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Növekvő tehénlétszám
az Agárdi Farm Kft-nél.
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Nyilatkozatokkal, megnyitókkal sűrű két
hónap áll mögöttünk. Legutóbb lapzártánk előtt még zajlott a tejdemonstráció,
amelyet azért szerveztek meg, mert a bolthálózatokban egyre több külföldi áfa és
nem áfa-csalt olcsó tej jelent meg, amely
veszélyeztette a magyar tejtermelőket.
Azóta az összes állami és civil szerveződés a demonstrálók mellé állt
és leszögezték, hogy ők sem értenek egyet ezzel az egyre sűrűbben
előforduló gyakorlattal, és támogatják a magyar tejtermelőket. A demonstráció befejezése után Hegedűs Imre, a tiltakozók főszervezője
és társai sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy milyen eredményt értek el, és bebizonyították, hogy a környező országokban is
hasonló, sőt drágább a tej felvásárlási ára, tehát semmiképpen nem
érhet ide hozzánk a tej olcsóbban, mint az itthoni, csak akkor, ha
áfa-csalók sunnyognak a háttérben.
Lesz-e folytatás? - kérdeztük a főszervezőtől, aki akkor azt válaszolta,
hogy meglátják, lesz-e foganatja a demonstrálásnak. Azóta szerkesztőségünk összes munkatársa úgy járt a boltokban vásárolni, hogy árgus szemekkel leste, vannak-e a polcokon külföldi olcsó tejek, vagy
sajtok. Nem voltak. Még elvétve sem találtunk, pedig Mohácstól
Sopronig vizslattuk a tej- és sajtárakat.
Közben sajt és tejcsalókat fogtak el és le, és egyre többen találgatják, hogy lehetne megnyugtatóan rendezni ezt a helyzetet. Talán a
legszívósabban az a javaslat állta ki az idők próbáját, hogy legyen
olcsóbb a tej áfája.
Kíváncsian várjuk, mi lesz az eredmény, végül mit gondolnak ki a törvényt hozók, gyakoribb lesz-e az ellenőrzés, és jobb lesz-e a magyar
áruk piacának védelme, és kiemelten munkálkodik-e majd a NAV
ezen a területen.
A másik nagyobb esemény a sajtosoknál történt.
Igen, valóban volt olyan olvasónk, aki szerint mintha többet foglalkoznánk a sajtokkal, mint azt kellene, de gondoljunk bele, tejjel foglalkozó lapot szerkesztünk, és a sajt a tejből születik, sajttal foglalkozó
lapot pedig nem igazán találunk a lappiacon. Hitem szerint a sajtkészítés egyre több embert érint és érdekel, talán azt is mondhatnánk
a sajt reneszánszát éli. Nem beszélve arról, hogy nem mindenki és
mindig tudja eladni a megtermelt tejét, és a maradékból sajt is lehet,
amelyből szerencsére egyre többet fogyasztunk.
Ebben a lapban bőven foglalkozunk a sajtút-állomásokkal, nem is
szánok rá itt több sort, csak annyit, hogy a közelmúltban átadott két
állomás nemcsak munkahelyet hoz létre, hanem vastagon beleszól
a turizmusba is. Hiszen Etyek már így is látogatott volt a filmgyár
és a borospincék, Szente pedig Hollókő és Mohora közelsége miatt,
most pedig a sajtállomások kiegészítik ezeket a kínálatot.
A bemutatókon egyre többen ismerik meg a sajtkészítés remekeit,
és látják, hogy élnek és dolgoznak a tejgazdaságokban. És az sem elhanyagolható, hogy a kistermelők egymást segítve, közösen vágtak
bele abba a projektbe, amelynek eredményeként már két sajtút-állomás született, és mindenki örömére egyre több lesz, így aztán a
borutakat talán össze is köthetjük majd a sajtút-állomásokkal.
Bódi Ágnes
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Lukács László a Tej Terméktanács
leköszönő ügyvezetője
Lukács Lászlóval, a Tej
Terméktanács leköszönő
ügyvezető igazgatójával
készített lapunk számára
Beregszászi Miklós interjút. Többek között arra
volt kíváncsi, hogy honnan indult és mit ért el a
szakterületén, ugyanakkor az is érdekelte, hogy
megválva
ügyvezetői
tisztségétől milyen benyomásokkal távozik.

Milyen ez a „tejes közeg”, mi jellemzi őket, miben különböznek a mezőgazdaság többi szereplőjétől?
A tejágazat szereplői szerintem a legelhivatottabb élelmiszer-előállítók. A termékpályának azon sajátossága,
miszerint az év minden napján értékesítési kényszer
van, vagy az, hogy nagy tőkelekötésre van szükség a
termeléshez, vagy az, hogy az egész termékpálya bonyolult technológiai kapcsolatok megszakíthatatlan
láncolatából áll, mind azt eredményezi, hogy ez az ágazat nem a könnyen és gyorsan meggazdagodni kívánó
üzletemberek terepe. Elhivatottság, komoly elhatározás
és kitartás kell, ha valaki ebben az ágazatban sikeresen
szeretne működni. A Terméktanácsban ilyen emberekkel találkoztam, ami nagyon imponáló volt számomra.

Milyen szakmai karrier tudhat maga mögött?
Kaposváron végeztem, állattenyésztő mérnökként, illetve agrármérnökként. Több éves külföldi szakmai gyakorlat és hazai szarvasmarha telepvezetői munkakör után
kerültem be az akkori FVM-be 1999-ben. EU-s csatlakozási tárgyalásokért felelős ügyintézői, később állatitermékpálya piacszabályozási osztályvezetői munkakörök
betöltése után 2007-ben lettem Gráf József miniszteri
főtanácsadója, majd 2008-2010 között az akkori MgSzH
(most Nébih) elnöke. Közben volt egy kis kitérőm is 2005
és 2007 között, amikor a Sásdi Mg. Zrt. főágazat-vezetőjeként, valamint a Magyar-tej Kft. (Baranya megyei
tejtermelői csoport) ügyvezető igazgatójaként dolgoztam. 2011-2014 közötti elnökségi ciklusban voltam a Tej
Terméktanács ügyvezető igazgatója, jelenleg a Baranya
megyei TESZÖV alelnöke vagyok. Mindemellett 2000
óta családi keretek között, feleségemmel együtt húsmarhatartással foglalkozunk Baranya megyében.

Mit tart a legfontosabbnak, amit a terméktanács az elmúlt 3 évben elért?
A Terméktanács elmúlt 3 évének talán legfontosabb
eredménye, hogy sokkal sikeresebb volt a szervezet
szakmai munkája úgy, hogy a korábban jellemző civakodással, méltatlan vádaskodásokkal és öncélú gondolkodással szemben a párbeszédet, a kompromisszumos
megoldásokat, az ágazat egészének érdekeit figyelembe vevő építkezést választottuk. Ennek köszönhetően
mára az egész termékpálya több, mint 2/3-át reprezentáló szakmaközi szervezetté vált a Terméktanács. Sikerült
a kereskedelmi szférát is tagok közé „csábítani” és közös
érdekeket feltárni velük, valamint hiteles és objektív árprognózist adó rendszert kialakítani, ami hozzájárult egy
kiegyensúlyozottabb áralakuláshoz. Sikerült javítani a
közösségi marketing tevékenységet, érdemi befolyással
bírni a kormányzati döntéshozatalra. Sikerült együttműködéseket kialakítani más szakmai szervezettekkel, és a
szélesebb közvélemény figyelmét is felhívni az ágazati
problémákra. És ami mindennél fontosabb: sikerült a
tagok bizalmát megerősíteni és új tagok támogatását
megnyerni a közösség, illetve a hazai tejágazat érdekében végzett munkához.

Hogyan lett "tejesember", mi motiválta?
Egész szakmai pályafutásom során az általános agrár-szakmai környezeten belül mindig is jelentős volt
a munkámnak a szarvasmarha ágazathoz, azon belül a
tejágazathoz kapcsolódó része. A FVM-ben töltött évek
alatt egyik fontos feladatom az EU tejpiaci szabályozásának hazai átültetése volt, innen ered az ágazati szereplőkkel való szorosabb ismeretségem is. A Tej Terméktanácsban vállalt tisztségben az motivált, hogy befejezzük
azt a munkát, ami az EU-csatlakozással még nem vált
teljessé, azaz képessé tegyük a Terméktanácsot ágazati
önszabályozási feladatok ellátására is. Ez a szakmai érdekképviseleti munka egy magasabb foka, egy szakmaközi szervezetiség, ami valós piacszabályozást alakíthat
ki, kompromisszumos megoldásokkal, az egész termékpálya fejlődése érdekében.

Mit csinálna másként, ha újrakezdhetné?
Természetesen maradtak még feladatok és megoldásra váró problémák, de az alapok stabilak és a rendszer
működőképes. Ha újra kezdeném, nem sok mindent csinálnék másként. Talán egy dolgot kivéve: a nemzetközi
kapcsolatokra, az EU tagországok tejpiaci folyamatainak
sajátosságaira több figyelmet lehetett volna fordítani.
Milyen benyomásokkal távozik?
A elvégzett feladatok közös munka eredményeként valósultak meg. Kellett hozzá egy, a kezdeményezéseket
befogadó és a törekvéseknek bizalmat adó elnökség
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és kellett egy megbízható és felkészült titkárság. Ilyen
közegben nem volt nehéz feladat megvalósítani az elképzeléseimet. A 3 év alatt végig élveztem a munkámat,
külön élmény volt, hogy egyes megoldások, amelyeket
a tejágazat érdekében dolgoztunk ki, úttörő szereppel
bírtak és példát mutattak másik termékpályák szereplőinek is. Egy percre sem bántam meg, hogy belevágtam
ebbe a munkába, már csak azért sem, mert ez alatt az
időszak alatt én is gazdagodtam tudásban és tapasztalatban. Egy olyan világot ismertem meg belülről, amivel
évekig csak kívülről érintkeztem.

Mit üzen az olvasóknak búcsúzóul?
Az olvasónak, a tejágazat szereplőinek, a termékpályán
dolgozóknak és mindenkinek aki érdeklődéssel bír az
ágazat iránt, azt tudom üzenni, hogy „... a korábban súlyosan beteg tejágazat a gyógyulás jeleit mutatja ...” Remélem a Terméktanács elmúlt 3 évi munkája is hozzájárult ehhez. Biztos vagyok benne, hogy további kitartó
munkával meg is gyógyul az ágazat és elindul egy dinamikus fejlődés útján.
Beregszászi Miklós

Agrárpiaci jelentések összefoglalója
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára
100,17 forint/kg volt 2014 júliusában, 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyerstej kiviteli ára
110,66 forint/kg volt ugyanekkor, egy év alatt 8 százalékkal csökkent és 10,5 százalékkal haladta meg a belpiaci
árat. A KSH adatai szerint Magyarországon a húshasznú
és a kettős hasznosítású tehenek száma egy év alatt
egyaránt 12, a tejhasznúaké 2,5 százalékkal emelkedett.
A tejhasznú tehénállomány 82 százalékát a gazdasági
szervezetek, 18 százalékát az egyéni gazdaságok tartották. A gazdasági szervezetek tejhasznú tehénállománya
egy év alatt 2, az egyéni gazdaságoké 3 százalékkal bővült.

Az Eurostat adatai szerint az EU tejfelvásárlása az év első
öt hónapjában 5 százalékkal bővült. A kínálat emelkedését a tejtermelés jövedelmezőségének javulása mellett az okozta, hogy 2013 elején a rossz időjárás hatására
romlott a legelők állapota és ezért alacsonyabb volt a
tejkibocsátás. Az Európai Bizottság prognózisa szerint
az Európai Unióban 2015-ben az ideinél enyhébb, 2
százalékos felvásárlás bővülés prognosztizálható. Az EU
soványtejpor-termelése 10, a teljes tejporé 3, a vajé 2,5,
a sajté 2 százalékkal nő, míg a friss tejtermékeké stagnál
2014-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Közösség harmadik országokba irányuló soványtejpor-kivitele
27, a friss tejtermékeké 12, a vajé 9, a teljes tejporé 5, a
sajté 2,5 százalékkal nő a vizsgált időszakban.
(Agrárgazdasági Kutatóintézet)

A Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács feljelentése
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) adó- és költségvetési csalás feltételezett
elkövetésének gyanújával a One Euro Market Kft.-nél tapasztalt kereskedelmi gyakorlat miatt.
Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója
szerint a szóban forgó termék, a One Euro Market Kft.
budapesti és vidéki boltjaiban kapható és a cég akciós
újságjának címlapján is szereplő Szlovákiából származó
1,5 százalékos zsírtartalmú ultrapasztőrözött (UHT) tej. A
tej fogyasztói ára csupán literenként 145 forint.
Ez felveti annak lehetőségét, hogy az előállítás vagy a kereskedelmi forgalmazás során valamely gazdasági szereplő nem fizette meg az általános forgalmi adót (áfa).
A nyerstej ára ugyanis Magyarországon és Szlovákiában
is gyakorlatilag azonos, 102-103 forint literenként. Így a
One Euro Market Kft. üzleteiben literenként 145 forintért kapható UHT-tej fogyasztói ára irreálisan alacsony.

A tej átadási ára ugyanis magasabb a fogyasztói árnál a
Tej Terméktanács számításai szerint.
Az elmúlt évben a magyar kiskereskedelmi forgalomban piacra került - tisztességesen, szakmailag helyesen,
az adót megfizetve, élelmiszerbiztonságilag szabályosan készült - 1,5 százalékos zsírtartalmú (import vagy
hazai) UHT-tejek fogyasztói ára jellemzően literenként
165-169 forint fölött kezdődött.
Az alapanyag (nyerstej) ár különbsége sem indokolja
ezt a fogyasztói árat, mivel az EU Bizottság által közzétett hivatalos nyerstejárak sem különböznek Magyarországon és Szlovákiában.
A terméktanács, illetve tagvállalatainak saját felmérései alapján Szlovákiában ugyanezen tej, illetve más 1,5
százalékos zsírtartalmú UHT-tejek fogyasztói ára is jóval
magasabb, mint a terméktanács bejelentésének tárgyát
képező terméké - mondta Harcz Zoltán.
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Folyamatos fejlesztések
az Agárdi Farm Kft –nél
Székesfehérvár és a Velencei-tó között található Seregélyes, és onnan már csak öt kilométer Elzamajor, az Agárdi
Farm Kft. tehenészete, ahol 2014 júniusában új fejőházat adtak át. Meghívták szerkesztőségünk munkatársait,
hogy nézzük meg a munkafolyamatot, és az új fejőházat.
Mint megtudtuk, állattenyésztési ágazatukban szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak. Jelenleg 1120 tehén
és szaporulata összesen 2220 fajtatiszta Holstein-fríz alkotja az állományukat. Eddig kizárólag a tejtermelés állt
a központban, éves hozamuk több mint 9.000 000 extra
minőségű liter volt. Mikor odaértünk szemerkélt az eső,
de azért sok képet tudunk készteni a gazdaságról, többek között az éppen akkor született kisborjúkról is.

 r. Gergácz Zoltán,
D
az Állattenyésztési Tudo
mányok Doktora (Ph.D)
az Agárdi Farm Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be a gazdaságot.
Az országban a növénytermesztés, állattenyésztés aránya 70-30%, a mi cégünknél ez 50-50%, a gazdálkodás
szempontjából ez sokkal egészségesebb szerkezetet
eredményez. Sajnos a művelt területből csak 300 hektár
az öntözött terület, itt elsősorban kertészeti növényeket termesztünk. Ez fő- és másodvetésben csemegekukoricát, zöldborsót, illetve az Agárdon már korábban
termesztett, a fehérjefüggőséget enyhítő szóját jelenti. Speciális növényekkel is kísérletezünk, ilyen a mák,
a vetőmagnak termelt hibrid kukorica, valamint a len.
Utóbbinak nagyon magas az Omega 3 és az Omega 6
zsírsavtartalma, így nagyon egészséges. Évek óta a teheneket is etetjük vele, az állati takarmányozás mindig
kicsit megelőzi a humán felhasználást. A többi területen
próbáljuk a mai, korszerű precíziós növénytermesztést
folytatni, nedvesség megtartó, forgatás nélküli módon
gazdálkodni. Van 500 hektár gyeprétűnk, egy része ráadásul természetvédelmi terület, a Natura 2000-hez
tartozik. Bizonyos kötöttségek között az állatállomány
részére termeljük itt a füvet.

Olaszországba értékesítünk, napi egy kamion tejre szerződtünk a jónak mondható 40 euró cent/liter áron. Márciusban beszakadt a piac, ráadásul hetente 2 kamionnyi
plusz tejet adtak az állatok, amit a spot piacon kell értékesíteni. Egy hónapja már csak 23 cent volt a felvásárlási ár, a hollandok és a franciák elöntötték olcsó tejjel az
olasz piacot. Az év második felére elemzők 30-35 centes
árat jósolnak, ez megfelel nagyjából a magyar termelés
önköltségének. Ahhoz, hogy az elmúlt évek nyereségessége visszaálljon, a takarmány önköltségét kell visszaszorítani, hiszen ez a tej előállításának 50%-át teszi ki. Technológiánk adott, állatainkat kötetlenül, pihenő-boxos és
növekvő-almos istállókban tartjuk, melyekben szalmával naponta almozunk, biztosítva számukra a higiénikus
környezetet. A nyári időszakban ventillátorok és párásító berendezések működnek az optimális hőmérséklet
eléréséért, éjszakára pedig karámrendszerben pihenhetnek az állatok. A színvonal megtartása érdekében
ugyanakkor fejlesztésekre is szükség van.
Ennek a fejlesztési koncepciónak az eredményeként került sor az új fejőház megépítésére. Az új fejőház minden igényt kielégítő, 2x24 állásos, parallel rendszerű
DeLaval berendezés, 52.000 liter tejtároló kapacitással.
Az állatokat egyedi azonosítóval látjuk el, amihez mozgás aktivitásmérő, tejtermelés mérő, tej elektromos vezetőképesség mérő kapcsolódik. Az új épületben kerül-

Ellés utáni helyzetkép
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tek kialakításra az új szociális helységek, irodák, kezelők.
A régi sötét, párás épület után, tágas, világos, ember és
állat számára sokkal egészségesebb környezetben folyhat a munka a jövőben. Állományunk folyamatos növekedése miatt egy növendékistálló is átadásra kerül
az új fejőházzal együtt. Mindez az ÁTK 4 pályázati rendszerben valósulhatott meg. Szeretnénk a hízlalás felé is
elmenni, és egy régi, bezárt telepet újra aktiválni. Mivel
a születéseknél 60-40% az üszők és a bikák aránya, ez
utóbbiakkal is kezdeni kell valamit. Nem nagy súlyra kívánjuk őket hizlalni, hanem rózsaszín húsú, kiváló borjúhúsban gondolkodunk. Célunk a török piac, de jó lenne,
ha itthon is megtapasztalhatnák a vásárlók, hogy milyen
a jó borjúhús.
A tehenészet eredményeiről
és az új fejőház szükségességéről

Pető Tibor
az Agárdi Farm Kft állatte
nyész
tési igazgatója számolt be az általános tájé
koz
ta
tást követően a tehenészet eredményeiről, és
terveiről.
Az új fejőház elkészültével, 100 darabbal tervezzük növelni a fejős létszámot. A telepre adaptált tenyésztési program keretében választjuk ki a megfelelő bikákat. A választásnál kiemelt figyelmet fordítunk a csülökre, tőgyre
és lábra javító hatásra. Szexált spermát az üszőknél használunk az első rakásnál, így a született borjak ivararánya
60:40%. Üszőinket 13 hónapos korban vesszük tenyésztésbe, 400 kg feletti testtömeggel. A szaporodási mutatóinkat folyamatosan javítani szükséges, a 62 napos első termékenyítési idővel, és a 147 nap körüli szervizperiódussal
mi sem vagyunk teljesen elégedettek. Tavaly december
óta dr. Volman László szaporodásbiológus állatorvos segítségével próbálunk javítani mutatóinkon. Bevezettük a
30 napos ultrahangos vemhességvizsgálatot és változtattunk szaporodásbiológiai programunkon.
Az előrelátó tenyésztésnek köszönhetően, az elmúlt
évek során az állomány marmagassága és testkapacitása jelentősen megnőtt. Negatív következmény, hogy az
állatok kinőtték a pihenő bokszokat – ami a következő
megoldandó feladat lesz a telepen –, a pozitív hozadéka a megnövekedett takarmány szárazanyag-felvétel.
Gond nélkül felveszi a nagy tejű csoport a 28-29 kg száraz anyagot, a tehénfogadó a 23-24 kg-ot, az első borjas fogadó a 21-22 kg-ot. Természetesen TMR-t etetünk,

Szárazon álló tehén Elza majorban
mindent a takarmánykiosztó kocsiba teszünk, a szénákat és szalmákat előzetesen összeaprítjuk. Bendővédett
formában etetjük a metionint, lizint, lenmag kivonatot,
kolint, glükózt, niacint és biotint. Nyáron a bendő puffer
egy részét is bypass formában adagoltuk. Jelenleg az ellés után 20 liter langyos vízbe kevert drencset is kapnak
a tehenek. Ezt szinte minden állat önként elfogyasztja,
nagyon kevés egyednél kell szondát alkalmazni. A takarmányozáshoz szükséges alapanyagokat (hidrogénezett pálmazsír, bypass szója, takarmánycukor, karbamid,
puffer, toxinkötő, melegen sajtolt repcepogácsa stb.)
tendereztetjük, próbáljuk a legjobb áron beszerezni. Istállóink négy oldalról nyitottak, a téli hideg szelek megviselik állatainkat. A fűtésre fordított energia akár 1500
literrel is csökkenti a napi tejhozamunkat. Ezt elkerülendő, folyamatban van az északi oldalra a felhúzható-leereszthető műanyag oldalfal felszerelése.
A takarmánytermesztésben az őszi vetésű szénázsokra
próbálunk alapozni – ez évben 200 ha rozs, 50 ha olaszperje – valamint 350 ha lucerna első növedékéből tervezünk erjesztett tömegtakarmányt készíteni. A rozsból
olyan fajtákat vetettünk, amelyek jó beltartalmi paramétereket, jó emészthetőséget képesek produkálni (Bonfire és Protektor fajták). Az 500 ha ősgyep időben történő
betakarításához ez évben jelentősen megnöveltük a
szálas betakarító kapacitásunkat, így lerövidíthető egyegy depó betöltésének ideje (max. 3–5 nap).
Az idei év első 4 hónapjában, a sokévi átlagnál 59%-kal
kevesebb csapadék hullott a térségben, ezért a tavaszi
vetéstervben helyet kapott a cukorcirok, ami jó termésre képes száraz viszonyok között, és jelenleg is jó minőségű cirokszilázst kapnak az üszők és szárazonállók.
Sokan – főleg növénytermesztők – eretnek ötletnek
tartják, hogy Waxy kukoricát (a Syngenta, Madexi fajtáját) fogunk vetni silózásra, s ebből szeretnénk roppantott nedves kukoricát is fóliahurkába betárolni. A fő cél a
nagy tejű tehénkeményítő ellátásának biztosítása ezzel
a növénnyel.
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A telep hármas mentes, IBR és BVD ellen mentesítési
program folyik. Az anyagcsere betegségek, ellés körüli
problémák nagyon ritkán fordulnak elő a telepen.
	Nagyon vigyázunk, hogy ne forduljon elő bendőacidózis
és naponta mérjük a tej aflatoxin tartalmát. Szerencsére
mindegyiket sikerült eddig elkerülnünk! – emelte ki Pető
Tibor.
Nagy gondot fordítunk a borjú- és üszőnevelésünkre. A
jövő megalapozása itt kezdődik! Próbáljuk állatainkat már
korán elkezdeni „bendősíteni”, felkészíteni a felnőttkori
nagy tömegtakarmány mennyiségek befogadására. Kora
tavasztól késő őszig a szárazonálló tehenek és a növendéküszők legelőn vannak. Takarmányukban helyet kapnak a hűtőházi melléktermékek, amelyeket frissen vagy
fóliahurkában való tárolás után kapnak. A sárgarépát a
laktáció eleji tehenek kapják, a csemegekukoricát, zöldborsót, zöldbabot, paszternákot az üszők. A dolgozók
csak fitnesz salátának hívják ezeket a melléktermékeket.
Termelésünk jelenleg napi 28 500–29 000 liter napi értékesített tej, 3,8-3,9% tejzsírral és 3,25–3,30% tejfehérjével.
Értékesített tejre számítva is 31 liter feletti fejési átlagunk
van. Vemhes tehén arányunk 54-55%.

Az új fejőházra azért volt szükség, mert a nagytejű csoportok fejésénél a régi fejőház tejvezeték– és hűtőrendszere nem tudta olyan gyorsan elvinni a tejet, mint
ahogy azt a teheneink leadták. Ilyenkor meg kellett áll
nunk a fejéssel, s ez megviselte az állatokat. Az új technológia része lesz az aktivitásmérő, a tej vezetőképességének mérése, s napi szinten tudjuk a tejtermelést
nyomon követni egyedenként. Az épületben kap helyet
az állatorvosi helység, ahol a műtéteket, kezeléseket lehet elvégezni. Az egész épület kialakításánál a fő cél az
volt, hogy mind az itt dolgozó emberek, mind az állatok
jól érezzék magukat. Felhúzható oldalfalak (garázskapuk), a padlófűtés, világító tető, magas beltér szolgálja
a komfortérzet javítását. A téli fűtésről és a melegvíz
ellátásról pellet kazán gondoskodik, a tetőre szerelt
napkollektorok a melegvíz előállításba segítenek be. A
fejőállásban gumiszőnyeg borítás van, ami csökkenti az
elcsúszás veszélyét és a teheneknek teszi komfortosabbá a fejőházban töltött időt. Az inszeminálás is az új épületben történik az erre a célra kialakított helyiségben, így
nem kell az istállók pihenőterében „zaklatni” az állatokat.
A fejés után a hazatérő úton automata lábfürösztő és
válogatókapu van beszerelve, így leegyszerűsödik az állatok kiemelése társaik közül. Rövidülni fog a fejési idő a

7
gyors kieresztő rendszerrel, így több ideje marad a teheneknek a pihenésre. Az új fejőház segítségével tovább
tudjuk javítani a tej minőségét és mennyiségét. Jelenlegi tejtároló kapacitásunk alig másfél napi termelésünket
képes befogadni, az új berendezéssel kétnapi tejmen�nyiséget leszünk képesek gyűjteni.
Telepünk az 1970-es években épült, a folyamatos felújítás keretében megoldást kell találnunk a tetők hőszigetelésére, a pihenőbokszok cseréjére, az etető- és felhajtó
utak csúszásmentesítésére. Takarmánytároló kapacitásunkat is bővíteni kell, valamint tervezzük a termelődött
szerves trágyánk egy részének komposztálását is. Szintén a tervek között szerepel a 2008-ban bezárt felsőcikolai üszőtelep újraindítása, részben újra üszőnevelésre,
részben marhahizlalás céljából.
(Az összeállításhoz felhasználtunk az Agro Naplóban megjelent anyagból)
Beregszászi Miklós
Fotó: Bódi Ágnes

Az Agárdi Farm Kft-nél a macska is holstein mintát visel

AGROMILK
AZ AFIMILK CÉG KIFEJLESZTETT EGY TELJESEN ÚJ
AZONOSÍTÁSI- ÉS AKTIVITÁSI RENDSZERT.
AZ AFIACT BERENDEZÉS TEHENEK ÉS ÜSZŐK
AZONOSÍTÁSÁRA ÉS NAGYON PONTOS IVARZÁS
MEGFIGYELÉSÉRE ÉS TERMÉKENYÍTÉSI IDŐ
MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁL.

TOVÁBBFEJLESZTETTÉK AZ EDDIGI RENDSZERT ÉS EGY MÉG
TÖKÉLETESEBB IVARZÁS MEGFIGYELŐT SIKERÜLT A PIACRA HOZNI.

AZ AFIACT RENDSZERBŐL MÁR KÖZEL
100 MŰKÖDIK VILÁGSZERTE.
AZ AFIMILK CÉG SORSOLÁS ALAPJÁN SZERETNE FELAJÁNLANI EGY ILYEN RENDSZERT 100 DB PEDOMÉTERREL
(TEHENEK LÁBÁRA RAKHATÓ AZONOSÍTÓ ÉS LÉPÉSSZÁMLÁLÓ).
A SORSOLÁSRA 2014. OKTÓBER HÓNAPBAN KERÜL SOR
AMERIKÁBAN A WORLD DAIRY EXPO-N.
AMENNYIBEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA LENNE SZÜKSÉGÜK,
AZ ALÁBBI EMAIL CÍMEN ÉS TELEFONSZÁMON TUDUNK
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST ADNI.

Csendélet a fejőállásban

Agromilk Kft.
8000 Székesfehérvár Tasnádi u. 48.
agromilk@agromilk.hu
06-22-397-187
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A termelői nyerstej,
szomatikus sejttartalma
A tej és tejtermékek minőségének biztosítása - mivel alapvető élelmiszerek - komplex feladat, amelyet a mezőgazdasági, műszaki, állategészségügyi, tejipari és kereskedelmi szakemberekkel közösen lehet csak biztosítani.
A feldolgozandó nyersanyag minősége csak akkor tekinthető kifogástalannak, ha az kórokozókat, károsodást okozó mikroorganizmusokat, egyéb biológiai szennyet és
fertőzést nem tartalmaz, továbbá szermaradványok, valamint hormonok, antibiotikumok, gyógyszer és fertőtlenítő anyagok, mikotoxinok, stb. legfeljebb megengedett
mennyiségben vannak jelen. Beltartalmi értékeinek, (zsír-,
fehérje-, tejcukor-tartalom stb.) minőségileg és mennyiségileg a technológiai követelményeknek is meg kell felelnie. Biológiai értéke akkor fogadható el, ha a szervezet
tökéletes működéséhez szükséges teljes értékű fehérjéket, szénhidrátokat, vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmazza.
A felsorolt minőségügyi követelményeket már figyelembe vevő, korszerű nyerstej-átvételi rendszert hazánkban
1984. január 1-jétől - azóta már többször módosítva - vezették be. Jelenleg az Extra minőségű tej esetében, maximum 400.000 db/cm3, szomatikus sejttartalom az előírás.
Ennek az értéknek a be nem tartása, komoly felvásárlási
tejár levonást eredményezhet, ami akár már komolyan
veszélyeztetheti a tejtermelés gazdaságosságát.
A tej szomatikus (sejtes elemeinek) sejtszámának változása és vizsgálatának jelentősége.
A tejképződés során, a tőgy különböző szöveteiből állandóan folyik sejtleválás és sejtkivándorlás. A tejképző
mirigy hámsejtek sejtjeikből termelődnek a tej zsírtartalmát adó zsírgolyócskák, illetve termelik a tejfehérjéket,
(kazeint, savófehérjéket. stb.), tejcukrot, ásványi anyagokat, stb.-t. A tejben lévő sejtes elemek zömét (kb.70
százalékát) a henger-, köb-, vagy laphámsejtek alkotják.
A henger-hámsejtek a tejutakból és a tejmedencéből, a
köbhámsejtek és a laphámsejtek a bimbó-csatornából,
illetve a tőgy bőrszövetéből kerülnek a tejbe.
A masztitisz-diagnosztika szempontjából nagy jelentősége van, az aktívan vándorló polimorf karéjos (lebenyes)
granulocitáknak. Nagyszámú előfordulásuk, a tőgy mechanikai vagy mikrobiológiai eredetű gyulladására utal.
Ezen kívül természetesen egyéb sejtes elemek is előfordulhatnak, mint pl. óriás sejtek, leukociták stb. Közismert,

hogy a tej sejtes elemeinek mennyisége és minősége a
rendes, vagy a rendestől eltérő élettani állapotváltozások,
(pl. ivarzás, tejpangás, tej visszatartás, föcs-, vagy öregfejős
időszak, ütés, nyomás, durva-, vagy vak fejés stb.), a gyors
tartási és takarmányozási változások (a nem megfelelően
megválasztott tartástechnológia) hatására is módosulhat. Ezen túlmenően az éghajlati tényezők, és ezek gyors
és hirtelen változása, a nem fertőző, vagy általános megbetegedések, a teljesített laktációk száma, stb. is, befolyásolhatja a termelt tej, szomatikus sejttartalmát.
A szomatikus sejttartalom változásával egyidejűleg általában a tej makro-, és mikro összetétele is megváltozik.
A masztitisz-t leggyakrabban előidéző streptokokkusz-,
és stafilokokkusz törzsek, emberre is patogének lehetnek.
Egyes koaguláz-pozitív, hő-tűrő mikrobák, enterotoxinokat termelhetnek, amelyek a központi ideg-, és bélrendszert támadják meg. Ezeket a toxinokat, a tejfeldolgozás
során alkalmazott hőkezelés sem inakivizálja.
A kóros tej ipari értéke annál kisebb, minél nagyobb
a csíraszáma, de még hidegen tárolás esetén is - a nagyobb pH értéke miatt -, gyakran elszaporodnak benne
a fokozott zsírhidrolízist és proteolízist okozó pszhirotróf
és termo toleráns csírák. Ennek következtében, még a tej
tárolása során is, csökkenhet a tej-zsír, és fehérje tartalma,
ami bizonyos esetekben elérheti a 0.1 százalékot is. Az így
termelt rendellenes összetételű tej - a megváltozott ös�szetétele miatt - csökkent biológiai értékűnek tekintető.
Az ilyen tej, a feldolgozás során alkalmazott különböző
hőkezelések hatására (pl. pasztőrözés, ultrapasztőrözés,
tejporgyártás stb.) - a tejfehérjék hő-stabilitásának csökkenése miatt - ráéghet a hőkezelő berendezések felületekre, aminek következtében a csíraölés (hőkezelés) hatásfoka jelentősen csökkenhet.
A tőgygyulladások hatására a tej összetétele is megváltozik. Saját vizsgálatok során tapasztaltuk, hogy már kezdetben, a szubklinikai masztitisz hatására, a tej összes fehérjetartalma megnövekszik, a kazein tartalom általában
változatlan, vagy kisebb mértékben csökken. Viszont a
savófehérjék (albumin, és globulin) mennyisége megnövekszik. A kórosan megnövekedett savó fehérjék mennyisége, komoly technológiai zavarokat okoz a feldolgozás
során. Pl. a tej hő-stabilitása nagymértékben csökken, a
sajtgyártás során az alvadék vízkötő lesz, a késztermékekben különböző izhibák jeleneznek. (keserű-, sós-, erősen
tisztátalan íz, stb.)
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A kóros tej a feldolgozás során nagymértékben gátolja
a tejsavbaktériumok szaporodását, a tej úgynevezett erjedő képessége nagymértékben csökken, alvadási ideje megnövekszik, és az alvadék renyhe alvadású lesz. A
megnövekedett savófehérjék miatt a késztermékek gyakran állomány-, és íz hibásak, illetve eltarthatósági idejük
nagymértékben csökken.
A fentiekben összefoglaltak szerint: a tej megnövekedett szomatikus sejtszáma nagyon sok információt hordoz a tejtermeléssel, vagy állategészségüggyel foglalkozó
szakemberek számára. Szinte nélkülözhetetlen információkat nyújthat nap, mint nap, a megfelelő minőségű termelői nyerstej előállításához. Ma már több tejfeldolgozó
üzem is rendelkezik szomatikus sejtszám vizsgáló műszerekkel, ahol a beérkezett nyerstej tételeket naponta megvizsgálják, és az eredményeket vissza is jelzik a tejtermelő
gazdaságok számára.
Az új, korszerű, úgynevezett fejő automatikákat is felszerelik egyedi tejek vizsgálatára alkalmas, szomatikus sejtszámláló berendezésekkel. Ebben az esetben egyedenként napi rendszerességgel ellenőrizhető a termelt tej
sejttartalma, egyben a szükséges állategészségügyi intézkedések is megtehetőek. A gyakran drága berendezések
helyett jól alkalmazhatóak, az úgynevezett gyors istálló
próbák is. (pl. első tejsugarak külön fejése és értékelése, a
masztitisz próba, vezetőképesség mérése, stb.), amelyek
tőgynegyedenkénti vizsgálatok végzésére is kiválóan alkalmasak.

A rendelkezésre álló vizsgálati adatok napi rendszerességgel történő szakmai elemzése - a sok lehetséges befolyásoló tényező miatt -, az ott dolgozó szakemberek feladata. Korábban végzett felméréseink során külön célszerű
foglalkozni az élettani, az időjárási, a fejőgépek műszaki
állapotának hiányosságából adódó-, a helytelen takarmányozás (pl. hiányos nyersrost-, illetve energia tartalom,)
vagy egyéb tényezők következtében kialakulható, úgynevezett mikrobiológiai háttér nélküli, vagy a subklinikai
mastitisz miatt bekövetkezhető szomatikus sejtszám növekedéssel.
Az élettani állapotváltozás miatt bekövetkező sejtszám
növekedés - a korábbi években végzett vizsgálataink
szerint - nem haladja meg, a teljesített laktációk alapján
mért, a laktációnkénti sejtszám növekedés a százezer darab sejtszámot/ cm3. Például, két laktációt teljesített állat
esetében maximum kettőszáz ezer sejtszám db/ cm3.
Az esetlegesen kialakuló tőgygyulladások hatására gyakran a korábban alkalmazott fontosabb higiéniai, és tartástechnológiai előírásokat is felül kell vizsgálni, illetve meg
kell változtatni. Ez az adott telepen, a tejtermeléssel foglalkozó szakemberek feladata.
							

Merényi Imre

Nagyobb hangsúly az
agrár-felsőoktatásnak
Nagyobb hangsúlyt kap a jövőben az agrár-felsőoktatás,
amely az eddigieknél fokozottabban igazodik a reálgazdaság igényeihez - jelentette ki a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) elnöke.
Győrffy Balázs hangsúlyozta, hogy a jelenlegitől eltérő
szerkezetű és tartalmú agrár-felsőoktatási képzésre van
szükség, annak ugyanis figyelembe kell vennie, hogy a
jövőben a magyar mezőgazdaságban túlsúlyban lesznek a kis, közepes és családi gazdaságok. Így a továbbiakban nem a nagyüzemi agronómusképzésre, hanem a
felsőfokú farmeroktatásra kell helyeznie hangsúlyt.
Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) felsőoktatásért felelős államtitkára szerint a most
készülő felsőoktatási stratégia a tervek szerint decemberben kerül a kormány elé, annak pedig egyik kiemelt
területe lesz az agrárium.

Győrffy Balázs jelezte: a kitűzött cél elérése érdekében
szeretnék az agrár-felsőoktatási intézményeket az eddiginél is népszerűbbé tenni a fiatalok körében. El kívánják
érni azt is, hogy az egyetemre, főiskolára jelentkezőknek
több mint 10 százaléka válassza az agrár-felsőoktatást.
Az idén az agrár-felsőoktatási intézményeket az egyetemre, főiskolára jelentkezők kevesebb, mint 7 százaléka
választotta, számuk nem érte el az 5 ezret.
A NAK elnöke kiemelte: az agár-felsőoktatásban tanuló
hallgatóknak nemcsak agrárszakképzést kell kapniuk az
egyetemeken főiskolákon, hanem például jogi és gazdasági ismeretekre is szert kell tenniük. A kis, közepes
és családi gazdaságokban ugyanis ez utóbbiakra is nagy
szükség van. A képzésnek gyakorlatorientáltnak kell lennie. Emellett a célkitűzések között szerepelnie kell, hogy
a magyar agrár-felsőoktatásban az eddiginél több külföldi diák vegyen részt.
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Tejpiaci helyzetkép
Tejpiaci helyzet - Mozaikok
Legutóbbi számunkban a tejgazdasággal kapcsolatos
demonstrációkkal foglalkoztunk. Bemutattuk, hogyan
léptek fel a tejtermelők júliusban a számukra kedvezőbb
piaci feltételek biztosításáért több helyen is. A demonstráció három helyszínén mintegy 600-800 ember vett
rész 40-50 mezőgazdasági munkagéppel és 100-120
személygépkocsival. A szervezők saját felméréseik alapján jelölték ki a helyszíneket, és ott tiltakoztak, ahol a legnagyobb mennyiségűnek találták a tej- és tejtermék-import arányát.
	Kézzelfogható eredménye akkor lesz a demonstrációnak
- mondta Hegedűs Imre, a demonstráció vezetője sajtótájékoztatón -, ha a következő két hónapban nem csökken tovább a mostani 100 forint körüli kilogrammonként
felvásárlási ár. A belföldi tejtermelők a legalacsonyabbak
közé tartozó árat kapják a megtermelt tejük után az Európai Unióban. A boltokban viszont a magyar tartós
tej sok esetben mégis jóval többe kerül, mint a drágább
alapanyagból előállított, ezer kilométereket utaztatott
importtejek - mondta.

Javaslatok az áfa csökkentésére
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács, a tejtermelők és feldolgozók, valamint az ágazat szakmai szervezeteinek képviselői egyeztetést tartottak a tejpiac aktuális kérdéseiről.
Kiállnak az ágazatban történő áfa csökkentésére tett
javaslatuk mellett, és minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik, hogy az áfacsökkentés teljes egészében
megjelenjen a termékek értékesítési áraiban.
A Kamara álláspontja szerint kiemelt fontosságú a termék nyomon követhetősége, ezért jó, hogy a kormány
elrendelte a nagykereskedelmi egységeknél az UHT tej
nyomon követési ellenőrzését. Javasolták, hogy a teljes
termékpályán való nyomon követhetőséget és annak
ellenőrzését szigorú szabályok biztosítsák, és a nyilvánvalóan áfa csalással érintett termékek forgalmazását
határozottan és elrettentő módon szankcionálják. Javasolták még az élelmiszerekkel foglalkozó nagykereskedelmi egységek regisztrációját, és szorgalmazzák, hogy
a tejtermékek jelölésekor a „Magyar Termék” egyértelműen jelenjen meg a csomagoláson.
Ellenőrzések minden vonalon
Eredményes volt az a soron kívüli ellenőrzés, amelyet
azoknál a nagykereskedőknél és forgalmazóknál tartottak, amelyek ultrapasztőrözött (UHT) tejet importálnak
és forgalmaznak. Ezt Bognár Lajos, a Földművelésügyi
Minisztérium (FM), élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
helyettes államtitkár jelentette be.

Hegedűs Imre sajtótájékoztatón
Megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is. Ez utóbbi véleménye szerint a magyar termelők és fogyasztók helyzetét az is rontja, hogy
az állam az unióban nem szokványos mértékű adókkal,
járulékokkal, díjakkal sújtja a legális tejtermelőket.
Az elmúlt 6 hétben a hazai tejtermelőkből álló demonstrációs bizottság tagjai sorra látogatták az ország
5 különböző pontján a kereskedelmi egységeket, hogy
megnézzék, változott-e a helyzet a demonstráció óta.
Hegedűs Imre szerint a Spar kivételével, elszomorító a
piaci kép, például az One Euro Market üzleteiben 145
forintért árulták a szlovák import tejet. Ellenőrzéseiket
folytatják, és ha kell, bíróságon is bizonyítják, hogy ezek
áfa-csalt termékek. Szerinte felelősség terheli a kereskedelmi láncok vezetőit is, és a hatályos jogszabályok
szerint orgazdaságnak minősül az áfa-csalt termékekkel
történő kereskedés is.

Az ellenőrzés eredményeként több mint 62 000 liter
UHT tejet vontak forgalmi korlátozás alá és mintegy
3000 kilogramm egyéb élelmiszert (például sajtot) koboztak el a szakemberek. A szóban forgó élelmiszerek
közül azt az UHT tejet, amelynek nem tudják igazolni az
eredét, és az elkobzott sajtot megsemmisítik. A helyettes államtitkár emlékeztetett: az ország több megyéjében zajlott vizsgálatban a megyei kormányhivatalok
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságai és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) szakemberei vettek részt.
Az ellenőrzések során egyéb termékeket is vizsgáltak,
aminek eredményeként 347 tétel, összesen 3088 kilogramm élelmiszert “koboztak el és utaltak megsemmisítésre”, legnagyobb mennyiségben több mint két tonna
lejárt minőség megőrzési idejű lengyel sajtot. A közel 40
féle UHT-tej laboratóriumi vizsgálata folyamatban van. A
jogszabálysértések elkövetői milliós nagyságrendű bírságra számíthatnak.
Bognár Lajos szerint az ellenőrzések tovább folytatódnak.
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Az élelmiszerbiztonsággal
kapcsolatos elvárások nyáron is
A külső hőmérsékletre érzékeny folyékony élelmiszerek
nyáron élelmiszerbiztonsági szempontból reflektorfénybe kerülnek, hiszen különösen fontos, hogy ételeink és
italaink minőségét semmiképpen se befolyásolja a meleg évszak.

A három nyári hónap alatt 662-vel több a napsütéses
órák száma, mint télen és jelentősen magasabb a szórt
fény intenzitása, ezért nyáron hamarabb romlanak meg
az élelmiszerek. A megfigyelések szerint Magyarországon évente 400 ezer tonna élelmiszer romlik meg, ami
fejenként 40 kg-ot jelent. A Tetra Pak megalakulása óta
célul tűzte ki, hogy elősegítse a fogyasztóknak az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos elvárásait, mivel a fogyasztó elvárja, hogy a boltban nyáron megvásárolt
élelmiszer fogyasztása biztonságos legyen, a fény, a hő,
a levegő és mikroorganizmusok ne befolyásolják az élelmiszer minőségét, ízét, élvezeti értékét, az élelmiszer
minél kevesebb adalékanyagot tartalmazzon, és anélkül
eltartható legyen. A célokat jól szolgálják az 1961-ben
bemutatott aszeptikus töltőgépek.
Az aszeptikus technológia a XX. század forradalmi találmánya. Ezért a találmányért kapta meg a Tetra Pak 1959ben az élelmiszeripari technológia területén az utóbbi
50 év legjelentősebb tudományos tanulmányért járó díjat – adott tájékoztatást a témával foglalkozó sajtókonferencián Molnár Zita, a Tetra Pak Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója.
Az aszeptikus technológia steril viszonyok között valósul
meg. A feladathoz az aszeptikus italos karton szerkezete
alkalmazása óta hibátlanul tölti be a feladatát, így: a külső PE réteg a külső környezet hatásaitól véd, a következő réteg a papír, amely stabilitást ad és tájékoztat a termékről, majd következik lamináló PE réteg, együtt tartja
a szomszédos rétegeket, következik az alufólia-barrier
réteg /oxigén, fény, idegen szag és íz kívül tartása / majd
az adhéziós réteg, amely együtt tartja a szomszédos ré-

tegeket, végül a karton utolsó szerkezete, a belső PE réteg, amely légmentes zárást biztosít.
A sajtókonferencián résztvevő Miháldy Kinga élelmiszer-minőségbiztosító agrármérnök, dietetikus és Härtlein Károly tanszéki mérnök kifejtették, hogy a többrétegű csomagolóanyag, mint amilyen a Tetra Pak által
gyártott italos karton megfelelően véd a fény és a fény
okozta hőhatás ellen.
A téma azért is nagy jelentőséggel bír, mert a Tetra Pak
csak Magyarországon 2 milliárd 911 millió darab kartondobozt gyárt, amelynek 94 százalékát a világ 28 országába exportálják. A sikeres termék mottója „Megőrzi
ami jó”, tükrözi a Tetra Pak célját, hogy az élelmiszer mindenki számára és mindenhol elérhető és biztonságos
legyen – foglalta össze a sajtókonferencián elhangzottakat Molnár Zita igazgató.
dr. Lendvay Béla
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Milase® Költséghatékonyan a kiváló minőségű sajtokhoz
A piacainkon már eredményesen bizonyított a
Milase®: a Milase® egyenletes, stabil alvadást,
megfelelő kihozatalt és kiváló ízkialakulást biztosít.
A Milase® oltókat azért fejlesztettük, hogy
költséghatékonyan lehessen jó minőségű sajtot
készíteni. Az alacsony ár és a magas minőség
kombinációja indokolja a Milase® sikerességét.
A Milase® oltók GMO mentesek, és megfelelnek
vegetáriánus, Halal és Kosher tanusítvánnyal
rendelkező sajtok gyártásához.
Annak érdekében, hogy az Önök gyártási
paramétereinek legmegfelelőbb termékünket
ajánlhassuk, kérjük keresse technológusainkat.

Kopie van 2010-02-02_Tjipari_Hungary_yoghurt.indd 1

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

Szemerszki Zsolt

ügyvezető igazgató
z.szemerszki@cskfood.com
CSK Hungary Kft
4400 Nyíregyháza, Hungary
Szabadság tér 5. 1/8
Phone: +36 42 504 774
Mobile: +36 205 655581
Fax:
+36 42 504 773
web:
www.cskfood.com

26-5-2010 13:09:00
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Holland sajt a Lippaiban
A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola fennállása
óta mezőgazdasági szakemberek képzésével foglalkozott. Nincs ez másként jelenleg sem. Olyan iskola vagyunk, ahol a diákok nevelésén és az elméleti oktatásán
túl a gyakorlati képzésüket is felvállaljuk, és azt saját tanüzemekben látjuk el. Az elméleti képzés a nyíregyházi
és Tiszaberceli iskolaépületben, a gyakorlati oktatás pedig Tiszabercelen és Apagyon folyik.
A 2014-2015-ös tanévben szakközépiskolában és szakiskolában indítunk osztályokat.
Szakiskolai képzésben 3 osztályunk indul 9. évfolyamon:
•	Nyíregyházán gazda, valamint kertész és lovász vegyes osztály, ahol csoportbontásban kerülnek oktatásra a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak.
•	Tiszabercelen 1 osztály, akik két szakmát fognak tanulni. Egy részük gazda, más részük dísznövénykertész végzettséget fog szerezni 3 év alatt.
Szakközépiskolában két osztályunk indul Nyíregyházán:
•	Az egyik osztály mezőgazdasági ágazati szakközépiskola
•	A másik pedig erdészet és vadgazdálkodási ágazati
szakközépiskola
Négy év múlva az itt végzett tanulók szakmai érettségi megszerzése után szabadon dönthetnek arról, hogy
vagy intézményünkben maradnak, vagy pedig a felsőoktatásban, illetve más középiskolában folytatják tanulmányaikat.
Gyümölcsöző kapcsolatok
A nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakképző
Iskola, valamint a holland Groene Welle (Zwolle) iskola
kapcsolata másfél évtizedre nyúlik vissza.
Először a kertészet területén kezdődött az együttműködés a két iskola között. A Leonardo Program keretén be-

Érnek a sajtok
lül ismertük meg a holland iskola működését, gyakorlati
képzését.
Szaktanári és diáktalálkozóval kezdődött a kapcsolat. Ekkor megismerhettük egymás munkáját és a gyakorlati
feltételeket, ahol a holland diákok dolgoznak és tanulnak.
A negyedik alkalommal a lippais szaktanárok ellátogattak egy tehenészeti telepre. A farmon csodálattal néztük, hogy a tulajdonos hogyan alakította ki a telephelyet.
A fejőstehenek egy üvegfallal voltak elválasztva a sajtüzemtől és az üzem előtt sajtárusító mintaboltot alakított
ki. A látogatás végén, a kollégákkal arról beszélgettünk,
hogy milyen jó lenne az iskola Apagyi Tanüzemébe is
egy ilyen.
Ezen a találkozáson döntött a két iskola arról, hogy pályázat nélkül, együttműködési megállapodás keretén
belül fogjuk minden évben megoldani a diákgyakorlatok szervezését és lebonyolítását. Azóta minden tanévben 30-36 lippais diák jut ki 6 hetes turnusokban holland farmerekhez gyakorlatra.
Az élményekben gazdag látogatás után hazaérkezve
vártuk az őszt, a holland diákok és tanárok érkezését iskolánk Apagyi Tanüzemébe.

A sajtkádat is a hollandoktól kaptuk

A partneriskola megérkezésekor meglepetésben volt
részünk, a busz után kapcsolt utánfutóból ugyanis egy
hagyományos holland sajkád, sajtprés és sajtformák kerültek elő.
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Holland ajándék a sajtprés
A Zwolle-i iskola és partnergazdasága megajándékozta
iskolánkat egy sajtgyártó technológiával. Még több hónapra való oltó- és adalékanyagot is kaptunk.
Az ajándékozás után megkezdtük a sajtműhely kialakítását. Egy régi, félig romos gépműhely helyén alakítottuk ki a sajtműhelyt, és az ahhoz tartozó HCCP rendszert.
Az iskolánkban hagyományosan minden év őszén megrendezett Lippai Napok rendezvényünkön - 2008 ősze
- volt az átadás, amelyen részt vett a minisztérium, a Szabolcs-Szatmár-Beregy Megyei Agrárkamra képviselője
és Nyíregyháza polgármestere is.

Képzés és sajtgyártás
A folyamatos sajtgyártás 2008 őszétől kezdődött meg
az iskolánkban. A minőségi termék érdekében egyhetes tanulásra küldtük ki a tanüzem egyik dolgozóját. Az
iskola a jelenlegi takarmánybázist figyelembe véve 1012 fejőstehenet (magyar tarkát, holstein fríz fajtát) tud
termelésbe bevonni. A tejmennyiség miatt csak heti
2-3 alkalommal tudunk „GOUDA” típusú sajtot gyártani.
Természetesen a sajtgyártást, megfelelő végzettségű
dolgozó végzi, de az iskola tanulói is bekapcsolódnak a
gyártás folyamatába. A sajtkészítés beindításától a rendezvényeinken saját készítésű sajttal kínáljuk a vendégeinket.
A jövőt illetően a takarmánybázis növelésével lehetőség
lenne a sajtgyártás növelésére és a kis gazdaságok számára példaként megmutatni egy alternatív jövedelemszerzés lehetőségét.
Azzal, hogy 2013. augusztus 1-jétől az iskolánk a szaktárca irányítása alá került, megteremtődik a lehetősége a
tanüzem fejlesztésének és ezen belül a sajtgyártás növelésének.
Mi bizakodva nézünk a jövő elé.

A rendezvényen az iskola igazgatója Lippai Plakettet
adott át Dr. Gyöngyössy Mátyás, az intézmény volt igazgatójának, az Apagyi farm megálmodójának és Hans
Coobs úrnak, a holland testvériskola munkatársának.

Ferdinánd Tibor
igazgató
Fotók: Molnár János

Már igénybe vehetők az
Európai Unió által nyújtott
tejtermék támogatások
Az orosz importtilalom következtében kialakult piaci
helyzet kezelésére, az Európai Unió megnyitotta előbb a
sovány tejpor és a vaj, majd a sajt magántárolási támogatás igénybevételének lehetőségét - áll a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményében. A sajt
esetében a magántárolási támogatás a közösség valamennyi tagországát figyelembe véve összesen 155 ezer
tonna sajtra vehető igénybe.
További intézkedésként az EU az intervenciós sovány
tejpor és vaj felvásárlási időszakát 2014. december 31-ig
meghosszabbította.
A döntés meghozatalát követően az MVH elkészítette a
változásokhoz kapcsolódó és az intézkedésekben való
részvétel feltételeit tartalmazó közleményeit, amelyek a
hivatal oldalán a www.mvh.gov.hu címen megtalálhatóak.

Oroszország augusztus 7-én vezette be egy évre szóló az
Európai Unióra és más országokra is vonatkozó importtilalmát, mely az uniós tejtermék ágazatot is sújtotta.

Agrárpénzeken kívüli forrásokat is mozgósíthat
az Európai Unió
Miután az európai agrártermékek egy részére kivetett
orosz importtilalom okozta hatások nem mezőgazdasági forrásból fakadnak, megfontolandó, hogy az Európai
Unió az agrárpénzeken kívüli forrásokat is mozgósítson a
hatások mérséklése érdekében - közölte az agrárminiszterek soron kívüli tanácskozása után Maurizio Marina, a
tagállamok szakminisztereit tömörítő tanács soros elnöki
posztját betöltő Olaszország mezőgazdasági minisztere.
(MTI)
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Dairymaster

Magyarországon elsőként adtak át Dairymaster fejőházat
Sorokpolány a nyugati határhoz közel, Szombathely
vonzáskörzetében a Sorok patak mentén húzódó, 820
főt számláló falucska, amelynek lakói közül többen is
munkát találtak a Vasi Agro-Pannónia Kft. sorokpolányi
telephelyén. Itt adták át augusztus 15-én ünnepélyesen
az ÁTK 5 pályázat keretén belül megvalósult Dairymaster 2x10 állásos halszálkás elrendezésű, felső tejvezetékes fejőberendezést, amelynek kiemelkedő szerepe van
a tehenészeti telepek korszerűsítésében, melyet az is
bizonyít, hogy az ünnepségen Szépe Ferenc a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője is megjelent.
Ezzel a világ élvonalába tartozó beruházással, melyet hazánkban elsőként a sorokpolányi gazdaságban adtunk
át, a Készenlét Zrt. és a magyarországi tejtermelő tehenészetek egy új mérföldkőhöz érkeztek - hangsúlyozta
megnyitó beszédében Farkas Károly a Készenlét Zrt.
igazgatóságának elnöke.
A Vasi Agro - Pannonia Kft. Szombathely déli részén Balog
unyom, Kisunyom és Sorokpolány falu határában gazdálkodik. Vincze Károlynét, a Kft. gazdasági igazgatóját arra
kértem, mutassa be a gazdaságot.

Vincze Károlyné gazdasági igazgató ad tájékoztatást
Miért vált szükségessé a beruházás?
A régi fejőházi berendezés elavult, elhasználódott, szükségessé vált a cseréje. Mivel a szervizelést is a Készenlét
Zrt. szakemberei látják el, bizonyították, hogy jól értik a
szakmájukat, ezért rájuk bíztuk az új fejőház megépítését. A beruházás anyagi fedezetéhez szükséges pályázatot is a beruházóval közösen készítettük.
Mennyire motiválta Önöket, hogy a Készenlét Zrt. az országban elsőként az Önök gazdaságában valósította
meg a Dairymaster technológiával működő fejőházat?
Nem szépítem a dolgot, motivált bennünket, hogy elsők legyünk, ahol a Készenlét Zrt. megvalósítja ezt a korszerű beruházást.
Terveznek-e további beruházást a tehenészetben?
Amikor alacsony a tej felvásárlási ára, akkor merül fel a
kérdés, hogy van-e jövője az állattenyésztésnek. Most
ilyen idők járnak. Alacsonyak a felvásárlási árak, ilyenkor
kell fejleszteni, beruházni az ágazatba, hogy versenyképesek maradjunk.

Fejőberedezés előlnézetben
A Kft. 2000-ben alakult meg a volt szövetkezet utódaként. Jelenleg 800 szarvasmarhánk van, ebből 400 a tejelő tehén. A tejet az Alföldi Tej Kft-nek adjuk át. A gazdaság jövedelemtermelő képességét 50 százalékban az
állattenyésztési ágazat, 50 százalékban pedig a növénytermesztés biztosítja. Jelentős mértékben járul hozzá
bevételeinkhez, hogy a hat darab 2500 tonnás kapacitású tárolóink egy részét bérbe tudjuk adni. A kukorica
és a búza termesztése mellett sörárpát is termesztünk,
melyet francia exportként értékesítünk. A tehenészet
takarmány igényének 40 százalékát saját termesztésből
tudjuk biztosítani.

Félnek-e a tejkvóta megszűnése utáni helyzettől?
Nem. Az Alföldi Tej Kft. megbízható, kiszámítható partner. Hasonlóképpen mi is eleget teszünk az elvárásoknak, folyamatosan jó minőségű tejet állítunk elő.
Hogyan fogja érinteni az Önök gazdaságát a földalapú
támogatások tervezett megváltoztatása?
Az 1300 ha művelt termőföld területtel azon a határon
vagyunk, amikor a tervezett változtatások gazdaságunkat hátrányosan érintik. A művelt terület teljes egészét
béreljük. Jó a kapcsolat a bérbeadókkal. A bérleti díjat
időben fizetjük. Egyetértek a tervezett módosítással abban az esetben, ha az állattenyésztés további támogatást kap, mert csak ennek segítségével lehet javítani a
vidék munkaerő megtartó képességén, csak így érhető
el, hogy több legyen a falvakban a munkalehetőség.
Beregszászi Miklós
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Mesterségek Ünnepe
kézműves sajtkészítők a budai Várban
Idén 5 naposra tervezték a nyár várva várt családi fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét, amelyet a budai Várban
augusztus 16-ától, szombattól a 20-i tűzijátékig rendeztek
meg. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett Mesterségek Ünnepén a kézműves gasztronómia
remekeivel is találkozhattunk és a Szent György utca szinte sajtutcára változott.
A kézműves sajtkészítő szakma jeles képviselői közül 14
hazai és két erdélyi sajtkészítő kínálgatta a tehén-, kecske-, és juhsajt portékáit. A népviseletbe öltözött sajtkésztőkön egyből megakadt a szemem. Meg is szólítottam
őket, mert érdekelt, hogy kik is lehetnek ők, megtudtam,
hogy Erdélyből jöttek.
A mindig mosolygó Kedves Tamással beszélgetek, aki
Hargita megyéből, Csíkjenőfalváról jött. Korábban asztalosként dolgozott, majd amikor az ottani rendszerváltáskor visszakapta nagyszülei földjét, kötelességének érezte,
hogy örökükbe lépjen, folytassa a sajtkészítő szakmát. Nagyon hálás feleségének, lányának és az unokáknak, hogy
a 24 Piros Tarka tehén ellátásában és a sajt készítésében
segítenek neki.

Kedves Tamás székely sajtkészítő és lánya

Imre Pál kecskesajtot készít
kőművesként dolgozott, majd az elődök visszakapott jussán juhokat kezdett el tartani. Mivel a juhok szerette jobb
minőségű legelők távolabbra esnek a tanyájától, inkább
átváltott a kecskékre, azoknak jó a közeli bokros, bozótos
legelő is. Mára már több mint kétszáz kecskéje van. A Székelyföldön őshonos “paraszt kecskét” tart, ott így nevezik
ezt a fajta kecskét. Próbálkozott nagyobb tejhozamú fajtákkal is, de azok nem tudtak alkalmazkodni az ottani viszonyokhoz. Gondozásukat és a sajt készítését feleségei
és gyerekei segítségével végzi.
Tanyája olyan messze van lakott településtől, hogy ott villany sincs. Van viszont a közeli Gordon hegyen egy kilátó,
melyet nagyon sok turista felkeres. Nem is lenne székely,
ha nem használná ki ezt az adottságot, így a kilátó mellett
van a sajtműhely, mely egyben a turisták csalogatójául is
szolgál. Amit ezután mond, azt már mind hallottam a mosolygós Tamástól. Naná, hogy ő is isteníti tanítómesterét,
Kiss Ferit, és nagyon hálás Kovács Laci bácsinak a”sajtminiszternek”, hogy tud már olyan sajtot készíteni, mint a
többi kézműves társa.

A gomolyasajt mellett egyre nagyobb mennyiségben
készíti a Hargita sajtot, melyet 6 hónapi érlelés után vásárokon, rendezvényeken értékesít. A sajtkészítés tudományára Kiss Ferenc körösladányi sajtmester tanította meg,
neki köszönheti azt is, hogy kapcsolatba került Kovács
Lászlóval, a Kézműves Sajtkészítők Egyesületének Elnökével. Egyesületi tag lett és jelentkezett a sajtosok seregszemléjére.
A szomszédos kiállítóhelyen másik két székely atyafit találok. A komor tekintetű középkorú Imre Pált és a fiatal éveiben járó Sinka Árpádot.. Közös pultot kaptak, de mindegyiküknek külön gazdasága van Székelyszentléleken. Az
idősebbet, Palit bírom szóra, elmondta, hogy korábban

Mustrálnak a sajtlovagok
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Beszélgetésünknek a sajtlovagrend tagjainak tekintélyt
parancsoló megjelenése vet véget. Kék lovagi palástjukban úgy festenek, mintha egy letűnt kor szellemei térnének vissza. Komor tekintettel rágcsálták a kiállítók sajtjait, kérdezgettek, jegyzeteltek, ahogy mondani szokták:
mustrát tartanak.
Már delet is harangoztak, mikor a lovagok szép sorjában
az Oroszlános udvar színpadán felsorakoztak, és előrelépett közülük a zsűri vezetője, aki nem volt más, mint
a két hónappal ezelőtt kitört „tejes forradalom” vezére,
Hegedűs Imre. A tőle megszokott határozott, és logikus
érveléssel adta a látogatók sokaságának tudtára, hogy a
Mesterségek Ünnepe legjobb sajtkészítője a Maszlik Tej
Kft. lett.
Maszlik Zoltánék nem csak azzal érdemelték ki a kitüntető oklevelet, mert a sajtjaik nagyszerűek, hanem azzal is,
hogy a legtöbbet tették a kézműves sajtok népszerűsítésének érdekében.
Beregszászi Miklós

A zsűri elnöke eredményt hirdet

A nyerstej ára az EU-ban

HUF/kg

2013. július

2014. június

2014. július

2014. július/
2013. július

2014. július/
2014. június

107,63
106,09
112,08
104,12
129,90
106,45
129,84
117,98
108,57
103,91
110,78
113,64
95,89
99,07
115,47
166,17
95,06
97,57
89,10
86,98
86,27
92,95
165,38
94,44
92,11
96,63
82,03
101,88
107,10

117,30
110,08
132,62
117,36
145,58
109,49
129,60
128,56
112,95
115,86
116,23
126,14
105,11
109,45
121,52
170,31
103,25
100,40
99,27
90,57
80,01
102,96
141,45
102,94
106,12
104,17
89,23
109,25
115,15

118,35
108,78
129,35
120,61
146,54
113,35
131,24
122,38
109,21
114,23
115,19
127,68
103,02
113,07
117,48
169,04
105,19
100,10
99,27
90,84
80,77
100,17
145,15
102,80
106,18
105,15
89,38
105,52
115,35

109,96
102,53
115,41
115,84
112,82
106,48
101,08
103,73
100,59
109,93
103,98
112,35
107,43
114,12
101,74
101,72
110,65
102,60
111,40
104,44
93,62
107,77
87,77
108,85
115,27
108,83
108,97
103,58
107,70

100,90
98,82
97,53
102,77
100,66
103,52
101,26
95,19
96,69
98,59
99,11
101,22
98,00
103,31
96,68
99,25
101,88
99,70
100,00
100,29
100,94
97,29
102,62
99,86
100,05
100,95
100,17
96,59
100,17

Ausztria
Belgium
Dánia
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Ciprus
Csehország
Észtország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Málta
Szlovákia
Szlovénia
Bulgária
Románia
Horvátország
EU-27
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Sajtút-állomások
Etyeken és Szentén
Őszinten hiszek abban, hogy a Magyar Sajtut Hálózat amellett, hogy erősíti a kézműves sajtkeszítő szakmát,
a jövőben meghatarozó szerepet fog játszani hazánk gasztronómiai kultúrájában.
Fazekas Sándor miniszter
Maszlik Zoltán családi vállalkozásában nyílt meg a Palóc
Sajút első állomása Szentén,
augusztus 10-én.
Soha ekkora tömeg nem lepte el Szentét, ezt a kis palóc falucskát, mint augusztus 10-én
vasárnap, amikor több mint
száz érdeklődő előtt megnyílt
a Palóc Sajtút első állomása.
Neves vendégek, barátok és
újságírók is érkeztek Maszlik
Zoltánhoz, hogy részt vegyenek örömében, és megnézhessék hogyan készül a sajt, a kézműves élelmiszerek királya abban az épületben, amelyet most avattak fel. Egy
bemutatóterem, egy kóstoló helyiség, valamint a helyi
termékek mintaboltja található az állomáson. A bemutatótermet úgy szerelték fel, hogy az idelátogatók bepillantást nyernek a hagyományos sajtkészítés rejtelmeibe, a
kóstolóteremben megízlelhetik a gazdaság által készített
sajtokat, a mintaboltban pedig megvásárolhatják a palóc
vidék kistermelőinek portékái.
Az ország minden részéről idelátogató újságírókat már a
megnyitó előtti napon ellátták információkkal, valamint
hazai ízes termékekkel: Palóc sört ihattak, gomolyát és
vagy hatféle sajtot ehettek, és a másnapi ünnepségre
készülő marhapörköltet is kiválóra minősítették. Sajtótájékoztatót szerveztek számukra, ahol megtudták, hogy
a Palóc Sajtút állomásának projektjét a Maszlik Tej Kft.,
a Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete
(KKASE - Sajtkészítők Egyesülete) és az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete közös projektjeként, a LEADER térségek közötti együttműködésben valósult meg.
Az együttműködés keretében a Sajtkészítők Egyesülete
a Palóc Sajtút-állomás megtervezését, arculatának kidolgozását, a Maszlik Tej Kft. a szentei Sajtút-állomás megépítését, az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete pedig a megnyitó rendezvény szervezését vállalta
magára.
A fejlesztés keretében megvalósuló állomás összértéke
37 656 000 Ft. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatás 22 594 000 Ft. Természetesen, mint majdnem minden támogatást, ezt is

utólag kapják meg Maszlikék. Addig saját pénzüket, na
meg a bankét teszik bele az állomásba. A nagyon várt
vendégek, turisták pedig a boltban kóstolhatnak a helyben érlelt palóc camembert-ből, ordából, gomolyából,
a szemük láttára készített, tartósítószert és hozzáadott
mesterséges adalékanyagot nem tartalmazó gyümölcsös joghurtokból, házi vajból, körözöttből.
Turistákat várnak
Mi vonzza majd ide a látogatókat? Szentén egy Árpád
kori templom található, amelyet, mint a község polgármestere elmondta, pályázati pénzből hoztak rendbe,
szállást is tudnak adni, van egy ifjúsági vendégházuk.
Nincs messze - két híres szülöttével - Mohora, és a fő
vonzerő Hollókő. A turizmussal foglalkozó szakújságírók
elmentek erre a gyönyörű helyre is, ahol a polgármester tájékoztatójában támogatásáról biztosította Maszlik
Zoltánt, hogy a Hollókőre látogató turistáknak ajánlani
fogják Szentét, mint olyan falut, ahol bepillanthatnak a
sajtkészítés rejtelmeibe, adalékmentes szörpöket vásárolhatnak a sajtok mellé és a gyerekek megsimogathatják a borjukat.
A megnyitón is volt állatsimogató, és a szép épület mellett, vagy száz tehén legelt, nem zavarta őket a nagy
tömeg. Az átadó ünnepségen képviseltették magukat
mindazok, akiknek bármely módon közük volt ehhez a
sikerhez. Maszlik Zoltán a családon kívül azoknak is megköszönte munkájukat, akik még az utolsó percekben is
dolgoztak azon, hogy időre elkészüljön a gyönyörű ház.
Most már nincs más hátra, mint várni a turistákat, az épület egész nap nyitva lesz.
Bódi Ágnes

Sajtút állomás Szentén
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A Sajtút Hálózat részeként a
Völgy Vidék Etyeki sajtút-állomását avatták fel augusztus 29-én Etyeken. A projekt
négy partner, a Bicskei Mg.
Zrt.,a Hangistálló, a KKASE és
a Völgy Vidék LEADER Egyesület
együttműködésével
jött létre.
Szikrázó napsütés köszönt
bennünket Etyeken, házigazdánk Hegedűs Imre, a Bicskei
Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója, akinek a péntek amúgy is a kézműves sajtkészítő „szakmai napja”. Legföljebb a sajtkészítés, a varázslat
színhelye új neki is, a Völgy Vidék Sajtút augusztus végére elkészült állomása Etyeken, amelynek a megnyitójára
érkeztünk.
Takaros, közepes méretű borvidéki pinceépület fogad
bennünket, a sváb présház legrégebbi része feltehetőleg az 1870-es évekből való. A tavalyi etyeki pikniken
fröccsözés közben született a sajtút ötlete, mely egy LEADER pályázat segítségével félév alatt valósult meg 24
millió forint támogatással. Az újjá varázsolt épület hármas feladatot lát el: vendéglátás, sajtbolt saját készítésű
sajtokkal és a környék kézműves sajtkészítőnek a termékeivel, valamint a hagyományos sajtkészítés bemutatóhelye.
Az idelátogató vendégek és turisták számára megtervezett programot jártuk végig mi is, az átadásra meghívott
újságírók. A reggelire sajttállal kínáltak, jobbnál jobb sajtok keveredtek az aszalt gyümölcsökkel. Közben a házigazdánktól megtudtuk, hogy a keménysajt a cég egyik
csúcsterméke: a 300 liter fölözetlen nyerstejből 20-25kg
sajt készül. Ehhez a sajtféleséghez kizárólag a 30 hektáros gyógynövényes legelőre kihajtott tehenek tejét
használják. Készítenek még hosszú érlelésű hegyi sajtot,
„rouge” sajtot, félkemény etyeki trappistát, friss tehéngomolyát, de még „túrórudit” is. Rövid tájékoztató után
Hegedűs Imre elkezdte a programba beígért sajtkészítést. Liofilizált baktériumokat és enzimeket ad a nagy
sárgaréz üstben melegedő tejhez folyamatos keverés
közben. Amíg készül az alvadék, mi a „pusztabuszozunk”
a házigazdával.
Reggeli után „pusztabusszal” (traktor személyszállító
pótkocsival) kirándulásra indulunk: a festői környék
lankáin át vezető földutakon rázkódva láttuk a gyógynövényes legelőt a marhákkal. Etyek-Ödönmajorba érkeztünk, ahol már 1850 óta tejelő tehenészet működött.
A nemrég épült istállóban pihenőbokszok is vannak, a
napi átlag három ellés a „szülészeti” istállóban történik,
ahova már korábban elkülönítik az állatokat. Az Etyektej Ödönmajor, mint ahogy az Etyeki Sajtút Állomás is a
Bicskei Mg. Zrt. márkanevei.

A pincébe visszatérve össze kell aprítani a 34 fokos alvadékot a megfelelően húrozott „hárfával”, hogy a keménysajtnak megfelelő fél búzaszem nagyságú alvadékszemcséket kapjuk.
Délutánra az alvadék hőmérséklete eléri a 48-49 fokot,
házigazdánk próbaképp kis darab sajttésztát formáz,
melynek a harapáskor csikorognia kell fogaink között,
akkor kész az alvadék a kiemelésre. A művelet sajtívre
feszített kendővel történik a nagy súly miatt - hiszen a
savó még csorog belőle - egy a mennyezetről lógó kis
csigasor segítségével.

Sajtút állomás Etyeken
A sajtformába került „tésztát” jól bele kell nyomkodni, aztán lassan és egyenletesen ki kell préselni a savót, mert
ha nem így járunk el, kívül kemény réteg képződhet,
vagy repedések keletkezhetnek a sajtban. Másnap ki
kell venni a formából, ezután három napig tartó sózás
következik, naponta többször megforgatva, utána a 11
fokos, 85 százalékos páratartalmú pincébe kerül, ahol az
első két hónapban naponta forgatni kell.
A cég, amelynek jelenleg az igazgatója, 2160 hektár
szántót bérel 700 tulajdonostól. A gazdaságban a növénytermesztés mellett több mint 1000 magyar holstein-fríz tejelő tehenet tartanak, melyek napi 25000 liter
tejet adnak, amelyből 4000 litert dolgoznak fel helyben,
a többit közvetlenül az árusító autóikból értékesítik, illetve a Tolnatejnek adják el.
És útravalóul még annyit mond, hogy ne felejtsük el:
Minden raklap tej egy magyar munkahely!
Szigeti Károly
(A KKASE – Sajtkészítők Egyesülete 2010-ben kezdte el kidolgozni a Magyar Sajtút Hálózat koncepcióját, 2013 nyarán
pedig lehetőség nyílt arra, hogy a LEADER térségek közötti
együttműködés keretében pályázzon két kistérségi ínycsiklandó túra, a Völgy Vidék Sajtút és a Palóc Sajtút megvalósítására.)
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1. rész
Adatok a kiskérődzők
tejtermeléséhez, tenyésztéséhez
Napjaink mezőgazdasága általános válságjelenségekkel küzd, ez alól a magyar mezőgazdaság, ezen belül
az állattenyésztés sem kivétel. Ugyanakkor a regionális
jelenségek, a helyi gondok megoldására irányuló igény
egyre határozottabb formát ölt, olykor sajnos nem kívánt szélsőségek formájában kerül a felszínre. A megoldás és egyúttal a helyi gondok "levezetésének" egyik
formája lehet a jól átgondolt regionális mezőgazdasági,
állattenyésztési stratégia, ahol az önellátás, a helyi termékek, specialitások, mint a "kis rések" taktikáját követni
képes produktumok segítői lehetnek a túlélésnek és a
fejlődésnek.
Ma már a regionális mezőgazdasági, állattenyésztési
működésnek számos példájának lehetünk tanúi. Ugyanakkor a fő állatfajokkal (szarvasmarha, ló, sertés) folytatott gazdálkodás és tenyésztés mellett hangsúlyossá
válik a kiskérődzőkkel való foglalatosság is. Fontosnak
tartjuk továbbá az ehhez kapcsolódó oktatást, a különböző háziállat-fajok géntartalékainak megőrzését, a helyi adottságokon alapuló szolgáltatások fejlesztését, ami
több régióban is sikerrel alkalmazható modell lehet.

Cigája juhok
Juhtenyésztés
A juh (Ovis aries) háziasítása már 8-10 ezer éve kezdődött. Őse a vadjuh, melynek számos változata ismert
(muflon, arkal, kanadai vadjuh). Magyarországon a juh
tartása évszázados hagyományokkal rendelkezik, már a
honfoglaló magyarok is magukkal hozták a Kárpát-medencébe. Hazánkban 1858 óta van juhtörzskönyv. Az
Országos Gyapjúminősítő Intézetet pedig 1899-ben
alapították. Az alapanyag-termék közül a hús, a tej és a
gyapjú hasznosítása közül a gyapjútermelés a kevésbé
sikeres ágazat az alacsony felvásárlási ár miatt.
Annak ellenére, hogy Magyarországon a juhhús fogyasztásának nincs nagy hagyománya és jelentősége
(0,3 kilogramm/fő/év), a pecsenyebárány előállítása és
exportja a juhágazat egyik sikeres szegmense.

A vágási kor alapján a vágójuh kategóriák a következők:
–	Tejesbárány: 60-70 napos, maximum 18 kilogramm
élőtömeg.
–	Pecsenyebárány: 4-5 hónapos, maximum 35 kilogramm
élőtömeg.
–	Éves pecsenyebárány: 40-45 kilogramm élőtömeg.
–	Idősebb vágójuh: selejtezés vagy egyéb okok miatt.
A juhtej beltartalmi mutatói kedvezőbbek a tehéntejénél. Magasabb a szárazanyag tartalma (16-20%), zsírtartalma 6-8%, fehérje tartalma 5-6%. (1. táblázat). Juhtejből
készült legismertebb és legkedveltebb tejtermékek: a
kaskaval, gomolya, orda, brindza, zsendice.
A tejtermelő képesség fajtajelleg, de a fajtán belüli egyedek között is vannak különbségek. Az ellés utáni egy hétben föcstej termelődik (amely a bárány számára fontos
immunanyagokat tartalmaz), ezután normál összetételű
juhtej képződik. A választás után a juhok fejése 40-250
napig tarthat, a tej mennyisége ez idő alatt 50-500 liter
(de akár 1000 liter is lehet egyes fajtáknál). A juhtej kifejése és feldolgozása nehezebb, mint a tehéntejé. A juhtej édeskés ízű, csontfehér színű, kellemes illatú. Ha a tej
„bundaszagú”, akkor a tejkezelés során történtek hibák.
Tejelő és szapora juh fajták:
Kelet-fríz: 	1892 óta önálló fajta. Napi 2-5 liter a
tejtermelése, ezt akár 250 napig is fenn
tudja tartani. Nem kedveli a nyájszerű
tartást, és igényli a hűvösebb éghajlatot.
Fehér és fekete színben is tenyésztik.
Awassi: 	zsírfarkú fajta, Izraelben nemesítették jó
tejelővé. Egy laktáció alatt (250 nap körül) 500 liter a tejtermelés.
francia tejhasznosítású juh, jó húsforLacaune:	
mákkal. Fehér színű, 100 nap alatt 300
liter tejet ad.
Romanov:	nagyon jól ellethető, egész évben ivarzik, régebben húsáért és gereznájáért
tartott fajta. Szaporulati aránya 230 százalék. A világon mindenhol használják
nemesítési programokban.
Finn landrace: 
izomszegény törzsű, szinte folyamatosan ivarzó, jól tejelő fajta. Szaporulati aránya 220-240 százalék. Iparszerű tartásra
igen alkalmas.
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Őshonos juh fajták:
Racka: 	fekete és fehér változata ismert. Szarva
kifele-felfelé csavarodik. Az anyajuhok 40
kilogramm tömegűek, a kos 70 kilogrammos. Szaporulati foka alacsony (110-120
százalék), viszont jól fejhető, hosszú, de
durva gyapjút ad, húsa ízletes. Cikta: kistestű, fehér színű fajta. Szerepe csekély,
génmegőrzés szempontjából fontos.
Cigája:	Fehérszínű, feje és lába fekete. Jól tejel,
húsa ízletes.

Ha szivattyú – akkor NIREX!

DESIGN ÉS INNOVÁCIÓ!
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (25-40 M3 / H) KRP TEJSZIVATTYÚK
ÚJ KIVITELBEN, RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL,
CSERESZABATOS EU MOTOROKKAL,
SZORÍTÓ -GYŰRŰS TENGELY HOSSZABBÍTÁSSAL,
EGYSÉGESEN D22 CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉSSEL KAPHATÓK!

A juh fejése régen kézzel, napjainkban fejőgéppel történik. Fejés közben a juhok abraktakarmányt kapnak. A
juhok fejése történhet sajtáros fejőgéppel, illetve mobil
vagy stabil fejőállásokon. A tejtermelés jelentős növelése kizárólag a tejelő fajtákkal, illetve azok keresztezett
állományaival valósítható meg.

NIREX Kft.
1029 Budapest, Kisfaludy utca 27.
Tel: 06-1-3920-420 | 06-30-9007404
nirex@t-online.hu

Racka juh
A világ számos országában a különféle juhtejből készített termékek elsősorban a különleges érzékszervi tulajdonságaik miatt népszerűek; a fogyasztók széles köre
igényli a jó minőségű tejtermékeket. A juhtej összetétele az alkotórészek mennyiségét és arányát, illetve élettani hatását tekintve előnyösebb, mint a tehéntejé. A
tejtermékek közül a sajtok a legismertebbek, legkeresettebbek. A juhsajt gyártásánál nagyobb a kihozatal, mint
a tehéntej esetében, mivel magasabb a fehérjetartalma. A sok pozitívum ellenére hazánkban a juhtermékek
gyártása napjainkban stagnál, ami a juhtenyésztés veszteséges vagy alacsony jövedelmezőségével magyarázható. Az ágazat regionális fejlesztésével megvalósítható
a juhtej-termelés gazdaságosságának növelése; a kiváló
minőségre alapozott gyártmányfejlesztéssel a tej és tejtermékek minőségének javítása és mindezeken keresztül a juhtenyésztés jövedelmezőségének pozitív irányba
történő eltolása. (folyt.)
Seregi János Kaposvári Egyetem
Kovács Ágnes
SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Élelmiszer-higiénia Tanszék

Noack Magyarország Kft
1118 Budapest
Budaörsi út 131/B fsz. 1-2.
Tel: 06-1 246-6527
Fax: 06-1 246-6930
Email:noackhu@noack.hu
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Érdekességek a tejvilágból
Növekvő érdeklődés a „SurePure” fertőtlenítési
technológia iránt
A Dairy Reporter július 31-i számában megjelent tudósítás szerint növekvő érdeklődés mutatkozik a mikrobiológiailag érzékeny folyadékok – többek között a tej,
a gyümölcslevek és a bor – tisztítására, illetve fertőtlenítésére Indiában és a Dél-Afrikai Köztársaságban kidolgozott „fotopurifikációs turbulátor” technológia iránt.
A szabadalmaztatott és az USA Food and Drog Administration-hoz, illetve az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra felterjesztett eljárás lényege, hogy a sajtgyártás
alapanyagául szolgáló tejet ultraibolya sugárzással tisztítják meg az esetleges bakteriális fertőzésektől, ezzel
helyettesítve a költséges pasztörizálás folyamatát. A
dél-afrikai Pietermaritzburg-ban működő tejüzem napi
20.000 liter tejet dolgoz fel sajttá, és az eddigi tapasztalatok szerint a „SurePure” technológia nagyon jelentős
(akár 75 százalékos) költségmegtakarítást eredményez,
sőt növeli a kihozatalt és javítja az előállítandó Cheddar
sajt íz-anyagát és minőségét is.
Tehéntej tehén nélkül
Az Agriland, angol nyelvű hírportál július 14-i tudósítása szerint a Muufri, USA-ban bejegyzett kutató-fejlesztő
cég előrehaladott kísérleteket végez a laboratóriumban
előállítható tej forgalomba hozatalával. Az előállító szerint az ilyen tej akár két éven belül a szupermarketekbe kerülhet, és azt gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni a tehenektől fejt tejtől, mivel ugyanazt a hat
alapvető fehérjét, ugyanazt a 8 legfontosabb zsírsavat,
továbbá ugyanazokat a cukrokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazza, sőt még az íze is ugyanolyan.
Sőt a komponensek variálásával a laboratórium kecsketej vagy bivalytej utánzatot is képes előállítani. Ezen túlmenően, a mesterséges tejből egyszerűen kihagyható a
laktóz, amely – ugyancsak az előállító véleménye szerint

– a felnőttek 75 százaléka esetében részben vagy egészen nem emészthető. Mivel a laboratóriumi tejet – akár
a gyógyszereket – abszolút steril körülmények között állítják elő, az baktériumoktól teljesen mentes, így hosszú
ideig eltartható, pasztőrözésére pedig egyáltalán nincs
szükség.
A szénatej sikere Ausztriában
A Handelszeitung július 1-i száma elemzést közölt az
ausztriai „szénatej“ termelésének és forgalmazásának
helyzetéről. Mint ismeretes, szénatejnek nevezik az
olyan tehenektől fejt tejet, amelyek silótakarmányt nem
kapnak, kizárólag szénával és abraktakarmánnyal etetik
őket. Az ilyen tej tápértéke és étrendi hatása – osztrák
táplálkozásbiológusok szerint – nyers és feldolgozott
formában egyaránt, a normál tehéntejnél jobb. Az
osztrák feldolgozók ma már több mint 500 terméket
állítanak elő szénatejből. Az Osztrák Szénatej-Termelők
Egyesülete (ARGE) a szénatejet az EU-ban „védett hagyományos specialitásként” szándékozik elismertetni. A
termeléssel az előállítók is jól járnak, mivel az osztrák feldolgozók kilónként 4-5 centes felárat fizetnek a normál
tejhez viszonyítva, ami éves szinten mintegy 15 millió
euró többletjövedelmet jelent a szénatej termelőknek.
Nagyrészt ennek tudható be, hogy az Ausztriában előállított szénatej mennyisége az utóbbi 5 évben 115 százalékkal emelkedett, és jelenleg meghaladja az évi 42.000
tonnát, ami az ország teljes termelésének több mint 16
százalékát teszi ki.
Oroszország tejtermelése
Az Agroinfo, orosz nyelvű hírportál július 13-i száma
elemzést közölt az orosz tejtermelés évek óta csökkenő
tendenciájáról. Az orosz tejválság a rendszerváltás után
5-6 évvel kezdődött, amikor 10-15 év alatt az ország tejhasznú szarvasmarha állománya mintegy a felére csökkent. Ez maga után vonta az orosz tejkibocsátás drasztikus csökkenését és az import növekedését. Ez év első
öt hónapjában Oroszország az előző év hasonló időszakához viszonyítva mennyiségben 39,5, értékben pedig
67,0 százalékkal több tejet és tejterméket hozott be külföldről, és azokért összesen 98,5 millió dollárt fizetett ki.
Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz kormány – elsősorban politikai indokok alapján – gyakorlatilag betiltotta az Ukrajnából érkező tejtermékek importját, amely
korábban a teljes orosz behozatalból 15-20 százalékkal
részesedett, egységára pedig jóval alacsonyabb volt a
nyugati szállítókhoz viszonyítva. A Szojuzmoloko elnöke, Andrej Danyilenko szerint az orosz tejszektor a magas hitelkamatok miatt nem tud kilábalni a válságból.
Összeállította: Dr. Tóth Endre és Kimmel István

23

Olvasói levél
A Tejgazdasági Szemle útjára indításakor azt szerettük volna, hogy olyan kapcsolat alakuljon ki köztünk és az olvasók között, melynek során majd kifejtik véleményüket az újság hasábjain. Az előfizetőktől telefonon kérünk információkat és várjuk javaslataikat, melyeket aztán felhasználunk az újság tartalmának összeállításakor. Olvasónk
levélben juttatta el hozzánk észrevételeit a tejágazat aktuális helyzetéről. Várjuk, hogy többen is kifejtsék véleményüket, amelyeknek helyet is aduk a lap hasábjain.
Javaslat a tejágazat javítására
Mindenki számára elfogadott (már aki ezen a területen
dolgozik), hogy a tejpiac különleges szegmense a mezőgazdaságnak. Maga a termék, a tej teszi azzá. Nem raktározható, hogy akkor adjam el, amikor az ára a legjobb.
Termelésének növelése, netán csökkentése biológiailag
korlátokba ütközik. Ha elfogadjuk ezen tulajdonságát
ennek a terméknek, el kell fogadjuk azt is, hogy ennek a
piacnak bizonyos szabályozásában be kell vonni a résztvevőket. Így: a termelőt, a feldolgozót, a kereskedőt.
Mindhárom résztvevő anyagi vonatkozással tartsa fenn
az egyensúlyt ezen a piacon! Ne csak az első vagy első
kettő, hanem mindhárom vállaljon komoly szerepet!
A 2008-2009-es években főleg a termelők, majd a feldolgozók szenvedték meg a piaci zavarokat, az 52 Ft/kg-os
tej felvásárlási árát. Az üzletekben a kiskereskedelmi ár
nem csökkent, kis túlzással inkább emelkedett. Tehát
egy szereplő nem vett részt a szabályozásban. A megoldást ebben látom, hogy legyen érdekelt mindhárom
résztvevő. Sok-sok példát tudnék felhozni az elmúlt évtizedekből, hogy miként lett kijátszva, becsapva akár a
termelő (és főleg az), akár a feldolgozó. Ezt csak központi
intézkedéssel, törvénnyel lehet megoldani. Természetesen a résztvevők megkérdezése tárgyalása, véleményalkotása eredményeként.
Az import tej és tejtermékek vonatkozásában sokunk
véleménye az, hogy iszonyatos csalások és hazugságok
jellemzik ezt a helyzetet. A külföldi tej és tejtermékek választékbővítésként nagyon is jó, hogy bejönnek, de ne
a moslék és a hitvány minőségű áru. Tudtommal számtalan EU tagország csak minőségi ellenőrzést követően
engedi be a külföldi tejet, tejterméket.
Az EU-s csatlakozásunkat megelőzően Magyarországon járt az EU 12-ből az agrárrendtartással foglalkozó
illetékesei (francia, német, angol ír, stb.), és elmondták,
hogyan védik termelőiket, belső piacaikat. Tegyünk mi
is így! A minőségellenőrzés volt a legbiztosabb és legeredményesebb intézkedés. Nem tudok mit kezdeni az
ÁFA-csalással bejött, korrupció által megsegített üzletekkel. Ezeket bűncselekményeknek tartom.
A harmadik, talán a legösszetettebb kérdés, a földdel
kapcsolatos. Számtalan fórumon hallottuk, országos és
helyi lapok cikkezték, hogy földhöz kell juttatni az állattartó telepeket. Évek óta mondják. Mi történt eddig?

Az állami földeket megkapták azok, akik. Ez a hajó zömében már elment. Kár keseregni rajta. Meggyőződésem, hogy a megoldás a mi kezünkben van, nem fog
nagyot változni a világ azért, mert kötelezik a növénytermesztőt az állattartásra. Ha csak a kötelezettség miatt
tartok állatot, az nem vezet sehová. Volt már rá példa,
az eredményt tudjuk. A környezet és a közgazdasági
helyzet egymásra hatásával sem szeretnék foglalkozni.
Egy példa ezzel kapcsolatban. Szegváron nagyon kicsi
az esélye a 10 tonna átlagtermésnek kukoricából, tehát
a sertés és baromfi ágazatnak nem kedvező környezet.
A szarvasmarha ágazat viszont évtizedeken keresztül remekül működött haszonnal. Szálas- és tömegtakarmány
nagyon sok tud itt megteremni. Nagy kár lenne a kötelező állattartás előírása.
A megoldást abban látnám, hogy segíteni kellene takarmányhoz jutni azt, aki tartana állatot, vagy esetleg
növelné a jelenlegi létszámot, ha valaki megemelné a
szükséges tömegtakarmányt. Ezt a növénytermesztőt
lehetne támogatni, ha ezt az utat követné. Szerződött,
ellenőrizhető feltételek mellett lehetne folytatni ezt a
tevékenységet. Ez egy bizonyos fokú szakosodást is
jelentene, ami jelenleg nagyon hiányzik a mezőgazdaságból. Versenyképességünk megtartása, ez is meg�győződésem, létünk feltétele lesz. A világ vezető mezőgazdasági országaiban óriási a szakosodás. Jártam olyan
szarvasmarha telepen, ahol 3500 db volt a fejőstehén
és összesen volt 25 ha földje. Mindent megtermeltetett,
betakaríttatott. Még a megszületett borjakat sem nála
nevelték. Ma ez Magyarországon szinte elképzelhetetlen. A gondolkodás, az egymás iránti tisztelet, kapcsolat,
nem általános. Valahogy el kellene kezdeni kis lépésekkel és óriási kitartással, de ehhez felsőbb szintű támogatás kell.
Milyen vetésváltás van ma Magyarországon? Tudok
olyanról, hogy 2 évig búza, majd napraforgó a sorrend
és kezdődik elölről. Ez zsákutca. A növénytermesztés,
ha nem nyit az állattenyésztés felé, még beljebb halad
ebbe az utcába. Ideje lenne ezt észrevenni és meg kell
változtatni.
Végezetül megköszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam, leírhattam a véleményemet.
Elek Sándor
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Sajtos receptek
Ínyenc parenyicatekercs
Hozzávalók:
– 20 dkg juhtúró
– 5 dkg vaj vagy sütőmargarin
– 2 gerezd fokhagyma
– késhegynyi őrölt fekete bors
– fél csokor metélőhagyma
– 4 vékony szelet gépsonka
– személyenként 1-1 kisebb
parenyicasajt
a tálaláshoz:
– 4 salátalevél

A juhtúrót a puha (szobahőmérsékletű) vajjal, a zúzott fokhagymával, a borssal, az apróra vágott metélőhagymával
összekeverjük. A gépsonkát olyan széles csíkokra vágjuk, mint amilyen magas a parenyica sajt. Az egyik parenyicát kitekergetjük, sonkacsíkokkal megrakjuk, a juhtúrós krém negyedével megkenjük. Ez nem is olyan egyszerű művelet, mivel
a parenyica ide-oda kunkorodik, így belülről kifelé, szakaszonként érdemes dolgozni vele, és a meglévő részt föltekerni,
hogy legalább azzal ne legyen már gond. Ugyanígy készítjük el a maradék három sajtot is. Amikor kész, hűtőszekrénybe tesszük. Negyedekbe vágva, salátalevélre rakva tálaljuk.

Rántott kecskesajt zöldséges rizzsel
A sárgarépát, gombát feldaraboljuk, a többi zöldséggel együtt vajon megpároljuk, enyhén sózzuk. Ha megpuhult,
hozzákeverjük a párolt rizst. A kecskesajtot feldaraboljuk, duplán panírozzuk, bô olajban kisütjük. Tálaláskor a zöldséges rizst formázzuk és a rántott sajt mellé helyezzük. Tartármártást is adhatunk hozzá.

Hozzávalók
– 25 dkg félkemény kecskesajt
– 2,5 dkg sárgarépa,
zöldborsó, zöldbab,
csiperkegomba és kukorica
– 5 dkg vaj
– 15 dkg párolt rizs
– só

Támogatások előfinanszírozása, termőföldvásárlás és
beruházás finanszírozás a Növekedési Hitelprogram
forrásából

Finanszírozási tanácsadási
szolgáltatásainkat fix díj
nélküli, sikerdíjas
konstrukcióban nyújtjuk.

Az agrárcégek bedőlési aránya
sokkal alacsonyabb, mint a többi
szektoré, ezért sokkal vonzóbbak
minden kereskedelmi bank számára.
Ezt mutatja a az NHP ágazatok
szerinti hitelállomány kimutatása is:

Tanácsadás

Kik
igényelhetik?
a 2004. évi a kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról szóló
XXXIV. törvénynek
megfelelő,
támogatásokra
jogosult, a
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
nyilvántartásában
regisztrált
agrárvállalkozások,
őstermelők
termőföldvásárlás
esetén: földvásárlásra
jogosult vállalkozói
ügyfelek (őstermelők,
családi gazdálkodók,
egyéni vállalkozók)

Mi
szükséges
hozzá?

Finanszírozás

Milyen támogatások
finanszírozhatóak?
→ egységes területalapú támogatás
(SAPS)
→ agrár-környezetgazdálkodási
támogatások (AKG)
→Natura 2000 gyepterületeken és a
Kedvezőtlen adottságú területeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatások
előfinanszírozása
→ állatjóléti támogatások (baromfi,
sertés)
→ mezőgazdasági területek erdősítése
→ gépek, technológiai berendezések
támogatása
→ elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatás
→ anyakecske tartás, anyajuh tartás „de
minimis” támogatása
→ a tejtermelőket sújtó különleges
hátrányok kezeléséhez kapcsolódó
különleges támogatás
→ zöldség, gyümölcs és dohány
szerkezetátalakítási (különleges)
támogatás
→ tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás

→ minősítőlap
kitöltése (projekt
leírás, hitelcél
megjelölése,
kívánt futamidő,
stb.)
→ a vállalkozás
hatályos
állapotát tükröző
dokumentumok
másolatai,
→ előző pénzügyi
évek éves
beszámolói,
üzleti tervek
stb., illetve az
MNB
hitelprogramban
előírt
dokumentumok.

Kondíciók
→ Hitelcél: éven túli forgóeszköz
vagy beruházási hitel
→ Hitelösszeg beruházás esetén: az
éven túli beruházási hitelrész
maximum a beruházás nettó
értékének 50%-a, minimum 5
millió forint, maximum 10 milliárd
forint
→ Hitelösszeg SAPS előfinanszírozás
esetén: tárgyévi támogatás 8085%-a
→ Hitelösszeg egyéb mezőgazdasági
támogatás esetén: 70-80%
→ A hitel forintban igényelhető
→ Hiteldíj (kamat + kezelési
költség): évi 2,5%
→ Keret-beállítási jutalék: nem kerül
felszámításra
→ Mezőgazdasági közvetlen
támogatás NHP2 forrásból történő
előfinanszírozása esetén AVHGA
készfizető kezesség előírás nincs

A Növekedési Hitelprogram forrásának igénybevételéhez a Magyar Nemzeti Bank által előírt feltételeknek meg kell felelni.

Tudta, hogy a European
Conformity
Vállalkozásfejlesztési
Tanácsadó Intézet
segítségével a Növekedési
Hitelprogram kedvező
2,5%-os forrásából
finanszírozhatja az
Európai Uniós
támogatásait, és az
ezekhez kapcsolódó
beruházásait, illetve
termőföldvásárlásait?

Pályázatírás

Amennyiben felkeltettük érdeklődését vagy
kérdései merültek fel a további feltételekről,
úgy kérjük, hogy
keressen bennünket
elérhetőségeink bármelyikén.

A tőgygyulladás láthatóan gyógyul

A Mastiplan LC
dolgozik

láthatóan

A Mastiplan LC egy innovatív, új intramammális tőgygyógyszer,
laktációban lévő tehenek számára. A termék antibakteriális ágense
a Cefapirin (300mg), és tartalmaz egy nagyhatású gyulladás elleni
szert, a Prednizolont (20mg).
A Mastiplan LC jó gyógyulási arányt kínál, szemmel láthatóan
megszünteti a betegséget és annak fájdalmas tüneteit. Ezért lesznek
a tulajdonosok és az állatorvosok elégedettek a tőgygyulladás
kezelésével elért eredményekkel.*

•
•
•
•

a tőgygyulladás tüneteinek gyors, szemmel látható megszűnése
széles spektrumú hatás
hosszú hatástartam, az utolsó kezelés után akár még az 5. fejésig is a tőgyben marad**
a amoxicillin/klavulánsav hatóanyag tartalmú készítménnyel összehasonlítva
szignifikáns mértékben jobb gyógyulási arány***
• az állatok jó komfortérzete gyorsan helyreáll
• megnyugtató eredmények a tulajdonosok és az állatorvosok számára
*
**
***

Bourry és munkatársai WBC 2006.
A MIC-vizsgálatokhoz használt törzsek egy 2005-ös, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban végzett klinikai kísérletből származnak.
MSD belső adatok
A. Bourry, M. Hoeljmaker, P.Cox WBC 2006. A.Bourry, M.Chiquet, P.Cox WBC 2006.

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!
Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet
Telefon: + 36 1/439-4540 ● Fax: + 36 1/439-4549
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata
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