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tûnô érvelést a hatalom részérôl nem kérdôjelezték meg.
Döntöttek. A döntés nem vette figyelembe a Tej Terméktanács javaslatát, nem csökkentik az UHT tej áfáját, mely az
áfacsalás révén a bajok forrása. Mint minden döntés ez is felülírható, meg lehet azt változtatni.
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z A legutóbbi tüntetésen, mely Budaörsön a TESCO-nál volt a
szónokok kilátásba helyezték, hogy követeléseik érvényesítésében nem ismernek megalkuvást, megmentik a magyar tejtermelést. Kilátásba helyezték, hogy a következô helyszín a
Kossuth tér lehet. Ott nagyot tud szólni az elkeseredett embertömeg meg a tehénbôgés. Az igazságba vetett hit, gyôzelemre van ítélve, menjünk ki a Kossuth térre.
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Már nem kérünk, követelünk!
A kormány március elején történt 11 milliárdos
rendkívüli tejágazati támogatásról szóló döntése
nem nyugtatta meg a tejtermelôket. Semmi jel
nem mutat arra, hogy az alacsony tejfelvásárlási
árak növekedése elindult volna. Ez a magyarázata
annak, hogy az elmúlt egy hónapban három
alkalommal is tüntettek a gazdák.

E

lsô alkalommal március 18-án az olyan nagykereskedô
cégek telephelyei elôtt volt a tiltakozás, amelyek a gyanúsan olcsó tejtermékek behozatalában jeleskednek.
A Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet az elmúlt három
évben többször is feljelentést tett ellenük, aminek viszont nem
lett eredménye. A hatóságok tehetetlenségét megelégelve
most a tejtermelôk azért tüntettek, hogy szûnjön meg az a tisztességtelen piaci gyakorlat, amely a magyar gazdák tönkretételéhez vezet. Nádudvaron a Sajtkalmár Kft.-nél és a balatonfüredi székhelyû Food&Drinks (FD) Kft. telephelyénél több száz fô
részvételével került sor a tiltakozásra.
z Második alkalommal április 4-én, Budapesten nagy „tehénmenetelés” szervezôdött a súlyos tejpiaci válság kialakulásában szerepet játszó élelmiszerhamisító és adócsaló importôrök
ellen. Az Országos Kereskedelmi Szövetség székházánál kérvényt adtak át az OKSZ fôtitkárának, majd a tehenekkel együtt
vonultak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
épületéhez. Itt is átadtak egy kérvényt és egy „I love Nébih”
feliratú táblát a Nébih elnökének. Ezután tovább meneteltek a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székházához, ahol szintén
kérvényt adtak át. A tejtermelô gazdák azt kérték a hatóságoktól, hogy lépjenek fel hatékonyan a tejpiaci ÁFA-csalókkal és
élelmiszerhamisítókkal szemben, a kereskedôk pedig csak tisztességes gazdasági szereplôktôl vásároljanak tejtermékeket.
z Április 28-án hajnali 4 órakor a budaörsi Tesco-parkolóban
elôre be nem jelentett tüntetésre került sor. Az uniós tagországok között Magyarország a 26. helyen áll a mostani felvásárlási árakkal (69 Ft/kg). Az alacsony árakban közrejátszik az is,
hogy az üzletláncok nyomott árakon hoznak be és értékesítenek külföldi tejtermékeket. Ezt teszi a Tesco is, amely az UHTtejek legnagyobb forgalmazója. Korábban azt ígérte, hogy mó-

Tehén menetelés

Hegedûs Imre a tiltakozás vezetôje
újságírók gyûrûjében
dosít értékesítési magatartásán, de ígéretét nem váltotta valóra. Történik mindez olyan körülmények között, amikor a Tesco
is tagja a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács intézménynek. A többi üzletlánc – az Auchan, a Penny, a Coop, a
Reál és a CBA – is tagja a szervezetnek, és mégis a termelôi
tiltakozások ellenére is forgalmaznak importból származó, olcsó
tejtermékeket. A demonstrációt jelentôs létszámú gazda és a
szimpatizánsok tekintélyes tömege tette hangsúlyossá. A tüntetés jól szervezett, erôt sugárzó volt. Közel száz marhát szállítottak az áruház bejárata elé. A tüntetés vezetôi tudatták, hogy
a kérések idôszaka lejárt, most a követelések idôszaka jött el.
A magyar vidék, a magyar tejtermelô él és élni akar. Addig fog
folyni a harc a tisztességtelen kereskedôkkel szemben, amíg az
áruházak polcairól el nem tûnik az olcsó, ellenôrizetlen, nyomott áron kínált tej. Követelés hangzott el arra vonatkozóan is,
hogy a Nébih a kétes eredetû import vizsgálati idejének elhúzásával (mint azt a nyugati országokban teszik) lehetetlenítse el
a tisztességtelen kereskedôket. Kilátásba helyezték: ha követeléseik nem teljesülnek, akkor lezárják az M1-es és M7-es bevezetô szakaszát, megbénítják a fôváros forgalmát. Addig folytatják a követeléseket, amíg céljukat el nem érik. Végsô esetben elkeseredésükben felhagynak a termeléssel, a teheneket
pedig szabadjára engedik a Kossuth téren.

Tiltakozók a követeléseket
tartalmazó feliratokkal
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Minta értékû a Nyakas Farm
tehenészete Hajdúnánáson
Hajdúnánás város 17.000 fôs lakosával az Alföld északi
peremén, a Keleti-fôcsatorna mellett, az M3-as autópálya
közelségében található. A város története szerint az itteni
lakosok hajdú ôsei Bocskai István erdélyi fejedelem
seregében harcolva gyôzelmet arattak a Habsburgok elleni
függetlenségi háború idején. A háborút követô békekötés
után, 1605-ben a fejedelem a fegyveres szolgálatért cserébe
földet és munkát adott nekik, jelentôs részüket letelepítette
a hajdúvárosokba, így Hajdúnánásra is. A város lakosai
megszenvedték a következô évszázadokban a török és
Habsburg elnyomást. A két világégést követôen a békés
fejlôdés idôszakát a rendszerváltással járó látványos
gazdasági visszaesés fûszerezte.

A

városban második legtöbb dolgozót a Nyakas Farm családi
gazdaság foglalkoztatja. Nyakas
András támogatja a városi sportegyesületeket (labdarúgás, kézilabda, pingpong
stb.), hagyománnyá emelte az Arató Ünnepet, amely a város és a szomszédos
települések fô látványosságává nôtte ki
magát.
z A Nyakas Farmot a Hajdúnánást Polgárral összekötô út mellett, a Keleti-fôcsatorna hídja után találjuk meg. A farmra vezetô betonút sorompóval van zárva, és portaszolgálat ellenôrzi a belépés jogosságát.
Az utat ápolt fák és bokrok övezik, rendezett környezetet találunk mindenfelé. Bejárva a telepet minden istálló, takarmányés silótároló, gépmûhely, iroda és szociális épület a rend és tisztaság pozitív benyomását nyújtja. Jó érzés ilyen telepet látni,
amely minden rezdülésében a gazda gondosságát, odafigyelését dicséri. „Amilyen
a gazda, olyan a porta” tartja a mondás.
Nyakas András szûkebb és tágabb környezetében megbecsülésnek örvend, tisztelik
munkaszeretetéért, nyíltságáért és emberségéért.

Elsôként azt kérdezem tôle:
z Mindig a mezôgazdaság képezte érdeklôdésének a tárgyát?
z Idevalósi vagyok. Kiderítettem, hogy
hajdú ôseim nemesi oklevéllel rendelkeztek és mindegyiküknek volt földje, és tartottak állatokat. Szüleim is Hajdúnáná-

Nyakas András – A városban
a második legtöbb dolgozót
a Nyakas Farm családi gazdaság
foglalkoztatja
son gazdálkodtak, így már gyerekként
megismerkedtem ennek a munkának a
szépségeivel, nehézségeivel. Az általános iskola után Debrecenben, a Balásházy János Növénytermesztô és Állattenyésztô Szakközépiskolában szereztem
érettségit és szakképesítést, majd késôbb a technikusi képesítést is itt kaptam meg. Ezt követôen a helyi mezôgazdasági üzemben és szüleim magángazdaságában dolgoztam.
z Mikor kezdte el az önálló gazdálkodást? Milyen emlékei vannak errôl az
idôszakról?
z Az önálló gazdálkodásomat 35 évvel
ezelôtt kezdtem, akkor, 1981-ben ritkaságszámba ment, sok buktatóval járt az

Ifj. Nyakas András – A 2000-es
darabszámra hajtunk
effajta tevékenység. Elôtte közel 10 évig
dolgoztam a helyi Micsurin termelôszövetkezetben baromfi ágazatvezetôként.
Én mindig szeretek két lábon állni a földön: egyik lábam mindig a növénytermesztés, a másik pedig az állattartás kell
legyen. Ezzel a szemlélettel indítottam
hát a vállalkozásomat is.
Mivel a tsz-ben is a baromfi volt a profilom, így elôször csirkeneveléssel kezdtem el foglalkozni. A nyolcvanas évek vége felé a baromfitenyésztés egén sötét
felhôk kezdtek el tornyosulni, megjelentek az ügyeskedôk, akik arra specializálódtak, hogy becsapják a termelôket. Ismert példaként a Hajdúbét jelenséget
szokás itt emlegetni.
Jobbnak láttam hát a kétlábúakról a
négylábúakra váltani, így marhakereskedéssel kezdtem el foglalkozni. Úgy lettek
elôször teheneim, hogy szénát adtam el
az egyik gazdálkodónak, aki nem tudta azt
pénzben kifizetni, ezért felajánlotta a lehetôséget, hogy cserébe marhát ad nekem,
én meg elfogadtam az ajánlatát.
Aztán jött az elfuserált rendszerváltás.
Az eladósodott téeszek hogy pénzhez jussanak, felszámolták a jelentôs létszámú
szarvasmarha állományukat, én pedig megvásároltam, majd értékesítettem azokat.
z Úgy gondolom, hogy egy gazdaembernek nem igazán kenyere a kereskedés. Tör vényszerû volt, hogy a tejtermelés lesz álmai netovábbja?
z A csillagok állása úgy hozta, hogy kárpótlásként visszakaptam szüleim 22
hektáros földterületét. Nagyon megrendítô élmény volt ez számomra. Ekkor már

Â
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melésre. Az idei évben több silókukorica
fajtát állítunk be kísérleti jelleggel, így választjuk majd ki a legnagyobb hozamot
elért fajtát, amelyet késôbb majd termeszteni fogunk. A lucerna termôterülete 150 hektár melyet szenázsnak használunk fel, szénát a környezô gazdáktól
vásárolunk. Termesztünk még napraforgót és búzát is 200, illetve 250 hektár
nagyságú területen.
z Az idei évben szeretnénk a szenázs
részarányát növelni a kukorica szilázzsal
szemben, ezért 50 hektár rozs és 50
hektár olaszperje is szerepel a termesztett növények között.

Nagy belmagasságú, gerincszellôzôvel, tetôvilágítóval ellátott, saját
kivitelezésû istálló
tudtam, hogy bele tudok vágni a nagyobb létszámú marha tartásába. Lassan lejárt a kereskedés idôszaka, mert
az eladásra felkínált tehenek elfogytak.
Elkezdôdött hát a nagy menetelés. Jelenlegi központunk helyén 1996-ban 35
holstein-fríz vemhes üszôvel tejtermelô
gazda lettem.
Az évek során egyre nôtt a tehénlétszám, mi pedig folyamatosan fejlesztettünk. Mára öt telephelyen összesen
4300 szarvasmarhát tartunk, ebbôl
1600 a fejôs tehén. Központi telephelyünkön az új építésû és felújított, átalakított épületekben pihenôbokszos, etetôteres, ventilátoros tehénkomfort áll a
rendelkezésükre.
Megépítettük a borjúnevelôt, a gépmûhelyt, a fedett géptárolót, a fedett takarmánytárolókat, a silótárolókat, az irodát és a szociális épületeket. Jelentôs lépés volt gazdálkodásunk történetében a
negyvenállásos, számítógép-vezérlésû
FULLWOOD technológiával felszerelt karusszel fejôház és a harmincötezer literes
hûtô-tárolókapacitással rendelkezô tejtároló létrehozása. A szervestrágya-tároló
építésével pedig megoldódott a trágyaelhelyezési gondunk is.
z Telepünkrôl naponta két kamion tejet
indítunk útra Romániába az Alba-Lact
tejfeldolgozónak, aki a hazai piaci árnál
többet tud érte fizetni. Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. kimutatása
alapján február hónapban az 1000 ellenôrzött tehénnél többet tartó tenyészetek istállóátlag szerinti rangsorában országos viszonylatban a 3. helyen vagyunk, a megyei rangsort pedig mi vezet-

jük. A legutolsó befejés alkalmával 37,2
kg/tehén volt a fejési átlagunk, 3,6% tejzsír és 3,2% tejfehérje elôállítása mellett. A teheneket naponta kétszer fejjük,
a fejéshez 7 óra idôtartamra van szüksége a két fejônek és az egy felhajtónak.
A tejtermelés indulásakor még háromfôs dolgozói létszám jelenleg már 100 fô
felett van. Közülük 20 fô a növénytermesztésben, 50 fô az állattenyésztésben, a többiek az adminisztrációban és
a saját építôipari brigádunkban dolgozik.
Az alkalmazottak között van orvos és öt
agrármérnök, számosan többféle szakmákat mûvelnek. Minden dolgozónk hazavihet naponta 2 liter tejet, ünnepi alkalmakra borjakat vágunk le, kedvezményes áron adunk részükre takarmányt,
és még lehetne sorolni a béren kívüli
juttatások sorát. Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a dolgozói létszámot meg tudjam tartani, késedelem
nélkül mindenkinek a munkáját jól meg
tudjam fizetni.
z Nagy lehet a nyomás a növénytermesztési ágazaton, mert nem mindegy, hogy a tejtermelés önköltségének felét kitevô takarmányt milyen
hatékonysággal állítják elô. Miként
tudnak megfelelni ennek az elvárásnak? – kérdezem ifjabb Nyakas Andrást, aki a növénytermesztés teendôit hangolja össze a családi gazdaságban.
z Közel 800 hektáron termelünk kukoricát, melyet silóként és roppantott kukoricaként etetünk meg. A roppantott kukorica nagyon jó hatással van a tejter-

z A betakarítás helyes idôpontjának
megválasztásával a takarmány fehérje és
egyéb beltartami értékeit képesek vagyunk optimalizálni. Ehhez az ilyen nagyságú területek esetében jól szervezett,
összehangolt munka szükséges, nem
beszélve arról, hogy az idôjárás adta feltételekhez is igazodni kell.
z A receptúra az UBM Kft. programján
alapul, napi két alkalommal TMR etetést
végzünk nagyrészt monodiétás kukorica
szilázsra épülô adagokkal. Arra törekszünk, hogy a tömegtakarmány aránya
52-55%-ot érjen el az abrakkal szemben. A receptekben a lucerna szenázs, a
lucerna és a réti széna szerepel még. Az
abrak kukoricát, búzát, extrahált repcét
és szóját tartalmaz. Ez utóbbi az UBM
Kft. különleges eljárással kezelt full-fat
szójája, amely hazai gyártású GMO-mentes szójababból készül. Hozzátartozik
még a TMR-hez a szerves kötésû mikroelemeket tartalmazó premix, illetve a
melasz.
z Elléskor minden tehén a Holstein Genetika Kft. YMCP drenchét kapja, amely
25 liter langyos vízbe keverve segít az ellési bénulás elkerülésében és az anyagcsere betegségek megelôzésében.
z Központi telepünkön a takarmányozást
az önjáró RMH Mixellent 30 takarmánykeverô-kiosztó kocsival oldjuk meg, ami
1800 tehén és vemhes üszô etetését jelenti naponta kétszer. Az önjáró takarmánykeverô silómarója kifogástalan silófalat hagy, így minimális az oxidációból
adódó veszteség. Néhány kilogrammos
pontossággal megvalósíthatók vele a receptúrák, és a TMR homogenitása is tökéletes. Állandó összetétel és állandó
rosthosszúság valósítható meg vele.
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z Az általános vélekedés szerint a
holstein-fríz erôssége a nagy mennyiségû tej, de gyenge pontja a rövid
élettartam. A gazdaságban milyen tenyésztési elveket alkalmaznak?
z A tenyésztési cél a hasznos élettartam
növelése úgy, hogy a tej beltartalma is
javuljon. Ennek érdekében a párosítás
célja a nagyobb technológia tûrésû,
jobb tôgyegészségügyi jellemzôkkel és
nagyobb fertilitási mutatóval rendelkezô
utódok létrehozása. Az egyedi párosítási tervet Sz-Consult Kft.-tôl Szônyi Viktor készíti el.
z Az állomány szaporodásbiológiai helyzete kimondottan jó, a két ellés közötti idô
413 nap. Az ivarzás megfigyelésére eddig
a Fullwood mozgásérzékelô rendszert
használtuk, most térünk át egy korszerûbb
technológiára, az izraeli gyártmányú ENGS
berendezésre. A rendszert kiegészítve mûködik a dolgozók által észlelt ivarzásra utaló jelek felfedése és jelentése.
z Sajátos vizsgálati és kezelési metodikát alakítottunk ki az elléstôl az újravem he sí té sig. En nek ké zen fog ha tó
eredménye az, hogy teheneink nagy része 52 nappal az ellés után ivarzik, és
vemhesíthetô. Az elsô rakás eredményeként az állatok több mint egyharmada vemhesül. A nem vemhesültek hormonkezelést kapnak, és heti gyakorisággal vizsgáljuk ôket. Az üszôk 14 hónapos korban a 400 kg-os súly elérése
után kerülnek termékenyítésre.
z Mi jellemzi az állomány állategészségügyi helyzetét?

Angol Fullwood technológiával felszerelt, körforgós rendszerû
40 férôhelyes fejôház
z A több tenyészetbôl összerakott és így
behurcolt kórokozó, a Paratuberkulózis
okoz gondot. A pozitív egyedeket laborvizsgálattal szûrjük ki, majd selejtezzük.
A fertôzési láncot a borjaknál azáltal szakítjuk meg, hogy azonnal elválasztjuk
ôket az anyjától.
z Mycoplazmás tôgygyulladás ütötte fel a
fejét a tavalyi évben, melynek következtében rövid idô alatt 150 egyedet kellett
selejtezni. Az eset után szigorítottuk a fejôházi higiéniát. A tôgyeket a fejés végén
az ECOLAB jódos utó-fürösztôjével zárjuk
le. A jódos készítmény jól láthatóan filmréteget képez a tôgybimbón, megvédi a
bimbócsatornát a kórokozók bejutásától.
A következô fejéskor az elôfürösztôs kendôvel szedjük le ezt a filmréteget. Minden tehén után kehely-utómosást alkalmazunk a fertôzés megakadályozására.

A hatékony intézkedések eredményeként
a szomatikus sejtszám most 230.000
körül van.
z Korábban a Mortellaro-féle csülökbetegség is okozott problémát. Ennek felszámolására az ECOLAB Kowex csoportos lábvégkezelô rendszerét használtuk
eredményesen. Lábfürösztô medencéket
alakítottunk ki a fejôházba haladás útvonalán, így a szer hosszú ideig, a fejés
végéig rajta marad a csülkön, és ki tudja
fejteni hatását. Hetente két alkalommal
kapják ezt a lábkezelést a tehenek, és
heti egy alkalommal más fertôtlenítô
szert használunk a rezisztencia megelôzésére. A Mortellaro ellen havonta két
alkalommal savas fertôtlenítôvel szórjuk
fel az almot, a pihenô boxokat és közlekedô utakat. Heti egy alkalommal pedig
lúgos kémhatású port szórunk ki az istállókban és az itatók környékén. A fertôtlenítés eredményeként a sánta tehenek
száma jelentôsen csökkent, sôt a szomatikus sejtszám csökkentésében is
szerepet játszott.
z A családi vállalkozásban milyen
munkamegosztás alakult ki? Hogyan
változik a szereposztás? – kérdezem
a családfôt.

Önjáró RMH Mixellent 30. Takarmánykeverô-kiosztó kocsi

z A szereposztás terén fontos, hogy folyamatos átmenettel a generációváltást
is le kell vezényelni. A feleségem, Éva
hosszú éveken át sokat dolgozott velem
együtt a gazdaságban azért, hogy a
mai korszerû üzem kialakuljon. Most
övé a fôszerep a nyugodt családi háttér
biztosításában. Mindkét fiúnk, András
és Tamás is agrármérnök, számukra
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szakmai kihívás a gazdaság eredményes
üzemeltetése. Folyamatosan egyre nagyobb részt vállalva veszik át a teendôket. András, aki korábban diszkoszvetô
atlétaként válogatott kerettag is volt,
már közel 10 éve vesz részt a növénytermesztés felügyeletével a vezetésben.
Tamás az idén végez az egyetemen, és
az állattenyésztésért lesz felelôs. A lányunk még középiskolás, neki most a fô
feladata a tanulás. Az lenne az optimális, ha olyan képzettséget szerezne
majd, amellyel segíteni tudja a gazdálkodásunkat.
z Milyen fejlesztési elképzelések vannak a Nyakas Farm ter vezôasztalán?
z Egy gazdaság olyan vertikum, amelyet
folyamatosan fejleszteni kell, és a kor
színvonalának megfelelô technológiát
kell használni. Szeretnénk növelni az öntözött területünket. Jelenleg 250 hektáron folytatunk öntözéses gazdálkodást,
idén a pályázati források segítségével
350 hektárral növeljük a területet. A búza eladásából és a bikák értékesítésébôl
tervezzük biztosítani a pályázathoz az ön-
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A vemhes üszôket, amelyek létszáma
most közel 500 db, mind beelletjük.

Claas Jaguár silózó
részt, mert hitelt nem veszünk fel. A mezôgazdasági vállalkozásnál nagy a hitelfelvétel kockázata. Maradunk elôdeink
bölcsességénél, amely szerint a legnagyobb bûnt egy gazda akkor követi el, ha
a banktól hitelt vesz fel.
z Most közel 1600 fejôs tehenünk van,
de nem állunk itt meg, a 2000-es darabszámra hajtunk. Változtatni fogunk az állomány összetételén. Eddig a bikákat
nagy súlyra (650 kg-ra) hizlaltuk fel, úgy
értékesítettük, de nem volt annyira nyerô ez a módszer. Ezután nem hizlalunk,
hanem már néhány hetes korban értékesítünk. Tovább erôsítjük a tejtermelést.

z Erre az állatlétszámra a növénytermesztési háttér biztosítva van. A bérelt
területekkel együtt 1650 hektáron gazdálkodunk, ebbôl 800 hektár a család
tulajdonában van. A tehénlétszám bôvítéséhez szükséges elhelyezési feltételeket pedig megteremtjük. Még az idén
szeretnénk pályázati igénybevétellel 2 db
500 férôhelyes istállót építeni, ezzel a
tejelô állományt mind a központi telepünkön tudjuk majd elhelyezni. A fejôs
tehenek számának növelése miatt új
körforgó típusú fejôház építése is szükségessé válik. Az összes beruházást saját
kivitelezésben oldjuk meg.
z Nyakas András munkásságát 1999ben a Földmûvelôdésügyi Minisztérium
„Aranykoszorús Gazda” kitüntetéssel,
2009-ben a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Arany Sándor-díjjal, 2012-ben
pedig Hajdúnánás Város Képviselôtestülete Csiha Gyôzô-díjjal jutalmazta.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Növekvô fejési átlag a
ceglédi Dokrimó Kft.-nél
Ceglédet az Alföld kapujaként szokták emlegetni. A közel
40 000 lakosával a harmadik legnépesebb városa Pest
megyének. Ceglédnek igen gazdag és mozgalmas történelmi
múltjából két esemény kívánkozik kiemelésre Mátyás király
halála után a jobbágyok – megelégelve a földesurak és a
papság elnyomását – Dózsa György parasztvezér vezetésével
a török helyett kizsákmányolóik ellen indítottak háborút.
Cegléd akkor az óbudai klarissza apácák tulajdonában volt.
A város lakói az elviselhetetlenné vált terhek miatt megölték
Sebestyén diákot, az apácák tiszttartóját. Az ellentétek lecsillapítására Mészáros Lôrinc papot küldték Ceglédre, aki
végül is nem lett az apácák szolgája, hanem a nép mellé állt.
Amikor Dózsa csatára hívó szózata elhangzott a ceglédi
piacon, Lôrinc plébános vezetésével közel kétezer jobbágy
ment el Dózsa seregébe harcolni a szabadságért.
z 1848-ban Kossuth toborzó körútjának
elsô állomása Cegléd volt, ahol felállt a
ceglédi piactér alkalmi emelvényére, és
gyújtó hatású beszédében harcba hívta a
ceglédieket. Ennek hatására több mint
kétezren álltak be honvédnek, s harcoltak
a szabadságharc csatáiban. Ez a történelmi esemény olyan mély nyomot hagyott a
városlakók tudatában, hogy a kossuthi
hagyomány máig él a városban.
Cegléd külterületén, a Pesti út mellett
találjuk a Dokrimo Kft. tehenészetét.
Megtévesztésre ad okot, hogy a telep bejáratához vezetô út mentén juhok, szamarak és lovak legelnek. Tisztul a kép, amikor továbbhaladva feltûnnek az istállók,
benne a holstein-fríz tehenekkel.
z A telep vezetôje, Varga Zoltán fogad
bennünket. Kíváncsian várom, hogy felfedje a cég nevének (Dokrimo) jelentését.
Kiderül, hogy az a tulajdonos három lányának (Dóra, Krisztina, Mónika) keresztneveire utal, azokból képzett mozaikszó.

9600 kg tejet termelünk. A tejmennyiség
növelése annak köszönhetô, hogy a számarányában több ellésnél mutatkozik a célpárosítással elért kedvezô örökléstani hatás, most az elsô borjas tehenek között
nem ritka a 40 kg-ot adó egyed. A célpárosítást a Masterrind Kft. Munkatársa,
Pettner Krisztián vezérli, aki széles rálátással bír a hazai forgalmazásban elérhetô
tenyészbika kínálatra, és a telep célkitûzéseinek megfelelôen a legjobb ár-érték arányú bikákat választja. Már ötödik éve
szexált spermát használunk az üszôknél.
Az elsô két termékenyítés szexált spermával történik, de ha nem vemhesül, akkor
hagyományos spermával termékenyítünk
még további két alkalommal. Ha ekkor
sincs eredmény, akkor selejtezünk. Tavaly
a termékenyítési index az üszôknél 1,65
volt, a teheneknél pedig 3,55. A hagyományos spermával történô termékenyí-

Varga Zoltán, a telep vezetôje
téshez képest így átlagosan 10-15%-kal
több nôivarú egyedünk képzôdik, így
évente 25-30 db vemhes üszôt tudunk
értékesíteni. Zárt laktációs termelésünk a
2015-ös évben 8572 kg, az átlagos laktációs szám 2,3. A bikaborjúkat 2 hónapos korban értékesítjük.
z A sikerélmény mellett van olyan
történet is, aminek nem örül?
z Nagyon nehéz megfelelô munkaerôt találni tehéntartó telepünkre. Tartok tôle,
hogy néhány év múlva még rosszabb lesz
a helyzet. Legutóbb is négy hónap kellett
ahhoz, hogy innét 60 km távolságra találjak egy elletôst. Szomorú dolognak tartom, hogy vidéken a munkalehetôség hiányára panaszkodó emberek annyira elkényelmesedtek, hogy nem akarnak az állattenyésztés területén munkát vállalni.
Nem kétséges, hogy nehéz munkáról van
szó (osztott mûszak, munka a hétvégén
és ünnepnapokon stb.), és a tejtermelés
jövedelmezôsége sem tesz lehetôvé
csúcsfizetéseket. Naponta kétszer fejünk.
Mûszakonként 2 ember fej (összesen három fejôsünk van, közülük ketten nôk).
Két traktoros osztott mûszakban dolgozik,

z A Kaposváron végzett állattenyésztô
üzemmérnököt arra kérem, árulja el
nekünk, hogy a telepen a közelmúltban milyen eredmények születtek. Mi
okozott számára sikerélményt?
z Fejési átlagunk 30,9 kg/tehén, ez a mutató az elôzô év fejési átlagához képest
2,3 kg/tehénnel több. A 371 db-os tehénlétszámból a fejt tehenek száma most
319 egyed körül van, naponta 9400,

Pályázati segítséggel átalakított, korszerûsített istállók
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ben anyagilag is érdekeltek. Nyilvánvaló,
hogy csak azokat a jelzéseket fogadjuk el,
amelyeket az állatorvos termékenyítésre
alkalmasnak ítél meg.
z A tehenek elhelyezési feltételei, az
istállók megfelelnek a korszerû állattartás követelményeinek?

Saját tervezéssel, saját kivitelezéssel épített istállók
elvégzik a takarmányozás mellett a trágyakitolást és az almozást is. Az abraktakarmány keverése a magtáros feladata.
Egy fô az elletôben, egy fô a növendékekkel dolgozik. Van még egy alkalmazottunk,
aki nyáron a legeltetést végzi, ilyenkor
meg az istállórendért felel, többek között
gondoskodik az etetô úton lévô takarmány
igazításáról, az ivarzók megfigyelésérôl, és
jelzi az esetleges beteg állatot.
z Szóba hozta a takarmányozást. Kíváncsi vagyok, alkalmaznak-e olyan
megoldást, mellyel más telepeken
nem találkozunk.
z A növénytermesztési ágazatunk az állattenyésztés takarmányigényét van hivatva biztosítani. A közel 400 hektár mûvelt területen termelünk szemes kukoricát az abraktakarmányhoz, silókukoricát
és lucernát a tömegtakarmányhoz. Az
esetleges többlet-szemeskukorica értékesítésre kerül.
z Valószínû kilógunk a sorból azzal a takarmányozási gyakorlattal, hogy szóját
nem használunk. A szükséges fehérjebevitelt extrahált napraforgó és repce darával biztosítjuk. A mostani tejmennyiség
növekedéséhez hozzájárul az is, hogy fóliatömlôben tartósított roppantott kukoricát
is etetünk az állatokkal. A szárazon álló és
növendék állomány részére konzervipari
mellékterméket a kukoricacsuhét használjuk silónak. A silót tömörítés után rozszsal vetjük be, amelynek a gyökérzete hálószerû fedést biztosít, és elvezeti a csapadékvizet. Van 200 hektár nagyságú legelônk, amelyet nem lehet kaszálni, itt a
szárazon állókat és vemhes üszôket legeltetjük. Ez a terület rövid ideig használható, mert a nyári idôszakban a kevés csapadék és a magas hômérséklet miatt hamar kiég a fû. A legeltetés csak kiegészítésnek jó, mert nem biztosít (fôleg a ter-

mékenyítésre kerülô üszôknek) megfelelô
mennyiségû tápanyag-bevitelt, ki kell egészíteni a takarmányozásukat abrakkal.
Kukorica siló mellett a lucerna szilázs
képezi a tömegtakarmányozás alapját.
Abraktakarmányként kukoricadarát, extrahált napraforgót és repcedarát használunk, amelyet az Agro-Feed Kft. tejelôkoncentrátumával egészítünk ki. A takarmány kiosztása traktor vontatta etetôkocsival történik, amelynek képessége elegendô egy 350-es tehenészeti telepre.
z Úgy láttam, a fejôházuk DeLaval típusú.
z Jól látta, a fejôházunk DeLaval típusú,
2x8-s halszálkás rendszerû, a Taurina Agrár Kft. telepítette és szervizeli. Jól mûködô, megbízható rendszerrôl van szó. A Naszálytej Kft. veszi át a tejet feldolgozásra,
most 68 Ft-os áron. A tej zsírtartalma a
legutóbbi mérésnél a korábbakhoz képest
alacsonyabb, 3,4-3,5%-os, míg a fehérjetartalma 3,2-3,3% volt. Ennek az a magyarázata, hogy az utóbbi hetek magas ellésszáma miatt sok az elsôborjas frissfejôs
állományunk, amelynek a tejében ez a két
mutató a dolog természeténél fogva alacsonyabb.
z Az ivarzásmegfigyelés is DeLaval márkájú. Az ALPRO telepirányítási rendszer több
tehénadat kombinálásával képes megállapítani az optimális termékenyítési idôt.
A rendszer már 15 éve mûködik megbízhatóan. A gyártó által biztosított 10 éves
idôtartamot – amely az aktivitásjelzôk
áramforrását biztosító akkumulátorokra
vonatkozik – már jócskán meghaladtuk,
így egyre több mondja fel a szolgálatot.
Idôszerûvé válik ezek pótlása. Addig is a
dolgozók általi ivarzójelzés segíti a rendszert. Meg kell mondjam, hogy a jelzések
pontosak. Fôleg a nôi dolgozóink jeleskednek az ivarzó tehenek jelzésében, ami-

z Pályázati beruházásból lettek átalakítva
azok az épültek, amelyek most a tehenek
elhelyezésére szolgálnak. A nyári nagy
meleg elleni védekezéshez az oldalfalakat
kibontottuk, és a mélyalmos padozat pihenôboxosra lett átalakítva. A fejôház és a
trágyatároló, valamint az erôgépek szintén
pályázati pénzek segítségével újult meg.
Saját tervezésû, önerôs építkezésként valósultak meg a növendék marhák elhelyezésére szolgáló istállók. A lábvég betegségek a mélyalmos rendszerrôl a pihenôboxos elhelyezésre való áttérés után nagyobb számban fordulnak elô. A tehén lábának anatómiája nem a kemény betonon való járásra teszi ôt alkalmassá. Márpedig a tehén, ha nem, vagy nehezen tud
mozogni, akkor kevesebbet eszik, csökken a termelése, és elôbb-utóbb selejtezésre kerül. Sok érv szól a pihenôbox mellett, amely nagyobb tehénkomfortot biztosít, mint a mélyalmos elhelyezés, de hátránya, hogy a betonpadozat tönkre teszi a
lábakat. Ezt a negatív hatást a havonta alkalmazott lábfürösztéssel és az évi kétszeri csülökápolással próbáljuk megelôzni.
Szeretnénk pályázni két új tehénistálló,
egy fedett szénatároló a telepi utak és
épületek közötti területek betonozására
és Steinmann borjúketrecek megépítésére illetve beszerzésére.
z Mi jellemzi a tôgybetegségek gyakoriságát?
z Nálunk nem okoz komoly akadályt, urai
vagyunk a helyzetnek, ami abból is kitûnik, hogy befejéskor a szomatikus sejtszám érték 200-210 ezer körül van. Az
elôforduló megbetegedéseket gyógyszerekkel kezeljük, idônként váltva azokat,
hogy rezisztencia ne alakuljon ki. Selejtezésre tôgygyulladás okán akkor kerül sor,
ha egy masszív, többszöri kezelés ellenére
sem gyógyuló mastitisrôl van szó.
z Mely esetekben kerül még sor selejtezésre?
z A legtöbbször a selejtezés oka valamely
mozgásszervi megbetegedésre vezethetô
vissza. Ezek egyrészt a lábvégbetegségek,
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másrészt a felfekvések és a szétcsúszás.
Ez utóbbit az okozza, hogy a trágyakitolások miatt a rovátkolt padozat felülete simává válik, és a rajta lévô trágyától nedves
felület csúszóssá változik, amelyen az állat
lábai könnyen szétcsúsznak. Ez ellen úgy
lehet védekezni, ha a bordázott felületet
betonmarás módszerével visszaállítjuk.
z További selejtezésre adhat okot a szaporodásbiológiai állapot. A telepi ellátó állatorvos, dr. Konrád Alfréd végzi a termékenyítéseket és a vemhességi vizsgálatokat.
Minden tehénnek van egy kezelési lapja,
azon vannak vezetve a kezelés adatai.
A termékenyítéseket a 60. laktációs naptól
kezdjük. Amennyiben 3 termékenyítés
eredménytelen, akkor hormonális kezelés
következik. Ezekre különbözô protokollok
állnak rendelkezésre. Az állatorvos dönt,
hogy a tehén szaporodásbiológiai állapotának megfelelôen melyiket alkalmazza. Azt
tapasztaljuk, hogy a tejhozam növekedéséhez csökkenô vemhesülési hatékonyság
társul. Meleg nyári idôszakban a vemhesülés hormonos kezelés mellett sem mûködik. Az elsô vemhességi vizsgálat 30 napos
korban ultrahangos vizsgálattal történik. Ezt
követôen 60 napos korban, majd szárazra
állítás ellôtt végzünk ellenôrzô vizsgálatot.

z Borjúnevelés terén mire helyezik a
fô hangsúlyt?
z Ellés után a borjú 24 óra idôtartamig az
anyjával marad. A frissen ellett tehenek a
fejôházban utolsó csoportként kerülnek fejésre, és ezt a tejet a bikaborjak kapják
meg, míg az üszôk tejporból készült folyadékon nevelôdnek. A 20. naptól kezdve lucernaszénát és abrakot is kapnak, majd
80 napos korban választjuk le ôket. A tavaszi és a nyári idôszakban borjúhasmenés
fordulhat elô, ennek kezelésére a Vitapool
huminsav alapú szuszpenzióját használjuk.
A borjúelhullások túlnyomó többsége emberi mulasztásra vezethetô vissza, általában higiénés hiányosságokra.
z A jövô évi költségvetés már úgy
számol, hogy a nyers tejnek 5%-os
lesz az áfakulcsa. Hogyan értékeli
ezt az információt?
z Amennyiben ez gátat fog szabni az áfacsalással üzletekbe kerülô, dömpingáras
UHT-s tej térhódításának, akkor ez siker.
Én tartok attól, hogy a csökkentett áfa ellenére is alacsonyabb áron fog a nyugateurópai tej és tejtermék megjelenni az áruházak polcain, mint a hazai. A kvóta felsza-

A tömörített silót rozs
vetésével járják le
badítása, az orosz embargó és a beszûkülô ázsiai piac miatt keletkezô tejfelesleg
utat tör magának. Ha mi drágábban állítunk elô, mint a nagy nyugat-európai tejtermelô országok, illetve ha ôk kedvezôbb
közgazdasági feltételek mellett (elônyös támogatási különbséggel) termelnek, akkor
az árakban megmarad a versenyhátrányunk. Nálunk rövid múltja van a magántulajdonon alapuló termelésnek. Más a versenyhelyzete egy olyan termelônek, aki
több nemzedéken keresztül birtokol egy területet, és foglalkozik tejtermeléssel. Mi
most vagyunk azon a ponton, hogy igyekszünk felzárkózni a nyugati termelési költségszintre. Ennek a versenyhátránynak a
leküzdéséhez idôre van szükség.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Capella sajtok a minôség
jegyében Dombóvárról
Dombóvár Dél-Dunántúl közepén, Tolna, Baranya és Somogy
megye találkozásánál, Tolna megye délnyugati csücskében
helyezkedik el, déli határai mentén folyik a Kapos folyó.
A város Tolna megyében, a megyeszékhely után a megye
második legnépesebb települése, lakosainak száma közelíti
19 ezer fôt. A település kistérségi központ, Budapest felôl
megközelíteni az M7-es autópályáról Siófoknál letérve a 65-ös
útra, majd Tamásinál a 61-es úton keresztül a leggyorsabb.

A

közlekedés szempontjából mindig
meghatározó volt az elônyös földrajzi fekvése. Ezért válhatott az
1900-as évek elejére Dél-Dunántúl vasúti
központjává. Az addig mezôgazdasági jellegû település néhány évtized alatt a környék
közlekedési, ipari és kereskedelmi központja lett. A megjelenô vasút amellett
hogy bekapcsolta az ország vérkeringésébe
Dombóvárt, megkönnyítette a mezôgazdasági termékek piacra jutását és beindította
az ipari termelést. Következô nagyobb változást a település életében az 1970-es
évek hozták. Ekkor, a városi cím elnyerésével (1970) párhuzamosan több ipari és városfejlesztési program zajlott, minek keretében több fôvárosi vállalat telepített – azóta felszámolt – részegységet Dombóvárra
és átfogó lakásépítési program indult.
Szintén ebben az idôszakban épült ki a legfôbb idegenforgalmi vonzerejét jelentô Gunarasi Gyógy- és Strandfürdô. Középiskolájában tanult Illyés Gyula költô (ma az ô nevét viseli) és Buzánszky Jenô labdarúgó az
Aranycsapat tagja.
A város egyik legnagyobb létszámú
(350 fô) dolgozót foglalkoztató, acélszer-

kezeteket gyártó cégének a Rutin Kft-nek
a tulajdonosa Papp Zoltán feleségével és
fiával 2015-ben kezdett el foglalkozni a
város határában lévô telepen kecsketenyésztéssel és sajtkészítéssel. A Capella
(latinul kis gida) márkanevû sajtot a tulajdonos felesége készíti, a fia, Gergely
pedig szervezi a családi vállalkozás dolgait. Bennünket is ô fogadott.
z Elsôként azt kérdeztem tôle, hogy
mi motiválta a családot, hogy kecsketenyésztéssel és sajtkészítéssel
foglalkozzanak.
z Mindhárman az acélszerkezetek tervezésével, gyártásával és szerelésével foglakozó Kft. tevékenységéhez kötôdünk.
Édesapámé az ügyvezetés, édesanyám a
pénzügyön dolgozik, én pedig hegesztômérnök vagyok.
Ezelôtt 10 évvel kezdtünk el foglalkozni hobbyként lótartással a város külsô területén lévô telepen, ahol az istálló és lovarda is van. Ennek a tevékenységnek az
erôssége fokozatosan évrôl évre csökkent, lovaink száma a kiöregedés miatt

A sajtok logóval ellátott címkével, vákuumos
csomagolásban kerülnek forgalomba

Papp Gergely hegesztômérnök
tevékenységét jól össze tudja
egyeztetni a kecsketenyésztéssel
kisebb lett, nem volt kihasználva az istálló. Gondolkodtunk azon, hogyan lehetne
észszerûbben hasznosítani a meglévô telepet. Egy baráti beszélgetés során azt
javasolták nekünk, hogy hasznosítsuk az
istállót kecsketartással. Édesanyám felkarolta a javaslatot, mivel akkortájt új
hobbyjának, a sajtkészítésnek hódolt,
vásárolt tejbôl a család szükségletére
sajtokat kezdett el készíteni.
Családi megegyezés jött létre a kecsketartásra kapcsolatos javaslatot illetôen. Rájöttünk arra, hogy ennél nagyszerûbb megoldás nem is lehet. Édesanyám
gyakorolni tudja sajtkészítô tudományát
az általunk termelt tejbôl. Elkezdôdött a
nagyszabású terv megvalósítása. Tudni
kell azt, hogy családunknak van egy jellemzôje egy „beütése”, ami annyit tesz,
hogy nem szeretjük az átlagosat, a középszerût, az éppen hogy jót. Mi mindig
arra törekszünk, hogy valami különlegeset, valami igazán jót, a legmagasabb

Camembert sajtoknál papír csomagolás
van használva
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szintût hozzuk létre. Ebben az esetben is
ez a törekvés jellemezte cselekvésünket.
z Honnét merítettek példát a minôségi kecsketejtermeléshez?
z A példát és a kecskéket is Ausztriából
hoztuk be. Minôségi sajt készítéséhez, jó
minôségû tejet adó állományt Tirol tartományban találtunk. Onnét hoztunk 2015
márciusában 20 db fajtatiszta, törzskönyvezett alpesi anyakecskét. Társítottunk hozzá egy törzskönyvezett alpesi bakot, amely magyar tenyésztésû ugyan,
de mentségére szolgál, hogy osztrák felmenôkkel rendelkezik. Így mindjárt a
kecskékkel való foglalkozás elején törzstenyészet lettünk. Szeretnénk a tenyésztés területén is jó – helyesbítek: a legjobb eredményt elérni, ami más kecsketartással foglalkozók számára is példaértékû lehet. A szaporulat egészét a Juh- és
Kecsketenyésztô Szövetség törzskönyvezési ismérvei szerint minôsíteni szeretnénk. Az állomány gyarapításához a nôivarú egyedeket mind meghagyjuk, a bakokat pedig más tenyészetek számára,
mint törzs tenyészállatot értékesítjük.
z Meglepô, hogy gépészmérnök létére
otthon van az állattartás területén is.
z Igyekszem minél több olyan ismeretet,
képességet elsajátítani, amely a kecskék
tenyésztéséhez és a tej termeléséhez
szükséges. Ha kell, akkor fejek, ha kell,
akkor körmölök. Az értékesítést édesapám és én szervezem. Elvégeztem
az aranykalászos gazda tanfolyamot, és
eredményes vizsgát tettem. Mondták ismerôseim, hogy a tanfolyam komolytalan dolog, nem is kell vizsgázni, csak
fizetni, és már adják is a papírt. Meglepôdve tapasztaltam, hogy a közhiede-

Az alpesi anyakecskék
lemmel ellentétben jó színvonalú volt
képzés, és a vizsgáztatást is komolyan
vették, olyannyira, hogy volt a tanfolyamon olyan, aki elégtelent kapott, és ismételt vizsgára kötelezték.
z Takarmányozás terén milyen tapasztalataik születtek? Mennyi tejet
adnak a kecskék?
z A tejmennyiség és -minôség nagymértékben függ a tartási körülményektôl. Mi
a kecskéket intenzív istállózott tartási körülmények között tartjuk, biztosítva számukra a nyugodt tejtermeléshez szükséges, kényelmes pihenési feltételeket. Ez
a tartási mód többe kerül, mintha legeltetnénk az állatokat, de ezen a módon
lehet biztosítani azt, hogy azonos minôségû és folyamatosan nagy mennyiségû
tejet termeljenek.
Ezek az állatok nagyon igényesek a takarmányt illetôen. Mikor hozzánk kerültek, lovainkkal etetett jó minôségû szénát adtunk nekik, amelyet azonban ôk
nem fogadtak el. Több gazdától hoztunk
a szénából mintát, azok közül választották ki a számukra elfogadhatót. Tudjuk
azt, hogy prémium minôségû terméket

csak kiváló alapanyagból lehet készíteni,
ezért kiemelt figyelmet fordítunk a beszerzett takarmány minôségére. Jó minôségû lucerna szénát és pellet formájában abrakot kapnak. Sajtáros gépi fejôgéppel naponta kétszer fejünk, és rövid
idô alatt kellô hômérsékletre hûtjük a tejet. Az átlagosan fejt tej mennyisége 4,34,5 liter/kecske. Meghatározott idôközönként részletes laborvizsgálatnak vetjük alá a tejet, így megismerjük annak
beltartalmi értékeit. Az így kapott visszajelzés segítségével tudjuk ellenôrizni,
hogy kecskéink takarmánya megfelelô
mennyiségû és minôségû táplálékot tartalmaz-e.
A gidákat 10 nap után választjuk le, és
táplálásuk a továbbiakban tejporral,
majd szénával és abrakkal folytatódik.
Hogy oldották meg a tej feldolgozását? Hol készülnek a sajtok?
z A kecskék megérkezésével együtt eredeti csomagolásban a tej is megérkezett,
gondoskodni kellett annak feldolgozásáról.
Létrehoztunk egy arra alkalmas helyiségben a sajtmûhelyt, beszereztük a tejhûtôt, a sajtkádat, a sózókádat, a vákuum-

Â
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fóliázót, készítettünk hûtött érlelô kamrát. A sajt készítése édesanyám privilégiuma, aki folyamatosan gyarapítja elméleti ismereteit, és egyre nagyobb rutinnal
végzi a tej feldolgozását.
Mik a kezdeti tapasztalok és eredmények? Milyen célokat szeretnének
megvalósítani?
z A kecsketartást és sajtkészítést családi
vállalkozásban mindhárman végezzük. Kinek-kinek, ahogy a lehetôsége ideje megengedi, oly mértékben veszi ki a részét a
munkából. Az elmúlt év lényegében arra
volt szánva, hogy beletanuljunk a kecsketartásba, és felkészüljünk a nagyobb, a
hobby szintet meghaladó mennyiségû sajt
készítésébe. Az idén januárban megszületettek az elsô gödölyék (jelenleg 36-an
vannak), amelyeket szeptemberben pároztatunk, ellésük a jövô év januárjában lesz.
Szeretnénk a következô 2 év során 300
anyakecskét termelésbe állítani, és ennek
eredményeként 30 tonna sajtot készíteni
évente. Az istállót úgy tervezzük átalakítani, hogy közvetlenül mellette legyen egy 24
állásos fejôház, és csatlakozzon hozzá a

A gödölyék között
sajtüzem. Ennek megvalósításához várjuk
a pályázati lehetôségek megjelenését.
z Milyen sajtokat készítenek, és hol
értékesítik azokat?
z Félkemény, lágy, érlelt és kemény sajtokat készítünk. A félkemény sajtokat a
piaci igényeknek megfelelôen különbözô
fûszerezéssel ízesítjük. Készítünk rúzsflórás, illetve camembert sajtokat is. Szeretnénk a késôbbiekben az érlelt kemény
sajtok készítésére helyezni a hangsúlyt.
A sajtjainkat 4500-8500 Ft/kg áron értékesítjük. Jelenleg 300 kg sajtot készítünk

havonta, erre elégséges a mostani feldolgozó képessége. A sajtot kis menynyiségben, de magas minôségben készítjük, és az ínyencségeket árusító csemege (delikátesz) üzleteknek, illetve borászatoknak adjuk át, kisebb mennyiségben piacon vagy vásárban értékesítjük.
Ott vagyunk több budapesti delikátesz
boltban, értékesítünk a Hold utcai piacon, Kaposváron és itt helyben, Dombóváron is. Lehetôséget keresünk a külföldi értékesítésre is. Sajtjaink logóval ellátott címkével, vákuumos csomagolásban
kerülnek forgalomba. Nagy hangsúlyt
fektetünk a csomagolásra, azt a magas
minôség egyik fokmérôjének tekintjük.
Rúzsos sajtunknál a vákuumozáson túl
papírcsomagolást is használunk. A camembert sajtokat, ahogy nyugaton is
szokták, háncsdobozba csomagoljuk
majd. Tavaly márciusba kezdtük el a gazdálkodást, és szeptemberben már önálló
standdal ott voltunk az OMÉK-on, októberben pedig a sajtmustrán a félkemény
kecskesajtunk bronzérmes elismerést
kapott.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Új tanulmány: CHY-MAX M csökkenti a keserû ízt
az alacsony zsírtartalmú sajtokban
Az alacsony zsírtartalmú sajtokban elôfordulhat kellemetlen íz kialakulása, de az
új tanulmány szerint a Chr Hansen díjnyertes sajt oltóenzimje megoldást kínál.
Mivel az alacsony zsírtartalom továbbra is fontos irány az új tejipari termékek
fejlesztésében, a fô kihívás az alacsony zsírtartalmú sajtok gyártói számára a
fogyasztói elfogadás. Miközben alkalmazkodik az ipar a fogyasztók egészséges
élelmiszerek iránti igényéhez, alacsony zsírtartalmú sajtoknál például keserû íz
alakulhat ki, amely súlyos hátrány.
Az Australian Journal of Dairy Technology folyóiratban publikált tanulmány
bizonyítja, hogy a Chr. Hansen díjnyertes CHY-MAX M sajt oltója képes jelentôsen csökkenteni a keserûséget és javítja az alacsony zsírtartalmú Cheddar
sajt textúráját.
A keserû íz rontja az érzékszer vi minôséget
A Wisconsin-Madison Egyetem kutatói kimutatták, hogy a Cheddar sajt teljes
íz profilja CHY-MAX M-mel vagy borjú kimozinnal gyártva általában hasonló,
a keserûség kivételével.
A CHY-MAX M felhasználása esetén a keserû íz mértékére adott pontszámok
lényegesen alacsonyabbak voltak. A csökkent keserûséget a kutatók a hagyományos borjúgyomor oltó használatával összehasonlítva a kisebb mennyiségû
hidrofób peptid képzôdésnek tulajdonították.

sonlítjuk az alacsony zsírtartalmú borjú gyomor oltóval készült Cheddar
sajttal. Ugyanakkor a keménység jelentôsen javult az érlelés minden
stádiumában.
A nagyobb keménység és a jobb állomány a sajtkészítôknek jobb stabilitást jelent az eltarthatósági idô alatt, jobb a szeletelhetôség és a sajtszeletek kevésbé tapadnak össze.
Legkorszerûbb oltóenzim
„Nagy örömmel értesültem, hogy a tudományos és egyetemi kutatói közösség megerôsítette a CHY-MAX M számos elônyét. Ez a tanulmány is bemutatja, hogy ez a legkorszerûbb oltóenzim és a megfelelô termék, különösen
a jövôbeni egészségesebb sajtok elôállítása tekintetében.
Az elismerés bátorít minket az alacsony zsír- és sótartalmú sajtok elôállítása érdekében történô fejlesztési munkánkban” – mondta el David Stroo,
a Chr Hansen Enzimekért és Tesztkittekért felelôs marketingigazgatója.
Elnyerte az év Tejipari Innovációja díjat

A keménység is javult

2009-ben a CHY-MAX M nyerte el az Év Tejipari Innovációja díjat, elismerve a magas innovációs és jelentôs költségcsökkentési jelentôségét
(alacsonyabb dózis, magasabb sajt kitermelés), valamint azt, hogy használatával javul a sajtgyártási folyamatok irányíthatósága, kellemesebb az
íz és növekedhet a szavatossági idô is.

A tanulmány továbbá bemutatja, hogy a CHY-MAX M-mel készült sajt nem mutat jelentôs különbséget a víz, zsír, fehérje és sótartalomban, amikor összeha-

A díjat a Food Ingredients Europe Excellence adományozta.
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Tavaszi Sajtmustra
Gyomaendrôdön
2016. április 30-án
A tavaszi hangulatba felöltözött fák, a
friss fû üde zöldje és a simogató napsütés
várta, hogy április utolsó napján
a XVIII. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajtés Túrófesztivál elkezdôdjön.

M

ikor a toronyóra
elverte a tízet,
ékes szóval köszöntötte az egybegyûlteket
a Szabadság téren Toldi
Balázs, a város polgármestere és Dankó Béla honatya. Kovács László, a KKASE Sajtkészítôk Egyesületének elnöke arról szólt, hogy
az idei évtôl itt kerül megrendezésre a Tavaszi Sajt- Román István helyettes
mustra. Davidovics László, államtitkár a polgármester
Toldi Balázs és Davidovics
a Bethlen Gábor Szakképzô
László a Bethlen Gábor a
Iskola igazgatója, a sajtver- Szakképzô Iskola igazgatósenynek helyet adó házi- jának társaságában
gazda is üdvözölte a sajtkészítôket. A köszöntôk sora után Román István helyettes
államtitkár (FM) nyitotta meg a rendezvényt.
Amíg a versenyre leadott sajtmintáknak az értékelése dr. Kukovics Sándor zsûrielnök irányításával folyt, addig a fôzôversenyen résztvevô csapatok sajtos-túrós ételek készítésében mérték össze tudásukat.
A téren a kulturált módon felálított nagyszámú elárusítóhelyeken kínálták kóstolásra és vásárlásra a sajtokat. Folyamatosan, egész nap nagyszámú vendég volt kíváncsi a sajtokra.
Készítôik nagyobb része a környékbôl érkezett, de volt köztük
nagyobb távolságról érkezô is.
Mint minden sajtos rendezvényen, most is ott volt Etyekrôl Hegedûs Imre sajtkészítô és csapata. Láthattuk, miként villan meg a
tavaszi nap sugara a 300 literes rézüstjén. Bôrkötényébe beöltözve, a völgyvidék oroszlánjaként egész nap fáradhatatlanul adta át

Hegedûs Imre sajtkészítés közben

Munkában a zsûri

a nagyszámú érdeklôdônek a sajtkészítés tudományát. Bepillantást nyerhettek az érdeklôdôk a sajtkészítés egyes fázisaiba: kultúrázás, hevítés, oltás, sajtalvadék-felvágás, sajt-formázás stb.
Megtudhattuk, hogy mire való a sajthárfa vagy mi is az a kimozin.
Ki lehetett próbálni a vajköpülést a hagyományos fa vajköpülôvel, és meg is lehetett kóstolni, mennyivel finomabb a házi
készítésû, saját magunk által köpült vaj, mint a növényolajból
készült margarin.
A színpadról a hangosítás jóvoltából rettenetes hangerôvel bömbölt egész nap a szórakoztató zene; a programot a lengyel és erdélyi testvérvárosok táncegyütteseinek fellépése színesítette.
Mire a toronyóra négyet ütött, a szakavatott zsûri kihirdette
az eredményt, mely szerint: a sajtversenyre 33 db termékminta érkezett (ebbôl 3 db nem volt bírálható). A bírálhatók közül
a legalacsonyabb elért pontszám 59 pont volt, míg a legmagasabb 100 pontot 3 db termékminta érte el.
z Aranyéremmel díjazott sajtok:
Gombos Árpád (ostoros, tehéntejbôl készült sajt)
97
Alföldi Garabonciás Kft. (érlelt félkemény kecskesajt) 98
Hajdú Tímea (parenyica, tehéntejbôl készült sajt)
99
Lipcseiné Varga Erika (kecske joghúrt)
100
Etyektej – Hegedûs Imre
(Hegedûs sajt, tehéntejbôl készült)
100
Agria Kézmûves Sajtmûhely
(egri tufahegyben érlelt sajt tehéntejbôl)
100
z Ezüstéremmel díjazott sajtok
Lipcseiné Varga Erika (füstölt fûszeres ordával
töltött sajttekercs kecsketejbôl)
Babóca Kecskesajt (citromfüves orda,
körte-füge ágyon)
Gombos Árpád (pereces tehéntejbôl készült sajtja)
z Bronzérmmel díjazott sajtok
Etyektej – Hegedûs Dóra (raclette sajt tehéntejbôl)
Alföldi Garabonciás Kft. (érlelt félkemény tehénsajt)
Bükki Sajt (lágy bivalysajt)
Kiss Házisajt Manufaktúra – Kiss Kolos
(Ladányi Büdöske tehéntejbôl)
Nagy László (kemény kecskesajt)
Pozsa Panni (Panni sajt tehéntejbôl)
Kolozsyné Gábor Zsuzsanna (parenyica tehéntejbôl)

pont
pont
pont
pont
pont
pont

91 pont
92 pont
94 pont

85 pont
85 pont
86 pont
86
86
86
89

pont
pont
pont
pont

z Közönségszavazatok alapján
a Tavaszi Sajtmustra legjobb sajtja:
Tiszajenô Önkormányzat fokhagymás tehénsajtja lett
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Nagy kínálat a Büki Sajt standján
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Nyomonkövetési kötelezettség az élelmiszerláncban
Az élelmiszerjog fontos eleme a nyomonkövethetôség. Ez azt jelenti,
hogy a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre
szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülô
egyéb anyagok útjának nyomonkövethetôségét. A vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetôvé
teszik a nyomonkövethetôséghez szükséges információkat.

A

nyomon követhetôséget biztosítani
kell a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában.
Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak az egyet elôre egyet hátra elv alapján
azonosítani kell azokat a személyeket illetve
vállalkozásokat, akikkel a tevékenységük során kapcsolatba kerülnek.
Nyilván kell egy részrôl tartaniuk a „beszállítóikat, azaz azokat, akiktôl az élelmiszert,
takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt
állatot, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülô vagy vélhetôen bekerülô
egyéb anyagot kapják.
Naprakész információval kell rendelkezniük arra, hogy az általuk megtermelt, elôállított takarmányt, élelmiszert, egyéb anyagokat kinek értékesítették.
Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetôvé teszik, hogy ezeket
az információkat a hatóságnak kérésre el
tudják juttatni.
A forgalomba hozott, illetve valószínûleg
forgalomba hozatalra kerülô élelmiszereket
vagy takarmányokat el kell látni olyan címkékkel vagy azonosító eszközökkel, amelyek lehetôvé teszik a termékek nyomon követését.
Tételazonosító jelölés
A termékek nyomonkövethetôségének egyik
legfontosabb eleme a tételazonosító jelölés,
amelynek feladata, hogy biztosítsa termék
nyomonkövethetôségét. Ez a jelölés nem a
fogyasztónak szóló tájékoztatás, hanem élelmiszerellenôrzô hatóságok számára fontos
információ.
Élelmiszerbiztonsági szempontból azok az
élelmiszerek tekinthetôek egy tételnek, amelyeket azonos körülmények között termeltek
meg, állítottak elô vagy csomagoltak.
Minden esetben az élelmiszer termelôje,
elôállítója, csomagolója határozza meg,
hogy mi minôsül egy tételnek. Ô a felelôs a
tételazonosító jelölés feltüntetéséért. A tételazonosító jelölés elôtt „L” betût kell feltüntetni, kivéve, ha az adott jelölés világosan
megkülönböztethetô az élelmiszer egyéb jelöléseitôl. Az elôre csomagolt élelmiszereknél a csomagoláson vagy az élelmiszerhez

rögzített címkén kell a tételazonosító jelölést
feltüntetni.
A nem elôre csomagolt élelmiszereknél a
csomagoláson vagy tárolóedényen, vagy a kísérô okmányon kell jól láthatóan, tisztán olvashatóan, kitörölhetetlenül feltüntetni.
Nem kell tételazonosító jelölést
alkalmazni
• olyan mezôgazdasági termékekre, amelyeket termelôi szervezeteknek szállítanak,
vagy tovább feldolgozásra használják;
• nem elôre csomagolt élelmiszerek esetén;
• amennyiben a csomagolás vagy tárolóedény legnagyobb oldalának a felülete kisebb 10 cm2-nél;
• amennyiben az élelmiszer minôségmegôrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárati dátuma tartalmazza legalább a hónapot
és a napot.
Nemzeti Élelmiszer
Nyomonkövetési Platform
A Földmûvelésügyi Minisztérium és a GS1 Magyarország között 2015 októberében megkötött
együttmûködési megállapodás keretében megalakult és a 2016. január 20-án lezajlott nyitókonferenciával megkezdte tevékenységét a
Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform.
A Platform célja, hogy segítséget nyújtson a
hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak a nyomon követési rendszereik, üzleti kommunikációjuk és fogyasztói marketing eszköztáruk nemzetközi szintre történô emelésében. Az együttmûködés keretében nemzetközi azonosítási,
kommunikációs és nyomon követési szabványok és azokra épülô, korszerû, internet-alapú
és mobiltechnológiát alkalmazó megoldások
bemutatása történik széles körben.
A Platform tevékenysége
A Platform 2 évre jött létre (2017 októberéig), és öt munkacsoportban végzi tevékenységét. A Platform és munkacsoportjai, illetve
az azok által szervezett rendezvények nyitottak, de regisztrációhoz kötöttek. A munkacsoportokhoz a www.nenyp.hu honlapon
történô regisztrációval lehet csatlakozni.

A munkacsoportok konkrét feladatai, amelyek mindegyikéhez széles körû kommunikációt társítanak:

• A termékcsoportra érvényes jogszabályi és
üzleti követelmények összegyûjtése és tudástár létrehozása
• A termékcsoportra érvényes tipizált ellátási lánc szereplôinek és folyamatainak
meghatározása, a követelmények szereplôkre lebontott dokumentálása
• Kiválasztott konkrét ellátási láncon nyomonkövetési audit végrehajtása, tapasztalatok értékelése és dokumentálása
• A termékcsoportra az elvárásoknak megfelelô és alkalmazható nyomonkövetési eszközök meghatározása
• A termékcsoportra érvényes, hazai piacra
szabott nyomonkövetési útmutató összeállítása
• Nyomonkövetési képzési anyagok összeállítása és a képzési rendszer kidolgozása
• A kijelölt eszközök minôsítési rendszerének kidolgozása
• Kiválasztott konkrét nyomonkövetési megoldás bevezetésének támogatása, lekövetése és a tapasztalatok megosztása
• Elérhetô, a megvalósítást segítô támogatási
lehetôségek felmérése és kommunikációja
• A létrehozott adatbázisok, tudástárak,
képzési és minôsítési rendszerek fenntartási feltételrendszerének meghatározása.
Nagyon fontos, hogy az egy-egy termékpályához kapcsolható, az átfogó kommunikációban
meghatározó szerepet betöltô szervezetek és
az iparági jelentôségükbôl, vagy kapcsolatrendszerükbôl adódóan kiemelkedô vállalkozások részt vegyenek a munkacsoportok tevékenységében, hiszen az a cél, hogy olyan
megoldások kerüljenek kialakításra, amelyeket mind az üzleti, mind a hatósági szereplôk
beépíthetnek valós mûködésükbe.
A munkacsoportok üléseivel kapcsolatos információk a www.nenyp.hu honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek.

2 SZEGEDYNÉ FRICZ ÁGNES
fôosztályvezetô-helyettes
Földmûvelésügyi Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály
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A tisztítás és a fertôtlenítés
gyakorlata a tejgazdaságban
Mint azt az elôzô részben leírtuk, a tisztítás alapvetô feladata a
makroszkóposan látható szennyezôdés eltávolítása, a fertôtlenítésé
pedig a jelenlevô mikroorganizmusok gyérítése, illetve azok
elölése. Ennek során olyan felületet kapunk, amely mentes
a maradványoktól, szennyezôdésektôl, és a tejjel, tejszínnel, illetve
tejtermékekkel érintkezve azokat már nem szennyezik.
A tisztításához és
fertôtlenítéséhez használt
eszközök és berendezések
z A tejtermelô gazdaságokban a szétszerelhetô fejôkészülékeket az erre a célra kialakított
és berendezett helyiségben tisztítsuk és fertôtlenítsük. Itt elegendô mennyiségben álljon
rendelkezésre hideg-meleg víz, több rekeszes
mosogatómedence és a szükséges egyéb
eszközök, berendezési tárgyak. A helyiségben
a vákuumvezeték legyen kiépítve több csappal ellátott csatlakozóágakkal. Szükséges egy
asztal a gépek és a készülékek szét- és összeszereléséhez. A helyiségnek alkalmasnak kell
lennie a gépek, az alkatrészek, a tisztító- és a
fertôtlenítôszerek stb. tárolására is.
Kézi tisztítás esetén – mint azt már korábban említettük – a lúgos tisztítószerek
szennyoldó, emulgeáló és zsíroldó hatása
sokkal jobban érvényesül, ha a felületükre tapadt szennyezôanyagokat mechanikai úton
fellazítjuk. Erre a célra elsôsorban különféle
keféket használhatunk.
Fontos, hogy a fejôkészülékek tisztításához használatos kefék alakja, nagysága, minôsége a tisztítandó vezetékszakaszokhoz
illô legyen. A kefék sörtéje – akár természetes, akár műanyag szálakból áll – olyan legyen, hogy a meleg, lúgos oldatban is megtartsa rugalmasságát. A túl kemény, mûanyag-szálas keféket ne használjuk, mert
azok felsérthetik a puhább gumitömlôk felületét. A drótnyelû kefék levágott végét gondosan le kell gömbölyíteni, nehogy az éles
sarkú drótvégek a gumicsövek belsejében
károsodásokat okozzanak.
A tisztításhoz nyeles keféket használjunk,
hogy ezzel elkerüljük a dolgozók lúgos oldatba
történô benyúlását. A fejôkészülékek tisztításához ne használjunk mosogatóruhát, továbbá fémbôl készült eszközöket, kôport (pl.
VIM-et) és más, a felületeket karcoló, rongáló tisztítóanyagot. A használt keféket gondosan kimosva, a mosogatómedencék fölötti
polcra téve kell tárolni.

A mechanizált tisztítás eszközeirôl: a sajtáros fejôkészülékek legegyszerûbben az ún.
átáramoltatásos módszerrel, a tisztítóoldat
átszívatásával, körforgásos rendszerû mosókészülék segítségével tiszthatók. Ma már az
erre a célra kifejlesztett, különbözô öblítô készülékek viszonylag olcsó áron beszerezhetôk.
Ezek szakszerû használatával szétszerelés
nélkül is biztosítható a mikrobiológiai értelmében tiszta fejôkehely készlet, a tejtömlôkkel
és a kollektorokkal együtt. A korszerû mosókészülékek vákuummal mûködtethetôk.

A fejôberendezések
tisztításának és
fertôtlenítésének gyakorlata
z Az istállóban vagy fejôházban felszerelt tejvezetékes berendezések tisztítása mûszakonkénti és heti tisztításból áll. A legtöbb gyártó
vagy forgalmazó cég a berendezés tisztítását
és fertôtlenítését is magába foglaló kezelési
utasítást bocsát az berendezéseket használók
részére. Amennyiben nem, akkor az ott dolgozó szakemberekre vár ez a feladat.
A különbözô típusú tejvezetékes fejôberendezések napi tisztításában közös, hogy a fejés
befejezése után a tejet a vezetékbôl el kell távolítani. Erre a henger alakú, mûanyag szivacsok átszívatása a legalkalmasabb. Helytelen
az a gyakorlat, amikor folyóvíz bevezetésével
„nyomatják ki” a vezetékben rekedt tejet. Ez
az eljárás gyakran magában hordozhatja a
vizezéses tejhamisítás veszélyét. (Pl. bizonyos
mennyiséget hozzákevernek az értékesíteni
kívánt tejhez). Célszerû az erre a célra beépített tejcsapon keresztül leengedni a tejet.
A kiürített és a mosásra kapcsolt vezetékrendszert kezdetben langyos, majd egyre melegebb vízzel öblítjük mindaddig, míg a kifolyó
víz tejnyomokat már nem tartalmaz. Ezután a
tisztítószeres vagy a kombinált tisztító- és fertôtlenítôszeres oldatot áramoltatjuk át a tejvezetéken, általában 20-30 percig. A fejôkészülékeket vagy a körvezeték elején párhuzamosan kapcsoljuk a csatlakozó vezetékre,

III. rész

vagy külön köráramoltatással tisztítjuk. A tisztítást a közbeesô öblítés, majd a fertôtlenítôoldat cirkuláltatása követi, és a folyamat az
utóöblítéssel fejezôdik be.
Két fejés között a klórtartalmú tisztító- vagy
fertôtlenítôoldatot nem célszerû a vezetékben
hagyni, mert egyes alkotórészei lerakódhatnak a vezetékben, az aktív klórtartalmú szerek
korrodálhatják az érzékeny anyagokat, ezen
kívül pedig a fejés elôtti kiöblítés esetleges hiányosságai miatt fertôtlenítôszer-maradékok
kerülhetnek a tejbe.
A kombinált hatású (ún. egyfázisú) tisztítóés fertôtlenítôszerek használata tejvezetékes fejôberendezésekhez különösen elônyös.
A hosszú, sok egymáshoz csatlakozó darabból, ív alakú részekbôl, fel- és leszálló szakaszokból felépülô tejvezeték-rendszerben – fôleg az áramlást lassító szakaszokban – lerakódások képzôdésével kell számolnunk. Ezért
elônyös, ha a lúgos és a savas tisztító- és fertôtlenítôszerek átáramoltatása napszakonként váltogatva követi egymást.
Az üvegbôl készült és az ún. hollandi-csavaros, gumitoldatokkal összeszerelt tejvezetékekhez – az erôsen habzó anyagok kivételével
– a közölt bármelyik tisztító- és fertôtlenítôszer használható. A mûanyagból készült tejvezetékek a vegyszerekre ugyancsak érzékenyek, de az oldatok hôfoka nem lehet melegebb 60 °C-nál. A fejôházi berendezések
cirkulációs tisztításakor arra is ügyelnünk kell,
hogy a párhuzamosan kapcsolt fejôkészülékeken, valamint a tejmérô üveghengereken át
egyenletesen áramoljék a tisztítóoldat. Ügyelni kell arra is, hogy a tejleválasztótól legtávolabb esô készülékek se maradjanak ki az
áramlásból. Egyes tejvezetékes, illetve fejôtermi fejôberendezések tisztítására a rendelkezésre álló, különbözô önmûködô mosóberendezések alkalmazásával célszerû a technológiát kialakítani.
A fejés megkezdése elôtt a tejjel érintkezô
felületeket ajánlatos egy hideg vizes perecetsavas készítménnyel átöblíteni, és a szárító
berendezést is üzemeltetni.
Az istállóban vagy fejôházban üzemelô gépek és berendezések tisztítási és fertôtlenítési utasítását az üzemi tapasztalatok alapján
idônként felül kell vizsgálni. Elsôsorban a tejjel érintkezô felületeknek azon szakaszait kell
felderíteni, amelyeken a tejmaradékok lerakódhatnak, a tejbôl, vízbôl származó sók válnak ki, és amelyek a tisztítás hatósugarából
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esetleg kiesnek. Ezek az utófertôzôdés állandó forrásává válhatnak. A napjainkban forgalomban levô berendezések gyártásakor, szerelésekor a tisztíthatóság igényei általában
teljesülnek, de a gyakorlati tapasztalatok
gyakran azt mutatják, hogy a zárt rendszerû
technológiai berendezésekben elsôsorban a
nagy keresztmetszetû szakaszok nehezen
tisztíthatók.
Egyes megfigyelések szerint az alsó tejvezetékes fejôtermi berendezésben a tejvezeték nehezen mosható. A 10-12 fejôállás
mentén végigfutó 50 mm átmérôjû tejvezetékekben nem mindig sikerül kellô sebességgel áramoltatni a tisztítóoldatot, ami miatt a csövek szennyezettek maradhatnak.
A vastagabb, 65 mm átmérôjû tejvezeték
tisztításában ez a probléma sokkal nagyobb.
Célszerû ezek mosásához egy nagy teljesítményû szivattyút beépíteni a rendszerbe.
Gyakran a hibákat csak kényszerûségbôl
ellensúlyozhatjuk a megfelelô alkatrészek
gyakori szétszedésével és mechanikai (kézi)
tisztításával. Alapelvként kell azonban elfogadnunk, hogy a korszerû fejô- és tejkezelô
berendezések minden tejjel érintkezô felülete mechanizált (cirkulációs, permetezéses,
szórásos, fecskendezéses) eljárással legyen
tisztán és csíraszegény állapotban tartható.
A fejôkészülékeket és egyéb tejgazdasági
eszközöket hô hatásának kitéve (áramló gôzzel, gôzsugárral, forró vízzel, forró levegôvel)
is fertôtleníthetjük.
z A hôvel történô fertôtlenítés – ha helyesen,
és szakszerûen végzik – gyakran, bármelyik
vegyszeres fertôtlenítési eljárásnál hatékonyabb. Azokban a tejtermelô gazdaságokban,
ahol gôz- vagy elegendô forróvíz-termelô berendezés van, a fejôkészülékek fertôtlenítésére a
forró vizes, fôként a savas és forró vizes kezelés ajánlható. A fém alkatrészek nedves és száraz gôzzel is sterilezhetôk. A gumik rugalmasságát azonban a gyakori, tartós, magas hômérséklet, élettartamukat pedig fôleg a száraz meleg jelentôsen megrövidíti. Ezért rendszeresen
csak bizonyos esetekben alkalmazzák. (Pl. fertôzô betegségek esetén, rendszeresen magas
csíraszámú tejek termelésekor stb.)
z A forró vizes fertôtlenítés, a szûrôruhák, a
tôgytörlôk vagy a fejôkészülékek bizonyos hôálló gumialkatrészeinek kifôzése bármelyik
szerényen felszerelt tejtermelô gazdaságban
is elvégezhetô. Ez a fertôtlenítési módszer a
textil-anyagú tárgyak szakszerû kezeléséhez
elengedhetetlenül szükséges. A forró víz megfelelô baktériumölô hatására csak akkor számíthatunk, ha az legalább 92-95 °C-os, és
ezen a hôfokon legalább 5-10 percig érintkezett a fertôtlenítendô tárgyakkal.

Forró vizes csírátlanításkor ügyelnünk kell
arra, hogy az eszközökben – fôleg pedig a
csövekben – bennrekedt „elzsákolódott” levegô ne akadályozza a víz érintkezését a tárgyak
felületével.
Az üzemeltetôknek a részletes tisztítási, fertôtlenítési technológiát a berendezéssel
együtt meg kell kapnia a gyártótól vagy a forgalmazótól. Sajnos ez a kívánalom gyakran
nem teljesül, és a tehenészet szakembereire
vagy a termelési szaktanácsadókra vár a feladat, hogy a valóban hatásos tisztítási és fertôtlenítési technológiát kidolgozzák.
A tejfeldolgozó üzemekben a tisztítási és
fertôtlenítési technológia kidolgozása az üzemi higiénikus vagy a tejfeldolgozással foglalkozó szakemberek feladata.
A mechanizált tisztítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy abban valamilyen automatikus
mûködésû készüléket is mûködtetni kell. Minden berendezés „kézi vezérléssel” is éppen
olyan hatásosan tisztítható, mint tisztító-automaták igénybevételével. A tisztító-automaták
valójában a technológiai fegyelem bizonyos
hiányosságait ellensúlyozzák, érdemleges
munkaerô-megtakarítást azonban nemigen
várhatunk tôlük.
z A tisztítási technológia kialakításakor a
tisztítási automatikák megfelelô mûködését
mind a tejtermelô, mind a tejfeldolgozó üzemekben rendszeresen ellenôrizni kell. A tisztítás és fertôtlenítési munka hatékonyságát
is rendszeresen ellenôrizni kell. Erre a célra
a legalkalmasabb módszer a rendszeres
mikrobiológiai vizsgálatok (ún. fázis vizsgálatok) végzése. A gyakorlat számára rendelkezésre állnak az ún. egyszer használatos eszközök, amelyek segítségével olcsón és gyorsan viszonylag kevés szakértelmet igénylô
módon akár több mikrobacsoport is célirányosan vizsgálható (pl. összcsíraszám, coliform-csírák, kórokozók stb.).
Az alkalmazott vegyszer koncentrációja, hômérséklete, a tisztítási idôtartam stb. megállapítása a tejtermelô, illetve a tejfeldolgozó
üzem szakembereinek a feladata. A rendszeres mikrobiológiai fázisvizsgálatokkal nyomon
követett hatékonysági vizsgálatok képezik az
alapját a megfelelôen mûködô, illetve alkalmazott tisztítási és fertôtlenítési technológia
kialakításának.
Az erre a célra végzett mikrobiológiai vizsgálatok történhetnek meghatározott idôtartamonként (például óránként) vett nyerstej,
vagy a tisztítás hatékonyságának ellenôrzésére az utóöblítô vízbôl származó minták vizsgálatával. Célszerû a kétféle mintavételt összekapcsolni és a vizsgálatokat negyedévenként
megismételni. A mintavételek helyét, számát,
idôpontját stb. az üzem szakembereinek

kell megállapítaniuk, a helyi sajátosságok
messzemenô figyelembevételével.
A nagyobb tejfeldolgozó üzemekben ez napi feladat kell, hogy legyen (pl. mikrobiológiai
laboratórium kialakítása).
A tejtermelô és feldolgozó üzemekben jól
alkalmazható, az ún. gyors ATP vizsgálati
módszer, amelynek segítségével néhány perc
alatt érzékelhetô eredményt kapunk. A vizsgálat lényege azon alapszik, hogy az élô sejtek adanozin-trifoszfátot (A. T. P.) termelnek,
amely a sejtek anyagcseréjének terméke.
Megfelelô enzim hozzáadásakor fényreakció
játszódik le, amelyet lumino-méter segítségével mérni tudunk. Tisztítás és fertôtlenítési
munka után vett utóöblítô vízben való jelenléte esetén a munkát célszerû megismételni.
A vizsgálati eredmények elemzése után a
tisztítási és fertôtlenítési utasítást, illetve
technológiát az elérendô célnak megfelelôen,
ha szükséges, át kell dolgozni. (Például: elsô
osztályú, extra vagy szuper extra tej termelésének biztosítása, idônként végzett sajtgyártás, stb.). A gyakorlat számára ma már egyszerûen kivitelezhetô, gyors, olcsó, és pontos
mikrobiológiai tesztek is rendelkezésre állnak.
A mintavételezések elôtt célszerû megállapítani az úgynevezett „kritikus pontokat”,
ahonnan a fázisvizsgálatok céljára a mintákat
venni kell. Ezek kijelölése a tejfeldolgozó üzemekben nélkülözhetetlenek, mégpedig a
HACCP rendszer biztonságos üzemeltetése
szempontjából. Ezekre a helyekre – ha mód
és lehetôség van – célszerû gôzzel vagy egyéb
módon sterilezhetô mintavételi csapokat felszerelni és a mintákat – a kifolyó tejjel vagy
tejtermékkel történô hûtés után – ezeken keresztül átfolyatva venni. Mintavételezés elôtt
ezek „sterilizálása” (pl. le lángolása), viszont
nélkülözhetetlen. A mintavételezés során az
érvényben levô, a tejre és tejtermékekre vonatkozó „Mintavételi Szabvány” elôírásait is
figyelembe kell venni.
A korábbi években végzett vizsgálataink
szerint a több órán át végzett fejések során –
fôleg a nyári hónapokban – a fejés negyedik,
ötödig, órájától kezdve általában nagymérvû
csíraszám-növekedéssel lehet számolnunk.
Ezért célszerû a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy ilyenkor a fejést megszakítjuk, és
egy tisztítási és fertôtlenítési fázist beiktatunk.
Tapasztalataink szerint a tejtermelô üzemekben is célszerû évenként két-három alkalommal vizsgálni a gyakorlati sterilitás megközelítésének meglétét. Gyakorlati sterilitáson
azt értjük, hogy a tisztított felületrôl eltávozó
utóöblítôvíz összes-csíraszáma annyi, vagy
eggyel kevesebb, mint az utóöblítéskor felhasznált kút- vagy csapvíz összes-csíraszáma,
és egészségre ártalmas mikrobákat nem tartalmaz.
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A tejfeldolgozó üzemekben a tisztitás-fertôtlenítés utáni gyakorlati sterilitás megléte
alapfeltétel a késztermékek megfelelô mikrobiológiai minôségének biztosítása céljából.
Az üzemi tisztítási és fertôtlenítési utasításban külön meg kell határozni a naponta, illetve a hetenként kézi úton végzendô tisztítási
mûveleteket is. Közismert, hogy a berendezések egyes alkatrészeinek csatlakozásainál a
csapok, a csôcsonkok, a szelepek mellett
vagy a kissé egyenetlenné vált gumifelületeken a tisztító- és fertôtlenítôszeres oldatból
szervetlen sók, esetleg tejmaradványok rakódhatnak le, amelyek a baktériumok megtelepedési és szaporodási gócaivá válhatnak.
Ezeket rendszeresen szét kell szerelni, és kézi úton el kell takarítani.

A fejôberendezés
idôszakos tisztítása
z A hetenkénti tisztítás feladata a rejtett szennyezôdések eltávolítása, továbbá a fejôkészülék alkatrészeinek ellenôrzése, a hibás vagy pihentetést igénylô részek kicserélése. A heti
tisztítás és ellenôrzés munkájában a napi tisztítást végzô dolgozón kívül a gazdaság fejôgépkarbantartó szerelôjének is részt kell vennie.
A fejôkelyhek szétszerelésekor ügyeljünk
arra, hogy az egyes alkatrészek ne sérüljenek
meg. A fejôgumikat, tejtömlôket és egyéb tejjel érintkezô gumialkatrészeket lúgos oldatban, kefével alaposan tisztítsuk meg. Közben
ellenôrizzük, nincsenek-e rajtuk repedések, a
fejôgumik nem deformálódtak-e stb. A gumi
„öregedését” fôként a zsírok és az oxidálószerek okozzák. A gumi felületére került és bomlásnak indult tejzsír, továbbá a tôgybimbók
faggyúmirigyeinek váladéka és a tôgykenôcsök zsírnemû anyagai gyorsan a gumiba szívódnak. Az elhanyagolt fejôgumik eredeti tömegük felét kitevô mennyiségû tejzsírt is magukba szívhatnak. Ilyen állapotban duzzadtak,
gyakran kellemetlen szagúak, zsíros tapintásúak, és a felületük kissé síkossá válik.
z Az „öregedett” gumik felülete megrepedezik, és a baktériumok számára kitûnô búvóhelyet, szaporodási gócot nyújt. Az apró résekbe
jutott csírák a fertôtlenítôszerektôl jórészt védettek, fejés közben pedig a lüktetô mozgás
hatására az áramló tejbe kerülnek. Az ilyen
repedezett, porózus felületû gumikat igen nehéz csírátlanítani, helyesebb, ha azokat kicseréljük. A tejjel érintkezô gumik öregedése úgy
késleltethetô, hogy a heti tisztítás alkalmával
leszerelt gumikat a lúgos oldatban nyeles kefével alaposan megtisztítjuk, majd néhány napig 2-3%-os töménységû, de aktív klórt nem
tartalmazó tisztítólúgos oldatban áztatjuk, öblítésük és megszáradásuk után pedig tároló

szekrénybe helyezzük. A fejôkészülék átlátszó
alkatrészein a tisztító- és fertôtlenítôoldat sótartalmának kiválása következtében gyakran
szürkésfehér bevonat képzôdik. Ennek eltávolítására 0,5-0,8%-os savas kémhatású oldatot használjunk.
A heti tisztítás alkalmával a kollektort is szét
kell szerelni, csôcsonkjait meg kell tisztítani,
és a szállítólevegô furatának átjárhatóságát is
ellenôrizni kell.
A pulzátorokat – így a pneumatikus üzemelésû berendezéseket, továbbá a villamos pulzátorokat egyaránt – szakképzett szerelôk
tartják karban.
Lemezes hôcserélô készülékek használata
során a lemezekre szennyezôdés rakódik le.
Ezek többnyire albumin, globulin, tejcukor,
kazein, sók és ásványi anyagok. Mivel a tisztítás során lúgos oldattal nem minden szennyezôdés távolítható el, a visszamaradó részeket savas oldattal kell eltávolítani. Ezeket a
berendezéseket célszerû negyedévenként
szétszerelni, kézi tisztítással elmosni, az esetleges lerakódásokat eltávolítani és a hibás
gumitömítéseket kicserélni.
A tejfeldolgozó üzemekben a csöves és lemezes hôcserélôket a tejfeldolgozás befejezése után cirkulációs berendezés használatával,
el kell mosni. Erre a célra legtöbb esetben
nátronlúgot, illetve salétrom-savat használnak. A berendezést idônként szét kell szerelni, és kézi úton is ki kell takarítani.
A tejhûtô és tároló tartályokat egyenként
kell tisztítani és fertôtleníteni. A kis ûrtartalmú, nyitott tartályokat a korábbiakban leírt
tisztítási mûveletek alkalmazásával kézi úton
kell elmosni.
A nagy nyitott, illetve zárt tejtároló tankokat beépített vagy kézzel behelyezhetô és
mozgatható szórófejek segítségével tisztítjuk. Ez utóbbiakat úgy kell elhelyezni és mûködtetni, hogy a tartály belsejében minden
részrôl, a benne lévô szerelvények (keverôk,
elosztók, hômérô, szellôzôcsonkok stb.) felületérôl a tejmaradékokat eltávolítsák, a
lerakódások képzôdését megakadályozzák.
A tárolótartályok tisztítási programját úgy kell
kidolgozni, hogy a tisztítás hatásfokát ellenôrzô vizsgálatok eredményei alapján lehessen a hômérsékletet, a mosási idôtartamot,
a tisztítószerek koncentrációját beállítani.
Egyben meg kell határozni az esetlegesen
szétszerelést igénylô és kézzel végzendô tisztítások mûveleteit is.

A helyiségek tisztítása
és fertôtlenítése
z Naponta végzett tisztításkor a takarítást a
helyiségek, illetve padozatok lomtalanításával
(sepréssel) kezdjük. Minden mûszak után a

keletkezett szennyezôdésektôl függetlenül folyamatosan felmossuk a padozatot, amelyre
a berendezések tisztítása során felhasznált és
felfogott tisztító folyadékot is fel lehet használni. A padozat esetleges redôzetét és hézagolását alaposan kisúroljuk, pl. nyeles súrolókefe segítségével. Felmosás után a mosószer
maradványait vízsugárral eltávolítjuk. Ezután
pl. 2-5%-os nátrium-hipoklorit vagy klórmész
oldatával fertôtlenítünk. A bûzelzáró aknaszem környékére tömény por alakú klórmeszet szórunk be. A fertôtlenítô oldatot kb.
15-20 perces behatás után vízsugaras öblítéssel távolítjuk el a padozat felületérôl.
A tisztítást – elsôsorban a tejfeldolgozó üzemekben – padozattisztító gépekkel, a falak,
csempék mosását pedig mozgatható és váltakozó nyomással mûködtethetô különbözô
szórófejek alkalmazásával üzemelô, erre a
célra kifejlesztett berendezésekkel is végezhetjük. A helyiségek rendben tartásához hozzátartozik azok rendszeres szellôztetése is.
Hetenkénti tisztítás: a nyílászáró szerkezeteket és a falburkolatokat általában folyamatosan tisztítjuk és fertôtlenítjük olyan módon, hogy minden helyiség hetente legalább
egyszer sorra kerüljön. A mosásra és fertôtlenítésre használt oldatok töménysége, illetve mûveletei az általános részben leírtak
szerint történik.
Idôszakos munka a rovarok (legyek) elleni
védekezés. E feladat során meg kell akadályozni, hogy a rovarok, rágcsálók az üzembe
bejuthassanak. Szúnyoghálókat, légycsapdákat kell felszerelni, és a szennyvízaknák
nyílásait lefedni. Meg kell keresni a rágcsálók búvóhelyeit, a búvó nyílásokat be kell
tömni. A rendszeres féreg- és rovarirtásról
feltétlen gondoskodni kell.
Szükség szerint rendszeresen el kell végezni az épületek fal-felületeinek ún. „penésztaszító” vegyszerekkel történô meszelését.

A környezet tisztítása
z A környezet tisztítását általában a munkakezdés elôtt vagy után végezzük. Ennek során kell elvégezni az utak szükséges portalanítását, télen a hó eltakarítását. A keletkezett szemetet naponta összegyûjtjük,
szeméttároló helyre visszük, és onnan rendszeresen el kell szállítani. A szeméttárolók
zártak legyenek. A burkolt udvari felületeket
a szükségnek megfelelôen, de hetente legalább egy alkalommal fel kell mosni. A szeméttároló helyeket és tárolókat rendszeresen tisztítani és fertôtleníteni kell. Idôszakos
feladat az udvar általános lomtalanítása és
a zöld felület gondozása.
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Negyven éve szolgálja a tejtermelô gazdaságokat
a törökszentmiklósi Taurina-Agrár Kft.
Az 1976-ban alapított, 1991-ben társasággá
alakult Taurina Agrár Kft. dupla jubileuma
alkalmából partnertalálkozót szervezett
Alcsiszigeten, március 23-án. Mrena Sándor,
a cég ügyvezetô igazgatója köszöntötte
a meghívottakat, majd röviden összefoglalta
a negyven év történetét.

H

angsúlyozta: az egy emberöltônyi múltnak a legfontosabb tanulsága az, hogy a gazdaságok részérôl mindig
bizalommal voltak a cég iránt, munkakapcsolatukat a
kölcsönös segítôkészség jellemezte. Ennek köszönhetô, hogy a
rendszerváltozás viszontagságos idôszakát is át tudták vészelni,
majd a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetôen mind a mai
napig versenyképes szolgáltatást tudtak nyújtani.
z A Taurina Agrár Kft. szakembergárdája jól összeszokott közösséget alkot, munkájukat nagy szakmai tapasztalat jellemzi,
amely folyamatosan az állattartó telepek korszerûsítését célozza. Elsôsorban a szarvasmarhatelepek fejôgépekkel, tejhûtôgépekkel történô ellátását végzik a tervezéstôl a telepítésen keresztül a szervizelésig. A világvezetô fejôgépgyártójának, a svéd
DeLaval cégnek a kizárólagos képviseletét látják el Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. Hasonló feladatkörrel mûködtetnek képviseletet Erdélyben is. A fejôgép és a tejhûtô szervizelése mellett mûködik
a szaktanácsadói és kereskedôi hálózatuk is. Forgalmaznak
mosószereket, tisztító és állatápolási eszközöket, tôgyfertôtlenítô szereket. Felhasználói szaktanácsadással is szolgálnak
a hozamfokozók, problémamegoldó takarmány-kiegészítôk és
silótartósítók felhasználásához.
z A DeLaval képviseletében a Taurina-Agrár Kft. fontosnak tartja a korrekt együttmûködést, a néhány állatot tartó gazdákkal
és a több száz férôhelyes telepek képviselôivel egyaránt. Számos telepi rekonstrukciót valósítottak meg. A telepi korszerûsítéssel kapcsolatos beruházásokat a tervezéstôl a kivitelezésig
vállalják, majd azt követôen folyamatos ügyeleti rendszer mûködtetésével biztosítják a berendezések üzembiztonságát,
vevôszolgálatát.
z A törökszentmiklósi telephelyen 600 m2-es, fémipari termékek gyártására szakosodott üzemet mûködtetnek. Elsôsorban
az állattartó telepeken használatos, szénacél és rozsdamentes
anyagból készült eszközöket gyártják. A törökszentmiklósi üzemükben készül az országban felhasználásra kerülô tôzi horganyzott fejôházi állásszerkezetek kétharmada. A saját fejlesztésû szarvasmarha-lekötô szerkezetük, fûthetô önitatójuk és a
pihenôbokszaik az ország számos tejtermelô gazdaságában
megtalálhatók. Gyártanak még különféle terményszállító csigákat, szállítószalagokat és magtárfeltöltô rendszereket is.
z A partnertalálkozó további részében tartalmas szakmai elôadások hangzottak el az ágazat idôszerû kérdéseirôl, amelyeket – képek közreadásával – az alábbiakban mutatunk be.
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1. A partnertalálkozó résztvevôi tartalmas szakmai
elôadásokat hallgathattak a nehéz helyzetben lévô ágazat
aktuális kérdéseirôl
2. Mrena Sándor a Taurina-Agrár Kft. ügyvezetô igazgatója
3. Gergely Edit a DeLaaval Kft. ügyvezetô igazgatója
ismertette a DeLaval több mint 130 éves történetét,
bemutatta a legújabb fejlesztéseket, és méltatta a TaurinaAgrár Kft-vel elért közös sikereket.
4. Dr. Rózsa László, az Organit Kft. szakmai igazgatója
tartott elôadást az állategészségügyi szemléletû takarmányozásról és az így elérhetô költségtakarékosságról
5. Vári Attilának, a MOSZ szaktanácsadójának elôadása az
állattenyésztési ágazat fejlesztési lehetôségeire világított rá,
a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 közötti idôszakában,
a rendelkezésre álló támogatási feltételek ismeretében.
6. Dr. Kovács Péter, a SZIE Állatorvos-tudományi kar
tanársegédje elôadásában bemutatta a fejôgépek mûködése
és a tôgygyulladás összefüggéseit. Érdekes és tanulságos
példákkal mutatott rá a rendszeres karbantartás és
vevôszolgálat fontosságára, valamint annak költségcsökkentô hatására.
7. Tóth Tamás, a DeLaval Kft. termékfelelôse elôadásában
ismertette a DeLaval InService program szerint elvégzendô
szakszerû, megelôzô karbantartás módját és fontosságát.
Az eddigi tapasztalatok szerint az InService program
igénybevevôinek nem költséget jelentett a karbantartásra
kifizetett pénz, hanem annak többszörösét jelentô
megtakarítást.
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Fehéroroszország (Belarusz
Köztársaság) tejgazdasága
Az Észak-Kelet Európában fekvô Fehéroroszország
(amelynek nevére a magyar diplomáciában a Belarusz
megjelölést használják) területe 208 ezer négyzetkilométer,
azaz több mint kétszer nagyobb Magyarországnál, de
csupán 10,3 millióan lakják. Fôvárosa, Minszk 1200 kilométerre fekszik Budapesttôl, az idôeltolódás plusz egy óra.

F

ehéroroszország tejtermelésérôl mindezidáig kevés információ
jutott el Magyarországra. Pedig érdemes lenne jobban odafigyelni erre a
hazánkkal nagyjából azonos lélekszámú
és a tejgazdaság területén látványos
eredményeket felmutató országra, ahol
azonban termelés-finanszírozási és tejértékesítési gondok is jelentkeznek. Az
egykori szovjet tagköztársaság az utóbbi
három év átlagában elért 6,5 millió tonnás kibocsátásával a világ tejtermelésébôl nem egészen 2 százalékkal, exportjából 4,2-4,5 százalékkal, vajexportjából
viszont több mint 8 százalékkal részesedik. Vajexportja 2015-ben a Daily News
hírportál orosz nyelvû változatának ez év
február 4-ei híradása szerint 56.204
tonnát tett ki, ezzel, az USA-t is megelôzve, a világon a harmadik helyen áll
Új-Zéland (438.770 tonna) és az EU
(174.026 tonna) után. Az egy lakosra jutó tejkibocsátást tekintve pedig (Új-Zéland, Dánia és Litvánia után) a negyedik
helyet foglalja el a világban. Hazánkban
ez utóbbi mutató a fehéroroszországinak
kevesebb mint egyharmadát teszi ki.
z A belarusz tejszektor jelenlegi helyzete
a szovjet örökség, valamint a függetlenség elnyerése utáni gazdasági kényszer
eredményeként alakult ki. A szovjet tervgazdaság az egész Unió tejellátásában
jelentôs szerepet osztott le Fehéroroszországra, amely ennek révén, az önállósulás után több mint 5 millió szarvasmarhát, ezen belül 2,1 millió fejôstehenet
örökölt. Ezekbôl mára összesen 4,3 millió szarvasmarha és mintegy 1,6 millió
tehén maradt. Az országban tartott
szarvasmarha fajtákról nincsenek megbízható adataink, annyit biztosan lehet
tudni, hogy az állomány nagy részét a
helyileg kikeresztezett fekete-tarka fajták
teszik ki. Azt is meg kell jegyezni, hogy az

államközösségbôl való kiválás a fehérorosz gazdaság jelentôs meggyengülésével járt együtt, mivel az ásványkincs lelôhelyek és az energiaforrások nagy része
az ország határain kívül maradt, sôt a
mezôgazdaság adottságai is meglehetôsen kedvezôtlenek. A híres csernozjom
talajok pedig – amelyek szinte trágyázás
nélkül is ontják az értékes és egyre nagyobb keresletnek örvendô gabonát –
többnyire Oroszországhoz és Ukrajnához
kerültek. Az északon agyagos, a középsô
országrészben homokos, a délen pedig
homokos és tôzeges talajok termékenységének biztosításához nagyarányú meszezésre, mûtrágyázásra és jó talajmegmunkálásra lenne szükség.
z A belarusz mezôgazdaságra az állattartás túlsúlya jellemzô. Ezen belül kiemelkedik a fôként fekete-fehér fajtájú szarvasmarha tartása. A szovjet idôkben jelentôs juhtenyésztés (1941-ben 2,5 millió; 1980-ban 500 ezer) szinte teljesen
megszûnt; 2000-ben 92 ezer egyed volt
az állomány, amelynek 90 %-át magángazdálkodók tartották, hasonlóan a
csekély (58 ezer) kecskeállományhoz.

z Búzatermesztésre alkalmas talajú terület gyakorlatilag alig van. A fô gabonanövényük az árpa és a rozs (egyenként
800-900 ezer ha). Fôleg délen sok a
mocsár, amelynek csak egy részét alakítottak át mûvelésre alkalmassá vízlevezetéssel. A csernobili katasztrófa is erôsen visszavetette a mezôgazdasági termelést, mivel éppen az ország legjobb termôképességû területeit sújtotta.
A mezôgazdaság és az állattartás szempontjából nagy jelentôséggel bír a legnyugatabbi belarusz körzet, a Kamjanyeci járás, amelynek gazdasága mezôgazdasági és élelmiszeripari jellegû, elsôsorban tejtermelô szarvasmarhatartásra
szakosodva, de fontos ág a hústermelés,
a cukorrépa- és a burgonyatermesztés
is. Ide összpontosul a sajtgyártás tekintélyes része is (évente mintegy 4 ezer
tonna), amelyet a viszokajei sajtüzem és
a breszti tejkombinát kihelyezett kamjanyeci üzeme képvisel.
z Az országban megtermelt tej egyre nagyobb hányada kerül feldolgozásra. Az
iparilag feldolgozott tej részaránya a
Milknet hírportál orosz nyelvû változatának ez év február 4-i számában megjelent értékelés szerint 2015-ben már
meghaladta a 6 millió tonnát, azaz a teljes mennyiség 93 százalékát, a maradék
mennyiség elsôsorban a lakosság tej- és
tejtermék ellátására, napi fogyasztásra
került. Ugyanezen értékelés szerint
2015-ben a megtermelt mennyiség 33
százalékából vajat (kereken 120.000
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tonnát), 30 százalékából sajtot
(közel 170.000 tonnát) 18-20
százalékából pedig tejport állítottak elô. Az utóbbi egy év alatt
a fehérorosz sajtkibocsátás 23,
a vajtermelés 16, a sovány-tejpor kibocsátás több mint 60
százalékkal (120.000 tonnára)
nôtt. A tejpor csaknem teljes
egészében exportra kerül, tekintettel annak korlátlan eltarthatóságára és az egyéb tejtermékekkel szembeni sokkal egyszerûbb szállíthatóságára.
z Fentiek alapján az állattartás és ezen
belül a tejhasznú szarvasmarha-tartás
fontossága Fehéroroszországban jelentôsen megnôtt, és az a nemzetgazdaság
meghatározó szektorává lépett elô. Mezôgazdasági adottságai gyakorlatilag erre
kényszerítik az országot. Bôven jut hely a
takarmánytermesztésre, mivel a gyenge
talajokon mûködô fehérorosz gabonatermesztés tulajdonképpen nem foglalja el
a földeket más kultúráktól, sôt az ország
belsô szükségletét sem minden évben
képes elôállítani, exportra pedig nem is
gondolhat. Ugyanakkor az ország mezôgazdaságilag hasznosított területének
mintegy 35 százalékát rétek és legelôk
teszik ki (a több mint 30 százaléknyi erdôsültség mellett). A belarusz gazdaság
irányítói helyesen ismerték fel az állattartásban lévô lehetôségeket, és a mezôgazdasági fejlesztések tekintélyes részét
abba csoportosították át. Jelenleg a tejtermelés állítja elô az ország teljes mezôgazdasági termelési értékének 25 százalékát, és foglalkoztatja a mezôgazdaságból élôk 30-35 százalékát, és veszi fel az
országban felhasznált takarmánymennyiség 38 százalékát. Angol nyelvû hírportálok azért is látnak biztos jövôt a fehérorosz tejszektorban, mert abban állami
vezetôk, illetve hozzájuk közel álló üzleti
körök is saját tôkebefektetéssel vesznek
részt. (Vö.: Belarus Digest, 2015. szeptember 23.). Ilyen személynek tekinthetô Jauhen Baskin, az ország legnagyobb
szarvasmarha telepének, valamint Alexander Masenszky, egy másik nagy tejtermelô üzemnek a tulajdonosa.
z Fehéroroszországban jelenleg 1300
nagyüzemi tejtermelô gazdaság mûködik, amelyekben az egy tehénre jutó
éves tejhozam 4.000 és 7.000 kg között
mozog, a tejelô állomány 8-10%-át magában foglaló egyéni kisüzemekben viszont az átlagos tejhozam 2.500 kg alatt

marad. Az Ekonomika orosz nyelvû hírportál ez év január 21-i számában megjelent közlemény szerint Leonyid Zajac,
mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszter ez év januárjában bejelentette, hogy
a kormány 2020-ig 9.2 millió tonnára
akarja emelni az ország éves tejkibocsátását. Ennek érdekében a szálastakarmány-termô területek és az abraktakarmány import számottevô növelését a tejelô állomány genetikai teljesítôképességének és állategészségügyi ellátásának
javítását, valamint a tartási feltételek további korszerûsítését tervezik.
z 2015-ig az országban megtermelt tej
mintegy 55 százaléka – többnyire feldolgozott formában – exportra került.
A szektor óriási súlyát jelzi, hogy a tejtermékek exportértéke az utóbbi két évben
meghaladta az egymilliárd dollárt, és
mintegy 68 százalékkal részesedett a
teljes fehérorosz mezôgazdasági exportból. A kormányzat azt is helyesen ismerte fel, hogy a tejtermékek nemzetközi piacain csak akkor lehetnek versenyképesek, ha világszínvonalon álló tartási körülményeket, szupermodern fejô- és tejfeldolgozó berendezéseket alkalmaznak,
amelyeknek nagy részét egyelôre csak
külföldrôl tudják beszerezni. Ezért a kormány 2011-ben 9.500 milliárd rubeles
(1 fehérorosz rubel ~ 0,0132 Ft) költségelôirányzattal egy nagyszabású fejlesztési tervet hirdetett meg, amelynek
keretében eddig (bár a megvalósítás forráshiány miatt a tervezettnél lassabban
halad) mintegy 500 korszerû tejtermelô
üzem, ezen belül 170 mintagazdaság
felépítését, illetve korszerûsítését végezték el. Kifejezetten az építési és felújítási munkák kivitelezésére 200 speciá-lis építô-szerelô brigádot hoztak létre. A 170 mintagazdaságban az egy tehénre jutó éves tejhozam meghaladja a
7.000 kg-ot.

z Az ország tejtermék-exportjának két komoly problémával kell
megküzdenie. Az export közel
90%-a ugyanis Oroszországba
irányul, ami veszélyes lehet egy
orosz importkorlátozás esetén,
erre már (higiéniai okokra és az
európai tejtermékek reexportjának gyanújára, illetve kivédésére
hivatkozva) volt példa. Maga
Oroszország WTO csatlakozása
is hátrányosan érintette a fehéroroszokat, mert az oroszok
nem adhattak számukra nagyobb
kedvezményt, mint bármely más
beszállító számára. Ezért a belarusz tejszektor egyik fô törekvése új piacok keresése. Régebb óta jelentôs kereskedelmi
partner, illetve vásárló Kazahsztán, bizonyos mennyiségeket már szállítottak
Izraelbe, arab országokba és Kínába is.
A tejporgyártás gyors felfutása is a tengerentúli exportlehetôségeknek tudható
be. A súlyos tejellátási gondokkal küzdô
Venezuela a legutóbbi 5-6 évben mintegy 50.000 tonna belarusz tejport vásárolt, többnyire vitaminokkal dúsítva.
Másrészt gondot jelent a viszonylag szûk
termékválaszték, mivel a vaj- és sajtgyártás magas aránya miatt kevés alapanyag
marad a magasabb egységárú termékekre, de hiányoznak ehhez a korszerû gyártó berendezések is.
z Magyar szempontból két ok miatt érdemes a fehérorosz tejgazdaságra jobban
odafigyelni. Az ország egyelôre a tejtermékek világpiacán komoly riválisunk, de
elôbb-utóbb a partnerünk lehet. Az orosz
embargó ugyanis a jelenlegi formában aligha tartható fenn hosszú ideig, és ha a hatalmas orosz piacon bármilyen kiskapu nyílik, akkor a bejutáshoz nagy segítséget
nyújthat a fehérorosz közvetítés. Másrészt
Fehéroroszországnak égetô szüksége van
tejelô állományának genetikai frissítésére,
valamint a takarmányellátás javítására, a
tejtermelés hatékonyságának, azaz más
exportôrökkel szembeni versenyképességének javításához. Ezért a közeli jövôben
komoly esély van a magyar tenyészállat export újraindítására, amely néhány évvel ezelôtt egy vírusfertôzés miatt szakadt meg.
z Az alábbi képek a belarusz sajtgyártás
fejlettségét mutatják, amely már kékpenészes sajtot is képes elôállítani. Más
kérdés, hogy meddig használhatja a
Rockfort elnevezést.
2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
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Galacticus 2. tejhigiéniai, tejminôségügyi és
tejvizsgálati tanácskozás Székelyudvarhelyen
Az öt évvel ezelôtti, Farkaslakán megtartott elsô ilyen jellegû találkozó folytatásaként
került sor a tanácskozás megtartására április 8-9-én, Székelyudvarhelyen. A rendezvény
fô szervezôi: az Udvarhelyszéki Mezôgazdászok Egyesülete, a Gyulafehérvári
Caritas-Vidékfejlesztés és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata voltak.

A

tanácskozást a város vezetôi részérôl Benedek Árpád Csaba alpolgármester köszöntötte.

z Tánczos Barna szenátor, a Román
Parlament RMDSZ szenátusi frakcióvezetôje is üdvözölte a résztvevôket. Mondandójában kiemelte, hogy a gazdák és
a fogyasztók közti kapcsolatban, amely
egy igen hosszú értékesítési lánc, a
tejhigiénia azért fontos kérdés, mert
a termelô már nem tud felelôsséget
Dr. Ferenczy Ferenc
Jakab István MAGOSZ elnök, az
nyugállományú fôállatorvos
Országgyûlés alelnöke köszönti
vállalni a megtermelt tejért, hiszen
a konferencia menedzsere
a konferenciát
megszakadt a kapcsolata a fogyasztóval, ezért ezt a rendszert mûködtetni
kell, egy ekkora piacon nem lehet másképp cselekedni.
állatok tartása és a környezetvédelem, a helyi vendéglátás és
tejtermelés, a tej és a tejtermékek szerepe, valamint a vidékz A magyarországi résztvevôk nevében Jakab István, a MAGOSZ fejlesztés témakörökben tartottak elôadásokat. Az elôadók köelnöke, az országgyülés alelnöke a tejvizsgálati konferencián ki- zött ott volt az európai hírnévvel rendelkezô, a bécsi Állatorvosi
fejtette, hogy az európai uniós tejkvótarendszer megszûnése Egyetem Genetikai Intézetében tevékenykedô Gottfried Brem
idézte elô az ágazati válságot, ami nemcsak az itteni, hanem professzor is, aki bizonyos rákos megbetegedések tejtermékeka nyugat-európai tejtermelô gazdákat is súlyosan érinti. Ebben kel való gyógyítását kutatja.
a helyzetben a magyar kormány igyekszik támogatni a magyarországi gazdákat, hogy át tudják vészelni a mostani idôszakot.
z A rendezvényre meghívást kapott a Tejgazdasági Szemle is,
így a tanácskozás résztvevôi elsô kézbôl kaptak tájékoztatást
z A kétnapos rendezvényre a helyi elôadók mellett Magyaror- arról, hogy a szaklap miként foglalkozik az ágazat sokszínû
szágról és Ausztriából is érkeztek szakemberek, akik a tejelô tevékenységének bemutatásával.
z A rendezvényre meghívták a Hargita megyében tevékenykedô
86 szarvasmarha-tenyésztô egyesületet és a tejfeldolgozó üzemek képviselôit is. A tanácskozás részeként bivaly-, juh- és
tehéntejbôl készült termékek kiállítására, kóstolására és díjazására is sor került.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Prof. DR. HC. Gottfried Brem a bécsi Állatorvosi
Egyetem Genetikai Intézetébôl a tej összetételének
molekár genetikai megváltoztatásának
lehetôségeirôl tartott elôadást Prof. emeritus
Dr. Seregi János szakmai tolmácsolásával

A konferencia szünetében az erdélyi sajtkészítôk
mutatták be termékeiket
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Francia sajtmester Etyeken
Hegedûs Imre a Bicskei Zrt. igazgatójának kezdeményezésére a KKASE-Sajtkészítôk Egyesületének szervezésében
4 napos sajtkészítô képzés került megszervezésre az
etyeki sajtút állomáson. A képzés a gyakorlott sajtkészítôk
szakmai továbbképzését szolgálta. Az április 5-én
kezdôdött tanfolyam elsô napján az elméleti ismeretek, majd
pedig a gyakorlati képzésen a Morbier, a Comté és
a Mont d’Or típusú sajtok készítésének oktatása zajlott.
A haladó sajtkészítô képzés oktatója Lionel Guerin,
francia sajtmester volt.

Konzultáció közben

A

képzés folyamán lehetôség
adódott arra, hogy Kovács Lászlónak a Sajtkészítôk Egyesületének elnökének segítségével a sajtmester bemutatkozzon lapunknak.
Arra kértem, mondja el nekünk:

z Hogyan indult el ezen a pályán, és
miként vált a sajtkészítô szakma
mesterévé?
z Én egy paraszt családban nôttem fel,
szüleimnek gazdaságában dolgoztam
egészen 18 éves koromig. A sajtkészítéssel kapcsolatos érdeklôdés már gyermekkoromban kialakult bennem, ez motivált arra, hogy elmenjek dolgozni egy
tejfeldolgozó gazdaságba. Ott tehén és
kecsketejbôl készítettünk sajtokat. Kedvemre való volt a feladat, ezt észrevette
az üzem vezetôje is és azt javasolta,
hogy képezzem magamat, tanuljam meg
ezt a mesterséget magasabb szinten.
Megfogadtam a tanácsát és elkezdtem
tanulni a szakmát a Jura megyében Poligny városában (Genftôl 100 km-re található) szakirányú képzést adó iskolában. Két évig tartott a képzés, utána
még egy évig tanultam az oktatás technikáját. Ezt követôen visszakerültem a
képzést adó iskolámba és ott a sajtkészítést oktattam.

z A sajtkészítés elméleti és gyakorlati oktatásával közel negyven évig foglalkoztam. Az iskolai képzésen túl a Franciaországban nagy számban mûködô sajtkészítô mûhelyekben is oktattam, ahol
mindenfajta tejtermék így például a friss
sajtok, joghurtok, camembert típusú sajtok vagy akár az érlelt sajtok készítését
tanítottam. Ezekbe a sajtkészítô mûhelyekbe az iskola képzési módszerét ismertettem meg, melynek eredményeként a résztvevôk a szakma elsajátítását
intézményünkbe folytatták. A hazai résztvevôk mellett az iskola mintegy 60 országból fogadja képzésre a tanulókat.
Ennek eredményeként a nyugdíjazásomig eltöltött 40 év alatt szerteágazó
nemzetközi kapcsolatokra is szert tettem. A nálunk tanult külföldi sajtkészítôk
közül többekkel a kapcsolat mind a mai
napig megmaradt, nyomon követem és
segítem szakmai fejlôdésüket.
z Hogy került kapcsolatba a magyar
sajtkészítôkkel?
z Nagyon egyszerû ennek a története.
Hegedûs Imre megkeresett egy poligny
céget, mely sajtkultúrák és sajtkészítés-

Kovács László, a KKASE Sajtkészítô
Egyesület elnöke Lionel Guerin
francia sajtmester társaságában

Készül a sajt
hez szükséges eszközök forgalmazását
végzi és kérte, hogy ajánljanak neki sajtkészítés oktatásával foglalkozó szakembert. Így kerültem én képbe és most
ezért tudok itt lenni és szakmai képzést
tartani a tanfolyam résztvevôinek.
z Mióta tart ez a kapcsolat?
z Az elôzô évben került sor a kapcsolat
felvételére, melynek már kézzelfogható
eredményei vannak. Tavaly októberben
voltam itt elôször és tanácsokat adtam
Hegedûs Imrének abban, hogy sajtjainak
készítésekor a technológiai akadályok
kezelésével a sajt minôsége a kívánt módon változzon.
z Milyen benyomásokat szerzett a magyarországi sajtkészítésrôl és hogyan
tervezi a további együttmûködést?
z Nincs átfogó ismeretem a magyar sajtokat illetôen, eddig még csak Hegedûs
Imre sajtjait volt módomban megismerni.
A magyar vásárlók is, mint szerte a világon az emberek új íz élményekre vágynak, szeretnék, ha szélesebb lenne a kínálat. Ezért elhatároztuk, hogy a mostani ittlétem alatt „összerakunk” egy új sajtot az új magyar tehénsajtot. Májusban
ismét itt leszek és értékelni fogjuk majd
az új sajt készítésének tapasztalatait.
Részt veszek majd az ôszi sajtmustrán,
ott a kóstolások révén átfogóbb képet
kapok a magyar sajtokról. Folytatjuk májusban a most elkezdett tanfolyamot, sor
kerül majd ismét nyolc fô sajtkészítési ismereteinek bôvítésére.
z Javasolni szeretném az Egyesületnek,
hogy egy a sajtkészítés technológiájában
nagy tapasztalatra szert tett munkatársamat is vonjuk be a következô tanfolyamokon tartott oktatásba.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A Túró Rudi reneszánsza
A csokoládé bevonatos túró desszertet több mint ötven éve
kezdték el gyártani, egy Szabolcs megyei tejüzemben.
Mára már a leghíresebb magyar tejtermékek közé emelkedett.
Az itthon és külföldön egyaránt szinte párját ritkító,
versenytárs nélküli túró desszert, amely a nagy fehérje
tartalmával és a tej bioaktív anyagainak gazdag tárházával
tûnik ki az édes ízû élelmiszerek közül. Az egészséges
és korszerû táplálkozás ismérveit messzemenôen teljesíti
mind a gyermekek, mind a felnôttek körében.
A TÚRÓ ESZKIMÓTÓL
A TÚRÓ RUDIIG
z Az 1999-es évben elkészült Magyar élelmiszerkönyv Tej és tejtermékek címû vonatkozó fejezete a desszert jellegû sajtkészítmények körébe sorolja. Ezeket a
termékeket – önálló fogyasztáson kívül –
az étkezés utáni édességek (desszertek)
helyett javasolják fogyasztani. Az elôírások szerint a terméknek legalább 50%ban tej eredetû anyagot kell tartalmaznia
(pl. túró, vaj, tejszín, tejpor stb.). A termék desszert jellegét az ízesítô anyag rétegzett vagy bevonatként történô alkalmazása (pl. csokoládé bevonat stb.) adja. Az egész technológiai folyamat megfelelô hûtés alkalmazásával történik.
A bevonatos túró desszerteket a tej
eredetû termékrész összekeverése után
formázzák, majd csokoládé anyaggal bevonják. A gyümölcs-készítményekkel ízesített termékek esetében az ízesítô anyagok bevitele ugyancsak a formázáskor
történik. A termékek jelölésekor utalni
kell az ízesítô anyagra is (pl. sárgabarackos vagy mogyorós stb.). A megfelelô minôség biztosítása, illetve megóvása érdekében a gyártást és a kész termékek
tárolását folyamatosan 10 °C alatti hômérsékleten kell végezni.

masszába kevert, erôsen cukrozott, híg
túró felhasználásával készült, csokoládé
bevonatú desszert volt. A gyártás során a
vajas túrós alapmasszát lefagyasztották,
és csokoládéval bevonták. A hazai változat majdnem teljes egészében csak túrót
tartalmazó alapmasszára épült, amelynek kísérleti gyártását a Budapesti Tejipari Vállalat szakembereire bízták. Rövidesen kialakult egy új gyártó vonal is,
amelyen már nagy részben gépesített
formában állították elô a terméket. A berendezésbôl távozó szikkasztott terméket, az ún. „túró kígyókat” szemmértékre
darabolták, kb. 2 cm-es nagyságúra.
A részbeni gépesítés következtében a
termékek mikrobiológiai minôsége nagymértékben javult, ezért már egyhetes fogyaszthatósági idôvel forgalmazták. Mára teljesen önmûködô berendezésen
történik a gyártás és csomagolás, az
egész technológiai folyamat zárt rendszerben, hûtött körülmények között
megy végbe. Ma már 30 nap lejárati idô-

Gyerekek kedvence,
felnôttek öröme…
vel forgalmazzák, az elôírt hômérsékletû,
hûtôlánc betartása esetén. Hazánkban
évi 450 millió Túró Rudit gyártanak,
vagyis az ország minden lakosára 45 darab tejdesszert fogyasztása jut.
A történethez az is hozzátartozik, hogy
tizenkét évi próbagyártás után kapta
meg a végleges gyártási engedélyt a termék, és ezt követôen indulhatott meg a
folyamatos, nagyüzemi gyártás a Mátészalkai Tejüzemben. Ebben az idôben
három mûszakban történt a gyártás, és

A GYÁRTÁS KEZDETÉNEK,
ÉS JELENLEGI HELYZETÉNEK
RÖVID ÁTTEKINTÉSE
z A tejipari vállalatokat összefogó Tejipari Tröszt vezetôi 1965-ben, egy moszkvai
tanulmányúton vettek részt, ahol megismerkedtek egy Túró eszkimó nevû édességgel. A termék megtetszett a vezetôknek, és ötlet született arra, hogy Magyarországon is gyártani kellene egy hasonló
típusú, de a hazai ízeknek és igényeknek
megfelelô terméket. Az orosz termék vaj-

A Túró Rudi gyártósor egy része. A formázásból kijövô túró rudacskák
útja a mártógépekbe.

Â
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mûszakonként 25 ember szeletelte a
„tú ró kí gyó kat” két de kás da ra bok ra.
Közben a fogyasztási igények annyira
megnövekedtek, hogy a Dunántúl ellátására Marcaliban is egy új üzemet kellett telepíteni. Ebben a korszerû üzemben már lehetôség nyílott a különbözô
gyümölcskészítményekkel ízesített változatok gyártására is. A kilencvenes
évek közepétôl lezajlott privatizáció során a mátészalkai üzem a Friesland, a
marcali pedig a Danon cég tulajdonába
került. A korszerû mûszaki fejlesztés
eredményeként a termékek élelmiszerbiztonsági gyártási körülményei óriási
mértékben javultak. Ennek eredményeként a Friesland cég a hazai termelésnek már mintegy kétharmadát, a Danon
pedig a többi részét adja.
Az új tulajdonosok nagy lendülettel
fogtak hozzá az üzemek korszerûsítéséhez, például a mátészalkai üzem megújítása három évig tartott. Megújult az épület, a gyártástechnológia; teljes egészében a Túró Rudi gyártására rendezkedtek
be, élen a „pöttyös” Rudival. 2008-ban
a Zalka-tejtôl is átvették az ott gyártott
termékek elôállítását.
Hasonló fejlôdésen ment át a Danon
a marcali gyárában is, a technológia
korszerûsítésével. Emellett számos új
terméket is kibocsátottak, mint például
a Mini Túró Rudit, kétféle ízesítésben a
Szuper Rudit stb. Közben a csomagolás
is fejlôdött, megjelent a piacon a hét
darabot tartalmazó termékcsalád is.
A marcali gyárban 1997-ben naponta
négyszáz-ezer 30-36 g-os termék került
le a gyártósorról, hatféle ízesítésben.
Ma már a licencjogon a két nagy külföldi cég osztozik.

2016. MÁJUS

A TERMÉK MEGJELENÉSE
KÜLFÖLDÖN
MÉG VÁRAT MAGÁRA

A védôgázas alufóliába csomagolt
Túró Rudit az üzletbe kerülés elôtt
külön ellenôrzik és válogatják
Meglepetésül szolgált a 2010-es évben az a hivatalos tájékoztatás, hogy a
Gazdasági Versenyhivatal engedélyezte
a SOLE MIZO Zrt. részére a Danon Kft.
Túró Rudi üzletágának megvásárlását.
A szerzôdés kiterjedt a marcali gyár által
használt védjegyekre is. A Szuper Rudi
termékek a Danon Kft. tulajdonában
maradtak, független forgalmazással.
Közben a termékkategórián belül több
ún. saját márkás termék is megjelent a
piacon, amelyek komoly versenytársaknak bizonyultak. Ezek közül többet bérgyártás keretében állítanak elô. Olyan
gyártók is megjelentek a piacon, amelyek eddig nem gyártották a termékeket
(pl. Bicske, Vác, Kapuvár, Sükösd stb.).
Ennek oka arra vezethetô vissza, hogy a
termékek viszonylag könnyen elôállíthatók, a gyártósor mintegy hat hónap alatt
kiépíthetô, 300-500 millió forintból.

z Hazánkban a Túró Rudi népszerûsége
vitathatatlan, az éves mintegy 450 milliós forgalmazásával. A hazai sikereken
felbuzdulva megkísérelte a két nagy hazai gyártónk, hogy meghódítsák a világot,
de több évi próbálkozás után sem beszélhetünk komolyabb áttörésrôl. 2005
januárjában több európai országban beindult a hungaricumnak számító termék
forgalmazása. A Friesland ugyan szép
eredményeket ért el a Pöttyös márkával
Romániában, a Danon pedig Lengyelországban. A mennyiség azonban meg
sem közelítette a hazait. A Friesland kis
lépésekkel tovább kíván haladni a visegrádi országokban, valamint a Benelux államokban, mivel ezeken a területeken
kiváló üzleti pozíciókkal rendelkezik.

A TERMÉKEK KITÜNTETÉSE,
HAZAI TESZTELÉSE
z Bár hivatalosan a Túró Rudi nevet csak
egy termékcsalád használhatja, a választék azonban a piacon az ún. „csokoládés” bevonatos túróból készültekkel bôvült. A különbözô érzékszervi és egyéb bírálatok kapcsán nyilvánvalóvá vált, illetve
a termékek feliratából is kiderült, hogy
ezek a termékek nem csokoládéval, hanem kakaómasszával készültek. Sôt, a
túró helyett gyakran más hasonló alapanyagokból is készültek termékek. Egy
korábban elvégzett tesztelésbôl pedig a
következôkre derült fény.
A Piackutató Intézet minôsítése szerint
– amely 41 márkára terjedt ki – a
„Pöttyös” Túró Rudi kapott aranyérmes
minôsítést. Ennek a terméknek a népszerûsége közel ötven éve tart. Összetétele: zsírszegény tehéntúró; 40%-os kakaó bevonat; 33%-os vaj stb. Az állaga
kiváló, az íze harmonikus. Jelenleg a
Friesland-Campina Hungaria Zrt. gyártja.
A Bicskei Tejért Kft. étcsokoládéval
ízesített terméke, a Túró Juci aranyérmes. A Túró Gyuri ezüstérmet szerzett a
Tirolban megrendezett, XI. nemzetközi
sajtfesztiválon.
Az egyéb, a hazai piacon található
desszert jellegû termékek: a Natúr
Rudi, a laktózmentes Rudi, a Pöttyös,
a Kockás, a Spar Rudi, a Tesco Value
Mega Rudi, a Cserpes Rudi, a Tesco
Fitness Túró Desszert stb. Ez utóbbi
összetevôi: félzsíros tehéntúró 33%,
kakaó ételbevonó anyag min. 30%, zsír-
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szegény kakaópor, sovány tejpor, aroma, teavaj, tartósító szerek és színezékek. Ízesítésül esetenként diót és földi
mogyorót is tartalmaz.
A Rolly hûtött desszert; kakaós ételbevonatba mártva, tej, tejsavó, tejpor, citromsav, részben hidrogénezett növényi
zsír (pálmamag-olaj), emulgeáló szerek
(szója-leticin), sûrítô anyag (módosított
keményítô), savanyúságot szabályozó
anyag (citromsav), tartósítószer (káliumszorbát) összetevôket tartalmaz. A gyártása Sükösdön történik.
A felsorolt nagy választék mellett azonban a hagyományos termékek megôrizték régi értékeiket. Forgalmuk inkább növekedett, mint csökkent, a versenytársaknak a piacon való megjelenése ellenére is.
Mindezek ismeretében nem csoda,
hogy a „túró rudak” többsége a gyerekek
kedvence, felnôttek öröme, és az egyik
legnépszerûbb túrós-csokis finomság,
immár fél évszázada. Bízzunk abban,
hogy a sokféle fesztivál mellett egy országos Túró Rudi fesztiválra is sor kerülhet. Ezen a nagyszabású eseményen
ország-világ elôtt megmutatkozhatna az
egyik hungaricumunk, mint az egyik leg-

Bujka Barbara EB-aranyérmes
vízilabdázó
kedveltebb tejdesszert, de a sokfél „Rudit” elôállító cégek is a vásárló közönség
elé is léphetnének a termékeikkel.

TÚRÓ RUDI SZTORI: BUJKA
BARBARA MEG A TÚRÓ RUDI
z Ki ne hallott volna Bujka Barbaráról, a
nôi vízilabda-válogatott megalkuvást
nem tûrô, maximalista centerérôl, aki
19 góllal vette ki részét januárban az

Tisztelt Szerkesztôség!

Tisztelt Dr. Lendvai Béla!
Kedves Béla bácsi!
Nagy meglepetéssel olvastam a III. évfolyam márciusi számában megjelent cikket a görögországi látogatásunkról.
Számomra is érdekes volt a mintegy 21 éve történt tapasztalatcsere tanulságait újra átélni, hiszen ilyen távlatból
már a látottak leülepedtek, reálisan látjuk a történéseket.
A görög tejgazdaság fejlettsége lenyûgözött bennünket, de
úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar tejipar is ugrásszerûen fejlôdött.
A lapról: Rendkívül esztétikus és igényes megjelenésû,
örömmel veszi kézbe az olvasó. Gratulálok mindazoknak,
akik megtervezték és megvalósították.
Hasznosnak tartom a továbbiakban is, hogy egy-egy ország tejgazdasága bemutatásra kerüljön, egyrészt a tanulságok miatt, másrészt saját tejgazdaságunkat össze tudjuk
hasonlítani más országokéval, és el tudjuk helyezni az
európai tejiparok sorában.
Továbbra is várom a lap újabb számainak megjelenését!
DR. BARTA ISTVÁN
Milkimpex Kft.
Ügyvezetô igazgató

Eb-aranyérembôl? Mivel ô a labdarúgás
szurkolója, elmondta, hogy nem titok,
neki is élmény volt nézni a Norvégia elleni labdarúgó mérkôzéseket. Az EB-n pedig Izland és Ausztria verhetônek tûnik a
csoportban. A portugálok ellen már kevesebb esélyt lát a sikerre. Hátrány lehet, hogy a mezônyben talán mi leszünk
a legrutintalanabbak, de ezt csapategységgel lehet kiegyenlíteni, ahogy ezt Norvégia ellen is láthattuk.
– A nyolcaddöntôbôl már nem hinném,
hogy továbbmegyünk, persze ne legyen
igazam, kis szerencsével akár még ez a
bravúr is sikerülhet – mondja Barbara. –
Nekem egyébként nem csak a magyarok
miatt kell majd izgulnom. A 2010-es és
a 2014-es VB-n is 50 Túró Rudiban fogadtam egy csapattársammal a végsô
gyôztesre, így lesz ez most az EB-n is.
Mindkétszer a németekre tettem, úgyhogy két éve nagy volt az öröm. De most
taktikát váltok, nem érzem olyan erôsnek
Joachim Löw együttesét. Az egyelôre
maradjon az én titkom, hogy ezúttal kit
kedvelek, de azért is marad a tét: 50
Túró Rudi, legfeljebb 100.
2 DR. LENDVAY BÉLA

BIZERBA fejlesztések az élelmiszer elôállítóknak
CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô mérleg és statistics.BRAIN szoftver
A Bizerba Mérleg Hungária, mint profi élelmiszeripari mérlegek és
címkézô berendezések forgalmazója kifejlesztett az élelmiszeripar
számára egy súlyellenôrzési rendszert. Így már nem csak mérleges
részmegoldásokat kínálunk, hanem komplett eszközökkel együttmûködô
szoftveres alkalmazást, amely a termékek gazdaságos gyártását támogatja.

Egyszerûen kézben tartható a termelési
folyamat szoftveres támogatással!
CWx maxx típusú szalagos súlyellenôrzô
a minôségbiztosítás és termelés részére
Az élelmiszeriparban a (Checkweigher) futószalagos súlyellenôrzô
mérleg optimalizálja az elôrecsomagolt, egalizált élelmiszerek tömegét.
A CWxmaxx a különféle áruk súlyosztályok szerinti osztályozásával,
szabályozhatja a félkész termék feldolgozását. A Bizerba berendezés
modulrendszerû felépítésével rugalmasan illeszthetô a különféle gyártósorokhoz, a szabályozási jelkimenetekkel a töltés mennyiség kontrollálására
is alkalmas. A készülék érintôképernyôs színes kijelzôjén több fontos
mutató egyidejû megjelenítése gyors adatkiérté-kelést tesz lehetôvé.
A súlyadatok sokrétû statisztikai feldolgozását és grafikai ábrázolását
a _statistics.BRAIN szoftver teszi lehetôvé.

A _statistics. BRAIN szoftver
a gyártási folyamatszabályozásra
A munkafolyamatok ellenôrzését a csomagolt-egalizált termékek
elôállításánál az EK irányelvek, ill. a 25/2000 GM-FVM rendelet kötelezôvé
teszi. A Bizerba kifejezetten az egalizált termékek súlykontrolljához
fejlesztette ki a folyamatszabályzó _statistics.BRAIN szoftvert,
amely gondoskodik az áruátvételtôl a termékkibocsátásig a töltômennyiségek és folyamatok ellenôrzésérôl. A számítógépre csatlakoztatott
mérleges munkaállomásokkal a program, megvalósítja a termékek,
gépek, mûszakok határérték-szabvány szerinti ellenôrzését, és az adatok
kiértékelését, dokumentálását.

Az élelmiszeripari elôállítók _statistics.BRAIN –
szoftverrel optimalizálhatják, rugalmasabbá tehetik a termék elôállítást.
Mivel az informatikai rendszer által biztosított támogatás lévén, kevesebb
élômunkára lesz szükség; ezáltal pontosabb és
hibamentes lesz a termékelôállítás. A termelési adatok azonnali kiértékelésével gyorsabban
és hatékonyabban tud beavatkozni a termelési folyamatokba.
A 100%-os ill. mintavételes termékellenôrzéssel csökken
a drága túltöltések, selejt, a hibajavító utómunka mennyisége, amely
elôsegíti a szállítási határidôk betartását.
A _statistics. BRAIN szoftverrel a töltômennyiség folyamatos ellenôrzése során elkerülhetô a termék alul- és felültöltöttsége.
A mérési eredmények folyamatos kiértékelésével csökkenteni tudja a
túltöltési veszteségeket. Így megtakarítja a túltöltési költségeket,
csökkenek az állásidôk az üzemben, növekszik a bevétel és javul
a vevôk elégedettsége is.
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