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Mintegy kétszáz hazai és külföldi szakember
vitatta meg a közelmúltban Herceghalmon
azt, amin több ezer gazda is töri a fejét, mi
várható a tejágazatban, nyereséges, vagy
veszteséges lesz-e a tejtermelés. Biztos választ persze ők sem tudtak adni, de a jelenlévők többsége optimizmussal várja a jövőt.
De van-e erre oka a magyar tejágazat szereplőinek, a gazdáknak, a feldolgozóiparnak és a kereskedelemnek?
Vannak szép számmal borúra okot adó jelek. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Európában, de különösen az unió tagországaiban óriási a
tejtöbblet, 4 millió tonna a nehezen, vagy egyáltalán nem eladható
készlet. Súlyosbítja a helyzetet a mezőgazdasági termékekre érvényes orosz embargó. Ennek következtében a magyar piacon nagy
az importnyomás, ezért vannak tele az élelmiszerboltok polcai a
hazainál többnyire olcsóbb lengyel és szlovák import tejjel. Tovább
nehezíti a helyzetet, hogy a tej egy része az áfa kikerülése révén értékesül, mérhetetlen kárt okozva ezzel nem csak a költségvetésnek,
de közvetlenül a gazdáknak is, hiszen az illegális import letöri a hazai
árakat is. Nagy érvágás a tejipar számára is az útdíj bevezetése.
Nem tudni, milyen hatással lesz az eddig az országokra kivetett tej
kvótarendszer 2015-ös megszűnése. Az azonban máris bizonyos,
hogy élesedni fog a verseny. Jól illusztrálja ezt, hogy előrejelzések
szerint csupán Hollandia 20 százalékkal kívánja növelni a tejértékesítést. Annyival, mint amennyit Magyarország összesen előállít.
Mindehhez tegyük hozzá, hogy a magas fokú automatizálás eredményeként, a fejlett országokban kisebb önköltséggel állítják elő a
tejet, mint mi.
De mi van a mérleg másik serpenyőjében? Vannak-e olyan érvek,
amelyek arra bíztatják a gazdákat, hogy ne csukják be a tehenészeti
telepek kapuit? Igen, vannak bíztató jelek is. Különösen a tej elállítása során javult a versenyképesség, számos, a nyugatiakkal is vetekedő tejgazdaság jött létre már eddig is, s ez a tendencia folytatódik.
Az utóbbi időben elkezdett nőni a tejelő tehenek száma. Örvendetes, hogy Magyarország uniós agrártámogatása 2020-ig 20 százalékkal nő. A tehéntartás éves kerete 55 százalékkal, 59 millió euróra
bővül, a tejhasznú tehenek támogatása egyedenként évente 353
euró lesz. A tejtermelők 2015-ben összesen mintegy 20 milliárd
forint támogatásra számíthatnak, mely 14 milliárddal haladja meg
az eddigit. Eltörölték az öntözési vízdíjat, kötelező lett a legalább fél
évre szóló tejátvételi szerződés és a tej terméktanács folyamatosan
közzéteszi ajánlott átvételi árait.
Az örvendetes fejlemények ellenére is nagyon sok még a tennivaló. A tejfronton lényegesen javítani kell az ágazat szereplői közötti
együttműködést. Új piacokat kell találni s ehhez a mainál színvonalasabb marketingre van szükség. Több és lehetőleg honi tejjel kell
növelni a hazai fogyasztást, megkedveltetni a vásárlókkal a hazai
tejtermékeket.
Ha mindez együtt lesz, bíztatni sem kell a gazdákat arra, tartsanak
több tehenet.
Bódi Ágnes
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Interjú Harcz Zoltánnal
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójával
Előző számunkban Lukács
Lászlóval, a Tej Terméktanács
leköszönő ügyvezető igazgatójával készített interjú jelent
meg. Most Harcz Zoltánt, a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját kérdeztük többek között
arról, hogy a szakmaközi szervezet előtt milyen kihívások
állnak, és miként kezelték azt
a helyzetet, amely a hazai piacon az importtej növekedése miatt kialakult.
Szakmai pályafutása joggal teszi alkalmassá a poszt
betöltésére. Tudjuk, hogy nemcsak hazánkban, de más
országokban is fejlesztette tudását, és szerzett tapasztalatokat, amelyeket most hasznosítani tud. Nehéz volt a
döntés, hogy feladta eddigi pozícióját és minden erejével
a tejiparban dolgozók nehézségeire koncentrál?
A váltást egy kellőképpen elkötelezett és tudatos átgondolás, illetve döntés előzte meg. Tisztában vagyok a mezőgazdaság és a szűkebb értelemben vett tejágazat világának sajátosságaival, feladataival, van agrártámogatási,
piacszabályozási és hatósági tapasztalatom is. Az egyetemi tanulmányaimat követően, az Egyesült Államokban
eltöltött három éves időszak után a szaktárcánál helyezkedtem el. Itt szereztem először vezetői tapasztalatokat,
illetve a brüsszeli együttműködésben/tárgyalásokban
napi rutint. Betöltöttem az MgSzH borászati igazgatói
pozícióját, több évig voltam a Tokaj Kereskedőház Zrt.
Felügyelőbizottságnak tagja. Angolul jól, franciául alapfokon beszélek. Eddigi szakmai pályafutásom során olyan
tapasztalatokat szereztem, amelyekkel az igazgatói pozíció szempontjából szükséges készségeket meg tudtam
szerezni. Jó kommunikációs és vezetői képességű, dinamikus, kitartó és elkötelezett embernek tartom magam.
Valóban, a környezete és a szakma is ilyen embernek ismeri. Milyen benyomásokat szerzett, mi jellemzi a tejágazatot, és mint szakmai szervezet miben különböznek más
ágazat szervezeteitől, és miben azonosak a problémáik?
Ágazatonként, szakmai szervezetként, üzemtípusonként
hasonlóak a problémák. Hasonló gondokkal állnak szemben az elsődleges alapanyag-termelők, a feldolgozók
és a kereskedők is. A szakmaközi szervezetek létrejöttével kialakuló önszabályozó tevékenység megkönnyíti az
ágazati érdekegyeztetéseket, és elősegítheti a kormány
szakmai és jogalkotási munkáját is. Az összefogásra, az
együttműködésre való hajlandóságában mindenképpen
különbözik ez az ágazat a többitől. Ilyen erős összefogás

nagy dolgokra képes. Egy összefogás, ha akarja, meg tudja védeni a mezőgazdaságát, vagy ágazatát, meg tudja
találni azokat a jogi megoldásokat, amelyek biztosítják,
hogy az Európai Unió szabályozásával összhangban, azt
nem megsértve, fenntartsa az ágazatát, megőrizze piacát. Erre egy összefogás képes lehet, a Terméktanács
termelői/feldolgozói/kereskedői összefogása pedig ma
nagyon erős.
Mikor a munkáját, mint ügyvezető igazgató elkezdte,
hogy értékelte, mi volt a legfontosabb eredmény, melyet a
terméktanács az elmúlt 3 évben elért?
A tejágazatban tudatosan felépített, komoly együttműködés alakult ki az elmúlt években a kormányzat, a feldolgozók, a tejtermelők és a kiskereskedelem számos fontos
szereplője között. Az állattenyésztési ágazatok közül elsőként a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kapott
uniós értelemben vett szakmaközi szervezeti elismerést,
amellyel komoly lehetőséget és jogosultságokat kapott
az ágazati önszabályozás területén. Ezt tartom az elért
eredmények legfontosabbjának.
Mire számít, mit hoz a következő 3 év? Milyen feladatai
adódnak majd, ismerve az idei év megismert gondjait, nehézségeit, hogy bár a hazai tejtermelők az év elején minimális profitot realizálhattak, megtorpant majd jelentősencsökkent az árnövekedést generáló keresleti piac. Változik-e
a Terméktanács fő profilja, és melyek lesznek a prioritások?
Ügyvezető igazgatóként legfontosabb feladataim között
az önszabályozó piaci viszonyok kialakítását, a tejágazat szélesebb reprezentativitásán alapuló szakmaközi
együttműködést, a hazai előállítású tejtermékek belföldi
keresletének további növelését és a kereskedelmi szféra termékpálya szabályozásba történő mélyebb bevonását
emelem ki. A Terméktanács fő profilja nem változik. Prioritásként megmarad a feketegazdaság elleni küzdelem
és a tisztességtelen piaci szereplőkkel szembeni fellépés,
az áringadozások tompítására tett törekvések és a beszállítói szerződéses kapcsolatok kérdéseinek rendezése, valamint a hazai tejtermékfogyasztás növelése érdekében
folytatott közösségi marketing tevékenység. Támogatja
elképzeléseinket az agrártárca is, hiszen tájékoztatásuk
szerint az állattenyésztési prioritások is elsőbbséget élveznek majd.
Hogy értékeli a mostani helyzetet? Van-e előremutató üzenete a tejkvóta megszűnésére készülők gazdák számára?
„Ma” mindenkinek meg kell értenie: miután a kétes eredetű olcsó import tej és tejtermék - a hazai tejágazat
tönkretétele után - eltűnik a hazai piacról, a nemzetközi
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hatásoknak erősen kitetté válhatunk. Egy ezután kialakuló kedvezőtlen hazai/európai piaci helyzet esetén viszont
már csak a drága import eredetű termék lenne elérhető.
„Holnapra” az üzenetem: fogadjuk el a tényt, miszerint
a tejpiaci kérdések legnagyobb részében egyértelmű
a piaci szereplők (tejtermelők, feldolgozók, kereskedők,
fogyasztók) érdekközössége. Az együttműködés elmélyítése elkerülhetetlen. Közös az érdek, hogy szoros együttműködéssel javítsuk a termékpálya szervezettségét, a
tejpiaci környezet kiszámíthatóbbá és kiegyensúlyozottabbá tételét, valamint a tejtermék fogyasztásának népszerűsítését és növelését. Az együttműködés minden
szereplő számára egyaránt kedvezőbb helyzetet teremt,
nevezetesen a hazai tejtermékek folyamatos biztosítását
.
Milyen stádiumban van A Tej Világnapján bejelentett
program a "Sajtra fel" kampány megvalósulása?
„A „Sajtra fel!” című pályázat finanszírozásához tervezett
önrészt a Terméktanács döntően a marketing járulékfi-

zetési kötelezettségünk - minden ágazati szereplőre történő - kiterjesztéséből kívánta előteremteni. A kiterjesztésről szóló miniszteri rendelet hatálybalépésének, illetve
tartalmának (így pl. befizetési határidők) pontos ismerete
hiányában a Terméktanács részéről pénzügyileg felelőtlen döntés lett volna a támogatási szerződés mostani aláírása. Bár a „Sajtra fel!” kampány az Európai Unió által rögzített kritériumokhoz igazodó formában sajnálatos módon
most nem indulhat el. A Terméktanácsunk kiemelt célja
marad a kampány „nemzeti” végrehajtása, az abban foglalt célok megvalósítása, melyet nemzeti forrásokból
próbálunk a jövőben finanszírozni és végrehajtani. A Tej
Terméktanács - a várható új és nagyobb uniós promóciós
társfinanszírozás 2016-os bevezetése kapcsán - a pályázat
újbóli beadásárnak tervéről sem tett le.
Köszönjük az interjút.
Beregszászi Miklós

A nyerstej ára az EU-ban
2013. szeptember

2014. augusztus

2014. szeptember

116,45
118,61
121,37
113,88
145,43
111,12
132,01
124,37
126,88
115,02
119,87
119,33
105,85
104,74
122,87
171,03
101,71
103,36
97,81
94,31
101,35
98,92
156,82
99,79
99,04
101,23
88,43
107,94
115,20

120,44
107,85
119,28
119,53
154,03
120,09
132,81
124,77
114,63
114,79
116,42
124,71
104,56
106,06
115,45
172,29
102,14
93,79
94,73
85,41
76,18
99,79
154,18
103,08
106,06
106,22
91,19
106,63
115,92

121,90
104,29
145,58
121,77
133,55
119,05
111,65
112,84
114,16
115,16
174,25
100,22
78,79
93,17
73,18
71,37
100,48
153,88
102,22
104,82
105,17
91,45
108,27
-

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

HUF/kg

2014. szeptember/ 2014. szeptember/
2013. szeptember 2014. augusztus
104,67
87,93
100,10
109,59
101,17
95,72
88,00
98,11
95,24
93,73
101,88
98,53
76,23
95,25
77,60
70,41
101,58
98,13
102,44
105,84
103,89
103,41
100,30
-

101,21
96,70
94,52
101,40
100,56
95,41
97,40
98,30
98,06
99,75
101,13
98,12
84,01
98,35
85,68
93,68
100,69
99,81
99,17
98,83
99,01
100,29
101,54
-
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"Mérföldkő - Tagországi válaszlépések a
tejágazat kihívásaira" - konferencia
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2014.
október 30-án rendezte meg a "Mérföldkő - Tagországi válaszlépések a tejágazat kihívásaira" című ágazati
konferenciáját Herceghalmon. Az eseményen holland,
olasz és német, valamint hazai szakemberek segítségével kaphattak választ a tejágazatot jelenleg leginkább
foglalkoztató kérdésére, hogyan érintheti a kvótakivezetés Európa országait és milyen válaszlépéseket terveznek az egyes tagállamok a várható hatások kezelésére. Az ülést Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács ügyvezető igazgatóját moderálta.
Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke üdvözlő beszédében elmondta, hogy a
szervezetnek 3570 termelői
tagja van, amivel lefedik
a hazai tejtermelés több
mint 72 százalékát, 40 feldolgozó tagot számlálnak,
lefedve a magyarországi feldolgozott tejmennyiség 85
százalékát. Öt kiskereskedelmi lánc is tagjuk 2014-től.
Az elnök utalt az ágazat előtt álló piaci kihívásokra, így
a jövő évi kvóta-kivezetésre, és az orosz embargó hatására is. Mélykuti Tibor a tejágazat előtt álló kihívásokkal
kapcsolatban egyebek mellett a sajttermékek példáját
említette: az orosz embargó miatt idekerülő külföldi
sajtokat piaci ár alatt értékesítik. Az elnök fontosnak nevezte a hazai fogyasztók magyar termékkel való kiszolgálását. Úgy vélte, bőven lenne lehetőség több tejet
termelni és feldolgozni főként akkor, ha a magyar fogyasztói szokások is változnának. Mélykuti Tibor szerint
mára már egyértelmű, hogy az import késztermékekkel áfa-csalást követnek el, ezért a szakmai szervezet
mindent elkövet a gazdaság kifehérítéséért.
Magyarországon versenyképes tejágazat jött létre,
amit a kormány elsősorban
beruházási célú támogatásokkal akar tovább erősíteni
- mondta a Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesztési
stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkára. Mezei Dávid szerint a beruházásokkal a versenyképes-

ség növelhető, és az energiakiadások csökkenthetők.
A helyettes államtitkár felidézte: a kormánnyal összhangban, a 2014-2020-as időszakban az új vidékfejlesztési program legfontosabb célkitűzése új munkahelyek
teremtése, illetve a meglévők megőrzése. A mezőgazdaságban a leginkább munkaigényes ágazatokat
kívánják támogatni elsősorban, így a kertészetet, az
élelmiszer-feldolgozást, az állattenyésztést, s ez utóbbin belül kiemelt hangsúlyt kap a tejágazat. Az utóbbi
időben ismét elkezdett nőni a tejelőtehenek száma.
Hivatkozott a tárcavezető egyik tájékoztatóján elhangzottakra: Magyarország agrártámogatása 20 százalékkal nő 2020-ig, javítva a gazdák versenyképességét az
unióban. A termeléshez kötött támogatások aránya
ezen belül 13 százalékra nő a korábbi 3,5 százalékról. A
tehéntartás éves kerete 55 százalékkal, 69 millió euróra
bővül, a tejhasznú tehenek támogatása egyedenként
évente 353, míg a húshasznúaké 216 euró lesz. A tejtermelők 2015-ben összesen mintegy 20 milliárd forint
támogatásra számíthatnak, mely 14 milliárddal haladja
meg az eddigit. Mezei Dávid szerint az uniós agrárpolitikához egy megerősödött nemzeti-tagállami pillér is
társul majd.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke a tanácskozás
megnyitójában
egyebek
mellett az összefogás, a piacon való szervezett megjelenés fontosságára hívta
fel a figyelmet. Elmondta,
az integráció foka és a versenyképesség között szoros összefüggés áll fenn, s
az ágazat szereplői közötti
érdemi együttműködés jelentősen javíthatja a versenyképességet. Az országgyűlés alelnöke szólt arról
is, hogy az ágazatban felkészült, kiváló szakemberek
dolgoznak.
	A marketingben azonban gyengék vagyunk, ebben van
az egyik legnagyobb lemaradásunk, ezért erős nemzeti
marketingre van szükség - mondta.
Dr. Simon W. Schlütter – a Német Farmerszövetség tejszakértője A vertikális integráció németországi jelentősége, piaci várakozások címmel tartotta meg előadását.
Az előadó maga is gazdálkodó, a holland határ közelében van a gazdasága. Úgy látja, hogy a német gaz-
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dálkodók már nem annyira
optimisták, megtorpantak
a beruházások, az idei év
végére hangulatromlást tapasztalt, ennek ellenére a
tejpiac számára az idei év sikeres volt, ők a legnagyobb
exportálói az uniónak, mint
mondta, ők uniós támogatás nélkül is sikeresek. „Egy
csónakban evezünk” – ezzel
arra utalt, hogy a feldolgozók és a gazdák közti dialógusra törekednek.
Kees Rominj, az LTO alelnöke, az Észak-hollandi szervezet elnöke (LTO = Holland
Far
mer
szövetség) – A holland tejpiac szervezettsége,
és várható alakulása a kvótakivezetés tükrében címmel
megtartotta előadásában
azt emelte ki, hogy fontos
az együttes munka, mert
ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. 40 ezer tagjuk van, ebből 12 és félezer a
tejágazatot képviselők száma. Hollandia gazdaságáról
szólva elmondta, hogy figyelembe kell venniük, hogy
a mezőgazdasági területük 30 százaléka a tengerszint
alatt fekszik, a tejipar azért jó náluk, mert 750 ezer hektár füves területük van. A tejiparra szakosodott gazdák
száma évente 2-3 százalékkal csökken, de ezt nem tartja aggasztónak, mivel egyre több fiatal kezdi a munkát,
és mivel több gazdálkodó fog össze, együtt dolgozzák
fel termékeiket, így könnyebben boldogulnak.
	Egymás versenytársai vagyunk, de nem egymással kell
versenyeznünk, ha nincs gazda, nincs élet sem – mondta az előadó, aki szintén tejesgazda, és mint mondta,
büszke is erre.

Angelo Rossi az olaszországi
CLAL igazgatója – Globális
tejágazati helyzetelemzés,
várható piaci trendek című
előadásában nem győzte
hangsúlyozni, hogy adataik
szabadon felhasználhatóak,
bíztatta a magyar gazdákat,
hogy sűrűn használják azokat. Az előadó bemutatta a
cégét, a csapatot tíz ember
alkotja, köztük 7 fiatal. Munkájuk a piackutatás, és elemzéseiket közzé is teszik. Úgy vette észre, hogy a tejkvóta
megszűnése már itt van, tavaly júniusa óta folyamatosan emelkedik a termelés. A húzó terület szerinte DélKelet-Ázsia, ahol egyre magasabb a fogyasztás, itt mi
lehetünk a beszállítók, itt lehet betörni a piacra - bíztatta a magyar gazdákat, arra figyelmeztve őket, hogy ne
nyerstejet exportáljanak, hanem itt dolgozzák fel és a
végterméket exportálják.
- Alapanyagot nem helyes exportálni - szögezte le. Előrejelzése szerint az árak csökkenése várható, de kérdés,
hogy ez meddig tart. Csökkenő áraknál ezt nem lehet
megtenni, a jövőbeli versenyhelyzet szempontjából
meg kell tartani a gazdákat.
Összeurópai szinten 4 millió tonnányi túltermelést
mértek. Arra hívta fel a figyelmet, hogy havi szinten
kell követni a piacot, ők mindenben szívesen segítenek, mert számításai szerint két-három nagyon nehéz
negyedév jön.
A tanácskozást fórum zárta.
Bódi Ágnes

Újabb együttműködési megállapodás
egy áruházlánccal
A Penny Market Kft. – a 2014. áprilisi 23-i terméktanácsi
taggá válását követően októberben együttműködési
megállapodást kötött a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal. Az áruházlánc az ötödik a meghatározó
kereskedelmi szereplők közül, akivel a szakmai szervezet írásban is megerősíti együttműködési szándékát és
egyben az első diszkontlánc az eddig csatlakozott kiskereskedelmi áruházak között.

A megállapodást – melyben a felek közös célokat fogalmaztak meg, valamint együttműködést határoztak
el olyan témakörökben, melyekben egyértelmű a piaci
szereplők érdekközössége – Jens Thilo Krieger a Penny
Market ügyvezető igazgatója, és Mélykuti Tibor a Terméktanács elnöke írta alá.
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A fejés jelentősége a gazdaságos
tejtermelés és a minőségi tej előállítás
szempontjából
A tejelő tehenek tartásának talán legkritikusabb pontja a
fejés. Hiába optimális a tehenek tartása, takarmányozása, a nem szakszerűen végzett fejés tönkreteheti a tejelő
teheneket, amely így tőgyegészségügyi és tej minőségi
problémát, valamint tejtermelés csökkenést okozhat.
Éppen ezért a tejleadás és a fejés munkaműveleteinek
ismerete, illetve annak okszerű végrehajtása döntő fontosságú. Ezt a szakemberek pontosan tudják, sok esetben
mégsem kap megfelelő figyelmet a fejés végrehajtása.
Legtöbb esetben a technológiai fejlesztés kerül csak előtérbe, amely kétségtelenül fontos, de önmagában nem
elégséges feltétele a megfelelően kivitelezett fejésnek
a teljesen automatizált fejést nem számítva. Ezért erre a
problémára szeretném felhívni a figyelmet.
A fejés módjától (kézi, gépi, fejőtermi-fejőházi) függetlenül ugyanazokat a munkaműveleteket kell elvégezni,
hiszen a tehenek tejleadásának a szabályozása egyetemleges. A tejleadás neuro-hormonális szabályozás alatt áll.
A tejleadást feltételes (tanult) reflex váltja ki. Természetes
körülmények között a borjú a tőgy lökdösésével (mechanikai inger), a tőgybimbó nyalogatásával (hőinger) váltja
ki.
Fejés alkalmával viszont más ingerek hatására kell a teheneknek a tejet leadniuk. Az inger és az általa kiváltott
ingerület hatására oxitocin hormon szabadul fel és kerül
a véráramba. Az oxitocin szimpatikus hatású hormon, így
csak akkor tudják a tehenek a tejet leadni, ha számukra
kellemesek az ingerek, tehát a szakszerűen elvégzett fejés
nem okozhat fájdalmat, nem lehet kellemetlen a tehenek
számára. Fontos tudni, hogy a szopás és a fejés között
rendkívül nagy különbség van! A borjak naponta több
alkalommal szopnak, alkalmanként 4-10 dl, összesen 6-8
liter tejet. Ezzel szemben egy reggeli/esti fejés alkalmával
a tehenek 2,5-7,5 l tejet adnak le tőgynegyedenként 6-8
perc alatt! Ez az az időkorlát, amely alatt a megtermelt tejet ki kell fejni.
A neuro-hormonális szabályozás miatt, mind a szopásnál,
mind a fejésnél megkülönböztetünk inger kiváltási és tejleadási szakaszt. A fejésnél azonban rendkívül kritikus az
inger kiváltási szakasz (tőgybimbó mosás, tőgytörlés, első
tejsugarak kifejése, tőgymasszázs, illetve egyéb tényezők), mivel ha ez nem történik megfelelő módon, akkor a
tehenek a rendelkezésre álló 6-8 perc alatt nem képesek
leadni tőgynegyedenként a bennük felgyülemlett tejet.
Ez elsősorban magukon a fejést végzőkön múlik. Amen�-

nyiben tejvisszatartás történik, tej marad a tőgynegyedekben, nemcsak a tejmennyiség csökken, hanem tőgy
egészségügyi problémák lépnek fel. Hasonló problémát
okoz a nem megfelelő ütemű, valamint a vakfejés (tejleadás megszűnését követően is tovább tart a fejés).
A másik döntő, lényeges eltérés a szopás és a fejés között
a tőgy utókezelése! A szopás alkalmával értelemszerűen
nem történik tőgyfertőtlenítés. A fejés után minden egyes
tőgybimbót kezelni kell, mivel 6-8 perc alatt a tőgybimbó
a folyamatos fejőkehelybeni ázás és a másodpercenkénti vákuum hatására történő összehúzódás miatt kiázik,
elernyed és ezért védelemre szorul. Megfelelő védelem
hiányában a tőgybimbók berepedeznek, fertőződnek a
nyitott tőgybimbó nyíláson át (a fejést követően 35-45
percen belül záródnak). Ezért a fejés utáni tőgybimbó fertőtlenítés minden egyes fejés után elkerülhetetlen, mivel
az vékony filmet képez és így véd a kiszáradás és a fertőzések ellen. A fertőzés elleni védekezést segíti, hogy a
napjainkban alkalmazott fejés utáni tőgybimbó fertőtlenítők gátolják a mikroorganizmusok elszaporodását. Ezek
a készítmények azért színezettek, hogy a fejők véletlenül
se hagyjanak ki egyetlen tőgybimbó kezelést sem fejés
után. Tehát a fejés utáni tőgyfertőtlenítők használata elkerülhetetlen.
Fontos azonban, hogy csak engedélyezett fejés utáni
tőgybimbó fertőtlenítő szereket használjunk, mert egyrészt ezek tudják biztosítani a megfelelő védettséget,
másrészt használatuk után nem kerülhet a következő fejés alkalmával szermaradvány a tejbe.
Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy létezik fejés előtti
tőgybimbó fertőtlenítő is. Ennek alkalmazása nem minden esetben ajánlott, illetve funkciója is lényegesen eltér
a fejés utánitól. Rövid ideig, 30-60 másodpercig kell csak
fertőtlenítő hatást kifejtenie, nem képezhet filmet a tőgybimbón, illetve rövid idő után sem kerülhet kimutatható
szermaradvány (gátlóanyag) a tejbe! Ezért felcserélésük
súlyos hiba!
A fejőberendezések mosására, fertőtlenítésére elkerülhetetlen az erre a célra engedélyezett és forgalomba hozott
lúgos, savas mosószerek előírás szerinti használata.
Kézzel történő mosogatás esetén nagy gyakorisággal különösen fontos, de gépi automata mosás esetén is rendszeresen ajánlott a felületi tesztek elvégzése, az aktuális
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higiéniai állapot megállapításához. További rendszeres
tisztító és fertőtlenítőszeres mosás szükséges napi használatonkénti rendszerességgel a tejházakban és alkalmanként a fejőházakban.
Vizsgálatok igazolták, hogy megfelelően kialakított, teljesen automatizál fejési technológiák alkalmazása esetén
minimalizálódott a fejés, illetve a fejési hibák kockázata.
Ennek magyarázata, hogy a fejés mindig ugyanúgy, a beállítottaknak megfelelően történik.
A teljesen automata „robot” fejőgépek elterjedése azonban számos más kérdést vet fel, illetve teljes újragondolását teszi szükségessé a tejelőtehén tartásnak.
Ennek kifejtése nem ennek a cikknek a célja. Az azonban igen, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a fejők kiválasztása, képzése, megbecsülése alapvetően befolyásolhatja a tejtermelés gazdaságosságát és a termelt tej
minőségét. Az akárcsak alkalmankénti nem megfelelő
fejés önmagában veszélyeztetheti a gazdaságos minőségi tejtermelést, még akkor is, ha a technológiai, tartási
és takarmányozási feltételek és a megfelelő genetikájú
állomány rendelkezésre áll. A nem szakszerűen kivitelezett fejés tejvisszatartást, tőgyegészségügyi problémákat, kedvezőtlenül megváltozott tejösszetételt (magas
szomatikus sejt- és csíraszámot, csökkent és kedvezőtlen
tejbeltartalmi értékeket) és egyéb más állategészségügyi
problémát okozhat.
A fejő személye, még megfelelő képzés esetén sem elegendő sok esetben. A fejésre csak olyan személyek alkalmasak, akik megfelelő mentális adottsággal (érzékkel),

türelemmel, állatszeretettel, kitartással, a monoton munka elviselésével, stb. rendelkeznek.
Az állattartás, fejés, tejkezelés során felhasználásra kerülő
tisztító, fertőtlenítő, kezelő szerek felhasználását, mit, mikor, hogyan, milyen mennyiségben használják, hogyan
tárolják, stb. rendkívül szigorúan előírják és ellenőrzik!
Minél jobban az emberre van bízva ez a folyamat, a kockázat annál nagyobb, illetve minél jobban automatizált
annál kisebb.
A rendszeres ellenőrzés mellett, ezért döntő fontosságú
az ebben a folyamatban résztvevő emberek képzése.
Az akárcsak egy alkalommal nem megfelelően kivitelezett fejés jelentős károkat tud okozni (tejmennyiség csökkenése, tőgyegészségügyi és tej beltartalmi problémák
megjelenése).
A tejtermelés gazdaságosságának tehát az egyik legkritikusabb pontja a fejés, amit rendszeresen minden nap
legalább kétszer el kell végezni. A megfelelően kialakított
fejés gépesítése, automatizálása csökkenti a kockázatot,
sőt a teljes automatizálás minimalizálja. Amíg azonban
olyan fejési technológiát alkalmazunk, ahol emberi munkaerő alkalmazása szükséges, döntő fontosságú a fejők
kiválasztása, képzése, megbecsülése a gazdaságos tejtermelés, illetve minőségi tej előállítása szempontjából.
									
Dr. Póti Péter
egyetemi docens,
a Szent István Egyetem
Állattenyésztés-tudományi intézet igazgatója

Nyolc EU-ország lépte túl tejkvótáját
Nyolc európai uniós ország tejtermelői növelték túlzott
mértékben termelésüket 2013-2014-ben, hogy felkészüljenek a kvóták jövő évi eltörlésére. A kvótatúllépés
miatt több mint 400 millió euró illetéket kell fizetniük
- közölte az Európai Bizottság.
Németország, Hollandia, Lengyelország, Dánia, Ausztria,
Írország, Luxemburg és Ciprus összesen 1,46 millió tonnával lépték túl nemzeti kvótáikat. Különösen jelentős
mértékű volt a többlet Németországban, ahol a tejtermelőknek 163,8 millió eurót kell befizetniük. A hollandok 132,1 milliós, a lengyelek pedig 46,4 milliós bírságra
számíthatnak.
Az említett országok megpróbálták elérni a kvótatúllépés miatt 2014-re kiszabott büntetés eltörlését arra
hivatkozva, hogy a tejtermelőknek meg kellett kezdeniük a felkészülést a tejkvótarendszer 2015. április 1-től
hatályos eltörlésére, új piacokat felkutatva akkor, amikor a kereslet, különösen a kínai, felfelé hajtja az árakat.

Az EU más tagállamai, elsősorban Franciaország azonban ellenzi a büntetés elengedését, mondván, hogy a
konkurencia és a túltermelés kockázata által leginkább
sebezhető állattartók nem kapnak ellentételezést.
Az európai tejtermelőkre augusztusban kivetett orosz
behozatali tilalom jól tükrözi a kockázatokat. Mindazonáltal az európai tejipar nem beszél válságról, mivel a világpiaci kereslet folyamatosan növekszik.
Az EU 28 tagállamában 2013-2014-ben 144 millió tonna
tejet termeltek, ez a mennyiség 6,4 százalékkal maradt
el az összkvótától. Egy évvel korábban ez az arány még
hat százalék volt.
Az európai tejkvótarendszert 1984-ben állították fel,
hogy megfékezzék a túltermelést. 2008 óta minden évben 1 százalékkal emelték a nemzeti kvótákat a rendszer megszüntetésére való felkészülés jegyében.
(MTI)
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Robot vagy fejőház?
Jön a robot …….. vagy mégsem?
Tagadhatatlan, hogy a jövő az automatizált számítógép
által vezérelt gépeké, azaz az ember munkáját megkön�nyítő, netán kiváltó géprendszereké. Tehát számolnunk
kell a fejőrobotok terjedésével országunkban is. Tőlünk
nyugatra nagyon sok robot működik, a legnagyobb robotgyártok hihetetlen számú robotot értékesítettek (Lely
több, mint 30.000, a DeLaval 17.000 stb.). Ez a folyamat
csak Nyugat Európára igaz, Amerikában, Ázsiában és
a Közel-Keleten alig találkozunk robotokkal. Vajon miért van ez, miközben ezekben a régiókban soha nem
látott méretekben növekszik a tejtermelés a stagnáló
Európával szemben. Mielőtt erre a kérdésre válaszolunk,
vizsgáljuk meg a nyugat európai tejtermelést, a farm
struktúrát. Nyugat Európában annak ellenére, hogy intenzív koncentráció zajlik, azaz a farmok száma csökken
és nő az átlaglétszám a telepeken – még mindig a kis
családi gazdaság 50-100 tehénnel a jellemző. A munkát
a család végzi, nemcsak a fejést, de a takarmányozástól
a trágyaeltávolításig mindent. Ilyen helyzetben az a cél,
hogy a fejést minél gyorsabban elvégezze a gazdálkodó, kb. 1-1,5 óra reggel és 1-1,5 óra délután. Így marad
idő a többi feladatra is. Ez azonban azzal jár, hogy igen
nagy kapacitású fejőberendezést kell vásárolni.
Példaképpen: ha 100 tehenet fejnek, akkor egy 2x12-es
berendezés szükséges. Amennyiben ezt felszereljük a
legkorszerűbb eszközökkel, tejmérők, levevő automaták
stb., akkor mai áron számítva kb. 200.000 euróba kerül.
Az ilyen gazdálkodónál komolyan számításba jöhet a
robot. Egy robot boksz kb. 50-60 tehén fejését látja el és
kb. 140.000 EUR az ára. 100 tehénre két robottal számolva 280.000 euró a bekerülési költség. Tehát nincs számottevő különbség. Egyéb költségben, ami a beruházással kapcsolatos, nincs lényeges differencia beleértve
az építési és egyéb technológiai költséget, tejhűtés stb.
azok ugyanazok.

kaerő megtakarítással. Azt is megfigyeltük, hogy sok
helyen még a fejőberendezést, fejőházat is megtartják
arra az esetre, ha a robot meghibásodik és nem sikerül
nagyon gyorsan megjavítani. Ugyanakkor egy jól működő robot nagyon jó a gazdának, de jó a teheneknek
is, már azoknak a szabvány teheneknek, amelyek alkalmasak a robotfejésre. Sajnos a robot beépítése esetén
a tehenek 20-30 százalékát selejtezni kell, ha a robotban
akarjuk fejni. A tehenek egy részének nem megfelelő a
tőgye, van, amelyik nem hajlandó bemenni a boxba. Sajnos az idősebb fejőházhoz szokott teheneket már nem
lehet robotfejésre szoktatni. Tehát a fejéssel foglalkozó
szakemberek általában azt mondják, hogy a mai viszonyok között maximum 200 tehenes gazdaságban lehet
a robotot viszonylag gazdaságosan üzembe helyezni és
üzemeltetni. Ennél nagyobb telepek esetén lényegesen
gazdaságosabb ma még a fejőberendezések, fejőházak
használata. Ezért nincs jelentős számú robot Amerikában és más területeken.
Megdöbbentő, hogy egyre nagyobb telepek épülnek
a Közel-Keleten 15.000-20.000 férőhelyesek, Amerikában hasonlóképpen. Ilyen telepeken a boxos kialakítású
robot szóba sem jöhet. A fejlesztés olyan irányba folyik,
hogy a fejőházakban kehelyfelrakó robotot építsenek
be. A levétel megoldott, de a felrakás még nem. Már
vannak ilyen irányú kísérletek egyes gyártóknál a Karusszel fejőházakra.
Két automata kart
építenek be, egyik
a tőgyelőkészítést,
a másik a felrakást,
egy harmadik az
utófer tőtlenítést
végzi.
Valószínű,
hogy ez lesz a jövő
az elkövetkező 1020 évben.

Természetes, hogy a gazdálkodó arra törekszik, hogy
előbb-utóbb robotot vásároljon, mivel nem jelentős a
költségtöbblet. Az üzemeltetés sajnos a robotnál valamelyest drágább.

Végezetül: nagyon sok körülményt kell mérlegelni, de
200 tehénnél nagyobb létszám esetén nem célszerű robot boxot beépíteni.

Mi a helyzet a nagyobb farmoknál?
Egy 2x12-es fejőberendezéssel 600 tehenet is fejhetünk
naponta akár háromszor is. Ha egy ilyen telepre robotokat akarunk beszerelni, úgy legalább 10 robotra van
szükségünk, amely kb. 1.400.000 euróba kerül, szemben
a magas színvonalon automatizált 2x12 fejőberendezés
200.000 eurós árával. Itt már nagyon el kell gondolkodni. Nem beszélve arról, hogy a tapasztalat azt mutatja,
hogy a robot állandó felügyeletet igényel, nagyon rizikós magára hagyni, bármilyen megbízható is a mai
technika. Ez azt jelenti, hogy nem számolhatunk mun-

Hasonló kérdés:
roto, parallel vagy halszálkás fejőberendezés
Vitathatatlan, hogy ma nagyon divatos a karusszel, vagy
roto fejőberendezés, ezért sokszor megfontolás nélkül
amellett döntenek az új beruházásoknál. Ezt is célszerű
megvizsgálni. A közelmúltban Amerikában készült egy
átfogó tanulmány ezzel kapcsolatban, ezt szeretném
összefoglalva ismertetni. A tanulmány arról szól, hogy
mikor érdemes rotary, parallel vagy halszálkás berendezést beépíteni. Legnagyobb mértékben ez attól függ,
hogy mekkora a telep mérete, azaz mennyi állatot aka-
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runk fejni. Nagyon sok egyéb tényezőt vizsgál még a
tanulmány, amelyet nem kívánok részletezni, csak a lényeget kiemelni. Az alábbi táblázat egy összehasonlítás
a fejési teljesítmények esetében a rotary és parallel fejőberendezéseknél. Optimális körülmények között üzemeltetett fejőgépeknél, ahol a tehenek tőgyalakulása is
szinte szabványszerű és a fejési idők egyenlőek (nincs
nagyon hosszú fejésidejű tehén), ott a rotary fejőállás
teljesítménye magasabb.
Rotary
tehén
min.
Rotary
tehén
min.
állás szám /óra fejőlétszám állás szám /óra fejőlétszám
40
240
3
2 x 20 180-200
2
60
360
4
2 x 30
270
3
80
500
4
2 x 40
385
4
100
610
4
2 x 50
460
5

A táblázatból az is kiderül, hogy míg egy 40-es rotary-nál
három fejő szükséges, addig egy 40 állásos parallelnél
csak kettő. Egy 60-as rotary-nál 4 fejő szükséges, míg
a parallelnél csak három. Ettől kezdve kezd kiegyenlítődni és kezd a rotary javára billeni a mérleg. Tehát egy
100-as rotary-nál 4 fejő szükséges, míg egy 2x50, azaz
100-as parallel-nél már öt. A vizsgálat kimutatta, hogy
1000 férőhelyes telep az a határvonal, ami alatt gazdaságtalanabb a rotary fejőállás használata a parallel vagy
halszálkához képest. 1000 férőhely fölött kezd a rotary
előnyösebbé válni. Ez azt jelenti, hogy az egy fejőre jutó
fejési teljesítmény előnyösebb a halszálkás vagy parallel esetében, ha a fejt tehénlétszám nem haladja meg a
napi 1000-et, azaz 1000-1300 tehén férőhelyes telepnél
még nincs előnye a rotary fejőháznak.
Ha a beruházási költségeket vizsgáljuk, akkor még drasztikusabb a kép, mivel a rotary fejőházak és fejőberendezések kb. 40 százalékkal nagyobb beruházási költséget
jelentenek ugyanolyan fejési teljesítmény esetén. Az
üzemeltetési költségben is van némi differencia kezdve
attól, hogy egy nagyobb fejőháznak a fűtési költsége
magasabb a nagyobb légtér miatt, a karbantartási- és alkatrészigény magasabb, és még sorolhatnék számtalan
példát. Nem beszélve arról, hogy az is kiderült, hogy a forgó berendezésekkel dolgozó emberek 4-5 óránál tovább
nem dolgozhatnak többet, mert a szédülés jelei mutatkoznak. Ha ezt a tényt is figyelembe vesszük, akkor sajnos
nem mutatkozik a fejőkben létszám megtakarítás még a
3000-es telepeken sem, mivel gyakrabban kell cserélni az
embereket. Ennek ellenére hatalmas forgó fejőberendezésekkel találkozunk ma a világban, mint a mellékelt fotó
is mutatja, 32000 férőhelyes telepen az USA-ban működik
néhány 106-os körforgó fejőberendezés.
Összegezve azt kell elmondanunk, hogy amíg a tehénlétszám nem több a telepen 1200-nál, addig gazdaságosabb parallelt vagy halszálkást építeni és üzemeltetni.
1500, 2000 férőhelyes, vagy annál nagyobb telepeken
válik előnyössé a rotary parlor, de a beruházási költsége
itt is mintegy 40 százalékkal magasabb. Viszont a fejési
teljesítmény kedvezőbb.

Ma azt tapasztaljuk a világban, hogy hatalmas tehenészeti telepek épülnek a magyar viszonyokhoz képest.
Mi itt büszkén mondjuk, hogy 2500 férőhelyes telepünk
van, és a környéken a legnagyobb, addig Ázsiában, a Közel-Keleten és Amerikában 15000-20000 férőhelyes telepek épülnek manapság többnyire parallel fejőházakkal.
Legnagyobb parallel fejőberendezés, amelyet magam is
láttam, dupla 80 állásos, azaz 160 fejőállás egy fejőaknán,
a legnagyobb halszálka pedig dupla 60. Számunkra ezek
a számok lenyűgözőek, mégis a világ ebbe az irányba halad. Úgy tűnik, hogy a megafarmok egyre inkább terjednek, mivel azokat lehet gazdaságosabban üzemeltetni.
Mi a különbség a parallel és a halszálkás
berendezések között?
Mindkettő hasonló funkciót tölt be, fejési teljesítményben nincs lényeges különbség. A halszálka hosszabb
fejőaknát igényel, ezért a fejőknek többet kell sétálni. Előnye viszont, hogy nagyon jó rálátás van a tehén
tőgyére, könnyebb a kezelése és felszerelhető
olyan karos automatikákkal, amely nem engedni,
hogy a fejőkészülék leessen a trágyás talajra. Elsősorban azoknak ajánljuk,
akik nagyobb gondot
fordítanak a tőgyegészségügyre.
A parallel előnye, hogy rövidebb, kevesebb utat kell a
fejőnek megtennie, hátránya viszont a hátulról történő
fejésből adódik. Csak zsinóros levevőket lehet felszerelni, sokkal inkább szabvány teheneknek való, azaz egyforma tőgyalakulású állatokat lehet benne fejni, ahol
nem szükséges különösebb gondot fordítani a tőgyek
vizsgálatára. Mint ahogy korábban említettem a fejőakna hossza miatt parallelből még dupla 80-ast is lehet
építeni, míg a halszálkásból a dupla 60-as a maximum. A
halszálka és parallel között beruházási költségben nincs
lényeges különbség mivel az egyik szélesebb, a másik
hosszabb épületet igényel azonos alapterületben. A
halszálkás jól automatizált fejőházakban kellemesebb a
fejőknek dolgozni, általában jobban szeretik.
Nagyon sok kérdést lehetne még feszegetni mindezekkel kapcsolatban. Sok minden függ a helyi viszonyoktól
a rendelkezésre álló munkaerőtől, az állomány összetételétől és nem utolsó sorban, ha beruházni akarunk, akkor a rendelkezésünkre álló összegtől.
Összefoglalva:
Robot berendezést 200 férőhelyesig javaslunk ma, 1200 férőhelyig mindenképpen parallel vagy halszálka, 1200 férőhely fölött jöhet szóba a rotary. Talán ez a kis összefoglaló
nyújt némi támpontot a beruházóknak mielőtt dönteni kívánnak az új fejőház építése előtt.
Boródi Gábor
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Megduplázzák a tehénlétszámot
fejőrobotokkal felszerelt tehenészet a Kinizsi 2000 Zrt-nél
A fejőrobotos fejéstechnológiával korszerűsített fábiánsebestyéni tejhasznú szarvasmarha telepet október 8-án a
Bosmark Kft. és a Kinizsi 2000. Zrt. közös rendezvényén mutatták be.
Fábiánsebestyénen 2400-an laknak, a Kinizsi 2000 Zrt. a
község legnagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztató
munkahelye. A település neve jól ismert az évenkénti
fogathajtó versenyekről. A község az Alföldön Csongrád
megye északkeleti részén, Szentestől 16 kilométerre található.
Megnyitó beszédében a gazdaság tulajdonosa, Farkas
Sándor kormánypárti országgyűlési képviselő mutatta
be a gazdaságot.
A magánszemélyektől bérelt 3500 hektáros földterület
- melyen jelenleg gazdálkodnak - a földtörvény módosulásának eredményeként jövőre várhatóan 3000
hektárra csökken. A gazdaság fő tevékenységét eddig
a növénytermesztés fémjelezte. Búza, őszi árpa, kukorica és szálastakarmány mellett 1500 hektáron intenzív
öntözéses kultúrában szántóföldi zöldségnövényeket,
csemegekukoricát, zöldbabot, zöldborsót termelnek.
Hibridkukorica és a zöldborsó vetőmag termesztése
mellett cukorrépával is foglalkoznak. Az állattenyésztésben a szarvasmarha mellett juhokat (hatszáz anyajuh)
tartanak és éves szinten kétezer hízósertést állítanak elő,
mára már egy szerénynek mondható nóniusz törzstenyészetük is van.

Állatbarát technológiával fejlesztettek
A főképp növénytermesztésre szakosodott gazdaságban két éve gondolkoztak el azon, hogyan fejlesszék tovább a gazdaságot, melyik ágazatot bővítsék, mi legyen
az állattenyésztés jövője? Arra az akkor merésznek tűnő
elhatározásra jutottak, hogy a tehenészetet fejlesztik.
Nem a régi telepet korszerűsítették, hanem teljesen újat
hoztak létre.
A beruházás összköltsége megközelíti az 1,8 milliárd forintot, melyből 800 millió forint az uniós támogatás. Ebből a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, az országban
egyedülállóan korszerű telepet építettek fel, Magyarországon elsőként született ilyen méretű és nagyságú automatizált telep.
Az új telepen a fejőrobotokkal felszerelt két istálló mellett építettek egy silóteret, tejházat, tömegtakarmány-tárolót, trágyatárolókat, és létrehozták az úthálózatot.
A fejőrobotos technológia lényege, hogy a tehenek saját maguk mennek be a robotba "megfejetni" magukat,
amire két-három hónap alatt megtanították őket. A robot beazonosítja őket, tisztítja, fertőtleníti a tőgybimbókat, felteszi a fejőkelyheket, analizálja a tej minőségét.
Ha a minősége jó, akkor a gyűjtőtartályba kerül a tej, ha
gondot érzékel, olyan tartályba, amely nem árutej. Emellett, mikor bemegy az állat a fejőrobotba, felismeri a számítógép és a teljesítményének megfelelően adagolja
neki az abrakot.

Várakozás a robotra
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A technológia állatbarát, itt az állatok saját maguk keresik fel a fejőrészleget, nem hajtják őket, a teljesítményüket folyamatosan figyelik, és ennek megfelelően kezeli
őket a rendszer.

Az istállóból történő trágya eltávolítását a láncos típusú
automatikus működésű trágyalehúzó szánnal oldották
meg, amely az istálló végében lévő keresztcsatornába
húzza ki a trágyát. A keresztcsatorna egy 150 köbméteres tárolóba vezet, itt egy keverő segítségével homogenizálják a trágyát, majd azt egy szeparátor segítségével
fázisaira bontják. A szeparátum a szerves trágyatárolóba,
a híg fázis pedig a hígtrágya tárolóba jut. A hígtrágya
mielőtt a tárolóba kerülne, még visszajut a keresztcsatornába, ezzel csökken a nedvességtartalma és segíti a
csatornában lévő anyag mozgatását.
A beszerelt itató típusa nyíltvizű rendszerű, ezzel lehet
a tehén számára nagy mennyiségű vizet folyamatosan
biztosítani.

Fejés közben abrakot kap a tehén
A két istállóban 720 tehenet tudnak elhelyezni, ahol az
itatórendszer, a légtechnika, a szellőzés is automatizált.
Az állatok kényelmét, az egyedi pihenőboxok biztosítják, GPS-rendszer figyeli, hogy melyik állat, hol tartózkodik, és ezt képernyőn is követni tudják.
Eddig 330-340 fejőstehenük volt, az állományt 720-ra
bővítik jövő májusra, amikor a tervek szerint már teljes
kapacitással működik a telep. Eddig éves viszonylatban
3,7-3,8 millió kilogramm tejet biztosítottak a magyar piacra, amit most közel 8 millióra növelnek. A minőségi
javulás - magasabb zsír - és fehérjetartalom - mellett 10
százalékos tejhozam növekedésre is számítanak. A telepen eddig 15-16 ember dolgozott, most tízzel többnek
tudnak munkát biztosítani.
Szolgáltatásokkal segítik a beruházásokat
Kovács Gyula, a Bosmark Kft. cégvezetője arról adott tájékoztatást, hogy a cég immár 25 éve segíti a tejhasznú
szarvasmarha tenyésztőket termékeivel és szolgáltatásaival.
Az ATK IV. és V. fejlesztési program keretében mintegy 60
gazdaság részére valósítanak meg különböző nagyságrendű beruházásokat.
A Kinizsi 2000 Zrt.-nél 2 db 360 férőhelyes istállót építettek. A 360 férőhelyből 30 darab pihenőbox válogató
helyiség részét képezi, ahol a fejőrobot a megfelelő paraméterek mentén kiválasztja a kezelésre szolgáló vagy
valamilyen beavatkozást igénylő teheneket. Az istállók
magas építésűek, nagy légterűek, nyitott gerincszellőzővel, mozgatható oldalfallal ellátottak. Arra törekedtek,
hogy a kürtőhatás elve érvényesüljön, a meleg levegő
minél hamarabb tudjon távozni, így jó legyen az istálló
átszellőzése. Az istállóban mindkét oldalon nyaklefogatókat szereltek fel. Erre azért van szükség, hogy miután
nincs fejőház, a kiválasztott tehenekkel lehessen csoportosan foglalkozni.

Saját megfigyelések szerint a 30 liter tejhozamú tehén
képes 1 nap alatt 120 liter vizet is meginni. Ezek az itatók fűthetőek, gyorsan üríthetőek. Fagyásmentességük
akkor garantált, ha a megfelelő állatlétszám biztosított.
A párásítós ventillátorok úgy működnek, hogy a párásító meghatározott időszakonként, adott ideig működik,
majd kikapcsol és csak a ventilláció megy tovább. A beton padozaton elhelyezett egyedi pihenőboxok szügytámasszal vannak ellátva, az aljzatuk döngölt agyag,
melyre szecskázott szalmaterítés kerül.

Fejőrobot bevetésre készen
Az istálló oldalfala függönnyel van helyettesítve, mely
az etetőasztal szélére van felhelyezve. Automatikus működtetésű, esőre, szélre, hőmérséklet és páratartalom
változására működik, szükség esetén manuálisan is változtatható a felülete. Abrakos silótornyokat helyeztek el,
a két silótorony 16 és 20 köbméretes, az egyikbe a fehérje, a másikba az energiatartalmú abraktakarmány van. Ez
azért szükséges, mert a tehenet a fejőrobot használatára
az abrak utáni természetes vágyódásával lehet rávenni.
GPS-el egybeépített ivarzásmegfigyelő-rendszerrel
figyelik az ivarzást
A Laktivátor ivarzást megfigyelő rendszer a világon elsőként GPS rendszerű, mely megmondja azt is, hogy
mennyi idő telt el az ivarzás megkezdésétől. Így lehetővé válik, hogy a megtermékenyítés a leginkább opti-
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Egyszerre két tehenet szolgál ki a fejőrobot
mális időpontban, a megemelkedett mozgás aktivitás
megkezdésétől számítva 5-17 óra közötti időtartományban kerüljön sor. A rendszer figyeli a tehenek takarmányfelvételre fordított idejét is, a GPS rendszer pedig segít
pontosan meghatározni az állat tartózkodási helyét az
istállóban.

küldéskor több paraméter alapján történik a szelektálás,
ez lehet ivarzás, fejési rendellenesség stb. A kezelő helyiségben a pihenés, az etetési és ivási feltételek mind
biztosítva vannak, nyugodt körülmények között kivárhatja a tehén, amíg az állatorvos, vagy az inszeminátor
megérkezik.

A normál fejőházas fejésnél:
–	Az elővárakozóba felhajtásnál a tehenek esetenként sokáig állnak, nem isznak, nem pihennek.
–	A fejőházi automata-fejőberendezés általában akkor
emel le, ha 250 -300 gr/ perc alá csökken a tejátfolyás,
azonban előfordulhat, hogy például két tőgynegyed
még produkálja ezt a mennyiséget, ezért a másik két
tőgynegyedet a fejőgép vakon feji, amiből tőgygyulladás alakulhat ki.
–	Emberi tényezőkön is múlik, hogy a fejőmester valóban
elvégzi-e a bimbófürösztést,a fejés előkészítését.

Holland minta alapján
Gajda Nikolettától, a szarvasmarha ágazat vezetőjétől
megtudtuk, hogy a fejőrobotos fejlesztés ötlete 2007ben fogalmazódott meg benne, amikor tanulmányúton
járt Hollandiába.

Ezzel szemben a fejőrobotban a tehenek mindenféle
emberi ráhatás, presszió nélkül a különlegesen csalogató, eper ízű abrak kedvéért mennek be. Az azonosítás
után az automata kiadagolja a megfelelő abrak men�nyiségét, így az állat számára nyugodt körülmények teremtődnek. Eközben a robot elvégzi az előkészítést, a
mosást, szárítást és az első tejsugarak különfejését. Az
előkészítés után egyesével felpakolja a fejőkelyheket,
mikor az adott tőgybimbóból elfogy a tej, leemeli azokat. Fejés közben méri a tejvezető képességet, melyből
információt kapunk az esetleges tőgybetegségre, vagy
más egészségügyi rendellenességre vonatkozóan. A fejés után a tehén távozik a fejőállásból és áthalad a válogató kapun. Itt eldől, hogy visszamehet-e az istállóba,
vagy a kezelő helységbe távozhat. A kezelő helységbe

A meglátogatott holland gazdának 300 tehene volt, ahol
fejőrobottal fejtek. Az állományt és annak a szaporulatát
a feleségével és még három alkalmazottal látta el. Ezzel
szemben az itthoni telepen a 400 tehén és szaporulatának munkálatait közel húszan végezték. A holland telepen az állatok egészségesek voltak, tőgygyulladás csak
elvétve fordult elő. Döntő szempont volt az is, hogy egy
nagy beruházás legalább 20 évre előre meghatározza
az ágazat jövőjét, mely a jelenleg ismert legkorszerűbb
technológián, a robotfejőgépen alapul.
A robotfejőgép használata megköveteli, hogy a gondozó szeresse az állatot. A beszoktatásnál is nagyon fontos
a türelem, az állatok szeretete, simogatása. A tehenek is
megkedvelik, szeretik a robotot, ezt azzal hálálják meg,
hogy több tejet adnak.
A látottak és hallottak alapján megállapítható, hogy ez a
vállalkozás sikerre van ítélve. Gratulálunk munkájukhoz.
Beregszászi Miklós

Orbán Viktor
miniszterelnök
avatta fel az
Alpha Holding
bábolnai
high tech
állatgyógyszer
gyárát

2 hónap alatt képes legyártani Magyarország teljes gyógypremix szükségletét az Alpha
Holding új bábolnai állatgyógyszer gyára. Az új high tech üzemben a meglévő állatgyógyszeres
készítmények mellett 12 teljesen
új gyógyszer gyártását is megindítják. Az üzem beruházási, illetve az új termékek fejlesztési
költsége meghaladta a 3 milliárd
forintot. Az üzemet Orbán Viktor
miniszterelnök adta át.

Ünnepelni jöttünk össze, egy sikertörténetet szeretnénk megünnepelni – kezdte
beszédét a miniszterelnök, aki kiemelte, hogy
az Alpha Holding Közép-Európa legnagyobb
állategészségügyi központját üzemelteti hazánkban. A cég a kapott állami és EU támogatások többszörösét fizeti be az államkasszába.
Orbán Viktor a sikeres gazdaságpolitika egyik
zálogának a kis- és közepes vállalkozások
megerősödését tartja, melyek a hazai munkavállalók 75%-ának biztosítanak megélhetést.
Hozzátette, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. is tíz emberrel indult, napjainkra
pedig az Alpha Befektetési Holding Zrt. már
közel négyszáz főt foglalkoztat.
Az állattenyésztésnek hatékony állatgyógyszerekre van szüksége. Ennek a
biztosításához nélkülözhetetlen a magas
színvonalú állatgyógyszer gyártás. Az Alpha
Holding ezen a területen hajtott végre jelentős beruházásokat. A vállalatcsoport célja,
hogy a magyar állattenyésztők eredményes
gazdálkodását a világpiacon is versenyképes
állatgyógyászati termékekkel tudja segíteni.
A fejlesztés alatt lévő állatgyógyszerek olyan
betegségek elleni készítmények, amely betegségek jelenleg nagy gyakorisággal fordulnak elő, így komoly piaci igény van a kifejlesztendő termékekre. A termékek jelenleg nyolc
EU tagállamban rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel. A termelés magas minőségi színvonalát a helyben kialakított, korszerűen felszerelt műszeres analitikai laboratórium
biztosítja.

Dr. Móré Attila, az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke beszédében kiemelte, hogy
a Bábolnán gyártott állatgyógyszerek az export piacokon is megállják a helyüket. Ezzel
szolgálva Magyarország nemzetgazdasági
céljainak megvalósítását: az import kiváltását
és az export növelését. Cél, hogy az Alpha-Vet
a magyarországi állatgyógyszer gyártás meghatározó szereplője legyen, valamint hogy az
új fejlesztésű termékek minél előbb a magyar
és a külföldi piacra kerüljenek. Az Alpha Holding célja, hogy segítse a magyar mezőgazdaságot, a magyar állattenyésztést.
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Születésnapi Krónika
Az Életfa Emlékérem ezüst fokozatát vette át a földművelésügyi minisztertől a magyar tejgazdaság fejlesztésért végzett munkája elismeréseként 2014. október 21-én
dr. Lendvay Béla, lapunk (újjá)alapítója, aki a napokban
töltött be 80. életévét. Az ünnepelttel azért találkoztunk,
hogy gratuláljunk, s beszélgessünk pályájáról – és persze
terveiről.
Otthontól a szakmáig
1934. október 17-én született Lendvay Béla, a Zala megyei Garabonc faluban, parasztcsaládban. Innen indult
messze vezető, eseményekben és eredményekben dús
útjára. Érdeklődése, elköteleződése a mezőgazdaság
iránt szülei néhány holdas parasztgazdaságában kezdődött, ezért a nagykanizsai mezőgazdasági technikumba
iratkozott, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
agrár-közgazdasági szakát elvégezve 1958-ban agrárközgazdász diplomát szerzett. Miközben gyakornokként dolgozott, beiratkozott a Mezőgazdasági Mérnökképző Intézet tanárképző szakára is, ahol 1962-ben
mezőgazdasági mérnöktanári oklevelet kapott. A közigazgatásban végzett munkája során felismerte, hogy
az egyénileg gazdálkodók termelési ismeretei hiányosak, ezért ezüstkalászos tanfolyamokat, mezőgazdasági
szakköröket és felnőttek részére kihelyezett mezőgazdasági technikumi osztályokat szervezett, ahol ő maga is
tanított.
Ezt követően a felsőfokú oktatásban tanári–oktatói munkáját adjunktusként kezdte. Keszthelyen írta meg doktori disszertációját a kedvezőtlen adottságú területek
tejgazdálkodásáról, amelyet sikeresen megvédett: 1976.
nov. 4-én mezőgazdaság-tudományi doktorrá avatták.
2008-ban a gödöllői Szent István Egyetemen vette át
Aranydiplomáját, melyet azért tart sokra, mert ezt csak
azok kaphatják meg, akik 50 évig maradnak hűségesek a
választott hivatásukhoz, akik 50 éven át kifejtett értékes
szakmai tevékenységét elismerték.

Dr. Villányi László dékán átadja az
Aranydiplomát dr. Lendvay Bélának

2003. Az Újhelyi Imre-díj átvétele
A tejgazdaság szolgálatában
Mikor érdeklődése a tejipar felé fordult, két tejipari vállalatnál szerzett gyakorlat után, 1980-ban kezdett dolgozni a Tejipari Vállalatok Trösztjénél vezető munkatársként,
ahol feladata az iparág korszerűsítése koncepcióinak,
egyebek között az Egységes Termékazonosító Kódszámok (ETK) kidolgozása volt – ez utóbbiról meghívásra
Frankfurtban előadást is tartott. EU-csatlakozásunk előtt
kezdeményezésére külföldi felkészítő tanulmányutakat
szerveztek a magyar tejgazdaság szereplői részére, hogy
azok személyes tapasztalatokat szerezhessenek az EU
tejgazdálkodási rendszeréről, s erről a Tejipari Hírlapban
is beszámolt.
A mezőgazdasági kormányzat 2003-ban Elismerő Oklevéllel és az Újhelyi Imre-díj adományozásával ismerte el
munkásságát, melyre különösen büszke, hiszen a mezőgazdászok életében ez a legfőbb szakmai elismerés.
Végül a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi október 23-i kitüntetési ünnepségén Dr. Fazekas Sándor miniszter az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát életművéért 80. születésnapja alkalmából adta át. Indoklása: „55
évet töltött közszolgálatban, melyből különösen eredményes volt a tejgazdaságban eltöltött 33 év, és ebből
az utolsó 23 év, mely a Magyar Tejipari Egyesüléshez kötődött”.
Munkássága összeforrt a sajtóval
A tejipari tröszt megszűnés után Magyar Tejipari Egyesülés szaklapja, a Tejipari Hírlap főszerkesztője lett 1990től, melynek példányszáma, ezt követően hamarosan
megduplázódott. Olyan kitűnő munkatársakkal dolgozhatott, mint dr. Bartha Istvánnal, az akkori Parmalat
Zrt. vezérigazgatójával; Koller Ferenccel, a Tolnatej (Tolle) Zrt. igazgatóságának elnökével, akik a Tejipari Hírlap
szerkesztőbizottságának elnökei voltak, valamint dr. Babella Györggyel, a Tejipari Egyesülés igazgatójával, aki a
lap felelős kiadója volt.
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Nyugdíjba vonulása után 2013-ban megszervezte a Tejgazdasági Szemle újraindulását. Érzékelte, hogy hiányzik a hazai lappiacról egy színvonalas tejipari szaklap. A
93 éve indult, majd a II. világháború éveiben megszűnt
Tejgazdasági Szemle, dr. Lendvay Béla iránymutatásával,
mint régi-új lap 2014 óta kéthavonta jelenik meg ismét,
s a szakma nagyon jól fogadta.

1991. dr. Lendvay Béla Antall Józseffel, példaképével
A Tejipari Egyesülés igazgatója dr. Lendvay Béla munkáját így méltatta: „Ön az elmúlt évtizedekben meghatározó emblematikus vezetője volt a szerkesztőségnek,
nagyon sokat fejlődött a lap az Ön irányítása alatt. Továbbra is számítunk munkájára az újság kiadásának
közreműködésében, megírásában, ötletek adásában.”
Utóbbira válasza az volt, hogy ő most nyugdíjba vonul,
munkáját folytassák a fiatal szakemberek, mert ez így
van rendjén, mert ő a munkásságát a Tejipari Hírlapnál
befejezettnek tartja.
1990-ben társadalmi munkában látta el a Széchenyi Társaság titkári teendőit is. E minőségében jelen volt a Gellért Szállóban Antall József egy előadásán, aki számára a
„kompromisszumok szószólójaként” példaképe volt. Antall József felajánlotta barátságát, amit dr. Lendvay Béla
nagy örömmel fogadott. Neki köszönheti állandó parlamenti belépőjét, mezőgazdasági bizottsági felszólalási
lehetőségeit, ezek közül kiemeljük, amelyet az „agrárolló”
témában tartott.
2011-ben a MÚOSZ Aranytoll kitüntetésében részesült –
elsőként, és azóta is egyedüliként, agrárgazdasági szak
újságíróként.

2014. Az Életfa Emlékérem díjátadó ünnepségén
dr. Fazekas Sándor miniszterrel
Ma is tevékenyen él
Dr. Lendvay Béla nemcsak gyümölcsösében dolgozik,
hanem változatlan ügyszeretettel tesz a hazai tejgazdaságért is. Egyik terve, hogy megírja a mintegy 30-féleTúró Rudi történetét, a másik, hogy befejezi a magyar
tejgazdaság történetéről írt monográfiáját. Most a rendszerváltásnál, a privatizációnál tart a kézirat, de hogy
lesz-e a könyvből valami, az a kiadói anyagi nehézségek
elhárulásától függ.
Beszélgetésünk közben persze felelevenítjük gyermekkori éveink emlékeit, a hajnalban legelőre kihajtott teheneket, a tejcsarnokot, ahová naponta vittük a tejet; a
finom, lekvárral ízesített aludttejes prószát; az illatos-habos-langyos frissen fejt tejet...
A gimnáziumi évek legszebb emléke az a diákszerelem
dr. Lendvay Béla életében, amelyből házasság lett: az a
hölgy lett a felesége, akivel egy középiskolába járt. Egy
fiúgyermekük született, aki villamosmérnök, a kislány
unoka pedig most másodikos kisiskolás.

2011. Aranytoll Díj, átadó: Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke

Dr. Lendvay Béla munkásságát a szorgalom, a pontosság, a lelkes ügyszeretet, a jövőt formáló szemlélet jellemezte. Megérdemelten kapta az Életfa Emlékérmet,
melyhez gratulálunk! „Végigszaladtam az életen”, mondja búcsúzáskor, ami egy igen gazdag életút volt már eddig is: 80 év nagy idő, de csak akkor fér belé ennyi, ha
szalad az ember… Köszönöm, hogy ezúttal nem szaladt,
hanem hosszan és lendülettel mesélt nekem végigszaladt életéről.
Viant Katalin
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A mikotoxinok kártétele a kérődző
állatokban, és kezelésüknek
lehetősége a szarvasmarhákban
Ma már közismert, hogy az elmúlt években, a tejelő
szarvasmarhákban milyen kihívást jelentett a mikotoxinok elleni védekezés. A szinte évről évre ismétlődően
jelentkező alfatoxinok megjelenése elleni küzdelemre
különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni.

hatóvá vált a toxinok jelenléte. Ma már, a tejfeldolgozás
előtt végzett kötelező vizsgálatok során, ha jelenlétük a
rendeletekben előírt mértéken felül kimutatható, a tej
feldolgozása tilos, és a fertőzött tejtételt meg kell semmisíteni.

Az időjárási viszonyok változása, a belvizek ismételt
megjelenése, a viszonylag sok eső, vagy az azt követő
nagy szárazság stb. következményeként, újra megjelentek azok a Fuzárium gomba fajok, amelyek például a
zearalenon, trichotecének (DON, T-2, HT-2, DAS) toxinok
termeléséért, illetve a takarmányokban történő előfordulásukért a felelősek, egyben a tejelő állatokkal történő megetetés után a tejben, majd feldolgozás után, a
tejtermékekben történő megjelenésükért is. Közismert,
hogy a tejfeldolgozás során alkalmazott technológiai
beavatkozások, (pl. hagyományos hőkezelések, különböző savanyítási (erjesztéses) technológiák alkalmazása,
sajtérlelés időtartamának esetleges megnövelése, stb.)
nem inaktivizálják őket.

A legfontosabb toxinokat termelő szántóföldi penészgombákat, a szarvasmarhák takarmányozásának alapját
képező különböző gabonákkal, a lucerna-, fű vagy kukorica-szilázzsal is könnyen betakaríthatjuk. Ráadásul
a nem megfelelően alkalmazott silózási technológia,
(rossz tömörítés, földdel való szennyeződés, a siló nem
megfelelő lefedése, illetve a helytelen kitermelése, stb.)
további gombaszám, illetve toxinnövekedéshez vezethet. Az újabb vizsgálatok szerint ezek a toxinok már
olyan ellenállóak, hogy tejsavas erjedés, vagy a bendőemésztés során sem ínaktivizálódnak.

A „Tejgazdasági Szemle” 1.sz. évfolyamának, 2. számában
(2014. március) már részletesen beszámoltunk az Aflatoxinok tejben és tejtermékekben történő megjelenéséről, és annak élelmiszer-biztonsági jelentőségéről.
Az Aflatoxinok, az állatokban, szignifikáns termeléscsökkenést, különböző egészségügyi problémákat (pl.
szaporodás-biológiai zavarokat, lábvég megbetegedéseket stb.) okoznak. Az emberekben különféle káros
daganatos megbetegedéseket, fejlődési rendellenességeket, stb. idézhetnek elő. Ma már több országban
is alkalmaznak különböző mesterséges úton előállított
toxin megkötőket. Azonban azok a takarmányok, amelyek olyan mikotoxinokkal terheltek, melyek ma még
nem köthetőek meg teljes biztonsággal és mértékben,
(pl. trichotecének, zearalenon stb.) még ezek adagolása
mellett sem jelentenek teljes biztonságot.
A kérődzők bendőiben levő mikrobákról - közismert
toxinbontó képességük miatt-, hosszú időn keresztül
az volt a vélemény, hogy ezek érzéketlenek a toxinokkal szemben. Ma már számtalan telepi tanulmány szól
arról, hogy komoly állategészségügyi problémák jelentkeztek azoknál az állatoknál, amelyek mikotoxinokkal
terhelt takarmányokat fogyasztottak. A vizsgálati módszerek fejlődésével egyre több tejtermékben is kimutat-

A bioetanol-gyártás mellékterméke, a DDGS (szárított
gabonatörköly) komoly takarmányozási jelentőséggel
bír a kérődzők takarmányozásában. Egyes vizsgálatok
szerint azonban ezek toxin tartalma általában messze
meghaladja a megengedett határértékeket. Egy megbízható laboratóriumban végzett 191 vizsgált mintából
90 százalékban mutattak ki egynél több mikotoxint.
A célirányosan végzett kutatások eredményei ugyan
igazolták, hogy a kérődzők bendőjében lévő mikrobák
le tudják bontani az egyes mikotoxinokat, de csak bizonyos mennyiségben, és mértékben. Az a maradék toxin
mennyiség, amely lebontatlanul tovább halad a bélcsatornán, részben kiválasztódik a tejben, vagy lerakódik a
szervet szöveteiben, továbbá immungyengítő, májkárosító (DON), vagy ösztrogén (ZON) hatásúak.
Az elmúlt években egy külföldön végzett célirányos kísérlet során –ahol 20 000 állat bevonásával 100 tejtermelő telepről gyűjtöttek be adatokat a takarmányok
toxin szintjéről, valamint a tejtermelési eredményekről–
a következő összefüggéseket tapasztalták:
Azokon a telepeken, ahol a DON színt 300 ppb körül
mozgott, a tejtermelés átlagosan 2 kg-mal alacsonyabb
volt, mint a toxin „mentes” telepeken. A takarmánykódex által alacsonynak számító 100 ppb DON szennyeződés is, 1 liter feletti tejmennyiség veszteséget mutatott.
A 800 ppb feletti szennyeződést mutató takarmányok
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etetése esetén már 4 liter feletti volt a veszteség. Ezt azzal
magyarázták, hogy a DON gyengíti az immunrendszert,
és károsítja a májat is. Vagyis, mindkét hatás befolyásolja az állatok általános egészségi állapotát, vitalitásukat,
végső soron a tejtermelésüket. Egyes vizsgálatok a tőgygyulladások számának növekedéséről is beszámolnak.
A ZON toxin jelenléte, az ösztrogénszerű hatásán keresztül, szaporodásbiológiai zavarokat okozott. Ami csendes
ivarzásban, álivarzásban, vagy a teljes ivarzás kimaradásban nyilvánult meg. Ezzel egyidejűleg megnövekedett
a petefészek ciszták előfordulásának száma is.
Ma már az is ismert, hogy a mikotoxinok bendőben
történő lebonthatóságát több tényező határozza meg.
Eredményük függ, a toxinok fajtájától, a bendő-lé redox potenciál és pH értékétől, a bendőben tartózkodás
idejétől, stb. Célirányosan végzett kísérletek kimutatták,
hogy például az afla toxinok 40-45%-át, bontják csak le.
A maradék 60%-nak egy része, 1, 8 - 5 %- a kimutathatóan kiválasztódik a tejben. A DON toxin a bendőben
maximum 30-35 % -ban, a Zearalenon (ZON) akár 90 százalékban is képes l százalékát bomlani. De bomlás közben alfa-zearalenol képződik, ami tízszer nagyobb káros
ösztrogén hatássál rendelkezik, mint az eredeti toxin.
Mint láttuk, a takarmány áthaladási ideje a kérődzőkben, fontos tényező a mikotoxinok lebontásában. Minél
gyorsabb az áthaladási sebesség a bendőben, annál
kevesebb idő jut a mikrobáknak a toxinok lebontására.
A többféle tápot tartalmazó takarmány gyorsabban halad át a bendőben, emiatt a mikotoxinok lebontása nem
lehet hatékony. Amennyiben nagyon magas a feletetett
tápok aránya, a toxinok bontási aránya még jobban
csökken, mivel a bendő-lé csökkenő pH értéke miatt, az
állat acidózis közeli állapotba kerül, és a bendőben lévő
mikrobák, a kialakult 5, 8 érték alatt, nagy mennyiségben
elpusztulnak.
Érdemes megemlíteni, hogy a gyengébb tejtermelésű egyedek naponta 12-15 kg szárazanyagot vesznek
fel, addig a nagy termelésű fajták 24-26 kg-ot. A takarmányok lebontási ideje az első esetben 120 perc/kg
takarmány, addig a magas termelésűeknél 55 perc/kg.
Mint látható, a nagy termelésű egyedeknél közel csak
feleannyi idő jut a lebontáshoz, mint a gyengébb teljesítményűeknél. Egyben ezek kapják a legtöbb tápot a
nagy tejtermelésük miatt.
Fontos megemlíteni, hogy a kimutathatóság alatt lévő
toxin mennyiség jelenlétében sem bízhatunk, mert
több úgynevezett „szint” alatt lévő toxin mennyiség
miatt, szinergista hatások is adódhatnak, azaz hatásmechanizmusuk megsokszorozódik, az egymásra hatásuk
révén. De nem szabad megfeledkezni az úgynevezett
„maszkos” toxinokról sem, amelyek a hagyományos analitikai módszerekkel nem mutathatóak ki, de az állatokban a normál toxinoknak megfelelő tüneteket okozzák.
A fentiekben összefoglaltak szerint, a toxinok hatásme-

chanizmusát az állatokban többféle tényező befolyásolhatja. Ezek közül a legfontosabbak a takarmányozási és
tartási körülmények, a stressz állapot, a toxinok behatásának ideje, a feletetett takarmányok mennyisége és
fajtája, az ellés körüli takarmányozási mód, az immunrendszer állapota, egyszóval az alkalmazott tartástechnológia.
Mivel a mikotoxinok káros hatásmechanizmusának
nagy része már ismert, ezért megindultak a kutatások
a megfelelő védekezések kidolgozására. A termelt tejből, vagy az állatok húsából kivonni a toxikus anyagokat,
ma még szinte, lehetetlen. Ezért a megelőzésen kívül,
igyekeznek olyan szinergista ásványi-anyag keverékeket
kidolgozni, amelyek szelektíven és visszafordíthatatlanul
megkötik a toxinokat a bendőben. Ezeket a készítményeket –a hatásmechanizmusuk fokozása érdekében–
általában még toxinbontó enzimekkel is kiegészítik.
A különböző toxikus hatások kivédése céljából növényi
eredetű adalékokat is kevernek. (pl. a hepato-toxikus
hatások kivédésére). A készítményekben általában jelenlevő algakészítmények pedig támogatják a szervezet
immunválaszát az esetlegesen jelentkező, káros behatások ellen. Azonban ezeknek a készítményeknek a pontos hatásmechanizmusát, az estlegesen a tejben, vagy a
hústermékekben történő megjelenésüket, stb. várhatóan, csak évek múlva lehet értékelni.
Egy másik fontos megelőzési mód, a káros gombáknak
takarmány-növényekbe történő bekerülésüknek minimálisra történő csökkentése. A helyesen megválasztott növényvédelem és betakarítási idő, a szakszerűen
végzett takarmány-tartósítási módszerek alkalmazása, a
gyomnövények elleni rendszeres védekezés stb. nagymértékben csökkentheti a takarmányokba történő bekerülésüket. Végezetül, de nem utolsó sorban, a tejfeldolgozókkal történő rendszeres kapcsolattartás. Ahol
rendszeresen vizsgálják a feldolgozandó tejek, Afla-toxin
(M1) tartalmát, és ezek visszaigazolásával sok értékes
vizsgálati adat állhat a tejtermelő gazdaságok szakemberei számára.
Merényi Imre
A Tejgazdasági Szemle márciusi számában az aflatoxinról
jelent meg dr. Kardeván Endre államtitkár cikke, ebben hivatkozott a 33/2013. VM rendeletre, amely a szennyezett tej
ártalmatlanítási költségének részbeni fedezetére ad lehetőséget. Megkérdeztük a minisztérium illetékesét, hogy érvényben van-e ez a rendelet és a benne foglalt támogatási
lehetőség. A válasz: a rendelet nincs hatályban.
Idén nem is volt rá szükség, erre vonatkozóan igény sem
merült fel. Ha valamikor újra szükség lenne rá az aflatoxin
miatt, elő tudják venni a konstrukciót és megvizsgálják az
akkori költségvetési lehetőségeinket. Szerencse, hogy a legtöbb gazdálkodó és feldolgozó tavaly megtanulta, hogyan
tudja csökkenteni a kockázatokat.
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Megkezdi a sajtgyártást
Tóth Tamás sümegi gazdálkodó
Három megye, Veszprém,
Zala és Vas találkozásánál
találjuk Sümeget, amelynek
híres vára az ország egyik
legszebb, viszonylag épen
megmaradt középkori erődje, környezetéből magasan
kiemelkedik. Ezen a festői
helyen találjuk János majort,
Tóth Tamás gazdaságát. Már
az Árpád korban is major
volt itt, akkor a Tereki nevet
viselte. István király adományozta a püspökségnek a
birtokot, amelyen Ranulder János püspök állattartó telepet hozott létre, róla nevezték el János majornak.
Hogyan került kapcsolatba az állattenyésztéssel?
Keszthelyen születtem, majd egy kis zalai faluban Kisgörbőn töltöttem a gyermekkoromat. Nagyapám
háztáji gazdaságában „fertőződtem” meg az állattartás
szeretetével. Pápán jártam mezőgazdasági szakiskolába, ott érettségiztem, utána technikusi vizsgát tettem.
Az iskolai éveim alatt a János majorban működő szövetkezetben töltöttem a gyakorlati időmet, itt tanultam meg a fejő, ellető, és a borjúnevelő szakmát. Már
ekkor kialakult bennem az elképzelés, hogy gazdálkodni szeretnék, és nekem egyszer 50 tehenem lesz. Iskolatársaim csak jót derültek elképzeléseim hallatán, pedig
én komolyan gondoltam azokat.

nekem egyszer 50 tehenem lesz
Munkahelyem is itt, János majorban volt. Több beosztásban dolgoztam, legutoljára műszakvezetőként.
A szövetkezet 1993-ban tönkrement, így tudtam megvásárolni „saját munkahelyemet”. Az állattartó telepet
liciten értékesítették és én anélkül vettem meg, hogy
lett volna hozzá földterületem. Családi és baráti segítség révén sikerült úrrá lenni a helyzeten, megteremteni mostani gazdaságunk alapjait.

Megvalósult a nagy álom, saját tehenei lettek.
Hogyan alakult, fejlődött tovább a gazdaság?
Rendbe kellett tenni az infrastruktúrát, meg kellett oldani a vízellátást, utakat építeni. A teljes közmű-rendszert kicseréltük, új istállókat építettünk, a meglévőket
modernizáltuk, szellőzőrendszert építettünk ki. Teljes
gépesítés valósult meg, mára minden automatizált.
A meglévő telephely mellé vásároltunk még egyet,
amely Zala megyében van. Itt növendék üszőket, hízóbikákat és sportlovakat tartunk.
Jelenleg 850 hektár földön gazdálkodunk, ennek kisebb része a saját tulajdon, nagyobbik része a bérelt
földterület. Fő tevékenységünk az állattenyésztés, mely
a tejtermelésen és marhahízlaláson nyugszik. Növénytermesztésben a gabona termesztése és szárítása a
profilunk. Végzünk bértárolást, és mezőgazdasági gépeinkkel bérmunkát is vállalunk.
Gazdaságunk 160 tehénnel indult, most 450 fejőstehén és szaporulata található a telepen. Ezt a létszámot
szeretnénk 500-ra növelni.
Holstein állományunk 9040 literes laktációs átlagot
produkál. Éves átlagban tudjuk hozni a 4,2-es tejzsírt és
a 3,37-es tejfehérjét.
Mi ösztönözte arra, hogy a megtermelt tejet feldolgozva értékesítse?
A tejkvóta megszűnése után a hagyományos tejtermelő országok (Hollandia, Németország) növelni fogják a
termelést. Az uniós szankció jóvoltából az oroszországi felvevő piac kiesett, a többlettejet nem tudja a piac
felvenni, beindul az árcsökkentő hatás. A feldolgozók
rákényszerülnek arra, hogy olcsóbbá tegyék a termelést, ezért várhatóan csökkenteni fogják a tej felvásárlási
árát. A tejtermelő gazdaságoknak ebben a kiszolgáltatott helyzetben nem sok mozgásterük marad. Ebből a
helyzetből csak úgy lehet jól kijönni, ha feldolgozva értékesítjük a tejet. Ez a felismerés indított el engem, hogy
ebben az irányban fejlesszem tovább a gazdálkodást.
A sajtkészítéshez a magas beltartalmi értékkel bíró
tejünk jó alapanyagot biztosít. Gyermekkoromban
nagyanyám nagyon finom gomolya sajtot készített.
Ennek a friss ízvilágát keresem és szeretném az általunk készített sajtban megtalálni. Később az olaszoknál
nagyon népszerű „kéreg érlelt” sajtokat tervezünk majd
gyártani.
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Kovács Béla a tejüzem vezetője
Milyen példákat, tapasztalatokat tudott felhasználni
tervének megvalósításához?
Németországban, Ausztriában lehet ilyen példákat találni. Meghatározó élmény volt számomra egy olasz
gazdaság, melyben a tejet helyben feldolgozták és árusították is. A közelben lakók körében nagyon népszerű
volt az így készített tejtermék. Ennek a gyakorlatnak a
meghonosításában úttörő szerepet szeretnék játszani. Örvendetes tény, hogy mások is elindultak ezen az
úton, és remélem, hogy egyre több követőjük lesz.
A sajtüzem beindítása után milyen elképzelései vannak,
merre szeretne fejleszteni?
Jövőre bővíteni kell a fejőházat, és hasznosítani kell a
sajtüzem melléktermékét, az édes savót is. Ennek megfelelően már készül az 1000 férőhelyes sertés hizlaló
terve. Szeretnénk építeni egy fedett lovardát is.
A rövid beszélgetés után megnéztük az elkészült sajtüzemet, ahol már javában zajlik a próbaüzem.
Kovács Béla, a tejüzem vezetője. Csermajorban végzett,
sok rutint és tapasztalatot szerzett eddigi pályafutása
során. Úgy tűnik, hogy most érkezett élete legnagyobb
kihívásához, sajtgyártó üzemet kell beindítania. Az engedélyeztetési eljárásra már nem kell túl sokat várni,
novemberben tervezik a gyártás kezdését.

A tejüzem laboratóriuma
Milyen sajtokat szeretnének gyártani?
Gomolya sajtot készítenünk majd különböző ízesítésekkel. A kiskereskedelemben nem annyira elterjedt a
gomolya sajt forgalmazása, ilyen szempontból is praktikus nekünk a gomolyával piacra lépni. A jövő évben
kezdjük majd el a préselt sajtok gyártását. A sajton kívül
savanyított terméket, joghurtot készítünk majd, natúr
és ízesített formában.
Milyen mennyiségű tejet dolgoznak majd fel naponta?
Napi 5000 liter tej feldolgozására képes az üzem. Fokozatosan emeljük majd a kapacitásunkat. Kézműves
termékeket gyártunk majd, melynek köztudottan nagy
a kézi munkaerő szükséglete. Négy ember dolgozik a
közeljövőben itt, fokozatosan tanítjuk be őket.
Az értékesítést hogyan oldják meg? Hol lehet majd
megvásárolni termékeiket? Mennyivel fognak termékeik különbözni a piacon lévő hasonló termékektől?
Szerződéses viszonyban vagyunk az Alföldi Tej Kft-vel,
részben az ő értékesítési csatornájuk segítségével,
másrészt saját értékesítési csatorna létrehozásával értékesítünk. Termékeinket „Sümegtej”márkanévvel találják majd meg a vásárlók. Annak ellenére, hogy kézműves jellegű lesz a termék, tudjuk garantálni az azonos
minőséget, mivel saját tejet dolgozunk fel, amelynek a
minősége is állandó.

Próbaüzem

Beregszászi Miklós
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Bivalymozzarella készül
Mezőtúron
Mezőtúron bivalytelep építésébe kezdtek, az ünnepélyes alapkőletétel 2014. szeptember 19-én volt.
Az olasz-magyar tulajdonú Italiagro Kft. több éve átgondolt tervei szerint az ott tartott állatok tejéből eredeti bivalymozzarellát készítenek majd.

Kezdődik az építkezés
tartja. A bivalytelepre várhatóan 2015 tavaszán érkezik
az első 50 állat Nápoly környékéről, a teljes állomány
250-300 darab lesz.
Alapkőletétel
Az ünnepségen Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere elmondta, az önkormányzat ezzel a beruházással sokat léphet előre a gazdaság, a munkahelyteremtés és a turizmus területén. A bivalytelepet a helyi
önkormányzat által adott 2,3 hektáros telken alakítják
ki, ezzel - a tovább is bővíthető területtel - a város is tulajdonrészt szerzett a gazdasági társaságban. A komplexum felépítésére a vállalkozás 80 millió forintos szerződést kötött.

Jakab István az Országgyűlés alelnöke
Az Italiagro Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő
mintegy 70 hektáros legelőt szeretné használni, ettől a
város nem zárkózik el, de a terület tulajdonjogát meg-

Jelenlétével megtisztelte az eseményt Jakab István, az
Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke.
Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a mezőtúri bivalytelep kuriózum lehet, hiszen Magyarországon mintegy
2000 bivalyt tartanak számon, de azokat a génmegőrzés miatt tartják. Az ide telepített bivalyok tejtermelő
fajták lesznek, és a tejükből készült termékek gazdagítják majd a hazai kínálatot.
A beruházó az Italiagro Kft., melynek olaszországi ügyvezetője Carlo Tiberi, magyarországi ügyvezetője pedig Takács Zoltán. Neki köszönhető a beruházás ötlete
is. Még 2008-ban egy motoros kirándulás során ismerkedett meg egy bivaly farmmal, innen merítette az ötletet, mely szívós, kitartó munka eredményeként most
elindult a megvalósítás útján.
A tejfeldolgozás, a Mozzarella sajt elkészítése egyelőre
Gyomaendrődön történik majd, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában.
Davidovics László igazgató örül ennek a lehetőségnek,
mert az együttműködésnek pozitív hatása lesz a fiatalok
elvándorlására, hiszen szakembereket tudnak képezni.
Az Erasmus program keretében akár Olaszországban
is szerezhetnek a diákok szakmai gyakorlatot, majd később az állásuk is biztosított lehet.
Beregszászi Miklós
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Hogy kerül a bivalymozzarella a
gyomaendrődi Bethlenbe?
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium több fenntartóváltás után
2013. augusztus elsejétől ismét a Földművelésügyi
Minisztérium fenntartásában került. Az iskola Gyomaendrődön van. A városban jellemzően mezőgazdasági
tevékenység folyik, az itt élő gazdálkodók elsősorban növénytermesztéssel foglalkoznak. A feldolgozóipar nem
jellemző a térségben.
Az iskola mezőgazdasági és élelmiszeripari jellege a
2014/2015-ös tanévre meghirdetett képzésekben is
megjelenik.
Szakközépiskola:
mezőgazdasági ágazat és környezetvédelmi ágazat.
Szakiskola:
édesipari termékgyártó, élelmiszeripari szakmunkás,
húsipari termékgyártó, pék, szakács, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, gazda, lovász.
Technikus képzések:
környezetvédelmi technikus, mezőgazdasági technikus.
Az intézmény korábban részt vett a kecskeprogramban,
melynek keretében egy kecskeistálló és egy tejfeldolgozó üzemet építettek. A működtetés az első időszakban
az iskola keretein belül történt. Ennek azonban vége lett,
mert a kisüzemi gyártás a tej változó minősége és men�nyisége miatt nem volt állandó, a piacra jutás ezért nem
volt hosszú távra biztosított. Ezt követően az üzemet egy
- szarvasmarhatartással is foglalkozó - helyi mezőgazdasági vállalkozás működtette tovább. Ebben a formában már
megvalósult a minisztérium „földtől az asztalig” elve.
Idén egy új lehetőség adódott a tejfeldolgozó üzem
hasznosítására. Az olasz tulajdonú Italiagro Kft. egy - 250300 egyedszámú állatállományt befogadó - bivalytelep
építését kezdte meg Mezőtúron. Az ott tartott bivalyok
tejének felhasználásával bivalymozzerallát fognak előállítani. Ennek a gyártásnak biztosít helyet iskolánk tejfeldolgozó üzeme.
A tejfeldolgozó üzem kiváló alkalmat termet az iskola
számára – a fenntartó elvárásainak megfelelő – képzések
indításához is. Az iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívül is oktatható tejtermékgyártó, sajtkészítő OKJ-s
képzések számára kiváló gyakorlóhelyet jelent a helyben
található tejfeldolgozó üzem, ahol életszerű körülmények
között részesülhetnek gyakorlati oktatásban a képzésben
résztvevők és megvalósulhat a gyakorlatban is a duális
képzés feltétele.

A képzés fontosságát többek között abban látjuk, hogy
a mezőgazdasági termelők alternatív tevékenységként
sok esetben foglalkoznak kisüzemi tejfeldolgozással, sajtgyártással. Az egészséges táplálkozás elterjedése mellett
egyre inkább megjelenik a fizetőképes kereslet is a különleges tejtermékek és sajtok iránt, melynek előállításához
szakképzett munkaerőre van szükség.
Miért éppen bivalymozzarella?
A bivalytej feldolgozása egy teljesen új lehetőséget teremt a régió számára. A bivalytejből készült valódi mozzarella sajt forgalmazásával egy felismert piaci rés igényeit
elégíti ki. A termék piaci bevezetése megfelel az egészséges életmód igényeinek is.
A mozzarella sajt eredete
A mozzarella porcelánfehér színű, szálas szerkezetű gyúrt
sajt. Származási helye a dél-olaszországi Campania és Lazio tartomány. Itt a 16. század óta változatlan recept alapján készítik, a háziasított vízibivaly zsíros tejéből.
A mozzarellát a gyártás során nem érlelik, nem ízesítik
és tartósítószert sem adnak hozzá. A készítés során a sajt
zsírdús alapanyagát addig nyújtják és gyúrják, amíg végül
formázhatóvá válik. A méret kialakítását a hagyományos,
kerámiából vagy porcelánból készült sajtkészítő-edényben végzik. Hagyományosan friss állapotban árulják, a
nagykereskedelmi forgalomban pedig többnyire sós lében tárolva értékesítik.
Olaszország egyes régióiban még ma is üzemelnek kisebb tejüzemek, ahol igazi mozzarellát állítanak elő.
A gyártás során a legfontosabb irányelv, hogy kizárólag
csak bivalytej felhasználásával készülhet. A gyártás során
a bivalymozzarellát a tehéntejből készült mozzarellához
képest gyengébben hevítik fel, ezáltal kapják meg az ös�szehasonlíthatatlanul friss ízt, ami ezt a sajtot jellemzi.
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A mozzarella sajt gyártása
Az üzembe történő beszállítás után a tej egy átfogó minőségi vizsgálatokon esik át. Amennyiben a minősége kifogástalan, úgy az alapanyagot nagy, saválló tartályokban
35˚C fölé melegítik. Bivalytej esetén a meleg tejbe kizárólag állati oltót tesznek. Az oltó hatására megalvad tej folytonos keveréssel szétválasztható a folyékony tejsavóra
és a sajttörmelékre. A szétválasztást a mozzarellagyártás
egyik legmeghatározóbb lépése követi, amit ”filatálásnak” vagy a sajttészta húzásának neveznek. A filatálásnál
a masszát nagy kádakban, forró vízzel keverik össze, amitől az anyag olyan nyúlóssá válik, mint a süteménytészta.
A kialakult folyadék sóval keverve, később a friss sajtot
megőrző sóléként szolgál. Ezt követi az az eljárás, ami a
mozzarella sajt nevét adta: a ”Mozzare”. A szó a tészta ”lefejtését” jelenti. Az adagolás a kisebb tejüzemekben még
kézzel történik, az ipari feldolgozásnál a fémdobok terjedtek el. A meleg masszát acélformákba préselik és a már
kész formát egy vízzel teli kádba teszik. Ott lehűl a golyó
és megkapja a végleges alakját és keménységét.
A bivalymozzarella, mint lehetőség
A mozzarellasajt gyártás több szempontból is remek lehetőség a térség és azon belül az iskola számára is. Egyrészt az iskola tejfeldolgozó üzeme ismét termelni fog és
az iskola nevéhez kapcsolódik egy új, prémiumtermék
előállítása. Másrészt – a termeléshez kapcsolódó új képzések elindítása – újszerű ismereteket, más alternatívát ismertetnek meg a helyi vállalkozásokkal, a gazdasági élet
szereplőivel.

Mindezek mellett a bivalymozzarella gyártása szorosan
kapcsolódik a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mottójához, miszerint az intézmény egy „Iskola a vidék jövőéért.”
Az intézmény kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek Erasmus + diák és szakoktatói Mobilitási programok keretében valósulnak meg. Minden évben Franciaországba, Lengyelországba és Olaszországba
küldjük három hetes szakmai gyakorlatra diákjainkat,
tanárainkat. Fogadunk is külföldi tanulókat tangazdaságunkban és az iskola hálózati partneri körébe tartozó vállalkozóknál, cégeknél. Egyik szervezői vagyunk az évente
Gyomaendrődön megrendezett Nemzetközi Sajt és Túró
Fesztiválnak, ahol neves bel- és külföldi szakemberek és
kiállítók vesznek részt a többnapos rendezvényen.
A sajtgyártás és a ráépülő elméleti és gyakorlati képzések
elősegítik a vidéki élet vonzóvá tételét, megtartó erővel
hatnak a fiatalok pályaválasztásában és korszerű, piacképes ismeretek megszerzésére ösztönzik az embereket.
Davidovics László
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer ipari
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
"Dél-Alföld - EU" Közhasznú Egyesület Elnöke
Leonardo programkoordinátor

Ismét sajtmustra Nagyegyházán
Az elmúlt évi sikeres rendezvény megtartása után az
idei év október első hétvégéjén rendezték meg a II. Sajtmustrát Nagyegyházán. A Sajtmustra a kézműves sajtok
seregszemléje, versenye, melyet a Kis- Közép- és Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete szervez.
A Sajtmustra célja, hogy a szakmai összefogás erősítésével olyan minőségi kézműves sajtok kerüljenek ki a
sajtgyártó műhelyekből, melynek révén a fogyasztó különbséget tudjon tenni a sajt és kézműves sajt között.
A szaktárca támogatja a tejtermelő ágazatot abban,
hogy a hagyományos kiváló minőségű, kézműves, magas hozzáadott értékkel rendelkező termékeket állítson
elő. Az utóbbi években a hazai kézműves sajtgyártók
száma folyamatosan növekedett. A mennyiségi növekedés mellett fontos a minőség szinten tartása is, melyben
a katalizátor szerepét a Sajtmustra tölti be.

központ, itt a fővárostól alig 40 kilométerre. Nemcsak
zenei bemutatókat rendeznek, hanem ideális helyszín a
sajtmustra lebonyolítására is.

Helyszín a Hangistálló, az egykori Batthyány grófi birtok
tehénistállója volt, mely annak köszönheti ismertségét,
hogy Ribli Ilona csellóművész egy zenei, kultúrközpontot alakított itt ki. A Hangistálló ma már több mint egy
átlagos hangversenyterem, idegenforgalmi, turisztikai

A Sajtmustra szakavatott zsűri elnökét, Koncz Kálmánné
dr-t a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott docens asszonyát arról kérdezem, hogy milyen markáns
különbséget lát a mostani és az előző évben tartott
mustra között?

A sajtlovagrend részéről Istvánfalvi Miklós köszönőt mond

23

A sajton kívül joghurtot és vajat is neveztek a versenybe,
ez utóbbi is nagyon jó minőségű volt. Örvendetes, hogy
ilyen irányba is „elmegy” ez a kézműves szakma.
A II. Sajtmustrán elért eredmények
Nagyegyháza, 2014. október 3-4.
(A díjakat Hegedűs Imre, Kiss Norbert Ivó és Istvánfalvy
Miklós adták át.)

Dr. Koncz Kálmánné – a zsűri elnöke
A tavaly megrendezett első mustra szakmailag nagyon
sikeres volt. Ezen felbuzdulva jóval nagyobb számban,
összesen 33 termelő 89 termékkel nevezett. Erre a nagy
létszámra három szakmai zsűrit kellett felállítani. A vizsgált sajtok 30 százaléka kimondottan jó minőségű volt,
a többség közepes színvonalú, de találkoztunk néhány
sajthibás tétellel is. Ennek a magyarázata az, hogy a kézműves sajtművesség terjedésével sokan megfelelő szakmai tudás nélkül kezdtek el sajtkészítéssel foglalkozni.
Az érlelt sajtoknál egy rosszul végzett technológiai hiba
felerősödhet az érés során. Ezért nagyon fontos, hogy
legyen képzési lehetőségük, és segítsék a kezdőket.
A rossz minőségű sajtok megjelenése nem jó üzenet, az
visszaveti a szakmai fejlődést, és az elért eredményeket.
Azért is jók a versenyek, hogy a sajtkészítők objektív vis�szajelzést kapjanak, hol is állnak a fejlődésben – foglalta
össze a zsűri elnöke.

Kovács László elnök bízik az Egyesület további sikereiben
A zsűrinek leadott sajtmintáról milyen értékelést, visszajelzést kapnak a szereplők?
Minden résztvevő kap egy oklevelet, melyen az szerepel, hogy benevezett sajtja hány pontot ért el. A viszonyítási alap a 100 pont, mely a legjobb minőséget jelöli.
A kapott pont birtokában a sajtkészítő tudja hol tart, milyen a szakmai tudása. Sok esetben már a sajt felvágása
során tudni lehet, hogy a készítés során követtek-e el
technológiai hibát.

Bronzérmesek (85-89 pont)
1.		Herczog Anita, Törökbálint, Ida major: Prémium sajt 85 pont
2. Horváth László és Gyöngyi: Parenyica sajt - 85 pont
3. Horváth László és Gyöngyi: Kecskesajt - 85 pont
4. 	Szabó Ildikó és Nagy László: 3 hónapig érlelt tehénsajt - 85 pont
5. 	Kalla Roland: 9 hónapig érlelt tehénsajt - 86 pont
6. 	Palóc major: Friss kecskesajt - 86 pont
7. 	Horváth László és Gyöngyi: Friss snidlinges kecskesajt - 87 pont
8. 	Fülöp Jánosné Kecske: Trappista sajt - 88 pont
9. 	Alföldi Garabonciás: Snidlinges kecske krémsajt golyó - 88 pont
10. Tóth Péter: Színes paprikás friss tehénsajt - 88 pont
11. 	Tseren Erdenedelger: Vaj - 88 pont
12. 	Varga György: Füstölt kecskesajt - 88 pont
13. 	HIKSZ Kft.: Natúr juhtúró - 89 pont
14. 	Tebike: Kisalföldi juhsajt - 89 pont
Ezüstérmesek (90-95 pont)
1.		Herczog Anita, Törökbálint, Ida major: Kecske krémsajt - 90 pont
2. 	Maszlik Zoltán: 9 hónapig érlelt tehénsajt - 90 pont
3. 	Pallagi Zsuzsanna: Friss hagymás, paprikás kecske
krémtúró - 90 pont
4. 	Tóth Péter: Tehén gomolya - 91 pont
5. 	HIKSZ Kft.: Sáfrányos juhsajt - 91 pont
6. 	Horváth László és Gyöngyi: Gyúrt provolon jellegű
sajt - 93 pont
7. 	Tóth Péter: Orda sajt - 93 pont
8. 	Szabó Ildikó és Nagy László: Vaj - 95 pont
9. 	Varga György: Füstölt kecskesajt - 95 pont
Aranyérmesek (96-100)
1. 	Alföldi Garabonciás: Érlelt félkemény kecskesajt - 96
pont
2. 	Ficsor Ádám: Fehér paraszt sajt - 97 pont
3. 	Wassim Sajt Kft.: Tejszínes, krémes savósajt - 98 pont
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Különdíja
átadta: ifj. Turcsányi Sándor élelmiszeripari referens
		 Maszlik Zoltán: 9 hónapig érlelt tehénsajt
Közönség díj:
		 Kalla Roland: Pálpusztai sajt
Beregszászi Miklós
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Bemutatjuk Románia tejtermelését
Románia szarvasmarha állománya a kilencvenes évek
végén 3,5 millió egyedet tett ki, mára kereken 2 millióra apadt, ezen belül, az EU csatlakozás óta 1 millió
fővel csökkent. A fejőstehenek száma 1,36 millióra tehető, ami a tízedik legnagyobb állomány az EU tagországok között, a tejkibocsátást tekintve azonban
Románia jóval szerényebb helyet foglal el. Az ország
tejtermelésének egyik legszembetűnőbb sajátossága
az önfogyasztásra szánt, illetve a kereskedelmi forgalomba és a feldolgozó ipari üzemekbe kerülő tej éles
különválása. A Romániában előállított tejnek csupán
35-38 százaléka (évente mintegy 900.0000 tonna) tartozik az utóbbi kategóriába (azaz kerül ipari feldolgozásra), több mint 60 százalékát a termelők maguk fogyasztják el, vagy a helyi (falusi) piacokon értékesítik.
A feldolgozó üzemekbe kerülő tej átlagos zsírtartalma
3,8, fehérjetartalma 3,25 % körül mozog. A 100-120
ezer egytehenes gazda által előállított tejmennyiség
gyakorlatilag nagyon nehezen követhető, a statisztikákban szinte egyáltalán nem jelenik meg (a Wikipédia Románia 2013 évi teljes tejtermelését 5,4 millió
tonnára teszi, más források legfeljebb 2,8-3,0 millió
tonnáról beszélnek). Ebből adódóan a hivatalosan számítható átlagos tejhozam rendkívül alacsony (nem éri
el az évi 2.000 litert tehenenként), bár a legnagyobb
számban tartott Román tarka (baltata romaneasca) fajta évi 7.000 liter tejet képes adni. Ha átlagosan ennek
a kétharmad részét sikerülne elérni, az az ország szükségletét import nélkül is bőven fedezné.
Az EU csatlakozást követő években az ország tejkibocsátása – az áringadozást és a takarmányhelyzet alakulását követve, rendkívül erős, szinte rapszodikus ingadozás mellett – folyamatosan csökkent, miközben a
külföldről behozott tejtermékek mennyisége és értéke
emelkedett. Jelenleg a termelő 0,8-1,6 lej közötti árat
kap egy liter tejért, amely a fogyasztónak a boltokban,
kiszerelve 3,5-4,0 lejbe kerül. Több romániai elemző a
szaklapokban már a romániai tejtermelés teljes felszámolásának veszélyét vetítette előre, különösen a múlt
év közepétől kezdve, amikor a román tejtermék import
az egy évvel korábbihoz képest 60 százalékkal (59.267
tonnáról 96.105 tonnára) növekedett. Az adott évben
viszont Románia a számára megállapított termelési
kvótát csak alig több mint 50 százalékban használta ki
(más években a legmagasabb kvótakihasználás is csak
75 százalékos volt). A termelés és az import alakulásánál azt is figyelembe kell venni, hogy Romániában az
egy főre jutó tejfogyasztás rendkívül alacsony, a termelői felhasználást és lakossági piaci forgalmat nem
számítva évente mindössze 12 litert tesz ki, ami az EU
tagországok között a második legalacsonyabb mutató.

Emelkedett a támogatás
A román állam különböző intézkedéseket hozott a tejtermelők megsegítése és a tejágazat megmentése érdekében. Többek között az egy fejőstehén után járó
támogatást 2014-ben az elmúlt évi 429 lejről 729 lejre
emelte, továbbá ár- és fizetési kedvezményt nyújtott a
fejőgépek és tejhűtő berendezések vásárlására. Nagy Péter Tamás mezőgazdasági államtitkár nyilatkozata szerint
ebben az évben 1.078.000 tehénre nyújtottak be támogatási igényt. Az ösztönzés hatására a Curierul National
román nyelvű hírportál 2014. szeptember 8-i közleménye
arról számolt be, hogy a romániai tejtermelők az év első
hét hónapjában az előző év hasonló időszakához képest
14,9 százalékkal több, összesen 601.204 tonna tehéntejet
adtak le feldolgozásra. Dorin Cojocaru, a Román Tejipari
Egyesülés vezetője a tejkibocsátás csökkenésének megállítását nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul, és
az ország ez évi tejtermelését sikeresnek minősítette, annak ellenére, hogy a jelzett 601 ezer tonnás feldolgozás
még nem éri el a hét évvel ezelőtti szintet. A cikkből az is
kitűnik, hogy a gyors felfutás nagyrészt az erős ingadozás
következménye, mivel 2014 júliusában a teljes tejtermelés 4,5 %-kal a sajtgyártás pedig 8,2 %-kal visszaesett az
egy évvel korábbihoz viszonyítva. Emellett több külföldi,
részben multinacionális tejfeldolgozó cég is saját termelésre és termékeinek saját márkanévvel való forgalmazására rendezkedett be Romániában.
Román tejipari vezetők a tejtermelés válságának fő okait
az alacsony tejhozamban (a nagy nyugat-európai tejtermelő országok 8.000 liter fölötti átlagával szemben a jobb
romániai termelők is csak 4.000 liter körül teljesítenek), a
termelés rendkívüli elaprózottságában és az alacsony
költséghatékonyságban látják. Gabriel Razi, román elemző egy szakcikkben ezt úgy érzékeltette, hogy a feleakkora tehénállománnyal rendelkező Finnország két és félszer több tejet termel évente, mint Románia. Ugyancsak
román szakértők hangsúlyozzák, hogy a fent említett
negatív tényezők egymást erősítik. Egy telepen tartott
100 tehén takarmányellátása akkor is olcsóbb, ha minden
egyed ugyanolyan mennyiségű és minőségű takarmányt
fogyaszt, nem beszélve a takarmány kiszállításának és az
istálló kiszolgálásának költségeiről. Hasonló többletköltségek jelentkeznek, ha 100 tehén napi termelését 10 literenként, több faluból kell begyűjteni és homogenizálni,
mint ha ugyanaz a mennyiség egy telepről szállítható a
feldolgozó üzembe.
Összegezve: megfelelő, korszerű tartási technológia és
a koncentráció mellett tejelő fajtaválasztás, a növendék
marhák és a tejelő tehenek igényük szerint takarmányozása, abrakolása szükséges a Román tejgazdaság európai
színvonalú felzárkózásához.
Dr. Tóth Endre és Kimmel István
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Stratégiai megállapodás a
Kőröstej cégcsoporttal
A Kőröstej cégcsoporttal kötött stratégiai együttműködési megállapodást 2014. november 6-án a kormány.
Az ünnepélyes aláírást megelőzően Magyar Levente, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára kiemelte: a Kőröstejnek köszönhetően a világ legigényesebb piacain válnak elérhetővé
és láthatóvá a magyar termékek, és a cég tevékenységét
–amely egyben a keleti nyitás politikájához is jól illeszkedik– messzemenően támogatja a kormány.
A Kőröstej cégcsoportot a libanoni származású, évtizedek
óta Magyarországon élő Riad Naboulsi alapította 1989ben. Az alapító kiemelte: a stratégiai megállapodás annak bizonyítéka, hogy a magyar élelmiszeripar nagyszerű
adottságokkal rendelkezik, és bár Magyarország nem sajtgyártó nagyhatalom, a Kőröstej termékei mégis a legjobb
helyeket kapják az áruházak polcain világszerte.

(Kacsóta, Barcs, Kőröstetétlen, Hajdúböszörmény) gyártja
termékeit. Tevékenységük azért is fontos, mert mintegy
1000 munkavállalót foglalkoztat, és az általa évente előállított, 25 ezer tonna sajtot a világ legigényesebb piacain
értékesíti - mondta az államtitkár.

Riad Naboulsi felhívta a figyelmet arra, hogy a Kőröstej
úgy vált nemzetközileg ismert sajtgyártóvá, hogy csak
Magyarországon állítja elő termékeit, és a gyártás más,
esetleg olcsóbb telephelyre történő áthelyezése fel sem
merült. Elmondta, hogy tavaly 25 ezer tonna sajtot gyártottak, amelynek kétharmadát exportálták. A cég 5 kontinens több mint 30 országában van jelen termékeivel, sok
országban az általuk gyártott Hajdú sajt az egyetlen termék, amely Magyarországot képviseli - hívta fel a figyelmet az alapító.

A Kőröstej cégcsoporthoz öt vállalat - a Caravanes Kft., a
Bábel Sajt Kft., a Drávatej Kft., a Kőröstej Kft. és a Wassim
Sajt Kft. - tartozik; a csoport árbevétele tavaly elérte a 27
milliárd forintot. (MTI)
Foto: Koszticsák Szilárd (MTI)

Túró &
curd

Riad Naboulsi szerint a stratégiai megállapodás egyben
azon eredményeket is elismeri, amelyeket a Kőröstej
megfelelő stratégiával, magyar alapanyagokból, magyar
munkaerővel és magyar fejlesztésekkel elért. A stratégiai
megállapodástól még több piacot, nagyobb ismertséget
vár a minőségi magyar élelmiszer számára, valamint még
több innovatív, a nemzetközi piacon is versenyképes terméket, fejlődő szakemberképzést és új munkahelyeket hangsúlyozta Riad Naboulsi.
Magyar Levente beszédében kiemelte, hogy ez az 52.
stratégiai megállapodás, amelyet a kormány köt, és a negyedik, amelyet élelmiszeripari céggel ír alá.
Elmondta, hogy a Kőröstej tevékenysége több szempontból példaértékű Magyarországon, és az újraiparosítási célok mellett nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy
Magyarország alapvetően agrárország. Az államtitkár
hangsúlyozta: a kormány minden, magas hozzáadott
értékű terméket előállító vállalatot támogat a mezőgazdaságban is, és minden lehetséges eszközzel segíti ezeket a cégeket, már csak azért is, mert olyan térségekben
működnek, ahol magas a munkanélküliség. Magyar Levente elmondta, hogy a Kőröstej is ilyen településeken

▪
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Ceska®-star kultúrák túrógyártáshoz

A túrógyártáshoz javasolt Ceska-star kultúrák magasan koncentrált tejsav baktériumokat
tartalmaznak, melyek biztosítják a megfelelő aroma, viszkozitás és állomány
kialakítását. A CSK a túrógyártáshoz teljes termékskálát fejlesztett a direkt kultúrák
és a tömegkultúrák területén is, melyek megfelelnek a személyre szabott igények
kielégítésére. Közép- és Kelet-Európában több, mint 200.000 tonna túrót gyártanak a
CSK kultúráival.
A Ceska-star kultúrák különböző kiváló tulajdonságaik alapján választhatóak, mint
például a gyors és stabil savanyodás, aroma kialakítás és fág rezisztencia. Ezeket a
kultúrákat eredményesen használják többféle túró és túró alapú termék előállításához.
A kultúrák továbbá a következő tulajdonságok eléréséhez segítenek a kiváló minőség
mellett:
▪
kiváló aroma és állomány profil
▪
optimális kihozatal
▪
kiváló lebegtetési tulajdonság
▪
kiegyensúlyozott savanyodás, túlsavanyodás nélkül
▪
kemény alvadék és nagy vízkötő képesség
▪
tiszta savó
Az érzékszervi tulajdonságokat tekintve a következőképpen jellemezhető a túró:
▪
nagyon aromás ízprofil, friss, sima ízérzettel,
▪
lédús, elasztikus, szivacsos konzisztencia.
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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
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A kecsketej könnyen emészthető, vitaminokban, ásványi anyagokban és létfontosságú aminosavakban
gazdag, nagy értékű tápanyagforrás. A kecsketejet és
a belőle készített termékeket gyermekkorban, betegség utáni lábadozás idején, idős korban vagy emésztési
elégtelenség esetén is ajánlják a szakemberek.
A kecskék magas tejtermelő kapacitással rendelkeznek.
Egy laktációs időszakban, normális körülmények között
a kecske, tejből saját testsúlyának többszörösét képes
termelni, ami gazdaságilag igen előnyös tulajdonság.
A képek az Állatorvos-tudományi Egyetem Kísérleti Intézete nagyüzemi kecskefarmjából származnak. Az első
ilyen méretű hazai farm 1994-2000 között működött,
évente több tonna sajtot termelt és értékesített.
Más, állattenyésztési szempontból fontos biológiai és
gazdasági tulajdonságai is vannak a kecskének. Például
gyors növekedése, magas szaporulata, nagy alkalmazkodási képessége, ellenállósága a különböző, rideg éghajlati és környezeti viszonyokkal szemben.
Hazánkban mára már néhány üzletben az import (főleg francia) kecskesajtok mellett megjelentek a magyar
kecskesajtok is (természetesen kedvezőbb árfekvésben), amelyek közül jó néhány az import sajtok többségével minőség terén is felveheti a versenyt. Tiszta ízűek,
jó állagúak, jól eltarthatóak, továbbá a "kecske ízük" nem
annyira markáns, mint az import sajtoké. A hazai vásárlók ínyenc csoportja nagy örömmel fogadja a kecsketejből készült termékeket, illetve fellendülőben van ezek
külföldi elismerése is.
A kecske teje abban is különbözik más állatfajok tejétől,
hogy a táplálkozásban betöltött szerepén túl jótékony
hatású különböző betegségek gyógyításában, alkalmas
az anyatej pótlására is, valamint kiváló kozmetikai szer és
alapanyag.

Bivaly
Tehén
Juh
Kecske
Ló
Szamár
Anya

19
12,8
19,2
13,2
9,8
9,1
12,1

Savó-fehérje:
kazein arány

Hamu (%)

Tej-cukor (%)

Alb+glob (%)

Kazein (%)

Összfehérjéből:
(%)

Összes fehérje

Zsír (%)

Száraz-anyag (%)

Kecsketenyésztés
A házi kecske (capra aegagrus hircus) őshonos állat a
Kárpát medencében, már a honfoglaló magyarok is szívesen fogyasztották húsát, tejét, illetve a kecske minden
részét hasznosították. Magyarországon napjainkban
nem tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget a kecsketejnek és a belőle készült termékeknek, mint más, jelentős kecsketenyésztéssel rendelkező országok (Franciaország, Spanyolország, Görögország vagy Hollandia). A
háború után igen elterjedt volt a kecsketej, mint alapvető élelmiszer.

Faj

2. rész
Adatok a kiskérődzők
tejtermeléséhez, tenyésztéséhez

7,9
5,8
5,3
0,5
4,5
0,8 10,6:1
3,8
3,5
2,8
0,7
4,7
0,8 4,0:1
7,2
6,2
5
1,2
4,9
0,9 4,2:1
4
3,8
2,6
1,2
4,5
0,9 2,2:1
0,6
2,1
1,4
0,7
6,7
0,4 2,0:1
1,2
1,5
1
0,5
6
0,4 2,0:1
3,4
1,6
0,7
0,9
6,3
0,3 0.8:1
1. táblázat: Az anyatej és a háziállatok tejének összehasonlítása

A tehéntej zsírtartalma áll legközelebb az anyatejhez,
ezt követi a kecsketej. (1. táblázat). Ennek ellenére a
kecsketej zsírjának struktúrája, a kisebb tejzsírgolyócskák (d=3,5 µm) miatt, közelebb áll az anyatejhez, mint
a tehéntejé (d=4,5 µm). A kecske teje, mivel igen apró
zsírgolyókat tartalmaz, ezért nem kell emulgeálni, tehát
mentes a homogénezés okozta negatív hatásoktól, és
könnyebben emészthető. A humán- és a kecsketej kazeinjének fő komponense a β-kazein, míg a tehéntejben az αs1-kazein dominál. Ez azért lényeges, mert az αs1
kazein frakció nagy arányban felelős a tejérzékenység kialakításáért. A kecsketej nem tartalmazza ezt, ezért tejallergiát nem okoz. A kecske- és a tehéntej zsírja a zsírgolyócskák nagyságán kívül különbözik abban is, hogy
a tehéntejből készült vaj sárga, a kecskéé pedig fehér.
Ennek oka, hogy a tehéntej zsírja sok karotint tartalmaz,
míg a kecske a karotint A-vitaminná átalakítva engedi a
tejzsírba. Ezért a kecsketej A-vitamin tartalma nagyobb,
mint a tehéntejé. A kecsketej B1-, B2-, B5- és D-vitaminból
is többet tartalmaz, mint a tehéntej. Több az E-, K- és C
vitamin-tartalma is, valamint ásványi anyagokban is gazdagabb a tehéntejnél. Több szérumfehérjét tartalmaz,
mint a tehéntej, ezért több az ellenanyag-, növekedési
faktor-, illetve transzferrin-tartalma is.
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A tehéntej zsírtartalma áll legközelebb az anyatejhez, ezt
követi a kecsketej. (1. táblázat). Ennek ellenére a kecsketej
zsírjának struktúrája, a kisebb tejzsírgolyócskák (d=3,5 µm)
miatt, közelebb áll az anyatejhez, mint a tehéntejé (d=4,5
µm). A kecske teje, mivel igen apró zsírgolyókat tartalmaz,
ezért nem kell emulgeálni, tehát mentes a homogénezés
okozta negatív hatásoktól, és könnyebben emészthető.
A humán- és a kecsketej kazeinjének fő komponense a
β-kazein, míg a tehéntejben az αs1-kazein dominál. Ez
azért lényeges, mert az αs1 kazein frakció nagy arányban
felelős a tejérzékenység kialakításáért. A kecsketej nem
tartalmazza ezt, ezért tejallergiát nem okoz.

Szánentáli kecskék
A kecske- és a tehéntej zsírja a zsírgolyócskák nagyságán
kívül különbözik abban is, hogy a tehéntejből készült vaj
sárga, a kecskéé pedig fehér. Ennek oka, hogy a tehéntej
zsírja sok karotint tartalmaz, míg a kecske a karotint A-vitaminná átalakítva engedi a tejzsírba. Ezért a kecsketej
A-vitamin tartalma nagyobb, mint a tehéntejé. A kecsketej B1-, B2-, B5- és D-vitaminból is többet tartalmaz, mint a
tehéntej. Több az E-, K- és C vitamin-tartalma is, valamint
ásványi anyagokban is gazdagabb a tehéntejnél. Több
szérumfehérjét tartalmaz, mint a tehéntej, ezért több az
ellenanyag-, növekedési faktor-, illetve transzferrin-tartalma is.
Kiskérődzők biotechnológiája Üllőn
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Tangazdasága (Üllő, Dóra-major) 1200 hektáron, a gödöllői dombvidék szélén, Budapesttől 34 kilométerre, homokos területen működik. Dóra major csak 1990-ben lett az
egyetem kísérleti intézete, állattenyésztési központként
a története már egy generációval korábbra visszanyúlik. A tangazdaságban a mezőgazdaság teljes vertikuma
megtalálható: állattenyésztés, növény- és takarmánytermesztés, ló mesterséges állomás, lovas központ, bemutató programok állatorvosok, iskolai csoportok, családok
és nagyközönség számára. A tangazdaság gyakorlati
lehetőséget biztosít magyar-és külföldi diákok részére.
Dóra majorban működik egy sokoldalú lovasközpont is.
A Tangazdaság lehetőség szerint az őshonos állatfajok
tenyésztésével foglalkozik, mint például szarvasmarha
(szürke marha, illetve magyar tarka); juh: magyar merinó, fekete- és fehér magyar racka, illetve gyimesi racka

és cigája; sertés: elsősorban a három színváltozatú (fehér,
vörös, fecskehasú) mangalica. A terület egy részét legeltetésre, nagyobb részét pedig takarmánynövények (lucerna, kukorica) valamint árunövények (napraforgó, búza,
rozs, repce, köles) termelésre használják.
A tangazdaság elődjének, a Kísérleti Intézet tevékenységének alapja az állattenyésztési biotechnológia, annak
fejlesztése és gyakorlati üzemi, félüzemi alkalmazása
volt. A tevékenységhez kapcsolódó jelentős gazdálkodás ebben a tájegységben, önmagában már ma a regionális működés egyik példájaként szerepel. Ugyanakkor
a fő állatfajokkal folytatott gazdálkodás és tenyésztés,
az ehhez kapcsolódó oktatás, a géntartalék háziállatfajok megőrzésén keresztül, a helyi adottságokon alapuló
szolgáltatás más régiókban is sikerrel alkalmazható és
követendő modell lehet.
A Kísérleti Intézet biotechnológiai programjai közül említésre méltóak a következők: juhtenyésztés esetében:
embriófelezés, klónozás, kiméra előállítás, fertőzésmentesítés, származás ellenőrzés, eredetvédelem. Kecsketenyésztés esetében: fajta átalakító keresztezés, embrió
átültetés, eredetvédelem. A nemesítési programok kapcsán fontos szerephez jutott az ivadékvizsgálat, a fajta-átalakítókeresztezések (texel), valamint a merinó törzstenyészet kialakítása, illetve a diagnosztikumok készítése.
A Magyar Juhtenyésztő Szövetség (ma: Magyar Juh- és
Kecsketenyésztő Szövetség) megalakulását (1991) követően 1992-ben létrejött a DAGENE-telep. A DAGENE (Dunamenti Állatfajták Génmegőrző Egyesülete) egyesületet
kutatók és állattenyésztők hozták létre a veszélyeztetett
őshonos állatfajták védelmére a Duna-medence térségében, 2014-ben 25 éves fennállását ünnepelte.

Magyar parlagi kecske
Sajátos adottsága volt a Kísérleti Intézetnek a rendszeres
középszintű és egyetemi oktatás, népszerűsítés, ahol a
lehetőségek kellő visszhangot kapnak. Az Intézet adottságaival és tevékenységeivel többek között nagymértékben hozzájárult a hazai tradicionális, regionális gazdálkodási törekvésekhez.
Seregi János Kaposvári Egyetem
Kovács Ágnes SZIE Állatorvos-tudományi Kar,
Élelmiszer-higiénia Tanszék
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Sajtos receptek
Sajtos sült burgonya
Hozzávalók
– 1,2 kg (tisztítva 1-1,1 kg) burgonya
(„A” típusú, nem szétfővő fajta)
– 2 tojás
– 4 dl tej
– 20 dkg reszelt ementáli, vagy trappista sajt
(a fele zsíros füstölt sajt is lehet)
– 2 csapott kiskanál só
– 1 mokkáskanál őrölt fekete bors
– késhegynyi reszelt szerecsendió
a tál kikenéséhez:
– 1 nagy gerezd fokhagyma
– 3 dkg vaj
A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, majd nagyon vékonyan – akár a csipszhez szokás – fölszeleteljük.
Az uborkagyalu is jó erre a célra. A tojást a tejjel elhabarjuk, a burgonyával meg a sajt kétharmadával összekeverjük,
megsózzuk, megborsozzuk és a szerecsendióval fűszerezzük.
A fokhagymát finomra aprítjuk, a vajjal összekeverjük és egy 26 centis tortaformát vagy nagyobb
Jó tanács:
tűzálló tálat jól bedörzsölünk vele. A tejes-tojásos,
Ha tortaformában sütjük,
fűszeres burgonyát beleöntjük, a maradék sajttal
akkor azt alufóliával bugyoláljuk körbe,
megszórjuk és sütőbe toljuk. A közepesnél erőhogy véletlenül se folyjon ki belőle a tejes keverék
sebb lánggal (200 °C; légkeveréses sütőben 180 °C)
55-60 percig sütjük. Ha a vége felé túlzottan pirulna, tetejét alufóliával letakarjuk.

Juhtúrós karfiol
A karfiolt sós vízben megfőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük. Ugyanígy járjunk el a tésztával is. A szószhoz a vajat megolvasztjuk, beletesszük a lisztet, összekeverjük, tejet öntünk hozzá, annyit, hogy közepesen sűrű besamelt kapjunk. Beletesszük a juhtúró felét, ízesítjük sóval, borssal. A szószba keverjük a karfiolt, majd a tésztát. Kivajazott jénai tálba öntjük,
tetejére szórjuk a maradék juhtúrót. Csak annyi időre tesszük be a sütőbe, amíg a túró megolvad és az étel teteje színt
kap. Aki szereti, tehet rá még tejfölt fogyasztáskor.

Hozzávalók:
– 50 dkg rózsáira szedett karfiol
– 20 dkg valamilyen száraztészta
– 15 dkg juhtúró
– 1 evőkanál vaj
– 1 evőkanál liszt
– tej
– só
– bors

ÚJ PIACI SZEREPLŐ AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

Az UBM Trade Zrt., a Hungaro Chemicals Kft., és az East Consulting srl. 2014 tavaszán UBM IntechPharma Kft. néven közös vállalatot alapított.
Az UBM Intech-Pharma Kft. és az állategészségügy területén együttműködő partnere, a CEVA Phylaxia Zrt.
elkötelezetten dolgozik azért, hogy jól kidolgozott, folyamatosan fejlesztett, komplex technológiák segítségével
biztonságosan felnevelt, egészséges állatállományból származó, feldolgozott hústermékek kerüljenek az
asztalokra.
Az UBM Intech-Pharma Kft. abban is elkötelezett, hogy komplex prevenciót megvalósítva új alapokra
helyezze az állattartási technológiát, így juttatva folyamatosan magasabb profithoz minden ügyfelét.

A fenti cél eléréséhez a CEVA Phylaxia Zrt, mint állatgyógyszer- és oltóanyag gyártó és kutatás-fejlesztési
központ folyamatosan új termékek és innovatív állategészségügyi technológiák kifejlesztésével, korszerű labor
diagnosztikai szolgáltatások nyújtásával járul hozzá, amely az állatok kiváló egészségügyi állapota, az egyszerű
felhasználási módok bevezetése, valamint a technológia eredmények javításának hármas rendszerén keresztül
valósul meg.
Az UBM Intech-Pharma Kft. épp ezért folyamatosan fejleszti programját valódi megoldást kínálva
ügyfeleinek, amely elsősorban a prevencióra támaszkodik, de megbízhatóan gondoskodik az állatok
egészségéről
- az UBM csoport által kínált kiváló minőségű takarmány,
- a CEVA Phylaxia Zrt. által nyújtott átlagon felüli egészségügyi ellátás, valamint
- a Hungaro Chemicals Kft. által a teljes tartási és tenyésztési periódus alatt nyújtott magas szintű
higiénia biztosításával.

Az UBM Intech-Pharma Kft. ezzel a három pilléren nyugvó komplex rendszerrel Magyarországon ez idáig
egyedülálló újszerű kezdeményezést kíván meghonosítani.
Mindezt minden szempontból jól szervezetten, magasan képzett szakemberek segítségével, egy csomagban
kínálja az állattenyésztőknek és felhasználóknak.

A robotfejés szakértője

SAC RDS

FUTURELINE MAX
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