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Precíziós eszközök
használata
a tehenészetekben
A precíziós mezőgazdaság fogalma
a ’90-es években került be a köztudatba, de akkor ez csak a növénytermesztésben alkalmazott gazdálkodást
érintette. Az állattartás esetében a
digitalizáció eleinte csak az állatok
egyedi azonosítását jelentette, de ez
mérföldkő volt a technológiában, mivel
lehetőséget teremtett arra, hogy nagy
létszámú telepeken is nyomon lehessen követni az állatot, és probléma
esetén meg lehessen tenni a minél
korábbi beavatkozást. A precíziós
technológia lényege, hogy rengeteg
adat kerül összegyűjtésre az állatról, a takarmányról és a tartási körülményekről, melyek ismeretében az igényeit jobban kielégítő takarmányt
és környezetet tudunk biztosítani. A precíziós technológia nagymértékben hozzájárul a fenntartható élelmiszer-termeléshez, mivel a hatékony
termelés az állattartás károsanyag-kibocsájtását és ökológiai lábnyomának csökkenését is jelenti.
A legmodernebb precíziós eszközök használata és termelési rendszerbe
integrálása már nem a távoli jövő ígérete, hanem a jelen valósága.
A nemzetközi versenyképesség, a termelés hatékonysága, a humánerőforrás kiváltása már mind megkövetelik a technológiai fejlesztéseket,
a precíziós eszközök minél szélesebb körű használatát. A tőkeerős,
nagyobb területen gazdálkodó cégek élen járnak a technológia meghonosításában, de a kisebbeknél is növekszik az érdeklődés a modern
termelési módszerek iránt.
A innováció a tejelőtehenészetekben a robotika irányába mozdult el,
annak kiteljesedését az oktatási intézmények is segítik. Többek között a
Szent István Egyetem Kaposvári Campusához tartozó tangazdaságában
van folyamatban egy precíziós tejtermelő laboratórium megépítése.
A tehenek fejését, takarmányozását, valamint a trágya eltávolítását és
kezelését is robotok végzik majd. A cél az, hogy a tejelő teheneknek
olyan kényelmes környezetet teremtsenek, ahol a genetikai képességeiket maximálisan ki tudják használni. Vannak tehenek, melyek akár
napi 70-80 liter tejet termelnek, ezeknek az állatoknak már teljesen
más a bioritmusuk, mint a harminc-negyven évvel ezelőtt élt, feleennyi
tejet termelő elődieknek. Az állatok teljesítményének növekedésével az
alkalmazott tartási technológiának is lépést kell tartania. Az egyes munkafolyamatok automatizálásával precíziós jelleggel be lehet avatkozni a
termelési folyamatba, melynek segítségével elkerülhető a gyógyszeres
kezelés vagy éppen az elhullásból származó veszteség. Ha kevesebb
gyógyszert, antibiotikumot kapnak az állatok a termelés során, a
fogyasztók egészségesebb termékekhez jutnak, így ezek a precíziós
technológiák az élelmiszerbiztonságot is növelik.
Beregszászi Miklós z
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A keményítő pótlása a tejelő tehén
adagjában – aszályos szezon után
Idén az ágazatot óriási aszály és hőstressz sújtotta. Még nincsenek országos
adatok, de látható, hogy számos régióban el fog maradni a silókukorica hozama
a sokéves átlagtól. Azokon a területeken, ahol a kukorica még életben tudott
maradni, ott is számolni kell a keményítőhiánnyal és az aflatoxin-szennyezettséggel.
Méréseink szerint több termőterületen olyan rossz volt a szem-szár-levél arány,
hogy még a 60 cm-es tarlómagasság sem hozott megoldást. Az átlagos keményítőtartalom
30% alatt lesz, nem ritkán 20-25% közötti. Mit lehet tenni?

1. ábra Csapadékösszeg 2021. júniusban és júliusban

A 2021. év nyarának időjárása
A nyár első hónapja az 1991-2020-as átlaghoz képest 2,1 °C-kal
volt melegebb, így az országos átlagban a havi középhőmérséklet
a 3. legmelegebbnek számít 1901 óta. Az afrikai eredetű légtömeg
hatására annyira megemelkedett a napi középhőmérséklet, hogy a
hónap második fele egy hosszú hőhullámmá vált, a hőség 40,0 °C-kal
tetőzött Fülöpházán. Ezt is felülírta a július, mivel 8-án a fejér megyei
Adonyban 40,2 °C-ot mértek. A meleg júniust egy drámai július követte, mert az évszázad legmelegebb hónapja volt az egész világon!
A június nagyrészt csapadékszegényen telt az ország legnagyobb
részén. Végül a júniusi csapadékösszeg országos átlagban 15,7 mm-nek
adódott, amely a sokévi átlagnak (72,0 mm) a 21%-a, és egyúttal a
legszárazabb június volt 1901 óta (1. ábra). A legszárazabb tájakon a
szokásos érték alig 10%-a hullott le júniusban! Júliusban és augusztusban némileg változott a helyzet, de több régióban tovább folytatódott a
szárazság, különösen az Alföldön vált kritikussá a helyzet.

A tömegtakarmány-bázis stabilizálása
Azokon a területeken, ahol kevés lett a silókukorica hozama, sőt a cirok
és a szudánifű sem hozott érdemleges hozamot, gond lesz a takarmánybázissal 2022-ben. Ez volt 2007-ben is. A lehetőség a súlyos helyzet
mérséklésére az őszi vetésű és kora tavaszi betakarítású tömegtakar-

mányok termőterületének megnövelése. Az alábbi tömegtakarmánynövények közül azoknak a vetését ajánlom nagyobb területen, melyek a
termőhely és a telepi menedzsment adottságaihoz illenek:
1. Festulolium, olaszperje (kissé már el van késve, de még
megoldható a vetés)
2. Tömegtakarmány típusú rozs
3. Tömegtakarmány típusú tritikálé
4. Esetleg búza, árpa (potenciálisan kis hozam)
Ez volt 2007-ben az olaszperje pillanata, majd 2012-ben
a rozsé. Ezen tömegtakarmányokkal keményítőt nem
tudunk behozni a telepre, de
nagyobb mennyiségben történő etetésüknek kiváló az
élettani hatása, sőt javíthatja
a szaporodásbiológiai eredRozs és tritikálé Szarvason, 2017.
ményeket, következéskép(fotó: Orosz Szilvia)
pen a termelés szerkezetét
(két ellés közötti idő és így a laktációs napok száma is függhet ezen
szilázsok napi etetett mennyiségétől). A festulolium-, olaszperje-, rozsés tritikálészilázs elsősorban a tömegtakarmány-bázis stabilizálására
lehet jó eszközünk, de a keményítőhiányt nem oldja meg.
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A nagytejű csoportban még akkor sem javaslok több keményítőhiányos
kukoricaszilázst etetni, ha sikerülne a rozs- és fűszilázzsal spórolni az üszők
kukoricaszilázs adagjából. Egyrészt e két utóbbi takarmánytípus luxustakarmány az üszőknek, másrészt a több (keményítőhiányos) kukoricaszilázs
ugyan nagyobb keményítőbevitelt jelentene, de végzetes hatással lenne a
rost emészthetőségére, így az étvágyra. Itt más megoldásokat kell keresni.

A szilázsból hiányzó keményítő pótlása
A nagytejű tehén takarmányadagjában lévő, napi
5-7 kg keményítő elsődleges
forrása a szemes kukorica
(száraz dara és nedves kukorica formájában), valamint
a kukoricaszilázs. A szilázs
naponta tehenenként kb.
LKS silózása, 2021. augusztus 24.
3 kg keményítőt szolgáltat
(fotó: Halász Tamás)
(napi 25 kg kukoricaszilázst,
azaz kb. 8,8 kg szárazanyagot etetve tehenenként, 35% keményítőtartalom mellett), míg a szemes kukorica 2-3 kg-ot (napi 4 kg szárított
kukoricadara). Természetesen vannak más komponensek is, mint például HMC (High Moisture Corn), CCM (Corn Cob Mix: szem-csutka zúzalék csuhé nélkül), LKS (Liesch Kolben Schrot: szem-csutka-csuhélevél
zúzalék), a búza, az árpa, a tritikálé vagy a tejesérésben betakarított
gabonaszilázs (10-20%sza. keményítő), melyek szintén tartalmaznak
keményítőt. Ezen források azonban kevesebb keményítőt szolgáltatnak
(1-2 kg/nap/tehén), mint a kukorica. A legfontosabb nedves melléktermék keményítőtartalmával manapság már nem érdemes számolni, mert
az ipari feldolgozás hatékonysága olyan mértékben javult, hogy alig
maradt keményítő a sörtörkölyben, a gurmitban vagy CGF-ben.
Pedig amikor egy szilázs keményítőtartalma 25%sza., akkor 25 kg szilázsból (8,8 kg szárazanyag/nap/tehén) kb. 0,9 kg (jól lebomló) keményítő
hiányzik a nagyobb keményítőtartalmú (35%sza.) szilázs etetéséhez képest.
Hatékony megoldás az
lenne, ha a szárított kukorica mellett nedves kukorica
(HMC- High Moisture Corn)
etetését is beterveznénk.
Két előnye van: kevésbé költséges a tartósítása a száríNedves kukorica fóliatömlőben 2005.
táshoz képest, és kedvezőbb
(fotó: Orosz Szilvia)
a keményítő emészthetősége
(részben) a korábbi betakarítás miatt. Ez lehet finoman (hengerszékkel)
megroppantott nedvesebb kukorica (>30% nedvesség) vagy 2 mm alatti
frakcióméretű szárazabb (kalapácsos darával aprított) dara (< 30% nedvesség, kb. 25%). Ez egy stratégiai döntés a telepen: a nedves kukorica
használatával nagyobb hatékonysággal helyettesíthető a kukoricaszilázsból hiányzó keményítő, és jól kombinálható a szárított kukoricával. Ennek
mértéke (70-75%-os szárazanyag-tartalommal számolva) kb. 1-4 kg/nap/
tehén nedves kukorica (HMC), attól függően, hogy a kukoricaszilázsunk
mennyire keményítőhiányos, mennyit etetünk belőle, és mivel tartósítottuk
a nedves kukoricát. Idén az aszály miatt szükség lehet akár 5-6 kg/nap/
tehén adagban való etetésére, de ez függ a tartósítás módjától és az alkalmazott savkeverék dózisától. Ha a nemzetközi ajánlást figyelembe véve a
darálás mellett tesszük le a voksot, akkor a betárolandó anyag nedvesség-
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tartalmát szigorú határok között kell tartani a szárazabb tartományban (kb.
25% nedvesség, illetve ez alatt) és ebben az esetben propionsav-alapú
keveréket javaslunk alkalmazni, ami korlátozza az etethető mennyiséget
(4-6 liter/tonna savkeverék alkalmazásakor a gyakorlat szerint max. 4 kg
nedves kukorica/nap/tehén). A hurka/siló bontását pedig időzítsük minél
későbbre, mert az idő előrehaladtával a keményítő emészthetősége javul.
Idén célszerű lenne decemberben nyitni a hurkát az új kukoricaszilázs-depó nyitásával egy időben (vagy előtte, de ne utána).
A megfelelő módon elkészített, homogén és jól aprított CCM (Corn Cob
Mx = szem-csutka zúzalék) valamint LKS (Liesch Kolben Schrot =
szem-csutka-csuhélevél = csuhéleveles csőzúzalék) is lehet segítség
ebben az évben. Az LKS német kifejezés, az USA-ban snaplage néven
készítik. Mi az előnye ezen két technológiának a nedves kukoricával
szemben? Nincs szükség roppantóra vagy darálóra (+ traktor, + ember),
nem kell várni a bérvállalkozóra (tehát rugalmasan lehet megválasztani a
szárazanyag-tartalmat és a betakarítás kezdését), az anyag mozgatása
kevesebb munkafolyamattal jár. Összességében: rugalmasabb, a telephez
jobban alkalmazkodó és kevesebb beruházást igénylő technológiák. Idén
más előnye is van: a kis hozamú és keményítőhiányos kukoricaszilázs mellett jól emészthető keményítőt visz be nagy koncentrációban az LKS/CCM
az adagba, és részben pótol szárazanyagot a hiányzó kukoricaszilázsból.
Az LKS (erjesztett szem-csutka-csuhélevél zúzalék), vagy
csuhéleveles csőzúzalék készítéséhez csőtörő adapterrel
felszerelt járvaszecskázót használnak (optimális a 6-8 soros
csőtörő adapter, 12 sor esetében könnyen eltömődik). Egy
Silókukorica Székkutason,
ún. nyaktag szintén szükséges,
2021. augusztus 24.
mely lehetővé teszi, hogy kön�(fotó: Halász Tamás)
nyen felvehesse a járvaszecskázó a csőtörő adaptert. Munkaminőségi követelmény, hogy a zúzalékban
az ép szemek aránya nem lépheti túl a 3-5%-ot (Sipos és Racskó, 2004).
A zúzaléknak 20 mm alatti frakcióméretűnek kell lennie. Ezért nagy előny a
Shredlage techhnológia alkalmazása a szemroppantottság szempontjából!
A silókukorica betakarítása után elkezdhető az LKS betakarítása, de ez függ
a FAO-számtól és a vetési időtől is. A csőzúzalékban található a cső teljes
szem- és csutkamennyisége, a csuhélevél a 80-100%-a és maximum 20%
szár, így a keverék nyersrostartalma 10-15%. A keményítő- és rosttartalmat az is befolyásolja, hogy silóhibridből vagy szemes hibridből történik
az LKS készítése. A szárazanyag-tartalom kb. 50-55% tartományban
optimális (35-38%-os szemnedvesség-tartalomnál), a keményítőtartalom
ekkor kb. 550-600 g/kg sza., a nyersrost-tartalom pedig 70-120 g/kg sza.
(silóhibridnél több, szemes hibridnél kevesebb). Tapasztalat, hogy 40-45%
szárazanyag-tartalom mellett lehet probléma a betakarítással (a kifúvócső
eldugulhat). Szárazabban, 60-65% szárazanyag felett még lehet silózni, de
nehezebb megtaposni, ekkor a fóliatömlő biztosabb megoldás. Silókukorica
esetében (40 tonna/ha potenciális silóhozamnál) 25-27 tonna/ha LKShozam várható (50-55% sza.). Ekkor domináns a zöld szín a szárrészek
miatt. Szemes kukorica esetében (10 tonnás potenciális szemhozamnál)
18-20 tonna/ha LKS-hozam várható. Ekkor már szárazabb és keményítőben
gazdagabb az LKS (sárga színű).
A CCM (erjesztett szem-csutka zúzalék) betakarítása gabonakombájnnal történik bizonyos átalakításokkal. Az átalakítás a hagyományos
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csőtörő adapter felszerelésével kezdődik. A szem-csutka aránya állítható, gyakori hogy a csutkának csak az 50-60%-át takarítják be (mérsékli
a rosttartalmat, ami akkor fontos, ha sertésnek is adják). A csőtermés
80-85%-a szem és 15-20%-a csutka, így a CCM szemaránya 90%.
Csuhélevél nincs benne. A szárat előrehaladás közben füles láncok
ragadják meg, a szárbehúzó hengerek közé az elején kiképzett csigák
vezetik. A behúzóhengerek a szárat nagy sebességgel áthúzzák a törőlécek között, eközben a csövek a szárról leszakadnak. A letört csöveket a
füles láncok továbbítják. A cséplőszerkezetből távozó törmelékből levélleválasztó dobok választják ki a csuhélevelet, ezt kihordócsiga oldalra
hordja, és rendre rakja. A nedvességtartalom 30-40% (sza. 60-70%)
között ideális (26-28% szemnedvesség-tartalomnál), míg nagyobb nedvességtartalomnál a szemek elkenődnek a dobban (Sipos és Racskó,
2004). Várható értékek: a keményítőtartalom átlagosan 550-650 g/kg
sza., a rosttartalom pedig 50-90 g/kg sza.
A csemegekukorica-csuhé szilázs abban az esetben javasolható, ha
aprított benne a csutka. Így is heterogén, ecetesen és alkoholosan erjed
általában, jelentős csurgaléklé képződése mellett. Szárazanyag-tartalma
riasztóan alacsony (átlag: 24%, n=114 minta), keményítőtartalma pedig
mérsékelt (átlag: 123 g/kg sza.; n=114 minta). A nedves alapanyagot
min. 10%-ban abrakkal vagy szalmadarálékkal keverve azonban kiváló
keményítőemészthetőségű, jól erjedő anyagot kapunk.
A gabonafélék keményítőtartalma és a keményítő lebonthatósága
széles tartományban változik (Herrera-Saldana és mtsai, 1990). Az
1. táblázatban a különböző gabonafélék keményítőtartalma és annak
lebomlási sebessége látható.

1.táblázat A vizsgálatban alkalmazott
különböző típusú abraktakarmányok átlagos táplálóanyag-tartalma
(Herrera-Saldana és mtsai, 1990)
Kukorica
Cirok
Búza
Nyersfehérje
9,7
9,8
15,8
%sza.
Keményítő % sza.				
Átlag (n=23)
75,7
71,3
70,3
Tartomány
72-78
68-78
67-77
Lebomlási ráta,
6,4c
3,1d
23,5a
%/óra

Árpa

Zab

11,0

12,8

64,3
60-74

58,1
52-69

8,8c

15,1b

A különböző betűjelek szignifikáns eltérést jeleznek p<0,05
Fisztulás hízóbikákkal végzett in situ (in sacco) kísérletben a keményítő
és a fehérje lebomlási értékének rangsora az alábbiak szerint alakult
(6%/óra bendőpasszázs mellett):
• keményítőlebomlás: zab (98%), búza (95%), árpa (90%), kukorica
(62%), cirok (49%).
• fehérjelebomlás: zab (98%), búza (95%), árpa (91%), kukorica (70%),
cirok (57%).
A kukoricára és a cirokra jellemző, hogy a fehérjetartalmuk nagyobb
mértékben bomlott le, mint a keményítő, ami azt igazolja, hogy a fehérjemátrixnak előbb le kell bomlania ahhoz, hogy a keményítő szabaddá
válhasson. A búza, az árpa és a zab fehérje- és keményítőtartalma
12 óra alatt 98%-ban lebomlott (in situ), ezért megállapítható,
hogy a fehérje és a keményítő nagy része a bendőmikrobák számára hozzáférhető a bendőben. A kukorica és a cirok esetében
a fehérje kevesebb mint 80%-a, míg a keményítő kevesebb mint

66%-a bomlott le, ami azt jelzi, hogy jelentős mennyiségű fehérje és
keményítő áramlik át a vékonybél duodenum szakaszába. A kukoricaszilázsból hiányzó lebomló keményítőt a szárított kukorica és a cirok tehát
nem tudja hatékonyan pótolni. A száraz kukoricadarát (max. 1,5 mm) a
gyengébb bendőbeli lebonthatósága ellenére sem javasoljuk elhagyni,
mert az a védett keményítő forrása az adagban (a védett keményítőből
a vékonybélben felszabaduló és felszívódó glükóz meghatározza a tejcukor szintézisét és ezen keresztül a potenciális tejhozamot). Továbbá
aszályos-száraz évben a szemes tisztításával jelentősen csökkenthető
az aflatoxin-szennyezettség mértéke (míg nedves kukoricában ez nem
oldható meg).
A gabonaféléket (az árpát és a búzát) meg lehet hagyni a tejesérés
végéig, a viaszérés elejéig tömegtakarmánynak (15-20% sza. keményítő), de ezek csak június végétől adhatnak segítséget, ami már késő.
Miközben elveszítjük az emészthető rost és az energiatartalom egy
részét. Ez kevésbé járható útja a keményítő pótlásának.
Az általánosan használt szesz- és keményítőipari nedves melléktermékek sem jelentenek potenciálisan segítséget. A WDG, a kukoricaglutén és az extrahált kukoricacsíra keményítőtartalma jelentős, de a
nedves CGF, a gurmit (kukorica + búza alapú melléktermék), a DDGS
és a sörtörköly keményítőtartalma minimális (<10% sza.). Ezért ne
értékeljük túl az adagban a melléktermékek keményítőtartalmát, mert
az keményítő- és energiahiányt okoz a tehénben.
A mérsékelt keményítőtartalom negatív hatásának ellensúlyozására
további lehetőség a cukortartalom emelése a takarmányadagban. Erről
a témáról egy másik cikkben írnunk bővebben.
A takarmányadag potenciális keményítőforrásai
összefoglalva az alábbiak lehetnek
1. A kukoricaszilázs legyen 35% szárazanyag-tartalmú, megfelelően
megroppantva (min. 70% CSPS), és várjunk 3-4,5 hónapot az első
új depó nyitásával
2. A kukoricadara legyen 1,5 mm alatti frakcióméretű. Napi adagja:
max. 4,5 kg/nap/tehén.
3. Gabonafélék (90-98%-os lebonthatóság): búza, tritikálé, árpa. Napi
adag: általában 1-2 kg/nap/tehén, de keményítőhiányos évben 3
kg/nap/tehén. A cirok is számításba jöhet, de gyenge a bendőbeli
keményítőlebonthatósága.
4. Nedves kukorica silózva: finoman megroppantott nedvesebb kukorica (> 30% nedvesség) vagy 2 mm alatti frakcióméretű szárazabb
dara (< 30%, opt. 25% nedvesség). Napi adagja: 3-6 kg/nap/tehén a
tartósítás módjától és az alkalmazott savkeverék dózisától függően.
5. LKS (szem-csutka-csuhé zúzalék) silózva
6. CCM (szem-csutka zúzalék) silózva
7. Csemegekukorica-csuhé szilázs aprított állapotban és abrakkal vagy
szalmadarálékkal keverve. Nem ideális az erjedése, és mérsékelt a
keményítőtartalma.

Remélem, sokak számára csak érdekes, de nem fontos ez a cikk, mivel
nem volt olyan drámai a 2021-es év számukra, mint a Dél- vagy KözépAlföldnek. Aki viszont a saját bőrén érzi az aszályt, az még talán tehet
lépéseket a helyzet mérséklésére.
Dr. Orosz Szilvia z
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FUTÓMŰFELÚJÍTÁS PROFFESSZIONÁLIS,
DÁN GYÁRTMÁNYÚ KVK KALODÁKBAN
A KVK 800-1-es modell ideális megoldás a szak-

Hidraulikus működtetésű

szerű munkavégzésre, az állatok gyors kezelésé-

• elülső kapu

re, lehető legkisebb stressz mellett. A hidraulikát

• hátulsó kapu

meghajtó 5,5 kW-os elektromotor csupán 64 dB

• dupla mellkasheveder

zajterhelésű. A kaloda rendkívül nagy szilárd-

• a szarvasmarha

ságú, masszív kialakítású a 200 kg testtömegű

munkamagasságba

növendékektől az 1 tonnás tenyészállatok kör-

emelése

mözéséig megbízhatóan használható. Minden

• mandzsettás lábvég

munkapozíció kitűnően megvilágított. Két körmö-

emelés

ző szakember egyszerre dolgozhat egy állaton,

• csülökalátámasztó

így a körmözésre szánt idő az állat rögzítésétől a

munkaasztal előre/hátra-

kiengedésig 5-6 percre rövidülhet. Nagylétszámú

jobbra/balra

tejtermelő tehenészetek részére, előbb vagy
utóbb nélkülözhetetlen lesz ez az állat- és mun-

• elülső vonócsörlő

kaerő-kímélő, hatékony, gyors munkaeszköz.

ÉRDEKLŐDNI:
Tóth Fivérek Kft.
Szegvár

Leholand Kft.
Szegvár

Tóth József

Tóth Zsolt

Dr. Lehoczky János

30-902 8467

30-278 6588

30-9453 764

j.toti1970@gmail.com

tzsolt22@freemail.hu

leholeho@icloud.com
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Sajtmajális a Hangistállóban
A sajtkészítők már ismerik a Hangistállót, hiszen néhány éve, amikor megalakult
az Országos Sajtúthálózat, ennek tagjaként ők a sajtmegálló címet nyerték el,
vagyis többek között sajtos eseményeket is rendezhettek.

R

ibli Ilona csellóművész és férje, Kolozsvári Mihály
mérnök a fővárosból Óbarok-Nagyegyházára költözve találtak egy elhanyagolt régi istállót, amely
egykor a Batthyány gróféké volt, és később a téesz
magtárként használta, ők pedig úgy határoztak, hogy
felújítják, és koncerttermet építenek belőle. Így is lett.

Az első sajtmajálist két éve tartották meg nagy sikerrel,
aztán a pandémia miatt egy év kimaradt, és most idén
került sor a második sajtmajálisra, amelyet a koronavírus miatt csak szeptember 4-5-én rendezhettek meg.
A rendezvényre kézműves sajtkészítőket hívtak meg,
hogy a kézműves termékek közvetlenül juthassanak el
a fogyasztókhoz. Sajtosoknak volt közönségdíj és egymás közötti szakmai díj, a családi program legfiatalabb
résztvevőinek, a gyermekeknek pedig sajtos rajz- és
meseverseny, fajátékok, ügyességi játékok, valamint
lovaglási lehetőség nyílt.
Kép és szöveg: Bódi Ági z

Bolya Gergely közönségkedvenc sajtos
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Az Agrometal cégcsoportnak jutott a megtiszteltetés, hogy
tejüzemet építsen Törökszentmiklóson a LAC Holding beruházásában.
A tejüzem önálló vízforrással és víztisztítóval rendelkezik.
Az üzem teljes egésze megfelel a korszerű nagyüzemek megvalósítására érvényes előírásoknak. Az üzem napi 30000 liter
tej teljeskörű feldolgozására alkalmas. A korszerű technika
minőségével és költséghatékonyságával hozzájárul a versenyképes tejkészítmények előállításához és értékesítéséhez,
a gyönyörű belső környezet pedig versenyképes munkahelyeket biztosít a munkavállalóknak.

A beruházást több éves előkészítő tárgyalássorozat előzte
meg, aminek során egyre bővült a gyár mérete és komplexitása, szervezettségi szintje és ezekkel a gyártandó termékek
köre is.
A tejüzem tejellátását a fejőrobotokkal felszerelt istállókból
érkező friss tej biztosítja, megvalósítva a tejfeldolgozás
kiegyensúlyozottságát és a stabil tejhátteret.

Az üzemben gyártható termékek:
– különböző zsírtartalmú ivótej 0,5-1,0 literes
PET palackba vagy dobozba töltve
– natúr vagy ízesített joghurt pohárba töltve
– kefir pohárba, dobozba, flakonba töltve
– vaj gépi csomagolással
– tejföl pohárba töltve
– gyúrtsajt fóliába csomagolva
– túró gépi csomagolással

www.tejgazdasagiszemle.hu
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Strautmann takarmánykeverő-kiosztó kocsik
A TÖKÉLETESEN HOMOGÉN TAKARMÁNYKEVERÉK JELENTŐSÉGE!

A

tejelő és húshasznú szarvasmarha tartásában a TMR-készítés precíz, hatékony eszköze és az állattartó-telepek
nélkülözhetetlen munkagépe egy Strautmann
takarmánykeverő-kiosztó kocsi. A kiemelkedő
technológia, a megbízhatóság és a hatékony
működtetés nélkülözhetetlen egy mai gazdaság mindennapjait illetően. A kérődzők emésztése szempontjából alapfeltétel a lehető leghomogénebb mix készítése. Ezzel el tudjuk érni,
hogy az állatoknak minimális szinten lehessen
esélyük a válogatásra. Egyszerre, egy harapással tudják felvenni a tömegtakarmányt és
az abrakösszetevőket, így a kérődzés, a bendő
a leghatékonyabban tud működni. Amennyiben
folyamatosan szinten lehet tartani a takarmányfelvételt, úgy javul a takarmányhasznosulás. Nő a tejtermelés, a súlygyarapodás, és
közben csökken az anyagcsere-problémák
kockázata (acidózis, ketózis)!
A Strautmann termékkínálatának jelentős
részét a Verti-Mix névre keresztelt, takarmányozást végző, különféle méretben, 4 m³-től
45 m³-ig gyártott, egy, két, valamint három
keverőcsigás vontatott takarmánykeverők és
a nagyobb gazdaságoknak kínált önjáró, egy,
illetve két keverőcsigás 11 és 20 m³ közötti
takarmánykeverő-kiosztó kocsik teszik ki.
A kínált Verti-Mix takarmánykeverő-kiosztó
kocsik között bármilyen gazdaság megtalálja
a méretének és elvárásainak leginkább megfelelő kiosztókocsit.
A Strautmann Verti-Mix takarmánykiosztó
kocsik vertikális kialakítású keverőcsigákkal
készülnek. A vertikális keverőcsigáknak számos előnyös tulajdonságuk van a hagyományos horizontális keverőcsigás rendszerrel
szemben. Használatával nem roncsolódik a
takarmány, maximálisan megőrzi a struktúráját. Nem tömöríti a takarmányt a keverés
során, ideálisan laza keveréket hoz létre. Nagy
mennyiségű takarmánykeverék is gyorsan
elkészül, és a kialakításánál fogva lehetőséget
biztosít többféle kiosztási mód alkalmazására,
de az sem elhanyagolható, hogy a teljesítményigénye is jóval kisebb.
A Verti-Mix-sorozat kúp formájú tartályai 17
fokos tartályszöggel rendelkeznek, és kétféle
magasságú oldalfalbővítéssel is kiegészíthe-

tők. A bővítéssel a meglévő modell kapacitását is hozzá tudjuk igazítani a bővítésre
kerülő állatállományhoz is. A 2017. évben
került bevezetésre az új Vario² keverőcsiga.
Az új csigának 8%-kal kisebb a hajtásienergia-felhasználása, és egyedi késállítási lehetőséget biztosít minden takarmányféleséghez.
Háromféle késváltozattal szerelhetők fel a csigák. A normál kések vegyes (szálas- és szilázs-) takarmánynál alkalmazhatóak előnyösen, a szalmavágó késsel a hosszú szármaradvány-struktúrát megőrizve, vegyes, magas
szalma- és/vagy szénatartalommal rendelkező
takarmány aprítása-keverésére optimális, a
bálabontó kések pedig tökéletesen alkalmazhatók a gyors, hatékony bálabontásra.
A jó keverés, keveredés nagyon fontos a
homogén takarmánykeverék (TMR) elérése
miatt, mivel:
• Minden állat ugyanazt a keveréket kapja
3 Teljesen egységes az állományetetés,
kiszámíthatóság
3 A szarvasmarha nem tud válogatni
3 Minden állat számára ideális a takarmányozás
3 A betegségek kockázata minimalizálható,
egészségesebb az állomány
• Minden etetéskor ugyanaz a takarmányminőség kerül kiosztásra
3 A tehenek nem küzdenek a jobb minőségű
takarmányért
3 Nyugodt, egészséges az állatállomány,
növekvő stabil tejhozam
• Gazdaságos és hatékony. Nagyobb
mennyiségű takarmány keverése rövidebb idő alatt lehetséges, és maximálisan homogén a takarmány.
A Vario² csiga kiegészíthető kettő darab mágnestalppal, amivel az idegen fémanyagokat kiválasztva az állatállomány egészségét
óvhatjuk meg. Mivel a megfelelő tejhozamhoz
és a hatékony működéshez optimális takarmány-összetételre van szükség, a keverési
arányok pontos betartását segíti a PTM mérlegrendszer, amely modelltől függően hatféle
kivitelben érhető el, mellyel adatot, információt
és folyamatos kontrollt érhetünk el.
Általánosságban elmondható, és korunkban,
a XXI. században még inkább érvényes, hogy
jelentős megtakarítások és működési haté-

konyság érhető el, amennyiben megfelelő
adattal rendelkezünk. Így az adat alapvető fontossággal bír mindennemű tevékenységünkre,
és ebből adódóan az adat = információ, és
amennyiben ezt megfelelően tudjuk használni,
akkor haszon lesz belőle. Az alapvető adatigényünket pusztán a működésünk során tapasztaltak rögzítésével akár egy kockás lapra leírva
is ki tudjuk elégíteni, melyből egy olyan információcsomagot tudhatunk magunkénak, amit
egy kis odafigyeléssel haszonná, működési,
termelékenységi haszonná tudunk fordítani.
Információ: A jelenlegi gyorsan változó piaci
viszonyok gyors felismerést és gyors reakciót
követelnek minden gazdától, amihez elengedhetetlen az adat, melyből a számunkra fontos
információk tömkelege nyerhető ki. Adat
vonatkozásában fontos, hogy mind a munkára fordított idő, mind a felhasznált takarmány
mennyiségének megállapítása, mind pedig a
termelékenység növelése érdekében rögzítve
legyen a termelt tej mennyisége, az állataink
súlygyarapodása. A kinyert információkat
megfelelően kell tudnunk használni, mel�lyel működésünket tudjuk a hatékonyság
irányába terelni, legyen az költséghatékonyság vagy működési hatékonyság, esetleg
termelési hatékonyság. Mert az adatokból
kinyert információk lehetőséget biztosítanak
a hatékonyabb munkavégzés elérésére, ami
gyorsan haszonhoz vezet.
Haszon: Az, hogy folyamatosan kontroll alatt
tudjuk tartani működésünket (rövidebb keverési idő, kisebb teljesítményigényű traktor
használata, állatonként meghatározott receptúra, felhasznált takarmány mennyisége), és
az általunk használt gépek, eszközök beszerzésénél arra is figyelmet fordítunk, hogy
működésük kapcsán a legtöbb adatot tudjuk
begyűjteni, amiből egyre több információt
tudunk meg saját működésükről, gyorsan
jövedelmező haszon formájában fog megtérülni számunkra.
Egy Strautmann-gép beszerzése a megfelelő kontroll megtartása mellett igen rövid
idő alatt – akár 2-3 éven belül – megtérülő
beruházássá válik, úgy, hogy mindennapi
működési folyamatainkat egyszerűbbé és
könnyebbé tettük.
z
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Hegedűs Imre, az etyeki sajtmester
Etyek nagyközséget Budapest szőlőskertjének is nevezik, annak ellenére, hogy a település
Fejér megyéhez tartozik. A megtisztelő jelzőt azzal érdemelte ki, hogy a fővárostól csupán
26 kilométer távolságra van. Az Etyek-Budai borvidék központja komoly szőlőművelési,
bor- és pezsgőkészítési múltra tekint vissza, melynek egyik legfőbb történelmi
mozgatórugóját a Mária Terézia által betelepített svábok szorgos munkája alapozta meg.

H

egedűs Imre mára már országos
gozó üzem épült, ott is valamennyi eszközt látni,
hírű, sikeres sajtmester, ki a Magyar
használni akartam, így keveredtem oda egy
Sajtkészítők Egyesületének az alelnöke.
háromszáz literes sajtkádhoz. Tudni akartam,
A Szolnok megyei Csorba tanyavilágában tölhogy mi miért van ott, mi a célja, és persze
hogy hogyan is működik. Aztán egyszer csak azt
tötte gyermekkorát, tízen voltak testvérek, ő
vettem észre, hogy hobbimmá vált, hogy sajtot
volt közülük a legfiatalabb. Előfordult, hogy a
készítsek, eleinte heti egy napot töltöttem ezzel,
tanyaudvaron a szomszéd tanyákon élő gyerkésőbb jóval többet. Hosszú idő kellett ahhoz,
mekekkel együtt harmincan is hancúroztak.
hogy ehető legyen a sajtom.” Aztán később
Édesapja az akkori állami gazdaságban tejkezekiderült, hogy a nagyapja egy uradalomban dollőként dolgozott. A gimnázium harmadik osztályába járt, amikor a gondtalan gyermekkor egén
gozott tehenészként, ahol fel is dolgozták a tejet,
viharfelhők kezdtek el gyülekezni. Megbukott
vajat, tejfölt, túrót és sajtot készítettek. Ettől az
német nyelvből, és a pótvizsgára sem készült
örökségtől motivációt kapott, és mindennapos
fel. Mivel apja szigorú ember volt, számítani
elfoglaltsága lett a sajtkészítés. Délelőtt a céget
Hegedűs Imre sajtmester Kovács
Lászlóval, a Magyar Sajtkészítők
lehetett arra, hogy ezt a magatartását kemény
irányította, délután meg sajtkészítéssel foglalkoEgyesületének elnökével
retorzió követi, ennek kivédésére otthagyta a
zott. Beleszeretett a sajtkészítésbe, mely szereszülői házat, és a fővárosba indult szerencsét
lem foglyul ejtette. Felhagyott a cégvezetéssel,
próbálni. Segéd- és betanított munkásként több munkahelyet is kipróbált, és a sajtkészítésben látja kiteljesedni az életét. A francia sajt minőségét
majd a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság takarmánygyárában helyezkedett akarja elérni egy jellegzetes magyar sajttal, hazai ízvilággal. Mindent megel fizikai munkásként. Az érettségi után elvégezte a Hódmezővásárhelyi tesz céljának eléréséért, bámulatos munkabírással tör előre álmai sajtjának
Állattenyésztési Főiskolát, majd továbbtanult Debrecenben, ahol takar- megvalósítása felé. Számos sajtkészítési fórumot szervezett már, köztük
mányozási szakmérnöki diplomát szerzett, melynek birtokában később olyanokat, ahol nemzetközileg is elismert francia és olasz sajtkészítőktől
a takarmánygyártó üzem igazgatója lett. A rendszerváltás után, volt volt lehetőség gyakorlati tapasztalatokat átvenni. A mestervizsgatanfolyam
munkatársával és barátjával sikerült tulajdonrészt szereznie a Bicskei Mg. elsajátítását is fontosnak tartotta ismereteinek bővítéséhez, és 2020-ban
tizenhárom társával együtt a sajtmester kitüntető cím tulajdonosa lett.
Zrt.-ben, több évig annak igazgatója volt.
A sajtkészítés iránti vonzalmának kialakulásáról a Sajtfogások című Önmegvalósításának fontos állomásához érkezett el az Etyeken létrehozott
könyvben így nyilatkozott: „Világéletemben szerettem az eszközökkel, sajtműhely és sajtérlelő létrehozásával.
szerszámokkal, gépekkel bánni. Mikor korábbi munkahelyem, a tejfeldolBEMI z

Hegedűs Sajtműhely Etyeken
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IX. Sajtmustra Etyeken
Harmadik alkalommal került megrendezésre szeptember 4-én Etyeken
a Magyar Sajtkészítők Egyesületének Sajtmustrája. A Gasztrosétányra látogatók
az etyeki borok mellé kézműves sajtokat is kóstolhattak.

Sajtműhely előtti terasz

A

z idei sajtversenyen 43 termelő közel 100 termékmintával nevezett. A szakképzett sajtbírák a legjobb magyar sajtokat idén 11
arany, 12 ezüst és 6 bronz minősítéssel díjazták. Az év sajtja
díjat a Szarvasi Agrár Zrt. Cervinus Superiore terméke nyerte el.
Arany minősítésben részesült a Vászolyi Sajtmanufaktúra Balaton
sajtja, a Paraszt Sajt Svájcer terméke, Hanufer Balázs 4 hónapos
Pásztor sajtja, a Csíz Sajtműhely Camembert jellegű lágy sajtja, az
Ezüst Kecske Sajtmanufaktúra Natúr Kecskekrémsajtja, Riepl Tibor
Füstölt gyúrt sajtja, Gombai Endre és Paksi Márta Parenyicái. KékesiAntal Mária Natúr joghurtjának, valamint Szűcs Richárd – Joli natúr
joghurtjának szintén arany minősítést ítélt a zsűri.
Ezüst minősítést kapott ADÓ-ZOO Kft. kecsketejből készült joghurtja, Németh Balázs Tekergő sajtja, Agria Sajtmanufaktúra füstölt
parenyicája, Maszlik Családi Gazdaság füstölt gomolyája, Csancsár
Sándorné natúr joghurtja.
Melis József kefirjét, Mocskonyi Rea érlelt kecskesajtját, a Bikácsi
Sajtműhely friss sajtját, Debreczeni Ildikó parenyicáját, az Agria

A moderátor mellett Reményik Kálmán, Ficsor Árpád,
Mautner Zsófia és Csirmaz István

Sajtmanufaktúra trappistáját, a
Maszlik Családi Gazdaság, Palóc
sajtját bronzéremmel díjazták.
Amíg a zsűri végezte a sajtok vizsgálatát, hogy a sajtkészítők visszajelzést kapjanak
arról, hogy hol tartanak termékeikkel a minőségi sajtkészítés
Sajtmester és az érlelődő sajtok
követelményeit illetően, addig
Reményik Kálmán közgazdász-sajtkészítő a Vászolyi Sajtmanufaktúra vezetője "Árképzés és
önköltségszámítás a kézműves sajtok esetében" című előadását
hallgathatták.
Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor, ahol az alábbi
résztvevők választ kerestek arra, hogy mennyit ér a magyar sajt, mi a
gasztronómiában betöltött helye és szerepe.
Mautner Zsófia (blogger, Chili és Vanília gasztroblog)
Csirmaz István (sajtkereskedő, Culinaris)
Reményik Kálmán (sajtkészítő, Vászolyi Sajtmanufaktúra)
Ficsor Árpád (sajtkészítő, Paraszt Sajt)
A beszélgetés eredményeként arra jutottak, hogy a magas minőségű
kézműves sajtot nem lehet csupán alapélelmiszerként értelmezni,
minden sajtban egy egyedi történet rejlik, mely a termelőről, az adott
tájról, az állatokról és a sajtkészítőről szól. Egy jó kézműves sajt komplex élményt nyújt a fogyasztó számára – hangzott el a bölcs összegzés
a IX. Magyar Sajtmustra szakmai napján.
A kézműves szakemberek körében a legnagyobb érdeklődést kiváltó
esemény a sajtérlelő megtekintése volt, melyet Hegedűs Imre sajtmester a tőle megszokott szakmaisággal és kellő empátiával adott elő,
utat nyitva ezzel a kézműves sajtkészítés következő stációjának, mely
a sajtok érlelésének a jelenleginél nagyobb figyelmet kíván fordítani.
Beregszászi Miklós z

13

www.tejgazdasagiszemle.hu

A köményes sajt

A

köményes sajt a félkemény sajtok közé tartozik, azon belül a
gyúrt sajtok csoportjába. A gyúrt sajtok készítési módja abban
különbözik a többi sajttípustól, hogy a kádban kidolgozott
alvadékot gyúrják. A gyártási mód hasonlít a cheddar jellegű sajtokéhoz, azzal a különbséggel, hogy az alvadék őrlése (darálása) elmarad.
Közülük a hazai köményes sajt a legismertebb. Azért írok most ennek
a sajtnak a kézműves készítéséről, mert ez egy tipikusan sovány sajt.
Mivel a magyar sajtok zöme zsíros vagy félzsíros formában készül, ezért
ez a sajt több figyelmet érdemelne a korszerű táplálkozást illetően.
1. A termék meghatározása
A köményes sajt tehéntejből tejsavbaktérium-színtenyészet, alvasztóenzim, kalcium-klorid, konyhasó és fűszerkömény hozzáadásával,
valamint az alvadék mosásával és gyúrásával készített, félkemény,
jellegzetesen ízesített, gyengén rúzzsal érő, röglyukas, sovány sajt.

6. A kézműves előállítás jellemzői

Alapanyaga: kifogástalan minőségű, friss tehéntej, melynek legfeljebb
7,5 SH° a savfoka.
2. Felhasználható anyagok
A sajttej zsírtartalmát 0,9%-ra állítják be hagyományosan. A kézműves sajtkészítőnek nem kötelező beállítani a kádtej zsírtartalmát,
a. tehéntej
ha teljes tejet dolgoz fel, mert a kész sajtja úgyis meghaladja az előírt
b. tejszín
szárazanyag- és a szárazanyagra vonatkoztatott zsír%-tartalmat.
c. sovány tej
A tejet pasztőrözik tartályszerű hőkezelő berendezéssel 63-65 °C-on,
d. tejsavbaktérium-színtenyészetek
30 perces hőn tartással, vagy 72-74 °C-on 20-40 sec hőn tartással,
e. Brevibacterium linens színtenyészete
utána 30-32°C-ra hűtik. Nyers tejből is készülhet a sajt, de azt fel kell
f. rennin (oltó-) vagy más megfelelő alvasztóenzim
tüntetni!
g. víz (ivóvíz-minőségű)
A tej alvasztását és az alvadék kidolgozását a legcélszerűbb sajtkészíh. kalcium-klorid
i. étkezési só
tő duplikatúrás sajtkádban végezni.
j. fűszerkömény
A kádtej előkészítése során a tej feljavítása céljából, ha szükséges,
5-10 g kalcium-kloridot adagolnak 100 liter tejhez. Emellett beoltás
3. A sajt mérete és tömege
előtt a tejet sajtfestékkel színezik is, hogy a tejnek az évszakoktól függő
Alak
Méret, cm
Tömeg, kg
takarmányváltozások okozta színbeli eltéréseit kiegyenlítsék. A kádtejet
átmérője: kb. 28 cm
		
0,5- 0,6% vajkultúrával érlelik 0,2 SH° emelkedésig.
korong
5-6 kg
		
magasság: 8-9 cm
A kádtej beoltását 28-29 °C-on annyi oltóenzimmel végzik, hogy kb.
50-65 perc alatt alvadjon meg.
Ma már hasábalakban is készítik.
4. Összetételi követelmények
Szárazanyag-tartalom, legalább, % (m/m): 45,0
Zsírtartalom a szárazanyagban, legalább, % (m/m): 20,0
Ha a kézműves sajtkészítő nem állítja be a kádtej zsírtartalmát, mert
teljes tejből indul ki, és nem jelöli meg a terméken a zsírfokozatot, akkor
a követelményeknek eleget tett.
5. Érzékszervi tulajdonságok
külső
a kéreg fizikai
állapota
a kéreg bevonata
a sajttészta
színe
állomány

lyukacsozottság
szag
íz

Alakja korong, kerülete kissé kidomborodó.
Kérge teljesen zárt, vékony, egyenletesen elosztott,
ritkán álló köménymagszemekkel.
Aranybarna színű, gyengén rúzsos.
Sárgás, egyenletesen elosztott, ritkábban álló
köménymagszemekkel.
Nem teljesen összefüggő, kissé rideg, de nem
túrós, rágáskor könnyen elomló. A sajtfurat nem
hajlítható, kissé morzsálódó.
Szabályosan elosztott, nem túl sűrű röglyukakkal.
Tiszta, kissé savanykás, sajtos, köményes.
Tiszta, kissé savanykás, sajtos, érezhetően köményes.

Az alvadék kidolgozása
Elősajtolás
A viszonylag lágy alvadékot hárfával először 1 cm élhosszúságú kockákra aprítják, majd addig kevergetik, amíg az alvadékrögök kellően
szétválnak. Ezután a savó egyharmadát csírátlanított szűrőn keresztül
lemerik vagy leszívatják.
Utómelegítés
Ezt a műveletet az alvadék mosásával együtt végzik. A mosást előzőleg
felforralt, majd kb. 34-35 °C-ra lehűtött, ivóvíz-minőségű vízzel végzik.
A mosóvíz mennyisége annyi legyen, hogy a savó savfoka 3,6-3,8 SH°ra csökkenjen. Ez a savós alvadék kb. 1/3 része.
Utósajtolás
Ennek során a savós alvadékot kb. 15 percig kavarják, majd a savót
lehetőleg teljesen eltávolítják.
Az alvadék kavarását lapátokkal tovább folytatják kb. 10 percig, majd
a kavarás közben kiszivárgott savót újra eltávolítják. Ezeket a műveleteteket mindaddig végzik, amíg a savó teljesen eltávozik az alvadékról.

14

2021. szeptember

Az utósajtolás időtartamát úgy kell szabályozni, hogy amikorra a savót
teljesen eltávolították az alvadékról, addigra elérjék a kellő alvadékrög-szilárdságot és a kellő savfokemelkedést is.
Az optimális savfokemelkedések próbatejpalack használata esetén:
(SH°-ban)
• a kádtej érlelésekor beoltás előtt: 0,2
• alvadás alatt: 0,2
• elősajtolás alatt: 0,6
• utómelegítés közben: 0,2
• utósajtolás közben: 1,0
Tehát a kádmunka során az összes SH°-emelkedés érje el a 2,0-2,2
savfokemelkedést.
Az alvadék gyúrása
A savótlanított alvadékot a kád hosszirányában két oldalra úgy húzzák
fel, hogy a kád közepén csatornát alakítanak ki, ezzel megkönnyítik a
kiszivárgó savó eltávozását. Ezután az alvadékot elegyengetik a kád
fenekén, majd kézzel átgyúrják úgy, hogy az alvadékrögök teljesen
szétváljanak egymástól, de ne roncsolódjanak!
Ez után az első gyúrás után az alvadékot ismét a kád két oldalára
húzzák fel, és a kiszivárgó savót a kád közepén elvezetik. Ezeket a
műveleteket kétszer-háromszor megismétlik, mindaddig, amíg az alvadékrögök elérik a kellő szilárdságot. Ezt érzékszervileg úgy ellenőrzik,
hogy a tenyérbe vett alvadékot gyengén megnyomkodják, és abban az
ujjhegyek rajza megmutatkozik.
Az utolsó gyúrás előtt az alvadék mennyiségének megfelelően 1%
finomra őrölt konyhasót, valamint 100 liter kádtejre számítva 15 g
fűszerköményt hintenek rá egyenletesen, és jól összekeverik.
Az alvadék gyúrása során az alvadékrögök nagy felületen érintkeznek
a levegővel, azaz „megfázatják” azokat. Ennek következtében az alvadékrögök formázáskor, majd az azt követő préselés során nem simulnak
szorosan egymáshoz, nem forradnak össze, közöttük parányi röghézagok maradnak, melyekből a sajt érése során felszabaduló szén-dioxid
szabálytalan alakú röglyukakat képez.
Formázás, préselés
Az utolsó gyúrás után a kád közepén helyet készítenek a sajtformáknak. A formázáshoz a klasszikus óvári sajtformákat használták. A
formákat a kádban alvadékkal púposan megtöltik, ügyelve arra, hogy
az alvadékrögök ne tapadjanak össze. Ezután a megtöltött formákat
megfordítják, majd a kád fenekén elhelyezett préselődeszkára rakják.

Ekkor a kádat letakarják, és a kád kettős fala közé gőzt vezetve felmelegítik a sajtok takaró alatti környezetét. Ez a melegítési művelet
kb. 10 percig tart. Ezután a sajtokat megforgatják, és kendőzve teszik
vissza a formába.
A sajtok préselését viszonylag gyenge, 1kg/sajtkg présnyomással
kezdik, majd a forgatások folyamán fokozatosan emelik. A préselési
idő 8 óra. Forgatás: 30-30-60-60-120-120 percenként. A préselési idő
közepétől már 4-5 kg/sajtkg présnyomással dolgoznak. A két utolsó
forgatás után már kendő nélkül préselnek, azaz „simáznak”. A préselés
végén a sajttészta savfoka 70-75 SH°.
Sózás
Ezt a sajtot sófürdőben is sózzák, melynek paraméterei: 22-24%-os
konyhasótartalom, 15-16 °C-os, és a savfoka 15-16 SH°. A sózás
időtartama 18 óra. Félidőben a sajtokat megforgatják, a kiálló részekre
pedig finom szemcséjű sót hintenek.
Érlelés
A sajtokat szikkasztás után 13-14 °C-on érlelik, 95-96% relatív páratartalom mellett. Az érlelést 14-21 napig végzik, melynek során a sajtokat
naponta forgatják, és sós vízzel kenegetik a felületüket, az enyhe rúzsképződés biztosítására.
100 liter tehéntejből általában 8,5 kg sajt készíthető.
A köményes sajt gyakrabban előforduló hibái
• Rágós állomány: az alvadék túlságos kiszárításának a következménye.
• Lágy tésztaállomány: a túlzott alvadékmosás következménye lehet.
• Szürkés-feketés csíkos, foltos sajttészta: legvalószínűbb oka a szen�nyezett konyhasó.
• A sajttészta betúrósodása: oka lehet, hogy a kádmunka során túl
magas volt a savfokemelkedés, de okozhatja a magas víztartalom,
esetleg az alvadék elégtelen mosása is.
Felhasznált szakirodalom
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazeingyártás, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1960.
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet, Budapest, 1956.
Somogyi Imre tejipari szakmérnök-tanár z
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A Nádudvari Élelmiszer Kft Tejüzeme a hazai piacon eddig kivívott pozíciójának
további erősítésére, valamint export piacokra lépéséhez

TEJ BESZÁLLÍTÓKAT
keres hosszú távra.

Jelen gazdasági helyzetben a tej beszállítóinkat úgy támogatjuk, hogy számukra tisztességes
felvásárlási árakat biztosítunk, valamint pontosan, határidőre fizetünk.
Amennyiben szeretne kiváló minőségű alapanyagával részese lenni termékeink előállításának,
várjuk jelentkezését a nadudvari@nagisz.hu email címen vagy a
+36 54 480 633 telefonszámon.
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Élelmiszeripari
diagnosztikumok

Takarmány-kiegészítők

Állat-egészségügyi
diagnosztikumok

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

Analitikai műszerek

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

kek-feher-sziv.org
KERESÜNK ELKÖTELEZETT EMBEREKET, ÉS
LENMAGTERMESZTŐKET EGY EGÉSZSÉGES, SOKSZÍNŰ
MAGYARORSZÁGÉRT
Noack Magyarország Kft. • 1118 Budapest, Budaörsi út 131/B
Tel.: +36 1 246 6527 • +36 1 246 6697 • Fax: 36 1 246 6930 • office.hu@noackgroup.com
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Kolumbia tejgazdasága
A Kolumbiai Köztársaság Dél-Amerika északnyugati részén található. Az ország fővárosa
Bogotá, területe 1,142 millió km2, lakossága 49 millió, amely létszám az elmúlt fél
évszázadban közel a négyszeresére nőtt. Ma az országot főleg a kábítószer-kereskedelemről,
az erőszakról, a közbiztonság hiányáról ismerik.

A

régióban gyakori a földrengés és a
vulkáni kitörés. Kolumbia területén
15 nagyobb vulkán van, ezek kitörései időnként emberéleteket követelnek.
Az országban szavannás vidékek, magas
hegyek, alacsonyan fekvő síkságok és esőerdők váltakoznak. A csapadék mennyisége
2000 mm körül mozog, de az ország északi
részén 400 mm alatt van. Az erdők kivágása országszerte jelentős károkat okozott.
További pusztítással a síkvidék trópusi erdeit
olajpálma-ültetvényekké alakítják. Fegyveres
csoportok irtják ki az erdőket, hogy kábítószert termeljenek, 2007-ben már 100.000
hektáron termesztettek kokacserjét.
A terület spanyol meghódítása 1508-ban kezdődött, Vasco Núñez de Balboa vezetésével.
A korábbi lakosság csibcsa és karib törzsek
százaiból állt. Több lázadás volt a spanyol
uralom ellen, de azokat leverték, és nem
lehetett változtatni a helyzeten. Az ország
1819-ben vált függetlenné.
Egy viszonylagos politikai stabilitás után,
1940-től komoly feszültségek alakultak ki, és
az erőszak lett úrrá az országban. Később a
Nemzeti Front és az új kormány gazdasági és
szociális reformokat hajtott végre, de a szociális és politikai jogtalanságok máig élnek, és
gerillaszervezetek alakultak a kormány ellen.
A 70-es évektől létrejött kábítószerkartellek
politikai és gazdasági befolyásra is szert tettek, és illegális fegyveres csoportokat pénzeltek. Iván Duque elnök igyekszik elnyomni a
bűnözőcsoportokat, így a biztonsági helyzet
javult. Ez együtt járt a gazdaság és az idegenforgalom növekedésével. De kormánytisztviselők és politikusok ma is kapcsolatban
állnak az állami haderőtől független katonai,
ún. paramilitáris csoportokkal.
Kolumbia agrár-ipari ország, Latin-Amerika közepesen fejlett országai közé tartozik. A belpolitikai
bizonytalanság, a feketegazdaság és a csempészet azonban gátolja a gazdasági fejlődést.
Az ország területéből a szántóföldek a zöldség-gyümölcstermő területekkel együtt 5, a

rétek és legelők 35, az erdők 44, a beépített, ill. terméketlen területek 16 százalékkal
részesednek. Mezőgazdasági terményei közül
a legjelentősebb a kávé (a 3. legnagyobb
termelő) és a nagy ültetvényeken termesztett banán. Termesztenek még cukornádat,
kakaót, dohányt, rizst, kukoricát, cirokot,
burgonyát. Pálmaolaj-termelésben ötödikek
a világon.
Az ország állattenyésztésére a szarvasmarha, a juh, a sertés és a baromfi tartása
jellemző. Ezekből a szarvasmarhatartás a
kiemelkedőbb, melynek fő térsége az ÉK-i
szavanna. Kolumbia ásványkincsekben gazdag. Jelentős a bányászata (kőszén, földgáz,
nikkel, arany, vasérc, kaolin, platina, ezüst,
azbeszt, drágakövek, só). Smaragdból a világ
termelésének 60%-át adja. Nagy telepeket alkot a feketeszén, melynek bányászata
ÉK-en összpontosul. A 20. század elején
kőolajforrásokat fedeztek fel az országban,
így a nyersolaj és származékai az export
jelentős részét teszik ki; fő felvevőpiacuk az
USA. Arany kitermelésében Kolumbia sokáig
a világ élvonalában volt, ma már a kitermelés
erősen ingadozó. Kolumbusz előtt az aranyat
díszítésre és vallási szertartásokhoz használták, majd a bennszülött indiánok igyekeztek
elrejteni a spanyolok elől.
Az ipar fő ágazatai a petrolkémia, a kohászat (acél és nikkel), az élelmiszer-, textil-,
papíripar és a gépgyártás. Az országban tradíciói vannak a szivar- és cigarettagyártásnak
és a bőriparnak. Az élelmiszeripar fő ága a
kávéfeldolgozás.
Mint minden latin-amerikai ország, Kolumbia
esetében is a spanyolok hozták be Amerika
felfedezése után az első teheneket, de a
szarvasmarhatartás csak a 16. század végén
terjedt el az országban. Mára Kolumbia szarvasmarha-állománya 22 millió főre szaporodott, ebből mintegy 6,5 millió fő tejhasznúnak
tekinthető (a pontos arányt nem lehet megállapítani, mivel a kistermelők szinte kizárólag
kettős hasznosítást alkalmaznak, és helyi
elemzők szerint az országban megtermelt tej

56 százaléka kettős hasznosítású tehenektől
származik). A kimondottan tejhasznú (modern
nagyüzemekbe tömörülő) állomány legfeljebb
1,5 millió főre becsülhető.
A 6,5 millió fős tehénlétszám az utóbbi 3 év
átlagában 7,3 millió tonna tejet állított elő,
ami az 50 évvel ezelőtti kibocsátásnak több
mint a háromszorosa. Ugyanakkor a fenti két
számnak az összevetéséből látható, hogy az
átlagos tejhozam rendkívül alacsony, alig
éri el az 1.200 kg-ot. Helyi elemzők szerint
bár Kolumbia Latin-Amerika negyedik legnagyobb tejtermelő országa, de nem használja
ki azokat a kedvező adottságokat, amelyek
versenyképessé tehetnék az országot olyan
nagy termelőkkel szemben, mint Ausztrália
vagy Új-Zéland. Sőt a tehénlétszám és a 28
millió hektárnyi, tejtermelést szolgáló legelőterület alapján Kolumbia jelentős tejexportot
is bonyolíthatna, ezzel szemben évente 150
millió dollár körüli értékben külföldről kénytelen tejtermékeket beszerezni a lakosság
ellátásához. Elemzők azt is kimutatták, hogy
a kolumbiai termelők – bár az időjárás lehetővé teszi a tejelőállomány jelentős részének
istálló nélküli tartását – növekvő önköltséggel
tudják a tejet előállítani, ami kizárja, illetve
minimálisra korlátozza a kolumbiai tejexport
lehetőségét.
Az igazi problémát azonban nemcsak az
alacsony termelési szint és a gyenge tejhozam, hanem főleg a feldolgozási kapacitások
elégtelensége és az alacsony hozzáadott
érték okozza. Az évente megtermelt tejnek
ugyanis csak kevesebb mint 45 százaléka
kerül ipari feldolgozásra, a másik 55 százalék
a termelők saját fogyasztását szolgálja, illetve a lakossági piacokon kerül értékesítésre,
friss és házilag feldolgozott formában. Ezt a
nagyobbik részt meglehetősen elmaradott
körülmények között (fejőgépek és hűtőgépek
alkalmazása nélkül, ellenőrizetlen csíraszámmal) termelik és értékesítik. Egy 2021 márciusában megjelent elemzés szerint a megtermelt tej csupán 32 százalékának előállítását
és kezelését végzik igazoltan a legszigorúbb
nemzetközi normáknak megfelelően. Gátolja
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a tejtermelés fejlesztését az a tény is, hogy
a termelőknek fizetett tejár több mint 10
éve változatlan szinten áll az országban, ami
nagyon nyugtalanítja a termelőket, mivel így
nem éri meg pénzt fordítaniuk a korszerűsítésre. Ez év márciusában a szarvasmarhatartók egyesülete panaszt tett a kormánynál
11.800 tonna tejpor USA-ból történő importja
miatt. Az egyesület arra hívta fel a figyelmet,
hogy a felesleges import az ország tejtermelőinek megélhetését veszélyezteti.
A tejtermelés ennek ellenére a nemzetgazdaság fontos szektora, a teljes GDP-nek 2,3,
a mezőgazdasági GDP-nek 24,3 százalékát
teszi ki, és az országban mintegy 400.000
tejtermelő üzem – a feldolgozókkal együtt
– összesen több mint 700.000 főnek nyújt
munkalehetőséget. A termelők elaprózottak,
csak mintegy 20 százalékuk tart 15 tehénnél
többet. Európai gondolkodással nehéz megérteni a tejtermelés fent vázolt szerkezetét.
Vegyük azonban figyelembe, hogy a városok
ellátását a korszerű nagyüzemekből kibocsátott és az importból származó termékek
fedezik, a vidéki lakosság viszont vagy maga
is tehenet tart, vagy a piacon nagyon olcsón
beszerzi a nyers tejet.

Elmaradott, vidéki tejkezelés, illetve
korszerű nagyüzem

Kolumbiában a tejtermelésben, pontosabban a
nem húshasznú szarvasmarhatartásban többnyire a következő fajtákat alkalmazzák: szimentáli, többször átkeresztezett amerikai holstein,
Hartón de Valle, melodia és borzderes. Ezek
közül az Hartón de Valle egy Spanyolországból
származó, kistestű és a körülményekhez jól
alkalmazkodó, nagyon igénytelen, de alacsony
tejhozamú fajta. A melodia a holstein és
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kisebb részben a Dél-Amerikában elterjedt gyr
fajta keresztezéséből jött létre, és az országban a legmagasabb tejhozamot képes produkálni. Kisebb arányban jelen vannak még a
zebu helyi viszonyokra átkeresztezett fajtái is.
A tejhasznú marhák legfontosabb takarmánya
a legelőfű. Kiegészítő takarmányként pedig
szója- és kukoricadarát, illetve a sörtörkölyt és
mezőgazdasági melléktermékeket etetnek a
legeltetés mellett.
A kolumbiai lakosság egy főre jutó tejfogyasztása – enyhén növekvő tendenciát mutatva
– évi 148 kg, ami a latin-amerikai országok
között közepesnek tekinthető.
A természet által kínált legeltetés előnye a
fejlődés gátjává vált, mivel a tejtermelő gazdáknak az „ingyen kapott” takarmány és az
istálló nélküli tartás lehetősége mellett nem
állt érdekében a nagyobb hozamú tehenek
kinemesítése, de még a legelők fűhozamának
növelése sem.
A Kolumbiában évente előállított, 7,2 millió tonna tejből mintegy 1,3 millió tonna
pasztőrözött tejet, félmillió tonna sűrített
és édesített tejet készítenek. A feldolgozott
tejtermékek előállításában, illetve fogyasztásában a joghurt és a sajtok állnak az
első helyen. Az ország évenkénti fogyasztása sajtokból mintegy 58-60 ezer tonnát,
joghurtokból pedig 50-52 ezer tonnát tesz
ki. A sajtoknak azonban közel felét, a joghurtoknak egyharmadát importból szerzik
be. A sajtfogyasztásuk a nemzetközi kínálathoz igazodik, több védett európai sajtot
Kolumbiában is gyártanak. Eredeti kolumbiai
sajtból viszont nagyon kevés van. Az utóbbi
időben a helyi sajtkészítők egyre jobban
tartanak attól, hogy a védett márkák után
licencdíjat kell fizetniük.
Kolumbia bizonyos mennyiségű tejterméket
exportra is szállít, elsősorban a szomszédos
országokba, illetve Oroszországba. Az export
mennyisége és értéke azonban csak mintegy
5-6 százalékát teszi ki az importénak, amely
2020-ban 189 millió dolláros értéket képviselt. Az import több mint 70 százaléka tejpor
formájában érkezik az országba. Jelentős
értéket képviselnek még a sajtok, valamint a
vaj, illetve a sűrített és édesített tej.
Kolumbiai sajtok:

Antioqueno: Ömlesztettsajt-jellegű, elterjedt friss-sajt-termékcsoport (quesito antioqueño).

Paipa: Érlelt, félkemény kézműves sajt, az
egyetlen, amely Kolumbiában védett elnevezésű, vágása halványsárga színű. Enyhén
csípős és keserű ízű.
Caqueteno: A hagyományos marhatartó
vidék sajtja, farmokon gyártott, elterjedt kézműves sajt. Az ipari technológia más, mint a
hagyományos gyártás, amely csökken a fiatal
farmerek hozzáállása miatt.
Costeño (parti sajt): Ez egy lágy (fehér),
sózott sajt, amelyet a karibi partvidéken
készítenek. Félkemény változatai több sót
tartalmaznak.
Quesito Colombiano: Kézi gyártású, félig
lágy fehér tehénsajt kismértékben sózva.
Friss jellegű, szendvicsek készítéséhez és
gyorséttermekben is felhasználják.
Queso de capa: Tehéntejből készített mozzarellajellegű sajt, kb. húsz családi üzemben
gyártják, utcán is árulják faládákból. Édes
/guava/ lekvárral töltve is fogyasztják.
Hagyományos, spanyol eredetű étel a karácsonyi fánk, ricottával és feta sajttal.
Kolumbia sajtféleségei és ételekhez való felhasználásuk hasonló a már leírt dél-amerikai
államokéhoz.
Összegezve:
Kolumbia hatalmas legelőterülete lehetővé teszi
a tejtermelés önköltségének alacsony szintjét,
de ezt a termelők nem tudják kihasználni a kormányaik támogatásának hiánya miatt. Tíz év óta
változatlan a felvásárlási ár, ezért a farmerek
nem érdekeltek a tejtermelésük növelésében,
és a fajtaváltásban sem. Az ország tejtermékexport-import tevékenységét kétséges módon
szabályozzák, a tejalapanyag-feleslegből a belföldi ellátás megoldható lenne a tejiparuk fejlesztésével. A közép- és dél-amerikai országokhoz hasonlóan közepes szintű a tejgazdaságuk,
ami javítható lenne a kormányuk odafigyelő és
fejlesztő gazdaságpolitikájával.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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A negatív energiamérlegről
AZ ENERGIAHIÁNY ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Bevezetés

áll rendelkezésre a tőgyben, csökkenni fog
a tejfehérje mennyisége. Ezzel egyidejűleg a felgyorsult zsírmobilizáció miatt nagy
mennyiségű NEFA áramlik a tőgybe, ezzel
is növelve a tejzsír mennyiségét. Az 1.5-nél
magasabb tejzsír/tejfehérje arány szubklinikai ketózisra utal.

A tehenek a laktáció csúcsát általában az ellést
követő 4-8. hétben érik el. A szárazanyag-felvétel csúcsát azonban csak később, a 6-8.
hétre éri el az állat. Ennek következménye,
hogy az ellés utáni első három hónap során a
tehenek energiamérlege negatív.

A tejelőtehén energiaforgalma
magas tejhozam mellett
A tejelőtehén energiaszükséglete igen magas
a laktáció során. A tehén szervezetében a legtöbb szövet a szénhidrátokat és a zsírsavakat
is hasznosítani tudja az energiaforgalmában,
ugyanakkor bizonyos szövetek és sejtek (pl.
agy, vörösvértestek) nem képesek energiát nyerni a zsírsavakból. A tőgyszövetben
a tejtermelést leginkább meghatározó laktóz
termeléséhez glükózra van szükség.
A tehén által a takarmányon keresztül felvett
glükóz és keményítő egy része lebontatlanul
hagyja el a bendőt, és a vékonybélben glükóz
formában szívódik fel. A laktáció kezdetén
ez a glükózmennyiség nem elégíti ki a tehén
igényét, így a bendőből felszívódó rövid láncú
zsírsavakból, illetve a vékonybélből felszívódó
aminosavakból szintetizált glükózt használja a
tehén a glükoneogenezis folyamán.
Az energiahiány fedezésére és a tejtermeléshez szükséges zsírsavak tőgybe történő szállításához mobilizálni kell a test zsírtartalékait.
Ha a tehén negatív energiamérleg-állapota
túlzottan elmélyül, akkor a zsírmobilizáció
során nagy mennyiségű NEFA (nem észterifikált zsírsavak) kerül a májba. A máj az esetek
többségében nem képes a megnövekedett
mennyiségű NEFA lebontására, így a máj szövetében zsírdeponálódás következik be. A nem
észterifikált zsírsavak oxidációjához glükózra
lenne szükség, amelyből eleve hiány van, így
a zsírsavak lebontása alternatív anyagcsere-folyamatok révén történik, ami ketontestek
képződéséhez vezet. A NEFA szintje a vérből
mutatható ki, a ketontestek szintje pedig kimutatható a vérből, a vizeletből vagy a tejből. A
megemelkedett NEFA- vagy ketontestszintek a
negatív energiamérlegre figyelmeztetnek.

Szubklinikai ketózis
Fontos tényező, hogy a növekedésben lévő
magzat energiaszükséglete, a kolosztrum termelésének kezdete és a takarmányfelvétel
csökkenése miatt a tehenek akár 2 héttel az
ellés előtt a negatív energiamérleg állapotába
kerülhetnek. Különösen magas kockázatnak
vannak kitéve a 4 vagy ennél magasabb testpontszámmal rendelkező tehenek.
A laktáció első 3-4 hónapjában a tehén két fő
metabolikus problémával küzd:
• Legyen elegendő elérhető glükóz
• Küzdelem a magas fokú zsírmobilizáció
következményeivel
A negatív energiamérleg a fertilitást is csökkenti. Gyakori eset, hogy a negatív energiamérleg
szubklinikai vagy klinikai ketózist okoz. A szubklinikai vagy klinikai ketózis negatív hatással
van a tehén egészségére, fertilitására és tejhozamára. A tehén negatív energiamérleg-állapotának megfelelő kezelése komoly mértékben
befolyásolja a telep nyereséges működését.

Hogyan állapítható meg a negatív
energiamérleg, a szubklinikai
vagy klinikai ketózis?
Negatív energiamérleg
A negatív energiamérlegre figyelmeztető jelek
a következők:
• Testpontszám (BCS) jelentős esése: az ellést
követő első hetekben normális jelenség a
kondíció csökkenése. A változás az 5-ös
skálán nem haladhatja meg a 0.5-1.0 pont
értéket. Ennél nagyobb csökkenés súlyosan
negatív energiamérleg-állapotra utal.
• A tejzsír/tejfehérje arány a tejzsír irányába
tolódik el. A negatív energiamérleg állapotában lévő tehenek aminosavakat használnak fel a glükoneogenezis során. Ennek
következménye, hogy kevesebb aminosav

A szubklinikai ketózisra figyelmeztető jelek a
következők:
• (5-ös skálán) 1.0 pont feletti testpontszám-csökkenés
• Csökkent tejhozam, 1.5-nél magasabb
tejzsír/tejfehérje arány
• Csökkent szárazanyag-felvétel
• Petefészkek nem megfelelő működése, fertilitási problémák
A szubklinikai ketózis megállapítható a vérben
lévő NEFA szintjéből, illetve a vérben, vizeletben vagy tejben lévő ketontestek szintjéből.
Amikor a tehén energiamérlege pozitív, a
NEFA szintje a vérben 200 µmol/l alatt van. Az
ellést megelőző időszakban ez az érték lassan
emelkedik, az ellés előtti utolsó héten 200-300
µmol/l között van. A NEFA-érték az ellés előtti
2-3 napban hirtelen drasztikusan megemelkedik, és 800-1200 µmol/l között éri el a csúcsát
az ellés napján, amit a takarmányfelvétel csökkenése, hormonális változások és az elléssel
járó stressz együttesen okoznak. Ellés után a
NEFA szintje gyorsan csökken, a 7. napra 700
µmol/l alatti értékre. 3 héttel ellés után a NEFA
szintjének ismét 300 µmol/l alatt kell lennie.
A NEFA értékét az ellés-előkészítés során és a
fogadócsoportban érdemes mérni. Legalább 7
tehéntől kell mintát venni. A takarmányfelvétel
jelentősen csökkenti a NEFA-termelést, ezért
a vérmintákat hajnalban kell levenni, még az
első etetés előtt.
A tehenek szervezetében az alábbi ketontestek
termelődnek negatív energiamérleg esetén:
• Aceton
• Acetecetsav
• β-hidroxivajsav (BHB)
A ketontestek szintje vérből, tejből és vizeletből is meghatározható. A ketontestek közül
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leggyakrabban a beta-hidroxivajsav szintjét
mérik. A határértékek a következők:
Tej: szubklinikai ketózis gyanúja:
• BHB: > 100 μmol BHB/L
• Acetecetsav: > 100 μmol/L
• Aceton: > 250 μmol/L

• Ingerlékenység, túlzott nyálelválasztás,
nyalakodás, agresszió
Forrás: Trouw Nutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina z

További információ:
www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu
Borjúnevelés menü Sprayfo

Vér:
• BHB: > 1400 μmol BHB/L
Vizelet:
• A vizelettesztek általában kvalitatív tesztek,
ahol az elszíneződés jelzi a ketózis gyanúját.
Klinikai ketózis
A ketózis klinikai tüneteit az alacsony vércukorszint és magas ketontestszint együttesen
okozzák. A ketonok savak, ezért a vérben lévő
ketontestek megemelkedett szintje acidózishoz vezet.

Szeretettel várjuk standunkon (F/801)
Hódmezővásárhelyen!
XXVIII. Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok 2021. szeptember 23-24-25.
A Sprayfo és Fitness Drink hivatalos
magyarországi forgalmazója:

A klinikai ketózis tünetei:
•
•
•
•
•

Tejhozam csökkenése
Kondíciós testpontszám csökkenése
Csökkent étvágy
Fénytelen, borzas szőrzet
Lélegzet és/vagy tej acetonos szaga

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Tel.: +36-1-402-10-10,
Fax: +36-1-402-10-11,
e-mail: intermix@intermix.hu,
www.intermix.hu

Kézműves Sajtkészítés
Támogatása
3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések
a kisüzembe.
3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.
3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.
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Mit tehetünk a biztonságos működésért
a Covid árnyékában?
A munkavállalók számára a munkakörnyezet egészségesebbé tétele, a munka biztonságának
a fokozása különösen felértékelődött a Covid-pandémia időszakában.
A tejipar ebből a szempontból is kiemelkedik, hiszen a dolgozó számára a külső hőmérséklet
jelentős változása (hűtött légtér) fokozott megterhelést idézhet elő.

H

ideg környezetről akkor beszélünk, ha
a munkatér léghőmérséklete tartósan
+10 C° körül van. A hidegártalom hatására akut légúti fertőzések jöhetnek létre, ezért
nagyon fontos, milyen a levegő mikrobiológiai
tisztasága. A levegőben számos humán patogén mikroba is jelen lehet, melyek képesek
cseppfertőzéssel terjedni aeroszol formájában,
különösen a hűvös és magas páratartalmú
levegőben.
Egy erőteljes tüsszentés során kb. 40.000 részecske szóródik szét
egy pillanat alatt. A légúti cseppekben virionok utazhatnak (a vírusok
nem fertőző formái), melyek akár több méter távolságra is eljuthatnak.
A levegő páratartalmától és a légsebességtől függően képesek hosszabb
ideig (órákig) lebegni, majd kiülni a környezetbe, használati tárgyakra,
eszközökre stb. Természetesen a köhögés, a beszéd is elősegíti, hogy
mikrobák (vírusok, baktériumok, gombák stb.) szóródjanak a környezetbe, cseppeken utazva, a levegő áramlása/mozgása révén. A környezetbe
kiülve pedig 2-3 napig is megtarthatják a fertőzőképességüket.
Valamennyi, a levegő útján, cseppeken utazó mikrobiális fertőzés
leküzdésében jelentős szerepet kap a belterek levegőjének minősége.
Ahol megoldható, a tiszta, friss levegő-utánpótlás talán legegyszerűbb
formája a szellőztetés, mely a helyiség légterének méretéhez igazítva
a megfelelő műszaki állapotban biztosítja a légcserét. Érdemes óránként átszellőztetni a helyiséget. Zsúfolt terekben a légcsere megfelelő
időzítéséhez érdemes széndioxid-érzékelő készülékeket alkalmazni, így
könnyebben nyomon követhető, mikor szükséges a levegőt utánpótlása.
Meleg, párás helyen fontos figyelni a relatív páratartalomra, melyet minden esetben tartsunk 30% felett, így megakadályozhatjuk a nyálkahártyák kiszáradását, és hogy a mikrobák koncentrációja az engedélyezett
határérték fölé emelkedjen a levegőben.
A Split klíma és a különböző fan-coil berendezések, egyéb légtechnikai készülékek, melyek a friss levegő pótlására nem alkalmasak,
csak a belső levegőt forgatják, így a levegőben benntartják a különböző
mikrobákat, növelhetik a fertőzés kockázatát. Használatuk mellett
folyamatos, intenzív levegő-utánpótlásra van szükség a kültérből, hogy
csökkentsék a kórokozók koncentrációját. Elengedhetetlen a készülékek
műszaki karbantartása, tisztítása/fertőtlenítése és a levegő mikrobiológiai tartalmának monitorozása. Számos, a légutakban terjedő mikroba
(baktériumok, gombák, vírusok stb.) távoltartásáról kell gondoskodni.
Fontos figyelmet szentelni a Legionella baktériumnak, mely súlyos
tüdőgyulladást okozhat a zárt terekben tartózkodóknál és erre fogékony
egyéneknél, ha a levegőben megemelkedik a csíraszáma.
A levegő összetételét mikrobiológiai monitorozással/mintavételezéssel követhetjük nyomon, melynek egyik könnyen kezelhető típusa az
MB2 levegőminta-vevő. A készülékben elhelyezett szelektív gomba- és

baktérium-táptalajok alkalmasak a mikrobák
vizsgálatára a mintavételt követően.
A levegőtisztaság mellett nagyon fontos a
különböző felületek fertőtlenítő takarítás utáni
ellenőrzése. A mikrobák a levegőből képesek a
gravitáció alapján leülni különböző felületekre,
különösen a beszáradt porszemeken utazva.
Közvetlen fizikai kontaktussal/érintkezéssel is
számos, betegséget okozó patogén és betegséget nem okozó mikroba képes cserélődni a különböző eszközök
alkalmazásával, használatával/közvetítésével.
Komoly hangsúlyt kell fektetni a tisztításra, fertőtlenítésre és ezen
műveletek hatékonyságának ellenőrzésére, melynek egyik könnyen
használható megoldását jelentik a Dip Slide típusú mintavételi eszközök.
A felületekhez érintve vagy folyadékba merítve alkalmasak baktériumok
és gombák szelektív tenyésztésére és csíraszámuk meghatározására.
E technikánál még népszerűbbek a luminométerek, melyeknek mérési elvét az adja, hogy az ATP (adenozin-trifoszfát) molekula minden élő
szervezetben megtalálható. A molekulák jelenléte egy gyors mikrobiológiai állapotot tükröz a helyszíni ellenőrzésen.
A luminométer-készülék 15 másodpercen
belül képes értékelni a mintát. A mérési
eredmények könnyen kezelhetőek, továbbíthatóak, különösen az Ensure touch változat
esetében. A mérés egyszerű, a mintavételi
eszközt nem kell benedvesíteni, külső eszköz segítségével kalibrálni, mérésre azonnal kész. A kiértékelés sem igényel komoly
szakértelmet, a készülék ebben is nagyon
felhasználóbarát.
Az ATP-mérésén alapuló ellenőrzési technikák hazánkban is népszerűek. A készülék
jogosultságát mind a WHO, mind a FAO, mind
pedig a magyar (NÉBIH, NNK) ellenőrzőszervek elismerik.
Mivel a szabad szemmel látható tisztaság
nem egyenlő a mikrobiológiai tisztasággal, a
készülék óriási segítséget jelent a gyakorlatban, a személyi és a környezeti ellenőrzésben.
A Bentley Magyarország Kft. által forgalmazott termékek praktikus
megoldásokkal segítenek a magasabb minőség elérésében és fenntartásában, figyelemben tartva, hogy a tisztaság fél egészség.
Burgettiné dr. Böszörményi Erzsébet,
Bentley Magyarország Kft., Semmelweis Egyetem,
Egészségtudományi Kar, Közegészségügyi Tanszék z
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Hogyan kezdődött a sajtkorszak?
A nagyüzemi állattartás, a robotfejőgépek korában, valljuk be, nem sokszor jutnak eszünkbe
szakmánk kezdetei. Pedig érdemes belegondolni, hogyan indították útjára őseink évezredek
hosszú munkájával a napjainkra már kazeincunamivá duzzadt kis tejfehér erecskét. Miért
pont akkor, miért pont ott készültek az első tejtermékek? Miért nem sokkal előbb? Hiszen
volt ember, volt tejet adó állat, s volt éhség, s vágy a változatos élelemre.

K

ezdetben vala az ősrobbanás, a csillagok,
a bolygók, a Föld kialakulása. A természet
örök törvényei, a vak véletlen, vagy valamelyik Legfőbb Úr/Hölgy kegyelméből Földünkön
megszületett az élet, amely nélkül sem tejet adó
állat, sem mi, tejfogyasztók nem lennénk. Az
évmilliók során a tektonikus mozgások következményeként előállt az a szerencsés földrajzi állapot
a Közel-Keleten, amely az éghajlati változásokkal
és a sajátos élővilággal együtt megfelelő színpadot teremtett a Homo sapiens számára, hogy
belevágjon a neolitikus forradalomnak nevezett,
igazából mai napig tartó kalandba.
Az emberiség kézzelfogható, látható, kiásható
történetének nagy része egyidős a háziasítás
és a tejfeldolgozás történetével. Így a kőkorszakok nyugodtabb, bár izgalmaktól egyáltalán
Bentley_HigBiztHat_210x147mm
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növénytermesztés elindulása után, a tejelő állatok háziasításával rögtön a SAJTKORSZAK vette
kezdetét, és tart a mai napig. A kezdetek óta
eltelt nyolc-tízezer év eddig bevett elnevezései,
mint az új és középső kő-, a réz-, a bronz- és a
vaskor egyedül azt jelzik, hogy sajtra éhes őseink
milyen anyagból készült eszközökkel készítették
elő a lágy, félkemény, kemény, esetleg kenhető
sajtokat az éppen időszerű étkezéshez.
“Végy X liter tejet!...” a fenti mondat egy laikus
számára körülbelül azt jelenti, hogy elmegyünk a
boltba, megrendeljük a világhálón, jobb esetben
elmegyünk érte egy közeli termelőhöz. Őseinknek
ez egy kicsit bonyolultabb volt, kezdve azzal,
hogy nekik még háziasítani is kellett a kiszemelt
állatokat, mielőtt elkészíthették volna az első
croque monsieur szendvicset, vagy mac and
cheese-t. Nem irigylem azt az első állattartót,

aki beígérte a feleségének, hogy a múlt héten
háziasított vadtehén tejéből szombat reggelire
ágyba viszi a sajtos szendvicset karamellás latte
macchiatóval. Véletlenek és a véletlenek ismétlődésének szabályszerűségeiből levont rengeteg
következtetés és az ezeken alapuló még több
kísérletezés vezetett el az első rendszeresen
fogyasztott tejtermékekhez. Tetézve azzal, hogy a
sajtkészítésben tulajdonképpen nincsenek konkrét receptek, inkább ok-okozati összefüggéseken
alapuló leírások, amelyeket tapasztalati úton szab
magára a sajtkészítő. Itt természetesen a kézműves eljárásokat használókra gondolok, nem az
ipari méretekben utazó nagy cégek gyakorlatára,
amelyek érzékelők, gépek, adalékanyagok hadát
vetik be azért, hogy a gyárból kikerülő tejtermék
mindig, minden külső körülmény ellenére egyforma legyen ízre, szagra, állagra, eltarthatóságra.

HIGIÉNIA. BIZTONSÁG. HATÉKONYSÁG.
Egyszerű megoldásainkkal a tejipar szereplői is sokat tehetnek
munkatársaik és az üzemek biztonságáért

Miért válasszon a Bentley Magyarország széles termékpalettájáról?
Mert

egyszerűen használható termékeinkkel felületek és a levegő tisztaságát is monitorozhatja,
magas minőségű eszközöket forgalmazunk,
a rendszeres tisztaság-ellenőrzéssel javíthatja a takarítási protokollokat.

Kérje ingyenes konzultációnkat, hogy megtaláljuk
az üzemére szabott legjobb megoldást!
Bentley Magyarország Kft. I 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com I Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu
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Ezek a lehetőségek természetesen nem álltak
őseink rendelkezésére, sőt a legeslegelején még
csak nem is gondoltak arra, milyen élmény lehet
például pirítóst tunkolni egy érett, folyós brie sajtba, vagy jó érett parmezánt mártogatni az illatos
balzsamecetbe. Ehhez előbb háziasítani kellett a
megfelelő állatokat.
A gyűjtögetésről, vadászatról a földművelésre,
állattenyésztésre való áttérés a megélői számára
vélhetőleg egy hosszú, alig érzékelhető folyamat
volt. Viszont történelmi mértékkel nézve gyorsan
feladtuk a több tízezer év gyűjtögető-vadászó
gyakorlatát és szabad életmódját, hogy kapát,
kaszát ragadva több műszakban robotoljunk, és
a termékfeleslegen élősködő uralkodórétegnek
gondtalan életet biztosítsunk.
Az áttérés rengeteg tényező együttes hatásának
eredménye lehetett, és valószínűleg a kényszer
hozta, nem a fejlődés vágya. Egyszerűen máshogy
nem nagyon lehetett túlélni abban az időben.
Őseink éppen kilábaltak az utolsó jégkorszakból
(Würm-glaciális), ük-ük-ükapáink apáinak apái
már kezdtek örülni, hogy ősleányaik és ősas�szonyaik végre elővehetik az évezredek óta nélkülözött bikinit. Abban a szerencsében is részük
volt, hogy még jelentős számban kóboroltak a
pleisztocén megafauna tagjai, az eleven húsraktárként is működő mamutok, gyapjas orrszarvúk,
óriásszarvasok, sztyeppei bölények. A bátrabbak
küzdhettek a barlangi oroszlánnal és a barlangi
medvével. Észak-Európában ekkor még nem létezett a La Manche, viszonylag száraz lábbal lehetett
eljutni az Ír-szigetektől a mai Dániáig, Londontól
Párizsig. A neandervölgyiek utolsó csapatai még
tartották magukat az Ibériai-félszigeten. Ám ekkor,
egyes tudósok szerint, Észak-Amerika hatalmas
jég borította területei fölött egy körülbelül másfél
kilométer átmérőjű aszteroida robbant fel (hivatalos nevén a nagy pleisztocén-holocén becsapódási
esemény), hihetetlen gyors olvadási hullámot, a
Golf-áramlat megváltozását és hónapokon belül
újra erős lehűlést hozva mintegy 1300 évre. Őseink
legkisebb gondja lett, hogy a bikini újra a legendák
ruhadarabja lett. Nagyobb probléma volt, hogy
Eurázsia nagytestű állatainak nagy része hamarosan kipusztult. A kihalási folyamatot erősíthette
az is, hogy a korai embereknek a maradék kevés
állatból kellett fönntartani magukat. Ezen állatok
igen lassan szaporodnak, kicsinyeik viszonylag
későn válnak ivaréretté, így kevesebb állat elfogyasztása is megrengethette az adott területen
élő populációt. Tehát hideg van, bikini nincs, hús
is alig. A csapat éhes, energia kell. A növények
által cukorrá és egyéb tápanyagokká alakított
napenergia beszerzése egyre nehezebb vadászat
és gyűjtögetés révén. Mit tegyünk? Találjunk ki
egy új módszert az ősidők nagy ajándékának, a
napenergiának a hasznosítására! Háziasítsunk!
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A haszonnövények, haszonállatok háziasítása
(vagy latinosan domesztikáció) és velük együtt
a Homo sapiens háziasodása teljesen más volt,
mint amit eddig az emberiség tett valaha is a
története során. Vadászból gazdává kellett válnia.
A kelet-törökországi Göbekli-tepében előkerült
12000 évvel ezelőtt épült áldozati építmény faragott állatai még vadászzsákmányok voltak, a
9-10 ezer éves, legkorábbi városias település,
Çatal-Höyük legszentebb állata viszont már a
szarvasmarha lett, amelyet már a kutyával együtt
tartottak.
Miért pont ez a terület, Mezopotámia és környéke, lett a háziasítás és a mezőgazdasági
forradalom kiindulópontja? És miért pont azok
az állatok lettek társaink a számomra kétes
sikerességű civilizációépítésben, amelyeket ma
is a legnagyobb mennyiségben tartunk? Ha megnézzük a terület földrajzi helyzetét, kiderül, hogy
Afro-Eurázsia közös metszéspontjánál helyezkedik el. A vándorló állatok óhatatlanul eljutnak
ide, akár Afrikából, akár Ázsiából vagy Európából
indulnak útnak. S mit ad a véletlen vagy az idegen
űrhajót irányító Legfőbb Úr, a négy legfontosabb
állatunk, a marha, a kecske, a juh és a sertés ősei
is épp ezen a környéken élték boldog életüket,
nem sejtve, hogy évezredek múltán milyen fontos
szerepük lesz a környezetükben feltűnő csupasz
majom életében. A háziasítandó állatoknál alapkövetelmény volt a vegetáriánus étrend, hiszen
egyrészt a tartásuk így kevésbé költséges, mint
egy húsevő állaté, másrészt a ragadozó akár a
gazdát is tekintheti vacsorának, rövidre zárva
ezzel az éppen elkezdett háziasítást, okafogyottá
téve az egész folyamatot. Az említett állatok nagy
tömegei rendelkeztek még egy kulcsfontosságú
tulajdonsággal. Mégpedig azzal, hogy csordaállatok, melyek vezérüket, az alfahímet követve
vándoroltak legelőről legelőre. A furfangos Homo
sapiens érzékelte ezt a hajlandóságot, és egy
óvatlan pillanatban magát tette a vezérállat helyébe, így hatalmat nyert felettük, s elkezdhette a
maga igényeire formálni a jószágot. Az állatok
mérete sem lényegtelen, hiszen egy 25-50 kilós
kecskét vagy juhot sokkal könnyebb terelgetni,
megfogni, mint egy többtonnás mamutot. Ezt a
gondolatot támaszthatja alá az a tény is, hogy a
szarvasmarhát némi késéssel kötötte magához az
ember a lábasjószágokhoz (kecske, juh) képest,
amelyek mintegy bemelegítésként szolgálhattak
az erő szimbólumának igába hajtásához.
A következő évezredek döntő változást hoztak
mind a háziasított állatok, mind a háziasító emberiség életében. Az ember részéről a háziasítás egy
gazdasági célú, tudatos, mesterséges szelekciót
jelent, amelyen keresztül nemzedékről nemzedékre gyarapítja állataiban a számára megfelelő
tulajdonságokat és a haszonvétel lehetőségét hús,

tej, bőr, gyapjú, csont és igavonó erő formájában. A
háziasítás Európa, Ázsia, Észak-Afrika több részén
egymástól eltérő helyen és időben kezdődött el,
így az állatfajok, sőt ugyanazon fajok más-más
helyen és más-más időben válhattak háziállatokká. Az első fázisban még igen csekély az eltérés a
vad ősöktől, éppenhogy csak megtűrik az embert
a közelben. Ekkor a haszon az, hogy az állat a
közelben van, nem kell a vadászatával napokra
otthagyni a családot, és sokszor kétes kimenetelű
küzdelembe bocsátkozni, így ki lehet küszöbölni a
“vacsorát eszel, vagy vacsora leszel” dilemmát.
Később a hús mellett például gyapjút, bőrt is
ad az állat, természetesen nem önkéntes alapon.
Korai ősünk már saját legelőn legeltet, s kezdi
átlátni, mit is lehet kihozni ebből az egész mezőgazdasági forradalomból, ha már így belevágott.
Elkezdődik a haszonállatok célzott szelektálása,
amelynek hatására az állatok jelentősen megváltoznak, fajták, változatok alakulnak ki. Az ember
kiválasztja a legengedelmesebb, legtöbb tejet
adó, legerősebb példányokat, istállót épít nekik,
és takarmányt termel.
A ma is zajló fokozatban az ember több évezred tenyésztési tapasztalata mellett fölhasználja
a tudomány legújabb fegyvereit, a genetikát, a
mesterséges megtermékenyítést, a klónozást,
hogy szó szerint és képletesen is a legtöbb bőrt le
tudja húzni szegény állatokról, amelyekre sokszor
saját ősanyjuk sem ismerne rá.
A korai sajtkészítés összefügghetett a kenyér-,
illetve sörkészítés gyakorlatával, mivel ezek mind
egy háztartáson belül készültek, s mivel a higiéniával kapcsolatos tudás meg sem közelítette
napjaink tudását, így a folyamatokban részt vevő
parányok kölcsönösen befolyásolták a végtermékeket. Valószínűleg sokszor és sok helyen történt
meg, hogy ősanyánk keze tétován az őstehén
tőgye felé nyúlt, s kifejte az első csepp tejet. A mai
belső-ázsiai nomád gyakorlatból, tejfeldolgozási
eljárásokból következtethetünk, mi történt ezután.
A kifejt tejet eleinte bőrtömlőben, majd fadézsában, égetett kerámiában dolgozták fel. Ezen
anyagok porózus felületén hamar kialakult az
adott területre jellemző baktériumkultúra, amely
folyamatosan szaporodott, ahogy friss tej került
az edénybe, „magától” kultúrázva azt. A kezdeti
lágy, krémes aludtej-, illetve joghurtsajtok után
a növényi és állati oltók megjelenésével lassan
olyanná váltak a sajtok, ahogy mi is ismerjük őket.
A legújabb korban Pasteur, Mesnyikov (baktériumok, joghurt), Perkins (hűtőgép), Stevenson
(vasút), Sutherland (hűtött vasúti kocsik) és De
Laval (pasztőr és szeparátor) segítségével pedig
a tejtermékek meghódították az egész világot, s
a növekvő emberiség megkerülhetetlen táplálékává váltak.
Bolya Gergely z
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FÓKUSZBAN A FAR MHIGIÉ NIA
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Sajtmesterek bemutatása
Egy szakma tökéletes műveléséhez nem elégséges a tehetség, kell még hozzá elhivatottság és
szenvedély is, ami folyamatos fejlődésre készteti a tanítómestert. Aki jó sajtot tud készíteni,
annak kötelessége a tudást továbbadni a következő generációnak, ez minden sajtmester
alapvető feladata. Lapunk a maga szerény eszközeivel szeretne segíteni a sajtmestereknek
abban, hogy az általuk megszerzett tudást hasznosítani tudja a sajtkészítők egyre népesebbé
váló tábora. A 2021-es év lapszámaiban két-két sajtmestert mutatunk be, Kerekesné dr.
Mayer Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi
Károly Róbert Campus oktatóinak közreműködésével.

A

z első sajtmester a 47 éves Németh Gábor
Herceghalomról. Középiskolai tanulmányai után egy véletlen folytán került
kapcsolatba a tejtermékek és sajtok gyártásával
1994-ben, egy olasz tulajdonban lévő tejfeldolgozó üzemben. Ott olasz sajtmesterek és technológusok irányítása alatt szerezhetett bepillantást első ízben a sajtok világába. Az ottani
mestereknek hála, Gábornak sikerült több típusú
olasz sajt gyártási technológiáját elsajátítania a
gyakorlatban. Így több év gyakorlás után a mesA mester és a sajt
terek felügyelete alatt, kiérdemelte a bizalmukat
arra, hogy egyedül felügyelje s végezze az üzem
gyártási és technológiai folyamatait. Egy csábító felkérést követően
2012-ben váltott, és a Bicskei Mg. Zrt. tejfeldolgozó üzemébe került.
Itt találkozott első ízben a népszerű magyar tejtermékekkel, mint például a joghurt, a rögös túró és a népszerű túródesszert, a túró rudi.
Az akkori vezetőnek hála, nem volt elég az, hogy csak gyakorlatban
tudjon jó sajtokat és tejtermékeket gyártani, hanem lehetőséget biztosított arra, hogy Gábor elméleti tudását is magasabb szintre helyezze.
Beiskolázást nyert a csermajori OKJ-s tejtermékgyártó felnőttképzésre, amit sikeresen elvégezett 2013-ban Somogyi Imre tanár úr kezei
alatt. Elméleti tudásának gyarapodása közben részese volt egy nyugat-európai tanulmányi körútnak is (Ausztria, Svájc, Franciaország),
ahol híres sajtgyártó mesterek mutatták meg az üzemi sajtgyártás
és a kézműves szint rejtelmeit egyaránt. Törökországba is eljutott,
meglátogatott néhány tejüzemet, ahol a helyi tradicionális tejtermékek
gyártásával foglalkoztak.

Az Auguszta nevű tehén nyomdokain...

Idővel minden utazásnak, tapasztalatnak fontos szerepe lett a jövő tekintetében is. 2016-tól a Prograg
Agrárcentrum Kft. ráckeresztúr-lászlópusztai tejüzemében (Martontej) tevékenykedett, mint vezető technológus. A vezetők elhivatottságának köszönhetően a
cég magas célkitűzéseit váltották valóra. A telep egyike azon kevés telephelyeknek, mely 5-ös mentes állategészségügyi státusszal rendelkezik, és lenmagalapú GMO-mentes takarmányozást folytat. Sajátosság,
hogy a növénytermesztéstől kezdve, 1500 hektár területen gazdálkodva, az állattenyésztésig, 1200 holstein-

Mestervizsgára készített termékek
fríz tehénnel napi 35000 liter tejet termelve, a feldolgozástól a termékek
boltokba juttatásáig minden saját kézben van, mely teljes ellenőrzést és
felügyeletet biztosít. A feldolgozóüzemben szigorú HACCP minőségügyi
rendszer mellett állítják elő kiváló minőségű tejből mintegy 55-féle terméküket. Alapelvük a termékek gyártásánál, hogy mesterséges adalékanyag-, színezék- és ízesítőanyag-mentesek legyenek. Kizárólag gondosan
tesztelt és ellenőrzött összetevők kerülhetnek a termékeikbe. A cél és a
tudat vezérel mindenkit a vezetőségben, hogy a Föld, az emberiség és az
állatok minél nagyobb harmóniában éljenek. A Martontej ezért elsőként
csatlakozott a nemzetközi BBC szövetséghez, mely ezt a küldetést már
35 országban hivatott rendszerbe foglalni. A lenmagnak köszönhetően
termékeik olyan Omega-3 és Omega-6 zsírsavaránnyal rendelkeznek, ami
igazoltan hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A Gazdától az asztalig
program keretében termékeik folyamatosan bővülő palettája megtalálható
az Auchan üzletlánc polcain, prémium kategóriában.
2020 szeptemberében, Márkus Gyuláné tanárnő vezetésével – az
elsők között – hosszas és alapos felkészítést követően, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara mestervizsga-bizottsága előtt, 2 napos meg-
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mérettetésen vett részt, ahol sajtkészítő mesternek nyilvánították. Célja
a megszerzett tudást tovább gyarapítani s átadni a következő generáció
leendő sajtkészítő mestereinek. Gábor számára az egyik legfontosabb a
szakma iránti elhivatottság és az alázat népszerűsítése.
A második sajtmester Magyar László, aki a Dunaharaszti Paraszt Sajt
Gazdaságban (www.parasztsajt.hu) dolgozik alkalmazottként hét éve.
A Vas megyei dédszülőknek volt gazdaságuk tehénnel, még sajtot is
készítettek. A birtok a mai napig a család kezében van, László sokat
járt oda. Innen örökölte a természet, a gazdálkodás szeretetét is.
A gimnáziumban biológia és kémia fakultációra járt, majd az ELTE
biológia-kémia szakára és a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre is felvették. Akkor, a termelőszövetkezetek szétesése után a mezőgazdaság
meglehetősen bizonytalan helyzete
miatt a tanár szakmát választotta.
Azóta is elsősorban biológia-kémia
és már régóta etika szakos tanárként
is dolgozik, jelenleg a Szent István
Gimnáziumban, Budapesten.

Sajtérlelő
pályázat révén egy év után jutottak ahhoz az 1000 litres
Plevnyik sajtkádhoz és megfelelő préskádhoz, amivel
ma is dolgoznak. Árpád ekkor már tervbe vette modern
sajtüzem és érlelő építését, és hamarosan egy svájci
tanulmányúton tudtak ehhez Hans Knüsel tanár úr segítségével ötleteket, lehetőségeket gyűjteni. Akkor még
csak álmodtak egy svájci jellegű modern kisüzemről és
az annak megfelelő kiérlelt gyártástechnológiáról, de az
évek során sikerült egyre közelebb jutniuk hozzá, és sok
év küzdelmes építkezése után, most már sikerült elérni
ezt az álmukat.

A Paraszt Sajt Gazdaság tulajdonosát,
Ficsor Árpádot gyerekkora óta ismeri
László, egy általános iskolába jártak.
Kezdetben tejet, majd sajtot vásárolt
tőle, majd amikor lehetőség nyílt az
üzemben hivatászszerűen tovább
kamatoztatni a mezőgazdaság iránti
A kezdetektől hosszabb érlelésű, kemény és félkemény
érdeklődését, mindketten arra jutotsajtok készítésében gondolkodtak, és a mai napig
nagyon hasonló a termékkínálatuk. A leglágyabb sajt a
tak, hogy leginkább a sajtgyártásban
francia eredetű, trappista szerzetesek által kifejlesztett
tudná hasznossá tenni magát. A sajtSt. Paulin, ami minden valószínűség szerint a köziskészítést is Árpád mutatta meg neki,
adott magyar és német nyelvű szakmert trappista sajt őse. Félkemény sajtuk még a svájci
Csomagolt, címkézett sajtok
eredetű Raklett és az aromás Svájcer, ami leginkább
irodalmat is, így mire gyártani kezdett,
elméletben elég jól fel volt készülve. Egy, a Kertészeti Egyetemen dolgozó az Appenzellerre hasonlít. Gyártják még a szintén svájci eredetű
Ementálit és a svájci hegyi sajtok mintájára készül a Keménysajt is,
ismerős segítségéért is hálás azokból az időkből.
leginkább talán a gruyere-re emlékeztet. Az üzem sajátossága, hogy
A munkába állás utáni első sajtmustrán találkozott Márkus Gyuláné kemény sajtok esetén saját fenntartású savókultúrát használnak. A
tanárnővel, aki meghívta a következő tanfolyamára, így pár hónapon belül sajtokat 36 cm átmérővel, hagyományos kéreggel, kéregkultúrával
a sajtkészítő végzettséget is megszerezte. A tanárnő javaslatára azóta készítik, ezért volt még a műhely építésénél is fontosabb a megfelelő
klimatizált érlelő kialakítása. Jelenleg az érlelőben több
a sajtvizsgákon vizsgabizottsági tagként is tevékenymint 700 sajt érik, melyek 10 kilogramm körüli súlyúak,
kedik, de neki köszönhető számos üzemlátogatás és
így mintegy 7 tonna sajtjuk van.
tanácsadói tapasztalatszerzés is.
Az új üzemben kóstoló- és oktatóterem is kialakításra
Árpádnak nagyon jó kapcsolatai voltak svájci sajtkerült, és több szakmai rendezvény megvalósult itt.
készítő szakemberekkel és neki köszönheti László,
A mestervizsgára készülés elméleti része is itt zajlott,
hogy találkozott Hans Knüsel svájci szakoktatóval.
és több külföldi sajtoktató is itt tartott képzést hazai
Munkakapcsolatuk az évek során barátsággá fejlődött,
sajtgyártóknak. Számos alkalommal fogadtak szakmai
és számtalan tanácsot, szakmai anyagot kapott tőle,
érdeklődőket a műhelyükben is, és a továbbiakban
ami leginkább lehetővé tette a folyamatos szakmai
Magyar László sajtmester
is szeretnék, ha üzemük a sajtkészítők oktatásában,
fejlődését. Emellett nagyon sok szakmai anyagot,
előadást tart
a hazai sajtgyártók szakmai ismereteinek, szakmai
terméktámogatást kapott Németh Klárától, könyveket
egy végzett premontrei szerzetes barátjától, de a leghálásabb azért, tudatosságuk növelésében segíteni tudna, tanárként az oktatást, utánhogy eljutott a Posteli apátságba, ahol a sajtokat készítő szerzetes kala- pótlás-nevelést fontos feladatnak érzi. Az utóbbi évek tapasztalatgyűjtéuzolta végig a sajtüzemükön.
sének megkoronázása volt a tavaly szeptemberi mestervizsga, melynek
áldozatos szervezőmunkáját szintén Márkus Gyulánénak köszönhették
Amikor a gyártást kezdte, teljesen kézműves módszerekkel dolgo- a mesterek. A résztvevők nagy részét korábbról ismerte már László,
zott, üstházban, gázrózsával melegítették az alvadékot, vizeskannával szakmai kapcsolatban volt velük, járt a műhelyükben, de jó érzés volt
préselték a sajtkávában a sajtkendőbe csomagolt sajtot. Sikeres újra együtt lenni, együtt fejlődni velük.
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TMR+

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

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

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