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Eredményre vezetett a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
és a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(MAGOSZ) határozott kiállása és
brüsszeli demonstrációja, valamint
a Magyar Kormány következetes
fellépése. A gazdálkodók számára
kedvezőbben alakul az uniós Közös
Agrárpolitika.
Megállapodás született az Európai
Parlament (EP) és – a tagországok
agrárminisztereinek álláspontját képviselő – Európai Unió Tanácsa (Tanács) között. Sikerült elérni, hogy
ne növekedjenek irreális mértékben a gazdákkal szembeni környezeti
elvárások, illetve, hogy észszerű feltételek teljesítésével legyenek hozzáférhetőek a gazdálkodók számára létfontosságú támogatások. Mindez
azután történt, hogy május végén felfüggesztették az uniós csúcsszervezetek tárgyalását, mert az EP baloldali liberális képviselői újabb
képtelen ötletekkel álltak elő.
A NAK és a MAGOSZ emiatt határozottan felemelte a hangját, a magyar
gazdák üzenetét tolmácsolva Brüsszelnek, támogatva a kormány álláspontját, hogy ne kerüljenek versenyhátrányba a gazdák, és ne dráguljanak az élelmiszerek. A brüsszeli bürokraták és az EP a gazdálkodók
számára teljesíthetetlen követelményeket akartak meghatározni. Légből
kapott, vágy vezérelt ötleteikkel az agrárium jövőjét, és ezzel sok millió
ember megélhetését, a kontinens élelmiszerbiztonságát veszélyeztették.
A földtől teljesen elrugaszkodott javaslatok jelentős versenyhátrányt
okoztak volna az európai, így a magyar gazdáknak; előnyt biztosítva az
Unión kívüli, ellenőrizetlen élelmiszereknek; jelentős élelmiszerár-emelkedést indukálva.
A NAK és a MAGOSZ felszólította az EP-t, hogy ne okozzanak versenyhátrányt a gazdáknak. A tagországok kormányai egyöntetűen a
gazdálkodók érdekeit képviselték, az egyes országok gazdaszervezetei
közösen is hangot adtak az EP ötleteivel szembeni felháborodásuknak.
Az aláírásgyűjtés mellett június 25-én a NAK és a MAGOSZ is részt vett
a Brüsszelben tartott nemzetközi gazdademonstráción. Végül a Tanács
és az EP megállapodást kötött a KAP kulcskérdéseiről.
A megállapodással sikerült elérni, hogy a termelők teljesíthető feltételek
mellett kapják meg 2023-tól is a támogatásokat. A tagállamoknak a
közvetlen kifizetések 25%-át kell az agroökológiai alapprogramra fordítaniuk. Tíz hektáros birtokméret alatt a gazdáknak nem kell megfelelniük a vetésforgóra és a nem termő területekre vonatkozó szigorú követelményeknek. Sikerült megőrizni a termeléshez kötött támogatások
jelenlegi 13+2%-os mértékét, és a ciklus elején az átmeneti nemzeti
támogatásokat is tovább lehet vinni a mostani szinten.
A megállapodásban foglaltak konkrét jogszabályi szövegbe foglalására a júliustól induló szlovén elnökség alatt kerül sor, a tagállami KAP
Stratégiai Terveket pedig 2021. december 31-ig kell benyújtani az
Európai Bizottság felé. Az új KAP-szabályozást – a kétéves átmeneti
időszak után – 2023. január 1-jétől kell majd alkalmazni.
Forrás: NAK z
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A tej világnapja
Jelentős támogatásra számíthatnak idén a tejágazat szereplői,
mondta Dr. Nagy István agrárminiszter június 1-jén a budapesti
Haris Parkban tartott tej világnapi sajtótájékoztatón.

D

r. Nagy István agrárminiszter, Szautner Péter,
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
társelnöke, Istvánfalvi Miklós, a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács elnöke, valamint Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a
tej világnapján tartott sajtótájékoztatón.

Idehaza a 2018-as adatok szerint az európai uniós
átlag (250 kg) kétharmadát fogyasztjuk el személyenként, annak ellenére, hogy a tejtermékeknek óriási hagyománya
van Magyarországon.

Forrás: MTI

A tej pozitív élettani hatásai miatt, valamint hogy felhívják az emberek figyelmét a kalciumbevitel fontosságára, a Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május
utolsó keddjét nevezte ki, az ENSZ Mezőgazdasági
és Élelmezési Világszervezete (FAO) 2001-től pedig
már konkrét dátumot, június 1-jét jelölte meg a tej
világnapjának.

Nagy István agrárminiszter a világnap alkalmából azt mondta, hogy a
hazai agrárpolitika elkötelezett a magyar tejtermelés és a tejfeldolgozás fejlesztése iránt, amelyhez idén minden
eddiginél több forrást biztosít.
Forrás: MTI

Köztudott, hogy a tej és a tejtermékek kiváló kalciumforrást jelentenek
az emberi szervezet számára magas kalcium- és egyéb tápanyagtartalmuk, valamint gyors felszívódási képességük miatt. A WHO ajánlása
alapján legalább napi 0,5 liter tejet vagy azzal egyenértékű tejterméket kellene fogyasztanunk a kiegyensúlyozott étrend biztosításához.
Naponta 1 pohár tej, 1 adag sajt, 1 joghurt fogyasztásával már biztosítani lehet az ajánlott napi kalciumbevitelt.

Nagy István versenyképességi feltételnek
nevezte az uniós előírásoknak megfelelő,
magas technológiai színvonalú állattartó
telepeket, és üdvözölte, hogy a fejlesztésükre meghirdetett keretösszeget a jelentős
érdeklődés miatt 50 milliárd forintról 260
milliárd forintra kellett emelni. A tejfeldolgozók két kiírásra is számíthatnak június
hónapban, a kisebb fejlesztéseikre egy 50
milliárd forintos, a nagyobb projektek megvalósítására pedig egy 200 milliárd forintos
felhívás jelenik meg hamarosan - tette hozzá.
Az agrárminiszter várakozása szerint a szarvasmarhatartásban csaknem 40 ezer férőhely
létesülhet, korszerűsödhet, és összesen 400
ezer négyzetméter építmény jöhet létre, vagy
újulhat meg a pályázatoknak köszönhetően.
A tárcavezető a rendkívüli mértékű támogatást
azzal indokolta, hogy a tej rengeteg embernek
jelent biztos megélhetést, és nélkülözhetetlen
az egészséges táplálkozáshoz. A tejtermelés értéke tavaly 5 százalékos
éves növekedéssel meghaladta a 207 milliárd forintot, míg a tejtermékgyártás csaknem 354 milliárdos termelési értéke az élelmiszeripari
termelésnek majdnem a tizedét tette ki. Magyarország tejből önellátó, a
termelés mennyisége 2010 óta több mint 16 százalékkal bővülve elérte
az évi 1,9 milliárd litert, miközben a fogyasztói tej behozatala a harmadára esett vissza – sorolta a miniszter.
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Forrás: MTI

Az egyes kiskereskedelmi láncok esetében
ezekben a hónapokban tapasztalt – a tényleges termelői és feldolgozói költségnövekedést ignoráló – magatartások kapcsán megemlítette, hogy nyilván sokféle megoldás
létezik a problémára, de a Terméktanács
szeretne egy, a Terméktanácson belüli törvénymódosítási csomag megfogalmazásával
is könnyíteni a jelenlegi helyzeten. Fontos,
hogy a szerződéses viszonyok a tejtermelő/
-feldolgozó viszonylat után a feldolgozók és
a kereskedők között is kerüljenek a jelenleginél mélyebben szabályozásra.
Az elnök kérte, hogy az agrárminiszter
támogassa szervezetünk működését, azaz
az ágazati önszabályozást, továbbá fontolja
meg a rövidesen benyújtásra kerülő törvénymódosítási javaslatainkat.

Hozzátette, hogy a termeléstől eltérően a fogyasztás még nem érte
el az európai élmezőnyt, de az elmúlt években mind a tej, mind a
tejtermékek fogyasztása nőtt, tavaly például átlagosan 6 százalékkal
fejenként. Nagy István úgy véli, hogy a keresletet a fogyasztói szemlélet formálásával tovább lehetne emelni, és üdvözölte, hogy a boltok
kínálatában nő a magyar tej aránya.
A miniszter a kiskereskedelmi láncokat arra kérte, hogy minél több
belföldi tejterméket kínáljanak, a magyar fogyasztókat pedig arra,
hogy ezeket vásárolják. A tej semmivel nem pótolható, teljes értékű,
egyedülálló, mindenki számára értékes táplálék - hangsúlyozta.

Szautner Péter, a Tej Terméktanács társelnöke elmondta, hogy a tej
világnaphoz kapcsolódó aktivitások a tavalyi évhez hasonlóan idén is
online keretek között kerülnek megrendezésre. Ennek keretén belül
Ki fut? A tej! – avagy A Nagy Tejszív Futam címmel országos online
futóverseny és nyereményjáték kerül megrendezésre 2021. június
1-4. között. Ezenfelül influencerek, gasztrobloggerek és életmódtanácsadók különböző édes és sós ételek receptvideóival jelentkeznek
saját közösségi felületeiken.
„A tej? Az tej!” elnevezéssel integrált proaktív kommunikációs kampány veszi kezdetét, melynek célja, hogy a médiában az erre fogékony
fogyasztók kiegyensúlyozott tájékoztatást kapjanak. Fontos cél a
fogyasztók szemléletformálása, valamint hiteles tájékoztatása a tej és
a tejtermékek egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről. „A tej?
Az tej!” kampány során együttműködő partnerünk a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke
kiemelte: a tejtermelők és -feldolgozók számára komoly lehetőséget
teremt, hogy 2027-ig – részben a NAK kezdeményezésére – történelmi léptékű forrás, 4265 milliárd forint jut a Vidékfejlesztési Programon
keresztül beruházásokra, a versenyképesség javítására. Ahhoz, hogy
ezek a fejlesztések elérjék céljukat, és gyarapítsák a magyar gazdaságot, a kiskereskedelmi szereplők felelősségteljes magatartására
lenne szükség. A NAK elnöke elfogadhatatlannak tartja,
hogy bizonyos áruházláncokban 15 százalék alatt marad
Forrás: MTI
a magyar joghurtok, míg máshol 25 százalék körül mozog
a hazai sajtok és vajak részesedése, illetve van olyan
kiskereskedelmi hálózat, amely az ártárgyalások során
nem veszi figyelembe a takarmányárak robbanása és a
bérköltségek emelkedése miatt a tejtermelőknél és -feldolgozóknál jelentkező drasztikus költségnövekedést. Ezen
problémák ellen a NAK kész minden lehetséges eszközével
fellépni – hangsúlyozta Győrffy Balázs. Hozzátette: a kamara támogatja a Tej Terméktanács törekvését, hogy egyértelműek legyenek a termékelnevezések, megakadályozva
ezzel a fogyasztók megtévesztését: a „tej" legyen tej!
Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács elnöke megköszönte az agrárminiszternek az elmúlt években meghirdetett beruházási programokat és fejlesztési lehetőségeket. Istvánfalvi úr köszönetet mondott azért, hogy
az Agrárminisztérium szakmai együttműködő partnernek
tekinti a Terméktanácsot.

Forrás: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács z
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Fogyaszd
mindennap!
Kalciumban
és fehérjében gazdag:

Tejtények érthetően és világosan: tejsziv.hu
facebook.com/tejsziv

instagram.com/tejsziv

Ha tejterméket vásárolsz, figyelj rá, mi kerül a kosaradba!
A kalcium hozzájárul a csontok és fogak egészségéhez. A fehérjék hozzájárulnak az izmok növekedéséhez.
A Tej Terméktanács kampányának szakmai partnere a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
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A tejtermelési eredmények és a jövedelmezőség
jelentős mennyiségi és minőségi javítása a
precíziós állattenyésztés eszközeivel
Mit jelent a precíziós állattenyésztés?
Számunkra azt jelenti, hogy a lehető legpontosabb és naprakész információt kapunk az állatainkról – lehetőleg egyedi adatokat, minden
állatról külön-külön – és ennek alapján a lehető legjobb, egyedre szabott
döntést hozhatjuk.
Tehenészetekben ritkán foglalkozunk egyedi adatokkal, sokkal fontosabbak számunkra gazdaságilag az állományadatok, csoportadatok. Azt
azonban ne felejtsük el, hogy minden csoport vagy állomány egyedekből
áll, és az egyedi adatok összessége, átlaga, szórása adja meg számunkra a csoporteredményt. Így annál pontosabbak lesznek az állományi
adataink, minél pontosabbak azok az egyedi adatok, amelyek összessége már csoporteredményként jelenik meg számunkra.
Önök szerint megoldható lenne-e emberi munkaerővel az, hogy minden
egyes állat aktivitásáról, kérődzéséről, egészségi állapotáról, ivarzásáról, hőstressz miatti lihegéséről és egyéb paramétereiről órákra bontott
felbontásban pontos és azonnali visszajelzést kapjunk a nap 24 órájában
és az év minden napján? Ugye, nem?
Ezt a feladatot veszik át azok az állatokra helyezhető eszközök, melyek
mindezeket érzékelőik révén mérik, és adataikat vezetéknélküli módon
adatbázisba töltik. Ezeket az adatokat az eszközzel vásárolt szoftverek feldolgozzák, megjelenítik táblázatos vagy grafikus formában. Egyúttal mobiltelefonra, email-ben el is küldik, szükség szerint riasztásokat végeznek.
Ha mindez fejőházzal és annak adataival is össze van kötve, úgy, hogy
műszakonként és tőgynegyedenként tudjuk minden egyes állatról, hogy
mennyi a termelése, tejleadása, és milyen az adott negyedből származó
tej elektromos vezetőképessége, akkor helyben vagyunk. Olyan adatokhoz juthatunk ezáltal, amelyekkel jelentős, százalékokban kifejezhető
mértékben javíthatjuk a termelékenységet és a minőséget.
Minden adat annyit ér, amennyi információt ki tudunk belőle nyerni!
Az adat egy érdekes dolog, kicsit olyan, mint szobrász számára a kő.
Ott van benne a remekmű, csak a felesleget kell eltávolítani róla. Az
adatokat is úgy kell kezelni, hogy minél több, bennük lévő információ
megjeleníthető legyen belőlük, ugyanis a megfelelően gyűjtött adatok a
valóság egy speciális megjelenítési formái, ott van bennük az igazság,
sok minden, amire kíváncsi vagyok.
A nyers adatok még nem használhatók döntéstámogatásra és sokszor
még azonnali riasztásra sem. Minden adatot összefüggésében kell
elemezni. Ilyen összefüggések az állat kora, termékenyített állapota, a
vemhességi vizsgálat eredménye, a csoportváltás, a hormonkezelés, a
gyógykezelés, a laktáció száma, más rendszerekből érkező információ,
pl. a fejőgépből… és még sorolhatnám. Mindezt figyelembe kell(ene)
vennie a szoftveres megoldásoknak, hogy minél pontosabb összefüggéseket lehessen feltárni, és ennek megfelelőn lehessen beavatkozni a
termelési eredmények javítása érdekében.

Miben segíti és támogatja a munkánkat a precíziós eszköz, hogy
térül meg, és mennyi hasznot termel?
Rögtön első lépésként, jelentős élőmunkát takarít meg!
Folyamatosan figyeli az állatokat, és folyamatosan közli velünk azok
állapotát. Így lehetőséget teremt számunkra, hogy a problémásakat kiválogassuk és megvizsgáljuk, illetve az extra termelésűeket folyamatosan
figyelemmel kísérhessük. Ennek az a feltétele, hogy olyan jelentéseket
kérjünk automatikusan a rendszertől, akkor (előre ütemezetten) és olyan
formában, melyek számunkra használhatók. Ilyenek lehetnek a termékenyítendő állatok, a termékenyítési időablakon belül vagy egészségügyi
problémás egyedek vizsgálatra való elkülönítése, vemhességi vizsgálatra
esedékes állatok, szárazra állítandó állatok, adott héten várható ellések,
nem ivarzók, esetleg vemhesnek tartott, de mégsem vemhes (elvetélt)
állatok, szubklinikai tőgygyulladásban szenvedők, és még sorolhatnám.
A megoldás lehetőséget teremt arra is, hogy csoportosan vizsgáljuk az
állatokat, és a csoport viselkedése alapján avatkozhassunk be a folyamatokba. Nézzünk erre egy példát!
Hőstressz kimutatása, csökkentése és az ezzel elérhető haszon
Kezdjük rögtön egy aktuális, jelentős termelési veszteséget okozó jelenséggel, a hőstresszel.
A hőstressz mérésére sokféle tudományos módszer és érzékelő létezik,
de egyik sem lehet pontosabb annál, mint amikor maga az állat jelzi,
hogy neki melege van!
Lehetséges ez? Igen, lehetséges!
Az Allflex nyakpántos rendszere (melyet a VNV Fejéstechnika Kft. már
több mint tíz éve forgalmaz itthon és számos hazai referenciával rendelkezik) az állatok lihegését is érzékeli. Ha a lihegő állatok száma egy
adott csoportban a 10%-ot meghaladja, akkor beállítható riasztás, ami
mobiltelefonra SMS-t, e-mailt küld a kijelölt címzettnek, de nyomtatóra
is kérhető a jelentés…
Ekkor is ki vagyunk szolgáltatva az emberi tényezőnek – ami sok áldása
mellett legalább annyi problémát is okoz –, mert vagy bekapcsolják
a ventilátorokat vagy sem, és fordítva, ha már nem szükséges, vagy
kikapcsolják vagy nem…
Nem lenne sokkal egyszerűbb, ha mindezt maguk az állatok végeznék el?
Ha ők vezérelnék a ventilátorokat?
Lehet ilyen megoldás is! Kidolgozható az a rendszer, amelynek alapján a
ventilátorok ki- és bekapcsolását az állatok érzékelőiből származó adatokkal végezhetjük el. Ha egy csoport 10%-a liheg, akkor a ventilátorok
bekapcsolnak az adott istállóban, ha nem, akkor kikapcsolnak. Nincs
emberi felejtés, és nincs felesleges áramköltség sem.
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Szomatikus sejtszám csökkentése precíziós támogatással
A tej felvásárlási árát jelentősen befolyásoló tényezőről van szó.
Bárcsak erről lenne szó! De természetesen nem csak ez a gond.
A magas szomatikus sejtszám a tőgy védekező reakciójának a jele.
Olyan (többnyire gyulladásos) folyamatok zajlanak a tőgyben, melyek
eredményeként a tőgy tejtermelő képessége romlik, a laktációs termelés visszaesik, a következő laktációs eredmények is veszélyben
vannak. Tehát tenni kell valamit!

Látható, hogy a teheneknek több mint 40%-a fél 12 és 17 óra között
liheg (piros terület), több mint 10% reggel 9 és éjfél között is. Hiába
rakják az állatok elé a takarmányt délután 3 órakor, csak 18 óra után
nyúlnak hozzá… Zöld az evési, lila a kérődzési aktivitás, a bal oldali
százalékos skála szerint.
Mi ennek a hőstressznek a következménye?
Az állatok termelésének jelentős visszaesése, és ez csak a jéghegy
csúcsa…

Ez a kép ugyanannak a gazdaságnak a napi tejtermelését mutatja május elsején (amikor nem volt hőstressz) és június 22-én, a
hőstresszes napon.
Az egyedi eltérés: 2,8 kg. A fejt tehenek száma legyen 250 db.
Ez összesen 250*2,8 = 700 kg tej naponta…
A klímaváltozás miatt egyre melegebb és szélsőségesebb az időjárás.
Ez megviseli az állományt. Hőstressz miatti kieséssel június elejétől
szeptember végéig számíthatunk (sőt már májusban is megjelenik, amikor mi még csak élvezzük a napsütést). Vegyünk egy közepes értéket,
napi 350 kg tej kiesését. Ez 120 nap alatt 120*350 = 42 000 kg, ami
100 Ft-os felvásárlási ár mellett 4,2 millió Ft, csak egy év alatt!
Nézzük a járulékos veszteségeket is, mint a drasztikusan romló szaporodásbiológiai mutatók (termékenyítési index romlása, két ellés
közötti idő megnyúlása, gyengébb borjak születése, nehézellések szaporodása, gyakoribb vetélések), lábvégbetegségek, tőgygyulladások
és anyagcsere-problémák szaporodása, csökkenő hasznos élettartam,
kisebb laktációs szám, következményesen emelkedő fajlagos felnevelési költségek. Arról se feledkezzünk meg, hogyha a termelés csökken,
akkor már nem tud visszatérni arra a szintre, ahol akkor lenne, ha a
problémák nem léptek volna fel. Emiatt is nagy veszteség minden
tőgybetegség, sántaság, anyagcsere-betegség.
Mindezek miatt 3-5-szörös veszteségeket is elszámolhatunk a
hőstressz okán (12-20 millió Ft 250 tejelő állatnál évente!), mint a
szimpla tejveszteség, amely ELKERÜLHETŐ, de legalábbis jelentősen
CSÖKKENTHETŐ!
A fentieknek nagyon észszerű oka van: az állatok nem képesek felvenni a termeléshez szükséges takarmányadagot, amit megesznek,
azt nem képesek termelésre és reprodukcióra váltani, a stresszfaktor
miatt csökken az ellenállóképességük, ami a betegségeknek kedvez,
és romlik a takarmányértékesítésük is.

Ahhoz, hogy időben be tudjunk avatkozni, az egyik módszer, hogy
ismerjük a tőgynegyedenkénti elektromos vezetőképesség értéket,
műszakonként.
Ennek detektálására a modern fejőgépek képesek is, de ahogy írtam,
minden adat annyit ér, amennyi információt ki tudunk belőle nyerni.
Az Allflex rendszer, ha fejőgéppel is össze van kötve, akkor nemcsak
a tejvezetőképesség listázására képes, hanem olyan jelentések előállítására is, amelyek alapján kiválogathatjuk a problémás teheneket,
majd egyszerű masztiteszt próbával látható, hogy csomós-e a tej vagy
sem. Ha kis mértékben csomós, akkor meg lehet próbálkozni antibiotikum-mentes tőgykezeléssel (pl. Vetramil), illetve tejmintát lehet küldeni
baktériumkimutatásra és rezisztenciavizsgálatra. Így kordában tartható
a tőgygyulladás, a megfelelő fejési technológia és tartási higiénia
szabályainak megtartása mellett. A kimutatás még nem megoldás, de
lehetőséget teremt a beavatkozásra, nem maradnak rejtve a dolgok.

Vezetőképesség változása
Látható dátum és műszak szerint, hogy mely állatok, mely tőgynegyedében volt négyes értéknél magasabb az elektromos vezetőképesség.
Természetesen a tehén száma is megjelenik a listában (amit adatvédelmi okokból nem jelenítettünk meg), amire rákattintva a tehén egyéb
adatai is megnézhetők, mint laktációs termelés:
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Ahol a piros vonal mutatja az elvárt termelést, a kék a napi termelési
eredményeket. A lila állatok a rendszer szerinti ivarzásokat mutatják,
a zöld stilizált spermium a mesterséges termékenyítés dátumát jelzi.
Az egészségügyi táska pedig a rendszer által jelzett egészségügyi
index romlását. Így hívja fel a figyelmet arra, hogy az állat vizsgálata
szükséges lehet. Az egészségügyi index kalkulációja az állat aktivitási,
kérődzési és tejtermelési adatai változásának kombinációjából adódik.
A kék kereszt jelzi, hogy pozitív vemhességi tesztje volt az állatnak az
adott napon. A zöld nyilak a csoportváltásokat jelzik.
Mindezek szövegesen és részletesen is megtekinthetők az állat eseménynaplójából, ahol a személyes adatokat kitakartuk:

Ha a műszakonkénti tejtermelés lefutására, ingadozására is kíváncsiak
vagyunk, a „napi tejtermelés műszakonként” grafikon azt is megmutatja:

Mi mindenre használható még a rendszer?
Milyen munkát segít, milyen feladatok támogatására készülnek jelentések, melyeket a napi munkában a menedzsment fel tud használni?
A teljesség igénye nélkül:
1. külön listát készítünk az ivarzó tehenekről és üszőkről, mivel más
a felhajtási rendszer, nem kell a listából bogarászni az állatokat,
külön, egyedileg állítjuk be a telepi várakozási időket, az ivarzási
szintet, amelyen az állat már biztosan termékenyíthető.
2. hetente vizsgáljuk jelentésből, hogy megtörtént-e a termékenyítési időablakon belül a termékenyítés, a rendszer ivarzás
szerint külön kezeli a szexált sperma használatával kapcsolatos
időablakot.
3. hormonkezelést csak akkor alkalmazunk az állatoknál, ha azok
valóban aciklusosak vagy nem ivarzók. Ez az állomány cca
10%-a. Rutinszerű, negatív vemhességi teszt esetén automatikus
hormonkezelés nincs, nem szükséges, amennyiben az állat mutat
ivarzási aktivitást és nem rendszertelenül. Ez is jelentős költségmegtakarítás.
4. az előző pontnak megfelelően mi készítjük el a hormonkezelésre
javasolt állatok listáját, saját jelentés alapján.
5. a vélhetően nem vemhes állatokról heti szinten jelentést kapunk,
és ennek alapján vizsgáljuk, hogy valós-e a rendszer által jelzett
vemhességi probléma - az esetek túlnyomó részében valós...
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6. az egyedi kérődzési és aktivitási szint változásának megfelelően
határértékeket állítunk be, és ennek alapján válogatjuk ki pl. szubklinikai ketózis vizsgálatára a teheneket, de sokszor ekkor derül
ki, hogy sánta az állat, vagy az egyik tőgynegyed gyulladt...
7. az egészségi állapotok listáját és a vészjelzések listáját rendszeresen nézzük, illetve mobiltelefonra riasztásokat kapunk, így
szűrve a korai stádiumú, illetve a kritikus állapotú állatokat.
8. a heti tejtermelési szinteket vizsgáljuk, ennek alapján jobban
odafigyelünk a nagy tejű tehenekre.
9. Tejtermelési csoportok kialakítását a rendszerből kinyert előző
heti napi átlagos tej listája, valamint a laktációs napszám és az
ismert betegségek ismeretében alakítjuk ki, így az egyes termelési csoportokon belül jelentősen csökken az állatok termelési
szórása. Ezzel csökkentjük azt, hogy egyes állatok (minőségileg)
éhezzenek, mások túltápláltak legyenek. Ez biztosítja azt is, hogy
a tejtermeléssel kapcsolatos fajlagos takarmányfelhasználás is
optimálisabb és olcsóbb legyen.
10. kimutatásokat végzünk telepi szinten a 60, 100, 200, 305, 400 és
400+ laktációnapos tehenek esetében az előző hétre vonatkozó
napi tejkg-átlagok tekintetében, így számítunk termelési szinteket. Ugyanezt laktációnként is megtesszük, hogy összehasonlítsuk az egyes laktációban lévő tehenek termelését.
11. kimutatásokat készítünk a tej elektromos vezetőképességével
kapcsolatban, és a négyes feletti értéket adó állatokat kiválogatjuk tejtesztre.
12. a teleppel egyeztetett módon selejtezésre javasolt állatokról listákat készítünk.
13. az ellés valószínűségét jelző jelentést készítünk, ami cca 70%-os
pontossággal mutatja, ha a tehén elkezdte a normális ellést, így a
felügyelete megoldható.
Nemcsak az adatok, hanem a használt rendszerek is annyit
érnek, amennyire kihasználjuk azok képességeit.
Ebben segít egyedülálló módon a VNV Fejéstechnika Kft., amely emelt
szintű szakmai és technikai támogatást nyújt eladott termékeihez.
A szakmai támogatást állatorvos-adatelemző szakember végzi. Ezzel
biztosítható, hogy a rendszer azonnal felhasználható a telepi eredmények javítására, nem szükséges egy hosszú tanulási folyamaton
végigmennie a telepvezetőnek, a szakemberek elkészítik a szükséges
jelentéseket.
Minél többet tud egy rendszer, annál rövidebb a megtérülési ideje,
hiszen annál sokrétűbben használható. Ennek azonban az a feltétele,
hogy a lehető legjobban kihasználjuk a képességeit.
A cikkben azt próbáltam röviden megvilágítani, hogy a precíziós,
egyedi állatokra szabott, azokról pontos visszajelzést adó megoldások
milyen módon segítik a napi telepi munkát napjainkban is.
Az égető emberhiány, a takarmányárak emelkedése, a piaci verseny
egyre inkább igényli hasonló megoldások felhasználását és elterjedését az iparszerűen termelő mezőgazdaságban, állattenyésztésben.
A szerző állatorvos-adatelemző, a Magyar Precíziós Gazdálkodási
Egyesület elnökségi tagjaként a hazai állattenyésztés általános és
digitális fejlődését támogatja.
Dr. Pajor Gábor z
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Hogyan segítsünk a tehénnek
az ellés utáni gyors felépülésben
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Az ellés körüli metabolikus változások a tehén
szárazanyag-felvételének drasztikus csökkenését okozhatják, ezért rendkívül fontos,
hogy ellés után a tehén megfelelő kondícióval
kezdje a laktációt, a magas szintű termelés
érdekében. Nézzük meg az ellés időszakát,
konkrétan kiemelve az ellést megelőző és az
azt követő 1-2 napot.

Az ellés körüli
legfontosabb változások
A folyadék- és elektrolit-egyensúly
változása
Közvetlenül az ellés előtt és az ellés folyamán a
tehén körülbelül 8 órán keresztül nem vesz fel
sem takarmányt, sem folyadékot, ugyanakkor
vizet és elektrolitot is veszít. A magzatvíz átlagosan 50 liter vizet és vízben oldott elektrolitokat tartalmaz. A magzatvíz elsősorban a borjú
ellátására szolgál, mégis a hirtelen veszteség
felborítja a tehén víz-, illetve elektrolit-háztartását. Ez elesetté és étvágytalanná teheti az
állatot, így csökken a szárazanyag-felvétel is.
A kalciumszükséglet gyors növekedése
A tehénnek a vemhesség során körülbelül napi
30 gramm kalciumra van szüksége a létfenntartáshoz és a vehemépítéshez. A kolosztrum
és a tej nagy mennyiségben tartalmaz kalciumot. A kolosztrum termelése már az ellés
előtt megkezdődik, emiatt a tehén kalciumszükséglete közvetlenül az ellést megelőzően
drámaian emelkedik. A föcstej literenként 2-3
gramm kalciumot tartalmaz, így az ellést követő napokban egyetlen fejéssel 23 g kalcium is
távozhat a kolosztrumon keresztül. Könnyen
kiszámítható, hogy a tehén kalciumigénye akár
a duplájára is emelkedhet.
A kalcium eloszlása a tehén szervezetében
600 kg testtömeg esetén a következő: legnagyobb mennyiségben a csontokban található
(kb. 8 kg), a sejten kívüli folyadékokban kb. 8
gramm, míg a vérszérum mindössze 3 g körül

tartalmazza (Goff et al., 2014.). A Ca mennyisége a vérben nagyjából állandó, ezért nehéz
a tehénnek alkalmazkodni a megnövekedett
Ca-szükséglethez.
A tehén szervezete három módon képes kompenzálni a Ca-hiányt: csökkenti a veséken
keresztül történő ürítést, növeli a belekből való
felszívódást, és Ca-ot mobilizál a csontokból.
Ezeket a folyamatokat támogatja, illetve serkenti a D-vitamin és a mellékpajzsmirigy által
termelt parathormon (PTH). A veséken és a
beleken keresztül történő visszaszívás és a
megnövekedett felszívódás jelentős mértékű
emelkedéséhez kb. 24 órára van szükség,
viszont a PTH által szabályozott mobilizáció
a csontokból 48 órás alkalmazkodást igényel
(Horst et al., 1994).

Kép: Trouw Nutrition

Amennyiben a megnövekedett kalciumszükségletet a tehén szervezete nem képes
kompenzálni, klinikai vagy szubklinikai ellési
bénulás léphet fel. Komoly veszélyt jelent,
hogy átlagosan 1 klinikai eset 4-5 szubklinikai
esetet jelent az állományban. Azon tehenek esetén is
lehet alacsony a vérben lévő
Ca szintje, amelyek nem
mutatják az ellési bénulás
látható tüneteit. A vér alacsony Ca-szintje csökkenti
a szárazanyag-felvételt.

Az energiahiányt a tehén a saját szervezetében
lévő zsír mobilizációjával kompenzálja. Ez a
folyamat az anyagcserében változásokat okoz,
amely a tejtermelés későbbi szakaszában
ketózishoz vezethet. Az ellés körüli anyagcsere-problémák megelőzése érdekében fontos,
hogy a tehén szárazanyag-felvétele a lehető
legrövidebb időn belül normális szintre növekedjen.

Az anyagcsere-problémák
összefüggései
Régi bölcsesség, hogy az élő szervezetben
minden folyamat összefügg a többivel. Ez
nagy mértékben igaz a tejelő tehénre is.
Amennyiben az ellés körül előfordul egy bizonyos metabolikus probléma, nagy valószínűséggel ki fog alakulni egy vagy több másik
betegség is.
A víz- és elektrolit-egyensúly felborulása, a
kalcium-anyagcsere problémái és a negatív
energiamérleg együttesen a szárazanyag-felvétel csökkenéséhez vezetnek. A csökkent
szárazanyag-felvétel további elektrolit-, kalcium- és energiahiányt okoz, amivel beindul
az „ördögi kör”. Magas lesz a kockázata a
tőgygyulladásnak, a placenta-visszatartásnak,
a méhgyulladásnak, az oltógyomor-áthelyeződésnek, továbbá fertilitási problémák léphetnek fel.
Az anyagcsere-problémák összefüggéseit az
alábbi ábra szemlélteti:

Negatív energiamérleg
A laktáció kezdetén a legtöbb tehén a negatív energiamérleg állapotába kerül.

Forrás: Peeler et al., 1994.
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Az ellés utáni dehidratáció
Az ellés a tehén életében a legnagyobb
stressztényező, és amilyen mértékben segítjük
ennek leküzdésében, olyan mértékben fogja
ezt teljesítményével meghálálni.
Az ellés utáni dehidratáció minden tehenet
érint, és két tényező együttes jelenléte okozza.
Az egyik, hogy elléskor a tehén a vérveszteség
és a magzatvíz révén kb. 50 liter folyadékot
veszít a benne lévő sókkal. Ezzel egyidejűleg
csökken a takarmány- és folyadékfelvétel már
az ellés előtti óráktól kezdve. A csökkent felvétel és nagymértékű veszteség miatt az ellés
utáni dehidratáció elkerülhetetlen.
A tehenek a vízfelvétel mellett a takarmányok
víztartalmát is jól hasznosítják. A csökkent
takarmányfelvétel emiatt a vízbevitel további
csökkenését eredményezi. Másik probléma
lehet a nehézellés idejének elhúzódása, ami
tovább nyújtja a csökkent folyadék- és takarmányfelvétel időtartamát.
Fontos tényező, hogy elléskor a tehén nemcsak vizet veszít, hanem nagy mennyiségű
elektrolitot is, nátriumot, káliumot és kloridot,
amelyek létfontosságúak a szervezet folyadéktartalmának szabályozásában.
Általában az ellést követő két órában nem
okoz gondot a tehénnel nagy mennyiségű
folyadékot itatni, főleg, ha az a tehén számára

Kép: Trouw Nutrition

ízletes, de különös jelentősége van annak,
hogy ne csak folyadékot, hanem megfelelő
mértékben és arányban elektrolitokat is pótoljunk. A víz nem tartalmaz elektrolitokat, ezért
önmagában nem alkalmas arra, hogy rehidratálja a tehén szervezetét. A tehén ellés utáni
felépülésének leghatékonyabb támogatása a
speciálisan kifejlesztett elektrolitok itatása. A
megfelelő kiegészítő kiválasztásában lényeges
szempont, hogy az állat vérének megfelelő
izotóniás folyadékot itassunk a tehénnel. A
túlzottan koncentrált, hipertóniás oldatok külön
terhet rónak a tehén szervezetére, mivel a
feleslegben lévő elektrolitok kiürítése és az
elektrolit-egyensúly helyreállítása többletenergiát igényel a tehéntől.

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnerei rendelkezésére a borjúnevelés
terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló
tápszerekkel, hanem a legújabb generációs
tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus
kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal,
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

Összefoglalás
Az ellést követően a tehénnek segíteni kell a
minél gyorsabb felépülésben. Ha kb. 20-30 liter
mennyiségű, megfelelő minőségű energia-itallal látjuk el, akkor csökkenthetjük az ellés
körül előforduló metabolikus problémák kockázatát. Egyrészről a bendőt fizikailag kitöltjük a nagy mennyiségű folyadékkal, kevésbé
lesz valószínű az oltógyomor-áthelyeződés,
másrészről a bevitt vízzel és elektrolitokkal
segítünk helyreállítani a tehén szervezetének
folyadékegyensúlyát, illetve energiaforrással
és kalciummal látjuk el az állatot. Ez segíteni
fog a szárazanyag-felvétel növekedésében és
az izomtónus fenntartásában, amelyek előnyösen hatnak az összes többi anyagcsere-, illetve
élettani folyamatra.
A Sprayfo és a Fitness Drink energia-ital gyártója, a Trouw Nutrition,
a kompromisszumok nélküli borjúnevelés elkötelezett híveként
magas követelményeket támaszt
mind az alapanyagok, mind pedig
a gyártás tekintetében. A Fitness
Drink olyan íz- és aromaanyagokat
is tartalmaz, amelyek a tehenek
számára rendkívül ízletessé teszik
a készítményt. A gyakorlati tapasztalat alapján teljesen egyértelmű,
hogy a tehenek önként és szívesen
fogyasztják a Fitness Drink energia-italt. A Sprayfo tejpótló tápszerek hatékonyan támogatják a
borjú egészséges növekedését és
fejlődését egészen a választásig.
A megújult Sprayfo Egészséget
támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető
legjobb módon segítik a borjakat.

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo
A ColoQuick, a Sprayfo és Fitness Drink
hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Tel.: +36-1-402-10-10,
Fax: +36-1-402-10-11,
e-mail: intermix@intermix.hu,
www.intermix.h
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Az év kukoricaszilázsai 2020.
Az ’Év kukoricaszilázsa díj 2020’ átadására 2021. június 2-án, a Szarvasmarha-ágazati
Szemináriumon került sor Szolnokon. A díj alapját képező vizsgálati eredmények
az ÁT Kft. Takarmányanalitikai Laboratóriumába érkező 411 mintára vonatkoznak,
és a 2020.09.01-2021.05.20. közötti időszakot ölelik fel.

A

z értékelés során a 30-40% közötti szárazanyag-tartalmú, 70%-ot
meghaladó CSPS-értékű, 35%-ot megközelítő vagy azt meghaladó keményítőtartalmú és jól erjedt szilázsokat rangsoroltuk.
A 2020-ban betakarított szilázsokban az átlagos keményítőtartalom
31,7% volt, ezért az összes keményítőtartalom szempontjából kevésbé
vettem szigorúan a 35%-os határt. Ebben az évben sokkal szigorúbban
lett mérlegelve azonban a keményítő és az emészthető keményítő kapcsolata. A nagy vegetatív tömeg ugyanis rendkívüli hozamokat produkált
(országos átlag: 33,5 tonna/ha; Heves és Békés megyében 45 tonna/
ha!), de ez együtt járt a mérsékelt keményítőtartalommal. Aki előre látta
ezt a hatást, dönthetett arról, hogy megelőzi azt a szerencsétlen helyzetet, amikor a nagy hozamú fantasztikus növényből keményítőhiányos
kukoricaszilázs készül. Két dolgot lehet tenni a keményítőtartalom
növelése érdekében: várni a nagyobb keményítőtartalomra vagy
magasabb tarlóval betakarítani a növényt. A nagyobb szárazanyag-tartalom azonban, bár növeli a keményítőtartalmat, csökkenti a keményítő emészthetőségét! Ebből következően csak mérsékelten emeli az emészthető keményítőtartalmat (1. ábra), és jelentősen

mellett további 20 cm-rel megemeljük a tarlómagasságot, úgy
+2-3%-kal emelkedik a keményítőtartalom, tehát elérjük azt a
keményítőtartalmat, amit egyéb esetben (30-40 cm-es tarlómagassággal) csak 38-40% szárazanyag-tartalom mellett tudtunk
volna. DE közben nem csökken a keményítő emészthetősége, nem
emelkedik a trágyával kidobott keményítő, és javul a rostemészthetőség. A 100%-os keményítőemészthetőség csak kiváló szemroppantottsággal és nem túl magas szárazanyag-tartalommal érhető el.
Ez egyben kedvező rostemészthetőséget fog maga után vonni. A tárolás
időtartama is meghatározó jelentőségű, de ezt nem tudjuk figyelembe
venni az értékeléskor (a mintavétel időpontja ugyanis nem feltétlenül
jelzi a depó életkorát).

1. táblázat A szárazanyag-tartalom és a keményítőveszteség
összefüggése kukoricaszilázsokban (2021, n=154)

növeli a keményítőveszteséget (a bélsár keményítőtartalmát, 2. ábra és
1. táblázat). Hozzá kell tenni, hogy a jó szemroppantottság természetesen javíthatja a keményítő emészthetőségét ebben a szárazanyag-tartományban is! Abban az esetben, ha 32-35% szárazanyag-tartalom

szárazanyag-		
Emészthető
Keményítőveszteség
Keményítő
tartalom
keményítő
					
% összg/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
keményítő
		
32-35% (62 minta)
312
291
21
7
35-38% (60 minta)
319
293
26
8
38-40% (32 minta) 354 (+42 g) 315 (+24 g) 39 (-18 g)
11
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Ezért először azon tehenészeteket mutatom be, ahol a keményítőemészthetőség legalább 95% volt (az alapértékek pedig a következő
tartományban voltak: 30-40% szárazanyag, >70% CSPS)!

Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Felsőnyírvár
Hód-Mezőgazda Zrt., Vajhát
Berek-Farm Kft.
Cosinus Gamma Kft., Apajpuszta
Dunagyöngye 2000 Mg. Zrt.
DPMG ZRT., Törtel
Tedej Zrt., Hajdúnánás, Daróczi-major
Agroprodukt Zrt., Csót
Dupor Kft., Nemeske
Állért Kft., Ete
Galgamenti Mg. Kft., Tura
Igazságtalan lenne kihagyni azon cégeket, akik nagy szárazanyag- és
keményítőtartalommal takarították be a silókukoricát, hiszen ezen
szilázsok is kiválóak. Gyengébb keményítőemészthetőség mellett is
jelentős emészthetőkeményítő-tartalmat tudnak biztosítani a tehénnek
(bár nagyobb veszteséggel). Az alábbiakban láthatják azon szilázsokat,
melyek keményítőemészthetősége 90-95% között volt (30-40% szárazanyag, >70% CSPS).
Euro Rosé Kft., Hács
Agroprodukt Zrt.,
Zsigmondháza
Lakto Kft., Dabas
Szombathelyi
Tangazdaság Zrt.,
Rangutmajor
Jászberényi Kossuth Zrt.
Bovinia Kft., Takácsi
Hunland Production Kft.
Tyrol Mg. Kft.,
Zalaszentiván
Hús-Állat
Import Export Kft.
Béke Mg. Zrt.,
Hajdúböszörmény
A CSPS-érték átlaga 2021-ben megközelítette az optimumot (69%)!
A 267 vizsgálati eredményből 17% volt 80% felett és mindössze 4,5%
50% alatt. A 3. táblázatban láthatóak azon cégek (a díjnyertesek kivételével), melyek 80% feletti szemroppantottsággal takarították be a
silókukoricát. Gratulálunk az eredményhez!

3. táblázat A 2020. évi betakarítású,
80% feletti CSPS-értékű kukoricaszilázsok
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2020.09.01-2021.05.20.; 267minta)
		 Keményítő2020
CSPS
emészt			
hetőség
		
%
%
Szombathelyi
Tangazdaság Zrt.
79,9
100!
(Ják, Felsőnyírvár)
Hód-Mezőgazda Zrt.,
82,1
100!
Vajhát
Berek-Farm Kft.
87,7!
100!
Cosinus Gamma Kft.,
87,5!
96,2
Juhászföld
Dunagyöngye
2000 Mg. Zrt.,
85,6
98,5
Dunaszekcső
Gyulai Agrár Zrt.
84,4
99,6
DPMG Zrt., Törtel
83,5
96,8
Toldi Tej Kft., Nagykőrös
81,5
98,3
Tedej Zrt., Hajdúnánás
80,4
97,3
Daróczimajor

Emészthető
keményítő
g/kg sza.
389!

366
345
370

342
388
340
343
358

A szépségdíjasok, azaz a szemroppantottságban a legjobbak az alábbiak
voltak:
A legjobb szemroppantottság megosztott
első díja (hagyományos technológia,
John Deere)
tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány
előállítója (267 takarmánymintából)

Berek-Farm Kft.
87,7% CSPS

A legjobb szemroppantottság megosztott
első díja (hagyományos technológia)
tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány
előállítója (267 takarmánymintából)

Cosinus Gamma Kft.,
Juhászföld
87,5% CSPS

Tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként örömmel adtuk át ’Az év kukoricaszilázsa 2020’ megosztott díjat a Szombathelyi Tangazdaság
Zrt.-nek (Ják, Felsőnyírvár) és a Hód-Mezőgazda Zrt-nek. Mindkét
esetben 100%-os keményítőemészthetőségű volt a szilázs 32%-os
szárazanyag-tartalommal (80%-os és 82%-os CSPS érték mellett). Ezen
két szilázsnak a kiindulási keményítőtartalma nem volt kiemelkedő, de
az emészthető keményítőtartalom 25-50 g/kg sza. értékkel meghaladta a legjobb szilázsok átlagát, és 75-100 g/kg sza. értékkel az
országos átlagot, ami a kedvező fenofázis és a kiválós szemroppantottság eredménye.
’Az év kukoricaszilázsa 2020’ díj
tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány
előállítója (411 takarmánymintából)

Hód-Mezőgazda Zrt.,
Vajhát

’Az év kukoricaszilázsa 2020’ díj
tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány
előállítója (411 takarmánymintából)

Szombathelyi
Tangazdaság Zrt.
(Ják, Felsőnyírvár)
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4.táblázat A 2020. évi betakarítású díjnyertes kukoricaszilázsok (ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2020.09.01-2021.05.20.; 411 minta)
		
Szombathelyi
		
Tangazdaság
		
Zrt.
		
ATH2004488
Szárazanyag
g/kg
324
Nyersfehérje
g/kg sza.
61
Nyersrost
g/kg sza.
170
Összcukor
g/kg sza.
12 alatt
Keményítő
g/kg sza.
387
NDF
g/kg sza.
372
ADF
g/kg sza.
204
ADL
g/kg sza.
18
NDFd
%
53,9
Lebontható NDF
g/kg sza.
201
uNDF240
NDF%
102
OMd
%
76
CSPS
%
79,9
Kem.emészthetőség
%
100
Emészth. keményítő g/kg sza.
389
NEl
MJ/kg sza.
6,65
pH		
3,9
NH³-N (feh%)
%
9
Tejsav
g/kg sza.
50
Ecetsav
g/kg sza.
12
T/E		
4,2

HódBerekMezőgazda Zrt.,
Farm Kft.
Vajhát		
ATH2004673
ATH2004023
324
368
69
70
151
174
12 alatt
12 alatt
360
342
335
377
182
213
15
22
53,3
51,6
179
195
83
119
78
75
82,1
87,7
100
100
366
345
6,57
6,40
3,7
4,0
12
6
77
49
16
18
4,8
2,7

Cosinus
Gamma Kft,
Juhászföld
ATH2005036
424
75
155
12 alatt
384
350
184
14
59,1
207
80
79
87,5
96
370
6,67
3,9
9
48
11
4,4

Gratulálunk az állattenyésztő-, növénytermesztő- és gépész kollégáknak, a jó csapatoknak és a gépgyártóknak egyaránt!

Átlag
2020.
(411minta)
354
73
186
17
317
393
216
17
55
218
104
76
69
92
292
6,40
3,9
10
59
17
3,7
dr. Orosz Szilvia z
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A teasajt

(mosott jellegű lágy sajt)

A

teasajt a rúzzsal érő lágy sajtoknak abba a csoportjába tartozik, melyek állománya inkább vágható, mint kenhető, külső
felületükön pedig rúzsos bevonat van. A rúzsos sajtok olasz
eredetűek. Legjellemzőbb képviselőjük a Bel Paese és a stracchino sajt. A Bel Paese márkanév védett. Németországi változata a
Butterkäse. Hazánkban ilyen típusú sajt volt a Rábagyöngye, a kadarsajt, továbbá a teasajt.
A teasajt jellegzetesen mosott alvadékú lágysajt-féleség, amely enyhén rúzzsal érő. Igazi magyar sajtféleség. Készítési módját Hegedüs
Ödön dolgozta ki az 1930-as években. Enyhén sajtos szaga és íze
miatt sokan kedvelték. Csermajorban az 1950-es évektől a legnépszerűbb sajtnak számított a pálpusztai sajt mellett. Emiatt messze földről
is felkeresték tanüzemünket sajtvásárlás céljából.

4. Összetételi követelmények
Szárazanyag-tartalom, legalább, % (m/m):
47,0
Zsírtartalom a szárazanyagban, legalább, % (m/m): 45,0
Ha a kézműves sajtkészítő nem állítja be a kádtej zsírtartalmát, mert
teljes tejből indul ki, és nem jelöli meg a terméken a zsírfokozatot, akkor
a követelményeknek eleget tett.

5. Érzékszervi követelmények
külső

belső

állomány
szag
íz

Hasáb alakú, az alap- és fedőlapja sík, az oldalfelület
enyhén domborodó, az élek és sarkok élesek, nem
legömbölyödők. A sajt felülete sima, kérge egyenletes,
vékony, rugalmas, erős, puha, nem repedező. A kéreg
bevonata gyengén nyirkos, nem tapadó, egyenletesen
sárgásbarna színű, szaga enyhe, kissé romadurszerű,
de tiszta.
Egyenletesen szalmasárga színű. A metszésfelületen
jellemzően ritkán álló, egyenletes eloszlású, 3-4 mm
átmérőjű, 3-4 db erjedési lyuk látható, vagy zárt tésztájú.
Jól vágható, rugalmas, mérsékelten lágy, egyenletesen átérett, szájban elomló.
Egészen enyhe, jellegzetesen aromás, enyhén savanykás.
Jellegzetesen zamatos, enyhén sajtos, gyengén
savanykás, enyhén sós, telt, tiszta.

6. A kézműves előállítás jellemzői

1. A termék meghatározása
A teasajt tehéntejből tejsavbaktérium-színtenyészet, alvasztóenzim és
kalcium-klorid hozzáadásával készített, mosott, sózott, Brevibacterium
linens baktériumflórával érlelt, jellegzetes érzékszervi tulajdonságú,
zárt vagy erjedési lyukas, lágy, zsíros sajt.

2. Felhasználható anyagok
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tehéntej
tejszín
részben fölözött tej, sovány tej vagy ezek kombinációi,
tejsavbaktérium-színtenyészetek,
Brevibacterium linens színtenyészete,
rennin (oltó) vagy más megfelelő alvasztóenzim
víz (ivóvíz-minőségű)
kalcium-klorid
étkezési só

3. A sajt mérete és tömege
Alak
Hasáb
		
		

Méret, cm
hosszúság: 14-16
szélesség: 6-8
magasság: 4-6

Tömeg, kg
0,4-0,8

Alapanyaga: kifogástalan minőségű, friss tehéntej, melynek legfeljebb
7,0-7,2 SH° a savfoka.
A sajttej zsírtartalmát 2,8-2,9%-ra állítják be hagyományosan.
A kézműves sajtkészítőnek nem kötelező beállítani a kádtej zsírtartalmát, ha teljes tejet dolgoz fel, mert a kész sajtja úgyis meghaladja az
előírt szárazanyag- és a szárazanyagra vonatkoztatott zsír%-tartalmat.
A tejet pasztőrözik tartályszerű hőkezelő berendezéssel 63-65 °C-on,
30 perces hőntartással, vagy 72-74 °C-on 20-40 sec hőntartással,
utána 29-30 °C-ra hűtik. Nyers tejből is készülhet a sajt, de ezt fel kell
tüntetni!
A tej alvasztását és az alvadék kidolgozását sajtkészítő üstben vagy
duplikatúrás sajtkádban végzik. A kádtej előkészítése során a tej feljavítása céljából, ha szükséges, 5-10 g kalcium-kloridot adagolnak 100
liter tejhez, emellett beoltás előtt a tejet 0,6-1,0% vajkultúrával érlelik
0,2-0,4 SH° emelkedésig.
A beoltást 28-29 °C-on annyi oltóenzimmel végzik, hogy kb. 40-50
perc alatt alvadjon meg a tej.
Elősajtoláskor az alvadékot hárfával először 1 cm élhosszúságú kockákra, majd 1-2 mm átmérőjű rögökre aprítják. Aprítás után a savós
alvadékot addig kevertetik, szükség szerint ülepítik, míg elősajtolás alatt
a savfokemelkedés eléri a 0,3 SH°-ot. Az elősajtolás kb. 25-40 percig
tart. Utómelegítés előtt a savó 25-40%-át eltávolítják.
A teasajt ún. mosott jellegű sajt. Ezért az utómelegítési műveletet
együtt végzik az alvadék mosásával. Az utómelegítési hőmérséklet
kb. 32 °C legyen. Az utómelegítést előzőleg 80°C-ra felhevített, majd
35-40 °C-ra lehűtött mosóvízzel (ivóvíz-minőségű) végzik. A mosóvíz
mennyisége rendszerint 30-40%. Ezzel biztosítani lehet a kívánt utóme-
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legítési hőmérsékletet, és a savó savfoka kb. 3,6 SH°-ra tompul vissza.
Mosáskor tejsavat és tejcukrot is távolítunk el az alvadékból, emiatt
a sajtérés során kevés szén-dioxid keletkezik, ami a sajttésztát zárttá
vagy gyengén lyukazottá alakítja. A mosás miatt lesz kevésbé sajtos ízű
és szagú az érett sajt. Az elősajtolásnál is azért aprítják az alvadékot
nagyon apró méretre, mert ezzel megnövelik a sajtalvadék összfelületét,
ami növeli a mosás hatékonyságát.
Az utósajtoláskor az alvadék kavarását addig folytatják (szükség szerinti ülepítéssel), míg a savfok ismét 0,3 SH°-ot emelkedik. Az alvadék
sűrűsége 5,5%-os (m/m) sóoldatnak megfelelő, abban lebegő helyzetet
mutat. Az utósajtolás időtartama kb. 15-20 perc, a savfokemelkedés
pedig a tejérlelés kezdetétől a formázásig a 0,8-0,9 SH°-ot érje el!
Utósajtolás után az alvadékot savó alatt ülepítik, ha szükséges, feltolják, és a savó alatt gyengén előpréselik. Ezután a savó nagy részét
eltávolítják, csak annyit hagynak, hogy az alvadékot éppen ellepje, majd
a 16x15,5 cm-es, 14 cm magas fémformákat az alvadékba szúrják, és
eltávolítják a savót. A kádból formákkal kiszedett alvadékot a formából
kiveszik, és molinóruhával bélelt formákba teszik.
A sajtokat sajtkendővel bélelt formákban, külső préserővel préselik,
forgatják. A hagyományos forgatási rend: 10 perc, 20 perc, 30 perc múlva,
majd óránként történik. Az 5. forgatás után a sajtokat vágókéssel kettévágják. A kettévágott sajtokat vágáslapjukkal felfelé fordítva és egymás
mellé rakva ismét kendőzik és préselik. Az utolsó két préselést kendő
nélkül végzik, azaz „simázzák” a sajtot. A préselés időtartama: kb. 6 óra.
Kezdő présnyomás 5 kg/sajtkg, melyet később 7 kg/sajtkg-ra emelnek.
A sajtokat sófürdőben sózzák 6 óráig. A sólé jellemzői: 20-22%-os
(m/m) nátrium-klorid-tartalom, 15-16 °C-os, és 10-14 SH°-os. Sózás
után a sajtokat szikkasztják.

A sajtok érlelését 15-16 °C-os, 96-98% relatív páratartalmú pincében
végzik kb. 2-3 hétig. A sajtok érlelését hagyományosan naponkénti sós
vizes átkenegetéssel és forgatással végzik. Forgatás után a sajtok mindig
száraz deszkára kerüljenek. Érés után a sajtokat alufóliába csomagolják.

A teasajt gyakrabban előforduló hibái
• Repedezett kéreg: száraz, huzatos, változó hőmérsékletű érlelőben
lép fel. A hibát a túl száraz kéregkezelés is elősegíti.
• Bűzös kéregbevonat: oka a tisztátalan kéregkezelés. A hiba előfordulását a túlmosás is elősegíti. Ilyenkor a sajtok savtartalma csökken, és
a kérgen a káros fehérjebontó mikrobák könnyen elszaporodhatnak,
ezek ugyanis a magasabb, semlegeshez közeli pH-t kedvelik.
• Betúrósodás: akkor lép fel, ha túlsavanyodás vagy gyenge mosóhatás
miatt a sajttészta „röviddé”, morzsalékonnyá válik.
• Romaduros érés: a sajtok kívülről befelé érnek, hasonlóan a romadursajtokhoz, ha gyenge sajtkezelés miatt erősen elszaporodnak a
rúzsbaktériumok.
Felhasznált szakirodalom
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazeingyártás,
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960.
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Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II.,
Élelmiszeripari és Begyűjtési Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1954.
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Somogyi Imre, tejipari szakmérnök-tanár z

A Nádudvari Élelmiszer Kft Tejüzeme a hazai piacon eddig kivívott pozíciójának
további erősítésére, valamint export piacokra lépéséhez

TEJ BESZÁLLÍTÓKAT
keres hosszú távra.

Jelen gazdasági helyzetben a tej beszállítóinkat úgy támogatjuk, hogy számukra tisztességes
felvásárlási árakat biztosítunk, valamint pontosan, határidőre fizetünk.
Amennyiben szeretne kiváló minőségű alapanyagával részese lenni termékeink előállításának,
várjuk jelentkezését a nadudvari@nagisz.hu email címen vagy a
+36 54 480 633 telefonszámon.
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Agrometal úton a jövőbe
Az Agrometal cégcsoport 31 éve épít tejüzemeket, berendezéseket a hazai
és a nemzetközi piacokra.
Az egyre modernebb tejüzemek építése a cégcsoport célkitűzései között szerepel.
Ipar 4.0 Sm@art tejüzem
21. század innovációinak köszönhetően elérkezett az idő, amikor megépíthető
és üzemeltethető egy karbonsemleges tejfeldolgozó üzem, ami az Ipar 4.0-nak
megfelelő, illeszkedik az Európai Unióban és hazánkban megfogalmazott fenntartható gazdálkodás célkitűzéséhez. Az Agrometal célul tűzte ki, hogy a legmodernebb technológiákat építse be a jövő tejüzemeibe.

Savókezelés
A tejfeldolgozás során keletkező savó magas KOI és BOI értékei miatt feldolgozást vagy kezelést igényel. A keletkező édes vagy savanyú savó egyedi
kezelése szeparálással és/vagy membrántechnológiával történő fázisszétválasztással történik. Megoldás még a savóitalba vagy ivójoghurtokba
történő feldolgozás. Mindkét megoldásra az Agrometal saját K+F tevékenység keretében kifejlesztett technológiával rendelkezik.

Szennyvízkezelés
Egy közepes tejüzemben napi 10-15 000 liter szennyvíz keletkezik, aminek feldolgozására és újrahasznosítására egy elektrokémiai emulzióbontó, tisztító rendszer (Know-How) és RO szűréstechnológia szolgál. A keletkező tisztított szennyvíz élővízbe engedhető. A berendezés
referenciaszintű megépítése az Agrometal K+F tevékenysége keretében kifejlesztett szennyvízkezelési technológiáján alapul.

Robotika
Az Agrometal célja a maximális robotizáció elérése az általa tervezett/épített
tejüzemekben, hogy minimális emberi beavatkozással, a leggazdaságosabban
működtethető tejüzemet építsen a termelékenység és a hatékonyság növelése
érdekében. Egy tejüzem elengedhetetlen kísérőeleme a profi szakképzett
karbantartók, technológusok és tejipari szakemberek megléte. Ebben nyújt
segítséget a virtuális valóság, ahol a képzés a termelés megszakítása nélkül
zajlik, hiszen a képzés már a virtuális térben történik.

Virtuális valóság
A virtuális valóság (VR virtual relaity) a következő nagy előrelépés az oktatási környezetben, és jelentősen megkönnyíti az ismeretszerzést. Tanteremi
keretek között lehet speciális képzéseket biztosítani a berendezések kezelői részére.

Sajtkádak a valóságban

Sajtkádak a virtuális valóságban
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A kiterjesztett valóság (AR augmented reality) a következő szintje az oktatásnak. A tanteremben hagyományos vagy virtuális módon
megszerzett tudás valós környezetbe történő integrációját valósítja meg. A szemüvegen keresztül a valós környezetre egy informatikai fátyol kerül,
ami a digitális felhőből elérhető anyagokkal egészíti ki a valóságban látható gépeket.
A soklépcsős technológiai folyamatok pontos betartásával, a virtuális segítség igénybevételével elkerülhető a kezelői figyelmetlenségből vagy
képzetlenségből adódó emberi hiba, csökkenthető az időráfordítás azokban az esetekben, ahol emberi beavatkozás lenne szükséges.
A hazai élelmiszeripar, ezen belül a tejágazat automatizáltsági szintje elmarad az iparban elterjedt Ipar 4.0 gyártásszemlélet és trend által megkövetelt irányzatoktól.
Amíg az iparban szigorú alapanyag- és technológiai, valamint automatizáltsági szint van elterjedve, addig az élelmiszeripar változó alapanyagminősége és szubjektív emberi beavatkozásai nem biztosítják a végtermék állandó minőségét. Így hazánkban az élelmiszeriparban Ipar 4.0 termelési
szemléletet bemutató mintaüzem létrehozatala kiemelt feladatnak tekinthető.
Az ISO 50001 Energiairányítási rendszerszabvány igényeit szem előtt tartva lehetővé válik az energiateljesítmény növelése, beleértve az energiahatékonyságot, az energiabiztonságot, kontrollálva a felhasználást és a fogyasztást.
A rendszer magas fokú automatizáltsággal rendelkezik, minimalizálva a humánerőforrás-igényt. Újszerű megoldásokkal a minőségi
és mennyiségi paramétereket is vizsgálnánk online módon, pl.
a tejátvételnél online mintavevők analizálnák a tej minőségét.
A minőségi paraméterek alapja befolyásolná a gyártástervezést.
A cél, hogy emberi beavatkozás nélkül az automatikus tejátvétellel kezdődően, a pasztőrözésen át, a fermentált termékek csomagolásáig automatikus folyamatok történjenek, emberi felügyelet
mellett.
Monostori Lajos elnök z Fülöp Géza ügyvezető z
Fotó: Monostori Gábor
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Mongólia tejgazdasága
A Mongol Köztársaság Belső-Ázsiában található, nagy kiterjedésű és rendkívül ritkán
lakott ország. Északról Oroszország, délről a Kínai Népköztársaság határolja,
tengerpartja nincsen. Területe 1,564 millió négyzetkilométer, lakossága 3,3 millió.
Területének nagy része füves puszta, északon és nyugaton magas hegyekkel, délen
a Góbi-sivataggal. Fővárosa Ulánbátor, itt él a népesség közel egyharmada.

T

erülete már az ősidőktől lakott volt, az i.
e. 3. században hun törzsek hódították
meg. A hun törzsszövetségek támadásai
nagy veszélyt jelentettek a kínai császárság számára, ezért azok a Qin-dinasztia alatt
elkezdték építeni a kínai nagy falat. Dzsingisz
kán 1206-ban egyesítette a mongol törzseket, a 13. századtól vezetésével elkezdődött
a Mongol Birodalom virágzása. Vérszomjas
hódításokkal a Föld legnagyobb birodalma
lett, az alapító unokája, Batu kán hozta ránk a
tatárjárást. Az újkorban Kína 1919-ben megtámadta és elfoglalta Mongóliát. Ungern báró
ázsiai lovashadosztályával 1920-ban elűzte
a kínaiakat. A fehérorosz anarchista Ungern
kánt a Vörös Hadsereg legyőzte, és szovjet
befolyással megalakult 1924-től a Mongol
Népköztársaság, majd 1991-től többpártrendszerrel a Mongol Köztársaság.
Az ország felszínének nagy része 1000 méter
feletti fennsík és hegyvidék. Délkeleti felén
fekszik a Góbi kő- és homoksivatag, nyugaton
a Mongol- és Góbi-Altaj, az ország közepén
a Hangáj-hegység. Legmagasabb pontja a
Hujtun-csúcs (4374 m), ami a Mongol-Altajban
található, míg az ország legalacsonyabb pontja
a Hoh-tónál van (518 m). Az ország kétharmad
része lefolyástalan terület, ezért sok tava sós
vizű. Ilyen például legnagyobb tava, az Uvsz-tó
(3350 km²). Legmélyebb és egyben legnagyobb édesvizű tava az orosz határ közelében
található Hövszgöl-tó, ennek legnagyobb mélysége 262 méter.
Éghajlata száraz, szélsőségesen kontinentális, az éves csapadék mennyisége 200 mm.
Október és március között az Észak-Mongólia
fölötti magas légnyomású terület megakadályozza a nedves, meleg levegő bejutását az
országba, ezért a telek különösen hidegek
és szárazak, ritkán esik hó. A januári középhőmérséklet -20 ºC. A rövid nyáron a meleg
nappalok ellenére az éjszakák hűvösek, a
júliusi középhőmérséklet északon 18, délen
26 ºC. A fővárost, Ulánbátort – annak ellenére,

hogy egy szélességi fokon fekszik Budapesttel
– a Föld leghűvösebb fővárosaként tartják
számon.
Az ország túlnyomó része füves puszta, más
néven sztyeppe, amit csak a déli területeken
vált fel sivatag, a teljes területnek mindössze
1,5 százaléka alkalmas szántóföldi művelésre.
A szélsőséges éghajlat miatt összefüggő erdők
csak a tavak, folyók környékén és a csapadékosabb hegyoldalakon alakultak ki. Ez mindössze 13,7 millió hektár, az ország területének
csupán 8,8%-a.
A több ezer éves nomád hagyományok jó
részét a mai napig őrző ország gazdasági
és társadalmi életében az állattartás kiemelt
jelentőséggel bír. Történelmi adatok bizonyítják, hogy a mongolok legalább 3.500 éve
foglalkoznak tejtermeléssel, és a tejtermékek
már Dzsingisz kán korában a lakosság élelmiszer-ellátásának egyik oszlopát képezték, ma
is ez a szerepük. A mongol szarvasmarhatartás
pedig legalább 4.500 éves múltra tekinthet
vissza. Ipari tejfeldolgozásról azonban legfeljebb csak a köztársaság megalakulása óta
beszélhetünk.
A mongol pásztorok ősidők óta nagyon jó
ismerték a tejfeldolgozás és a tejtermék-tartósítás fortélyait, de csak házilagos módon.
Minden család vagy családi közösség nagyszámú állatállományt tartott, esetleg a szomszéd jurta lakóinak is adott a felesleges tejből, többnyire nem pénzért. Így a tejért nem
kellett boltba menni, és a rendkívül ritkán
lakott országban ez nem is lett volna könnyen
megoldható. Egyébként is ostobaság lenne
kilométerekre elmennie tejért annak, aki a
nap 24 óráját a tej forrásával (a tehénnel)
tölti. A tejhasznú tartás korábban egyáltalán
nem volt elkülönítve, sőt a tej az igavonás és
a marhabőrök sokoldalú hasznosítása mellett
egészen a 20. század közepéig jóformán „mellékterméknek” számított, a tej- és húshasznú
tartás ma sem válik el teljesen egymástól.

A nomád állattartásnak megvan az az előnye,
hogy mindig van elegendő tej, mert hiány esetén a gazda több állatot tud fejésre beállítani.
Hátránya viszont, hogy ugyanezen okból a
tejhozam növelésére irányuló szelekció vagy
nemesítés nem játszik fontos szerepet.
A fő hasznosítási irány azonban a hústermelés. A legnagyobb húsfeldolgozó üzemek
(Ulánbátor, Darhan, Bayan Sum) megépítése
óta a vágóállatok jelentős részét több hónapon
keresztül legeltetve terelik a húsüzemekhez.
Az ország a fő állatfajokból évente mintegy
félmillió tonna húst állít elő, azaz egy lakosra
számítva több mint 500 kg-ot. Ennek az óriási
mennyiségnek közel 12 százaléka exportra
kerül, és évi 150 millió dollár bevételt biztosít.
A mongol kormányok évtizedek óta komoly
erőfeszítéséket tesznek az export növelése
érdekében, ez azonban eddig a bőséges árualap mellett sem sikerült, aminek az egyik
legfőbb oka az ország bezártsága és a megfelelő szállítási infrastruktúra hiánya (a környező
országokat is beleértve). Az exportszállítmányoknak a legközelebbi vasúti átrakodóhelyekig is több száz kilométert kell megtenniük,
miközben a hűtőlánc biztosítása nem a feladótól függ.
Mongóliában az egy főre jutó húsfogyasztás
a világon a legmagasabbak közé tartozik (az
utóbbi évtizedek jelentős csökkenése ellenére
is több mint 90 kg). Kevesen tudják azonban,
hogy ebben a lakosság egynegyedének helyt
adó és 1350 m tengerszint feletti magasságban található főváros földrajzi fekvése is közrejátszik, ahol a víz forráspontja 95 ºC fok körül
van, így a burgonya és a zöldségek többsége
csak zárt edényben (kuktában) fő meg, ezért
a mongolok félig nyers zöldségek helyett is
inkább húst esznek.
A tejtermelésre visszatérve, tejüzemekre
és tejboltokra tulajdonképpen csak a városi
lakosság gyors növekedésétől kezdve van
szükség. A fellelhető legfrissebb nemzet-
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közi statisztikai adatok szerint Mongóliában
jelenleg 70 milliós nagyságrendben tartanak
haszonállatokat, ezen belül a juh- és kecskelétszám 60 millió. Tenyésztenek 4,7 millió
szarvasmarhát, 4,2 millió lovat, 472 ezer tevét,
32,2 millió juhot, 29,2 millió kecskét és 400
ezer jakot. Érdekes tény, hogy a felsorolt állatfajok mindegyikét használják tejtermelésre,
sőt a rénszarvastartók még a szarvasaikat
is, bár a hústermelés, az igavonás és a más
irányú hasznosítás is jelentős (pl. a lovaknál a
közlekedés és a sport, a kecskéknél az angóragyapjú termelése).
Az ország éves tejtermelése összesen egymillió tonnát tesz ki, amelyből a tehéntej 533
ezer, a kecsketej 150 ezer, a juhtej 104 ezer,
a tevetej 11.700 tonnával részesedik, a tejföl
és a vaj termelésére különösen alkalmas jaktej
mennyiségéről megbízható adatok nem találhatók, az főleg a termelők saját fogyasztását
szolgálja. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a vidéken élők (a lakosság mintegy
kétharmada) tulajdonában lévő állatoktól fejt
tej mennyiségéről és felhasználásáról még a
mongol hivataloknak is csak becsült adatok
állnak rendelkezésére.

2021. július

mongolok nem ismerik, azok készítési módját
még kevésbé, de több mint harmincféle speciális mongol tejterméket gyártanak.
A fejős állatokat általában a nők fejik, egyes
esetekben egy férfi családtag segíti a kanca
fejését. A tejes ételek fogyasztásának idénye a
tavasz vége és a nyár, mikor a jószág bővében
van a tejnek, ilyenkor húst keveset esznek. A
sokféle tejtermék közül számos a tél elejéig
vagy szárítva akár egész évben kitart.
A tejet nyersen nem isszák, feldolgozva többféle módon tartósítják. Legismertebb italuk a
kumisz, a ló vagy a teve tejéből. Kumiszból
tejpálinkát is készítenek többszöri lepárlással.
Alkoholmentes italuk a sós tejes tea vagy a
sós vízzel kevert felforralt tej. Aludttejet és
joghurtot is készítenek. Különleges édességük
is van, liszt, tejföl, tejszín, cukor és mazsola
keverékből.
A legismertebb a feldarabolt, többféle ízesítésű
préselt túró, a jurta tetején szárítják, és télire
zsákokban rakják el.

A mongolok a ménes szaporulatáért tejszóró
áldozatot mutatnak be, de az elutazó családtagjaikat és a turistákat is így áldják meg. Több
mint százféle tejes-tejtermékes ételt tudnak
készíteni, kisütött vajjal és állati zsiradékokkal
főznek.
A mongol pásztorok, állattartók és tejtermelők
– a mostoha körülményekkel dacolva, háborúkat és járványokat átvészelve – több ezer
éve fáradhatatlanul végzik tevékenységüket.
Iskolázottság nélkül is olyan szinten megőrizték ennek az ősi mesterségnek a fortélyait,
hogy a művelt világból ma is sokan járnak
hozzájuk tanulni.
A Reuters hírügynökség jelentése szerint az
utóbbi 10-15 év alatt a hirtelen jött fagy és
az erős havazás (mongolul: dzud) két-három
alkalommal példátlan erővel csapott le, és
pusztított el összesen mintegy 20 millió állatot,
de ehhez a nagyon gyenge nyári szénatermés
is hozzájárult. Szemtanúk szerint lovak és
tehenek állva fagytak meg a mongol mezőn. Ez
a pusztítás több ezer mongol családot minden
vagyonától megfosztott, és az éhhalál szélére
sodort. Az utóbbi években több nemzetközi
segélyszervezet próbált stratégiát kidolgozni a
hasonló katasztrófák megelőzésére, de remélhető, hogy több ilyenre nem kerül sor.

Aaruul szárított túrók
Egy kedves jakcsalád, amelynek színe
és mintázata eltér a faj domináns
fekete vagy barna színétől
1925 és 1930 között a fontosabb körzetekben
létrehozták a tejbegyűjtő és az elsődleges
feldolgozóhelyeket, amelyek révén az ország
1946-ban már 300 tonna vajat tudott exportálni. Az első igazi tejfeldolgozó üzem – amely
már magasabb feldolgozottsággal gyártotta a
termékeket – azonban csak 1958-ban épült
meg, szovjet segítséggel. Jelenleg az országban 65 tejfeldolgozó üzem működik, amelyek
közül csak nyolcnak a kapacitása haladja meg
a napi 10.000 liter nyers tejet. Közülük az
egyik legnagyobb a Suu vállalat, amely mintegy 2.500 pásztorral és tehéntartó gazdával
áll szerződéses kapcsolatban, és a tőlük felvásárolt tejet a legmodernebb berendezésekkel
dolgozza fel. A tejüzemek évente 1.200 tonna
vajat termelnek (amelynek egy része ghee, a
kisütött főzővaj). Az európai sajtok többségét a

Modern tejüzem Mongóliában

Különlegesség még a tejpálinka készítésénél megmaradó, kissé csípős túrópép. Legelterjedtebb félkemény sajtféleségük a byaslag.

Byaslag félkemény sajt

Összefoglalva: Mongólia tejgazdaságának
alapja még ma is a több ezer éves nomád
legeltető állattartás. Hagyományosan feldolgozva fogyasztanak tehén-, juh-, teve- és
jaktejet. A modern városellátó tejüzemek építését szovjet segítséggel kezdték 1958-ban.
Hagyományos termékeik fogyasztása mellett
a városi lakosság kezdi megismerni a világ
más tejtermékeit, a sajtokat és a savanyított
készítményeket. A szélsőséges éghajlaton a
nomád pásztorkodás és életforma a több ezer
éves múltat idézi, de ma már találkozhatunk
a modern étkezés, öltözködés és életvitel
terjedésével.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Sajtmesterek bemutatása
Egy szakma tökéletes műveléséhez nem elégséges a tehetség, kell még hozzá elhivatottság
és szenvedély is, ami folyamatos fejlődésre készteti a tanítómestert. Aki jó sajtot tud
készíteni, annak kötelessége a tudást továbbadni a következő generációnak, ez minden
sajtmester alapvető feladata. Lapunk a maga szerény eszközeivel szeretne segíteni a
sajtmestereknek abban, hogy az általuk megszerzett tudást hasznosítani tudja a sajtkészítők
egyre népesebbé váló tábora. A 2021-es év lapszámai két-két sajtmestert mutatnak be,
Kerekesné dr. Mayer Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus oktatóinak közreműködésével.

J

Ismereteit hazai és külföldi tanulmányokkal, üzemlátogatáelen lapszámunkban ismét két hölgyet mutatunk be. Elsőként Szabó Ildikót kérdeztük,
sokkal egészítette ki Ildikó az évek alatt. Termékeit elsősorban
hogyan terelte őt a sors a sajtmesteri hivatás
a közvetlen környezetében értékesíti háztól, ill. piacokon,
felé. Elmondta, hogy Komárom-Esztergom megyérendezvényeken. Éttermi kiszolgálással és borászokkal való
együttműködéssel szélesítik fogyasztói körüket. Rendszeresen
ben, Nagyigmándon él és gazdálkodik. A férje csamegmérettetik sajtjaikat a versenyeken, így pozícionálva terméládja foglalkozott állattartással, és tartott évtizedek
óta szarvasmarhákat. Kezdetben a nagymama
keiket a hazai palettán. Büszkeséggel tölti el, hogy helyi termék
segítségével történt a háztól való tejkimérés, a
kategóriában a „házi vaj” termék minisztériumi elismeréssel
túrógyártás. A tehenek számának növekedésével
is rendelkezik. „A sajtkészíegyre több tejről kellett gondoskodni. Már nem
tő tanulmányaim során annyi
Szabó Ildikó sajtmester az
volt elég, hogy leöntötték a maradék tejet túrónak,
öröm és pozitív impulzus ért,
Igmándi félkemény sajttal
ennél „jobb” megoldásra volt szükség.
a sajtkészítés annyira beleiIldikó korábban közgazdász végzettségével irodai munkát végzett, amit vódott a mindennapjainkba, hogy el sem
semmiképpen sem szeretett volna feladni, azt gondolta, hogy a szabadidejé- tudom képzelni a jövőt másképp. Hálás
ben kedvtelésből sajtot fog készíteni. A tudásvágya egészen Csermajorig vitte, vagyok a sorsnak, hogy megadatott száahol megtapasztalva Somogyi Imre tanár úr mérhetetlen alázatát, a szakma momra az a lehetőség, hogy ennek a tudásiránt teljesen lenyűgözte a sajtkészítés. Tejtermékgyártó képesítést szereztek nak a birtokosa lehetek.” – mondja Ildikó.
férjével mindketten, majd kamatoztatva tudásukat, belefogtak a sajtgyártásba. A szakmai „sikerek” eléréséhez nagyban hozzájárult az a széleskörű A második sajtmester, Burján Emese egy a zalai dombok között meghúzódó
kapcsolatrendszer, mely a szakmát ápoló szakemberekből, kollégákból, kicsiny falu, Eszteregnye lakója, ahol a kis családi tejmanufaktúra is működik.
sajtkedvelő fogyasztókból áll. „Amikor egy-egy probléma, kérdés felmerül a A Míves Tejmanufaktúra néven ismert műhely egy háromgyermekes család
gyártás során, melyre azonnali, sürgős válaszra van szükség, akkor felhívom házának udvarában található, és nyolcadik éve készíti a környék lakói számáa volt „osztálytársakat”, és önzetlen tanácsukkal, közvetlen tapasztalatukkal ra változatos, fantáziagazdag termékeit.
orvosolni tudom a helyzetet” – mondja Ildikó. Természetesen ez fordítva is
Anyai-nagymamai-dédszülői ágon hagyományosan készítettek egyszerűbb
tejtermékeket már a felmenőik is, így a házi túró, tejföl, körözött, aludttej,
igaz, örömmel segít ő is, ha tud, hiszen ezzel is folyamatosan bővíti tudását.
Az irodai munkát idővel mégis felváltotta a gazdasági udvar, ahol azóta kefír, joghurt íze nem ismeretlen számukra. A család valamennyi tagja szí3 fiukkal együtt dolgoznak egy közös cél eléréséért. Ildikó szülőként a tudás vesen és nagy mennyiségben fogyasztja, kóstolja a különféle tejtermékeket,
átadását fontos feladatának tartja, a mesterképző kurzusra való jelentkezé- sajtokat. Barátaik és rokonaik tudják, hogy külföldi útjaikról, kirándulásokról
sét ez is nagyban motiválta. „Minden elismerésem Márkus Gyulánénak, aki hazatérve a legnagyobb örömet valamilyen ajándék sajtkülönlegességgel
szívén viseli a magyar sajtkészítők sorsát, fáradhatatlanul, több évtizedes okozhatják Emesének és családjának, különösen, ha a hozzájuk hasonló kis
műhelyekből kerülnek ki.
tapasztalattal járult hozzá a felkészítésünkhöz.”
Emese közgazdászként végzett, és egy éles szakmai váltás után fogott
Nyolcféle terméket készítenek: joghurt, vaj, túró, tejföl, gomolya, parenyica, félkemény sajt, camembert, melyből az igazi szakmai kihívást az bele a tejtermékekkel való foglalatosságba. Az első időkben csak egyszerű
érlelt sajt gyártása és érlelése jelenti. A fejlődésüket folyamatos fejlesztés tejtermékeket készített, túrót, tejfölt és rengeteg joghurtot, ez utóbbit ténylekíséri. Az állatokat – magyartarka szarvasmarha – igyekeznek természet- gesen széles ízválasztékban. Tudás híján majdnem két évig nem mert sajtot
szerű körülmények között tartani. Ez irányú fejlesztéseik nem feltétlenül a készíteni, érezte, hogy ennek már nem lesz elég "hobbistaként" nekiugrani,
modern technológiáról szólnak – noha ez ez felelősség, ehhez mélyebb tudás szükséges.
elkerülhetetlen – hanem az állatjólét biz„Mire megérett bennem a bátorság és az igény a sajtkészítés csínjátosításáról. Az állataik idejük nagy részét nak-bínjának elsajátítására, sajnos Csermajorban már megszűnt a szakképlegelőn, szabad levegőn töltik, aminek zés” – meséli Emese. Miután olaszul beszél, és korábbi munkája révén a sok
köszönhetően magas beltartalmú, ízek- olaszországi kiruccanás során kimondottan szerelmese lett az olasz sajtokben gazdag tejet termelnek (igaz, a nak, adott volt, hogy olaszországi képzés után néz. 2016-ban beiratkozott
mennyiség rovására). Ezáltal biztosított Carlo Piccoli olasz sajtmester venetói alapképzésére. Ennek elvégzése óriási
a kiváló alapanyag a sajtok gyártására.
lökést adott Emesének tudásban és bátorságban is a saját sajtok készítésére.
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bejárni, de mindez nem is feltétlenül szükséges”. Óriási
élményt jelentettek számára a záróvizsgán a mesterasztalokon feltálalt, szemet gyönyörködtetően változatos
"mesterművek", a mesterjelöltek szakmai előadásai és
azok a szabad beszélgetések, melyeket egymással tudtak
folytatni. Többekkel megvolt, vagy kialakult és megmaradt a képzés után is a kooperáció. Nagyon várja már az
újabb találkozást a sajtmestertársakkal.
Készítenek friss, savanyított tejtermékeket, kimondottan sok és ízben is gazdag választékú joghurtot – illetve
friss, penészes, gyúrt, félkemény és kemény sajtokat.
Valamennyi termék saját, legeltetett magyar tarka és jersey teheneik tejéből készül. A tejet kíméletesen hőkezelik
a szükséges sajttípusokhoz, a joghurttejet pasztőrözik.
Rengeteg helyi, a régiónkra jellemző fűszert termelnek
Burján Emese sajtmester
vagy gyűjtenek be, és használják is a termékeikhez (pl. tökaz Egyakós sajtjával
magolaj és pirított tökmag, vargánya és rókagomba, levendula, rozmaring, csombor, hársfavirág, dió- és csalánlevél, must, borseprő stb.).
„A piacaink igényére szabva elsősorban gyúrt-füstölt sajtokra specializálódtunk. Nagyon büszkék vagyunk azonban az Egyakós fantázianevű kemény
sajtunkra is, melyből egy guriga egy magyar akónyi, azaz kb. 55 liter tejből
készül. Ezt a sajtot háromtól akár 24 hónapos koráig is érleljük hagyományos
módon, viaszolás vagy bármely kéregkezelés nélkül. Ehhez az érlelési módhoz rendkívüli higiénia és nagyon tiszta érlelő szükséges” – mondja Emese,
majd kiegészíti azzal, hogy „a folyamatos monitorozás, a sajtok számozása,
egyedi gyártmánylapok vezetése segíti a receptúrák állandó fejlesztését,
tökéletesítését.”
Az értékesítést nagyrészt a termékeket közvetlenül a vásárlókhoz eljuttatva
„Nagylányomat, Annát sikerült teljesen "megfertőznöm" ennek a szakmának a szeretetével. Talán furcsa, hogy mindketten közgazdászként oldják meg, elsősorban piacokon és házhoz szállítással. Környezetvédelmi
végeztünk, és most mindketten mégis elsősorban a sajtkészítés szerelmesei és hatékonysági okokból termékeik nagy részét kimérve árusítják, piacokon.
Szívesen veszik, ha vásárlóik saját göngyöleget hoznak, amibe a termékeket
vagyunk” – büszkélkedik a következő generációval Emese.
A család férfitagjai, Emese két fia és férje, valamint sógora a fizikailag kimérhetik, erre buzdítják is őket. De vannak előrecsomagolt termékeik is,
„nehezebb” munkarészekben, a műhely és a gazdaság műszaki, technikai melyeket az előírásoknak megfelelően feliratoznak.
Joghurtjaik "Kiváló helyi termék" díjat nyertek a Bakonyexpón, parenyicáfejlesztésében, valamint az értékesítésben segítenek. Szezonálisan több
alkalmi segítőt is foglalkoztatnak, további családtagokat, Emese szüleit is juk és Egyakós kemény sajtjuk pedig két különböző évben kapott különdíjat
bevonják, akik szintén sokat hozzátesznek a sikeres működéshez.
az Újbor és Sajtfesztiválon. Jövőbeli terveik között a műhely fejlesztése,
A sajtmesteri képzés során a fő motiváció természetesen a tanulás volt, és sajtjaik és receptúráik tökéletesítése, újabb sajtérlelő(k) kialakítása szerepel.
annak a felismerése, hogy egy bizonyos szint felett már – miután mindenkinek
„Számunkra összességében a "sajtozás" eddig csak jót hozott. Az ezzel
nagyon változatos szakmai életútja és teljesen egyedi tapasztalata van – több kapcsolatos munkamegosztás és az együtt dolgozás csak még jobban
tapasztalati tudást szerezhetnek a sajtkészítők egymástól, mint a tankönyvek- összehozott minket, és megerősítette a családi kötelékeket, és ennek áldásos
ből. „A sajtkészítés teljes spektrumának megismerésére, meggyőződésem, hatását nemcsak a munkában, hanem a mindennapokban is élvezzük” –
hogy egy élet is kevés” – állítja Emese, és hozzáfűzi: „lehetetlen minden utat zárja Emese az interjút.
Még két alkalommal utazott ki tanulni Carlo képzéseire,
utoljára már Anna lányával együtt 2019-ben, egy speciális, a gyúrt sajtok gyártását elmélyítő tanfolyamra. A jó
személyes kapcsolat megmaradt az olasz mestererrel, ő
is többször meglátogatta az eszteregnyei kis műhelyt, de
Emese és családja is gyakori vendégek az ő üzemében.
Németh Klára szervezésében egy ausztriai, kemény
sajtok készítését bemutató tanfolyamon is részt vett,
legutóbb pedig egy cheddarkészítést bemutató szakmai
napon fejlesztette tudását. A külföldi képzések honosítási
lehetősége híján ezekkel párhuzamosan Márkusné Rózsa
oktatásvezetésével megszerezte a magyar sajtkészítő
képesítést, és 2020-ban a magyar Sajtmester címet is.
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A Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatói
posztját január elsejétől Nagy Ádám tölti be,
aki a fejlesztésben és a hatékonyságnövelésben
látja a jövő kulcsát
A Nádudvari Élelmiszer Kft. a Hortobágyi Nemzeti Park közelében található,
100%-ban magyar tulajdonú vállalat, mely több évtizedes múltra tekint vissza.
A Nádudvari a Nagisz-csoporthoz tartozik, mely Magyarország egyik
meghatározó mezőgazdasági integrációja, több mint 40 milliárd forintos árbevétellel.
A Nagisz Zrt.-ben tavaly szerzett közel 98 százalékos tulajdoni hányadot
az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Zöld Alap. Az élelmiszer-feldolgozó vállalat
évente 11 ezer tonna tejterméket, 3000 tonna húskészítményt és 3000 tonna
mirelit terméket állít elő, és 350 főt foglalkoztat. A boltokban immár több mint
200 különféle Nádudvari termékkel találkozhatnak a vásárlók. A vállalkozás árbevétele
az elmúlt években megduplázódott, 6 milliárdról 12 milliárd forintra nőtt.

A

Nádudvari Élelmiszer Kft. a település és a kistérség mezőgazdaságára és munkaerőpiacára alapozva, a regionális ízvilágot
hordozó és egyben az innovációkra épülő, mai kor elvárásainak
megfelelő élelmiszerek előállítója az egészségtudatos fogyasztók számára. Ezen cél eléréséhez folyamatosan fejlesztjük mind a tejüzemet,
mind a hús- és mirelitüzemet, így korszerű technológiai berendezésekkel biztosítjuk a megnövekedett piaci igények kielégítését, és egyben
lehetőséget teremtünk a termékportfolió bővítésére is.
Legfontosabb célom a Nádudvari hazai piacon eddig kivívott pozíciójának további erősítése, valamint a belföldi forgalom folyamatos növelése
mellett az exportpiacokra lépés.
Az élelmiszeriparban a verseny egyre erősödik, az alapanyagárak
folyamatosan emelkednek, a versenyképesség javításához, megőrzéséhez, növeléséhez folyamatos fejlesztésekre van szükség, mely a
hatékonyságot és annak maximalizálását helyezi a középpontba. A piaci
versenyben az nyer, aki gyorsan és hatásosan tud reagálni a változó
körülményekre, felismeri és bátran mer reagálni a folyamatosan változó
fogyasztói szokásokra, a versenytársak lépéseire, és képes a megszokott stabil minőséget megtartva a hagyományos termékek mellett
innovatív, új termékek kifejlesztésére. A fejlesztés minden területen
kiemelten fontos, mind a termékek, mind a technológia szintjén, mivel
lemaradásban vagyunk Európa más régióival szemben, és a jelenlegi
kihívások sokkal innovatívabb, proaktívabb hozzáállást követelnek.
A technológia terén mi a robotizáció irányába indultunk el, egyik folyamatban lévő pályázatunk során nagyobb teljesítményű gépekhez jutunk
hozzá, ezzel is javítva a gazdálkodásunkat.
Termékfejlesztési oldalról a mirelit kategóriában a fogyasztás jelentősen elmozdult a kényelmi termékek irányába. A könnyen, olaj nélkül
sütőben süthető mélyhűtött termékeink egyre keresettebbek, a pandémia idején jelentősen megugrott a forgalmuk, hiszen az otthoni munkavégzés következtében egyre nagyobb szükség van a gyorsan, egyszerűen
elkészíthető ebédekre, vacsorákra, mivel az emberek már nem akarnak
órákat a konyhában tölteni. A panírrészleg tehát a járvány egyértelmű

Nagy Ádám ügyvezető igazgató
nyertese volt, a piac abszolút a kényelmi termékek irányába tolódik, és
igyekszünk mi is ez irányba mozdítani a fejlesztéseket. A hústermékek
esetén egyre magasabb hústartalommal próbáljuk minőségileg megkülönböztetni magunkat a versenytársaktól. A tejtermékek körében pedig az
egészségesebb termékeket próbáljuk előtérbe helyezni, itt zajlanak most a
fejlesztéseink: az újdonságokkal pedig szeretnénk nyár végén vagy ősszel
megjelenni a boltok polcain is.
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A Nádudvari Élelmiszer Kft. tejüzletágának vezérterméke a
fogyasztók által jól ismert és közkedvelt tehéntúró. A Nádudvari
túró gyártása egyedi, jelenleg Magyarországon a legkorszerűbb
és egyedülálló technológiával történik, amely kizárja a reinfekciót, valamint a túró tárolás alatti túlsavanyodását. A túrógyártás teljes folyamata automatizált, a Nádudvari túró folyamatos
jó minőségére pedig a túrómester a garancia. A gyártás teljes
folyamata a kezelőpanelen nyomon követhető, a technológia
legfőbb egyedülállóságát a savóelválasztás módja adja. Az
alvadék-savó elegyet membránszivattyúval a cheeseformerre
engedjük, és a cheeseformer sebességének beállításával,
valamint a vákuum megválasztásával az alvadékból annyi
savót választunk le, hogy a túróhasáb megfelelő beltartalmú
és állományú legyen. A csomagolás vákuumcsomagoló-gépen
történik. Az egyedi vákuumcsomagolás, annak teljes zártsága
megakadályozza a savó elcsurgását, amely a hagyományos
csomagolási módok esetében sok kellemetlenség forrása.
Az egyedi csomagolt termékek szállítószalagon keresztül
kerülnek be egy spirálhűtőbe, ahol 45-60 percet tartózkodnak,
majd a lehűlt termékek regisztrált tömegellenőrzésen esnek át
a gyűjtőcsomagolás előtt.
A Nádudvari túró az egyik legismertebb túró a hazai piacon, melynek sikeréhez hozzájárul az a tény is, hogy kiváló
minőségű alapanyagból készítjük. A tejüzem termelői háttéradottságai nagy stabilitást jelentenek.
A tejüzem éves nyerstejfeldolgozása 30 millió kg, melyből
a méltán híres Nádudvari túrón kívül joghurt, kefir, tejföl és
az E-mentes termékeink – vajkrém, körözött, sajtkrém és
krémtúró – is készülnek. Ezen termékeink nem tartalmaznak
E-számos adalékanyagokat, vagyis nem tartalmaznak mesterséges színező-ízesítő-sűrítő anyagokat és tartósítószereket.
Szintetikus stabilizálók helyett tejfehérjéket, növényi kivonatokat és növényi rostot alkalmazunk, ízesítésre természetes
fűszernövényeket és gyümölcskészítményeket használunk.
A Nádudvari termékek magas minőségét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a Nádudvari 25%-os tejföl és a Nádudvari
sovány túró elnyerték a Kiváló Minőségű Élelmiszer Védjegy
Arany Fokozatát.
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Power Blue Mix
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal
FEJÉS

A Power Blue Mix előnyei
• Erős fertőtlenítő hatás, széles hatásspektrum:
baktericid, virucid, yeasticid és algicid (Prototheca)
• Kiemelkedő bőrápoló tulajdonságok
• Tartós és jól látható szín
• Gazdaságos használat

A tőgybimbó finom bőrének védelme
A Power Blue Mix összetevői ápolják és táplálják a bőrt:
• Nedvesítő, humektáns anyagai segítenek megtartani a bőr természetes
nedvességtartalmát.
• Bőrápoló, emolliens anyagai puhává és rugalmassá teszik a bőrt.
• Bőrpuhító anyagai segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és csökkenteni a
berepedezés kockázatát.
• Hidratáló anyagai segítenek növelni a bőr nedvességtartalmát.

A tőgybimbó kíméletes és hatékony fertőtlenítése
A Power Blue Mix nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú tőgyfertőtlenítő, amely
30 másodperc alatt fejti ki bakterecid, yeasticid és algicid, míg 5 perc alatt virucid hatását.

Alkalmazás
A Power Blue Mix, a Power Blue Mix activ’ és Power Blue Mix base egyenlő
arányú összekeverésével jön létre.
Az így elkészített keveréket alaposan rázzuk össze, hogy a homogén kék
oldatot megkapjuk! Fejést követően merítsük bele a tőgybimbókat!
A Power Blue Mix hatékonysága összekeverés követően két egymást követő
fejés alatt, maximum 16 órán át, igazoltan fennáll.

A Power Blue Mix főbb összetevői
Hatóanyag(ok) 100g termékben: 0,0583g klór-dioxid + 2,663g L-(+)-tejsav
Kozmetikai összetevők: Nedvesítő, bőrápoló, bőrpuhító és hidratáló anyagok.

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 783 010; www.kersia-group.com
A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!
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FÓKUSZBAN A FAR MHIGIÉ NIA
TŐGYHIGIÉNIA

Fejés előtt és után

FEJŐHÁZI
HIGIÉNIA
Tisztító- és
fertőtlenítőszerek
fejőkészűlékek,
vezetékrendszerek és
felületek tisztítására

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

Széles spektrumú fertőtlenítő és
tisztítószerek minden felületre

ALKIMIA Kft.
+36 88 454-644

alkimia@alkimia.hu

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS
www.alkimia.hu
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Oculer analizátor segítségével a tej/tejtermékek
mikrobiológia minősége könnyedén ellenőrizhető

N

apjainkban a tejből készült probiotikumos tejtermékek egészségre kifejtett jótékony hatása egyre ismertebb. A lakosság
széles korcsoportjaiban jelentős népszerűségnek örvendenek.
A probiotikumokat úgy is definiálják, mint élő mikrobiális étrend-kiegészítő, amelynek elfogyasztásával előnyös hatások érhetőek el.
Az egészséges bélflóra egyensúlyának a fenntartásán át az immunrendszerre és az idegrendszerre kifejtett kedvező hatások mellett a
normál testsúly elérésében is szerepük van. A probiotikumok elsősorban tejsavbaktériumokat (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
delbruekii subsp. bulgaricus stb.) tartalmazó készítmények. Az élő
mikrobák számának 106 élő csíraszámot javasolt tartalmaznia a
minőségmegőrzési idejének a végére. A starterkultúra lehet egy vagy
több tejsavbaktérium keveréke. A tejtermékben zajló fermentáció
eredménye a könnyebb emészthetőség, a fellelhető toxikus anyagok
közömbösítése, a különböző anyagcseretermékek megjelenése, mint
pl. a tejsav, az ecetsav, a szén-dioxid, a diacetil és az acetaldehid.
A felsorolt anyagok részt vesznek az íz, aroma kialakításában, és
jelentős szerepük van a bél mikrobiomfaj-gazdagságának a formálásában. Komoly jelentősége van, hogy milyen fajok számára
biztosítunk életteret a vastagbélben. Gyakran keletkeznek butirátok,
különösen akkor, ha prebiotikumot is tartalmaz a termék, melyek
a Firmicutes fajok megtelepedését ellehetetlenítik. Ez azért fontos,
mert ezek a fajok az elhízás kialakulását segítik. Ezzel ellentétben a
„jó” bélbaktériumok, a Bacteroides fajok az optimális testsúly kialakításában és megőrzésében vesznek részt. A biokémiai folyamatok
alakulásában nagyon fontos, hogy milyen a kiindulási nyers tejünk és
a pasztörizálást követő tejnek a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai
összetétele. A termelési környezetből pl. fecálbaktériumok mellett
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sp.
stb., valamint penész- és élesztőgombák kerülhetnek a tejbe. A mikrobák az anyagcseréjük során a tejcukrot alkoholra és szén-dioxidra
bontva annak romlását, kellemetlen ízét és nem előnyös érzékszervi
változását válthatják ki. Így a mikrobiológiai ellenőrzésnek komoly
jelentősége van a termékek gyártása során.
Az Oculer analizátor segítségével gyorsan, egyszerűen, könnyen kimutathatók
a gyártási folyamatokban,
a kiindulási és a kész tej/
tejtermékben a mikrobiális
szennyezők (baktériumok/
élesztő- és penészgombák),
melyek jelenlétében a probiotikumok nem tudják elérni
a korábban említett előnyös
hatásaikat. Az élelmiszer-,
az ital- és a gyógyszeripar
területén a készülék segítségével rövid idő alatt kivitelezhető vizsgálatokra van lehetőség a hagyományos lassú és költséges
vizsgálati módszerekkel szemben. A teljesen automatizált vizsgálattal
akár 15 ml térfogatú minta is vizsgálható.

Az Oculer működésének a lényege, hogy a készülékbe nagyon érzékeny
oxigénérzékelő szenzor került beépítésre. A mintákban jelenlévő mikrobák szaporodása során elfogyasztott oxigénszint egyedi érzékelésére
képes. Az érzékelőt az olvasóból származó fény (fluoreszencia) gerjeszti, ami információt szolgáltat a mikrobiális tömegről.

Az eredmények várható idejét a táblázatban láthatjuk az idő függvényében.
CFU/ml 108
Idő
<1
(órában)

107

106

105

104

102

101

<3

<5

<9

< 11

< 13

< 15

Az Oculer előnyei: a vizsgálati idő jelentősen csökkenhető, akár egy
életképes mikrobiális sejt érzékelésére is képes. Nincs szükség nagyobb
előkészítésre: többek között hígítási sorok készítésére. A munka- és az
eszközigény így jelentősen csökkenthető. Sőt a mérés, hígítás, pipettázás által bekövetkező esetleges hibák is elkerülhetőek, melyek a minta
előkészítéséből adódhatnak. A minta zavarossága, illetve átláthatatlansága nem befolyásolja a készülék érzékenységét.
Az OcuVial tartalmazza az Oculer oxigénszenzort. A csövek elérhetőek
2 ml-es és 15 ml-es űrtartalommal. Az OcuVial előnyei: egyedi mintaazonosítás a csöveken található egyedi vonalkódok által. Az előkészítő
médium változtatásával különböző vizsgálatokhoz lehet felhasználni.
Míg a 2 ml-es cső maximális tesztkapacitást tesz lehetővé az Oculer
olvasókkal, addig a 15 ml-es csövek maximális detektálási érzékenységre képesek. A csövek több mint egy évig stabilan eltarthatóak, akár
folyadékkal betöltve is.

Oculer sorozatolvasók: nagy tesztkapacitással
rendelkeznek. A T24 Oculer modell elérhető mind
a 2 ml-es, mind a 15 ml-es csövekhez, és akár 48
minta együttes vizsgálatára is használható. A T24
modell előnyei: könnyen üzemeltethető (rugalmas
ki- és bekapcsolás), beépített vonalkódolvasóval
rendelkezik. Az üzemmódok lehetővé teszik a
minták belső és külső inkubációját. Helytakarékos,
alacsony energiaigényű. Kedvező karbantartási
költségekkel rendelkezik a zárt optikai kialakításának köszönhetően. Az OcuSoftver előnyei:
könnyen kezelhető irányítópult táblázatos és grafikus megjelenítéssel. Pass/Fail állapotjelzővel.
Felügyelet nélküli működtetés megbízható eredmény-adatbázist készít. Lehetőség van független
teszt indítására és leállítására. Kompatibilis MS
Windows platformokkal és LIMS rendszerekkel.
Összefoglalva: a készülék használatával az
élelmiszerbiztonság fokozható, és a raktározási
kapacitás a termékek gyors felszabadítása révén
csökkenthető.
Burgettiné dr. Böszörményi Erzsébet, Bentley Magyarország Kft.,
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar,
Közegészségügyi Tanszék z
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Kézműves Sajtkészítés
Támogatása
3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések
a kisüzembe.
3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.

Logo R26 G23 B27
Element RGB R243 G153 B0
Subline R134 G135 B136

3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.

Bizerba Mérleg Hungária Kft. • H-1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.
Tel.: +36 1 471-4000 • Mobil: +36 20 444 1789 • E mail: hu.info@bizerba.com

www.bizerba.hu

Bentley_Oculer_210x147
Wednesday, June 16, 2021 12:43:57 PM
Composite 150 lpi

Megérkezett az innovatív
technológián alapuló aerob baktérium
és penész-élesztő analizátor!
Az Oculer analizátor nagy áteresztőképességű, teljesen automatizált teszt rendszer,
amely a tejtermékekben, italokban és gyártási folyamatokban a mikrobiális szennyeződések
gyorsabb és pontosabb észlelését teszi lehetővé.
Miért tökéletes választás az Oculer?
· Gyors eredmények – például 48 órán belül penész-élesztő szám
· Teljesen automatizált, valós idejű adatok, biztonságos adatkezelés
· Akár 10 mL minta is elemezhető, növeli az érzékenységet
· Egyszerű minta-előkészítés
· Szabadalommal védett tápközegek, elnyomják más sejtek növekedését
· Csökkenthető a termék karantén ideje és a visszahívások száma

Fejlessze laboratóriumát a költséghatékonyság,
még nagyobb biztonság és pontosság jegyében az Oculer analizátorral!
Bentley Magyarország Kft. I 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com I Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu

27

www.tejgazdasagiszemle.hu

II. Sajtakadémia – Gyomaendrőd

G

yomaendrőd életében több mint két
évtizede vetette meg lábát egy olyan
rendezvény, amelyet mindig nagy kíváncsisággal várnak az érdeklődők. Sajnos a fesztivált, története során a 2020-as évben először nem sikerült megrendezni, így a 2021-es
évre különösen készülnek a szervezők. Két év
semmiképpen nem telhet el a Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál nélkül, amely
így már a 22. alkalommal várja a kiállítókat és
a látogatókat.
A rendezvény neve: XXII. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
A rendezvény időpontja: 2021. szeptember
17. – szeptember 19.
A rendezvény helyszíne: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
A rendezvény jellege: Nyilvános, szabadtéri rendezvény, a nagyközönség számára a
belépés díjtalan, a Sajtakadémia Konferencia
regisztrációs díja 2000 Ft (a hatályos jogszabályok szerint a Sajtakadémia Konferencia védettségi igazolvánnyal látogatható).

II. Sajtakadémia Konferencia
A Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál szervezői 2021-ben a szakmai színvonal emelése érdekében a fesztivál
keretein belül rendezik meg a nagy sikerű
Sajtakadémia második szakmai konferenciáját.
Az idei rendezvény alkalmával a hazai sajtos
társadalom újra össze tud ülni, hogy a sajtkészítés akadémiai, aktuális és jövőbeli kérdéseit

megvitassa. Előadóként lehetőség van bemutatkozni, a közelmúlt sikereiről beszámolót tartani. Résztvevőként pedig meghallgatni a sajtos
szakma legújabb tudományos eredményeit,
érdekességeit. A program lehetőséget nyújt az
ismerkedésre, eszmecserére, majd a kerekasztal-beszélgetés során kötetlen formában
lehet a gyakorlati szakemberektől kérdezni.
Időpont: 2021. szeptember 18. szombat
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.

zik az ún. nyerstejes sajtok kultúrája. Az idei
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
keretében lehetőség nyílik nyerstejes termékekkel is nevezni, amiket külön kategóriában,
a képviselt terület kiemelkedő szakemberei
fognak elbírálni.

Sajt- és Túrófesztivál

A konferencia védnökei Prof. Dr. Gyuricza
Csaba (MATE rektora), Toldi Balázs (Gyomaendrőd város polgármestere) és Kovács László
(Magyar Sajtkészítők Egyesülete elnöke).
Az előadásokról és a konferencia programjairól az esemény folyamatosan frissülő honlapján lehet további információkat megtekinteni.
A jelentkezési lapok is innen tölthetők le. A
konferencia honlapja: https://sajtakademia.hu/
ii-sajtakademia/

Gyomaendrődi Sajtverseny
Hagyományosan lehetőség van jelentkezni a
Gyomaendrődi Sajtversenyre is. A sajtok bírálása, majd az eredmények kihirdetése is a fesztivál keretein belül történik, a sajtokat a pénteki
érkezéskor kell leadni, a bírálat pénteken délután történik, az eredményhirdetésre vasárnap
délelőtt kerül sor.
A Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál keretében lebonyolított sajtversenyeknek
a sikere és hosszú sora bizonyítja, hogy fontos és
rangos elemei a fesztiválnak, és komoly mércéi
a sajtoknak. A 2021-es év a vírust követő fellélegzés jegyében telik, így a sajtversenyt is igazán
színessé, különlegessé, egy igazi ízkavalkáddá
kívánjuk tenni. A korábbi évekhez hasonlóan
várjuk a friss és érlelt sajtokat, tejtermékeket,
melyeket az eddig bevált gyakorlat alapján egy
szakmai zsűri fog értékelni, pontozni. Az anonimitásról a szervezők gondoskodnak.
2021-ben nagy hangsúlyt fektetünk a különlegességekre! Töltött sajttekercsek, melyek
messze földön híresek a vásárlók körében, de
eddig nem voltak nevezve, egyedi fűszerezésű
sajtok, újítások, gyümölcsös joghurtok és egyéb
sajtritkaságok – idén mindannyian főszerepbe
kerülhetnek, a bírálat során a korábbi évek
tapasztalatai alapján továbbfejlesztett értékelési
rendszer a garancia a megmérettetés magas
színvonalára.
Nemzetközi színtéren már nem újdonság, hazánkban azonban még csak élede-

A rendezvény teljes ideje alatt a szervezők
gondoskodnak a változatos programokról, a
rendezvényt megelőzően pedig számos médiafelületen történik a fesztivál reklámozása.
A fesztiválhangulat mellett elengedhetetlen a
szakmaiság jelenléte, a mesterség bemutatása
és annak továbböregbítése. A szervezők célja,
hogy elsősorban a sajtokról, tejtermékekről
szóljon ez a három nap. Legyen egy hely, ahol
találkozhat a sajtkészítő közösség, az igényes
sajtfogyasztói réteg, és jó hangulatban töltsön
el egy hosszú hétvégét. Ennek érdekében a
konferencia és a sajtverseny mellett egyéb
szakmai programok, folyamatos vásári jelenlét
is biztosított.

A fesztivál már nagy népszerűségre tett szert,
ahová szívesen érkeznek az árusítók és a látogatók egyaránt, így igazi fesztiválhangulat tölti
meg a várost. A már rutinos visszatérők tudják,
hogy a rendezvény részét képezi az elmaradhatatlan fáklyás felvonulás, a népszerű nagyzenekarok esti koncertjei és a kulturális mélységet
biztosító néptáncosok, zenészek, fellépők sora.
A kialakult pandémiás bizonytalanság miatt
a szervezők folyamatosan várják az árusok,
sajtkészítők jelentkezését, a Sajtakadémia
Konferencia előadói köre is folyamatosan bővül,
a programok sora az időpont közeledtével is
egyre színesedik. Hiszen a szűkös esztendőt követően mindenki ki van éhezve egy kis
lazításra, közvetlen kontaktusra kollégákkal,
barátokkal… de persze leginkább a SAJTRA!!!
BEMI z
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2021. júniusában megrendezésre került az Agromilk
Kft. szakmai rendezvénye Székesfehérváron
2021. június 15-16-án az Agromilk Kft. megrendezte a ’poszt-Covid’ időszak első szakmai
rendezvényét a tehenészetek és a tejfeldolgozók számára.

„A

saját házi kiállításunkat, azonban ennél többet szerettünk volna. Nemcsak tejüzemeknek
szóló kiállítást szerveztünk, hanem tehenészeti partnereinknek is próbáltunk valamit
nyújtani. Innen jött az ötlet, hogy kössük
egybe a kiállítást egy szakmai nappal, ahol
olyan témákról beszélünk, ami érdekli a
szakmai közvéleményt.
Kockázatot kellett vállalnunk, amikor a
kiállítás megszervezése mellett döntöttünk,
ugyanis még a 3. hullám csúcsán voltunk, és
senki sem tudta, mikor térhet vissza az élet
a normál kerékvágásba. Szerencsére a járványügyi helyzet kedvezett nekünk, és sikerrel zártuk a bemutatót, sőt még üzleti megállapodások is születtek a rendezvényen!”
Az Agromilk Kft. legközelebb hasonló formában, a szeptemberben megrendezésre
kerülő Alföldi Állattenyésztési Napokon fog
megjelenni!

covidos időszak bezártságát követően
úgy gondoltuk, mindenkinek jót tesz
végre egy kis kimozdulás, és próbáltuk ezt
az élményt szakmai programmal egybekötni.
Az egész ötlet onnan jött, hogy szlovén
partnercégünk, a tejfeldolgozó gépeket gyártó Plevnik, még az előző ősszel szlovéniai központjuknál rendezett egy házi kiállítást, ahova elmehettek az ügyfelek, és
megtekinthették a Plevnik által forgalmazott
berendezések jelentős részét. Az esemény
nagyon sikeres volt, és ennek következtében
határozták el, hogy ezt meg kell ismételni,
de nemcsak Szlovéniában, hanem egész
Európában! Kibéreltek egy kamiont, melyet
egy komplett kis tejfeldolgozó üzemmé alakítottak, és ez járt körbe egész Európában.
A bemutató tejüzemben volt sajtkád, pasztőrkád, sajtprés, előprés, szeparátor, vajköpülő,
és még sok különböző Plevnik-berendezés.
A Plevnik által nyújtott segítséget kihasználva elhatároztuk, hogy mi is megrendezzük

Az Agromilk csapata z

Tejfeldolgozás kompromisszumok nélkül!
Minőségi munkához
minőségi munkaeszköz!

- Elektromos fűtésű, vagy külső hőforrással
működő pasztőr és sajtkádak!
- Nyitott és zárt kivitelben
- 14 l - 5.000 l-ig kicsiknek és nagyoknak
egyaránt!

Előprések és sajtprések
Átfolyó pasztőr
- 300 l -3.000 l/óra
- Akár 85% energiamegtakarítás
- Elektromos fűtéssel, vagy külső
hőforrással

- Manuálistól a teljesen automata
berendezésig!
- Automata előpréselés, vágás, préselés
- Kompakt, akár 3 az egyben eszköz

És még sok más...

Elérhetőségek:

H-8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 48.

+36 20 918 0900
agromilk@agromilk.hu
www.agromilk.hu

www.tejgazdasagiszemle.hu
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Élelmiszeripari
diagnosztikumok

Takarmány-kiegészítők

Állat-egészségügyi
diagnosztikumok

A Noack & Co GmbH
egy nemzetközi
technikai marketing
vállalat, mely
innovatív
termékekre és új
technológiákra
specializálódott

Analitikai műszerek

A Földért, az állatokért, az emberekért!
A Földért, az állatokért,
az emberekért

kek-feher-sziv.org
KERESÜNK ELKÖTELEZETT EMBEREKET, ÉS
LENMAGTERMESZTŐKET EGY EGÉSZSÉGES, SOKSZÍNŰ
MAGYARORSZÁGÉRT
Noack Magyarország Kft. • 1118 Budapest, Budaörsi út 131/B
Tel.: +36 1 246 6527 • +36 1 246 6697 • Fax: 36 1 246 6930 • office.hu@noackgroup.com
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TMR+

További információkért keresse
szaktanácsadó kollégáinkat:
Nyugat-Magyarország
Trombitás Martin / 30/820-9384
martin.trombitas@agrofeed.hu
Komlósi Gergely / 30/219-8448
gergely.komlosi@agrofeed.hu
Darvas Attila / 30/533-6717
attila.darvas@agrofeed.hu

Az eredményes takarmányozáshoz számos más
telepi munkafolyamatot is figyelembe kell venni.
Úgy lehet igazán hatékonyan üzemeltetni egy telepet,
ha a különböző területek szakértői és a telep
szakmai vezetői egy munkacsoportot alkotnak.
Szakmai csapatunk a TMR+ Program
(Takarmányozás, Menedzsment, Reprodukció)
kidolgozásával a telepeket érintő kihívások
széles körére hatékony megoldást ad.

Kelet-Magyarország
Kósa Levente / 30/364-1931
levente.kosa@agrofeed.hu
Mucsi József / 30/151-8752
jozsef.mucsi@agrofeed.hu
Tatár József / 30/641-8135
jozsef.tatar@agrofeed.hu
Dr. Papp Péter / 30/219-5173
kérődző-egészségügyi szakállatorvos
peter.papp@agrofeed.hu
Központi telefonszám: 96/550-620

www.agrofeed.hu

