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Hatékonyság és kényelem
Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

Nagyon hosszú eltarthatóság

Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
várakozási idő

Innovatív kiszerelés: Flexibag®

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvasmarhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus)
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra
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osonmagyaróváron épít kutatás-fejlesztési és innovációs központot, kísérleti üzemet és laboratóriumot a Magyar Tejgazdasági
Kísérleti Intézet Kft.
Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője az alapkőletétel alkalmából azt mondta, hogy a tejkutatás Mosonmagyaróvárral
szervesen összefüggő fogalom, amely reményei szerint így marad
a következő évszázadban is. "Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
méltók legyünk ehhez a munkához, és meg tudjunk felelni annak az
elvárásnak, amit az elődök munkája tett le az asztalra."
A 118 éves intézet gazdasági társaságként működik, mára nemzetközi szinten is elismert munkát végez. Az intézet elődjét, a Magyar
Királyi Tejkísérleti Állomást 1903-ban Ujhelyi Imre vezetésével alapították a tejtermelés és tejfeldolgozás körébe tartozó bakteriológiai és
kémiai vizsgálatok elvégzése érdekében. Azóta az intézmény a tejipari
kutatás-fejlesztés hazai központjává nőtte ki magát. Néhány példa az
intézményben kidolgozott fejlesztési eredményekről. A világon az elsők
között fejlesztették ki a krémfehérsajt ultraszűrés és vákuumbepárlás
kombinációján alapuló gyártástechnológiáját. Szintén elsőként dolgozták ki a membránszeparáció és a porlasztva szárítás alkalmazásával
készülő teljes tejfehérje-koncentrátum és izolátumporok gyártástechnológiáját. Az eljárást több országban is bevezették. Jelentős eredményük
a micelláris kazein gyártástechnológiájának kifejlesztése, mely kiváló
alapanyagnak bizonyult egyebek között sajtok, UHT hőkezelt tejitalok és
speciális gyógytápszerek gyártásához. Több mint 40 éve foglalkoznak
jótékony hatású baktériumokkal, melynek eredményeként létrehozták a
gyógyszertárakban kapható Bonolact termékcsaládot.
A fejlesztésre azért volt szükség, mert a mostani székhelyüket, a
Lucsony utcai épületet kinőtték. Az új központ, mely közel 3 milliárdos
beruházás,1550 négyzetméter alapterületű lesz, a jövő év július közepére fog elkészülni. A jelenleginél háromszor nagyobb intézet komplexebb
szolgáltatásokat tud majd nyújtani. Jelenleg 104 alkalmazottal dolgoznak, kik a jövőben modernebb eszközökkel tudják kiszolgálni az ügyfeleket a mikrobiológia, az analitikai és a molekuláris biológia területén, de
nagyobb lehetőségük lesz a termékek fejlesztésére és az oktatásra is.
Beregszászi Miklós z
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Folyamatos fejlesztések az Emődi
Mezőgazdasági Zrt.-nél
Emőd Miskolctól 20 km-re található kisváros, lakóinak száma 5000 fő körül van. Az 50-es
években országszerte létrejött termelőszövetkezetek általában a 90-es évekig működtek,
majd helyüket jogutód szervezetként vállalkozások vették át. Emődön a felszámolást és
végelszámolást követően a növénytermesztéssel foglalkozó gazdaszövetkezet és a tehenészetet
magába foglaló, holstein-fríz szövetkezet maradt talpon, mely cégekből 2003-ban a többségi
részesedések megvásárlásával megalakult az Emődi Mezőgazdasági Zrt., melynek vezetője
a TSZ-időszakban agronómusként itt dolgozó Kaposvári Péter lett.
Egy ideig még az is kérdés volt, hogy megmarad-e a
Mi a jellemzője az általad vezetett gazdaságnak,
tehenészet. Ebben az időszakban a tulajdonosváltásoknak
mely terület áll hozzád közelebb, a növénytermeszaz volt a jellemzője, hogy felszámolták az állattenyésztést,
tés vagy a tejelőszarvasmarha-tartás?
mivel a növénytermesztés könnyebb feladatnak bizonyult.
Gazdaságunkban a szarvasmarhalétszám 400 fejősA mérleg nyelve a tehenészet megtartása felé billent,
tehénből és azok szaporulatából áll, így a mostani
mivel a tejelőtehén-tartást is lehetett jobban csinálni.
létszám 850 egyed. Szántóterületünk a gazdaszövetkeEnnek érdekében folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre.
zetével együtt 1300 ha, mely kiegészül 200 ha gyeppel.
A folyamat a 2009. évi pályázati ciklus adta lehetőség felTanulmányaim végzése során a növénytermesztést és a
növényvédelmet részesítettem előnyben, az állattenyészhasználásával kezdődött. Két év elteltével megépült a Milk
Center Kft. beruházásában egy 356 férőhelyes termelő-,
tés, benne a tehenekkel való foglalkozás iránt nem volt
pihenőbokszos tejelőistálló a teljesen automatizált hígmeg az érdeklődésem. Egykori tanárom megígértette
velem, hogy csak akkor enged át a vizsgán állattenyésztrágyarendszerrel, egy GEA carousel 24 állásos komplett
Kaposvári Péter
fejőházi fejőberendezés, elő- és utóváróval. A tehenek
tésből, ha soha nem megyek a tehenek közelébe se.
vezérigazgató
szabadtartásból pihenőboxos tartási módba kerültek át.
Azóta persze gyökeresen megváltozott a véleményem.
Nagyra tartom azt az embert, ki tejelőszarvasmarha-telepen végzi a A tíz évvel ezelőtt megvalósításra került beruházás a hozzá tartozó
munkáját, ráadásul ha még ő is irányítja a telepet, akkor a világ legoko- telepirányítási rendszerrel a legkorszerűbbnek számított az országban.
sabb mezőgazdásza, mert ezen a területen nagyon könnyű hibázni, de Ez a rendszer már képes volt arra, hogy a hatékonyabb tejleadást a fejés
a hosszú ciklusok miatt nagyon nehéz a hibát kijavítani, sok ágát kell előtt masszírozó pulzációval segítse, hogy a tej vezetőképességét (tőgyszintetizálni a tudománynak.
negyedenként) megállapítsa. Az automata átlépős mérleggel és aktivitásmérővel is felszerelt transzponder a válogatókapu segítségével kisorolta a
tehenet egy utóváróba, ahol a tejmennyiség és a testsúlyadatokban beállt
A megnövekedett abraktakarmánycsökkenés okainak ellenőrzése és kezelése megtörténhet.
árak milyen nehézséget okoznak a
A tíz évvel ezelőtti technológia már nem tartozik a legkorszerűbbek
tehenészet számára, mit lehet tenni
közé, ezért új fejlesztés kezdődött, ez pedig a robotfejőgépek és a
azok kompenzálására?
takarmányozási robot rendszerbe állítása, de nem feledkeztünk meg
A megnövekedett takarmányárakkal
a borjakról sem, ők is itatóautomatát használnak. A beruházást akkor
nem lehet mit kezdeni, tudomásul kell
kell megcsinálni, mikor arra lehetőség adódik. Annak későbbi megvalóvenni azokat. Ráhatásunk a takarmányárak növekedésére abban van, hogy
sítása egyre többe kerül, ami visszaveti a gazdaságos termelést. Soha
minél magasabb szinten készítsük el
nem látott módon gyorsult fel a technológia fejlődése. Erre jó példa,
a tömegtakarmány-bázist. Amit nem
tudunk behozni a földről, energiát,
fehérjét a takarmányban, azt meg
kell vásárolni. Az előző évben 19%-os
fehérjetartalommal a rozsszilázsunk az
év szilázsa lett. Az eredmény annak
Hanyicska Csaba
köszönhető, hogy az optimális fenolótelepvezető
giai fázisban történt meg a betakarítás.
Mikor kezdődött el a tehenészet korszerűsítésének folyamata, és
melyek annak főbb csomópontjai?
Vállalkozásunk elindításakor nem volt jó állapotban a gazdaság, voltak
„elcsúszott” számlák, amiknek a rendezése volt akkor a legfontosabb.

Munkában a takarmányozórobot
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hogy a 10 évvel ezelőtt a tehén
nyakában lévő transzponder már
képes volt a tehenet azonosítani
és mérni a tehén aktivitásának változását. A mostani eszközök már
rágásszámot figyelnek, kérődzést
monitoroznak, mérik, hogy men�nyit fekszik, mennyi ideig áll a
jószág. A fejéstechnika tekintetében is szédületes iramú fejlődést
figyelhetünk meg. A fejőrobotok
már meg tudják állapítani, hogy
Foglalt a GEA fejőrobot
alkalmas-e a tej a fogyasztásra.
Például, ha az első tejsugarak a korábbi átlagtól eltérnek, nagyobb a
szomatikus sejtszám, a fejést az automata elvégzi, de a tejet elkülöníti,
és utána fertőtlenítést végez.
Ha a fejés elején a robot a tőgyet egészségesnek ítéli meg, megkezdődik a tartályba fejés. A kifejt tejnek még a fejés során megállapítja a
zsírtartalmát, fehérjetartalmát, cukortartalmát, a szomatikus sejtszámát
stb. Minden mérést, így a tej vezetőképességét is tőgynegyedenként
végzi, méri a tehén hőmérsékletét, és színképellenőrzést végez.
A másik terület, aminek érdemes újító szándékkal nekivágni, a takarmányozás, így telepítettünk az elmúlt évben saját erőből egy takarmányos robotot is. Az országban először nálunk állt szolgálatba ez a felső
árampályás, 3 köbméteres keverőkocsival rendelkező szerkezet, mely
felszedi a tömegtakarmányt, az abrakot és a tápokat a betáplált adatoknak megfelelő mennyiségben, majd az összekeverés után az adott
állománycsoportnak kiosztja, utána pedig az etetőasztalra folyamatosan
visszatolja a keveréket. A robotfejést és a robotetetést azért jó együtt
alkalmazni, mert az etetőrobot a program szerint naponta több alkalommal osztja ki a takarmányadagokat. Ha több részletben kapja a tehén
a takarmányt, képes nagyobb adagot felvenni. A fejőrobotokkal történő
korszerűsítés előtt tanulmányoztuk a robottechnikán alapuló rendszerek
működését, legnagyobb hatással a holland példa volt ránk. Két utat
választottunk, egyik a megengedőbb, „liberális”, másik az irányított,
„illiberális” út. Ennek megfelelően kétfajta technológiai elven működő
fejőrobotunk van, az egyik a Gea Westfalia márkájú, mely poroszos
módon szabályozza a tehenet. A válogatókapu segítségével, mikor eljön
a tehén fejési ideje, beengedi azt a fejőtérbe. Ha még nem érkezett el a
fejési idő, kiküldi a tehenet az etetőasztalhoz.
A megengedőbb, LELY „liberális” robotnál a tehén azt csinál, amit
akar. Ha be akar menni a robotba, beengedi, akár több alkalommal is, de
ki is küldi, ha nem jött el még a fejés ideje. A tehenekre 60%-os arányban hat az ízesített abrak utáni vágy, melyet az automatában kapnak,
és kisebb mértékű motivációs tényező, hogy a tőgyben felgyülemlett
tejtől megszabaduljanak. A „liberális” módnál, ahol szabadon választja
meg az időtöltés módját, az állománynak 3-4%-a nem megy be időben
a fejőautomatába. Jól kiegészíti a tehén döntését az etetőrobot, mert
az etetéshez fel kell kelniük a teheneknek, és ha már felkeltek, akkor
meglátogatják a fejőrobotot is. Ennek ellenére mindig vannak olyanok,
ahol az alkalmazottnak kell meggyőzni a jószágot, hogy fáradjon be a
fejésre a robotba. Jelenleg 3 Gea Westfalia és 3 db Lely típusú robot
működik, ez utóbbi robotok számát az idei évben duplájára növeljük,
így egy robotra 60 tehén kiszolgálását bízzuk. Teheneink tejtermelése
elmarad a legjobb tehenészetekétől, miután 30-40 liter közötti tejmen�nyiséget hoznak most. Ennek ellenére elégedettek vagyunk ezzel a teljesítménnyel, mivel a robotok szerelése és a zárt rendszerű robotboxba
való beszoktatás visszaveti a termelést.

Mennyibe kerül nálatok egy liter tej előállítása? A korszerűsítés révén milyen pozitív
változásokat tapasztaltatok?
A gazdaságban a tej előállításának költsége
120 Ft/liter. A feldolgozó ennél kevesebbet
ad (118 Ft körül) Ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor ráfizetéses a tejtermelés.
A támogatások jóvoltából azonban gazdaságossá válik a tevékenység. Kivételezett helyzetben vannak a magyar termelők, hisz uniós
szinten itt a legnagyobb mérvű a támogatás,
igaz, fajlagosan a legkevesebbet árat kapják.
Az önköltség összegének nagysága tág határok között változik, annak függvénye, hogy ki mit számít bele. Célunk,
hogy 1 kamion tejet tudjunk előállítani, azáltal, hogy a tehénlétszámot
növeljük, és 40 liter lesz a fejési átlag.
A korszerűsítés révén verselőnyre tettünk szert a többi gazdasághoz
képest, mert a modern technológia vonzó a fiatalok számára. Nincs
munkaerőgondunk. Jelenleg is több a felsőfokú végzettségű az alkalmazottak között. A magasabb képzettségűek hatékonyabb munkavégzésre képesek, így kevesebb alkalmazottra van szükség. Jelenleg 25
főt alkalmazunk, a munkabérre fordítandó költség évi bruttó 110 millió,
ez átlagosan bruttó 440 ezer Ft-ot jelent. Ha ez kevesebb alkalmazott
között oszlik meg, az növeli a kifizetett munkabér nagyságát, ezáltal
még nagyobb lesz a munkavégzés vonzereje.

Sorállás a Lely fejőrobotnál
További tervek a fejlesztésekre vonatkozóan?
További beruházásokat tervezünk, pályázni fogunk egy új, 600-700
férőhelyes istálló megépítésére, mely a régi istállók helyére kerül majd.
Ezt már a meglévő tapasztalatok alapján a robotok helyének kialakításával tervezzük, kiválasztjuk a megfelelő rendszert, az irányítottat vagy
a szabad bejárásút, vagy a kettő kombinációját, mellyel kapcsolatban
tapasztalataink születtek.
Mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is a technológia élvonalában maradni, mert ezáltal meg lehet őrizni azt az értéket, amit az elmúlt
50 év során, itt a telepen dolgozó emberek a kemény fizikai munkától
verejtékezve létrehoztak. Küldetésünk az, hogy lehetővé tegyük, hogy itt,
ezen a helyen 50 év múltával is lehessen tehenet tartani, tejet termelni.
Személyes kötődésem is van a telephez, mivel a nagyapám mint nyugdíjas vasutas itt dolgozott éjjeliőrként. Kerékpáron jött ide minden este,
mellette futva kísérte őt a kuvasz kutyánk. Reggel, mikor visszaérkezett,
megkérdeztem tőle: mit hoztál nekem? Mire azt felelte: hoztam neked
madárlátta kenyeret…
Beregszászi Miklós z
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A Magyar Tej Termelői Szervezet Kft.
tejértékesítési tapasztalatai
Lukács László, a szervezet ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást
lapunknak arról, hogy milyen eredmények, tapasztalatok születtek a szervezet
létrehozása óta a tej értékesítésének területén.

A

Magyar Tej Termelői Szervezet több
mint ötéves múltra tekint vissza. A
négy termelői csoport által megalapított szervezet kezdetben 150 millió kg tej
értékesítése felett rendelkezett, majd az évek
során folyamatosan nőtt a csatlakozó termelők száma, melynek jóvoltából mostanra már
több mint 400 millió kg mennyiség képezi az
értékesítési tárgyalásokon az alkupozíciót.

További sikerként könyvelhető el az is, hogy
az évről évre meghatározott, szerződéskötéssel kapcsolatos elképzeléseink, terveink és
céljaink az egész ágazatra kihatással vannak.
A szervezet által használt szerződéskötési
gyakorlatot a nem tag tejtermelők is élénk
figyelemmel kísérik, és felhasználják a feldolgozókkal folyó értékesítési tárgyalások során.
Ilyen értelemben a termelői szervezet eredményei túlmutatnak saját tagságuk határán.

Évente 1,4 millió tonna tejet értékesítenek a
magyar tejtermelők, ennek a mennyiségnek
Azon túlmenően, hogy a szervezet által repkörülbelül a 30%-a tartozik a szervezethez.
rezentált tejmennyiség az elmúlt években
Ez a mennyiség már majdnem eléri az uniós
fokozatosan növekedett, az is siker, hogy a
rendelkezések szerinti felső határt, melyet
lefolytatott tárgyalások lehetővé tették, hogy
egy tejértékesítéssel foglalkozó termelői szerlétrejöjjön egy tisztességes, kiegyensúlyozott
üzleti kapcsolat, egyenrangú partnerség a
vezet reprezentálhat. Ennek értelmében az
termelőink és a felvásárlók között.
országosan termelt mennyiségből 33%-os
Lukács László ügyvezető igazgató
részesedéssel bírhat egy termelői szervezet.
Uniós összehasonlításban hazánkban az egyik
Ugyanakkor van még lehetőség a szervezet
mozgásterének növelésére azáltal, ha együttműködik a mennyiségi legalacsonyabb mértékű a tej felvásárlási ára. A szervezethez tartozó
tejtermelők esetében már sikerült az árat feltornázni a középmezőnynövelés érdekében egy másik tejtermelői szervezettel.
be, ezáltal jóval árnyaltabb lett a kép. Országos szinten jelenleg a
Minden túlzás nélkül megállapítható, hogy az elmúlt öt év tevékeny- tejtermelés 75-80%-a valamilyen szervezettségi rendszerben működik
sége sikeres volt. A sikeresség ténye abban nyilvánul meg, hogy (termelői szervezet, termelői csoport vagy vertikális integráció). A tera kezdeti 150 millió literes tejmennyiség értékesítési képviselete melők 20-25%-a az, aki még önállóan képviseli magát a felvásárlóval
csaknem háromszorosára nőtt. Bár a további mennyiségi bővülés szemben. Már ez is nagyon vegyes képet eredményez a felvásárlási
korlátozott, de az elmúlt év során a jogszabályi változásoknak köszön- árak tekintetében, de az összehasonlításokban jelentősen torzít a
hetően megteremtődött annak a lehetősége, hogy a tej értékesítésén forintárfolyam és annak változása is.
túl más termék kapcsán is folytassunk hasonló tevékenységet. Tehát
várhatóan bővülni fog a szervezetünk tevékenységi köre, például a A mostani magas takarmányárak hátrányosan érintik a tejtermeléssel
vágóállatok értékesítése tekintetében (vágómarha, sertés). Formálódik foglalkozó gazdaságokat, mivel a költségek drasztikus növekedésével
a termelők részéről az igény ennek gyakorlati megvalósítására, melyre járnak. Főleg a fehérjetakarmányok, premixek, tápok, koncentrátumok
vonatkozóan már taggyűlési határozatunk is született. Megkezdődtek áremelése okoz gondot, mivel ezek árainál azon túlmenően, hogy nőtaz adminisztratív előkészületek, melyek a COVID-helyzet enyhülése tek a piaci árak, még az árfolyam változásból eredő többletköltséget is
után felgyorsulhatnak.
kompenzálni kell. A hazai gabonaárak emelkedése is hátrányosan hat
a tejtermelőkre. Visszavetheti a termelési kedvet, ha azzal szembesülA sikeres tevékenység fokmérője az is, hogy az öt évvel ezelőtt a nek a termelők, hogy a gabona piaci értékesítéséből sokkal nagyobb
tejértékesítés kapcsán lefektetett alapelveket sikerült érvényesítenünk jövedelem származna, mintha azt a tejelőmarhával etetik föl, és
a partnereink felé. Az elmúlt öt év során átlagosan 10 %-kal realizál- tejet termelnek. Attól kell tartani, hogy a takarmányárak növekedése
tak nagyobb bevételt a szervezet tagjai, miután a magyar alapár (AKI miatt lesznek olyan gazdaságok, ahol felhagynak a tejtermeléssel. A
által megállapított értéke) fölött átlagosan 8-9 Ft-tal kaptak többet takarmányárak miatt az idei évre nem várható, hogy növekszik majd a
literenként. Ágazati szinten ez akár 4 milliárd forint nagyságú összeget termelt tej mennyisége, inkább arra lehet számítani, hogy csökkenni
is kitesz a tagjaink körében, ami komoly bevételtöbbletet jelent. Még fog. Ezek a körülmények hatással lehetnek a tejpiaci egyensúlyra
nagyobb az eltérés azon termelők (elsősorban a kisebb tejtermelők) is. Az ágazat számára az lenne az előnyös, ha megmaradna a piaci
esetében, akik a szervezethez való csatlakozást megelőzően az átlagár egyensúly, és hosszú távon maradna a kiszámíthatóság, nem borzolná
a kedélyeket sem a túltermelés, de a hiány se.
alatti áron értékesítettek.
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Az előző évben a szervezet szeptemberben indította a szerződéskötési kampányát, miután a 200 millió liter tej értékesítésére
kötött korábbi szerződés lejárt. Azt lehetett tapasztalni, hogy a
tárgyalások nehézkesen indultak, és eléggé elhúzódtak. Ennek
oka az volt, hogy a Covid-járvány miatt sok még a bizonytalanság
a tejpiaci szereplők között, nehezebben lehetett meghatározni
a mennyiségeket és az árat is. Végül is a tárgyalások minden
feldolgozóval eredményesen befejeződtek, és a kitűzött célokat
sikerült elérnünk. Olyan ármegállapodások kötésére került sor,
amelyek éves átlagban 114-115 Ft-os kilogrammonkénti alapárat
eredményezhetnek. Erre különböző mértékben ugyan, de egy jó
beltartalommal rendelkező tejet előállító termelő jelentős felárat is
rászámolhat. Vannak olyan tejtermelő tagjaink, akik 125 forintos
felvásárlási árat kapnak jelenleg, ami a takarmányár-növekedés
és a Covid-járvány okozta költségnövekedés egy részét képes
kompenzálni. Az lenne a kívánatos, ha a feldolgozók és kereskedők viszonylatában megkötött szerződések is tartalmaznák
azt a költségnövekedést, melyet a feldolgozók is elszenvedni
kényszerülnek.
Nagy próbatétele lesz az idei évnek az, hogy a termékpálya
minden szereplője veszteség nélkül, eredményesen tud-e majd
működni, ezáltal kiszámíthatóak maradnak-e a piaci viszonyok.
Minden eddiginél hangsúlyosabb kérdés lesz az idén a termékpálya-szereplők közötti korrekt jövedelemeloszlás. Ehhez
javítani kell a tejfeldolgozók és a kiskereskedelmi szektor
együttműködését.
Beregszászi Miklós z
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„Drága” szilázsaink értéke
a takarmányadagban
Kritikus szintet ért el a fehérjehordozók ára napjainkban. Ezért egyre nagyobb
jelentőségűvé válik a tömegtakarmányokkal bevihető fehérje mennyisége.
A tömegtakarmányoknak a „titka” azonban nem a fehérje, hanem az emészthető rost,
de a fehérje, egyfajta bónuszként, segíthet a takarmányadag költségének mérséklésében.
Jelen cikkben több konkrét takarmányadag segítségével tartunk tükröt a gyenge minőségű
tavaszi tömegtakarmányoknak, a jó minőségű tömegtakarmányokkal szemben.
És a tapasztalat az, hogy „drága” szilázsaink nagyon értékesek a takarmányadagban.

M

inél hamarabb indítjuk a kaszákat, annál kisebb lesz a hozam,
és nagyobb az önköltség. Tehát drágább lesz a szilázs. Emellett
nagyobb lesz a fehérjetartalma, jobb lesz az emészthetősége,
és ezért emelkedik az energiatartalma. Nézzünk rá, hogy a takarmányadag szintjén mi a drága. Meggyőződéssel írhatom, hogy nincs
drágább a rossz szilázsnál, de érdemes elemezni azt is, hogy a jó szilázs
milyen ár-érték aránnyal bír.
A tavaszi tömegtakarmányok története bemutatja főbb értékeiket, mivel
a gyakorlat szigorú mércével zárja ki és dobja el a nem ár-érték arányos
technológiákat és termékeket. Hazánkban a fűszilázsban 2007-ig szinte
elképzelhetetlen volt a potenciálisan akár 20%-ot is megközelítő fehérjetartalom. Az olaszperjének a lucernával vetekedő nyersfehérje-tartalma azonban ma már tény, de nem ez az egyetlen jó tulajdonsága. Sőt,
hiba lenne az esetenként gyengébb fehérjetartalmú szilázsokat csupán
ez alapján megítélni. A nyersfehérje-tartalom a kielégítő mértékű és
egyenletes nitrogénellátás (150-160 kg N/ha hatóanyag, háromszori
kijuttatással: egyszer ősszel és tavasszal kétszer, folyékony nitrogénforrások alkalmazása), valamint a csapadék függvénye. A hazai adatok
a kész szilázsok nyersfehérje-tartalmára vonatkozóan szerényebbek, de
még így is impozánsak (2013-2020: 142 g/kg sza., mintaszám: 574).
Ezen előny a napi adag szintjén is kimutatható.
Hozzá kell tenni, hogy a nemesítők szerint az új olaszperjefajták és
-hibridek (bugahányás előtt betakarítva) potenciálisan 6,4 MJ/kg sza.
nettó energiatartalommal rendelkező növények. Az a labor azonban,

amelyik 2008-ban Magyarországon 6 MJ/kg sza. érték felett adott ki
nettó energiaeredményt, kockáztatta a jó hírét. Az olaszperje valós
energiatartalmára vonatkozóan ugyanis nem volt hazai tapasztalat. Az
ún. „édes” füvekből készített szilázsok etethetőségét pedig korlátozta,
hogy nem álltak rendelkezésre pontos adatok az energiatartalomra
vonatkozóan (az emésztési együtthatók hiányában), illetve, hogy az
óvatos becslés 5,5 MJ/kg sza. körüli laktációs nettó energiaértéket
feltételezett. Kis túlzással ezen múlt, hogy az olaszperje sikertörténet
lesz-e hazánkban, vagy lassan eltűnik. Ma már ezen adatok, ugyan nem
hivatalos formában, de rendelkezésre állnak. A nagy energiatartalomnak
köszönhetően (az emészthető rostból származó energiával) kedvezőbb
abrak:tömegtakarmány arány alakítható ki a takarmányadagban, így
abrakot lehet megspórolni, ami szintén befolyásolja a költségeket. Ezen
előny a napi adag szintjén is kimutatható.
És akkor még nem beszéltünk az élettani hatásról, ami különösen
nyáron jelentős. A korai kísérletek során a fűszilázsok/-szenázsok
látszólagos nyersfehérje- és nyersrost-emészthetőségét vizsgáltuk in
vivo ürükísérlettel. Akkor még csak sejtettük, de ma már tudjuk, hogy
az olaszperjeszilázsok rostemészthetősége (48 órás lebonthatósága)
kiváló, átlagosan 65% (2013-2020: 574 minta), és nem ritka a 80%
feletti érték sem, miközben a lucernaszilázsok rostemészthetősége
átlagosan 40%, a kukoricaszilázsé pedig 50-55%. Ez a kulcs a kedvező
étrendi hatáshoz. A Komáromi Mg. Zrt. csémpusztai telepe a példa
az élettani hatás igazolására, ahol Filátz Ferenc szaktanácsadásával
Mészáros Ferenc irányította a termelést 2010-ben. Júniusban szo-
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kás szerint „elment az étvágy”, „leesett a tejzsír”, a tejkg-ról nem is
beszélve. Ekkor Schlosszer István (takarmányozási szaktanácsadó) egy
bátor lépésre szánta el magát: a silókukorica-szilázs adagját lefelezte,
a széna ¾-ét kivette, és az olaszperjeszilázs mennyiségét megnégyszerezte a nagytejű adagban. Addig is tudtuk, hogy nyáron a nehezen
emészthető rost mennyiségét csökkenteni kellene, de rosthiány okozta
acidózist nem szabad generálni, így csak nedves melléktermékek
használatával tudtunk több-kevesebb eredményt elérni üzemi szinten.
A nedves melléktermék azonban vásárolt termék, és nyáron sok baj
van a gyors romlási folyamatokkal (mikotoxinok). De ezen a telepen
ott volt az olaszperjeszilázs 23% nyersrosttartalommal (!) és a 2008-as
kedvező nyári tapasztalatokat sem felejtettük el. És az eredmény nem
váratott magára, a július 21-étől etetett új takarmányadag (16 kg/nap/
tehén olaszperjeszilázs, 12 kg/nap/tehén kukoricaszilázs és 1 kg/nap/
tehén lucernaszéna) hatására már augusztusban emelkedni kezdett a
tejtermelés a tejzsírral együtt. Megszületett tehát a nyári TMR gondolata,
és technológiává nőtte ki magát Komáromban: 3 hónap és minimum 15
kg/nap/tehén emészthető rostban gazdag szilázs (olaszperje-, egyéb
intenzív perjeféle-, rozs-, tritikálészilázs). 2011-től automatikusan álltak
át erre az adagra májusban. Ezen előny az adag szintjén nem mutatható
ki, de az állomány éves mutatóiban láthatóan megnyilvánul (szaporodásbiológiai adatok, laktációs napok száma stb.). Megváltoztathatja a
termelés szerkezetét, mivel a jobb szaporodásbiológiai mutatók miatt
(korábbi termékenyülés) kevesebb lesz a késő laktációban hosszan,
gazdaságtalanul kevés tejet termelő tehén!
Az olaszperje „meghálálja” a gondoskodást a szántóföldön, de szigorúan
gyengébb eredményekkel reagál az agrotechnikai/technológiai hiányosságokra (nyersfehérje vs. nitrogén-utánpótlás mértéke) és a kevés csapadékra. A korai betakarítású gabonafélék esetében kevesebb csapadék
is elegendő, ami stabilabbá teszi a takarmánybázist az olaszperjével
szemben. A korai gabonafélék fehérje- és energiatartalma, valamint
élettani hatása nem olyan kiváló, mint a jól betakarított olaszperjéé
(Festuloliumé, hibridperjéé), de megközelíti.
Az éremnek van másik oldala is. Az olaszperjeszilázs vagy a korai
betakarítású gabonafélékből készült szilázsok általában fajlagosan
drágábbak, mint a kukoricaszilázs. Potenciálisan emeljük a napi adag
tömegtakarmány-költségét, de az alábbi üzemi példa is igazolja majd,
hogy a kérdést komplexen kell megközelíteni, mert az egyenlet végén a
drágább szilázs adhat költséghatékonyabb napi adagot.
Nézzük először a fehérjét! Nem cél az olaszperje vagy a korai betakarítású gabonafélék nyersfehérje-tartalmát mérték nélkül emelni, mert 16%
felett jelentősen emelkedik a nitrátterheltség kockázata. De azokon a
telepeken, ahol precíz a szántóföldi menedzsment, folyékony nitrogénpótlást is alkalmaznak utolsó kezelésként, és betartják az írott-íratlan
mennyiségi és időbeli szabályokat, nem feltétlenül jár együtt a nagy
fehérjetartalom a magas nitráttartalommal. Tehát lehet jól csinálni. A
másik fontos tény, hogy a megfelelő nitrogénellátottság a hozamokat
is javítja, csökkentve az önköltséget. Tanulságképpen bemutatjuk az
Év tömegtakarmánya 2020 díj nyertes takarmányait és az átlagot, hogy
számszakilag is láthatóvá váljék, mit jelent a potenciális nyersfehérje-tartalom, és mit jelent „átlagosnak” lenni. Napi adag szintjén (5 kg
sza./nap bevitellel számolva) 220-270 g nyersfehérjét veszítünk, ami
közel 0,7-1 kg/nap/tehén tejnek feleltethető meg. Amennyiben ezt a
tejet nem szeretnénk elveszíteni, akkor, fehérjehordozóval kompenzálva
a hiányt, közel +100 Ft/nap/tehén lesz a napi többletköltség.
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A 2020. év legjobb lucerna-, olaszperje- és korai rozsszilázsainak a
táplálóanyag-tartalma és emészthetősége az 1. táblázatban látható.
1. táblázat A 2020. év legjobb lucerna-, olaszperje- és korai rozsszilázsainak a táplálóanyag-tartalma és emészthetősége (NIR adatbázis, ÁT Kft.)
Lucerna
Átlag
Olasz- Átlag
Rozs Átlag
		 2020
perje
2020		 2020
1. díj
272
1. díj
119
1. díj
122
		 minta		 minta		minta
Szárazanyag
g/kg sza.
387
405
339
360
352
319
Nyersfehérje
g/kg sza.
236
192
200
146
190
145
Nyersfehérjedifferencia
g/kg sza..		 44		 54		45
Nitrát
g/kg sza..
0,2 alatt
1,3
3,7
4,0
1,5
3,5
aNDFom: hamuval korrigált, amilázzal kezelt NDF

Elsőként egy kiváló fűszenázs esetét mutatjuk be. Egy hazai telepen
a kiváló minőségű fűszenázs (nyersfehérje: 215 g/kg sza.) elfogyott
2015. március végén, ezért le kellett cserélni a gyengébb minőségű
tételre (nyersfehérje: 122 g/kg sza.). A tejtermelés azonnal negatívan
reagált a változásra, 2 kg/nap/fejt tehén értékkel csökkent a napi
termelés. A nyersfehérje-ellátás napi 500 g/tehén értékkel romlott,
ahogy az alábbi receptúrában látható. Ez azonban csak részben adódott
a gyengébb étvágyból (18,1%sza. vs. 16,9%sza.). A telepen gyorsan,
kármentés céllal próbálták kompenzálni az adagot. A kompenzált adagban +1 kg/nap extrahált napraforgó, +0,2 kg/nap extrahált szójadara
és +1 kg/nap melaszkészítmény szerepelt, ami napi +150 Ft/tehén
többletköltséget jelentett a nagytejű csoportokban. A kiváló minőségű
fűszenázs önköltsége pedig ezen a telepen 15 Ft/kg volt.
1.táblázat Az intenzív fűszenázs (olaszperjeszenázs) táplálóanyag-tartalmának hatása a tejtermelés hatékonyságára üzemi példa alapján
Tejtermelés

45-50 kg/nap/tehén

TömegtakarmányKIVÁLÓ GYENGE Kompenzáció
minőség			
(nem végleges

			változat)

Kukoricaszilázs 2014, kg/nap
16
16
16
Fűszenázs 1. kaszálás –
AZ ÉV FŰSZENÁZSA 2014.
(szárazanyag: 427 g/kg,
nyersfehérje: 215 g/kg sza.,
nyersrost: 208 g/kg sza.,
9
0
0
cukor: 83 g/kg sza.)
Fűszenázs 2. kaszálás, kg/nap
(szárazanyag: 296 g/kg,
nyersfehérje: 122 g/kg sza.,
nyersrost: 299 g/kg sza.,
0
9
9
cukor: 28 g/kg sza.)
Egyéb, kg/nap
21,5
21,5
23,7
Adag			
Szárazanyag, kg/nap
25,8
24,6
26,5
Nyersfehérje, % sza.
18,1
16,9
17,9
Nyersfehérje, % sza.
4662
4161
4735
Költség			
+150 Ft/nap
			(2015.)

Az alábbi takarmányadag (2. táblázat) segítségével azt mutatjuk
be, hogy egy jó és egy gyenge lucernaszilázs táplálóanyag-tartalma
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hogyan befolyásolhatja a napi táplálóanyag-bevitelt a tejtermelés
során. A gyenge minőségű lucernaszilázst, 6 kg/nap/fejt tehén adagban etetve, a potenciális veszteség fehérjealapon számolva 2,5 kg tej/
nap/fejt tehén (70-90 millió Ft/1000 tehén/év). A többletráfordítás,
amivel a kompenzáció végrehajtható, megközelítően 25-35 millió
Ft/1000 tehén/év.
2.táblázat A lucernaszilázs táplálóanyag-tartalmának hatása a tejtermelés hatékonyságára fiktív példa alapján
Tejtermelés
37 kg tej/nap/tehén
Tömegtakarmány-minőség
JÓ
GYENGE
Kukoricaszilázs, kg/nap
23
23
Lucernaszilázs JÓ
(nyersfehérje: 224 g/kg sza.,
RFV: 174), kg/nap
6
0
Lucernaszilázs GYENGE
(nyersfehérje: 143 g/kg sza.,
RFV: 109), kg/nap
0
6
Egyéb, kg/nap
16,5
16,5
Adag 		
Szárazanyag, kg/nap
22
22
Nyersfehérje, g/nap
3726
3478
Nyersfehérje, % sza.
16,8
16,0
Az alábbi takarmányadag (3. táblázat) arra példa, hogy a rozsszilázs táplálóanyag-tartalma hogyan befolyásolhatja a napi táplálóanyag-bevitelt a
tejtermelés során. A gyenge minőségű rozsszilázst, 10 kg/nap/fejt tehén
adagban etetve, a potenciális veszteség fehérjealapon számolva megközelítően 3,7 kg tej/nap/fejt tehén (100-110 millió Ft/1000 tehén/év).
A többletráfordítás, amivel a kompenzáció végrehajtható, megközelítően
40-45 millió Ft/1000 tehén/év.

3.táblázat A rozsszilázs táplálóanyag-tartalmának potenciális hatása a
tejtermelés hatékonyságára fiktív példa alapján

Tejtermelés
37 kg tej/nap/tehén
Tömegtakarmány-minőség
JÓ
GYENGE
Kukoricaszilázs, kg/nap
20
20
Rozsszilázs JÓ
(nyersfehérje: 192 g/kg sza.),
kg/nap
10
0
Rozsszilázs GYENGE
(nyersfehérje: 100 g/kg sza.),
kg/nap
0
10
Egyéb, kg/nap
16,5
16,5
Adag 		
Szárazanyag, kg/nap
22,1
21,4
Nyersfehérje, g/nap
3770
3398
Nyersfehérje, % sza.
17,0
15,8
A három receptúra – reméljük – segít annak eldöntésében, hogy a
tömegtakarmány hozama és önköltsége mellett mely egyéb szempontok
érvényesítése lenne még fontos a tejtermelés gazdaságossága, valamint
hatékonysága szempontjából: a betakarításkori fenológiai fázis hatással
van a rostemészthetőségre, a szerves anyagok emészthetőségére és
ebből következően az energiatartalomra, valamint a nyersfehérje és az
emészthető fehérje koncentrációjára a tömegtakarmányban. Azok a telepek, melyek a minőség és a korai kaszálás mellé tették le a voksukat, jól
döntenek a tejtermelés és az állategészség szempontjából. Az állatjóllét
és a bendőegészség üzletileg is jó stratégia!

Sikeres tavaszi tömegtakarmány-szezont és jó időjárást kívánunk!
dr. Orosz Szilvia és Matejcsik Márk z

Az anyagcsere-folyamatok monitorozása,
vagyis az időszakos, telepi szintű metabolikus
vizsgálatok jelentősége tejelőállományokban

A

tejelőtehenészetek versenyképességének megőrzésének és a gazdaságos
tejtermelésnek egyik alapja a megfelelő
fertilitás. Ezt nagyon sok körülmény befolyásolja, de talán az egyik legfontosabb a megfelelő
takarmány-összetétel biztosítása. Mivel egy
tejtermelő telepen több, különböző élettani stádiumban levő állat van, így azok célszerű csoportosítása és a csoportok igényeinek megfelelő
összetételű takarmány biztosítása alapvetően
fontos az élettani folyamatok (tejtermelés, involúció, vemhesség stb.) támogatásához.
A korai laktáció idején szinte minden tejelőtehénnél kialakul a negatív energia-egyensúly,
a metabolikus stressz és a megnövekedett

energiaigény miatti zsírmobilizáció, kondícióvesztés. Azoknál a teheneknél, amelyek nem képesek alkalmazkodni ezekhez a
változásokhoz, emelkedik a zsírmobilizáció
következtében felszabaduló anyagcseretermékek koncentrációja a vérben. Ezek közül
a két legjelentősebb a NEFA (nem-észterifikált zsírsavak) és a BHB (béta-hidroxi
vajsav). Ezek kóros mértékű vérkoncentráció-emelkedése hatással van az általános
ellenálló-képességre (fehérvérsejtek működésre) ezáltal az involúciós problémákra, a
ciklusos petefészek-működés újraindulására,
a későbbi szaporodásbiológiai teljesítményre
és a tejtermelésre is. További, nagyon fontos
takarmány-összetevő a béta-karotin. Annak

ellenére, hogy a béta-karotin szerepét és
hatásait, optimális adagját már a ’80-as
években leírták, még ma is nagyon sok
helyen alacsony vagy kórosan alacsony a
tehenek béta-karotin-ellátottsága.

A LEGFONTOSABB PARAMÉTEREK
Nem észterifikált zsírsavak (NEFA)
A nem észterifikált zsírsavak (NEFA) koncentrációja a vérben a testzsír mobilizációjának
hatására emelkedik meg. Minden olyan helyzetben, amikor a szervezetnek plusz energiára
van szüksége, főként az ellést követő negatív
energia-egyensúly (NEBAL) állapotában, saját
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zsírraktárainak lebontásával tudja részben
fedezni ezt az energiaigényt. Energiahiány
esetén a zsírszövetben tárolt zsír mobilizációja
következtében felszabaduló zsírsavak belépnek a véráramba.
A NEFA feldolgozása és energiává alakítása
a máj feladata, de teljesítőképessége véges.
Amennyiben a máj már nem tudja feldolgozni
a nagy mennyiségben felszabaduló NEFA-t,
azok egyrészt ketontestekké alakulnak, másrészt pedig trigliceridek formájában a májban
raktározódnak, így zsírmájat kialakítva. A megnövekedett NEFA-vérkoncentráció közvetlenül
károsítja a petefészek-működést, de bejut
a tüszőkbe is (tehát a ciszták vagy a nem
megfelelő minőségű petesejt kialakulásáért
is felelős lehet) és az immunrendszer sejtjeire
és az embrionális fejlődésre is negatívan hat.
A túlkondícióban lévő tehenek esetében ellés
után fokozottabb a saját zsír- és energiaraktáraik mozgósítása.
A NEFA normál vérkoncentrációja 0,4 mmol/l
alatti. A NEFA vérkoncentrációja nagyon
változékony, gyorsan követi a takarmányozásban/élettani folyamatokban bekövetkező
változásokat.

Béta-hidroxi-vajsav (BHB)
Súlyosabb energiahiány, illetve nem megfelelő takarmány-összetétel hatására ketonanyagok képződnek, melyek megfelelő feldolgozás hiányában felhalmozódhatnak a szervezetben. A ketózis a szervezet szénhidrát- és
zsírforgalmának zavara, főként a zsírraktárak
hirtelen és nagymértékű mobilizációjának
következménye. Az ellés előtt már túlkondícióban levő tehenek esetében a folyamat
gyakrabban és súlyosabb mértékben alakul
ki, mivel az ellést követően nagyobb men�nyiségben, hirtelen történik a zsír mobilizációja. Egy spanyol tanulmány szerint minden
0,25-ös kondíciópont (BCS)-emelkedés az
ellés előtt 2,1-szeresére emelte a ketózis
kialakulásának esélyét (p<0,001), és az ellést
követően minden 0,25-ös BCS-csökkenés az
ellés előtti 1 és utáni 3 hétben megduplázta
a ketózis előfordulási esélyét (p<0,001). Az
ellést követően, a negatív energia-egyensúly
hatására jellemzően a laktáció első két hetében szubklinikai/klinikai ketózis alakulhat ki.
Ez egy igen gyakori metabolikus betegség
a tejelőtehenek esetében, ami az alacsonyabb tejtermelés mellett számos betegséget és csökkenő fertilitást eredményezhet.
A betegség formája gyakran szubklinikai,

ezért a korai felismerés elengedhetetlen. Az
egyes ketonanyagok felhalmozódása számos kárt okozhat. Negatívan befolyásolja az
oxidatív stresszt, a gyulladásos folyamatokat, az immunrendszer működését, további
anyagforgalmi és szaporodásbiológiai megbetegedéseket idézhet elő. A ketonanyagok
megjelenhetnek a tüszőben, és befolyásolják
azok minőségét, így a megtermékenyülésre is
hatással lehetnek, de vemhességvesztést is
okozhatnak. Az emelkedett BHB-koncentráció
az ellenálló-képesség gyengítése miatt növeli
a méhgyulladások számát. A ketózis miatt
emelkedik az elléstől az első ovulációig eltelt
idő, valamint az anovulációs ciszták gyakorisága.
A BHB határértéke vérplazmában 0,8 mmol/l,
ennél magasabb koncentrációban már ketózisról beszélünk, de ennél valamivel alacsonyabb
vérkoncentrációnál kialakulhat szubklinikai
ketózis, mely szintén csökkenti a fertilitást.

Béta-karotin
Már az 1950-es évek óta alkalmazott, természetes ételszínezék, a karotinoidok családjába tartozó vegyület. Élettani hatásaira
a ’80-as években hívták fel a figyelmet.
Nagyjából ebben az időszakban kezdődtek az
állattenyésztésben is az erre irányuló vizsgálatok, melyek sok esetben hiányt mutattak ki
a haszonállatok szervezetében. Főleg a megfelelő, magas béta-karotin tartalmú takarmánnyal lehet biztosítani a megfelelő ellá-

tottságot (pl. jó minőségű szénák, répaszelet), de léteznek különböző takarmányadalékok, nyalósók és injekciós készítmények is
(ez utóbbiak a hatásmechanizmus miatt csak
a vérplazmában emelik a béta-karotin szintet, valójában nem hatásosak a karotinhiány
elleni küzdelemben). A béta-karotin sok élettani folyamathoz nélkülözhetetlen, antioxidáns szerepe is van. Szaporodásbiológiához
köthető hatásai: az involúció, a sárgatest
progeszterontermelésének, a beágyazódás
és az embriófejlődés folyamatának segítése.
A bélfalban felszívódva egy fontos átalakulás
megy végbe, retinollá alakul, mely a biológiailag aktív forma (részben a máj is képes
átalakítani, de ez elhanyagolható mértékű
– ezért nem kellően hatásos az injekciós
készítmény). A nemzetközileg meghatározott
minimumkoncentrációja a vérplazmában 5,5
µmol/l, de a hazai szakemberek már 3,5
µmol/l feletti plazmakoncentrációt is elégségesnek tartják.

Anyagcsere-paraméterek
összefüggése a fertilitással
Involúció
A tejelőtehenek esetében ellés után meginduló tejtermelés és szárazanyag-bevitel
nagyban befolyásolja a szaporodásbiológiai
folyamatokat. Az involúció egészséges lezajlását a NEBAL hátráltathatja. A NEBAL minden
tejtermelő tehénben kialakul az ellést követően, de súlyossága és időtartama változó.

1. ábra: A termékenységet befolyásoló főbb okok (Gábor és mtsai 2016 nyomán)
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Az ellés előtti időszak, a szárazonállás már
önmagában is meghatározhatja az ellés és
az involúció lefolyását. Túlkondíció esetén
(akár takarmányozási hiba, akár a két ellés
közti idő kitolódása miatt) a teheneknél súlyosabb mértékben alakul ki a NEBAL, fokozottabb lesz a zsírbontás (1. ábra), ezáltal
a következményes anyagforgalmi betegségek kialakulásának esélye is sokkal nagyobb
(ketózis, zsírmájszindróma, ellési bénulás,
magzatburok-visszatartás, méhgyulladás).
Zsírmobilizáció esetén a NEFA és a BHB vérkoncentrációi is gyorsan emelkednek, ezzel
további problémákat okozva. A magas NEFAés BHB-koncentráció az ellés körül, ill. az
involúció idején gátolja a méh egészséges
regenerációját, gyengíti az általános ellenálló-képességet, ezáltal gyakoriak lesznek az
involúciós szövődmények (méhgyulladások,
tályogok), ami önmagában is hátráltatja a
ciklusos petefészek-működés újraindulását,
de túlnyomórészt anovulációs típusú cisztákat is okoz. A helyzetet tovább súlyosbíthatja,
ha egyidejűleg béta-karotin-hiány is jellemző,
ugyanis ennek a vegyületnek szintén fontos
hatása van mind az involúcióra, mind pedig
az egészséges petefészek-működésre.

Vemhesülés, vemhességi
veszteségek
Az ellést követően, optimális esetben az ellést
követő 40. nap körül, már megindul a ciklusos petefészek-működés. Az első sikeres
termékenyítések átlagosan az 50-60. nap

után lehetségesek. Kondíciópont alapján a
sovány tehenek nehezebben vemhesülnek,
azaz többszöri termékenyítés szükséges a
vemhesség eléréséhez. Az elhízott tehenek
szintén rontják az állomány szaporodásbiológiai mutatóit, és hajlamosabbak lehetnek
több betegségre. A vemhesülést természetesen rengeteg tényező befolyásolja, jelen
írásban a metabolikus/takarmányeredetű
körülményekre kívánom felhívni a figyelmet
(2. ábra).
Energiahiány esetén a nagymértékben felszabaduló NEFA és BHB a vérkeringésbe
jut, és ott felszaporodhat, aminek következtében bejut a petefészek és méh szövetei
közé is. A petefészekben a tüszőfolyadékban
is mérhető koncentrációt tud elérni, ami
így rontja a petesejt minőségét, szélsőséges esetben az alkalmatlanná is válhat a
megtermékenyülésre. Bizonyos esetekben a
megtermékenyülés ugyan megtörténik, de az
embrió fejlődése nem lesz megfelelő, vagy
a méhbeli környezetre gyakorolt hatás miatt
alakul ki vemhességi veszteség. A petesejten
kívül a tüsző egyéb sejtjeit is károsíthatják
ezek a metabolitok, ami cisztás, ill. egyéb
petefészekképletek kialakulásához, esetleg
anovulációhoz vezethet. Ez különösen igaz
a nyári időszakban, amikor a NEFA és a BHB
vérkoncentrációja szignifikánsan magasabb,
mint télen. A nyáron tapasztalt magas NEFAvérkoncentráció legtöbbször az étvágytalanság és így a csökkent takarmányfelvétel és
energiahiány következménye. Egy vizsgálat

2. ábra: A szaporodásbiológia és a tápanyag-ellátottság összefüggése
(Gábor és mtsai 2016 nyomán)

eredményei alapján a megnövekedett plazma
NEFA és BHB koncentrációja nyáron csökkenti a termékenységet, valamint gyakrabban
alakulnak ki cisztás petefészek-elváltozások
is. A vemhességi veszteség azonban nemcsak a petefészekben megjelenő metabolitok
károsító hatása miatt alakulhat ki, a BHB a
méhfolyadékban is megjelenhet, így direkt
embrió/magzatkárosodást is okozhat. Fontos
megjegyezni, hogy egy petesejt/tüsző érése,
eljutása az ovuláció stádiumáig kb. 90-100
napot vesz igénybe, tehát ez idő alatt a
petefészket ért hatások mind befolyásolják a
fertilitást. Ezért fontos, hogy az ellést követő
NEBAL ne legyen súlyos és elhúzódó, hiszen
az ez idő alatt felszabaduló káros metabolitok
a fejlődő tüszőkben is felhalmozódhatnak, és
károsíthatják azokat, így hatással vannak az
első termékenyítés fertilitására.
A béta-karotin-ellátottságnak szerepe van a
ciklusos petefészek-működésben is (főleg
a sárgatest egészséges működéséhez elengedhetetlen), de a vemhességi veszteségekkel is összefüggésben van. A béta-karotinra
ugyanis nemcsak az egyes élettani folyamatokhoz van szükség, hanem a magzat zavartalan fejlődéséhez is.
Összefoglalva az energiahiány, illetve egyes
takarmányozási hibák (pl. könnyen erjedő
szénhidrátok nagyobb arányban történő etetése) olyan metabolitok felszabadulását eredményezik, amelyek károsítják a szaporodásban részt vevő szerveket. Ennek következtében kitolódik az üres napok száma és a két
ellés közti idő, csökkenhet az első termékenyítés fertilitása, és egyéb szaporodásbiológiai problémák előfordulási aránya emelkedhet
(pl. méhgyulladás, magzatburok-visszatartás,
cisztás petefészekképletek). A béta-karotin-ellátottságra szintén nagy hangsúlyt kell
fektetni, mivel alapvető szerepet játszik főleg
a hámsejtek (méh, tüsző) regenerációjában
és egészséges működésében. A fent részletezett paramétereket legcélszerűbb tavasszal
(március-május), ill. ősszel (október-december) állományszinten (termelési csoportonként) vizsgálni, melynek eredményei alapján
javítható a telepi fertilitás.
Dr. Varga-Balogh Orsolya* z
Dr. Póth-Szebenyi Bettina* z
Dr. Kern László* z
Prof. Dr. Gábor György** z
* Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
** Androvet Kft.
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Gondok a juhtej- és
kecsketejtermelésben – 2020
A tejtermelés alakulása hű képet mutat a kiskérődző-ágazatok helyzetéről,
az elérhető forrásokról, és a nagyon erősen negatív gazdasági hatások befolyással voltak
az ágazat (juhtej és kecsketej) működésére és lehetséges túlélésére.

A

Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület
egy kérdőíves felmérést végzett el aktív tagjai között 2021 januárjában, amelynek keretében a 2020. évre vonatkozó információkat, kialakult vagy meglévő gondokat igyekezett felmérni, a 2019-es
év adataival való összehasonlítás keretében.

rugalmasak, hogy kiszállításra is át tudtak állni, és amelyeknek a kialakult stabil vevői körük továbbra is igényelte a termékeiket. A bevételkiesés 10-30 és 100% között változott a 2019-es év adataihoz képest
– igaz, rendkívüli helyzet következett be, amire az állatok biológiáját
nem lehet átállítani.

A felmérés eredményei érdekes és nagyon is vegyes képet mutattak
a juhtej- és a kecsketejtermelők és -feldolgozók esetében, sőt a kistermelői rendelet hatálya alatt dolgozó és működő, feldolgozással is
foglalkozó termelők talán még nagyobb szélsőségek közötti létet értek
meg 2020-ban.

A 2020. május 1. és augusztus 31. közötti időszak

Az alábbiakban a kérdésenként kapott válaszokat igyekszünk elemezni,
illetve rendszerbe foglalni.

Az első negyedévben bekövetkezett változások
Ebben az időszakban indult el a legtöbb gazdaságban a tejtermelés,
amit a húsvéti állatszállítások, valamint március elején a járvány kitörése miatt bekövetkezett korlátozások és a HORECA-szektor lezárása
egyaránt befolyásoltak.
Emellett sok tejtermelő gazdaság szembesült azzal a ténnyel, hogy a
feldolgozónak értékesített tej mennyiségének korlátozását kérték tőlük,
illetőleg egyes esetekben a feldolgozásra szánt tej átvételét is megállították, mert a rendkívüli helyzetre tekintettel nem tudták a késztermék-tárolókapacitásokat egyik pillanatról a másikra megnövelni.
A termelés és feldolgozás a legtöbb gazdaságban emelkedett, aminek
váratlan hatását úgy igyekeztek az egyes gazdaságokban tompítani, a
bekövetkezett értékesítési korlát keretei között, hogy fejés helyett tovább
hagyták a szaporulatot (a gidákat főleg, de bárányokat is) az anyjuk alatt.
Emellett néhány – főleg kecsketejtermelő – kénytelen lett a kistermelői
rendelet hatálya alatt saját feldolgozásba és értékesítésbe is belekezdeni –
annak minden vonatkozásával és bonyodalmával együtt. Ezzel ellentétben
viszont az évek óta ebben a formában dolgozó, feldolgozással is foglalkozó
termelők esetében jelentős visszaesés is bekövetkezett.
A legtöbb esetben a közvetlen piaci (éttermek, szállodák, piacok) értékesítés (tej és tejtermékek esetében is) jelentős akadályokba ütközött
a HORECA-szektor lezárása és a piacok korlátozottsága miatt. Ez azért
is meghatározó jelentőségű, mert mindkét tej- és tejtermékcsoport fő
felvevőpiaca a HORECA-szektor, amit a piacok és a kiszállítással kiegészített értékesítési lehetőségek nem tudtak kiváltani.
Alapvetően azok a feldolgozással is foglalkozó gazdaságok tudták a
nagyobb arányú bevételcsökkenést elkerülni, amelyek voltak olyan

Az egyes tejtermelők közötti különbségek, ha lehet, még nagyobbak
lettek ebben az időszakban. Azok esetében, ahol stabil, legtöbbször
kiszállítással egybekötött tejtermék-értékesítésre került sor, vagy akiknek önálló, stabil piaci vevőköre és saját piaci standja (standjai, üzletei)
volt, ott a vírushelyzet okozta nyitással párhuzamosan emelkedett a termelés, de a legtöbb más esetben a termelés tovább csökkent. Ez együtt
járt a fejt állatállomány csökkenésével, esetenként a teljes tejtermelő
állomány értékesítésével, vagy a takarmányozás visszafogásával, ami
ugyancsak a tejhozamot csökkentette.
A feldolgozónak való közvetlen értékesítésben a juhtejtermelők kedvezőbb helyzetben voltak, mint a kecsketejtermelők. De ezzel együtt a
termelt és feldolgozott tej mennyisége összességében csökkent. Egyes
esetekben a feldolgozónak való értékesítés nemcsak csökkent, hanem
meg is szűnt.
A közvetlen piaci (tej- és tejtermék-) értékesítés mennyisége (piac,
éttermek és szállodák részére) csak korlátozott számú termelő esetében
emelkedett, az is inkább az előző időszakhoz, mint 2019-hez képest.
A legtöbb esetben 20-80% közötti volt a visszaesés a 2019-es szinthez
viszonyítva.
A bevételekben bekövetkezett változás csak néhány esetben mutatott
pozitív eredményt, a fentiek következtében a bevétel a legtöbb termelő
esetében 30-80%-kal lett kisebb, a 2019-es eredményhez hasonlítva.
A fenti eredmények azért is érdekesek, mert ez volt a nyitott piac időszaka 2020-ban, amikor a piachoz való kapcsolódásban elvileg nem
voltak korlátok.

A 2020. szeptember 1. és december 31. közötti időszak
Bár néhány tejtermelő gazdaság esetében ebben az időszakban érezhető emelkedésre került sor a termelésben, és néhány gazdaságban
stabil maradt a termelés, a legtöbb esetben bekövetkezett a laktáció
előhaladásával is együtt járó csökkenés, amit csak erősített az egyes
feldolgozók (főleg a kecsketej iránti) igényének zsugorodása. A meglehetősen vegyes kép inkább a csökkenést, mint az emelkedést jelzi a
megkapott eredmények összesítése alapján.

www.tejgazdasagiszemle.hu

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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A feldolgozónak való közvetlen értékesítés a juhtej esetében – 2019-hez
és az előző időszakhoz képest – valamennyivel emelkedett, de a kecsketejet tekintve a tendencia inkább negatív előjelű lett.
A közvetlen piaci értékesítés (saját piaci stand, üzlet, éttermek, szállodák) néhány termelő és egy-két feldolgozó esetében emelkedett, de a
kapott adatok 20-50%-os visszaesésről (2019-hez és az előző időszakhoz képest) számoltak be.
A bevételben bekövetkezett változás a fentiek következtében ugyancsak
vegyes képet mutatott. Néhány esetben – akiknek stabil piaci vevőkörük volt – történt némi emelkedés, de a válaszadók többsége jelentős
(10-50%-os) visszaesésről számolt be erre az időszakra vonatkozóan
(2019-hez és az előző időszakhoz képest).

A tejtermelőkénti változások
A teljes 2020-as évet értékelve jelentős és érdemi változások következtek be a tejtermelők esetében. A járvánnyal kapcsolatos piaci kereslet-visszaesés következtében a termelők 20-50%-kal csökkentették a
tejtermelésüket (a szélső érték 5-80% volt), de ezzel együtt a válaszadók mintegy 35%-a nem csökkentette a tejtermelését.
A tej iránti igény kényszerű visszaesése miatt a tejtermelők nagyobbik
hányada csökkentette a fejt állomány nagyságát (a fejt állatok számát),
de a jó piaci körülmények között dolgozó, (kistermelői rendelet hatálya
alatt) saját tejet feldolgozó termelők közül néhány esetben a fejt létszám
bővítésére is sor került.
A tejtermelők döntő hányada nem hagyott fel a tejtermeléssel a fenti
körülmények ellenére sem, bár néhány termelőnél ez is bekövetkezett.
A válaszadók döntő hányada nem számolta fel a tejtermelő állományát,
de néhány esetben a teljes fejt állomány értékesítésére is sor került.

A tejfeldolgozók esetében bekövetkezett változások
A legtöbb tejfeldolgozó esetében a 2020-ban felvásárolt és feldolgozott
tej mennyisége csökkent. A saját tejet (kistermelői rendelet hatálya
alatt) feldolgozó termelők nem vásároltak tejet feldolgozásra a kapott
visszajelzések szerint. Ugyanakkor tudunk olyan, a kistermelői rendelet
hatálya alatt dolgozó (igaz, számunkra adatot nem nyújtó) feldolgozóról,
aki más termelőktől származó tejet dolgozott (dolgoz) fel. Ezek esetében
(a tejtermelőktől kapott visszajelzések szerint) drasztikusan visszaesett
a felvásárlásra felajánlott tej mennyisége iránti igény.
A 2020-ra vonatkozóan összesített adatok szerint 627.692 liter juhtej
termelésére, felvásárlására és feldolgozására került sor, ami 2019-hez
képest csaknem 40 ezer literes visszaesést jelentett. A kecsketej esetében 706.291 liter volt az ellenőrzött keretek között termelt és feldolgozott
mennyiség 2020-ban, ami 40 ezer literrel volt kevesebb a 2019-es adatnál. A felmérés keretében kapott válaszok és adatok a fentieknél lényegesen nagyobb visszaeséseket valószínűsítettek a 2019 és 2020 közötti
összehasonlítás első becslésekor. Ezzel együtt a 2016-os adatokhoz
hasonlítva a termelt, felvásárolt és feldolgozott juhtej mennyisége mintegy 150.000 literrel lett kevesebb 2020-ban. A 2018-ban meghirdetett
tejágazat-szerkezetátalakítást kísérő állatjóléti támogatás az ellenőrzött
körülmények között termelt és feldolgozott kecsketej mennyiségét több
mint 50.000 literrel emelte, ami gyakorlatilag el is veszett 2020-ban.

A kistermelőkénti változások
Külön feldolgoztuk a kistermelőktől kérdéseinkre kapott válaszokat.
A feldolgozónak való értékesítés a legtöbb esetre nem volt jellemző, de
akik tejfeldolgozóknak értékesítettek, azoknál drasztikus lett a visszaesés eredménye (65-100%).
A háztól/telephelyről történő tej- és tejtermékértékesítés aránya intenzíven emelkedett a 2020-as évben – 2019-hez hasonlítva – számos
termelő esetében, ami 70-100%-ot is elért. A legtöbb termelő esetében
azonban jelentős volt a visszaesés ezen a területen is, ami átlagosan
20-40%-os volt (10-80% szélsőérték mellett).
A piacokon való értékesítés nagysága a válaszadók kisebb hányadában
5-20%-ban emelkedett (2019-hez viszonyítva), de a válaszadók döntő
hányada esetében ezen a területen is csökkenés következett be, amely
10-80%-os szélső értékek között változott.

A tejtermelőként fennálló és bekövetkezett gondok
A takarmánybeszerzési gondok minden válaszadó tejtermelőt érintették,
ezek részben a szárazság miatti kiesések és az előrejelzéseknél magasabb árak miatt következtek be. Ennek aránya 35-80% között változott
(2019-hez viszonyítva) a termelők esetében. Ezzel együtt, a válaszadók
mintegy 25%-ánál nem következett be érdemi változás – mert a saját
területen gazdálkodva el tudták látni az állataikat.
A munkaerőhiány a válaszadók mintegy 25%-ánál nem volt jellemző, mert
a tevékenységük a saját és a családtagok munkájára alapozódott. Ezzel
szemben a többség jelentős munkaerőhiánnyal nézett szembe a 2020-as
évben (és a kapott információk szerint ez a gond 2021 elején sem változott).
Az értékesítési, bevételi gondokkal minden válaszadó tejtermelő szembesült 2020-ban – 2019-hez hasonlítva –, amelynek aránya 20-90%
között változott. Sőt, a higiéniai követelmények növekedése miatt bekövetkezett többletköltségek számos esetben növelték a bevételkiesést.
A válaszadók kis hányada nézett szembe fejlesztési források hiányával
2020-ban, ami egyértelműen a bevételek visszaesésének következménye. A kapott válaszok több mint 40%-ánál a fejlesztési forráshiány
elérte a 100%-ot, míg a többi esetben 20-50% között változott.

Következtetések
A juhtej- és kecsketejtermelés érdemi mértékben esett vissza 2020ban, alapvetően a járvány következményeként bevezetett kényszerű
korlátozások eredményeként. Ennek is következménye az erőteljes
gazdasági visszaesés és a forráshiány, ami bekövetkezett az ágazatban.
Ezt a helyzetet csak tovább rontotta a takarmánybeszerzési lehetőségek
hiánya (és a magas ár), valamint a munkaerőgondok jelenléte.
A feldolgozás eredményeként az is megállapítható, hogy a HORECAszektor igényének jelenléte meghatározó jelentőségű a kiskérődzőtejágazat számára. Ehhez kapcsolódik az a tény is, hogy ezen termékek
a vártnál és az indokoltnál kisebb hányadban találhatóak meg a kiskereskedelmi láncok polcain.
Kukovics Sándor – Milisits-Németh Tímea z
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Vietnám tejgazdasága
A Vietnámi Szocialista Köztársaság délkelet-ázsiai ország az Indokínai-félsziget
keleti részén. Területe 331.689 km², lakossága 95 millió fő.

A

z északi országrészt fennsíkok és a
Vörös-folyó deltája, a középsőt hegységek, míg a délit part menti alföldek, fennsíkok, és a Mekong-delta jellemzik. Az ország domborzatát 40–40%-ban
dombok és hegyek alkotják. Északi részén,
a Tonkini-felföld egyes rétegeiben kőszén
található. Az alföld nyugati oldalán húzódik a
tengerparttal párhuzamos Vietnámi-hegység
(helyenként 2500 méteres csúcsokkal). Sok
a kisebb-nagyobb, bővizű folyó. A legjelentősebbek: a Kambodzsa felől jövő Mekong
220 km hosszúságban, északon, a Kína felől
érkező Vörös-folyó 475 km hosszúságban
folyik át Vietnámon. A Vörös-folyó a torkolatától Hanoiig nagy hajókkal is járható.
A két folyó deltái az ország legsűrűbben
lakott, gazdaságilag legfejlettebb vidékei.
Vietnám éghajlata monszun, délen trópusi.
Két évszak van: a száraz, hűvösebb, illetve
a májustól októberig tartó forró és esős.
Nyaranként az Indiai-óceánról délnyugati
monszun, a Dél-kínai-tengerről pedig a délkeleti monszun hatol be. A monszunesőzés
április végétől október elejéig terjedő 5-6
hónapja alatt hull le az évi csapadék nagy
része. Az évi középhőmérséklet a síkságokon és a tengerparton északról dél felé nő,
nagy különbségeket mutatva a két országrész
között. A levegő páratartalma az év során
átlagosan 84%-os. Az átlagos csapadékmennyiség 1200-3000 mm közötti, egyes
helyeken a 4000 mm-t is eléri. A keleti partokon gyakran tájfunok pusztítanak.
Vietnám déli részének természetes növényzete a trópusi esőerdő, ennek jellegzetes
óriásfái a sárkányalmák. Az alsóbb lombkoronaszintben és a cserjeszintben gyakoriak a
pálmák és a bambuszok. Az északi részeken
és a tengerparti hegyvidékek keleti oldalán
monszunerdők nőnek. A sík vidéken az erdőket kiirtották, helyükön rizst termesztenek.
Az ország földrajzi elhelyezkedése annak
politikai viszonyait is befolyásolta, mivel a
több mint 1.200 km hosszú és aránytalanul
keskeny országot nehéz volt egyben tartani.
Az ókorban Vietnám hosszú időre kínai fennhatóság alá került, majd 1885-től a Francia
Indokína része lett. A francia igazgatás a helyi
lakosság elnyomása mellett pozitív eredményeket is hozott, mivel modern oktatási rend-

szert és ültetvényes gazdálkodást vezetett
be, amelynek nyomán dohányt, kávét, teát
és indigót exportáltak. A francia uralomnak a
kommunista mozgalom vetett véget.
1965 és 1975 között jött az amerikai-vietnámi háború, amely a legnagyobb pusztítást okozta az ország történetében, ennek
helyreállítása évtizedeket vett igénybe.
A kommunista párt 1986-ban piaci reformokat vezetett be. Az állam hatalma változatlan
maradt, de lehetővé vált a termelőüzemek
magántulajdona, és támogatták a külföldi
tőkebefektetést. Vietnám gazdasága jelenleg
gyorsan növekszik, ennek alapján az ország
is a „kistigrisek” közé sorolható. A GDPnövekedése 1990 és 2017 között évi 6-8%-ot
tett ki. A közbiztonság jó, komoly higiéniai
problémák nincsenek, már elegendő választék van szálláshelyekből.
Vietnám tejtermelése és -fogyasztása alapvetően különbözik az európai országokétól,
és az utóbbi egy-két évtizedben, egyedülálló
teljesítményként, a termelés volumenét és
korszerűségét illetően szinte a legalacsonyabb szintről a világ élvonalához igyekszik
felsorakozni. Szarvasmarhát az országban
évezredekkel ezelőtt is tartottak, az azonban
elsősorban az igavonást és a hústermelést
szolgálta. A tejfogyasztás később is nagyon
alacsony színvonalon alakult, egyrészt a
buddhista vallás tilalma, másrészt a helyi
lakosság körében gyakori laktózintolerancia
miatt. A takarmánytermő területek szűkössége is akadályozta a tejtermelés felfutását,
mivel az ország területének mintegy 46%-a
terméketlen, 30%-a erdő, a 22,5 százaléknyi
szántóterület pedig a rizs mint alapgabona
megtermeléséhez szükséges, sőt az exportra termelő zöldség-gyümölcs termesztés is
egyre nagyobb területet követel magának.
Vietnám legfontosabb növénye a rizs, amelyből a világ öt legnagyobb exportőre közé
tartozik, ugyancsak fontos növény a kávé is,
amelyből a világ második legnagyobb termelője. Az ország földrajzi fekvése sem kedvez a
tejtermelés fejlődésének, ugyanis a hosszan
elnyúló, keskeny ország ellátását csak több
körzetre osztva lehet megoldani, mivel sem a
tejet, sem a takarmányt nem kifizetődő nagy
távolságokra szállítani. Jelenleg az ország 58
tartománya közül 10 tartomány adja a tejter-

melés 90 százalékát, ezen belül a termelés
50 százaléka Ho Shi Minh város körzetére
koncentrálódik. Az elosztást a hajóval érkező,
importált termékek több kikötőbe irányításával célszerűbben meg lehet szervezni.
Üzemi szintű tejtermelésről Vietnámban
1920 óta beszélhetünk. 1990-re azonban a
nagyvállalatok fejőstehén-állománya 11.000
főre emelkedett, és évente mintegy 36.000
tonna tejet termelt. 2019 végén a nagyüzemek már több mint 300.000 fejőstehenet
tartottak, és egy éven belül az 1,2 millió tonnás, 2025-re pedig a mintegy 1,6
millió tonnás termelés elérését tűzték ki
célul. Egyelőre azonban a vietnámi termelés
a belső fogyasztásnak csak 35 százalékát
képes fedezni. Az importált tejtermékek nagy
része Új-Zélandról, Ausztráliából, az USA-ból
és az EU tagországokból érkezik.
A vietnámi vezetés rájött arra, hogy a
nagyszámú lakosság ellátásához nélkülözhetetlen állati termékek közül a tejtermelés
képes a legnagyobb termékmennyiséget a
leggyorsabban (naponta újratermelődve) és
viszonylag a legkisebb költségráfordítással
előállítani. Ebből kiindulva, az elmúlt 20
évben egy világviszonylatban is példa nélküli
átalakulás kezdődött az ország tejtermelésében, amelynek keretében néhány modern
nagyvállalat versenyre hívta Vietnám tejtermelő kisgazdáit, akik ugyan elaprózva és
meglehetősen primitív körülmények között,
de összesen másfél millió fejőstehenet tartanak. Ebben a versenyben jelenleg – állami
támogatás mellett – a nagyüzemek állnak
nyerésre. Bár a korábbi években kitűzött
ambiciózus célokat nem mindenben sikerült
megvalósítani, és időnként a finanszírozással
is nehézségek vannak, ezért úgy tűnik, hogy
nagyobb a lelkesedés a tervezésben, mint
amennyi energia van a megvalósításban, az
országnak a tejtermelés fejlesztése területén
kifejtett erőfeszítései mindenképpen elismerésre méltóak.
A Vietnam Investment Review tudósítása
szerint a kormány a 90-es évek közepétől
egy ambiciózus termelésfejlesztési tervbe
kezdett. Ennek folytatásaként a legnagyobb
tejtermelő és -forgalmazó vállalat, a Vinamilk
néhány éve, állami támogatással egy 2.600
hektáros területen 4.000 milliárd dong (mint-
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A Vinamilk 8.000 fős telepe Tay Ninh tartományban
egy 50 milliárd Ft) beruházással egy megaméretű tejtermelő telep építését kezdte el,
ahol a tervek szerint 10 éven belül több mint
25.000 fejőstehenet fognak tartani. Ez a
létesítmény a világ 20 legnagyobb tejtermelő
telepének egyike lehet. A Vinamilk vállalat
az országban 12 tejtermelő telepet üzemeltet, amelyeken összesen mintegy 120.000
tejhasznú szarvasmarhát tartanak. A cég a
saját telepein előállított tejen kívül magántermelőktől is felvásárol friss tejet (a teljes
alapanyag-mennyiség több mint 50 százalékát). 2020-ban a Vinamilk 500 nagy hozamú
tenyészüszőt vásárolt az USA-ból, ebben az
évben pedig további 1.200 tenyészállatot
szándékozik behozni az átlagos tejhozam
emelése céljából.
A Vinamilk és a másik nagy tejtermelő és
-forgalmazó vállalat, a TH True Milk telepein
a legmodernebb felszereléseket alkalmazzák,
a tejelőállomány pedig csaknem kizárólag
(részben átkeresztezett) holstein-fríz tehenekből áll, amelyekből az indulóállományt
Új-Zélandról és Ausztráliából vásárolták.
A technológiai berendezések beszerzését és
a tartástechnológia kialakítását az Afimilk
izraeli vállalat szaktanácsadása szerint végzik, ami biztosítja, hogy a vietnámi vállalat
termékei a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfeleljenek.
A legnagyobb vállalatok a tejelőállomány
takarmányozásához friss és besilózott formában különböző fűféléket (köztük elefántfüvet),
abrakként pedig speciális keveréket alkalmaznak, amely utóbbit részben importból
szerzik be. A modern berendezésekkel ellátott, nagyüzemi telepeken kívül több százezer
(1-2 vagy maximum 5-10 tehenes) egyéni
gazdálkodó is termel különböző tejtermékeket az országban. Ezek mennyiségéről és
az alkalmazott (többnyire igénytelen, de alacsony hozamú) szarvasmarhafajtákról azonban megbízható adatok nem állnak rendelke-

zésre. Annyi bizonyos, hogy az így előállított
tejnek csak kis hányada kerül kereskedelmi
forgalomba. A nagyvárosok ellátása kizárólag
a modern nagyüzemekben termelt, illetve
importált tejtermékekre támaszkodik.
Az előállított tejmennyiség nagy részét ivótejként használják fel, emellett (importált tejet is
felhasználva) mintegy 380.000 tonna joghurtot
és fermentált tejterméket, 150.000 tonna sűrített és édesített tejet, továbbá mintegy 20.000
tonna tejport állítanak elő. A sajtfogyasztás az
országban nagyon alacsony szintű, csaknem
kizárólag külföldi cégek állítják elő, többnyire vietnámi alapanyagból és személyzettel.
A legismertebb sajtfélék a Nevető tehén krémsajt és a Tomme Béjo, mindkettő francia, de a
Vietnámban fogyasztásra kerülő mennyiséget
helyben gyártják.

Nevető tehén sajt

Tomme Béjo sajt

A vietnámi tejtermelés további formabontó
kezdeményezése, hogy az import mellett
beindította az exportot is, amelynek megvalósítását az ország tejtermékeinek különleges
minősége tette lehetővé. Több importőr ország
(főleg Délkelet-Ázsiában) rájött arra, hogy jó
minőségű tejet és tejterméket Vietnámból
olcsóbban be lehet szerezni, mint a nagy
beszállító országokból. Ez vezetett oda, hogy
a Vinamilk 2016-ban Kambodzsában 23 millió dolláros beruházással egy modern tejtermelő üzemet épített, amely évente 19 millió
liter ivótejet, 64 millió csésze joghurtot és 80
millió flakon sűrített tejet állít elő. Az üzem
avatóünnepségén a Vinamilk 500 hordó friss
tejet adományozott a szegény sorsú kambodzsai gyerekeknek, 10.000 dollár értékben.
Jelenleg a legnagyobb vietnámi tejfeldolgozó
vállalatok több más országgal (pl. Kínával)
is tárgyalásokat folytatnak tejipari együttműködésről és speciális vietnámi termékek
szállításáról.
A szarvasmarha mellett Vietnámban 2,8 millió
kecskét is tartanak, amelyeknek száma az
utóbbi 4-5 évben mintegy 30 százalékkal
nőtt. A kecskéket főleg hústermelés céljából tartják, de már 204.000 tejhasznosítású
kecske is van, többnyire kisgazdaságokban,
és csak a legutóbbi időben indult meg a
kecsketej begyűjtése és gyermekélelmezésben való hasznosítása. Vietnámban emellett
mintegy 2,5 millió juhot is tartanak, csaknem kizárólag húshasznosításra. A vietnámi fogyasztók azért részesítik előnyben a
kecske- és juhhús fogyasztását, mert azok
szerintük kevésbé veszélyesek a betegségek
esetleges közvetítése szempontjából.
Összefoglalva: Vietnám gazdasága jelenleg
– a liberalizációs politika, a termelőüzemek magántulajdonának engedélyezése és a
külföldi tőkebefektetések támogatása révén
– gyorsan növekszik, közel 8%-os éves fejlődésével a „kistigrisek” közé sorolható.
Tejgazdasága sajátos, befektetési lehetőségekkel vonzza a nagy tejipari országok
beruházásait és tejtermékexportját, mert
csak 35%-os a helyi ellátottsága. Régi marhafajtáik hozama alacsony, ezért a világszintű tejelőfajtákat importálják a termelési és feldolgozási technológiákkal együtt.
A korábbi években kitűzött ambiciózus célokat nem mindenben sikerült megvalósítani,
de az országnak a tejtermelés fejlesztésében
kifejtett erőfeszítései elismerésre méltóak.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Hogyan készítették az ostyepka
sajtot a Csermajori Tanüzemben
az 1930-as években?
A juhtej feldolgozása
Őseink a legelső sajtokat juhtejből készítették, és még ma is elmondhatjuk, hogy a jó minőségű juhtej a sajtkészítés legjobb nyersanyaga.
Juhtejből készülnek a legízletesebb sajtok, vallják még ma is sokan.
Annak, hogy elődeink előnyben részesítették a lágy és félkemény
sajtokat, valamint a túróféleségek készítését, fő oka, hogy a kemény
sajtok általában nagyobb méretűek, kevés volt hozzá a feldolgozható
juhtej, és a hosszú sajtérlelési időt sem engedte meg a nomád vagy a
későbbiekben félnomád legeltetéses vándorló életmód.
A juhtejet nagy fehérjetartalma ideálissá teszi a sajtgyártásra. Emellett
a zsír- és szárazanyag-tartalma is közel kétszerese a tehéntejének.
Az összetételének megfelelően a fizikai és érzékszervi tulajdonságai
is lényegesen különböznek a tehéntejétől. Így nagyobb a sűrűsége.
Viszont a nagyobb zsírtartalom ellenére sem sárga a színe, inkább
fehér, ún. elefántcsontfehér színű. Szaga tiszta, jellegzetes. A sokak
által kifogásolt „birka-”, „faggyú-” vagy „bundaszag” a tisztátalan
tejnyerés és a higiéniai hiányosságok következménye! A juhtej íze
édeskés, kellemes dióbélutóízzel. Az esetleges faggyúíz ugyancsak
a higiéniai hiányosságokkal függ össze. Mivel a juhtej kazeintartalma
magasabb a tehéntejénél, az alvasztáshoz egységnyi tejmennyiségre
több oltó szükséges. A juhtej alvadéka, akár savanyú, akár oltós
alvasztással készült, mindig szilárdabb a tehéntej alvadékánál, és a
savót nehezebben adja le.
A juhokat általában külterjesen tartották szerte a Kárpátok hegyeiben,
és sok helyen még ma is ez a jellemző. Így a fejés, a tejkezelés és
az ezekkel kapcsolatos feldolgozás, sajt- és túrókészítés mindenkor
magán viselte a régi, több évszázados tradíciókat, és így van ez még
gyakran ma is. E helyeken legtöbbször nyers tejből készülnek a sajtok.
Ennek eredménye, hogy a hegyi termelőhelyeken készült sajtok minősége gyakran még ma is vegyes képet ad, mert a legkiválóbb, nem
egyszer a hazai vagy nemzetközi sajtversenyeken rangosan díjazott
sajtok mellett találkozhatunk hibás sajtokkal is.
Hazánkban az első kísérleteket a pasztőrözött juhtejből készült juhsajt területén a Mosonmagyaróvári Tejgazdasági Kísérleti Intézetben
végezték 1938-ban. Üzemi viszonyok között pasztőrözött juhtejből
juhsajtot először a csermajori szakiskola tanüzemében készítettek.
Természetesen a tej alvasztásához már tejsavbaktérium-színtenyészeteket is használtak, és az így készült juhsajtok kiváló minőséget
értek el.

Dobai Gyula tanüzemi vezető leírása alapján végeztem, ahogy az az
1938/39-es tanévben történt.
Az ostyepka készítésének is, hasonlóan a parenyica sajthoz, két szakasza van:
1. Gomolyakészítés
2. A gomolya további feldolgozása
A gomolya készítése során elmarad a savós alvadék utósajtolása.
1. Juhgomolya készítése
A gomolya gyártási módja nagyon régi eredetű. Nevét a cipószerű
alakjáról kapta, de készítik korong alakban is, vagy további feldolgozás
alapanyaként, úgy, mint a parenyica vagy az ostyepka sajt esetében.

A tej minősége
Eredetileg jó minőségű, friss, nyers juhtejből készítették, sok kézműves ma is ezt az utat járja. Több helyen az este fejt tejet éjszaka hűvös
helyen tartják, majd a reggel fejt friss tejjel összekeverik, és ez lesz a
gomolya alapanyaga.

A tej beoltása és alvasztása
A tej alvasztását hosszú ideig üstben végezték, de elterjedt a kádas
megoldás is. A tejet tőgymelegen, vagy 30-33 ºC-ra felmelegítve annyi
oltóval oltották be, hogy kb. 30-35 perc alatt májas alvadék képződjön.

Az alvadék kidolgozása
Alvadás után az alvadék felső rétegét alátakarták, majd sajtkarddal vagy megfelelő hosszúságú éles késsel 8-10 cm x 8-10 cm-es
keresztmetszetű oszlopokra vágták fel. Ekkor 3-4 percet vártak,
majd amikor a savó kezdett kiserkenni, sajtlapáttal „felhúzták” az
alvadékoszlopokat, és kb. 8-10 cm élhosszúságú kockákra vágták.
Ezután hárfával borsó nagyságú rögökre aprították. A továbbiakban
keverték az alvadékot az elősajtolás során, melynek ideje 30-35
perc. Az utómelegítést állandó keverés közben 36-38 ºC-ig végezték.
Közben ügyeltek arra, hogy 5 percenként csak 1-2 ºC-kal emelkedjen
a savós alvadék hőmérséklete. Az utómelegítés ideje kb. 20 perc.
Az utósajtolás elmaradt. Ezután ülepítést végeztek, majd a savó nagy
részét lemerték.
2. Ezután következett a gomolyaalvadék további feldolgozása

Az ostyepka sajt készítése
Eredetileg a felvidéki juhászok készítették. Ma is nyers juhtejből készítik a Tátrában élő szlovák és lengyel juhászok. A sajt készítésének
csermajori változatát, kisüzemi kézműves készítésének ismertetését

Adagolás
Az adagoláshoz fapohárkákat használtak. A fapohárka magassága 150
mm, felső átmérője 80 mm, az alsó átmérője pedig 60 mm. A pohárkát
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annyi alvadékkal töltötték meg, amekkora sajtot akartak készíteni. A
pohárkába töltött alvadékot kissé összenyomkodták, hogy egy önálló
tömeget képezzen.
A pohárkából kiborított alvadéklabdát kézben, a két tenyér között, hólabda készítéséhez hasonlóan, enyhe nyomással kis méretű gomolyává alakították. Ezáltal a savó egy részét kipréselték, és a most már összeálló
alvadéklabdát sajtruhába tették, majd felakasztva csurgatták. Ügyelni
kell a csurgatóhelyiség hőmérsékletére, hogy az alvadék kellőképpen
savanyodjon, és ne hűljön le hirtelen. A csurgatást általában egy napig
végezték. Ekkorra az alvadék megérik a továbbformázásra.

Formázás
A formázáshoz gyakran művészi faragású, két féldarabból álló és
fémkarikával összeszorítható faformákat alkalmaztak. Ezek anyaga
cseresznyefa, jávorfa vagy körtefa volt. A forma leggyakrabban 65
mm magas és középen 80 mm átmérőjű volt. A sajtnak különlegesen
díszített külső mintázatát adó faragás a kb. 1 cm vastag forma belső
felületén volt. A formát kiegészítette két db 3 cm átmérőjű nyeles
tárcsa, a csillag. Ez szintén faragással díszített volt.

Külső: az enyhe füstölés következtében a sajt viaszsárga színű, szinte
kéreg nélküli, az olajozástól szép fényes.
Belső: a felvágott sajt tésztája a juhsajtokra jellemzően fehér, zöldessárga árnyalattal. A tészta a széleken tömött, belül pedig kisebb-nagyobb röghézagok, esetleg erjedési lyukak találhatók.
Állománya: könnyen vágható, omlós.
Szaga: kellemes, füstölt, kissé savanykás.
Íze: kellemesen füstölt, jellegzetesen zamatos, sós, enyhén dióbélutóízre emlékeztet.
Az ostyepka sajt kémiai összetétele hasonló a parenyicáéhoz.
Szárazanyag-tartalma legalább 52%, a szárazanyagra vonatkoztatott
zsírtartalma pedig legalább 50%.
Ha a kézműves sajtkészítés során teljes tejből indították a feldolgozást,
akkor ezeknek a követelményeknek a sajtok bizonyosan megfelelnek.
100 liter jó minőségű teljes juhtejből kb. 17 kg ostyepka sajt készíthető.

A sajtkendőből kivett kis gomolyákat 65-75 ºC-os vízbe néhányszor
belemártogatták, megforgatták, és a két tenyér között alakítgatták
a forma nagyságának és alakjának megfelelően, hogy a két félforma
között minél könnyebben elhelyezhető legyen. Amikor a gomolyácska
alakját nagyjából biztosították, akkor belepréselték a formába, és a
fémkarika segítségével a formát rögzítették. A sajtocskák a forma két
végén szabadok voltak, ide helyezték be a két csillagot. A formában a
sajtok egy ideig benne maradtak, kicsit lehűltek.
Ezután a sajtokat a formákból kiszedték, és hideg vízben tovább
hűtötték.

A sajtok sózása
A sajtokat 18-20%-os sófürdőben sózták 6 órás időtartammal. A sózás
után a sajtokat szikkasztották.

A sajtok füstölése
Ez a művelet hasonlít a parenyica füstöléséhez. Hogy a sajtok eredeti
formájukat és különleges külső, díszített felületüket megtartsák, valamint teljes felületüket átjárhassa a füst, négy, zsinegből készült hálóba
tették, és felakasztották őket. A füstölés gyenge, hideg füstöléssel
történt, keményfa füstjével, 4-5 napig.
Végül a tetszetősséget növelve, a sajtokat étolajjal bekenték.

Csomagolás
Papírban, fonott gyékény- vagy faháncs kosárkában forgalmazták.

Az ostyepka sajt jellemző tulajdonságai
Alak, forma, súly: az alak a mindenkori felhasznált formától függően
többféle is lehet. Leggyakoribb a kissé nyomott vagy hosszúkás orsóalak.
A bepréselt minta a sajtokat nagyon tetszetőssé teszi. Súlyuk kb. 0,5 kg.

Az ostyepka sajt gyakoribb hibái
• Ha a sajtot nyers tejből készítik, kezdetleges tartási, fejési és higiéniailag kifogásolt körülmények között, akkor gyakran lép fel a sajtok
kólis puffadása.
• A nem teljes tejből készített sajtok állománya kissé rágós, szívós
lehet.
• Előfordulhatnak füstölési hibák is, ha nem keményfának füstjét
alkalmazzák, vagy melegen füstölnek.
Felhasznált szakirodalom
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II., Élelmiszeripari és Begyűjtési
Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Budapest 1954.
Dobai Gy.(1938): Az Ostyepka sajt gyártási leírása, Csermajor, 1938.
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Somogyi Imre tejipariszakmérnök-tanár z
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A LÓTEJ (KANCATEJ)
A lótej fogyasztása, annak felhasználási lehetősége napjainkban, hazánkban
csak rendkívül szűk körben ismert. A következőkben szeretném bemutatni,
hogy ez az értékes kincs milyen szerepet tölthet be táplálkozásunkban,
és milyen hagyományai vannak a magyar állattenyésztésben.

A

lótej összetétele: a rendkívül kedvező aminosav-tartalom
alkalmassá teszi gyógyászati, fogyókúrás és kozmetikai
felhasználásra. (Az anyatejet is pótolhatja a kancatej,
nagyon hasonlít az emberi anyatejre, feltűnően alacsony a lipidek
aránya, és magas a laktóztartalma. Korábban széles körben
használták természetes anyatejpótlóként.) A kancatejnek tehát
különleges biokémiai összetétele van, magában foglalja az A-,
C-, E-, B1-, B2-, B6-, B9-, B12-vitamint, valamint a kalciumot,
foszfort, vasat, rezet, mangánt, jódot, káliumot, nátriumot. A
kalóriatartalma 40 kcal/100 g. A kanca teje könnyen emészthető,
és számos esszenciális és nélkülözhetetlen aminosavat tartalmaz.
(L. 1. táblázat)
Szamár-, kanca-, emberi és tehéntej összetétele (g/100 g)
Szamár

Ló

Ember

Tehén

Ph

7,0 – 7,2

7,18

7,0 – 7,5

6,6 – 6,8

Fehérje

1,5 – 1,8

1,5 – 2,8

0,9 – 1,7

3,1 – 3,8

Lipidek

0,3 – 1,8

0,5 – 2,0

3,5 – 4,0

3,5 – 3,9

Laktóz

5,8 – 7,4

5, 8 – 7,0

6,3 – 7,0

4,4 – 4,9

Ha nem dolgozzák fel 2-3 órán belül, a lótej elkezd veszíteni jótékony tulajdonságaiból. Íze szokatlan (a magas laktóztartalomtól
és az alacsony zsírtartalomtól, ami miatt pl. szépségszalonokban
is kedvelt), a tehéntejnél „üresebb”, vízszerű, egészen édes ízű.
A tejivástól idegenkedők kapszulában is felvehetik. A német
Zollman Stutenmilch GmbH, a legnagyobb kancatejporgyártó
Európában több mint 50 éve fejleszti a szárítási technológiát. Az
ezzel a technológiával készített por gyorsan feloldódik a vízben,
és az elkészített tej megegyezik a frissen fejt tejjel, gyakorlatilag
nem változtatja meg táplálkozási és biológiai értékét, szerkezetét,
színét és illatát.
Kazahsztánban, ahol a lótej népszerű ital, a Nazarbajev Egyetem
tudósai azt sugallták, hogy a fogyasztása még a rák kockázatát
is csökkentheti. Megállapították, hogy ez a tej szignifikánsan
több albumint – azaz az emberek számára könnyen emészthető
fehérjét – tartalmaz, mint a tehéntej. Miután felszívódtak, állítólag
ezek a fehérjék segítenek a vérnyomás szabályozásában, valamint
antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ezért a kanca teje felhasználható gyulladásos betegségek, tuberkulózis, magas vérnyomás és néhány rák kezelésére,
mivel a tejfehérje kazeintartalma káros pl. az emlőrákos sejtekre.
A lótejet tartalmazó kozmetikumok kiváló bőrápolók. Egyes különleges bőrbetegségeknél a lótejet és a belőle készült kozmetikumokat együtt használják.

A fogyasztó azonban nemcsak a lótejjel találkozhat, találkozhatna, hanem a kumisszal is. Mint termék, hazánkban történelmileg
általánosan ismert a kumisz mint ősi, a magyarok által fogyasztott
ital. A kumisz a hazai állattenyésztési kultúrában fontos szerepet
játszott, erre utalnak a következők:
A kumisz, a kierjedt lótej élvezete is elterjedt volt hazánkban, mert
a XIII. századbeli oklevelek szerint a jobbágyok az udvarokban,
kolostorokban és apátságokban a kalácsadón kívül kumiszadót is
kötelesek voltak fizetni, sőt ezt az adót külön „kumisz-tárnokok”
szedték be. Sándor István, XVIII. századi magyar író a következőképp írja le a kumisz készítését 1795-ben:
„Minden tejet, mihelyt kifejtik, azonnal kifőzik, és miként kihűl,
nagy bőredénybe töltik. Ebben az edényben még mindig az előbbeni
savanyú tejből egy kis maradék találkozik, melly a frisset kevés idő
alatt savanyúvá teszi... De szinte ebben álla a titok, hogy a tej a bor
ízét megnyerje.”
A kumisz összetétele a következő:

• víz:
• alkohol:
• tejsav:
• cukor:
• kazein:
• zsír:
• szabad szénsav:
• szervetlen szilárd alkotórész:

87,88%
1,59%
1,06%
3,76%
2,83%
0,94%
0,88%
1,07%

A kumisz elnevezés egy nemzetközi szó, vö. angol koumiss, német
kumyfi stb. Végső fokon török eredetű, tejet jelent, a tatárból kerülhetett az oroszba, onnan pedig tovább vándorolhatott nyugatra.
Magyarul az első említése csak 1851-ből való.
A lótej felhasználása, termelése és a vele való foglalkozás illett
az Állatorvostudományi Egyetem Kísérleti Intézetének (Üllő – Dóra
major) tevékenységéhez. Az Intézet ekkor (1990-2000) a vezetésem alatt állt. Ahhoz, hogy foglalkozni tudjak a kancák fejésével,
tanulmányutat tettem Németországban. Több lótejjel foglakozó
farmot látogattam meg. Alapvető tapasztalatok azt jelezték, hogy a
kancák fejése feltétlenül igényli a csikóik jelenlétét. Nevezetesen,
a csikó pár „slukkos” szopása után az állatot eltávolítják, és ezt
követően jön a kanca fejése. Kiválóan alkalmas volt erre a célra a
haflingi ló – a legtöbb helyen ezt a fajtát is használták. A kancatej
ezután került forgalmazásra. Meglepő módon az árban különbség
volt a kézzel és a géppel fejt tej között. Németországi látogatásom
alatt elmondták, hogy megoldódott az a kérdés is, hogy a német
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területen – és most már az egyesített Németországban is – igen
sok farm foglalkozik lótejjel és azzal való gyógyászattal. Minderre
magyarázatot ad, hogy a II. világháború után a hadifogolytáborokban a német foglyok számos bőrbetegséggel küzdöttek. Ezeket a
bőrbetegségeket az akkori kondíciók miatt lehetetlen volt megfelelően kezelni. A lótej felhasználásának egyik német úttörője elmesélte nekem, hogy a hadifogolytáborban kapott tippet arra, hogy a
bőrbetegséget lótejjel lehet gyógyítani. Az elfogyasztott kancatej
meggyógyította a bőrkiütést, és ez adott impulzust ahhoz, hogy
hazatérve elkezdjenek ezzel gyógymóddal foglalkozni. Számos
farmon ma is ezzel foglalkoznak Németországban és Ausztriában
is, a gyógymódért horribilis összeget fizettek a helyi gazdáknak, a
kezelést lovaglással, pihenéssel összekapcsolva alkalmazzák. Ez
ma már igen elterjedt mozgalom, környezetbarát és a szabadidő
kulturált eltöltését is jelenti.
A munkát az Intézetben mi is elkezdtük, a fejés nehezen, de ment,
ez nyilván a kanca vérmérsékletétől is függött. Ebben a tevékenységben német partnert is találtunk, aki vállalta, hogy a hozzá
kijuttatott lótejünket porítja, és azt így is tudjuk forgalmazni. E
munkában segítséget kaptam a kaposvári (akkor még) főiskolától,
Herczog Emiltől. Nagy mennyiségű tejet gyűjtöttünk össze, de
ennek kiszállítása csődbe jutott, nevezetesen az akkori (1999-es)
időjárási viszonyok között a tejünket szállító kamion hófúvásban
elakadt, s mire a feldolgozás helyére került, a szállítmány megromlott. Ez minden számításunkat keresztülhúzta, így a lótejjel
való próbálkozás érdekes, és csak néhány személyen alkalma-

zott, biztató kísérlet maradt. Sajátos értéket képvisel a lótejben
a kolosztrum, azaz a kancák közvetlenül ellés után adott teje.
Ennek összetétele a csikó számára létfontosságú és életmentő. A
Giesseni Egyetem által folytatott kísérletekben az Üllői Intézettel
mi is részt vettünk. Ennek lényege az, hogy a kevésbé értékes, ún.
„közönséges kancáknál” az ellés után közvetlenül nyert kolosztrumot – még sokszor sajnos a csikó élete árán is – fagyasztják,
tárolják. Mindezt azért, hogy a közismerten érzékeny és emiatt
kolosztrum termelésére gyakorlatilag alkalmatlan, nagyon értékes
kancák utódait megmentsék, azaz az említett kancáktól nyert
kolosztrumot használják fel az értékes csikók táplálására. Ebben
a kísérletben intézetünk is részt vett. Sajnos az eredmények ellenére is a vizsgálatok később abbamaradtak.
Tudomásom szerint – egy-két példától eltekintve – ma sem történik az erre alkalmas hazai helyeken nagymértékű lótejfejés, illetve
a tej gyógyászati alkalmazása. Tehát a hazai ökotenyésztők előtt is
példa lehet az, amit a hozzánk legközelebbi osztrák és német falusi
turizmus kínál: a falusi udvar lakói pihenésük alatt a lovaglás mellett a lótej (és a kumisz) gyógyító hatását is élvezhetik, természetesen a lovaglás mellett („Erholung am Stutenmilch-farm” – Pihenés
kancatej-farmon, ez a szabadidő eltöltésének és a pihenésnek
ismert gyakorlata ott).

Dr.Seregi János z
állatorvos, professzor emeritus

FÓKUSZBAN A FAR MHIGIÉ NIA
TŐGYHIGIÉNIA
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Antibiotikumok használata a
tehenészetekben és a tej ellenőrzése

A

z antibiotikumokat több mint 60 éve széles körben használják az
állattenyésztésben a gyakori patológiákra (tőgygyulladás, légzőszervi megbetegedés, újszülött borjak hasmenése stb.). Az
állati eredetű élelmiszerekben előforduló antibiotikum-szermaradványok miatt aggályok merülnek fel a fogyasztókra gyakorolt közvetlen
toxicitás potenciális veszélye miatt. Elsősorban azért, mert az alacsony
antibiotikum-dózisok a rezisztens baktériumtörzsek megváltoztatását és
lehetséges kialakulását, valamint a klinikai antibiotikum-terápia ebből
következő kudarcát eredményezhetik.
Világszerte évente több mint 60 000 tonna antibiotikumot használnak
fel az állattenyésztésben. Az élelmiszermintákban található antibiotikum-maradványokat főleg helytelen adagolás vagy a megfelelő méregtelenítési idők be nem tartása okozza. Az állati eredetű élelmiszerekben,
húsban, tejben vagy tojásban az antibiotikumok túlzott expozíciójának
növekvő kockázata miatt az Európai Unió (EU) országai meghatározták
a 37/2010. sz. rendeletben azt a maradékanyag-határértékeket (MRL),
ami nem befolyásolja a fogyasztók egészségét.
Orvosi szermaradványok az antibiotikumok különféle alkalmazása
miatt kerülhetnek a tejbe, akár közvetlenül (az állatokból) vagy közvetetten (a gazdálkodási és termelési környezetből). Az állatorvosok és
a gazdálkodók teljes felelőssége a megfelelő készítmények kiválasztása és a gyógyszer élelmezés-egészségügyi várakozási időszakának
(É.E.V.I) betartása, a tejben előforduló antibiotikum-maradékok magas
vagy tiltott koncentrációjának elkerülése érdekében. További probléma,
hogy a szermaradványok jelenléte a tejben alacsony koncentrációban is
zavarhatja az erjedést a technológiai sajtkészítés során az indítókultúra
gátlásával.
Az önellenőrzés segít megelőzni a tejkészletek szennyeződését és csökkenteni a hulladékmennyiséget, hisz a tőgygyulladás miatt kezelt tehenek
tejét az antibiotikum-maradványok jelenléte miatt nem lehet tejüzembe
szállítani. Az ilyen tej egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztók számára, és megakadályozza, hogy a baktériumok segítségével sajtot és
joghurtot készítsenek belőle. A kezelt teheneket azonban továbbra is fejni
kell, és időnként ez a tej tévedésből hozzákeveredik az egészséges tehenek tejéhez, ami által az egész tétel szennyeződik. A telepeken az állatok
keveredése is előfordulhat a nem megfelelő munkaerő, esetleg munkaerőhiány következtében, vagy egyéb nem várt esemény hatására, például
az adminisztráció elmaradása miatt a beteg állat az istállóban marad.
Tartálykocsis begyűjtés esetében a szennyezett tej más állományok
tejével keveredik, és akár az egész rakományt szennyezheti. Ha a tartály
tartalmát akár egyetlen kezelt tehén teje is szennyezi, a teljes rakományt
meg kell semmisíteni, és a tartálykocsit speciális tisztításra kell küldeni,
ami késlelteti a következő tejgyűjtést. A gyakorlat szerint sokszor az első
tejvizsgálatot sajnos csak a tejüzemben végzik.
Sokszor találkozom azzal az indokkal, hogy a tejüzem ellenőrzi a tejet,
az állataink pedig nem keveredhetnek, ezért nem tesztelünk a telepen.
Később azonban mégis szükség lenne a gátlóanyag és az aflatoxin M1
tesztjére, ugyanis probléma adódott. Elég egy aprócska hiba, ami csak
a tejüzemnél derül ki, hogy a beszállított tejünket megsemmisítsék. Az
aznapi tej árát már nem kapjuk meg, a megsemmisítési költséget is ki
kell fizetnünk, és az is előfordulhat, hogy néhány napig nem vesznek
át tejet tőlünk. Ha ezeket a költségeket összeadjuk, és összevetjük a
gyorstesztek költségével, akkor látni fogjuk, hogy elenyésző a tesztek
költsége. Nem biztos, hogy az olcsóbb megoldás (az önellenőrzés elhagyása) a költséghatékony megoldás! Az alábbi példában, táblázatban,
egy nemrég történt eset kapcsán ezt számszerűsítve is láthatjuk (a
teleptől a név nélküli közlésre engedélyt kaptam).
A dániai Dr. Johannes Daprà becslése szerint az EU-ban évente
mintegy 6000 teherautó tejet semmisítenek meg az antibiotikum-szen�nyezés miatt. Ez a mennyiség jelentősen csökkenthető lenne a tej
tesztelésével tartálykocsiba töltés előtt, amivel megakadályozhatjuk a
keresztszennyeződést.
Az antibiotikumokkal való visszaélés, a helytelen adagolás vagy a
méregtelenítés elégtelen ideje farmakológiai szempontból aktív mole-

1 kamion tej
0,315 euro/kg = 2.835.000 Ft
(25.000 kg)		
Fuvarköltség 1 euro/km Kecskemét-Brassó 222.480 Ft
Megsemmisítés
1.875.000 Ft
75.000 Ft/1000 kg		
Gyógyszerészeti mosás 115.000 Ft
Tejipar kárpótlása
0,315 euro/kg = 2.835.000 Ft
(25.000 kg)		
1 db Bioeasy 2in1 teszt ára: 585 Ft

2.835.000 Ft-ot
kapunk a tejért
Amit fizetek
a „rossz”
tejért
5.047.480 Ft

360 Ft = 1 euro (Az árak nettó árak)

kulák jelenlétét eredményezheti a friss tejben. Ezért sok országban a
kereskedelemben kapható tejet tesztelni kell az antibiotikum-maradványok fogyasztásának elkerülése érdekében.
Szem előtt kell tartani a használt készítmények élelmezés-egészségügyi várakozási időszakát. Vegyük figyelembe, hogy hiába tartjuk be a
gyógyszeren előírt várakozási időt, télen ez az időszak hosszabb lehet a
hideg időben lelassuló metabolizmus eredményeként.
Ahhoz, hogy megfelelő biztonsággal tudjuk átadni a tejet a felvásárlónak, fontos a tej antibiotikum-maradványának ellenőrzése. Ezt
több módon is megtehetjük, akár a kezelt tehén termelőistállóba való
engedése előtt, vagy tejátadás előtt az elegytej vizsgálatával. Az antibiotikummal kezelt állatok nyomon követésének kiemelt figyelmet kell
szentelni. Érdemes állatorvossal konzultálva, olyan teszteket választani
a szermaradványok kimutatására, amilyen hatóanyagú antibiotikumokat
használunk. Hiába veszünk egyszerű béta-laktám-tesztet, ha az állatunk
tetraciklin, szulfonamid vagy fluoroquinolonok családjába tartozó antibiotikumot kapott. NE csapjuk be magunkat!
Ma már laboratóriumi és helyszíni tesztek is rendelkezésre állnak,
melyek segítségével gyorsan és egyszerűen kimutathatóak a szermaradványok.
A Bentley Magyarország Kft. kínálatában megtalálható a Bioeasy
gyorsteszt-termékcsalád, ami alkalmas orvosi szermaradványok és aflatoxin M1 kimutatására, illetve a hozzá kapcsolódó leolvasókészülékek
is. A teszt könnyen értelmezhető szemrevételezéssel a kontrollvonal
segítségével. Így egyszerűen meggyőződhetünk a tejünk antibiotikum-mentességéről. A tesztek használatához kollégáink
szakmai segítséget
nyújtanak.
Herczeg Emese z
Források:
https://www.biomerieuxconnection.com/wp-content/uploads/2018/04/Tackling-DrugResistant-Infections-Globally_-Final-Report-and-Recommendations.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_
ev_20191015_co07_en.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/395034-antibiotics-analysis-of-fresh-milk-to-beconducted-on-the-farm
Jan Pietschmann 1,* , Dominik Dittmann 1, Holger Spiegel 1, Hans-Joachim Krause
2 and Florian Schröper 1 A Novel Method for Antibiotic Detection in Milk Based on
Competitive Magnetic Immunodetection
Luca Maria Chiesa 1, Federica Di Cesare 1 , Maria Nobile 1,* , Roberto Villa 1 , Lucia
Decastelli 2,
Francesca Martucci 2, Mauro Fontana 3, Radmila Pavlovic 1, Francesco Arioli 1 and
Sara Panseri 1 Antibiotics and Non-Targeted Metabolite Residues Detection as a
Comprehensive Approach toward Food Safety in Raw Milk

26

2021. május

A megbízható tejvizsgálat itt kezdődik!
A BENTLEY MAGYARORSZÁG TAVASZI KAMPÁNYA A TEJTERMELŐKET TÁMOGATJA.

Vásároljon minimum 2 doboz tetszőlegesen választott BIOEASY gyorstesztet,
mi pedig ajándékba adunk egy mikro inkubátort elektromos kábellel és autós töltővel!

Miért pont BIOEASY?
· Mert megbízható eredményt ad

Megrendelését, ajánlatkérését a
labor@bentleyinstruments.com e-mail címen várjuk.
A kedvezmény 2021. május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

· Mert kombinált formái (2 az 1-ben, 4 az 1-ben) egyidejűleg
több orvosi szermaradványt is kimutat
· Mert kiváló ár-érték arányú tesztek
· Mert hosszú ideig tárolható
Bentley Magyarország Kft. I 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com I Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu
Bentley_BioeasyTejvizsgalat_210x147
Tuesday, April 13, 2021 12:55:23 PM
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Csomagolt termékek költséghatékony
címkézése és tömegellenőrzése
Az új fejlesztésű Bizerba kézi címkézőkkel gyors mérés, termékváltás
és címkecsere, kicsi időveszteség, nagy kihasználtság.
Az automata futószalagos címkézőkkel munkaerő megtakarítás,
hatékony termelés, 100 %-os csomagolt termék tömegellenőrzéssel.
A címkéző berendezések központi kezeléséhez és a mérések
rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató szoftverek.
Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség a fix súlyos
termékeknél, kevesebb reklamáció, növekvő bevétel.
Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba Karbantartás egy kézben
a teljes megoldás.
Minőségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam, kiszámítható bevétel
a vállalkozások számára.
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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

A jó tej a
Calf35-el
Beruházási költség tehenenként: 130 Euró
Megtérülési idő: 180-225 nap *
* Ebben a gazdaságban 850 tehén van.
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Fokozott termelés
Egészséges állatok
Jobb tejminőség
Csökkentett gyógyszerbevitel
Csökkentett munkaerőköltségek
A gazdaság egyszerűbb irányítása
Megnövekedett nyereség
Nyugodtabb állattartás

További információért hívja Dr. Székely Lászlót:

+36 20 823 0445

Az
eredmény
közös
munkán
épül.

Tar József
Németországban
készült

TEJGAZDASÁG Kft
Balmazújváros

www.calf35.com

2021. május

www.tejgazdasagiszemle.hu

BRUSSELS-CONTACT Kft., Tel.: +36-70/337-6635; +36-20/478-0880
Használt autóinkat megtekintheti a www.hasznaltauto.hu oldalon vagy előre egyeztetett időpontban személyesen.
Kérésre részletes tájékoztatást adunk és további képeket küldünk. Csak első tulajdonostól származó, újszerű,
kifogástalan állapotú, sérülésmentes autókat kínálunk, kevés kilométerrel.
A km óra állását, a gondozott és sérülésmentes állapotot írásban szavatoljuk. Kérésre 30% önrésszel, kedvező
36-48 hónap futamidejű zárt végű lízinget intézünk magánszemélyeknek is.
SZEMÉLYAUTÓK

Ford Mondeo Turnier 1.5 110 LE
Évjárat: 2018/4 Vételár: 5.490 eFt

Peugeot308 1.6 szürke (metál) 100 LE
Évjárat: 2016/5 Vételár: 2.980 eFt

Peugeot308 1.6 meggybordó (metál) 100 LE
Évjárat: 2015/12 Vételár: 2.980 eFt

https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/ford/mondeo/ford_mondeo_turnier_1_5_tdci_econetic_trend_uj_ara_37_580_eur_abszolut_serulesmentes-16826853
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/peugeot/308/peugeot_308_1_6_bluehdi_active-16825844
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/peugeot/308/peugeot_308_sw_1_6_bluehdi_active_bordo_uj_ara_26_490_eur_serulesmentes_gyari_allapot_afa-s_ar-16832574

KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK

VW Golf VII N1 1.6 90 LE *4 személyes Kishaszongépjármű
Évjárat: 2016/3 Vételár: 3.590 eFt

Ford Fiesta N1 1.5 4 személyes Kishaszongépjármű 75 LE
Évjárat: Vételár: 2.590 eFt

https://www.hasznaltauto.hu/kishaszonjarmu/volkswagen/golf/volkswagen_golf_vii_n1-16827818
https://www.hasznaltauto.hu/kishaszonjarmu/ford/fiesta/ford_fiesta_n1-16828088

Renault Clio IV 1.461 cm³ *4 személyes Kishaszongépjármű 75 LE
Évjárat: 2016/9 Vételár: 2.590 eFt

Renault Clio IV Beige 1.461 cm³ *4 személyes Kishaszongépjármű 75 LE
Évjárat: 2016/6 Vételár: 2.590 eFt

*A 4 személyes kishaszongépjárműveink mindegyike teljesértékű gyári 5 üléssel szerelt,
a forgalmi engedélyben a szállítható személyek száma 4 fő, a fejtámaszok száma ennek megfelelően 4 db!
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