-3,8%-os a fehérje tartalma van a tejnek. A tej mennyisége kevesebb ugyan, de ez a hátrány a tej eladásakor a minôségi felár révén kiegyenlítôdik. A keresztezés eredményeként a jersey fajta jelleg lesz a domináns. Ezek az
állatok kisebb testûek, kisebb súlyúak,
ezáltal a tej termeléséhez kevesebb takarmányt használnak fel, jobb a takarmányhasznosító képességük, csökken a
tej elôállításának fajlagos költsége. További elôny az, hogy jóval kevesebb az
állategészségügyi probléma, vagyis nô az
életteljesítményük, javulnak a laktációs
mutatók. Már vannak a harmadik vérvonalból 6-7 laktációt elért teheneink.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szaporodásbiológiára, nálunk ezt egy állatorvos felügyeli. Az a tapasztalatunk, hogy van
igény az általunk is termelt, nagyobb bel
tartalmi értékû tejre. A vevôk keresik a
„házi tejet”. A tôlünk vásárló Pannon tej
is értékeli a jobb minôséget és korrekten
fizeti a minôségi felárat.
Biztosan tudom, hogy decemberben a
minôségi felár literenként 15,22 Ft volt.
A mostani nyomott felvásárlási árak idôszakában is 11-12 Ft környékén van a
minôségi felár. A lényeg az, hogy érdemesebb a minôségi igényeket mind job-

A jersy borjak kis súllyal születnek
ban kielégíteni, a mennyiségi mutatók
hajszolása nem célunk. Teheneink naponta 20-22 liter tejet adnak, ha a 20%
-os minôségi felárat hozzá számítjuk, az
megfelel a napi 27-28 literes termelésnek. A naponta termelt 1400 liter tej értékesítése folyamatosan változik. Volt
olyan idôszakunk, amikor a megtermelt
tej 2/3-át közvetlenül a „Mobil bocival”
értékesítettük. Mintegy négy évig tartott
ez a „hôs” korszak, ekkor két „Mobil bocival” folyt a közvetlen értékesítés. Most
ez az arány megfordult, a közvetlen értékesítésünk lecsökkent 1/3 arányra. Ennek több oka is van. A környéken több
tejtermelô gazdaság kezdte el a közvetlen értékesítést, ezáltal lecsökkent a piaci részesedésünk. Másik ok, hogy nevetségesen olcsó, 100 Ft alatti áron kínálják a külföldi 0,1%-os UHT-s tejeket a
szupermarketek. Azt tapasztaljuk, hogy
minél nagyobb a település, ahol árusítunk, annál kevesebb tejet tudunk eladni. Az általunk termelt tejnek a literenkénti ára korábban 180 forint (bruttó)
volt, bô másfél évvel ezelôtt emeltük fel
200 (bruttó) forintra. Kénytelenek vol-

A jersey fajtajelleg egyre dominánsabb lesz

tunk emelni az áron, mert növekedtek az
értékesítés költségei. Az önkormányzatok egyre több helypénzt kérnek. Ennek
érzékeltetésére jegyzem meg, hogy
közterület használat címén a celldömölki önkormányzatnak évente mintegy
500.000 Ft-t fizetünk. Költségeink növekedése miatt arra kényszerülünk, hogy a
kevesebb bevételt adó árusító helyeinket
megszüntessük. Amennyiben a közvetlen
értékesítésünk tovább csökken, elérhetjük azt a határt, mikor már ez nem folytatható gazdaságosan, akkor pedig az
értékesítésnek ezt a formáját meg kell
szüntetni.
z Milyen módszereket alkalmaznak a
tehenek takarmányozásában, hiszen
a jersey teheneké eltér a többitôl.
Kap-e ezen a téren valakitôl szakmai
segítséget?
z A takarmányozásra szakosodott cégek
az országosan legelterjedtebb fajtára a
holstein-frízre dolgozták ki a receptúrájukat. A jersey tehenek takarmányozása
eltér ettôl. Az eltérés azzal magyarázható, hogy a kisebb testû, finomabb testfelépítésû fajtáról van szó, mely kevesebb, jó minôségû takarmányt igényel.
Kevés takarmányozási szakember van,
aki a jersey fajta takarmányozásával behatóan foglalkozik. Az Alltech Hungária
Kft. partner ebben, tôlük korrekt szakmai
segítséget kapunk. Arra törekszünk, hogy
minél több takarmányt tudjunk megtermelni és csak a legszükségesebbet vásároljuk meg. Az itt élô paraszt emberek
évszázados gazdálkodási gyakorlatában
kialakult és jól bevált takarmányozási fogásokat elevenítjük fel, így például már a
harmadik éve termesztünk bíborherét,
mely itt a Kemenes alján jó termést ad.

A fejôházhoz 3%-s lejtésû felhajtóút vezet

Â
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z Tudnak-e élni a kiírt pályázati lehetôségekkel?

A 2x8 állásos fejôház aknája
A májusi kaszálással betakarított növénynek nagyon optimális a tápanyagtartalma. Az idén megnöveltük a termô területét, így az éves szenázs szükségletünk már most biztosítva van. A bíborhere betakarítása után másodvetésként
kukoricát vetünk. Tapasztalható, hogy az
így termesztett kukorica jobb termést ad,
mivel az elôtte termesztett pillangós gyarapította a talaj tápanyag tartalmát. Ez jó
példája annak, hogy a földterület növelésének véges lehetôségét úgy tudjuk
kompenzálni, hogy egy évben kétszer vetünk, kétfajta növényt termesztünk az
adott táblán. Használjuk a takarmányozásban a zabos bükkönyt is szenázsnak.
Vannak olyan vélekedések, hogy ez olyan
„semmi növény”. Mi a növendék állományunk takarmányozására kevés abrakkal
kiegészítve zömében ezt használjuk és
minimálisra csökkentettük a siló etetését. Nekünk bevált ez a módszer, jól fejlôdnek az állataink. Beállítottuk a takarmányok közé az augusztusi betakarítású
mohart is. Már jó hét éve csináljuk, hogy
a teheneknek pillangós takarmánynövényekbôl kizárólag szenázst készítünk. Akkor takarítjuk be bálázás módszerével,
amikor az a legjobb minôséget adja.
A tömegtakarmányok tekintetében, most
ott tartunk, hogy 60%-ot tesz ki a pillangós növényekbôl készített szenázs aránya és 40%-ot pedig a silókukorica. Ezt
a folyamatot jónak tartjuk és a jövôben
arra törekszünk, hogy növekedjen a pillangósok aránya. Az abraktakarmányok
között kis mennyiségben megtalálható
az extrahált napraforgó, illetve szójadara.
Ez utóbbi sajnos nem GMO-mentes.
Ezekre azért van szükség, hogy a többfé-

le fehérje és aminosav-szükségletet ki
tudjuk elégíteni. Megváltoztattuk a premixet is, az volt döntésünkben a mérvadó, hogy a különbözô ásványi anyagokat,
nyomelemeket szerves kötésben tartalmazza a keverék, mert annak a hasznosulása magasabb fokú és természet közelibb.
z Állategészségügyi szempontból mi
jellemzi a jersey állományt?
z Életteljesítmény tekintetében felülmúlja a holstein-fríz fajtát, ez a laktációs teljesítmény – száma egyértelmûen igazolja. Már van olyan keresztezésbôl származó tehenünk, mely hat laktációt tudhat a
háta mögött. Állatainkat mélyalmos, kötetlen tartással tartjuk, minden második
nap almozunk. A mélyalmos tartás ellenére lábvég betegségek csak elvétve fordulnak elô. Erre az a magyarázat, hogy
erôsebb a csontozatuk, erôsebb a lábszerkezetük. A körmölésnél lehet mindezt megtapasztalni, azáltal hogy nehezebben lehet a mûveletet elvégezni, mert
jóval keményebbek a körmök, mint a
holstein-fríz fajtánál. A jersey borjak kis
súllyal 25-30 kilóval születnek, ezért a
nehéz ellés nem gyakori. Két napig vannak az istállóban, addig megtanulnak inni, utána egyedi elhelyezésbe kerülnek.
Teljes tejet 9 hétig kapnak. Ez idô alatt
meg erôsödnek és csoportos tartásba
kerülnek. A tüdôgyulladás, illetve hasmenés ritkán fordul elô, tavaly csak egyszer
volt ilyen problémánk. A tôgybetegségek
elôfordulása és szomatikus sejtszám alakulásánál lényeges eltérést a keresztezett állománynál nem tapasztalunk.

z A termeléshez kötött támogatásokat
nagyon jónak tartom. Természetes, hogy
élünk a pályázat adta felkínált lehetôségekkel. Az elôzô évben fejezôdött be két
pályázati beruházásunk, ennek eredményeként épült meg a fejôházunk és vásároltuk egy új etetô kocsit is. Pályázataink
nagyobb részét én írom. Volt rá példa,
hogy a teljesen szakmai alapon írt pályázatomat nem fogadták el, majd megírattam azt profi pályázat íróval, ami nyert is,
mert az illetô tudta, hogy milyen elbírálási szempontoknak kell megfelelni.
Azzal, hogy Gyurica professzor lett az
MVH elnöke, arra számítok, hogy gyakorlatiasabb, ember közelibb lesz a szervezet mûködése, és csökkenni fog majd a
bürokrácia. Nekünk volt már olyan ellenôrzésbe részünk, amikor abba kötöttek
bele, hogy miért nem fehér a fuga a járólapon, meg a mosdóba a csempézett
falon.
z A tehenészetben hogy oldják meg a
munka szer vezését? Hány embernek
ad munkát a vállalkozásuk?
z A gazdaságban összesen hét embert
foglalkoztatunk. A gépesítettségnek köszönhetôen a tehenészetben három dolgozót alkalmazunk. Ez nem a leghelyesebb kifejezés, hogy alkalmazott, inkább
a munkatárs az, ami lefedi ennek a kapcsolatnak a tartalmát. Mi tulajdonosok is
végezzük a ránk esô munkát, kölcsönösen kiegészítve egymás tevékenységét.
A tehenészetben naponta ketten végzik
az állatok gondozását, egy pedig a szabadnapjait tölti. Nincs külön fejô beállítva, ez is része a napi munkavégzésnek.
A fejôházhoz vezetô utat egykori professzorom tanácsára hallgatva 3%-os
lejtésûre építettük, így a tehenek a várakozás és lassú elôrehaladás alatt a gravitáció törvényszerûségének megfelelôen
megszabadulnak jelentôs mennyiségû
bélsártól és vizelettôl, így a fejôházba érve kevesebbet ürítenek, ezáltal könnyebbé válik annak tisztán tartása. A fejôház,
melyet tavaly ÁTK-s beruházás keretében
a debreceni székhelyû Dairy Dáv Kft. készített, egy Fullwood 2x8 állásos, halszálkás rendszerû. A berendezés méri a fejt
tej mennyiségét, hômérsékletét és vezetôképességét. Ez utóbbi segítségével a
tôgygyulladásos egyedeket kiszûrjük és
elkülönítjük. Az ellenôrzés része még a
heti két alkalommal reggel és este min-
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den tehénnél alkalmazott próbafejés,
melynek során az elsô kifejt tejsugarakat
kontroll-folyadékkal vizsgáljuk meg. A tejet felvásárló Pannontej képviselôje elôre
be nem jelentett idôpontokban ellenôrzi
a tej minôségét, már csak ezért is meg
kell felelni a minôségi elvárásoknak.
A tehenészetben nem alkalmazunk számítógépes nyilvántartást, az állatok adatait hagyományos tehénkarton-rendszeren vezetjük, az egyedenként fejt tej
mennyiségét táblázatban kézzel írva rögzítjük. A tejmennyiség-visszaesést produkáló egyedet állatorvos segítségével vizsgáljuk. A kartonnak elônye, hogy a dolgozók is hozzá mernek nyúlni, rá tudnak
vezetni adatokat, mindenki számára hozzáférhetô eszköz, egyszerûbben megoldhatók a napi teendôk. A tej értékesítését
két gépkocsivezetôvel tudjuk megoldani.
z Milyen lehetôségek vannak a mostani alacsony tej felvásárlási árak
mellett a fejlesztésre? Tudnak-e
elôbbre jutni ezen a téren?

z A fejlôdés alapja, hogy tudjunk fejleszteni, folyamatosan megújulni. Várjuk az
új ciklusra kiírt pályázatokat. Miután nagyon kicsi gazdaság vagyunk és tervszerûen, alacsony költséggel próbálunk gazdálkodni, a mostani tejárak miatt nem
vagyunk veszteségesek, de nyereség
sem képzôdik. A gépeladás területén
nem írtak most ki pályázatot, így ezen a
területen sem számítunk nagyobb bevételre.
z Mi a véleménye arról, hogyan kezeli a mostani helyzetet a Tej Terméktanács?
z Jó dolognak tartom, hogy a kereskedelmi láncok nagy része tagja lett a Terméktanácsnak. Ennek a kapcsolatnak a
jótékony hatását nem látni az üzletekben. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni
arra, hogy a vásárlók a magyar tej és tejterméket vegyék meg. Nálunk még nem
tudatosult kellôképpen az a felismerés,
hogy a vásárló a magyar termék válasz-

tásával a magyar mezôgazdaságot segíti.
Nem elég figyelemfelkeltô a magyar termékek jelölése, ezt a fogyasztók felé
marketingeszköz bevetésével lehetne fokozni. Meggyôzôdésem, hogy van annyira tudatos a magyar vásárló, hogy akkor
is megveszi a magyar terméket, ha az 20
forinttal drágább.
Úgy gondolom, hogy az Agrárkamara
és a Terméktanács jobb, hatékonyabb
együttmûködése is tudna segíteni ezen a
helyzeten. Jó dolognak tartom, hogy az
Agrárkamara segíti a helyi piacok mûködését. Kívánatos lenne, ha a gazdálkodót kevesebb fölösleges adminisztráció
terhelné. Jó lenne, ha a különbözô ellenôrzô szervezetek partnernek és nem ellenségnek tekintenék a gazdát. A NAV
részérôl nálunk, mint termelôknél néhány ezer forintos hátralék miatt képesek jegyzôkönyvet felvenni, de a sok milliárdos ÁFA-tartozásba került vállalkozások esetén tehetetlenek.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

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.
z Dr. Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a stratégiai megállapodás kapcsán elmondta „Jelenleg több mint hatvan cég kötött már stratégiai
megállapodást a kormánnyal, ezek a cégek eddig 13.500 új
munkahelyet hoztak létre, s ezt a számot az Alföldi Tej tovább
fogja növelni. A cég több mint 100 magyar termelô tulajdonában van, így a tej magyar alapanyagokból készül, ennek köszönhetôen világszínvonalú terméket tudunk elôállítani.”

z A magyar tejüzemek által feldolgozott nyersanyag a világ egyik
legmagasabb színvonalú terméke, mindez azt mutatja, hogy
van lehetôség a magyar élelmiszeriparban – jelentette ki.
A stratégiai megállapodás lényegében a tejtermékek export
piacokra juttatását és a tej feldolgozását segíti majd elô.
Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta: a magyar termelôi csoport számára kiemelt jelentôségû a
megállapodás, amely tízéves munkájuk elismerése.
A vállalatnak jelenleg 700 dolgozója van, amelyet tovább szeretnének bôvíteni, és a jövôbeni terveik között szerepel a két
üzem – debreceni és székesfehérvári – további fejlesztése, kapacitásbôvítése – mondta az ügyvezetô. A vállalat közvetve, az
alapanyag-beszállítókkal együtt több mint 10 ezer embernek ad
munkát – tette hozzá.
z A tejtermelôi csoport Hajdú-Bihar megyében 23 termelô taggal alakult meg 2003-ban, ma már több mint 100 termelô tagjuk van. Alakulás után két évvel vásárolták meg a felszámolás
alatt álló székesfehérvári tejüzemet. Akkor a havi árbevétel 500
millió forint volt, jelenleg az üzem napi 600 ezer liter tejet képes feldolgozni, havi árbevétele meghaladja a 3 milliárd forintot. A cég értékesítésbôl származó nettó árbevétele 2014-ben
meghaladta a 40 milliárd forintot, a belföldi értékesítést 120
százalékkal tudták növelni az elôzô évhez képest.
Az Alföldi Tej az ország egyik legnagyobb tejfelvásárlójává nôtte
ki magát, miután az idén januárban egymilliárd forintos tôkeemelést hajtottak végre és megvásárolták a Friesland Campina
debreceni tejfeldolgozó üzemét. Az Alföldi Tej KFT. a hazai ipari
nyerstej-termelés 26 százalékát dolgozza fel.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A magyartarka fajta fejlôdése töretlen
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.

Fajtabemutató a Hódmezôvásárhelyi Kiállításon – Fotó: MTE arhív

A

magyartarka fajta ôsének elsô
megjelenése Mária Terézia idejére
tehetô, amikor a török hódoltság
után üresen maradt falvakba sváb, szász,
bajor telepesek érkeztek, akik hozták magukkal a szimentáli fajtát is. Az igazi tenyésztés, a fajta kialakulása az 1850-es évekre
tehetô, ekkor hozták be az elsô telivér szimentáli bikákat a Bonyhádvarasdi Dôry-ek
és indult el egy jól tejelô fajta kialakítása.
A bonyhádi pirostarka tájfajta a XIX. század
végén alakul ki, jó tejelôképessége és szép
formája okán Ferenc József császár az
1896-ban megtartott ezredéves kiállításon a
Bonyhádról kiállított 6 egyed mindegyikét
arany medál kitüntetésben részesítette.
A XX. század elején a magyartarkának
döntô szerepe volt a hazai modern tejgazdaság megteremtésében. Tenyésztéséhez
köthetô a tenyésztô egyletek (mai tenyésztôszervezetek elôdei) megalakulása, a
tenyészbikák „köztenyésztésbe adása”,
a törzskönyvezés és a küllemi bírálat megkezdése. A magyarországi tejtermelés ellenôrzés intézményi alapjait 1910-ben Újhelyi Imre fektette le, ekkor kezdôdött meg
a modern értelemben vett teljesítményvizsgálat. A ’70-es évekig a magyartarka
Magyarország meghatározó szarvasmarha
fajtája volt. Ezt elsôsorban jó alkalmazkodóképességének, kiváló vágóértékének,
valamint húsminôségének és nem utolsó
sorban magas beltartalmi értékû tejének
köszönhette. A fajta legnagyobb erôssége
napjainkban is sokirányú hasznosíthatósá-

gában rejlik, így fejt és nem fejt (húshasznosítású) változata is méltán népszerû a
tenyésztôk körében.
Ma az 1989-ben megalakult Magyartarka Tenyésztôk Egyesülete látja el a magyartarka fajtafenntartását, genetikai fejlesztését, nemzetközi képviseletét az európai- és világszövetségben.
Egyesületünk taglétszáma 1353 természetes és jogi személy, 28.670 tehén van
tagjaink tulajdonában. Taglétszámunk stabil, sôt növekszik azon gazdaságok, gazdák
száma, akik a fajta tenyésztését választják.
Az Egyesület tenyésztési programja és
szabályzatai lehetôséget teremtenek a tenyésztési munka hatékonyságának javítására. Felismerve azt a tényt, hogy a modern
Európa hegyitarka tenyésztésében kiegyensúlyozott tejtermelés mellett, ökológiailag
stabil, kiváló ellenálló képességgel és
hosszú hasznos élettartammal bíró tehénállományok jelentik a versenyképesség határait, tenyészbikáink már nemcsak a tej- és
Fotó: G. Szoldi

Magyartarka tenyészbika

hústermelésre vonatkozóan rendelkeznek
tenyészértékkel, hanem valamennyi fontos
fitnesz tulajdonság esetében is. A magyartarka tenyészbikák és termékenyítôanyagkészlet az egyesület tulajdonában vannak.
A tenyészbika elôállítás sperma termeltetés
is az egyesület feladata.
A fajta 2014. évi laktációs átlagtermelése
6061 kg tej volt 4,02% tejzsír és 3,50% tejfehérje tartalommal. A kettôs-hasznosítású
változat bikanevelô teheneinek – 2014-ben
136 egyed – közel fele laktációs átlagtermelésben meghaladja a tízezer kilót. Nem csak
a koncentrált tejtermelés a fajta erôssége,
hanem a kiváló vágóérték és a korszerû húsminôség (márványozott, porhanyós) is. A magyartarka e tekintetben felveszi a versenyt a
nagytestû húsmarhafajtákkal, ezért húshasznú anyatehéntartásban is versenyképes alternatívát jelent. A fajta a hízóalapanyag elôállításban fontos értékmérô tulajdonságokban is jeleskedik; kiváló borjúnevelô képesség, jó legelô- és gulyakészség jellemzi.
A gyakorlati (üzemi) tapasztalatok és a
választási eredmények (2014-ben a 205
napra korrigált választási súly a magyartarka bikaborjak esetében 240 kg bikáknál,
237 kg üszôknél!) azt mutatják, hogy a
magyartarka kiválóan alkalmazkodik a magyarországi szélsôséges gyepadottságokhoz, ilyen körülmények között is biztosítja a
borjú törésmentes fejlôdéséhez szükséges
tej mennyiségét.
Évente a regionális kiállításokon bemutatjuk tenyésztôink legszebb egyedeit, ahol
show bírálatokon szakavatott szemek döntik el a bemutatott egyedek sorrendjét és
végül a bírálat végén megnevezik a tenyésztôi nagydíjas egyedet.
Minden évben, tél végén 7 régióban regionális közgyûléseket tartunk, ahol beszámolunk az egyesület munkájáról, a szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatos aktuális
helyzetrôl. Szakmai napunkon egy tenyészetbe látogatunk el, ahol egy elôadás keretében az aktuális problémákról beszélünk,
majd megtekintjük a tenyészet legszebb
egyedeit. Így az egyesület tenyésztôi munkája közvetlenül a bemutatott egyedeken
keresztül is lemérhetô!
Az egyesület elmúlt 25 éve alatt igyekeztünk a magyartarka-fajta fejlôdését, tagjaink érdekeit szem elôtt tartva munkálkodni, reméljük ez sikerült is.

2 DR. FÜLLER IMRE
Magyartarka Tenyésztôk Egyesülete
ügyvezetô igazgató
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Kaposszekcsôn a politika megint
visszalopódzott az agráriumba
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.

Papp Nándor elnök
z Fejlesztéseikrôl és a jövôrôl Papp Nándor, a Zrt elnöke tájékoztat, aki Csavari
Zsolt, állattenyésztési ágazatvezetô társaságában fogad. Az elért eredményeken kívül fôleg az érdekel minket, hogy
egy ilyen a nagygazdaságnak manapság
milyen gondjai vannak.
z Azt kell mondanom, hogy voltunk már
jobb helyzetben is, most a mezôgazdaságban átpolitizált helyzet van. Mi nagygazdaságnak számítunk, mert 2130 ha
szántón gazdálkodunk, és ez lett most a
vesztünk. Rendelkezünk a terület megmûveléséhez szükséges eszközökkel, 400 fejôs tehénnel és szaporulatával, 400 kocával és szaporulatával, terményszárítóval,
tápkeverôvel. Van egy biogáz üzemünk,
mely szoros egymásrautaltságban mûködik a szomszéd gazdálkodó szervezet etanol üzemével. A területi nagyság alapján
támogatást vonnak el tôlünk. Ebben a
helyzetben fölvetôdik a kérdés, hogy szabad-e nekünk ezt a területet, ezt a gazdaságot egybetartani? Nyolcvanegy dolgozónk van, az ô megélhetôségüket is biztosítanunk kell. Folyamatban van a helyzetnek az átgondolása. Itt tartunk most.
z Elnök Úr! Az Ön élete összefonódott a
gazdaságéval, több mint három évtizede elnök. Visszatekintve az 55 év történetére, hogy látja, mely idôszak volt a
gazdaság életében a legsikeresebb?
z Gödöllôn végeztem 1968-ban, és kerültem ide gyakornoknak. Aztán 10 évig
dolgoztam a növénytermesztésben, majd

10 évig fôagronómus és elnökhelyettes
voltam. Elnöknek 1984-ben választottak
meg, vagyis 31 éve töltöm be az elnöki
tisztet.
Mindegyik kornak megvolt a maga jellegzetessége. Amikor az egyetem elvégzése után idekerültem, akkor kezdôdött
el a nagyüzemek kialakítása, a táblásítás, telepek építése stb. Az utána következô 25-30 év volt az, amikor szakmailag lehetett dolgozni. A rendszerváltás
után ismét belopózott a politika az életünkbe. Az energiánk nagy részét arra
kell fordítani, hogyan tudjunk talpon maradni, mit kell tenni ahhoz, hogy túléljük
az újabb beavatkozást. Most az a nagy
gondunk, hogy megint sok lett a politika!
z Az országban egyedül itt mûködik
szimbiózisban a bio etanol és biogáz
üzem. Milyen eredményeik, tapasztalataik vannak?
z A mezôgazdasági üzemekben épített
biogáz üzemek mûködése nagyobbrészt
veszteséges, több helyen már be is zárták azokat. Úgy látjuk, hogy a kormány a
megújuló energiahasznosítást az új paksi beruházás javára háttérbe szorítja. Ez
megnyilvánul abban, hogy az erômûben
termelt áramért egyre alacsonyabb átvételi árat kapunk. Az országban egyedülálló módon a mi biogáz üzemünkben keletkezett hôt a szomszédunkban lévô
Dombóvári Agrár-Béta kft. etanol üzeme
hasznosítja. Ennek ellenére biogáz üzemünk mûködtetése nem sétagalopp.
A modern eszközökkel felszerelt üzem
gyakran meghibásodik, körülményes az
alkatrészekhez való hozzájutás.
z Csavari Zsolt állattenyésztési ágazatvezetôtôl kérdezem, hogy a tejelô
szar vasmarha-tartás terén, milyen
hozadéka van a két cég által üzemeltetett berendezésnek?

Csavari Zsolt állattenyésztési
ágazatvezetô
z Biogáz üzemünk 2011-ben készült el,
mely 1688 kw áram termelésére képes.
Rá két évre épült meg szomszédunk etanol üzeme. Az etanol gyártáshoz évente
felhasznált 15-20 ezer tonna kukorica
feldolgozása során jelentôs mennyiségû
szeszmoslék keletkezik. A szesz moslék
15 százalékát a tehenek takarmányozásában, nagyobb részét pedig a biogáz
üzemben, mint alapanyagot tudjuk hasznosítani. A sertések etetésére ez a moslék nem alkalmas, mert nincs megoldva
a folyékony takarmánnyal etetés, erre
újabb beruházásra lenne szükség. Az
erômû alapanyagául szolgál még a tehenészetben és a sertéstelepen keletkezô
trágya. Ezen kívül az üzemnek szüksége
van egyéb növényi eredetû szerves anyagra is. Erre a célra a termény szárítóból
kikerülô rostaaljat, és a tehenek takarmányozására is használt cukorcirkot
használunk. A biogáz üzembe felhasználandó alapanyagokat a tehén és sertés
trágyát is a felhasználás helyére traktorral szállítjuk, mert azok több kilométeres
távolságra vannak.
A biogáz üzemben keletkezett hôenergiát az etanol gyártásához szükséges
meleg víz elôállítására használjuk fel, a
cserébe kapott szeszmoslék (CDF), me-
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Biogáz és bioetanol üzem. Jól kiegészítik egymást.
lyet a tehenek takarmányozására használunk 30 százalék szárazanyagot és
nagyjából ugyanilyen mennyiségû fehérjét tartalmaz. Ennek segítségével jelentôs mennyiségû tehéntápot tudunk megtakarítani a holstein-friz fajtájú teheneinknél. Korábban 40-42 dkg táp etetésével állítottunk elô 1 liter tejet, a szeszmoslék etetésével ez a mennyiség 30
dkg-ra csökkent. Ennek révén jelentôs
30 százalékos mértékû abraktakarmányt
sikerült kiváltani. Ez éves szinten 15-20
millió forintos megtakarítást jelent. Etetése nem okoz gondot, mert a TMR-z keverjük és etetô kocsikkal kerül a tehenek
elé. Nagyobb mennyiségû szeszmoslékot
nem tudunk felhasználni, mert az módosítaná a bendô ph. értékét. Azt tapasztaltuk, hogy a szeszmoslék etetése pozitívan hat a tejtermelésre, 5-10%-al növekedett a tejtermelésünk. Ez részben a
benne lévô fehérjének és annak köszönhetô, hogy jótékony az étrendi hatása.
A teheneknek jobb az étvágyuk, nagyobb
mennyiségû takarmányt fogyasztanak,
ezáltal növekszik a termelési teljesítményük.
Az erômûben keletkezô híg fázist (hígtrágyát) a Kaposszekcsôi Zrt és a Dombóvári Agrár-Béta Kft. is használja a talaj
tápanyag visszapótlására, az 14. köbméteres tartálykocsikkal kerül kijuttatásra.
z A tejelô szar vasmarhatartásnak
melyek a fôbb jellemzôi az Önök gazdaságában?
z Környékünkön nagymértékben visszaesett az állattartás. Mi vagyunk az egyetlen társas gazdálkodás a megyében,
amely két állatfajt, sertést és tehenet is
tart. A szarvasmarha telepünk a 60-as
években épült, majd a 80-es évek végén
korszerûsítettük. Ekkortól kezdve az állatok kötetlen tartással vannak tartva a növekvô mélyalmos istállókban. Most van
folyamatban, hogy a pihenô tereket le-

betonozzuk. A betonozott aljzat lehetôvé
teszi, hogy gyakrabban történjen majd a
kitrágyázás. Ettôl pedig azt várjuk, hogy
csökkenni fognak majd a tôgyegészségügyi problémák. A fejôházunk 2x12 állásos, halszálkás rendszerû. Telepünkön a
Riska számítógépes telepirányító programot használjuk.
Alapvetô tenyésztési cél a jó lábszerkezet, a jó tôgyfelépítés és a jó tejtermelô
képesség javításával növelni az állomány
minôségi mutatóit. Adott a genetikai háttér, olyan bikákat használunk, amelyek
segítenek megvalósítani ezeket a célokat. A tartástechnológián kell javítanunk.
z Az egyes ágazatok között milyen
arányban oszlik meg a gazdaságuk
bevétele?
z A bevételnél az állattenyésztési ágazat
többet produkál, mint a növénytermesztés. A megoszlás mintegy 60-40 százalékos az állattenyésztés javára. Ezen belül
a sertés és a tejelô tehenészet nagyjából
fele-fele arányban részesedik a bevétel
megteremtésébôl. Az elmúlt 55 év távlatában az esetek nagyobb többségében,
mintegy 2/3 arányban a növénytermesztés volt a jövedelmezôbb. Általánosságban a mostani feltételek és szabályzók
adta lehetôségek a növénytermesztést
preferálják. A mi esetünkben is megfigyelhetô volt, hogy az állattenyésztés akkor hozott többet a konyhára, mikor a
növénytermesztésünk tetemes árvízi
veszteséget volt kénytelen elszenvedni.
Az állattenyésztés jövedelmezôsége ellen
szól, hogy nagyobb a munkaerô szükséglete, ezáltal nagyobb bérköltség is terheli. A kormány agrárpolitikájában, mely az
állattenyésztésre ösztönzi a gazdákat,
sok kiskapu van, mert állattartásnak számít az is, ha valaki méheket vagy mondjuk szürkemarhát tart. Ezek nyilván nincsenek egy súlycsoportba mondjuk a tejelô szarvasmarha-tartással.

A szántóterület csökkentése sokáig
nem érintett bennünket. Most tapasztaljuk, hogy vannak néhányan, akik korábban nem az agráriumban dolgoztak és sikerült nekik valamennyi tôkét felhalmozni, most földet vásárolnak és elkezdenek
gazdálkodni. Ez számunkra nagyon kedvezôtlen, mert az összefüggô táblákból
nadrágszíj parcellák lesznek, melyek léte
nehezíti majd a nagyüzemi mûvelést.
A mûvelésben lévô földterületbôl mintegy 600 ha az ami a Zrt. saját tulajdona,
az még a tiltás elôtt került a hozzánk.
A többi területet magánszemélyektôl, a volt
TSZ tagoktól béreljük, államtól bérelt területünk nincs. Részvényeseink százan vannak, a részvények idônként gazdát cserélnek, osztódnak illetve koncentrálódnak is.
z A helyiség falán lévô elismerések,
relikviák azt mutatják, hogy jelentôs
eredményeket értek el a gazdálkodásban az elôzô rendszerben és ma
is büszkék rá. Ebbôl is látható hogy
erôs itt az összetartozás, és a múlt
megbecsülése.
z Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is
arra, hogy a mostani dolgozóink és nyugdíjasaink minél több szociális juttatásban
részesüljenek. Részvényeseinknek, kiktôl
a földet béreljük, háztáji juttatást adunk,
mely az elsô hektár bérbe adott föld után
20 aranykorona értékre számítva 70 ezer
forintot jelent. Karácsonykor szociális segélyt adunk, a temetkezés kiadásaihoz
20 ezer forinttal járulunk hozzá.
Van egy tavacskánk, mellette faház,
ott tudnak összejönni az aktív és nyugdíjas tagjaink. Egyszerre 40-50 ember kényelmesen tud bulizni. Azt mondtuk,
hogy mindenkinek jár évi 1-2 buli. Dolgozóink között vannak hölgyek is, ezért
ilyenkor zenészekrôl is gondoskodunk.
Összejövünk itt határszemle, aratás
után, itt szervezzük a nyugdíjastalálkozót.
Rendelkezésre bocsájtjuk a házat az önkormányzat és az iskola részére is.
z Hogyan értékelik a tejpiacon kialakult helyzetet?
z A tejpiaci helyzetet nem tudjuk megítélni, mi elszenvedôi vagyunk a történéseknek. Tagjai vagyunk a Magyar Tej Kftnek, ôk szervezik a tej átvételét. A tejnek
2/3 része a Tolna Tejhez kerül, a maradék 1/3 mennyiségen pedig a Csányi birodalom és a Fino-Food osztozik. A mostani átvételi ár (a riport készítésekor) 76
forintnál jár.
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Az idén nagy változásra a tej átvételi
áránál nem számolhatunk. Reménykedünk, hogy az orosz-ukrán viszony rendezôdni fog, és helyreáll a korábban kialakult magasabb árszint. A tej alacsony átvételi árán valamit kompenzál a tehenenként járó támogatás, melyet jövôre
fognak kifizetni. Arra számítunk, hogy kevés veszteséggel, vagy nullszaldóval
megúszhatjuk az évet.
Kis kényszerszünet után visszatértünk a
Tej Terméktanácsba, most ismét tagok
vagyunk. Úgy érezzük, hogy kell egy szervezet, ahol tudjuk erôsíteni közös érdekeinket. Részt szoktunk venni a terméktanács által szervezett demonstrációkon is.
z Elnök Úr! llyen gazdag szakmai és
élettapasztalattal a háta mögött, mit
üzen gazdatársainak? Az Ön megfogalmazásával élve, ebben a „túlpolitizált
légkörben” mi a helyes cselekvés?

Javítanunk kell a tartás technológián
z Azt üzenem, hogy legyenek kitartóak.
Oda kell figyelni mindenre és mindenkire.
Az információ pénzt ér. Az informáltságnak
most nagyobb szerepe van, mint valaha.
Szektorsemlegesen kell nézni a dolgot és

azt kell értékelni, hogy ki mit tesz le az
asztalra, ki mennyivel járul hozzá a közteher viseléséhez a foglalkoztatáshoz.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

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

Gógány dûlônév feltehetôen onnan kapta
a nevét, hogy egykor
guggon ülô kapás növényeket
termesztettek benne. A szükségét végezô emberre mondják, hogy guggol. A régi idôkben, tájdivatosan mondva guggon ül. Átvitt értelemben használták ezt a kifejezést a földön
Csaplár János ügyvezetô
kúszó, azaz törpe és karóra
nem futó növényekre, hogy például guggon ülô borsó, bab stb.
z A megbeszéltek szerinti idôpontban érkezünk. Nem kis meglepetést okozva ezzel a házigazdának, Farsang Jánosnak az Aranytej Kft. ügyvezetô igazgatójának, ki már el is felejtette, hogy ezen
a napon milyen „merénylet” készül ellene. Gyorsan kivágja magát,
kiválik az ôt körülvevô hölgykoszorúból, fölvesz magára egy pólót
és készségesen áll rendelkezésre a riport elkészítéséhez.
z Bevezetôben azt kérdezem, hogy mikor és milyen körülmények között jött létre az Aranytej Kft?
z Szövetkezetünkben mely a KFT-t létrehozta a rendszerváltás
után 1993-ban történt átalakulásakor a 267 tagból nagyjából
164-n voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy kiválnak. Akkor juhászati ágazatvezetô voltam a szövetkezetben és aktív részese annak, hogy mindenkivel meg tudjunk egyezni abban, hogy ki, milyen vagyonrészt vigyen ki. Én nem éreztem jogosnak, hogy bár-

miféle üzletrészt kivigyek a közösbôl. Úgy gondoltam, hogy azokat
az anyagi javakat, melyeket korábban apáink, nagyapáink verejtékes munkája révén megteremtôdtek, azt nem szabad szétvinni.
A Szövetkezet átalakításakor a gazdaságban hús marhát tartottunk. Az üzletrészek kivitele után 47 db hús marha maradt. A gazdaság többi ágazatában is töredékére csökkent a szövetkezeti vagyon. Ezek lefedésére, mûködtetésére létrehoztunk szám szerint
5. céget, Kft-k, formájában, melyben a szövetkezet maradt a
többségi tulajdonos. A továbbiakban a szövetkezet, mint gesztor
mûködtette holdingszerûen a létrehozott KFT-ket. Megmaradt tagjainknak, kik már alig több mint 60-n voltak, adtunk 10.000 Ft jutalmat. Ezt ôk nem vették fel, mert ez szolgált belépôül a Kft-be.
Az elnök által kinevezett ügyvezetôknek 100.000 Ft volt a belépô.
Így jött össze a törzstôke. A szövetkezet lett a legnagyobb tulajdonos, mivel apportként piaci áron biztosította a mûködéshez szükséges istállót és a kiszolgáló helyiségeket. Ez a rövid fejlôdéstörténetünk, 1993-ban így alakult meg az Aranytej Kft.
z Jól értem? Azt akarja mondani, hogy a 47 db hús marhára
alapozva hoztak létre egy a nevébôl ítélve tejtermelô céget?
z Erre az a magyarázat, hogy én mindenképpen tejtermeléssel akartam foglalkozni, mert az elôzô munkahelyemen is ezt csináltam, ehhez értettem, ebben láttam a jövôt. Ráadásul mi abban a helyzetben kezdtük el a tejelô tehenészet megalapozását, mikor Antal kormány meghirdetett programja szerint a tejelô tehén kivágásért
10.000 Ft-t fizetett a gazdaságoknak. Mint az éremnek, így minden
dolognak két oldala van. Ebben a helyzetben, mikor sokan szabadulni akartak a tejelô tehéntôl, akkor nyomott áron lehetett azokat
megvásárolni a felszámoló cégektôl. Emlékszem rá, hogy 36 tehénnel kezdtük a termelést. Gyorsan kellett emellett intézni azt is, hogy
elkészüljön a fejôház. Ezt az akadályt is sikerrel vettük, még pályázati pénzt is tudtam szerezni a beruházáshoz. A járásban mi voltunk
a második gazdaság, melynek fejôháza volt. A ceglédi mezôgazda-
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sági szakközépiskola tanulói számára a
gyakorlati foglalkozások a mi gazdaságunkban kerültek megtartásra. A fejlesztés következô etápja 1996-ra a Horn
kormány idejére esik. Az akkori mezôgazdasági kormányzat minden termelésbe
beállított vemhes üszôt 60.000 Ft-t-al
jutalmazott. Ezt a lehetôséget kihasználva vásároltunk több mint 100 db vemhes
üszôt. Így tehát ebben az évben be is fejezôdött az állomány megalapozása. AzFedett etetôtér
óta nem vásároltunk tehenet. A növekedést saját szaporulatból biztosítjuk. Jelenleg a teljes állomány 700
db körüli holstein-friz, ebbôl 317 db a tejelô tehenek száma.
z A tejelô szar vasmarhák takarmány szükségletét hogy oldották meg? Valószínûnek tartom, hogy a növénytermesztésre a szövetkezeti romokon egy külön KFT-t hoztak létre?
z Jól gondolja. Javasoltam az akkori növénytermesztési cégvezetônek
a társulást, esetleg egy kettôs ügyvezetéssel mûködô cég létrehozását. Próbálkozásom nem járt eredménnyel. Mentorunktól az akkori
szövetkezet elnökétôl Sz. Tóth Lászlótól és Kistót Jánosné fôkönyvelôtôl kölcsönzött pénzbôl sikerült megvalósítani a gazdálkodás alapját, illetve 310 ha bérelt földre szert tenni, ebbôl 180 ha legelô 130
ha volt a szántó. A földterület, melyen gazdálkodunk alacsony aranykorona értékû homok föld. A szövetkezesítés elôtt szôlôt termesztettek rajta. A mûvelt terület létszáma az idei évtôl növekedett most 421
ha-n gazdálkodunk. Van öntözéses területünk is, 16 ha nagyságú ez,
amin öntözéses kultúrát tudunk termeszteni. Az öntözô berendezésre sikerült pályázni, viszont az öntözô kút építését saját forrásból kellett megoldani. Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy két évig cukorborsót termesztettünk a Bonduellnek, ennek a bevétele fedezte
ezt a költséget. Most az öntözéses területen alternatív fûkeverék termesztésével kísérletezünk. Négy kaszálást tervezünk. Ennek a fûkeveréknek magas a fehérjetartalma, kellô idôben történô betakarításával értékes szenázst késztünk belôle. A repce és napraforgó dara
kiegészítve az idôben betakarított nagy fehérjetartalmú fûkeverék
szenázzsal jelentôs mértékben pótolhatja az import szójadarát. A kísérletezéssel az is a cél, hogy ki lehessen váltani, vagy legalább mérsékelni lehessen az amerikai szójadarát.
z Tejtermelô gazdaságuk a megalakulásuk óta folyamatosan
fejlôdik. Melyek fejlôdésük legfontosabb állomásai?
z Külsô befektetô bevonásával és a meglévô tagok által végrehajtott töke emeléssel még 1996-ban sikerült stabilizálni és fejlôdési
pályára állítani a céget. Volt egy mélypont a 2007-2008 év között,
amikor a tej felvásárlási ára 60 Ft/l alá is
ment. A fejlesztések területén nincs megállás. Kiaknázzuk az aktuális pályázati
lehetôségeket és bevételünk jelentôs részét a szükséges beruházások önrészének biztosítására fordítjuk. Az Európai
Uniós csatlakozás után nagyobb hangsúlyt kaptak a környezetvédelmi beruházások. Ennek keretén belül építettük meg
a szénatárolónkat a híg és szilárd szerves
trágya tárolót. Etetô kocsit vettünk, új
traktor került beszerzésre, felújítottuk a
A felújított fejôház
növendék istállót. Az állattartás feltéte-
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leinek korszerûsítése kapcsán elkészítettük az istállók fedett etetôterét, felújítottuk a fejôházat. Említettem már az öntözô rendszer megépítését, mely szintén
jelentôs beruházásnak számít.
z A tejelô szarvasmarhára alapozott
gazdaságuknak milyen bevételi forrás
áll még rendelkezésre? Az alacsony tej
felvásárlásból származó bevétel kiesést hogyan tudja kompenzálni?
z A cég bevételének egyetlen bevételi forrása van, ez a tejelô tehenészet által termelt tej eladásából származik. A növénytermesztés teljes mértékben a tejágazatnak van alárendelve. Jelenleg ott
tartunk, hogy az 1 liter tejen 13-15 Ft veszteség termelôdik. Az 1
liter tejnek 93,50 Ft az elôállítási költsége. Az általunk termelt tej
3,75-os zsírtartalmú 3,19% fehérje tartalmú, extra minôségû.
Most 75 Ft-ot kapok literenként (a riport készítésének idôpontjában) a Kôröstej Kft-tôl érte. Veszteséget termelek, nincs tartalékom. Már átéltem 2008 és 2010 között egy ilyen idôszakot. Még
egyszer nem fogom ezt elszenvedni. Amennyiben nem emelkednek az átvételi árak, radikális lépésre szánom el magam. Az állam
nem kényszeríthet arra, hogy veszteséget termeljek, hogy a veszteségbôl 23 alkalmazottat eltartsak. Amennyiben marad a tartósan alacsony átvételi ár, az állattenyésztést megszüntetem és
csak a növénytermesztést viszem tovább 3 fôvel.
z A tejtermelés megszüntetésén túl, nincs más megoldás a
helyzet kezelésére?
z Próbálom a kiutat keresni. Lehet, hogy meghizlalom a bikákat
és a belföldi vágóhidaknak történô értékesítéssel kiegészítô bevételi forráshoz jutok.
Megegyezek a beszállítóimmal, akiktôl a növénytermesztéshez,
vagy a tehenek tartásához bármiféle anyagot vagy szolgáltatást
vásárolok, hogy, késôbb fizetek.
Van engedélyem a mozgóbolti tevékenységére A napi közvetlen
nyerstej értékesítéssel a tej egy részét el tudnám adni.
Tej automatákban is gondolkodtam, az is költséges beruházás.
A legolcsóbb automata 700 ezer Ft-ba kerül. Ezzel a megoldásokkal csak egy részét lehetne értékesíteni a tejnek.
A tej saját erôs feldolgozásának jelentôs költség vonzata van.
Tegyük fel, ha elô tudnám teremteni a forrásokat, akkor még ott
van a másik nagy dilemma, piacokat is kellene hozzá keresni.
z Hogy látja, az érdekképviseletek és az agráriumot képviselô köztestületek képesek arra, hogy változtassanak a tejtermelôk egyre súlyosbodó helyzetén?
z Az Agrárkamara megyei küldöttjeként
és a Holstein-friz Egyesület országos vezetôségének tagjaként én magam is kiveszem a részem a közösségi munkából. A Tej Terméktanácsnak nem vagyok
a tagja. Nem vagyok a tagja, mert úgy
gondolom, hogy a terméktanács nem
képes befolyással lenni az átvételi árak
alakításában.
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A hazai tejelô tehenészetek erjesztett
takarmányai (2014-2015.)

A

Az erjesztett tömegtakarmány-bázis
z Állattenyészési Teljesítménykellôen differenciáltnak tekinthetô,
vizsgáló Kft. 2015. januárami segít a válozékony idôjárási körülmárcius folyamán felmérte,
mények okozta kockázat csökkentéséhogy a hazai tejelô tehenészetek miben. Továbbá ezen differenciált szilyen erjesztett tömegtakarmányokat
lázs/szenázs bázis jó alap az adag rukészítettek 2014. folyamán. Az átfogó
galmas összeállításához, mivel a nagy
felmérést nagy körültekintéssel végezenergia- és keményítôtartalmú kukoriték el termelésellenôreink, akiknek
caszilázs mellett jelen van a nagy
ezúton is köszönjük katonás fegyelemmel végrehajtott munkájukat. A kérdônyersfehérje-tartalmú lucernaszilázs
ívet 422 telepen töltötték ki, ebbôl
és szenázs, továbbá a lebontható rost411 esetben kaptunk értékelhetô válaszokat. A 2014- évi be- ban gazdag rozs- vagy fôszilázs/szenázs. Hozzá kell tenni, hogy
takarítású szilázsok és szenázsok adatait dolgoztuk fel. A fel- a kukorica szárazanyag- és energiahozama egyedülálló, míg a
lucerna képes a legnagyobb éves hektáronkénti fehérjehozam
mérés eredményét a diagrammon láthatják.
A hazai tejelô telepeken 2014-ben dominált a kukoricaszi- biztosítására (3-4 kaszálásra), ezért ezen két takarmány önköltsége kedvezô. Ennek következtében a száraz kontinentális
lázs (404 telep) és a lucernaszilázs/szenázs (301 telep).
régióban a tehén költséghatékony taMeglepô, hogy 2014-ben a rozsszikarmányadagjának megalapozói. Tolázs és a rozsszenázs 71 telepen volt
jelen, ami 17,3%-os elôfordulási arányt
vábbi szempont, hogy az emészthetô
jelent. Döntôen kalászhányás elôtt,
rost hozamára vonatkoztatott önköltvagy kalászhányásban betakarítva.
séget is figyelembe vegyük, mert így
A fôszilázsok és szenázsok azonosíaz egyéb szilázsok/szenázsok jelentôtása nehézkes volt. Fôszilázs és szeségét is alá lehet támasztani (fiatal
názs 56 telepen készült, de ezek borozs- és fûszilázs).
tanikai besorolását nem ismerjük.
Hozzá kell tenni, hogy további 24 tele2 DR. OROSZ SZILVIA, PETRÁK ORSOLYA,
pen erjesztettek olaszperjét. ÖsszesKÓTINÉ DR. SEENGER JULIANNA
ségében tehát 80 telepen volt intenzív, korszerû, vagy hagyoÁllattenyészési Teljesítményvizsgáló Kft.,
Fotó: Kontró József, 2008
mányos fûszilázs és szenázs, ami 19,4% gyakoriságot jelent.
Gödöllô
A keverékszilázsok azonosítása sem
volt egyértelmû. A borsós keverékek eseA hazai tejelô tehenészetek erjesztett takarmányai 2014-2015.
(% elôfordulási gyakoriság a telepszámra vetítve,
tében a kalászos több esetben nem lett
telepek
száma: 411, adatfelvétel: 2015. január-március
megnevezve, így annyit tudtunk megállapítani, hogy a telepek 7,1%-a alkalmaz
borsós keverékszilázst vagy szenázst.
Emellett jelen vannak a rozsos keverékek, a zabos bükköny és a búzás bükköny szilázsok. Ezek együttes aránya
10,1% (41 telep).
A gabonaszilázsok (tritikale-, árpa-,
zab-, búza- és azonosítatlan gabonaszilázsok vagy szenázsok) együttes jelenléte 8,8% (36 telep) volt 2014-ben.
Cirokszilázst 32 telepen készítettek
2014-ben, kukorica-cirok keverékeszilázst 9 telepen, míg szudánifû-szilázst
mindössze 5 telepen.
Nedves melléktermékeket és abraktakarmányokat is silóztunk nagy menynyiségben (nedves ropppantott kukorica
– 43 telep, csemegekukorica csuhé szilázs – 22 telep, silózott CCM – 12 telep,
silózott répaszelet – 9 telep, silózott almatörköly – 2 telep és silózott sörtörköly
– 1 telep).
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Mintatelep Dunapatajon
a Bévárdi majorban
A juhágazaton belül a gyapjútermelés nagymértékû
csökkenése és a hústermelés elôtérbe kerülése miatt a tejtermelés 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.

D

unapataj nagyközséget BácsKiskun megyében, Budapesttôl
100 kilométerre délre, a Duna
bal partján az 51-es fôút mentén találjuk. Lakosainak száma a négyezer fôt közelíti. A nagyközséghez tartozik a közkedvelt fürdô- és üdülôhely, a Szelidi-tó.
A tótól mintegy 2 km-re Szelid pusztán a
Golf-Szelid Bt tulajdonában lévô majort
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztô Szövetség „BEMUTATÓ MINTATELEP” címmel ruházta fel. Csak dicsérni lehet a
szövetség döntését, mert a francia lacaune tejelô juhfajta tenyésztésére szakosodott telepet mintaértékû rend és tisztaság jellemzi. Pusztai környezetben a
tájra jellemzô régi juh hodály stílusához
igazodó és a hagyományos paraszti gazdálkodásra emlékeztetô új épületek látványa és atmoszférája még a nagy melegben is üdítô látvány.
A cég vezetôje Bévárdi Pál nagyon elfoglalt ember hírében áll. Most is „hozza
a formáját”, késôbb tud fogadni bennünket. Addig is Hatos Józsihoz a telep vezetôjéhez irányít.

z Bevezetôben azt kérdezem a Józsitól, hogy mi a feladata itt a telepen?
z Erdélybôl kerültem ide. Ott születtem
és nôttem fel, közben megtanultam hogyan kell foglalkozni a birkával. Úgy
mondják ezt, hogy „beleszületik az ember”. Ez minden tudományom. Ide is juhásznak jöttem, de most már rám bízza
Pali a telepen folyó munkák irányítását,
felügyeletét. Bár csak ne tenné…! A feleségem is itt dolgozik, ô készíti „házi”
használatra a sajtokat és mutatja meg a
majort az ide érkezô vendégeknek.
z Milyen létszámú a juh állomány?
z A tejtermelésbe bevont anyajuhok száma 480, saját szaporulatból folyamatosan növeljük a létszámot, célunk a 800
darabos fejô állomány elérése ,mely valószínû négy év alatt teljesíthetô lesz. Erre a fajtára jellemzô az ikerellés. Elôfordult már, hogy hatos ikrek is születtek!
A tavalyi ellésû jerkecsapat létszáma
300, az idei szaporulat pedig 720 db körül van. A tenyészkosokból, miután törzstenyészet vagyunk, évente 150 darabot
értékesítünk. Elôszeretettel használják
tenyészkosainkat más juhászatok a merinó fajta keresztezésére, mert így azok
tejhozamát tudják emelni. Az általunk
használt kosok pedig francia juhászatokból érkeznek ide.
z Hogy oldják meg a juhok fejését?
Mennyi tejet termelnek, és azt hol
értékesítik?

Hatos Józsi telepvezetô a
fejôházat mutatja be

z Naponta kétszer, hajnalban és este fejünk. Fejés közben kapják a napi teljes
mennyiségû abrakot, ez ösztönzi ôket arra, hogy bemenjenek a fejôállásba. A fe-

A mintatelep bejárata
jés folyamata úgy zajlik, hogy míg az egyik
oldalon 12 fejôállásban megtörténik a
tôgy fertôtlenítése, addig a másik oldalon
a másik 12 fejô állásban lezajlik a fejés
folyamata és a tôgy utófertôtlenítése. Az
állatok tôgy fertôtlenítés és a fejôberendezés fertôtlenítése az Ecolab cég termékével történik. A kétszer 24 állásos aknás
fejési rendszer elektronikus jelölôeszközökkel van ellátva és alkalmas az egyedazonosításra, és a termelt tejmennyiség
rögzítésére. A napi fejt tej mennyisége az
egész laktációra számolva átlagosan 1,21,3 liter. A laktáció 150 nap. A fejési szezon akkor kezdôdik, amikor 6 hét után a
bárányok elválasztásra kerülnek, ez május elejére esik. Az elválasztás után több,
majd a laktáció vége felé fokozatosan kevesebb a fejt tej mennyisége. A mennyiséget az idôjárás is befolyásolja. Magas
hômérsékletnél, nagy melegben, vagy
nagyon hidegben kevesebb a tej. A laktáció száma ennél a juhfajtánál elérheti a
nyolcat is, ekkor már 9 éves az anyaállat.
Az ûzetést szeptember 15-én kezdjük.
Elôtte 2 héttel fokozatosan csökkentjük
a fejt tej mennyiségét, hogy az ûzetés
idejére elapasztódjanak. Az így kialakult
tejlázban nagyobb hatásfokkal történik a
termékenyülés. A háremszerû ûzetéshez
a legelôkertben alakítjuk ki a csoportokat,
50 db anyajuh kap egy tenyészkost. Gyakorlatilag augusztus közepétôl, májusig
nincs tejtermelés. Ezért tervezzük az állományt két részre bontani, és két idôpontban végezni a megtermékenyítést, hogy
a tejtermelés egész évben folyamatos
legyen. A termelt tejet a Kisteleki M+M
Kft.-nél dolgozzák fel.
z Hogy néz ki a juhok takarmányozása? Milyen szerepe van ebben a legeltetésnek?
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z A hodályokat 110 hektár nagyságú Natura 2000 besorolású ôsgyepes legelô
veszi körül, jellegzetes növénye a sziki fû.
Ezen kívül többféle gyógynövény is megtalálható, így a kamilla, a kakukkfû stb.
Az állatoknak szabad kijárásuk van, a
reggeli fejés után kiengedjük ôket a villanypásztor által felosztott területekre, a
legelôkertbe. Meleg idôben, vagy esôben
és az esti abrakoltatási szeánszra önként
visszajönnek a hodályba. A legelôn fogyasztott takarmány nem tartalmazza az
intenzív tejtermeléshez elegendô tápanyagot, ezért abrakot és szenázst is
kapnak. Az abrakot, ahogy már említettem fejéskor kapják meg, amelye a saját
keverôüzemünkben készül. Tartalmaz kukoricát, árpát,zabot,borsót, bio napraforgó pelletet, rozs pelletet, bio tönkölybúza
pelletet és Schaumann Állattenyésztési
Kft. által forgalmazott bio premixet.
A szenázst lucernából és kaszálásból
származó réti fûbôl, valamint csemege
kukoricából és rozsból készítjük. Már
megvan a etetô kocsi, de az etetô utak
még nem készültek el, ezért most Schaffer rakodógéppel juttatjuk be a hodályba.
z Említette a telep fejlesztését, és
látható, hogy most is folyik az építkezés. Ezek közül mi az, ami a telepen
folyó termelômunka hatékonyságát
leginkább növeli?
z A régi hodályépület mellé a tavaly épült
egy új 600 férôhelyes hodály, mely már
megfelel az uniós elôírásoknak. Ennek
hôszigetelt fedése a nagy hôingadozásoktól védi meg a jószágokat. Folyamatban van az összekötô utak és etetô utak
építése. A telep körül legelôkertek kialakítása, és a felújított épületekben megtalálható berendezések, (önetetôk, önitatók, körbála etetôk, mobil válogatóka-

rám, körmözô kaloda) mind a munkaerô
hatékonyabb kihasználását biztosítják.
A hodályokban növekvô mélyalmos rendszert használunk, a trágyát három hetente hordjuk ki, a már említett Schaffer rakodógép segítségével.
z Az állattartó telepen hányan dolgoznak? A juhászok milyen területen
tevékenykednek?
z A telepen kilencen vannak alkalmazásban. A három traktoros a Golf-Szelid Bt és
a Bévárdi Családi gazdaság bio területeit
is mûveli. Van még egy tápkeverô és öt fô
juhász. A juhászok végzik el az állatok etetését, fejését, nyírását, körmölését. A hodályban a juhok mozgását folyamatosan
figyelik és a sántítva járó juhokat kiválogatják és a körmölô kalodában megtörténik a kezelésük. A körmölés egy juhásznál
rutin feladatnak számít.
z Milyen betegségek fordulnak elô a
juhoknál?
z Az egy bárányt ellô egyedeknél elôfordulhat a tôgygyulladás. Abban az esetben, ha a bárány nem tudja kiszopni az
összes tejet, akkor az a tôgybe maradva
gyulladást idézhet elô. Másik gyakori jelenség a sántaság kialakulása, melyet,
ahogy az elôbb említettem körmöléssel a
juhászok folyamatosan orvosolni tudják.

A telepet végigjártuk, kérdéseinkre
választ kaptunk mire megérkezett a
cég vezetôje Bévárdi Pál. Nem üres
kézzel jött. Frissen sült cipót, paradicsomot és paprikát hozott, ezzel kezdetét vette a telepen készült friss érlelésû sajtnak és a juhtúrónak az érzékszervi bemutatása. Ez is jól sikerült, meggyôzôen bizonyította, hogy a

Meleg elôl behúzódva a hodályba hûsölnek

Körmölés a kaloda segítségével
látottak és hallottak a gyakorlatban
is megállják a helyüket. Ezzel aztán
még nincs vége, nem hagyom magam
„megetetni”, kérdéseim elôl a cégvezetô sem menekülhet.
z Nem értem, hogy mit jelent és miért szerepel a cég nevében a golf
szó? (Golf-Szelid Bt.)
z A 80-as években két barátommal a
Szelidi-tónál osztrák mintára egy mini
golfpályát készítettünk. Nagy volt az érdeklôdés iránta, mellé egy büfét is felállítottunk, ott a feleségek tüsténkedtek.
Erre a tevékenységre alakítottuk meg a
Golf-Szelid Bt-t. Idôközben kinôttünk a
„vendéglátósdiból” vittem tovább a céget, jöttek az új kihívások, a megoldásra
váró feladatok. Ebben az idôben alakítottam meg a Bévárdi Családi Gazdaságot
is. A cégnéven nem változtattam, most
meg nagyon macerás lenne módosítani.
z Mikor indulhat be az önálló tejfeldolgozás?

A telep korhû épületei

Â
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z A tejfeldolgozás megvalósításához növelni kell az állatlétszámot, ki kell próbálni, meg kell nézni milyen lehetôségek
vannak a termelés hatékonyságának növelésére. Ki kell kísérletezni, milyen terméket tudunk itt elkészíteni. Össze kell
hangolni ezt a tevékenységet a tenyészállat elôállítás feladataival. Meg kell nézni azt is, hogy az elôállítandó termékeknek milyen lesz a várható fogadtatása, el
tudjuk-e azt adni?
Lehetnének a termékek bio minôsítésûek is. Ebben az estben külföldi piacra
a nálunk termelt mennyiség kevésnek bizonyulna, a belföldi piac meg nem biztos, hogy fel tudná venni ezt a mennyiséget. Van még bôven tisztázásra való kérdés. Egy biztos, hogy a vágópont megépítése és a tejfeldolgozás beindítása a
megoldandó feladataim között szerepel.
Igény szerint már most is ki tudom szolgálni a vásárlókat bio minôsítésû birka
húsból.
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z A majorban a juhok mellett ôshonos magyar állatokat is tartanak,
mely lehetôvé teszi, hogy mûködjön
itt a tanyasi, falusi turizmus is. Ezzel
már több, mint egy szokványos állattartó telepi funkció. Hogyan illeszthetô ez tevékenység ide?
z Azt kell látni, hogy a folyamatok egymásra épülnek. Telepünk egyrészt a szakmának szólóan BEMUTATÓ MINTATELEP. A kaposvári és gödöllôi egyetem
hallgatói számára a gyakorlati munka letöltésének helyszíneként is szolgálunk.
Másrészt be tudjunk mutatni az agrárium régi dolgait és fejlôdésünk mostani
eredményeit az érdeklôdô emberek számára. Ezért is foglalkozunk a tanyasi turizmussal. A tanyákat is szeretnénk bemutatni a látogatóknak, esetleg oda csoportosítanánk az egyes állatfajokat. Ez egy
tradicionális tanyasi, legeltetéshez kapcsolódó hely volt. A most készülô korhû

épületben helyezzük majd el a korabeli
használati tárgyakat, írásos emlékeket.
Bemutatjuk a magyar ôshonos állatokat,
a szürke marhát, a lipicait, a racka és cigája birkát, a kecskét és a mangalicát.
Késôbb majd beállítunk egy lovas kocsit,
és azzal visszük a látogatókat a legelôn lévô állatokhoz. A bemutató végén megkínáljuk ôket helyben készített termékekkel.
A nyári szezonban a tó környékén sokan
töltik szabadságukat. Egyre több szálláshely épül, a szálláshelyekhez program
kell. Az iskolás gyerekeknek is szeretnénk
bemutatnia majort. Az iskolák által szervezett erdei táborok helyszíne is lehet a bemutatóhelyünk. A régi tanyák önfenntartó
hagyományai ma is követendô például
szolgálhatnak minden generáció számára.
Erre lehet építkezni. Nemcsak a termékbôl, hanem a hozzá kötôdô szellemiségbôl
is szeretnék adni az embereknek.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

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.
z Nagykörû, ez a Tisza-parti lankákon álló falu egyenesen
a Magyarország Cseresznyéskertje címmel büszkélkedhet, s a nagykörûi cseresznye védett márkanév, minden
évben cseresznyefesztiválokat is rendeznek. Gondolom
nem egyedül ezért költözött ide a család Szolnokról?
z Szolnokon nôttünk fel, ott jártunk iskolába, gyerekeink is ott
nevelôdtek. Megszerettük ezt a Szolnokhoz közel esô tájat, ez
nem volt nehéz, mert itt hömpölyög a Tisza, amely nekünk lételemünk, szeretjük és mûveljük is a vizes sportokat. Három gyermekünk közül a középsô az Adrián evezôsként európai és világversenyen számos érmet begyûjtött már, most Gyôrbe tanul építômérnök lesz. Nagykörûnek sajátos varázsa van. Egy nyugodt,
csendes zsákfalu. Gyönyörû strandja van, és alighanem csak egy
település van hazánkban, melynek a címerében is ott díszeleg a
cseresznye. Azzal kezdôdött az itteni történetünk, hogy vettünk
2005-ben egy ingatlant és egy gyümölcsöst.

Fokozatosan ismertük fel azt a sok lehetôséget, melyet az itteni
környezet kínál. Most ott tartunk, hogy az egész család, mindhárom gyermekem a családi gazdálkodásba látja a kibontakozás lehetôségét. Csataszögön már korábban megvásároltuk a termelôszövetkezeti idôbôl származó állattartó telepet, nemrég pedig
legelôvel is sikerült bôvíteni a portfóliót. Innen már egyenes út
vezetett arra a felismerésre, hogy a praktikus fejleszteni az állományunkat. Kisebb létszámú kecskenyájunk már volt, majd jött

z Hogy lett a gyümölcsösbôl kecskefarm? Létrehozásának megvalósításában hol tartanak most?
z Mint ôstermelôk kezdtünk el itt gazdálkodni. Szerény méretekben, kezdetben gyümölcsössel és kevés állattal foglalkoztunk.

Várakozás a fejôállásban
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z Milyen sajtokat készítenek, hogy értékesítik majd azokat?

Magyar parlagi állomány
az ajánlat telekszomszédunktól, megvásároltuk az ô kecskéit, így
már tekintélyes létszámmal tudunk gazdálkodni. Gyakorlatilag tavaly szeptemberben jött létre ez a felállás, azóta alakítjuk, formáljuk, fejlesztjük telepünket. Most ott tartunk, hogy kecskéink száma közelíti a 200 egyedet, ennek fele az, melyeket már be tudtunk vonni a tejtermelésbe. Magyar parlagi fajtájú kecskéinket
szánentáli bakok segítségével keresztezzük, így alakul majd ki az
egyre nagyobb mennyiségû tejet adó állományunk.
A nyakbefogóval felszerelt fejôállásokban jelenleg még napi
egy alkalommal történik a fejés, most van folyamatban a napi
két fejésre történô áttérés. Legidôsebb lányomnak, Adriennek
már papírja is van róla, hogy ôstermelô. Egyedül persze ez nem
megy. A család többi tagja segít neki ebben. Kisebbik lányom a
tanulás mellett segíti a közös munkát. Megbeszéljük a tennivalókat, aki teheti, itt van a telepen és kétkezi munkával is kiveszi részét a munkából. A kecsketartásra történô átállással eladtuk a gyümölcsöst, erôinket most a telep rendbetételére és
benépesítésére koncentráljuk.
A kecskék mellé már megérkeztek a tehenek elsô példányai.
A tehenek beállításával és a kecskék évente két részletbe való elletésével azt szeretnénk elérni, hogy folyamatosan egész évben legyen tej, így nem kell szünetet tartani a sajtkészítésben. A késôbbiek során bôvítjük állatseregletünket sertésekkel is, így a sajtkészítés melléktermékeként keletkezô savót is hasznosítani tudjuk.

z Kecsketejbôl grill sajtot, joghurtot és kecsketúrót is készítünk.
Szeretnénk késôbb érlelt sajtokat készíteni a mostani, különbözô
ízesítésû gomolya sajtok mellé, tehén illetve kecskesajtból egyaránt. Terveink között szerepel, hogy a tejtermékek mellett kecske
kolbászt is készítünk, ehhez egy kézmûves szárazáru-feldolgozót
szeretnénk létrehozni. Ennek készítéséhez tudjuk majd a sertés szalonnáját használni. Alapelvünk, hogy minden alapanyagot itt állítsunk elô, mégpedig úgy, hogy ne menjen veszendôbe a termelési
és a feldolgozási lánc során keletkezô egyetlen nyersanyag sem. Telepünk nagyságánál, és elhelyezkedésénél fogva (közvetlenül a mûút mellett van) arra is alkalmas, hogy itt alakítsunk ki egy vendégasztal szolgáltatást. Az asztalokhoz kecskebôrrel bevont ülô alkalmatosságot tervezünk. Télen a vendégasztal szolgáltatást disznóvágással egybekötött disznótoros rendezvényekkel egészítjük majd ki.
Terveink szerint az összes megtermelt terméket itt helyben, illetve a
Szolnokon nyitott termelôi boltunkban fogjuk értékesíteni.
Távolabbi célunk, hogy szálláslehetôséget is kialakítsunk a
hozzánk látogatóknak. Elképzeléseink megvalósításához sok
segítséget kapunk az Agrárkamarától. Jónak tartom, hogy van
egy szervezet, mely segítséget tud nyújtani a gazdálkodás rögös útján elinduló embereknek.
z A nagy ter veket és elképzeléseket, melyet a család szóvivôje olyan magától értetôdôen vázolt fel a családfôt,
Juhász Attilát is megszólalásra késztette.
z Alapvetôen én is közel állok mostani vállalkozásunkhoz, hiszen agrármérnök vagyok, sôt annak az állattenyésztési szakát
végeztem. Sajnos azonban ezen a területen késôbb kevés tapasztalatot tudtam gyûjteni, az élet más területekre sodort (jelenleg környezetvédelmi szakértô vagyok). A régi tanulmányaimból határozottan emlékeztem, hogy a fejési technikában
messze a legmodernebb volt (legalább is hazai piacon) az AlfaLaval fejôrendszer, ezért jelenlegi vállalkozásunk kapcsán is kerestem ezt a márkanevet, késôbb kiderült, hogy a régi formában már megszûnt és DeLaval néven fut tovább a cég.
Nagyon nagy szerencsénknek tartom, hogy ezt követôen
összehozott a sors a jelenlegi hazai képviselôvel, a Taurina Agrár Kft.-vel, s annak ügyvezetô igazgatójával, Mrena Sándorral.
A rendszer kiválóan mûködik, a cég szakemberei nagyon profik, segítségükkel rövid idô alatt meg tudtunk oldani minden felmerülô akadályt, melyek a mi figyelmetlenségünkbôl adódtak.

z Hogy tudják megoldani a kecskék takarmányozását?
z A telep három istállóból áll és öthektáros területen fekszik.
Az istállók környéke és a telep egész területe is a kecskék számára alkalmas legelôt biztosít. A területet villanypásztorral szakaszokra osztjuk, így elegendô lesz a kecskéknek arra, hogy
egész éven át a legeltetési idôszakban, folyamatosan zöldtakarmányhoz jussanak.
Van még gyepterületünk és szántónk is. A közelben lévô 22
hektár területû gyepen megtermeljük a télire való szénát. A 12
hektár szántón lucernát termesztünk. Négy kaszálást terveztünk. A legelôn termô fûszénát és lucernát kaszálni, majd bálázni fogjuk, így elôteremtjük az állatok téli szálastakarmány
szükségletét. Növendék kecskéinknek zabos borsó granulátumot és borjú indító tápot adunk. A fejôs állomány abraktakarmánya zab, árpa, kukorica és tritikálé darából tevôdik össze.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Hûsölés a szabadban
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Fejlesztette budaörsi
gyárát a Tetra Pak
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.

A

z élelmiszer-csomagoló anyagokat gyártó vállalat 2012ben indította el fejlesztési programját, amely ezzel az
átadással zárult le. A beruházások eredményeként 45
új munkahely jött létre a cégnél, továbbá a géppark 80 százaléka megújult, új technológia, új termékek gyártása valósult
meg, a gyártáskapacitása 20%-kal bôvült. A termelés 94 százalékát 55 országba exportálják. A gyár fejlesztésének része
volt a raktárbôvítés, az új vágóterület, új LID laminátor és a TRC
gyártás kialakítása. Mindezek lehetôvé tették Tetra Brik® Aseptic (TBA) gyártás fejlesztését és az új terméknél a (TRC) gyártás bevezetését.
A gyáravatón résztvevôket Révész Zoltán gyárigazgató köszöntötte, a vendégek között volt és felszólalt Zsigó Róbert, a
Földmûvelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkára, és Charles Héaulmé, a Tetra Pak Európa és
Közép-Ázsia klaszterének alelnöke és érkeztek vendégek a magyarországi leányvállalathoz tartozó Szlovákiából, Csehországból, és Lengyelországból. Nem utolsósorban a cég magyar ügyfelei a Bold- Agro a Rauch, a Sió és Szobi gyümölcslé, valamint
az Alföldi Tej, a Naszály tej, a Sole-Mizo és a Tolnatej tejfeldolgozó és töltôállomások képviselôi vettek részt a gyáravatáson.

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.

1989-BEN TETRA PAK
VÁLLALATALAPÍTÁS MAGYARORSZÁGON
z A Tetra Pak 2012 évben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, mint a világvezetô élelmiszer-feldolgozóipari rendszer
és csomagolóanyag gyártó vállalat. Ekkor már a csomagolóanyag- és csavarzár gyártó üzemek száma 37, a vállalatcsoportok száma 32 volt, 23.460 alkalmazottal. A világ több mint
170 országával áll kereskedelmi kapcsolatban. A csomagoló
anyagokon kívül csomagológépeket és más berendezéseket is
forgalmaz.
z A svéd Tetra Pak terjeszkedési politikájának megfelelôen
1989-ben alapította magyarországi vállalatát és 1992-ben
megkezdte a termelést egy nyomdagéppel, egy laminátorral, és
egy vágógéppel. Már az elsô idôszakban a gyár biztató eredményeket ért el, amelyek megalapozták a leányvállalat jövôjét és
azt, hogy a három országot is magába foglaló Poland és Danube vállalatcsoport része, itt mûködik az európai régió pénzügyi
és egyik szolgáltató központja.

TERMÉKFEJLESZTÉS
z A fejlesztési program keretében két fontos területen történt
elôrelépés. A gyár a közkedvelt Tetra Brik® Aseptic termékcsalád gyártócsalád továbbfejlesztve, elôre laminált töltônyílással
ellátott csomagolást is képes szállítani folyékony élelmiszereket
gyártó ügyfeleinek. Az ilyen megoldással ellátott csomagolóanyagokra új generációs csavarzárak, kupakok kerülhetnek,
amelyek a fogyasztók számára kényelmesebb, egyszerûbb
használatot jelentenek.

ÚJ TERMÉK GYÁRTÁSA
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.

z Az új gyártósor üzembe állításával Svájc után a világon a
budaörsi második Tetra Pak gyárként is megkezdôdhet a Tetra
Recart®, gyártása. Ez az elsô olyan papír alapú csomagolóanyag a világon, amely lehetôvé teszi a feldolgozott és dobozba
töltött élelmiszer utólagos hôkezelését, a technológia elsôsor-
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ban hagyományos konzervipari termékek számára nyújt költséghatékony és környezetbarát megoldást, és 100%-ban újrahasznosítható is.
A Tetra Pak legújabb, 2015-ös fejlesztése az elsô 100-ban
megújuló italos kartoncsomagolás a növényi alapú Tetra Rex®.
Az új csomagolóanyag cukornádból és a felelôs Erdôgazdálkodás Tanácsa FSC® által tanúsított kartonpapírból készül, ezzel
biztosítva a nyersanyag folyamatos megújulását.
A Tetra Pak fejlesztését egy új csomagolóanyag, valamint egy
új formázó és hosszhegesztô technológia tette lehetôvé, ami
azt jelenti, hogy betöltött élelmiszer a csomagoláson belül csírátlanítható, így késztermék polcon tarthatósági ideje 24 hónapra növelhetô. a csomagolás megfelel a fogyasztók igényeinek, hatékonyan szállítható, emellett 60%-kal könnyebb, mint
a fémdobozok.

180 MILLIÁRD KARTONDOBOZT FORGALMAZTAK
z 2014-ben összesen
180 milliárd egységnyi
Tetra Pak italos kartondoboz került forgalomba, ebbôl 2,76 milliárd
egységet gyártottak Budaörsön. A termékek
94%-át exportálják a világ 55 országába. Tetra
Recart® termékbôl 250
millió egységet exportálnak Budaörsrôl, elsôsorban USA, Kanada és Olaszország a legszámottevôbb vásárló.

Részlet a gyártósorból
z A Tetra Pak budaörsi gyárának avatásán, és a gyárlátogatáson való részvételünk alkalmával szerzett tapasztalataink igazolják a vállalat mottóját „Megôrzi, ami jó” erre sok jó példát
láttunk. A Tetra Pak küldetését közvetíti, hogy az élelmiszereket
a világon mindenhol biztonságossá és elérhetôvé tegye. Azt is
örömmel hallottuk, hogy a Tetra Pak budaörsi gyára a középeurópai térség legnagyobb gyára és így a világon mindenhol
elérhetôvé teszi a fogyasztó, és a tejgazdaságunk számára kiváló termékeit.
Arra pedig büszkék lehetünk, hogy hazánkban, Budaörsön
van ez a gyár. Termékeinek jó hírneve Magyarország sikere is
170 országban a világon, ahová termékeik eljutnak.
2 DR. LENDVAY BÉLA

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.

A

hallgatók OKJ-s (Országos Képzési Jegyzékben szereplô, államilag elismert szakma) részszakképesítésrôl kaptak bizonyítványt. Igény szerint ez a bizonyítvány angol vagy/ és német nyelven is igényelhetô, ami az unió
országain belül hasznos lehet.
z A 125 éves múlttal rendelkezô tej-, tejtermékgyártók, sajt- és vajmesterek országos képzô helyét (tejesek Sárospatakját), a csermajori iskolát, tanmûhelyestôl megszüntették. Budapestre helyezték a tejipari szakoktatást, jól felszerelt tanüzem nélkül. A Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzô Iskola kapta a
feladatot, mint egyedüli állami képzô,
ahol országszerte az oktatásra szakosodott Kft.-k mellett a sörgyártás, pálinkafôzés és többféle élelmiszergyártással

együtt a manufakturális sajtgyártást is
oktatják, vizsgáztatják.
z Országosan egyre több az olyan vállalkozás, ahol sajtgyártást tanítanak. Képzésük színvonala nagyon eltérô, mert
nincs szabályozva az alapvetô elvárás és
minôsítésük sem történt meg. Szabadon
toborozhatják az érdeklôdô és vizsgázni
szándékozó jelölteket, különbözô mértékû tandíjat alkalmazva.
z A csermajori képzés megszüntetése
óta kevés hivatástudattal rendelkezô tejszakmai tanár oktat ma már a sokszínû
oktatási Kft. rendszerben és az „autodidakta” kevésbé képzett az interneten rövid, akár háromnapos tanfolyamaikat hirdetôk kóklersége a tejszakma hírnevét
rontja. A több évtizedes szaktanári mun-

kát folytatató oktatókat kellene mozgósítani a hitelrontás elkerülése és a sajtgyártás jó elsajátítása érdekében.
z Mivel nem ez az elsô hely, ahol vizsgaelnökként vagy vizsgabizottsági tagként jelen
voltam, kíváncsivá tett, hogy milyen színvonalú vizsgamunkákat látok, illetve milyen
felkészültségrôl tanúskodnak a szóbeli feleletek. Kíváncsi voltam arra is, változott-e
az elsô herceghalmi vizsga óta a színvonal,
vagy továbbra is tudják tartani az elsônél
megtapasztalt magas szintet? Nem utolsó
sorban érdekelt, kik a hallgatók, miért is
vállalták a 326 órás képzést, amikor csak
annyit kell beütni a számítógép keresôjébe, hogy „sajtkészítés” és máris ontja a kecsegtetôbbnél kecsegtetôbb pár napos
(esetenként egy nap is elég) ajánlatokat.
Azt ígérik, hogy a hallgatókat a befizetett
díjért cserébe megismertetik a sajtgyártás
fortélyaival. Az ilyen tanfolyamon tanítók
többsége maga is ilyen gyorsan vált „sajtgyártóvá”, avagy az internetrôl szerezte ismereteit. Tanári képesítésük nincs, az „élet
egyetemét” járták.

Â
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Vászolyi Sajtmanufaktúrában
készültek. Reményik Kálmán
közgazdász és feleségnek sajtjai.
z A hallgatókat a tej mikrobái által elôidézett változások és következményeik közötti összefüggés, az ok-okozati kapcsolatok
érdekelték – vagyis az eredmény – hogyan
készíthetnek ehetô, ízletes sajtféléket.
Céljaik között szerepel a saját családjuk
ellátása házilag készített tejtermékekkel,
de vannak olyanok is, akik vállalkozóként
közfogyasztásra is szeretnének tejtermékeket, sajtokat gyártani. Néhányuknál távolabbi célként kisüzem létrehozása is
megfogalmazódott. Többen közülük már
kecskéket tartanak és vannak, akik
szarvasmarha tartáson gondolkodnak és
van köztük olyan, aki vásárolt tejbôl kíván
friss tejtermékeket készíteni.
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reléseket több helyrôl nehézségek árán
kellett összeszednie és a helyszínre szállítania. Ez a hallgatók ismeretanyagainak
kovászává vált és bennük is megteremtôdött az igény arra, hogy ne csak felületes szemlélôk legyenek, hanem keressék
az ok-okozati összefüggéseket és a megszerzett ismeretek mellé újakat szerezve
képesek legyenek önállóan is tovább haladni. Ilyen szemlélettel tudtak már a korábbi csoportban tanulók közül néhányan másfél-két év alatt saját üzemben,
vagy sajtkonyhájukban jó minôségû sajtokat elôállítani.
z Ilyen szemléletû hallgatókból lett a Nógrád megyei kecsketej feldolgozó üzem elsô számú vezetôje akinek közvetlen munkatársai is elvégezték a tanfolyamot.
z A Magiszter Menedzser Kft. szervezésében folyó képzésen laboratórium, tankonyha majd termelô üzem és több
üzemlátogatás alkották a szakmai gyakorlati oktatás helyszíneit. Ez nem egy
nap, nem is három, hanem szisztematikusan felépített program a felnôtt hallgatók elfoglaltságához alkalmazkodva.
(A sajtgyártás bonyolultabb annál, mint
ahogy a neten hirdetik.)

z A hallgatók gyakorlatorientált képzést
kaptak. Elméleti képzésük a gyakorlatba
ágyazottan történt. Nem ismerek másik
olyan tanfolyamot, ahol a mikrobiológiai
és kémiai alapokkal ilyen sokat bíbelôdnének, vagy akár mikroszkópot alkalmaznának annak bemutatására, hogy a tej
egy élô biológiai folyadék. A kémiai és
fizikai vizsgálatokat is komolyan vették.
z Tanárnôjük valamikor a szaklaborokban
megszerzett ismeretei átadásáról nem
mondott le még akkor sem, ha a felsze-

Gombos Árpád szervíz-mérnök
kecske sajtjai

Urmai Gábor színész félkemény
sajtja
z A csoport bizonyítványainak átlaga
4,21. Ez a jó átlageredmény a tejipari
szakmai oktatást évtizedek óta végzô, és
annak színvonalából nem engedô, a hallgatókkal harmonikusan együttmûködô
Márkus Gyuláné munkájának is köszönhetô. A tanfolyam ideje alatt manufaktúrai körülmények között legalább 10
féle sajtot gyártat a hallgatókkal, az ipari
gyártást is jól ismeri és a szakmában
megszerzett ismertségét felhasználva
üzemi gyakorlatot, üzemlátogatásokat
szervez. Felsorolva: Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzô Iskola, Etyek
Tej Herceghalom, a Kaposvár melletti
Kisasszondon Róna Péter sajtüzeme és a
Szent István Egyetem állatorvosi tejhigiéniai laboratóriuma.
z A másfél éve ugyanitt vizsgázó csoporttal összehasonlítva: kevesebb a saját
megtermelt tejet feldolgozó gazdálkodó,
több a hobbi sajtkészítô, és a végzettségek is szélsôségesebbek (többgyermekes családanyák, színész, mûvészeti tervezô, PR-es és Coaching, valamint két
külkereskedô, stb.)

Tóth Ágnes kismama piacra
elôkészített sajtjai
z Remélhetôleg a Sajtmustra helyszíne,
itt Herceghalom mellett, egyben a hallgatók találkozóhelyévé is válik. Ehhez kívánok mindnyájuknak kitartást, munkájukhoz sok sikert, elégedett családtagokat és vásárlókat a gyártott sajtjaikhoz.
z A tanfolyamra beiratkozott 14 hallgató
sikeres vizsgát tett. Kilencen jeles bizonyítvánnyal igazolhatják, hogy erôfeszítésük nem volt hiába való, hárman jó eredményt értek el. Közepes felkészültségû
hallgató nem volt. A két elégséges eredményt elérô hallgatónak a tanfolyam ideje alatt olyan nehézségei támadtak, ami
jelentôsen akadályozta felkészülésüket.

z A felnôtt vizsgázók lelkesedése, elméleti és gyakorlati tudásszintje jónak minôsíthetô. Megszerzett tudásuk és gyakorlatuk révén a kézi gyártású sajtjaikkal
színesítik a házi élelmiszer piacot – a befôttek, lekvárok, pálinkák és savanyúságok, a házi húsáruk sokszínûsége mellett
– és ezzel a közösség, de saját családjuk
javát is szolgálják.
z Mindig jó érzés vizsgáztatni az igazán
érdeklôdô és jól felkészült sajtkészítôket.
2 KIMMEL ISTVÁN

Megjegyzés: A fotókon a másfél évvel korábban végzett hallgatók sajtjai láthatók,
kivétel ez alól Urmai Gábor, ki a legutóbbi tanfolyam hallgatója volt.

21

www.tejgazdasagiszemle.hu

Németországi bivaly termék
EXPORT-IMPORT
Manfred Thile Chursdorf (Szászország) a Német Bivalyszövetség Elnöke

bivaly sajtot ajánl megvételre,
illetve bivalyhúsból készült termékeket (szalámit, kolbászt)
vásárolna Magyarországról.
SAJTOK CHURSDORFBÓL

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
VAL AMENNYI FÛSZERREL, CHILIVEL
VAGY FOKHAGYMÁVAL
Csomagolás: 170 grammos tégelyekben,
hatos kiszerelésben.

Bivalysajt fûszeres olajban

Valamennyi sajt pasztôrözött bivalytejbôl készült,
szigorú állategészségügyi
és fogyasztóvédelmi ellenôrzés mellett.

Bivaly mozzarella

A SAJT ÜZEM

A TELEP CHURSDORFBAN

AZ ÁRUHÁZ ÉS A MOZGÓ ÁRUDA

AZ AJÁNL AT TAL K APCSOL ATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
DR. SEREGI JÁNOS • e-mail: seregij@t-online.hu • Tel.: (+36 30) 221 7440
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Hollandia tejgazdasága
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

ollandiában nemesítették ki a
legnagyobb átlagos tejhozamot
biztosító Holstein-Fríz fajta
ôsét, amely – tovább nemesítve – a legnagyobb arányban részesedik a világ
nagy tejtermelô országainak állományából. A tenyészállat-export a mai napig
folytatódik, és komoly bevételt jelent
Hollandiának. Az ország szarvasmarha
állománya 2014-ben 4,17 millió, ezen
belül tejhasznú állománya 1,55 millió
egyedet számlált. A 100 hektár mezôgazdasági területre jutó szarvasmarha
létszámot tekintve Hollandia az elsô
Európában (állománysûrûsége a magyarországinak kereken a tizenötszöröse).
Az ezer lakosra számítva viszont a legtöbb szarvasmarhát az EU tagországok
közül Írországban tartják, az azonban elsôsorban annak tudható be, hogy Írország népsûrûsége a hollandiainak csupán egyhatoda (65, illetve 395 fô/km2).
z Szinte bámulatos, hogy a törpeállamokat leszámítva az Európa egyik legkisebb
területû országa, Hollandia jelenleg a tejtermelésben a negyedik helyet foglalja el
az EU-ban: mintegy 18.000 holland farmer évente 12,0-12,5 millió tonna tejet
állít elô, amelynek túlnyomó részét 50
tejüzemben dolgozzák fel. A tejtermelés,
feldolgozás és export a kiszolgáló egységekkel együtt több mint 80.000 fô foglalkoztatását és megélhetését biztosítja.
Az egy tehénre jutó évi tejhozam átlagosan 7.900 kg. A belsô fogyasztás Hollandiában a világon a legmagasabbak közé
tartozik, meghaladva a 320 litert, ami a
magyarországinak több mint kétszerese.
Ezért az országban megtermelt tej 65
százaléka – friss, illetve nagyrészt feldolgozott formában – exportra kerül.
z Egyébként a kis területû Hollandia a
világ második legnagyobb mezôgazdasági exportôre, e tekintetben csak az USA
elôzi meg. Az agrárexporton belül a virágok és dísznövények, valamint a húster-

mékek után, a legnagyobb értéket a tejtermékek ex portja kép viseli, amely
évente mintegy 7,2-7,5 milliárd euró
bevételt biztosít az országnak. Az orosz
embargó azonban a hivatalos statisztika
szerint 2014-ben mintegy 300 millió
euró bevételkiesést okozott Hollandiának. A tejexport bôvítésében a közvetlen
kivitel mellett jelentôs szerepet játszik
egyes fejlôdô és feltörekvô országok tejiparának fejlesztésében való holland
közremûködés. A legnagyobb holland
tejfeldolgozó (szövetkezeti) vállalat, a
Friesland Campina és a Kínai Agráregyetem részvételével 2013 decemberében
létrehozta a Kínai-Holland TejtermelésFejlesztési Központot, amelynek fô feladata Kína tejtermelésének és feldolgozásának tökéletesítése. Kína mára a világ legnagyobb tejfogyasztó és tejtermék
importáló országává nôtte ki magát.
A Friesland Campina – amely 21.000
alkalmazottal a világ ötödik legnagyobb
tejfeldolgozó vállalata – több keletközép európai országban is jelen van,
bár a közelmúltban eladta egy-egy magyarországi és romániai üzemét. Ugyanakkor jelentôs fejlesztéseket hajtott végre Vietnamban, (ahol két évvel ezelôtt
Kelet-Ázsia legnagyobb tejtermelô telepét kezdték el építeni), valamint néhány
afrikai országban (pl. Nigéria, Ghána).
A múlt évben 25 millió euróért Elefántcsontpart legnagyobb tejfeldolgozó üzemét megvásárolta. A trópusi Afrikában
a tejfogyasztás fô problémája, hogy a
nyerstejet és a friss tejtermékeket a
nagy meleg miatt szinte lehetetlen idôben eljuttatni a fogyasztókhoz. Ennek
áthidalására a Friesland Campina (és
néhány más világcég) ezeken a helyeken mozgó tejpor értékesítô egységeket
állított fel, ahol a fogyasztók kis kiszerelésben, helyben feloldott nyerstejet fogyaszthatnak, vagy az ott (akár 10
grammos tasakokban) vásárolt tejporból
otthon állíthatják azt elô, a romlás veszélye nélkül.

z A Dairy Reporter hírmagazin szerint a
holland tejfeldolgozók az elmúlt két évben 700 millió eurót ruháztak be az
export fejlesztésébe. Emellett – némileg
meglepô módon – Hollandia importál is
tejtermékeket, évente mintegy 2,3 milliárd euró értékben. „Az import 60 százaléka Belgiumból és Németországból érkezik, miközben jelentôs része reexportra
kerül, illetve reexport alapjául szolgál.”
z A holland tejfeldolgozásban különleges
helyet foglal el a sajtgyártás, amelyben
az ország a legrégebbi hagyományokkal
rendelkezik Európában. Jelenleg évente
650.000 tonna sajtot állítanak elô, azaz
a teljes tejmennyiségnek több mint felébôl sajt készül, amelynek kétharmada
exportra kerül. A tömeges sajtgyártás a
15. században kezdôdött az országban,
amikor a holland gazdák rájöttek arra,
hogy a sajtkészítés – nem ismerve a gépi hûtéstechnikát és a tejporgyártást – a
nagy értékû, de gyorsan romló, friss tejtermékek hosszabb ideig történô eltarthatóságát és nagyobb távolságokra való
szállíthatóságát is biztosítja (az értéknövelés mellett). Tulajdonképpen ez a felfedezés (józan paraszt ész) vetette meg a
késôbb felvirágzó és idônként a világelsôséget ostromló holland sajtexport
alapját. Kezdetben a termelôk házilag
készítették a sajtot (és vajat), és maguk
vitték a belsô piacokra, sôt a szomszédos országokba is. Az elsô tengerentúli
szállítások a 16-17. században kezdôdtek. Idôközben az évenkénti sajtkibocsátás mennyiségét tekintve több (általában
lényegesen nagyobb fejôstehén állománnyal rendelkezô) ország megelôzte
Hollandiát, ez azonban egyáltalán nem
rontotta a holland sajtok hírnevét és
nemzetközi ismertségét. A legismertebbek (Gouda, Maasdami, Leerdami, Eidami, Drentseni vagy Leideni fûszeres)
ugyanolyan keresettek maradtak, mivel
gyakorlatilag beépültek a világ érkezési
kultúrájába. A hollandok világviszonylat-
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ban úttörôi lettek a sajtkészítésnek,
amely az évszázadok során a holland kultúra szerves és megbecsült részévé vált.
A hollandiai sajtpiacokat és árveréseket
évszázadok óta a látványosság és az ünnepélyesség jellemzi. A mellékelt képrôl
gyakorlatilag leolvasható a holland tejtermelés sikerének kulcsa, amelynek két
lényeges eleme van. Egyértelmûen látszik az a precizitás és higiéniai fegyelem
(a sajtok egységes kiszerelése, a közremûködôk ünnepélyes öltözete), amelyek
nélkül nem létezik hatékony és jövedelmezô sajtgyártás. Az oltóenzimek kinyerését és adagolását, a baktériumok
és adalékanyagok hozzáadását szinte
grammnyi, sôt az utóbbi idôkben inkább
tizedgrammnyi pontossággal kell végezni, az érlelés idejének, hômérsékletének
és egyéb körülmények beszabályozásában elkövetett hibák (még az aprónak tûnôk is) óriási (nem pótolható) értékeket
tehetnek semmivé. Másrészt, a hófehérbe öltözött sajtfelhordók arcáról nagyfokú büszkeség sugárzik. Társadalmi rangjuk egyáltalán nem alacsonyabb az iparban dolgozókénál. Egyáltalán nem szégyellik „paraszti” foglalkozásukat, sôt – a
magyar paraszttal ellentétben – büszkék

a foglalkozásukra, arra, hogy ôk részesek
lehetnek ennek a magas értékû tápláléknak az elôállításában és a fogyasztókhoz
való eljuttatásában. Egyébként ez a makulátlan (patikai) tisztaság és a kifogástalan, mindig azonos minôség alapozta
meg a holland tejtermékek világszínvonalú elismertségét és keresettségét.
z A holland tejgazdaság sikereit nem lehetett volna elérni a tejszövetkezetek
nélkül. A nagy szövetkezetek egy része
már a 19. század végén megalakult, közülük többen a mai napig mûködnek,
gyakorlatilag kiküszöbölve a tejtermelôk
és feldolgozók közötti érdekellentétet, és
megvalósítva a teljes vertikumban keletkezett profit lehetô legigazságosabb elosztását azzal, hogy a termelô gazdák tulajdonrészesei a tej- és sajtgyáraknak,
így részesednek a haszonból. Ezen túlmenôen a szövetkezetek lehetôvé tették
az egységes piaci fellépést az azonos termékminôség és az egyeztetett árak terén
egyaránt. A mellékelt képrôl az is leolvasható, hogy a piacra vitt több száz sajt
egységes kiszerelését az üzemek közötti
koordináció nélkül lehetetlen lett volna
megvalósítani.

z Az EU tejkvóta rendszer felszámolásával, a jövô évtôl új perspektívák nyílnak
az európai tejtermelés és export bôvítése
elôtt. A holland termelôk azonban – Írország tervezett és meghirdetett 50 százalékos bôvítésével szemben – egyelôre
csak mintegy 20 százalékkal kívánják növelni az éves tejkibocsátásukat. A növelésre náluk az íreknél jóval kisebb szükség van, mivel a holland mezôgazdaság
egyéb szektorai a tejtermeléssel azonos
jövedelmezôséget képesek biztosítani,
sôt több szempontból versenyben állnak
azzal. Azért is óvatosabbnak kell lenniük,
mert a magas népsûrûségû Hollandiában egyre súlyosabb gondot jelent a
nagy szarvasmarhatartó telepek által
okozott környezetszennyezés, amely komoly bírságokkal fenyegeti a gazdákat.
z Összegezve: Hollandiában nemcsak a
színes tulipánföldek és a fapapucsok, de
az ország tejgazdasága is méltán világhírû
évszázadok óta. Kitenyésztették a Holstein
Fríz (a black and white) a világ legjobban
tejelô tehén fajtáját, mely az 1960-as évek
óta elterjedve szolgálja a világ élelmezését.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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AZ AGROMETAL TEJTECHNOLÓGIÁI
Különleges túrókészítmények
technológiái és gépei agrometal@agrometal.info
Kellô szilárdság elérése után a hevítést befejezzük a savó 2/3 részét eltávolítjuk és a
maradék savót 5-6 °C-ra visszahûtve a végterméket 15-17 °C-ra lehûtjük. A korszerûbb technológia alkalmazása esetén a hûtést hûtôalagúton végzik.

A TÚRÓ AZ EGYIK
LEGEGYSZERÛBBEN
ELÔÁLLÍTHATÓ TEJTERMÉK
z A különbözô túróféleségek leveles, rögös,
túrócentrifugával elôállított túrókrém lényegében gyártástechnológiájukban különbözôek, elôállításuk hôkezeléssel, savanyítással, oltással történik. A termék fôleg az alvadék kezelésében, kihevítésében, felvágásában, centrifugálásában különbözik.
z Magyarországon – a környezô országokhoz viszonyítva igen elterjedt az úgynevezett
rögös (kelvirág) állományú túró gyártása. Ez
a termék csaknem magyar specialitás, mert
hasonló állományú terméket a környezô országokban sehol sem ismernek.
Természetesen gyártanak még az országban leveles túrót és cottage cheese néven
ismert túró jellegû terméket is. Legnagyobb
hányadot képvisel a túrófélék közül a hagyományos félzsíros étkezési tehéntúró.
Gyártásához jó minôségû alapanyagtejet
használunk, melynek jellemzôi a következôk:
– fajsúly
legalább 1028 g/cm3
– fehérje
legalább 2,9 g/100 g
– élô összcsíra ≤ 100 000
– szomatikus
≤ 400 000
0,520 °C vagy alacsonyabb
– fagyáspont
– gátlóanyag
nem tartalmazhat
z Öt évtizeddel ezelôtt a túrógyártás még
úgynevezett bárkákban történt, a kifûtés
közben csak kézi kavarást eszközöltek.
A terméket gomolyavászonba szedték ki a
bárkából és ebbe történt a csurgatás. A fejlôdés nyomán a bárkákat elôbb 2-3 000 literes, majd 5 000 késôbb pedig 10 000 literes nyitott vándorkeverôs kádak váltották
fel. Ezek a berendezések már a korszerûb-

Hagyományos vándorkeverôs túrókád

Korszerû zárt CIP-pel tisztítható
alvadék tank
bek közé tartoztak, de mivel nyitottak voltak, felváltották ôket a mai, minden igénynek megfelelô, zárt alvadéktankok.
z Az étkezési félzsíros tehéntúró gyártásához a jó minôségû alapanyagtejet részleges
fölözéssel 1,2-1,3% zsírtartalomra beállítjuk és lemezes pasztôrön a jobb kihozatal
érdekében 80-82 °C-on hôkezeljük. A hôkezelt tejet 28-30 °C-ra visszahûtjük és
1-2% vajkultúrával beoltjuk, úgy hogy az alvadási idô 10-12 óra legyen.
Ezen a hôfokon és ez alatt az idô alatt az alvadék SH°-a eléri a 32-36 SH°-ot, az alvadék állománya pedig kezd szilárddá válni.
Ekkor megkezdjük az alvadék darabolását.
z A SH° meghatározására nagy gondot kell
fordítani, mert ha az alvadék elsavanyodik a
kifûtés folyamán, leül az alvadéktank aljára
és erôsebb kihevítésnél is a végtermék állománya pépes, kenôcsös nehezen lecsurgathatóvá válik.
Az alvadék darabolását lassú fordulattal (68/perc) végezzük, hogy a porlási veszteség
minél kevesebb legyen. Amikor a dió nagyságot elérjük megkezdjük az alvadék fûtését.
Kíméletes kifûtést alkalmazunk úgy, hogy az
alvadék tömege 4-5 percenként emelkedjen 1 °C-ot.
A végtermék kívánt szárazanyag tartalma
dönti el azt, hogy az alvadékot milyen magas hôfokra hevítjük. Félzsíros étkezési tehéntúró esetében ez 35-38 °C.

z A lehûtött terméket a megfelelô szárazanyag-tartalom elérése érdekében indokolt
esetben csurgató kocsiba, vagy csurgató
dobba tovább csurgatjuk és csomagoljuk.
Csomagolás történhet kézzel 0,25-0,501,00-5,00 kg-os kiszerelésben, vagy géppel 0,25 kg-os kiszerelésben. A félzsíros
túró gyártása mellett az utóbbi idôben
kezd elterjedni a vegyes alvasztású leveles
túró is.
Cottage cheese gyártása Magyarországon
még nem történik, de a Komádiban felépült
új tejfeldolgozó üzemben a lehetôségek
adottak a termék gyártására.
A túró további feldolgozása
z A túró sokoldalúan felhasználható tejtermék. A natúr túrótermékek mellett a legismertebbek a különféle ízesített túróféleségek, vaníliás, mazsolás, fûszeres, gyümölcsös, zöldséges krémtúrók, valamint túrósajt néven forgalmazott egyéb tejtermékek.
Nagy piaci sikert könyvelhet el a csokoládés
túródesszertek (rudi féleségek) széles választéka.

KRÉMTÚRÓ GYÁRTÁS
z A kiváló minôségû túróból és tejszínbôl
készített krémtúrót édes ízesítôkkel keverjük a fogyasztók ízlésének megfelelôen.
A technológia rövid leírása
z Pasztôrözés és zsírbeállítás után 100 liter
tejhez adni kell 5-10 g kalciumot. A tejet
26-29 °C-ra történô beállítás után be kell
oltani 0,5% vajkultúrával. A savanyodás
megindulása elôtt 7,8-8,6 SH-on annyi oltót kell hozzáadni, hogy 12-16 óra alatt
megalvadjon. Az alvadék megfelelô minôsége (36-40 SH°) után egyenletes szemcséjûre felaprítják, majd úgynevezett túrócentrifugával kell elkülöníteni a savót. A túrócentrifugából származó krémtúrót ezután
lemezes vagy csöves hûtôn 10-12 °C-ra
hûtik.
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A speciálisan ízesített túrót rúd
alakba préselik és csokoládéval
vonják be. Többféle ízesítéssel,
esetleg különféle vitaminok hozzáadásával és lekvár-töltelékkel is
készülhet.

tes asztalú csomagológépek (BH) segítségével fóliába, vagy gyûjtôzacskóba csomagolják, és hûtött raktárban tárolják.
Igény szerint a desszertbe töltelék is juttatható (lekvár, karamell stb.).
ÚJ IN NO VÁ CIÓ!

Fizikai jellemzôk
• Hossz: 75-85 mm
• Átmérô: 17-22 mm
• Tömeg: 30 g (ebbôl 20 g
az adalékokkal kikevert túró,
és 10 g a csokoládé)
z A csokoládé-bevonattól és az
alkalmazott technológiától függôen a túródesszert a gyártás napjától számított 30-60 napig fogyasztható, feltéve, hogy 10 °C
alatt tárolják. A hosszabb távú tárolás kiváló alternatívája a mélyhûtés.
A technológia rövid leírása

Krémtúró gyártási folyamata
z A terméket a csôvezetékben térfogat kiszorításos szivattyúval mozgatják. Az ízesítôk és adalékanyagok bekeverése történhet egy megfelelô keverômûvel ellátott tartályban, vagy
ha utóhôkezelt végtermék a cél, akkor
Túrócentrifuga kutterben is.

z A töltelék lehet hagyományos
magyar túró, ultraszûrt alvadék,
centrifugált vagy rikottatúró. A túrómassza tömegének és szárazanyagtartalmának meghatározása után a
kutterbe (KU) kerül, ahol az ízesítôk és
egyéb összetevôk hozzáadása után homogenizálják. Ezt követôen a túrómassza áthalad az adagolócsigán (CV), majd az innen
kikerülô folyamatos hengereket a vágóegység feldarabolja. A méretre vágott rudacs-

TÚRÓDESSZERT GYÁRTÁS
A termék rövid leírása
z A kiváló minôségû túróból készült csokoládés bevonatú desszert-rudacskákat gyermekek és felnôttek egyaránt szívesen fogyasztják.

RIKOTTA-SAVÓTÚRÓ GYÁRTÁS
z A sajtgyártás során nagy mennyiségben keletkezô –
és feldolgozás nélkül csak rendkívül
rossz feltételekkel
értékesíthetô – sa- Rikotta túró
vó fehérjéinek kinyerése, illetve azok további hasznosítása
alapvetô érdeke a tejfeldolgozó cégeknek.
A hagyományos sajtgyártás során ugyanis a
tej értékes proteinjei közül csupán az össztartalom 80%-át kitevô kazeint hasznosítják,
míg a 20%-nyi savófehérje veszendôbe
megy. Pedig a savófehérjék kinyerése sokrétû elônyöket rejt: gazdaságosabbá teszi a tejfeldolgozást, továbbá számottevô extraprofitot is eredményez. Az Agrometál Kft. által a
Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott
projekt keretében kifejlesztett berendezéssel
a folyamatos üzemben történô izoelektromos
hôkoagulációs eljárás egy lehetséges út a
savóproteinek kinyerésére, mely a savófehérjék hôkezelés általi denaturálásán és hôkoagulációján alapul. Ennek lényege, hogy a
savó pH-ját több lépésben megfelelô értékre
állítjuk be, magas hômérsékleten hôkezeljük, és a koagulált savótúrót – vagy népszerûbb nevén rikottát – leválasztjuk. Az így
nyert savótúró felhasználható és forgalmazható, mint önálló termék, de rendkívül népszerû pl. a sütôiparban a hagyományos túró
alternatívájaként is.

Túródesszert extruder és daraboló
kákat hûtôalagútban (HA-E) elôhûtik, majd
alsó felüket folyékony, meleg kakaómasszával vagy csokoládéval bevonva (G-CS) talpat képeznek. Ezután újra hûtôalagúton
(HA-U) haladnak át, majd immár teljes felületüket bevonják folyékony, meleg kakaómasszával, illetve csokoládéval. A kész rudakat utó hûtik, ezt követôen pedig vízszin-

Rikotta-generátor
z Végezetül el kell mondani, hogy a gépek,
a korszerû berendezések és a gyártósorok
csak az alapját adják a különleges, jó minôségû termékek gyártásának. A tej, mint élô
anyag kezelése, a gyártás során elôforduló
technológiai korrekciói a gyártó komoly tapasztalati és háttértudását feltételezi, ami
nélkül állandó, kifogástalan minôségû termékek nem állíthatók elô.

Agrometal túródesszert gyártó üzem

Túródesszert csokoládé bevonó

2 MONOSTORI LAJOS
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A borjak légzôszervi betegségei

A

Ilyenkor fontos a megfelelô alom biztosítása és cseréje, mert az hôszigetelôként
is funkcionál, megakadályozza a borjak
testhômérsékletének drasztikus lecsökkenését. Fontos továbbá a napi háromszori etetés, ami az energia ellátáson kívül hozzájárul a gyorsabb testtömeg gyarapodáshoz is. Mindezek mellett a megfelelô minôségû ivóvíz-ellátás folyamatosan biztosítva legyen, illetve télen ajánlatos melegebb ivóvizet biztosítani.

szarvasmarhák légzôszervi betegség-komplexe a légutak többtényezôs megbetegedése. Borjaknál
több olyan kockázati idôszak ismeretes,
amikor az állatok különösen hajlamosak
a légzôszervi betegségek kialakulására.
Ilyenek lehetnek:
a) az újszülött kor,
b) a választás körüli idôszak
c) valamint az elletés után felvett ellenanyagok jelentôs csökkenése.
A húsmarhák és a húsborjak esetében
további kockázati idôszakok is vannak.

A BORJAK LÉGZÔSZERVI
BETEGSÉGEINEK
CSOPORTOSÍTÁSA
I. Klinikai csoportosítás:
1. Felsô légúti fertôzések – az orrüreget, garatot és a légcsövet érintik;
2. Alsó légúti megbetegedés – Pneumónia.
II. Járványtani csoportosítás:
1. Fertôzô tüdôgyulladás,
2. Szállítási betegség,
3. Egyéb betegségek (Pálfi V., 2013).

Légzôszervi betegségben szenvedô
borjú (Reinhold, II. csoport)

II. csoport: a légúti betegség tüneteit
mutató lázas és nem csökkent étvágyú borjak;
III. csoport: nehézlégzést, étvágytalanságot, fokozott vagy akár hörgôi légzési
hangokat mutató borjak;

KÓROKTAN
A légzôszervi megbetegedéseket okozó fôbb
tényezôk három csoportba sorolhatók:
1. Tartási, illetve takarmányozási problémák, okok;
2. Vírusok;
3. Baktériumok.
A fent említett kritikus okok mellett számos tényezôt részletesebben is azonosíthatunk:
– a szarvasmarha légutaknak anatómiai és funkcionális gyengeségei (genetikai okok);
– a makro- és mikroklíma egyes tényezôi;
– tartástechnológiával kapcsolatos tényezôk;
– elégtelen föcstej-felvétel, illetve elégtelen tápanyagellátás;
– a helyben tenyésztett és vásárolt állatok csoportosítása;
– különbözô korcsoportok egy légtérben
történô istállózása.
A légzôszervileg beteg borjak a klinikai
tüneteik alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók:
I. csoport: a borjak élénk viselkedést
mutatnak;

Légzôszervi betegségben szenvedô
borjú (Reinhold, III. csoport)

IV. csoport: ide azok a borjak tartoznak,
amelyeknél súlyos nehézlégzés, étvágytalanság és hörgôi légzési hangok észlelhetôk. (Reinhold, 2001).
A II. csoport esetében antibakteriális kezelés, a III. csoportnál antibiotikumok és
nem-szteroid jellegû gyulladáscsökkentô
gyógyszerek adása szükséges. A IV. csoport borjai elhullanak.

VÉDEKEZÉS
A. A légzôszervi betegségek ellen állományprogramot kell kidolgozni.
B. Az elsô feladat a beteg állatok elkülönítése a csoporttól.
C. A beteg állatot kezelni kell a további
betegségátvitel megelôzése végett.
D. A vírusos tüdôgyulladásnál a megelôzéshez vakcinázás szükséges. Olyan
vakcina ajánlott, ami számos kórokozóval szemben védettséget ad.
Nagyon fontos a légzôszervi betegségek
megelôzése is, fôleg a téli idôszakban.

A SZARVASMARHÁK
LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGEI
ÁLTAL OKOZOTT KIESÉSEK
A felmérések eredményei alapján a borjaknál 12 hetes korukig a betegségek közel
50%-a lehet légzôszervi eredetû. A borjak
esetében ez a leggyakoribb betegség. A tejhasznú borjak elhullásainak 20-30%-a, valamint a hízóborjak elhullásainak több mint
50%-a légzôszervi okokra vezethetô vissza.
A légzôszervi betegségek kezelésének költségei a fertôzô betegségek miatt felhasznált
gyógyszerek árának 50%-át is kitehetik.
További veszteségek a tejtermelô állományoknál:
– a borjak és növendék állatok testtömeggyarapodásának csökkenése;
– az elsô ellés idôpontjának késôbbre
tolódása;
– idô elôtti selejtezés;
– elhullás;
– a tejtermelés csökkenése az elsô laktációban.
A veszteségek okai a hízó állományoknál:
– a hízó marhák testtömeg-gyarapodásának csökkenése;
– idô elôtti selejtezés;
– elhullás;
– takarmányértékesítés romlása;
– a húsminôség romlása.
Ezért nagyon fontos, hogy minden eszközzel próbáljuk megelôzni a légzôszervi megbetegedések elôfordulását a szarvasmarha állományban. A legcélravezetôbb megelôzés a háttérben álló fôbb kórokozók elleni folyamatos specifikus és nem-specifikus védekezés, valamint a kedvezôtlen
környezeti tényezôk felszámolása.
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A szarvasmarhák körmözésekor elkövetett
leggyakoribb hibákról és a helyes gyakorlatról

N

api kétszer fejés esetén, évi kétszeri
körmözés, napi háromszori fejés esetén évi … 3X.
Átlagos testtömegû 550-600 kg-os testtömegû feketetarka tejelô teheneken a hátsó láb
belsô csülkén a csülök hosszát a pártaszéltôl
a hegyfalon lefelé mérve vágjuk 7,5 cm hoszszúra. A talpvastagságot vágjuk késsel 5-7
mm vastagra, azaz ennyit hagyjunk meg a
szaru talpvastagságából a hegyen mérve.
Óvjuk a sarkot. A modellt a belsô fal érintetlenül hagyása mellett alakítsuk ki, úgy, ívesen
lejtôsre, hogy a csülök öntisztulása megfelelô
legyen. A sarokvánkoson távolítsuk el a szakadt szarut. A hátulsó belsô csülök után a
külsô csülköt alakítsuk úgy, hogy a belsô csülök mellé illesztve a két csülök teher viselô
képessége 50-50% legyen. Amennyiben a
hátsó külsô csülök több terhet visel, azaz nagyobb akkor a felesleges tömeges szaru állományából távolítsunk el annyit, hogy minél közelebb legyen a teherviselés eloszlása a fent
említett ideális 50-50%-os értékhez. Ekkor
létrehoztuk az anatómiailag ideálishoz legközelebb álló állapotot, amelyet a természet is
korábban megalkotott. A teherviselés eloszlását úgy tudjuk ellenôrizni, hogy a kalodában
rögzített állat, hátsó felemelt lába esetén a
csánk irányából belenézünk a csülök hegynél

összepárosított két csülök talpba. A megfelelôen elvégzett munka esetén a két talpfelület
tökéletesen egy síkba esik, azaz egyik talp felülete sem magasabb. Ha magunk elé képzeljük a lábvéget, akkor ez azt is jelenti, hogy az
egy magasságban lévô talpfelületek egyforma
mértékben fogják az állat egy lábra esô testtömegét viselni. (A csülkök hegyét összepárosítjuk és így szemléljük a sarokvánkosok irányából a talpfelületek magasságát.)
A helytelen csülökkörmözési gyakorlat több
okra vezethetô vissza:
1. Hagyományos csülökkörmözési technológia végzése. A hagyományos körmözés a
hagyományos „legelôre” alapozott gulyába
kijáró állatok esetén megállta a helyét, hiszen az állatok életük java részében a gyep
talaján álltak és a körmök hordozó szélei
be tudtak süllyedni a viszonylag puha talajba. A modern istállózási rendszerek kialakulásával, valamint a magas tejtermelésre
való fokozott szelekció eredményeképpen a
hordozószélekre való állítás technikája idejétmúlttá vált. A modern tehermentesítô
csülökkörmözés esetén már nem hordozószélekrôl beszélünk, hanem hordozó
felületek kialakításáról. Ezzel szemben a
hagyományos módszert alkalmazó körmözô

a csülkök talpi felületén a hordozó felületeket nem stabilra alakítja ki, hanem ívesen
lejtôsre, azaz kikagylósítja a talpi felületet.
Ezáltal az állat szilárd padozaton mozogva
folyamatosan terheli a csülök széli részeit a
fehér vonal mentén és a csülök talpi része
kevesebb szerepet játszik az alátámasztásban és így a fehérvonal „cementált, ragasztó állománya” könnyen elválhat a fokozott
terhelés miatt, létrehozva az oldalfal, fehérvonal fekélyt.
2. A magányos körmözô: Nagyon sokszor elôfordul, hogy a csülökkörmözô szakember
elvégezi a „Tehermentesítô csülökkörmözési, azaz Holland típusú” tanfolyamot de a
munkájában, a továbbiakban magára marad. Ezáltal a körmözési gyakorlatban talán
enyhébb hibák a múló hónapok alatt megerôsödnek és az alapvetôen jó indulás után
félresiklanak. Ezt úgy lehet megelôzni, hogy
évente egy-két alkalommal szemegyeztetô
tréningen kell részt vennie a frissen végzett
körmözônek. Minden alkalommal van mit
megbeszélni és van olyan szakmai tapasztalat, amelyet érdemes átvenni egymástól.
(Folytatás a következô számban.)
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Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától
n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje
Európában. A központi nyomda, amely
Németország legnagyobb thermo papír
nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék
elôállítás folyik még Olaszországban,
Spanyolországban és az Egyesült
Államokban üzemelô nyomdákban is.
n A Bizerba a piacon egyedülálló módon
kínál berendezéseket (címkenyomtatós
mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét
(fekete-fehér öntapadós thermo, vagy színes
thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent
egy helyrôl” koncepcióval probléma esetén
elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók
egymást okolják a keletkezett esetleges hibáért
(a berendezést szállító a címke beszállítót,
a címke beszállító a szervizt és viszont).

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

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