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A vírushelyzet ellenére 
megtartották a világ egyik 
legnagyobb élelmiszer-
kiállítását Dubajban

Február 21-25. között 85 ország 2500 vállalata mutatta be termékeit 
az arab térség importőrei előtt. A kiállításnak azért volt külön jelentő-
sége, mert az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt szinte minden 
világszintű szakkiállítást és rendezvényt lemondtak, elhalasztottak, az 
élelmiszeripari “kiállítóknak” csak az online térben volt lehetőségük 
termékeik bemutatására és a kapcsolatépítésre. 

A Dubai World Trade Centerben a Kőröstej Csoport a koronavírus-járvány 
ellenére is részt vett a Gulfood 2021 kiállításon. Önálló standdal várta az 
egyik legnagyobb magyar sajtexportőr a látogatókat. 

200 kilogramm sajtot mutattak be a főleg arab importőröknek és a 
látogatóknak. A világszerte kedvelt Hajdú grillsajtokat, a kashkavalt, a 
labneh-t és a többi hazai sajtot is – szigorú biztonsági előírások betartá-
sával – meg is kóstolhatták a standon az érdeklődők.

A Kőröstej több mint ötven országba exportálja a termékeit. Tájékoz- 
tatásuk szerint a külön stand egyfelől kiemeli a jelenlétüket, másfelől 
így a termékkörüknek megfelelő tematikus szekcióban lehetnek jelen a 
kiállításon, ami komoly előnyt jelent számukra. Ismét nagy sikert arattak 
a Hajdú márkájú grillsajtok, a kashkaval, a krémfehér sajtok, a labneh és 
a kördobozos ömlesztett sajtok is. Sokan érdeklődtek a nemrég beve-
zetett Hajdú lapkasajtok iránt is, melyek új, világszínvonalú gyártósoron 
készülnek a kacsótai üzemben.

Az ételkóstolásnak ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt szigorú 
szabályai voltak: minden ételt és italt egyszerhasználatos tányéron vagy 
pohárban szolgálhattak fel, a standokon minimum 4 négyzetméternek 
kellett jutnia egy személyre. A Kőröstej standján is egyszerre csak 5 
látogató tartózkodhatott. Mivel még a névjegyek átadását is korlátozták 
a szervezők, sokan QR-kódok segítségével töltötték le a kiállítók elérhe-
tőségét, illetve a céginformációkat. 

További információ: 
Nagy Béla marketing és PR vezető nagy.bela@korostej.hu
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M E G J E L E N I K  M I N D E N  P Á R A T L A N  H Ó N A P B A N

Lapszerkesztő: Beregszászi Miklós

 A szerkesztésben szakemberek

 vesznek részt.

Kiadja: Beregszászi Editorial Kft.

 1164 Budapest, Szabó u. 3.

 Mobil: +36-70-519-4434

 tejgazdasagiszemle@gmail.com

 www.tejgazdasagiszemle.hu

Címlapfotó: Martinek Petra

Nyomdai előkészítés: Princz Mihály

Nyomdai munkák: SZEL-KER Nyomda Kft.

NEM MEGRENDELT KÉZIRATOT ÉS FOTÓT

NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA!

ISSN 2064-5074

ÚJFORMULA

TÁMOGASSA
TEHENEIT 
a szárazonállás időszaka alatt

• 4 hónapos elnyújtott hatás

• Ellenállóbb lábvégek

• Jobb kolosztrum minőség

• Erősebb és egészségesebb borjak
Forgalmazó

Kersia Hungária Kft.
2040 Budaörs Baross u. 165/3.

Tel.: +36 23 783 010
www.kersia-group.com



2021. március 

Bemutatkozik a Martinek Farm
A családi vállalkozást Hajdúnánás külterületén találjuk, ahol az alapító 

gazda megálmodja a beruházásokat, fejlesztéseket, és felügyeli a növénytermesztést. 
A tejtermelésért a gazda fia, a tejfeldolgozásért a menye viseli a felelősséget. 

A lányunoka mezőgazdasági technikumban tanul, és remény van rá, hogy a kisebbik 
unoka, a fiú is megtalálja itt a számítását. A farmon lévő ház úgy van kialakítva, hogy 

mindkét generáció elférjen benne, a harmadik generációnak a padlásteret szánták. 
A lakóhelyiségeket közös tér köti össze (jelenleg itt még belső munkálatok folynak).
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artinek Imre Hajdúnánáson született és nőtt fel. Származását 
tekintve a családfő tősgyökeres hajdúnak tekinthető, és büszke 
is hajdú múltjára, amit a közelmúltban befejezett családfaku-

tatás eredményeivel bizonytani is tud. Ráérő idejében naiv festőként is 
tevékenykedik, a családfát is nemsokára megfesti. Elmondása szerint a 
hajdúk legfőbb erénye, hogy tűzön-vízen át kitartanak céljaik megvaló-
sítása mellett, határozott, időnként „konok” emberek.

Gyermekkorának meghatározó élménye volt, hogy felmenői állattartás-
sal foglalkoztak. Ez a tulajdonság öröklődött génjeibe, életre szólóan 
elraktározódott az állatok szeretete. A tehéntartásnak komoly múltja van 
Hajdúnánáson, melyet néprajzkutató barátja által végzett kutatás is alá-

támaszt. A tanulmány szerint a város vonzáskörzetében a két világhá-
ború között több magyar szürkemarha volt fellelhető, mint a megyében 
és a Hortobágyon összesen. Apja is az elkötelezettek közé tartozott, egy 
apaállattartó telepnek volt a vezetője.

A gazda tanúja volt a nagy fajtaváltásnak, mikor központi állami rendelke-
zésre a szürkemarha fajta lecserélődött szimentálira (magyar tarkára), majd 
jött és győzött a holstein-fríz. Miközben a termékenyítés módja is változott, 
a fedeztetést mint természetes módot a mesterséges megtermékenyítés 
váltotta fel, létrehozva ezzel egy új szakmát, az inszeminálást. Édesapja 
az elsők között sajátította el ezt a mesterséget, ami apáról fiúra öröklődik 
családjukban. Szülői kérésre először ipari szakmát, a lakatosmesterséget 
sajátította el, melyet rövid ideig gyakorolt, de egója az állatokkal való foglal-
kozás után kiáltott. Az átkos idején a helyi tsz-ben telepvezető volt, majd a 
tejelő szarvasmarhatartás felszámolása után 1996-ban önálló vállalkozás-
ba kezdett, megalapította a Martinek Farm Bt.-t. Húsz magyar tarka üsző 
képezte az induló gazdaság alapját. Az akkor megalapított betéti társaság 
azóta is családi vállalkozásként működik. A magyar tarka részaránya a 
teljes tehénállomány 10%-át teszi ki. Ezt az összetételt a jövőben is meg 
kívánják őrizni, mert a tejtermékek készítéséhez (a tej egy részét feldolgoz-
zák) szükség van nagyobb fehérje- és zsírtartalmú tejre.

A fejőstehén létszáma 240 db, mely holstein-fríz fajtájú, ez kiegészül 
35-40 egyedszámú magyartarka-állománnyal. A tehenek napi kettő 
alkalommal kerülnek fejésre a Kristensen halszálkás típusú 2x8-as fejőál-Jobb oldalról haladva balra: id. Martinek Imre ügyvezető a 

növénytermesztést irányítja, Martinek Imréné, termelői piacon 
árusítja a termékeiket, Martinekné Kállai Éva, tejtermékgyártás 
vezetője, értékesítés és könyvelői munka, ifjabb Martinek Imre, 
jelenleg általános iskolában tanul, és mezőgazdasági gépsze-
relőként szeretne továbbtanulni, ifj. Martinek Imre ügyvezető 
az állattenyésztést irányítja, Martinek Petra idén fog végezni 
Pallagon mint mezőgazdász

Tejüzem
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lásban. A fehérjetartalom 3,8-3,9, a zsírtartalom 4,1%-os, mely 28 literes 
fejési átlaghoz társul. Nem törekednek a tehenek „csúcsra járatására”, 
mivel így hosszabb a hasznos élettartam (átlagosan 6 laktáció), vagyis 
gazdaságosabban termel a tehén. Az összlétszám 650 egyed körül van, 
melyek mind egy telephelyen kerültek elhelyezésre. A bikaborjúkat hízla-
lásba fogják, majd 300-400 kg-os súlyban értékesítik.

A vállalkozás beindulása óta folyamatosan építkeztek. Az építési- és 
karbantartási feladatot a vállalkozás építőbrigádja végzi. Folyamatosan 
bővítik a férőhelyek számát, az istállókat és a feldolgozót is korszerű-
sítik. Az istállók befogadóképességének növelésével a tehénlétszám 
is növekszik. A vállalkozás 25 embernek ad folyamatosan munkát, de 
rákényszerülnek a külföldi munkaerő használatára, jelenleg 3 fő indiait 
alkalmaznak. 

A vállalkozás által használt földterület 160 ha méretű, melynek nagyobb 
hányada bérelt. Növénytermesztésük feladatául az állattok tömegta-
karmány-igényének biztosítását tűzték ki. A lucerna fontos szerepet 
tölt be takarmányozásukban (évi négy alkalommal történő kaszálás), 
de megkerülhetetlen az őszi rozs termesztése, amiből tavasszal sze- 
názst készítenek. Másodvetésként öntözéses technológiával cirkot és 
silókukoricát termesztenek. A határban épülő MotoGP-pálya miatt a 

használt földterület 60%-a kisajátításra kerül, de ígéretet kaptak arra 
vonatkozóan, hogy hasonló használati értékű földet biztosítanak majd 
kárpótlásként. Kedvező időjárási feltételek közepette az abraktakarmány 
egy részét is megtermelik, de a teljes szükséglet fedezéséhez a vásár-
lást nem lehet kikerülni. 

A tejfeldolgozást 2013-ban kezdték el azzal a céllal, hogy a tejpiacon 
lévő zavarokat, az alacsony tejfelvásárlási árat kivédhessék, először 
két „bocis” autó (mozgóbolt) lett beállítva, azok segítségével értéke-
sítették a tej egy részét, majd a feldolgozott termékekkel bővítették az 

árukínálatukat. Rövid eltarthatósági idejű, friss kézműves termékeket 
készítenek, melyek tartósítószer- és adalékanyag-mentesek. Sokféle 
termék, sokféle ízvilág dicséri munkájukat, melyek közül legismertebb 
a kakaó, karamellás tej, túró, sajtkrém, vajkrém, különböző joghurtok, 
sajtok (parenyica, gomolya, mozzarella), krémtúró. Ezen a módon a 
termelt tej több mint felét sikerül értékesíteni. Az értékesítés mozgóbolt 
segítségével, piaci árusítással és kisboltokba történő kiszállítással tör-
ténik. Jelenleg az egyik autót használják, mert nem áll rendelkezésre 
több munkaerő. További kedvezőtlen fejlemény nehezíti munkájukat, 
hogy a járvány miatt az iskolatejprogram is akadozik, értékesítésük ezen 
a területen visszaesett. Az idei évben nem nyertek lehetőséget a helyi 
közétkeztetésben való részvételre.

A családi vállalkozás partnere lett a Debreceni Egyetem Balásházy János 
Gyakorló Technikum, Gimnázium és Kollégiumnak, a kölcsönös előnyök 
alapján szerveződő duális szakképzésben.

Beregszászi Miklós z

Szarvasmarhatelep

Ízelítő a Martinek Farm tejtermékeiből

Borjúk

Fotó: Martinek Petra
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r. Merényi Imre (tejgazdasági és tejipari szakmérnök, szarvas-
marha-tenyésztési szakmérnök) 1938. október 12-én szüle-
tett, Szekszárdon. Az általános iskolai tanulmányai befejezése 

után a Székesfehérvári Mezőgazdasági Technikumban érettségizett, 
1956-ban. Egyéves szakmai gyakorlat után, 1957-ben a Keszthelyi 
Mezőgazdasági Akadémia hallgatója lett, és 1961-ben diplomá-
zott. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
1962-ben tejgazdasági és tejipari, 1976-ban 
szarvasmarha-tenyésztési szakmérnöki okle-
veleket szerzett, és 1969-ben mezőgazda-
ság-tudományi doktorrá avatták.

1961-től különböző vezetői munkakörökben 
dolgozott a tejiparban nyugdíjazásáig, 2002-
ig. Szakmai munkája során elsősorban a 
nyerstej mint alapanyag minőségének biz-
tosításával, a tejfeldolgozás során pedig a 
korszerű új tejfeldolgozó technológiák hazai 
bevezetésével, illetve ezek feltételeinek meg-
teremtésével foglalkozott.

1992-2002-ig a Földművelésügyi Minisz-
tériumban létrehozott EU harmonizációs 
bizottság Állategészségügyi és Élelmiszer-
higiéniai szakcsoportjában feladata az EU 
szakmai direktíváinak és irányelveinek a hazai joganyagba való átülte-
tése volt. Tevékenyen részese volt a HACCP rendszer tejgazdaságban 
való bevezetésének. 1992-től tagja volt az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesületnek, az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Tanácsának és az 
Élelmiszerkönyv szakbizottságának is.

2008-ban a földművelési miniszter bronz Életfa díjban részesítette.

A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesületben 1964 
óta dolgozott, ahol több cikluson keresztül a Tejipari Szakosztály veze-
tőségének és a MÉTE Ellenőrző Bizottságának tagja volt.

Szakmai munkája során több szakkönyvnek szerzője, illetve szerkesz-
tője volt, és mintegy ötven szakcikke jelent meg a hazai és nemzet-
közi szaksajtóban. Szakirodalmi és oktatási tevékenysége kiterjedt az 
állattenyésztés (tejelő szarvasmarhák), a tejtermelés és -feldolgozás, a 
tejipari technológiák és tejtermékek fejlesztésére. 1971-től napjainkig 
számos szakcikket jelentetett meg, többek között a tejtermelés és 
-feldolgozás élelmiszer-higiéniai, mikrobiológiai kérdéseiről. 

Az 1996-ban megjelent Tejgazdasági kézikönyv (Merényi Imre, 
Lengyel Zoltán) egyetemi tankönyvvé vált, és még napjainkban is a 
tejtermelés, tejfeldolgozás alapművének számít. A tej és termelése 

(1999, Merényi Imre–Schneider Frigyes) című könyve a tejtermelést 
vállalkozásban végző gazdák számára készült. 

A tej minőségét alapvetően a tejet szolgáltató tehén és mindenek- 
előtt a tőgy egészségi állapota, valamint a tejnyerés és tejkezelés 
szakszerűsége határozza meg. Ezeket az ismereteket összegez-

te a Tőgyegészség és tehéntejminőség 
(2001, Simon Ferenc, Szita Géza, Merényi 
Imre) című, többszerzős kötet 11 fejeze-
tében. Részletesen bemutatta a különböző 
tőgygyulladások kórtani és klinikai jellem-
zőit, a megelőzési és gyógykezelési lehe-
tőségeiket. A berendezések tisztításáról és 
fertőtlenítésükről szóló fejezetek mellett a 
tejvizsgálati módszereket és a fontosabb 
tejtermékek előállításának ismereteit is 
rendszerbe foglalta.

Az 2014-ben elektronikus formában is kiadott 
Élelmiszer-higiénia (Bíró Géza 1993, 1999) 
(https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ 
tamop425/2011_0001_533_Elelmiszer 
Higienia/index.html) több fejezetét Merényi 
Imre állította össze. A könyv napjainkban is 
az Állatorvos-tudományi Egyetem (UNIVET) 

élelmiszer-higiéniai oktatásának kiegészítő tankönyve.

Az utóbbi másfél évtizedben megrendezett tejtermékversenyek bíráló-
jaként szembesült azzal, hogy a tejfelfeldolgozás az ipari feldolgozás 
mellett egyre elterjedtebb lett a kisgazdaságokban, és ezen „új feldol-
gozók” munkáját is segítette a Tejgazdasági Szemlében rendszeresen 
megjelent szaktanácsaival és gyártástechnológiai javaslataival. 

Neve fogalommá vált a régi és az új tejfeldolgozók számára egyaránt 
az utóbbi években, ezért távozása nagy űrt hagyott maga után, amit 
csak részben tudnak kitölteni a ránk hagyott munkái. Személyes jelen-
létére sajnos már csak az égi feldolgozók között számíthatunk!

Dr. Merényi Imre búcsúztatására szűk családi körben kerül sor.

Kedves Imre! Sokan barátsággal emlékezünk Rád, és kívánunk 
Neked békés nyugalmat a hosszas betegséggel vívott, kemény 
harc után! Munkád eredményei sokakban tovább élnek, és fenn-
tartják az irántad érzett tiszteletet és elismerést!

Nyugodj békében!

Dr. Kukovics Sándor z

In memoriam Dr. Merényi Imre
Súlyos betegség után elment közölünk Dr. Merényi Imre

A tejiparosok nagy nemzedéke ismét egy meghatározó személlyel lett kevesebb, 
aki nemcsak szülő és nagyapa volt, de sok szakmabelinek és érdeklődő kezdőnek is 
tanítójaként, iránymutatójaként és segítőjeként ugyancsak sokat tett a szakmáért. 
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zt szokták mondani, hogy az életben egy 
dolog örök, az pedig nem más, mint a 
változás. A feladat az, hogy ehhez a 

változáshoz nemcsak hogy alkalmazkodni tud-
junk, de éllovasaivá válhassunk. Abban ugyanis 
mindannyian egyetérthetünk, hogy a siker zálo-
ga a folyamatos innováció.

"Változnod kell ahhoz, hogy fejlődj, és gyakran 
kell változnod ahhoz, hogy tökéletessé válj!" 
Winston Chuchill

Ezen cikk célja az, hogy a fent említett gondo-
latmenetet átültessük a tehenészetek minden-
napjaiba, és gyakorlati példákat sorakoztassunk 
ennek kivitelezési módjaihoz. Az innováció szó-
ról sokunknak egyből a robotizáció jut eszé-
be, márpedig nem véletlenül. Bárki, aki jártas 
a cégvezetésben, elmondhatja, hogy munkája 
jelentős részét a mai nevén emberi erőforrás 
menedzsmentnek nevezett tevékenységkör teszi 
ki. Ezalatt nemcsak azt kell érteni, hogy embere-
ket kell tudni megfizethető bérszínvonal mellett 
alkalmazni egy bizonyos munkafolyamat elvégzé-
sére, hanem ennél egy sokkal-sokkal szélesebb 
feladatkörről beszélhetünk, melyet véleményem 
szerint ezen újság olvasóinak nem kell különö-
sebben részletezni. Ezen az úton haladva jutunk 
el a robotizációhoz. A robotizálás világtendencia. 
Mindent, amit lehet, robotizálni KELL! Mikor? 
Minél előbb. Természetesen a robotizáció nem 
egyenlő az emberek helyettesítésével, csupán az 
emberek munkájának, életének könnyítésével, 
munkakörülményeinek javításával.

Pénzügyi szemszögből vizsgálva, az utóbbi évek 
bizonyítékul szolgálnak, hogy a munkabérek 
egy trendet követve folyamatosan emelkednek 
– ebben a trendben a COVID-19 járvány termé-
szetesen egy törést okoz, de az nem tekinthető 
hosszú távúnak.

*Munkaerő óradíja az EU országaiban

Véleményem szerint 2020-ban már ott tartunk 
a bérköltségek alakulásával, hogy nem kérdés 

a robotizáció jövedelmezősége, természete-
sen csak megfelelő kivitelezés mellett. Fontos 
kiemelni, hogy a megtérülést csakis egy sok-
tényezős modellben lehet vizsgálni – melynek 
részét képezik anyagi és nem anyagi tényezők 
–, így teljesen nem tekinthető objektívnek.

A robotizációnak a tehenészeti telepeken szá-
mos formája van. Léteznek takarmány-vissza-
toló robotok, takarmánykiosztó robotok, trágya-
toló robotok, fejőrobotok stb. Ezek mindegyike 
rendkívüli találmány, azonban nem minden való 
mindenhova. Egy beruházás előtt nagyon fontos 
mérlegelni, hogy az adott igényeknek megfelelő 
berendezés mellett tesszük-e le a voksunkat, 
és biztos megéri-e ez nekünk. Ha nem, akkor 
miért, és milyen más alternatíva jöhet szóba. A 
robotika folyamatos fejlődésben van. Nagy utat 
tett már meg, és biztos, hogy nagyon hosszú út 
áll még előtte. Példának okáért, a fejőrobotok 
már több mint 20 éve léteznek, de csak néhány 
évvel ezelőtt kezdett el a szakma azon dolgozni, 
hogy lehetne ezt a jó megoldást még jobbá 
tenni, és még több körülményhez adaptálni. 
Az elmúlt évek során számos olyan megoldás 
született, és valósult meg a gyakorlatban, mely 
előrelépés volt ugyan, de a tökéletestől még 
messze jár. Értem ezalatt a nagyüzemek részé-
re épített 800-1000 férőhelyes robotistállókat, 
melyekben szétszórtan helyezték el a robotokat. 
Ez a megoldás nemcsak hogy drága, de üze-
meltetésében is nehézségekbe ütközik. 

Ezen problémák kiküszöbölésére született 
néhány fejlesztőmérnök fejében a gondolat, 
hogy létrehozzák a robotfejőházakat. Elsőre úgy 
tűnhetett, hogy ezzel félig elveszti a jelentőségét 
a robotizáció, mivel felhajtásra továbbra is szük-
ség van, azonban az idő azt bizonyította, hogy 
ennek ellenére is előnyösebb megoldás mind a 
beruházási költség, mind pedig az üzemeltetés 
szemszögéből.

Vegyük példának a Fullwood-Packo cég robot-
fejőházi koncepcióját, mely a világban néhány 
év alatt nagy sikereket aratott, számos beru-
házást kiviteleztek, és még több van építés 
alatt. Ez esetben a robotokat strukturálisan nem 
kellett átalakítani. Szoftveres fejlesztésekkel 
létrehoztak egy olyan fejőházat, melyben a 
meglévő robotokat nagyobb hatékonysággal 
tudjuk kihasználni, és ipari körülmények között 
állandóan működtetni.

Az alábbi ábrán látható módon megalkottak egy 
fejőházat, mely onnantól kezdve, hogy az állat 
belép a kapun, teljes mértékben automata, és 
nincs szükség emberi beavatkozásra. Az állatok 
maximum egy órát töltenek az elővárakozóban, 
ahol egy zsúfolókapu tereli őket az éppen 
megüresedett robotba. A robotok kihasznált-
sága így jobb, mivel amint az egyik állat kilép, 
a zsúfolókapu már tereli is be a következőt. 

Teljesen automata révén, 0-24-es üzemben 
működő rendszerről beszélünk, ahol az egyetlen 
dolog, amire időt kell szakítani, a mosás. Mivel 
minden robot különálló egységként üzemel, 
további előny, hogy a szerviznek nincsen szük-
sége fejési szünetre, mivel amíg egy roboton 
végzi a karbantartást, az összes többi végzi a 
dolgát, és feji az állatokat. 

Miután az állatok végeztek a fejéssel, áthalad-
nak egy automata mérlegen, valamint egy há- 
romirányú válogatókapun, mely a beállított para-
méterek szerint válogatja ki a kijelölt egyedeket. 
Ezt követően elektromos vezérlésű terelőkapuk 
segítségével a tehenek maguktól visszatérnek a 
saját csoportjukba.

A magas fokú automatizmusból kifolyólag, ész-
revehetjük, hogy mindösszesen 1 felhajtóra van 
szükség – műszakonként – ezenkívül minden 
folyamat automatikus.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy hagyomá-
nyos fejőházi beruházással szemben, bár drá-
gább egy robotfejőház építése, de a megspórolt 
munkabérből, valamint a fejési hatékonyság 
javulásából kifolyólag rövid megtérülési idő vár-
ható. Vállalatunk közgazdász és lean mérnök 
kollégái – a Fullwood-Packo közreműködésével 
– több elemzést készítettek ilyen beruházások 
megtérülésére, és minden esetben a várakozá-
soknak megfelelő végeredményre jutottak.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a jövő a 
robotizáció lesz. Az eldöntendő kérdés nem ez, 
hanem a folyamat tényleges kimenetele. Milyen 
módon, milyen technológiákkal, milyen munka-
folyamatokkal fog bekövetkezni. A jövőbe ugyan 
nem láthatunk, de egy biztos, előre kell tekinte-
nünk, és megpróbálni egy lépéssel megelőzni a 
környezetünket.

Boródi Bence – Agromilk Kft. z

Robotizáció az ipari tejtermelésben
A
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Bevezetés

Előző cikkeinkben sok mindent leírtunk a kolosztrumról. A tárolás módjáról 
és a minőséget megőrző tartósítási módszerekről még viszonylag kevés 
szó esett. Az újszülött borjak számára nélkülözhetetlen a kitűnő minőségű 
kolosztrum, ezért nagyon fontos, hogy a telepeken legyen azonnal elérhe-
tő forrás. Ezt azonban csak megfelelő tárolással lehet biztosítani.

A minőségmegőrzési módszerek összehasonlítása

A szarvasmarha-kolosztrum zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat (laktóz), 
vitaminokat, ásványi anyagokat, hormonokat, anyai fehérvérsejteket 
(leukociták), citokineket és növekedési faktorokat tartalmaz. A magas 
fehérjetartalom az immunglobulinok (főleg IgG) magas koncentrációjá-
nak köszönhető.  Az immunglobulinok különösen fontosak az újszülött 
borjak számára. A borjú bélfala a születést követő órákban átengedi a 
nagy méretű immunglobulinokat, ezzel szerezve meg a passzív immuni-
tást. A kolosztrum tárolása és minőségének hosszú időn keresztül való 
megőrzése többféleképpen történhet. 

Schipper és munkatársai (Schipper et al., 1981) a kolosztrum külön-
böző tartósítási módszereinek az IgG-tartalomra gyakorolt hatását 
vizsgálták, 8 héten keresztül. A kísérlet során összehasonlították a 
propionsavas, ecetsavas, hangyasavas kezelést, a fermentációs tartó-
sítást és a fagyasztásos eljárást. A kiindulási mintáknak meghatározták 
az immunglobulin-tartalmát, majd különböző eljárásoknak vetették 
alá azokat. Az egyik eljárás a fagyasztás volt –4 °C hőmérsékleten, 
műanyag edényben, következő a fermentáció volt 27 °C alatti hőmér-
sékleten, üvegedényben, és három különböző tartósítószeres eljárás 
üvegedényben: 1,0%-os propionsavas, 0,3%-os hangyasavas vagy 
0,7%-os ecetsavas kezelés történt. A minták immunglobulin-tartalmát 
adott időközönként vizsgálták. 

A 6000 mg/100 ml feletti IgG-tartalmat az első 4 hét során az összes 
eljárással sikerült megőrizni, kivéve az ecetsavas és a propionsavas 
kezelést, amelyeknél már a második héten komoly visszaesést tapasz-
taltak. A hangyasavval kezelt kolosztrum immunglobulinszintje a 4. hét 

Eltelt idő (hetek)

után csökkent drasztikusan. A fermentációval vagy fagyasztással tárolt 
föcstej a 8. hétre sem mutatott jelentős immunglobulin-csökkenést. 
A vizsgálat eredménye az volt, hogy a kolosztrum a fagyasztás során 
őrizte meg legjobban az immunglobulin-G szintet.  

A kolosztrum fagyasztása

A kolosztrum táplálóanyag- és immunglobulin-tartalma a fagyasztás 
során nem változik jelentősen. A fagyasztott és friss kolosztrummal 
itatott borjak szérum IgG-szintjében az erre irányuló kísérlet (Holloway 
et al., 2001) során nem találtak jelentős különbséget.

A kolosztrum fagyasztásának hatásait több kísérletben is vizsgálták. 
A kísérletek igazolták, hogy nem változott jelentős mértékben a pH, a 
zsírtartalom, az összes szárazanyag, összes nitrogén, illetve nem-fehér-
je nitrogén (Carlson, Miller, 1977). A -20,5 °C-on 6 hónapon keresztül 
tárolt kolosztrum A-vitamin-tartalma nem csökkent, béta-karotin-tartal-
ma pedig kevesebb mint 6%-kal csökkent (Foley, Ouerby, 1978).

A kolosztrumban lévő biológiailag aktív hatóanyagok között különböző 
citokinek és növekedési faktorok vannak. Humán kolosztrummal végez-
tek fagyasztásos kísérletet (Ramírez-Santana et al., 2012), amelyben 
kimutatták, hogy a vizsgált, biológiailag aktív hatóanyagok koncentráci-
ója 6 hónap alatt sem változott.

A fagyasztott kolosztrum kiengedése és felmelegítése

Balthazar és munkatársai 2014-ben gyűjtöttek kolosztrummintákat tej-
termelő telepekről Nyugat-Franciaországban. Fagyasztás előtt megha-
tározták a minták BRIX %-értékét, majd 3 csoportra osztották minőség 
alapján: L-lel jelölték a gyengébb minőséget, M-mel a közepeset és 
H-val a magas minőséget. Az IgG-szintet szerológiai módszerrel is el- 
lenőrizték. A fagyasztásból 39 °C itatási hőmérsékletre történő felme-
legítést vízfürdővel és mikrohullámú melegítővel hajtották végre, külön-
böző hőfokon, illetve teljesítménnyel.

Táblázat: Balthazar et al., 2015.         v.=veszteség %

A FAGYASZTÁS HATÁSA 
A KOLOSZTRUMRA

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT

Ábra: Schipper et al.

Fagyasztás

Fermentálás

Hangyasav

Ecetsav

Propionsav
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A vízfürdőben való melegítés időben tovább tart, de a táblázatból jól lát-
ható, hogy a mikrohullámú sütőben komoly immunglobulin-veszteséggel 
lehet a kolosztrumot felmelegíteni. A vízfürdőben 60 °C-on való melegí-
tés a fehérjék koagulációját okozza. A teszt eredménye az volt, hogy a 
kolosztrum minőségét leginkább megőrző eljárás a vízfürdőben 40 °C 
hőmérsékleten való kiolvasztás és felmelegítés. A kiolvasztás kíméletes-
sége mellett az is fontos, hogy jó minőségű (IgG-koncentráció legalább 60 
g/lter, BRIX minimum 25%) kolosztrum kerüljön lefagyasztásra.

Professzionális kolosztrumkezelés
  
A borjú jövője érdekében létfontosságú az újszülött borjak ellátása kitű-
nő minőségű kolosztrummal. Ezért érdemes létrehozni egy fagyasztott 
kolosztrumraktárat. A coloQuick lehetővé teszi a fagyasztott kolosztrum 
egyedi tárolását, vízszintesen elhelyezve a fagyasztóban. A tárolótasak 
alakja és mérete lerövidíti a lefagyasztás és a kiolvasztás időtartamát. 
A gyors lefagyasztás és kiolvasztás csökkenti a kórokozó baktériumok 
elszaporodásának kockázatát.

A coloQuick szinte teljes mértékig zárt rendszerben kezeli a koloszt-
rumot, minimálisra csökkentve a minőségi veszteségeket és a kóroko-
zókkal történő szennyeződést. Az első lépés a kifejt kolosztrum minősé-
gének ellenőrzése (pl. refraktométerrel). Ezután a föcstejet töltőállvány 
segítségével az egyszer használatos 4 literes tasakokba kell tölteni, 
majd a tasakot tartó kazettát a fagyasztóba kell helyezni, minőség alap-
ján válogatva. Az ajánlott fagyasztási hőmérséklet –14 °C. A fagyasztás 
előtt beiktatható a pasztőrözés, amelynek során a hőmérséklet függvé-
nyében csökkenhet az immunglobulin-tartalom, de ennél fontosabb a 
kórokozók elpusztítása.

Amíg a gondozó az ellést követően a borjú körüli teendőket (légzésel- 
lenőrzés, köldökcsonk-fertőtlenítés, csutakolás stb.) elvégzi, a coloQuick 
kiolvasztóegység 40-42 °C-on kb. 20 perc alatt az immunglobulinszin-
tet megőrző kíméletes eljárással teljes mértékben kiengedi és itatási 
hőmérsékletre melegíti a kolosztrumot. A coloQuick rendszer gyors, 
könnyen alkalmazható, egységes és kíméletes kiolvasztási folyamatot 
biztosít, szigorúan ellenőrzött hőszabályozás mellett, ezzel megőrizve 
a kolosztrumban lévő anyagok minőségét. Az immunglobulin-tartalom 
60 °C felett jelentősen csökken (McMartin et al., 2006), ezért nagyon 
fontos, hogy a kiolvasztás/pasztőrözés ajánlott hőfoka be legyen tartva. 
A tasakhoz közvetlenül csatlakoztatható a cumi vagy szonda, amelynek 
segítségével a borjúval megitatható a föcstej.

A rendszer alkalmazásával biztosítható, hogy minden borjú a lehető 
legjobb minőségű és megfelelő mennyiségű kolosztrumhoz jusson 
születése után 1-2 órán belül. Ezzel javítható az állomány egészségügyi 
státusza, csökken a megbetegedések száma.

Összefoglalás

A megfelelő rendszerbe foglalt kolosztrummenedzsment – beleértve a 
kitűnő minőségű kolosztrum lefagyasztását – előnyei révén messzeme-
nően megtérül a belefektetett munka és odafigyelés. A borjak ellátása 
a születést követően a legjobb minőségű, magas IgG-tartalmú koloszt-
rummal csökkenti a borjúmegbetegedések és -mortalitás arányát, ezzel 
javítja a telep nyereséges termelését.

A Sprayfo gyártója a Trouw Nutrition, a kompromisszumok nélküli 
borjúnevelés elkötelezett híveként magas követelményeket támaszt 
mind az alapanyagok, mind pedig a gyártás tekintetében. A Sprayfo tej-
pótló tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését 
és fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget 
támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető leg-
jobb módon segítik a borjakat. 

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

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

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

Professzionális kolosztrumkezelő rendszer Dániából

A ColoQuick, a Sprayfo és Calf-TMR hivatalos 
magyarországi forgalmazója:

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

Kép: ColoQuick
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klinikai tünetekben megnyilvánuló betegségek diagnózisa 
általában viszonylag egyszerű: étvágytalanság, bágyadtság, 
esetleg láz, elesettség, a tejtermelés csökkenése. Sok eset-

ben azonban ezeket a „súlyos” tüneteket sokkal enyhébb tünetek is 
megelőzik, melyek rendszeres, néhány perces napi megfigyeléssel 
már kiszűrhetőek, így a tehén vizsgálata, állatorvosi kezelése hama-
rabb elkezdődhet, csökkentve ezzel az anyagi és egyéb kártételt. Sőt, 
nem ritka, hogy egy diagnosztizált klinikai megbetegedés (pl. oltó-
gyomor-helyzetváltozás) eredeti oka is kiszűrhető (pl. egy magzatbu-
rok-visszatartást követő méhgyulladás, ami étvágytalanságot okoz, így 
ketózishoz vezet, és emiatt alakul ki OHV). Az involúciós időszakban 
kialakuló betegségeket csak megfelelő menedzsmentháttérrel, szak-
mai alapokon kialakított vizsgálati protokollokkal és az ezekhez társuló 
kezelésekkel lehet hatékonyan megelőzni, ill. kezelni. Ennek feltétele, 
hogy jó legyen a kommunikáció a telepi dolgozókkal, mindenki hatéko-
nyan tudjon dolgozni az egységes cél érdekében. A megbetegedések, 
szubklinikai problémák detektálásának alapvető eszköze a megfigye-
lés. Ez a frissen ellett tehenek (ellető-, fogadócsoportok – az ellést 
követő első 3 hétben) napi néhány perces megfigyelését jelenti olyan 
időszakban, amikor aktívak (de nem áthajtás közben, hanem lehetőleg 
etetés, fejés ideje körül). A leggyakoribb problémák ebben az időszak-
ban: magzatburok-visszatartás, metritisz, endometritisz, tejláz (hipo-
kalcémia), ketózis, OHV, zsírmájszindróma, tőgygyulladás, sántaság.

Az involúciós időszakban megjelenő problémákat elsőnek már akár 
az elletőben ki lehet szűrni/meg lehet előzni. Azokban az esetekben 
ugyanis, amikor bármilyen okból ellési segítségnyújtásra van szükség 
(vagy magzatburok-visszatartás alakult ki), alapvetően emelkedik a 
későbbi egészségügyi problémák valószínűsége. Ezeket a teheneket 
érdemes alaposan megfigyelni minden nap, hogy az esetleges beteg-
ségeket már nagyon korán, az első tüneteknél detektálhassuk. Az ellé-
si komplikációk gyakori szövődménye (de sok esetben problémamen-

tes ellést követően is kialakulhat) a méhgyulladás. A méhgyulladás 
egy klinikai tünetekben megnyilvánuló betegség, így diagnosztikája 
viszonylag egyszerű. Sok esetben azonban nem láthatók direkt klinikai 
tünetek, de a méhnyálkahártya elfajulása, gyulladása jelen van – ez a 
szubklinikai endometritisz.

A méhgyulladás különböző formáinak együttes megjelenése a tehené-
szeti telepeken 20-30% között változik. A metritisz és a klinikai endo-
metritisz is átlagban az állatok 20%-át érinti (8->40% ill. 5->30%), 
azonban a leggyakrabban előforduló elváltozás a szubklinikai endo-
metritisz, amely a tejelőtehenek 30%-át is érintheti (11->70%). 

Több vizsgálati lehetőség áll rendelkezésre ezeknek az involúciós 
problémáknak a diagnosztizálásra. A rektális palpáció a legegyszerűbb 
vizsgálati módszer, ami azonban nem elég specifikus, főként az endo-
metritisz esetében, mely gyakoriságával és több esetben nehézkes 
diagnosztikájával hosszú távon a legnagyobb kárt tudja okozni.

Endometritisz 

Az endometritisznek elméletileg két jól elkülöníthető formáját írja le a 
szakirodalom: a klinikai és a szubklinikai endometritiszt. Annak elle-
nére, hogy a két megjelenési forma jól elkülöníthetőnek tűnik, a határ 
a két elváltozás között nagyon sok esetben nem egyértelmű.

Definíció és kártétel

A klinikai és a szubklinikai endometritisz a késői involúciós időszak 
megbetegedései, jellemzően az ellés utáni 21. napot követően jelent-
keznek. Egyes szerzők szerint a klinikai és szubklinikai endometritisz 
előfordulási gyakorisága a 40–60. postpartum napok között 53% 
lehet, ami késlelteti az újravemhesülést, valamint növeli a selejtezési 

Az ellés utáni időszak menedzsmentje 
és jelentősége tejelőtehenészetekben 

– különös tekintettel az endometritiszre 
és annak megjelenési formáira

Az ellés előtti szárazonállás időszakához képest az ellés és az azt követő biológiai 
események jelentős változással járnak a tejelőtehenek életében. Az ellést követően megindul 

a tejtermelés, ami miatt hirtelen megugrik az állatok energiaigénye. Ehhez társul az 
involúció, mely során a méhnek mind méretben, mind pedig szövettani felépítésében vissza 

kell alakulnia a vemhesség előtti állapotra. Az élettani változások mellett egyéb tényezők 
is terhelik a tehenek szervezetét. Az ellés, a tejtermelés megindulása, az új csoportba 

kerülés, a hierarchia átalakulása egyenként is negatívan hatnak az általános ellenálló-
képességre. Ebben az időszakban nem ritka, hogy kialakul egy vagy akár több, enyhe vagy 

súlyosabb megbetegedés, melyek sokszor a következő laktáció termelését és fertilitását is 
meghatározzák, csökkentve ezzel a tejtermelés gazdaságosságát.

A
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arányt. Feltételezhetően idővel csökken a méhgyulladások súlyossága, 
és a későbbiekben endometritiszként folytatódnak.

Mind a klinikai, mind a szubklinikai kórforma során csak az endomet-
rium gyulladásáról beszélhetünk, ezért nem jár egyik folyamat sem 
szisztémás tünetekkel. A lokális gyulladás hatással lehet a fertilitásra, 
mivel csökken a nyálkahártya PGF22α-termelése, és ennek következ-
tében nem lesz megfelelő a luteolízis folyamata. A gyulladás nehezít-
heti az embrió beágyazódását, de ha ez meg is történik, ronthatja az 
embrió életben maradásának esélyét (emelkedik a vemhességvesztés 
aránya). Klinikai endometritiszről abban az esetben beszélhetünk, ha a 
21. napot követően a méhszarvak és a méhnyak átmérője az elvártnál 
nagyobb (meghaladja a 7,5 cm-t) és a méhből gennyes vagy genny-
pelyhes váladék ürül. 

A klinikai endometritisz diagnózisa

Normál involúció esetében az ellés utáni 25-30. nap környékén éri el 
a korábbi vemhes méhszarv az ellés előtti méretet (4,5 cm átmérő). 
A klinikai endometritisz diagnosztizálásához nélkülözhetetlen a rek-
tális vizsgálat, azonban nem bizonyul minden esetben elegendőnek. 

A vizsgálat pontosítására alkalmazható a vaginoszkópia, ami gyors és 
egyszerű módszer a gennyes kifolyás diagnosztizálására. Fontos az 
ürülő váladék minősége, mivel ez is jellemzi a folyamat minőségét. 
A vaginoszkópia alternatívája lehet a kesztyűskéz-módszer és a metri- 
chek, melyek esetében kisebb a valószínűsége az iatrogén fertőzésnek. 

Kezelés

Széles körben alkalmazzák a diagnosztizált klinikai endometritisz 
kezelésére a parenterálisan és intrauterin alkalmazható antimikrobiális 
kezeléseket, ill. ennek kiegészítéseképpen a prosztaglandin-kezelést. 
Javasolt a cefapirin hatóanyagú készítmények alkalmazása (1. gene-
rációs cefalosporin) gyakorlati megfontolásból is, mert tejre 0 napos, 
ehető szövetekre 1 napos élelmiszer-egészségügyi várakozási idő 
érvényes rájuk. 

Szubklinikai endometritisz 

Definíció

Szubklinikai endometritiszről abban az esetben beszélhetünk, ha a 
gyulladás a méhnyálkahártyára (endometriumra) korlátozódik, nem 
jár sem szisztémás, sem lokális tünetekkel. A kórkép megjelenésére 
csak a szaporodásbiológiai mutatók romlása utal: [1] a két ellés közötti 
idő kitolódása, [2] a vemhesüléshez szükséges termékenyítések (a 
felhasznált spermaadagok) számának növekedése, [3] a vemhességi 
veszteség növekedése, ill. [4] a meddő tehenek számának és [5] a 
selejtezési aránynak a megnövekedése. 

Kialakulás okai

A kialakulás okai nem különböznek a korábban már tárgyalást klinikai 
tünetekkel is járó kórképektől. Jellemzően a nem megfelelően lezajlott 
involúció áll a hátterében. A metritisszel diagnosztizált tehenek esetében 
kétszer akkora valószínűséggel fordult elő endometritisz a későbbiekben. 

Kártétel

Az elhúzódó gyulladás következtében nem kizárható az endometrium 
károsodása, esetleges kötőszövetes elfajulása, amely hatására nő az 
embrióelhalás valószínűsége. 

Diagnosztika

A szubklinikai endometritisz az endometrium gyulladására korlátozó-
dik. Látható tüneteket nem okoz, de kiegészítő vizsgálatokkal alátá-
masztható a kórforma előfordulása. 

Az alkalmazható kiegészítő diagnosztikai módszerek lehetnek: citoló-
gia, biopszia, ultrahangvizsgálat. Jelenlegi tudásunk szerint a fizikális 
vizsgálatok többségével nem detektálható a kórkép. A diagnózis fel-
állítására a legmegbízhatóbb módszernek a biopsziát és azt követő 
baktériumtenyésztést tartják, ugyanakkor a biopszia használata nem 
javasolt invazivitása miatt.  A mintavételnek gyakran alkalmazott 
módja a cytobrush és az intrauterin lavage, melyeket 1 hónappal az 
ellést követően kell elvégezni.

Az ürülő méhtartalom minőségének megítélése 
(balról jobbra: sűrű, világos, dugószerű váladék (egészséges), 
világos, híg, semleges szagú váladék (enyhe hurut lehetséges), 
vörhenyes, gennypelyhes váladék (gyulladás), sűrű, bűzös, sötét 
színű, darabos váladék (akut gyulladás)



www.tejgazdasagiszemle.hu 15

A szubklinikai endometritisz felderítésére ultrahangot is használnak, 
melynek segítségével, többek között a folyadék mennyiségét vizs-
gálják a méhben. A folyadék jelenléte a méh üregében és a pozitív 
citológiai eredmény együtt elegendő lehet arra, hogy diagnosztizáljuk 
az endometritiszt. 

Összefoglalva kijelenthető, hogy a hüvelyi, ill. rektális vizsgálatok egyér-
telműen nem elegendőek a szubklinikai endometritisz előrejelzésére. 

A kezelés lehetőségei

A szubklinikai endometritisz kezelésére több különböző protokoll is 
létezik a gyakorlatban. A kezelés megfelelő időpontjának megha-
tározása viszont a diagnosztikai nehézségek miatt nem egyértel-
mű. Szakirodalmi adatok alapján a két leggyakrabban alkalmazott 
módszer a prosztaglandin-injekció és az intrauterin-méhinfúzió 
alkalmazása. 

A prosztaglandin pozitív hatását úgy fejti ki, hogy csökkenti a progesz-
teronszintet, mivel luteolízist indukál, emellett uterotonikus hatása is 
van. Szubklinikai endometritisz kezelése során az ellést követő 20-33. 
nap között adott cloprostenol 70%-kal javította a vemhes tehenek 
arányát. Azok a szinkronizációprogramok ugyanis, amelyekben több 
PGF2α-kezelés is van, hasznosnak bizonyultak az endometritisszel 
diagnosztizált tehenekben. 

Amint a fentiekből is kitűnik, az involúciós zavarok közül napjaink-
ban még mindig a szubklinikai metritisz lehet a tehenészetek talán 
legnagyobb szaporodási zavarokat okozó gondja, mert a diagnosztika 
és a gyógykezelés sem teljesen kiforrott még, ezért ezek vizsgálata a 
közeljövő megoldandó feladatai közé tartozik.

Az ellést követően jelentkező problémákban közös, hogy megfelelő 
helyen és időben (a tehenek aktívabb állapotában, de jellemzően nem 
felhajtáskor) történő mindennapos, átlagosan néhány percet igénybe 
vevő megfigyeléssel már nagyon korán kiszűrhetőek a vélhetően 
beteg állatok. Ezt érdemes a napi telepi rutinba beilleszteni, és egy 
erre rendszeresített füzetben vezetni. A megfigyelés szempontjai a 
következők:

1. az ellési adatok alapján annak osztályozása: 
 a. könnyű, természetes ellés; 
 b. elhúzódó, de természetes ellés; 
 c. kis segítséggel történő ellés (pl. magzat beigazítása a szülőcsa- 

 tornába, de ezután természetes ellés); 
 d. Segítséggel történő ellés; 
 e. Császármetszés.

2. Méhváladék/kifolyás pontozása az ellés után: 
 a. sűrű, viszkózus kifolyás, tiszta/opaleszkáló/vörösesbarnás szín,  

 nincs vagy enyhe szag; 
 b. fehér/sárgás genny, kevésbé sűrű állag, nincs vagy enyhe szag; 
 c. rózsaszín/piros/vörös/barnás, vízszerű kifolyás, bűzös szag.

3. Viselkedés pontozása: 
 a. betegség jele nincs, szemek tágra nyitottak és éberek, élénk  

 fülmozgás; 

 b. enyhe tünetek, kissé bágyadt, lógó fülek, tompa tekintet; 
 c. enyhe levertség, lógó fülek, tompa és beesett szemek, 

 apátia; 
 d. extrém elesettség, tompa és nagyon beesett szemek, ele- 

 settség, étvágytalanság, gyakran nem tud felállni, nem érdekli  
 a környezete.

4. Trágya minőségének osztályozása: 
 a. vízszerű, nem igazán felismerhető bélsár; 
 b. híg, mártásszerű állag, a bélsárállag felismerhető, földet érés- 

 kor spriccel;
 c. sűrűbb, mártás jellegű állag, enyhe csattanással ér földet, kör- 

 körös formában terül szét kb. 2 cm vastagon (ez az egészséges  
 állag); 

 d. sűrű bélsár, hangosan ér földet, csak kissé terül szét, körkörös  
 formában; 

 e. formált, lócitromra emlékeztető bélsár, széttaposva is tömör.

5. Bendőtelítettség osztályozása (a külső csípőszöglet, utolsó 
borda íve és az ágyéki csigolyák harántnyúlványa közötti 
háromszög alakú területet nézve, az állat bal oldalán):

 a. nagyon mély üreg a fent leírt területen, látható bemélyedés; 
 b. kevésbé mély, de határozottan kivehető a fentebb leírt három- 

 szög alakú bemélyedés; 
 c. alig észrevehető a bemélyedés, de még érzékelhető a fent leírt  

 terület; 
 d. nem látható bemélyedés, a háromszög alakú terület határai  

 láthatóak; 
 e. a bendő kifeszíti a területet, az utolsó borda és a harántnyúlvá- 

 nyok nem láthatóak.

6. Klinikai tejláz (hipokalcémia) pontozási rendszer: 
 a. 1. stádium: enyhe izgatottság, idegesség, hiperérzékenység,  

 csökkent étvágy, szapora pulzus (>70/perc), gyengeség, akarat 
 nélküli izomkontrakciók

 b. 2. stádium: próbál lábra állni, levertség, izomremegések,  
 szapora pulzus, hideg fülek, kitágult pupillák, és nem reagálnak  
 a fényre

 c. 3. stádium: gyengeség, tudatvesztés, súlyos felfúvódás, szék- 
 rekedés, szapora, nehezen tapintható pulzus 

Ezek mellett természetesen a testhőmérséklet és a légzésszám is 
mérvadó lehet. 

Összességében tehát az ellés utáni, involúciós időszakban is a leg-
nagyobb hangsúlyt a megelőzésre kell fektetni, aminek fontos része 
lehet az esetlegesen kialakuló betegségek nagyon korai felismerése 
is. Ennek elengedhetetlen része a rutinszerű megfigyelés, hiszen 
kevésbé látványos, de felismerhető tünetek már utalhatnak kezdődő 
betegségekre. Az így kiválogatott tehenek részletes vizsgálatával 
kideríthetőek és időben kezelhetőek ezek a problémák, így megelőzve 
egy nagyobb szaporodásbiológiai és gazdasági kártételű betegség 
kialakulását.

Varga-Balogh Orsolya, Póth-Szebenyi Bettina, 
Kern László, Gábor György*

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem; 
*Androvet Kft. z
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ovács László, a Magyar 
Sajtkészítők Egyesületének 
elnöke, a „sajtminiszter” 

nyolcvanéves korában is aktí-
van tevékenykedik a 15 éve lét-
rehozott szervezet jobbításán. 
Negyvenszállás nevű faluban 
született, szülei gazdálkodók vol-
tak. A faluban az oktatás egyetlen 
osztálytermes iskolában folyt, egy 
tanító nevelte és oktatta az elsőtől a 
nyolcadikig a gyerekeket, mellette 
még a kántori teendőket is ellátta. 
A Kalocsától 5 km távolságra lévő, 
néhány utcából álló kistelepülésen (300 lakos) 
tartalmas élet folyt, sokat tettek a népi kultúra 
megismeréséért, a kultúrházban színjátszó és 
olvasókör is működött. Gyermekkorában sokat 
gondolkodott azon, hogy miként működik a 
világ. A háború során, mikor a falun átvonuló 
szovjet katonákat apja vendégül látta a pin-
cében, egyiküktől csokoládét kapott. Szerette 
volna megköszönni azt, de nem tudta, mert 
a katonák más nyelven beszéltek. Ekkor döb-
bent rá gyermekkorának döntő felismerésére, 
hogy az idegen nyelv ismeretének milyen 
nagy jelentősége van, elhatározta, nyelvet fog 
tanulni. A felső tagozat elérésekor azzal szem-
besült, hogy az egytanítós, osztatlan tanítási 
rendű falusi kisiskolában nincs nyelvtanulási 
lehetőség. Ezért Kalocsán folytatta a tanulmá-
nyait, minden reggel kerékpáron vitte magá-
val tejeskannákban a családi gazdaságban 
termelt, 3-4 törzsvásárlónak szánt tejet is. 
Középiskolás korában már franciául is tanult, 
majd a szegedi egyetem bölcsészkarán a 
francia és orosz nyelvek mellett történelemből 
pallérozta tudását. Egyetemista korában a 
Csillebérci Úttörő Táborban a nemzetközi dele-
gációknál tolmácsként volt alkalma tökéletesí-
teni nyelvtudását, majd francia ösztöndíjasként 
Párizsban tanult. Onnan visszatérve nyelvtaní-
tással foglalkozott. Az orosz és a francia mellett 

az időközben megtanult angol nyelvet is oktat-
ta, de arra is maradt ideje, hogy a tolmácsként 
tevékenykedő leendő feleségét is megismerje. 
Később átkerült a protokoll területére, majd a 
Magyar Újságírók Országos Szövetségében, 
illetve a Külügyminisztérium sajtóosztályán 
folytatta pályáját. Tágult számára a horizont, 
sok új ismeret birtokába került, kapcsolati 
köre egyre bővült. Vezetői felfigyeltek ambició-
zus tevékenységére, elkezdődött diplomáciai 
pályafutása. A Külügyminisztérium kötelékébe 
kerülve nemsokára hazánk Párizsba akkre-
ditált sajtóattaséja lett, ebben az időszak-
ban dinamikusan fejlődtek a magyar-francia 
kapcsolatok. Hazajövetele után a Parlament 
külügyi osztályára került, az Interparlamentáris 
Unió (IPU) magyar nemzeti csoportjának lett a 
titkára. Az Interparlamentáris Uniót 1889-ben 
alapították abból a célból, hogy az országok 
közötti konfliktusokat a felek ne háborúval, 
hanem a tárgyalóasztal mellett rendezzék. 
Magyarország egyik alapítója volt az IPU-nak. 
Budapesten a millennium évében volt IPU-
konferencia, akkor Jókai Mór volt a magyar 
csoport vezetője. 1989 márciusában az IPU 
centenáriumi konferenciáját ismét Budapesten 
rendezték meg. Kovács László nyugdíjazásáig, 
2005-ig, dolgozott a Parlamentben. A parla-
mentek közötti kapcsolatok építésében végzett 

munkájának elismeréseként meg-
kapta a Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét.

A 2006-os országgyűlési válasz-
táson az újólag alakult Gazdapárt 
színeiben tervezte az indulását, de 
szervezési okok folytán nem volt 
kellő idő a felkészülésre, így végül 
visszalépett az aktív politizálástól. 
Ennek köszönhető, hogy maradt 
elég ideje arra, hogy többek segít-
ségével megalapítsa a Magyar 
Sajtkészítők Egyesületének elődjét, 

mely a kis-, közép- és agrárvállalkozók érdek-
közössége lett, melynek elnöki tisztjét 2006 
augusztusa óta tölti be. 

A másik tevékenységi körében, a Közép-
európai Gasztronómiai és Sommelier Egyesület 
alelnökeként is a kézműves sajtkészítőket 
képviseli.

Nem lett hűtlen eredeti szakmájához, a tör-
ténészethez sem. Szervezésében, 2014-ben 
jelent meg egy tanulmánykötet Magyarzsákodi 
Hegedüs Sándor (1847–1906 között élt) keres-
kedelemügyi miniszterről, ki a dualizmus korá-
nak egyik legtehetségesebb politikusa volt. 
A több mint 600 oldalas mű olvasása, tanulsá-
gainak hasznosítása napjaink politikusainak is 
fogódzót ad. Ennek jelentőségét a házelnök is 
felismerte, és minden képviselőnek biztosítja 
a tanulmányban leírtakhoz való hozzáférést.

Kovács László letette névjegyét a magyar 
sajtkultúra asztalára. A karrierdiplomatából lett 
egyesületi vezető elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az elmúlt 15 évben a sajtkészítők 
összefogásának megteremtésében. Áldozatos 
munkájára a jövőben is számítunk. 

 BEMI z

Tizenöt éve…
Tizenöt éve annak, hogy megalakult a Magyar Sajtkészítők Egyesülete. Története 

során nagy hangsúlyt fektetett a partnerkapcsolatok kiépítésére és annak tartalommal 
való megtöltésére. Napjainkra a tejes szakma elismert szervezetévé vált. Létrehozta, 

és folyamatosan építi a sajtútállomások hálózatát, hozzásegíti a sajtkészítőket 
a közös megjelenéshez a különböző országos szakmai rendezvényeken, fesztiválokon. 
Szakmai továbbképzéseket szervez itthon és külföldön. Megszervezte a sajtbírálati 

képzést, elérhetővé tette a szakma legjobbjai számára, hogy mestervizsgát szerezzenek. 
Egyre hatékonyabban építi kapcsolatait a környező országok sajtkészítőivel. A szervezet 

nagyságánál jóval nagyobb arányban veszi ki a részét a sajtkultúra fejlesztéséből.

K Fotó: Tihanyi Károly
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A Beregi Ingatlankezelő Kft beruházásában 2020-ban megvalósult korszerű 
tejüzem kivitelezése mindenben megfelel a legigényesebb európai normáknak.

A napi 3-5000 liter tejet feldolgozó üzem termékválasztása elsősorban 
helyi igények kiszolgálására szolgál, így az üzemben joghurt, kefir, tejföl, 
pasztőrözött flakonos tej, túró, gomolyasajt, vaj és friss, valamint érlelt sajtok 
korszerű gyártóberendezései kerültek beépítésre. 

Sajt-túró gyártás

Csomagolás technológia

 Monostori Lajos / Agrometal Klaster Zrt.

Fo
tó

: K
áz

m
ér

 A
tti

la

AGROMETAL   •  1117 Budapest, Hunyadi János út 3.

telefon: +36 (1) 204 9090  •  e-mail: agrometal@agrometal.hu  •  www.agrometal.info 

Joghurt tartályok

Tejkezelés

KORSZERŰ 
TEJÜZEMEK



2021. március 18

z ország nagy részén nincs lefolyás a 
tengerekbe, így lefolyástalan tavak alakul-
tak ki: a Kaszpi-tenger, az Aral-tó és a 

Balhas-tó. Az Aral-tó vízszintje az utóbbi 30 évben 
15 méterrel csökkent, mivel a tavat tápláló folyók 
vizét gyapotföldek öntözésére használták el.

Kazahsztán éghajlata kontinentális, a hegysé-
gekben magashegységi. A csapadék mindenütt 
kevés, a Kaszpi-tenger közelében valódi siva-
tagok is kialakultak. A szántóföldek az ország 
területének 10-11 százalékát teszik ki, az összes 
megművelhető terület 222,4 millió hektár. A szűz-
földek feltörése súlyos környezeti károkat okozott. 
Az öntözés erőltetése miatt a talajok elszikesed-
tek, az Aral-tó vízszintje leapadt, területe töredé-
kére zsugorodott, városok kerültek távol a víztől. 
Az ország legfontosabb agrártermékét (a gyapot 
mellett) a gabona jelenti, ennek exportjából évente 
1,5 milliárd dollár bevétel származik.

A mai Kazahsztán lakói a történelem során – 
mivel területük a keletet a nyugattal összekötő 
Selyemút vonalába esett – több nagy birodalom 
(tatár, szeldzsuk-török, kalmük, orosz) fennha-
tósága alá kerültek, és bár nemzeti sajátossá-
gaikat megőrizték, a sorozatos idegen uralom 
gátolta a gazdasági fejlődést. A szovjet rendszer 
korlátozta a nomád pásztorok vándorlását, ezzel 
beszűkítette a legeltetési lehetőségeket, és 
csökkentette az állatállományt. Ugyanakkor a 
kolhozok segítséget nyújtottak az állattartáshoz 
(takarmányellátás, állatgyógyászat), és ha nem 
is mindenben tökéletesen eljárva, megterem-
tették a nagyüzemi tejtermelés alapjait. Jórészt 
a kolhozok feloszlatása miatt, a függetlenség 
1991. évi elnyerése után az ország szarvas-
marha-állománya és tejkibocsátása visszaesett, 
továbbá helyenként és időnként gondok vannak 
az állatbetegségekkel és a tejhigiéniával.

Ezeket Nurszultan Nazarbayev elnök sem tudta 
megoldani, bár a függetlenség elnyerése után 
reformokat hajtott végre, és jelentős lépéseket 

tett a piacgazdaság bevezetésére. Nazarbayev 
még két dolgot szeretne befejezni. Az első, 
hogy 2025-re az ország áttérjen a cirill betűs 
írásmódról a latinra, ezzel is függetlenedne 
Oroszországtól, és nyitna Európa felé. A hosszú 
szovjet megszállás kiirtotta a kazah nyelvet, és 
az élet minden területén az orosz vert gyökeret. 
Nazarbayev álma, hogy népe ismét megtanulja 
ősei nyelvét és kultúráját, mert ez elengedhetet-
len a nemzet fennmaradásához.

Az utóbbi évtizedekben nagy kőolaj-, földgáz- 
és egyéb ásványkincs-készleteket tártak fel, 
ami országszerte látványos fejlesztéseket tett 
lehetővé. A kőolaj mellett urán (2. a világon), 
cink, wolfram és barit (1. hely a világon), króm, 
foszfor, ezüst, ólom és krómtartalmú ércek 
(2.), réz és fluorit (3.), molibdén (4.), arany (6.), 
vasérc (8.) fordul elő, valamint bauxitlelőhelyek 
is vannak az országban.

Minden sztyeppei nép ősidők óta együtt él az 
állataival, azok nélkül nem tud létezni. Így volt 
ez Kazahsztánban is, ahol a szarvasmarhatar-
tásnak több évezredes múltja van, bár a juhok 
és a lovak történelmileg jóval fontosabb sze-
repet játszottak az ország életében (a tejter-
melésben is). Mára a szarvasmarha-állomány 
7,5-8,5 millió főre szaporodott, ebből a tej-
hasznú állomány 2,8 millió főt tesz ki, de ezen 
belül nagyon jelentős a kettős hasznosítás is. 
Az állatlétszám megadása nem pontatlanságot 
takar, csupán azt jelenti, hogy az őszi-téli 
időszak beálltával és a legeltetési lehetőség 
megszűnésével a húsmarha-állományból kb. 
egymilliót levágnak, majd tavasztól újra foko-
zatosan feltöltik az állományt.

Egységes állattartásról azonban aligha beszél-
hetünk, mivel a sivatagok, a mocsarak és a 
terméketlen területek az országot egymástól 
elkülönült körzetekre szabdalják fel, amelyek 
között a mai napig nehézkes az átjárás. Egy 
pillantást vetve Kazahsztán térképére, láthat-

juk, hogy a jelentősebb városok a határvona-
lak mentén helyezkednek el, míg a középső 
rész az átlagnál gyérebben lakott. Almati, a 
régi főváros pl. Asztanától 1.300, a Kaszpi-
tenger partjától pedig 2.700 km-re található. 
Ilyen távolságokat gyorsan romló termékekkel 
manapság is nehéz, 80-100 évvel ezelőtt 
pedig lehetetlen volt áthidalni.

Nagyobb volumenű tejtermelést csak takar-
mánytermő terület és fogyasztói bázis köze-
lébe lehet telepíteni, mivel sem nagy tömegű 
szálastakarmányt, sem friss tejet nem gazda-
ságos naponta több száz kilométerre szállítani 
(főleg megfelelő szállítási infrastruktúra nél-
kül). Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy többé-kevés-
bé minden jelentősebb település megtermeli a 
saját szükségletét, így a közelebbi települé-
sekre nincs miért, a távolabbi (gyéren lakott) 
területekre pedig nincs kinek szállítani a tejet. 
A kistermelők többségének nem célja a ter-
melés növelése, mivel a felesleget (állatorvosi 
kezelés, hűtés, elsődleges feldolgozás nélkül) 
nem tudják elhelyezni, pénzük pedig nincs 
ezeknek a problémáknak a megoldására.

A kazah agrárminisztérium adatai szerint az 
ország tejtermelése a legutóbbi három év átla-
gában – 3,0% fehérje- és 3,2% zsírtartalom 
mellett – 6,1 millió tonnára becsülhető, amely-
ből évi 3,8 millió tonna volt ipari feldolgozásra 
alkalmas, a fennmaradó mennyiség családi 
fogyasztásra vagy helyi piaci értékesítésre 
került. Több mint másfél millió kisgazdaság 
működik az országban, 3,4 fős átlagos állat-
létszámmal, viszont a teljes megtermelt tej-
mennyiség közel 90 százalékát ezek termelik. 
A kolhozok tehénállományát megöröklő, illetve 
részben privatizáló, mintegy 600 nagyobb vál-
lalat – amelyek fele jól felszerelt – a terme-
lésből 5-6 százalékkal részesedik. Az átlagos 
tejhozam a kisgazdaságokban évi 2.000 kg, 
a nagyvállalatoknál pedig ennek a kétszerese 
körül mozog.

Kazahsztán tejgazdagása
A Kazah Köztársaság Közép-Ázsia független országa, amely nyugat-keleti irányban 

a Kaszpi-tengertől az Altáj hegységig húzódik. Területe 2,717 millió km2, 
lakossága 18,3 millió, a népsűrűség 7 fő/km2. Lényegében muszlim ország, de nincs 

feltűnő vallásgyakorlása. Fővárosa Nurszultán (korábbi nevén Asztana). 
Területét nagy kiterjedésű sztyeppék és félsivatagok tarkítják, a Kaszpi-tenger mentén 

pedig mocsarak vannak. A keleti részen, a Balhas-tótól északra a Kazah-hátság 
húzódik. Délkeletről (Tien-san) és keletről (Altáj) magashegységek nyúlnak be. 

Az ország legmagasabb pontja a Han Tengri (7010 m).

A
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A múlt század első harmadáig a kazahok csak-
nem kizárólag kistestű, kalmük típusú tehene-
ket tartottak. Ez a fajta az átlagnál nagyobb 
számú verejtékmiriggyel rendelkezik, ezért jól 
viseli a nyári forróságot, a tejhozama viszont 
alacsony (évi 1.000-1.500 kg). A szovjet idő-
ben az országba több orosz és európai fajtát 
is behoztak, amelyek közül jóformán csak a 
piros sztyeppei, a borzderes, a fehérfejű (bje- 
logolova) és a piros-tarka lapály maradt meg 
nagyobb létszámban. A függetlenség elnye-
rése óta egyre több holstein-fríz fajta tehenet 
hoznak be, amelyek fontos szerepet játszanak 
a tejtermelés fejlődésében.

A tejhasznú állomány fő takarmányát a legelő-
fű, télen pedig az abból és kukoricából készí-
tett szilázs, valamint a napraforgó-, repce- és 
szójapogácsa képezi. Az előállítható tej meny-
nyisége és minősége a legelők állapotától 
függ, melyeknek karbantartására és felújítá-
sára azonban sem az állattartóknak, sem az 
államnak nincs elég pénze.

Amint a fentiekből kitűnik, a kazah tejgazdaság 
teljesítménye – a nagy létszámú állatállomány 
és a gyenge, de nagy kiterjedésű legelők 
mellett is – alacsony. A hatékonyság legna-
gyobb problémáit a termelés elaprózottsága, 
az alacsony tejhozam, a tehéntartó gazdasá-
gok technikai felszereltségének és állategész-
ségügyi felügyeletének, valamint az elsődleges 
tejkezelésnek a hiányosságai jelentik. Ezek 
nagy részének kiküszöbölésével az ország 
éves tejkibocsátását a jelenlegi állománnyal 
akár a kétszeresére lehetne növelni. Ehhez 

azonban szükség lenne a szállítási infrastruk-
túra lényeges javítására és a tejtermékexport 
megfelelő formáinak kiépítésére is.

A feldolgozott tejtermékek közül sajtból a belső 
termelés és fogyasztás minimális. Az elmúlt 
évben mintegy 16.000 tonna sajtot állítottak 
elő (ebből a kemény sajt 4.200 tonnát tett ki), 
nagyjából hasonló mennyiséget pedig import-
ból szereztek be. Eszerint az egy főre jutó 
sajtfogyasztás nem éri el az évenkénti 2 kg-ot.

A kazahok élelmiszertartósítási módszereit az 
élet diktálta. Tejből és húsból félkész terméke-
ket dolgoztak ki, amelyek az állandó vándorlási 
feltételek mellett hosszú ideig elállnak, jó ízűek 
és a gyakori használat közben nem un rá az 
ember. Így keletkeztek a füstölt, sózott-füstölt 
és füstölt-főtt félkész termékek lóhúsból és a 
sült termékek bárányhúsból és belsőségből. 
A tejet a múltban soha nem fogyasztották nyer-
sen (sem frissen fejve, sem lehűtve). Jelentős 
népszerűségre tettek szert a savanyú tejes 
félkész és késztermékek, amelyek a nomád 
életmód feltételei mellett a legalkalmasabbak-
nak bizonyultak a tárolásra és szállításra. Ilyen 
elsősorban a kumisz, a gyorsan érő sajtok, 
amelyeket a letáborozás ideje alatt készítet- 
tek, vagy a száraz tejkoncentrátumok (kurt, 
szarsza) – könnyűek, szállíthatók.

A sztyeppe nomádjai fejik a kecskéket, a 
juhokat, a teheneket, a lovakat és a tevéket. 
A tejből ezerféle terméket készítenek, főleg 
sokáig elálló túrót és sajtokat. A különböző 
túrókból kézzel kinyomják a savót, gombó-
cokat formálnak belőlük, és azt a napon szá-
rítják. Amikor megkeményedik, összeszedik, 

és beviszik a városi piacra. A piaci árusítás 
ma is úgy történik, mint a Selyemút idejében: 
a beérkező hatalmas rakományokat a helyi 
kofák aprópénzért felvásárolják, vagy ruha-
neműt és fűszert adnak érte.

A magas vízigényű, korszerű sajtgyártás növe-
lésének korlátja főleg a szigorú víztakarékos-
ság, de azt a jó minőségű nyerstej korlátozott 
mennyisége is akadályozza. A helyiek a sajtok 
kategóriájába sorolják a brindzát is, ame-
lyet nagyrészt háztartásokban állítanak elő, a 
megtermelt mennyiségről pedig megbízható 
nyilvántartás nem érhető el. A túró gyártásához 
nem használnak oltót, csak a sajtgyártáshoz.

A tejtermékek közül jelentős még a vaj és a 
tejpor termelése is, amelyből évente mintegy 
12.000, illetve 4.000 tonnát állítanak elő.

Kazahsztán exportál is tejtermékeket – főleg vaj 
és tejpor formájában –, amelyek értéke az utób-
bi években 38-40 millió dollárt tett ki. Az export 
95 százaléka a szovjet időkben kialakult kap-
csolatok folytatásaként Oroszország határ menti 
körzeteibe és a FÁK országaiba irányul. Emellett 
a porított kazah tevetej és lótej sikert aratott a 
kínai piacon, és 2019-ben már 1,5 millió dollár 
értékű forgalmat bonyolítottak le belőlük a 
kazah-kínai határon működő árudában.

Két éve a kazah kormány határozatot hozott 
az ország északi körzeteiben 7 nagyüzemi 
tejtermelő telep létesítéséről a lakosság jobb 
ellátásának biztosításához. Ehhez 1.500 nagy 
hozamú tehén külföldről történő beszerzését 
tervezik, ami komoly beruházást igényel, mivel 
egy tehén ára 840 és 920 ezer tenge (2.700 
– 2.900 dollár) körül mozog, ennek az állami 
támogatás csak 20 százalékát fedezi.

Összefoglalva: Kazahsztán bizonyos tejter-
mékekből behozatalra szorul, fő partnere 
Fehéroroszország. Az országban alacsony a 
tejhozam, de legeltetéssel olcsó a tejelőál-
lítás. A létesítmények technológiai színvo-
nala alacsony. A technológiai modernizáció 
ösztönzésének érdekében az állattenyésztők 
továbbra is állami támogatásban részesülnek. 
Az állatállomány minőségének javításához a 
száz százalékos állami tulajdonban lévő Kaz 
Agro Holding mezőgazdasági mamutvállalat 
tenyészállat-beszerzési programot indított el, 
amelynek keretében évi 10.000 szarvasmarha 
érkezik Kazahsztánba. A fajtanemesítés és 
-fenntartás is állami támogatásban részesül.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

A nagypiacon zöldségek és finom sajtok 
mellett akár lóhúst is lehet venni

Kazah „cowboy” őrzi a teheneket és 
a juhokat a silány legelőn

Korszerű kazah tejtermelő telep

Zsákszámra érkezik a sajt a sztyeppéről
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elen lapszámunkban két höl-
gyet ismerhetünk meg. Elsőként 
Maszlikné Illés Ágnest kérdeztük, 

hogyan terelte őt a sors a sajtmesteri 
hivatás felé. Elmondta, hogy vállalkozá-
sukat 1991-ben indították, először csak 
növénytermesztéssel foglalkoztak, majd 
1995-ben megvásárolták a Nógrád megyei 
falu, Szente határában lévő, 1963-ban 
épült volt TSZ-istállókat, amiknek a felújí-
tása 1999 decemberében fejeződött be. 
Az istálló első lakója az a 36 db vem-
hes üsző volt (holstein-fríz), melyek ellés 
után először kezdtek el tejet termelni. 
Kezdetben a termelt tejet átadták a feldol-
gozónak, pár év múlva már annak egyre 
nagyobb része a tejértékesítő autóval jutott 
el a fogyasztókhoz. Rövid idő elteltével a 
vevők keresni kezdték a túrót, a tejfölt, a 
vajat. „Sajnos nekem fogalmam sem volt, 
hogyan kell készíteni ezeket a termékeket. 
Szerencsémre van otthon egy mamánk, aki ezt mondta: Ó, Ági, mi sem 
egyszerűbb ennél, hazahozod a tejet, megaltatjuk, leszedjük a tetejét, 
ott a tejföl, felfőzzük, ami alulmarad, és kész a túró!” – meséli Ágnes 
a kezdeteket.

„2013-ban, egy LEADER pályázat segítségével felépült a telepen 
egy kis üzem, melyben 2014 januárjától dolgozunk. Készítünk hőkezelt 
tejet, tejfölt, túrót, vajat, natúr-gyümölcsös joghurtokat, gomolyasajto-
kat, grillsajtot, parenyicát, félkemény sajtot, min. 1 évig érlelt sajtot és 
camembert sajtot. 

Az érlelt sajtok 25 kg-ok, és egy új 
építésű mészkőpincében érlelődnek, a fél-
kemény sajtok az üzem érlelőjében vannak 
elhelyezve. Az értékesítést a nagyobbik 
lányunk, Anna tartja kézben, de mára már 
ott van mellette az üzemben a középső 
lány, Júlia is, aki három évvel ezelőtt élel-
miszermérnökként végzett. Jelenleg folya-
matban van az üzem bővítése, érlelőket, 
füstölőt, raktárhelyiségeket, csomagolót 
építenek. A 2021-es év nagy feladata az 
uniós üzemmé történő átminősítés meg-
valósítása.”

Amikor Ágnes elkezdett komolyan fog-
lalkozni a sajtkészítéssel, 2011 novembe-
rében beiratkozott a híres csermajori tej-
termékgyártó tanfolyamra, ahol Somogyi 
Imre tanár úr segítségével sajátította el a 

szakma rejtelmeit. 2013 nyarán egy nyugat-európai (Ausztria, Svájc, 
Franciaország) komplex sajtkészítési továbbképzésen, 2015-ben pedig 
egy svájci tanfolyamon vett részt. Ágnes igyekezett megragadni a lehe-
tőséget, hogy híres sajtkészítőktől tanulhasson. Így 2016 nyarán Lionel 
Guerin francia sajtmestertől tanult, pár hónappal korábban pedig Carlo 
Piccoli vezette be az olasz sajtspecialitások műhelytitkaiba. 2017-ben 
Polignyben egy speciális sajtiskolában megtanulta a kékpenészes-, 
comte- és camembertsajt-készítést professzionális szinten. 

Már 2012-ben, Csermajorban elismerő oklevéllel díjazták félke-
mény sajtját, amit 2013-ban tavasszal Gyomaendrődön és ősszel a 
Sajtmustrán is további díjak követtek. Az évek során Gyomaendrődről 

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 mindegyik lapszámában két sajtmestert mutatunk be,  
Kerekesné dr. Mayer Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi, a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus oktatóinak közreműködésével.

J
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is és a Sajtmustráról is sorra vitte haza az érmeket, többségében friss 
sajtjai, parenyicái, félkemény sajtjai és joghurtjai emelkedtek a mezőny 
fölé. 2014-ben a Mesterségek Ünnepén a Magyar Sajtlovagrend az érlelt 
sajtját diszoklevéllel jutalmazta. A 2019-es évben hatalmas elismerést 
kapott nemzetközi szinten is, hiszen a cseh Mikulovban füstölt parenyi-
cája első helyezett lett, gyúrt sajt kategóriában elhozta a legnagyobb 
elismerést, a Sampion Parenych Syrüt.

 „A sajtkészítés számomra ma már szeretet, szenvedély, elhivatott-
ság, és ami még ennél is nagyobb öröm, hogy gyermekeink is itt dolgoz-
nak velünk a gazdaságban. Anna tartja a kapcsolatot a kereskedőkkel, 
végzi a vállalkozás papírmunkáját. Júlia az üzemi technológiában veszi 
ki részét, Zoltán még egyetemre jár Gödöllőre, de szabadidejében részt 
vesz a gazdaság feladatainak elvégzésében” – mondja Ágnes. Majd 
zárszóként kiegészíti: „Ebben a munkában nagyon sok öröm ér, és még 
nagyobb öröm és megtiszteltetés, hogy a sajtmesteri cím tulajdonosa 
lehetek. Köszönet és hála Márkus Gyulánénak, aki bízott bennünk a 
felkészülés alatt.”  

A második sajtmester Dr. Székely Nóra, aki születése óta a dél-alföldi 
Orosházán él. Bemutatkozását így kezdte: „Évekkel ezelőtt, ha bárki 
megkérdezte volna, hogyan képzelem el a jövőmet, biztos azt mondtam 
volna, hogy egy csinos kis irodában ülve épp a következő tárgyalás 
peranyagát tanulmányozom. A sajtkészítés a legvakmerőbb álmaim-
ban sem szerepelt. Az élet azonban másképp alakult. Most büszkén 

vállalom, a nevem: Dr. Székely Nóra, sajtmes-
ter.” Felmenői között orvosok, jegyzők, ügyvédek 
voltak, bár anyai ágon néhányan foglalkoztak 
mezőgazdasággal is. Ez – bár nosztalgiával tölti el 
– mégsem bizonyult olyan erős nyomásnak, hogy 
állattartásra adja a fejét, inkább a művészet felé 
kacsintgatott fiatalon. Első találkozása egy hús-
vér szarvasmarhával 2007 környékén volt, ami-
kor egy mezőgazdasági vállalatnál HR-vezetőként 
dolgozott. Nem volt szerelem első látásra, de 
valami ott mégis történhetett.

A sajtkészítésben első segítsége egy kedves 
fejősgazda volt, aki a sajtokhoz szükséges tejjel 
ellátta. Mint minden lelkes amatőr, Nóra is a pare-
nyicasajttal kezdte, ami ízlett is annak, aki megkóstolta. Az áhított sikert, 
elismerést megkapta, és ez olyan erőt adott neki, ami a mai napig hajtja.

Kezdetben az internetet hívta segítségül. A túl sok információ okozta 
zűrzavarban a reményt Kiss Ferenc jelentette számára, aki bepillantást 
adott a sajtkészítésbe. Az alapokat tőle kapta Nóra, ami mellett azt a 

mérhetetlen tiszteletet és alázatot is megtapasztalhatta, amit a mester 
az állatok, a sajt iránt érez. Kiss Ferenc egyik sűrűn emlegetett mondata 
visszhangzik Nóra fejében: „A sajt maga az élet!” – amiben minden 
benne van, hiszen ezt sohasem szabad elfelejtenie a sajtkészítőnek a 
gyártás során. 

Körösladány után Észak-Olaszországba utazott, ahol Carlo Piccoli 
Sajtakadémia kurzusain több alkalommal is részt vett. Az olasz iskola 
nagy hatással volt rá, a mai napig ezt az irányvonalat képviseli a ter-
melésben. Termelőként úgy érzi, hatalmas a felelőssége, hiszen élel-
miszert állít elő, mely egy család asztalára kerül. Tudásszomja Márkus 
Gyulánéhoz vezette, aki megerősítette abban, hogy fontos az alapos 
tudás, így elvégezte az OKJ-képzést, és az ötéves szakmai gyakorlat 
megléte már lehetővé tette, hogy belevágjon a mesterképzésbe is. 
„Fantasztikus érzés volt olyan emberekkel találkozni, akikre felnézek, és 
most itt a mesterképzésen velük egy padba ülve tanulhattam. Rengeteg 
élményt adott nekem ez a képzés, amiből hosszú ideig tudok táplálkoz-
ni” – emlékszik vissza Nóra.

Nóra friss sajtokat, lágy sajtokat, valamint pasta filata típusú sajtokat 
készít nagyobb százalékban, bár félkemény sajt is van a palettán. Míg 
korábban a fűszerek használata volt inkább a jellemző, addig a mai ter-

mékeket a tiszta, natúr ízek jellemzik.  
Szenvedélyesen szeret sajtot készíteni, és 

ebből is él. A termékpaletta kialakításánál ezt 
is figyelembe kell venni, így a hosszú érlelésű 
félkemény/kemény sajtok mennyiségét lecsök-
kentette, és a friss sajtok irányába tolódott a 
termelés. A sajtokon kívül jelenős mennyiség-
ben készít joghurtokat, közel harmincféle ízben. 
Krémsajtokból készít poharas édes és sós ter-
mékeket is. Mára a sajtgyártáshoz szükséges 
tejet maguk termelik, kezdetben a háznál volt 
két jersey, majd az állomány létszámának növe-
kedésével külön telepre költöztek. Az értékesítés 
helyben történik. Orosházán a Sajtműhelyben 
közvetlenül lehet vásárolni, valamint van egy kis 
sajtüzletük a helyi Vásárcsarnokban is, ahol heti 
két nap vannak nyitva. 

A sajtversenyekről Nóra a következőképpen nyilatkozik: „Fesztiválokra 
nem járok, szerintem egyszerűen félek a megmérettetéstől. Nekem a 
visszaigazolás a vásárlók véleménye, ami felér egy aranyminősítéssel. 
Azért lapul egy-két minősítés a tarsolyunkban, például nagy megtiszte-
lés volt, amikor az Értéktárba bekerült a Sajtműhelyünk.”
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z iskola tanüzeme korszerű kémiai és mik-
robiológiai labort kapott. A napi tejfeldol-
gozó kapacitást bővítették, és ebben a 

tanévben átlagosan napi 2940 liter tejet dolgoztak 
fel. Ebből napi átlagban 1190 liter tejet, illetve a 
belőle készült tejszínt vajgyártásra alkalmazták, 
1740 liter tejből pedig különböző sajtokat készí-
tettek, a mindenkori tanmenetnek megfelelően. 
A tanév folyamán összesen 1.075.941 liter tehén-
tejet és 18.830 liter juhtejet dolgoztak fel. 

A gyakorlati képzésnél figyelemmel voltak arra 
is, hogy a növendékek milyen sajttípust készítő 
üzemben szeretnének elhelyezkedni.

Az 1938/39-es tanévet a szakiskola kísérle-
ti tanévnek szánta a sajtgyártás szempontjából. 
A pasztőrözést korábban csak a tehéntej feldol-
gozásánál alkalmazták (ementáli, trappista sajt), 
viszont ebben az évben már a juhtejet is pasztőröz-
ték sajtkészítés előtt. A sajtok eltarthatóságát ily 
módon erősen megnövelték. Ebben az évben az 
iskola tanüzeme az ország legjobb sajtgyártó üze-
mei közé tartozott. A két ízben megtartott országos 
sajtbírálaton ementáli, trappista, óvári, juhsajt, 
juhgomolya, parenyica és ostyepka sajtjaival az 
első helyet érdemelte ki. A szakiskola ez irányú 
munkássága a tejipari vállalatok részéről nagy 
figyelmet váltott ki, mert a végzős növendékek 
nagy része már a vizsgák előtt elhelyezkedett.

A sajtkészítésre feldolgozott tejet a szakiskola 
elsősorban a szintén Csermajorban működő mező-
gazdasági szakiskola tehenészetéből és juhásza-
tából szerezte be, a hiányzó részt pedig a Herceg 
Eszterházy-uradalom juhászatától, a Kapuvár-
Garta község tejszövetkezetéből, valamint Vitnyéd, 
Csapod, és Hövej községekből szállította be.

A tanüzem 1938/39-es tanévének termelési adatai:
• teavaj 30.501 kg
• savóvaj 420 kg
• ementáli sajt 22.836 kg
• trappista sajt 27.714 kg
• Királysajt 4.382 kg
• téglasajt 1.051 kg
• szalámisajt 483 kg
• ömlesztett sajt       1.908 kg
• parenyica sajt 512 kg
• ostyepka sajt 75 kg

• parmezán sajt 1.229 kg
• juhsajt 2.207 kg
• juhgomolya 1.005 kg
• tulipánsajt 12.630 db
• Imperiál sajt 84 db
 

Előállított melléktermékek:
• fölözött tej 381.306 liter
• író 60.114 liter
• savó 468.615 liter

A szakiskola tanüzemében készített, felsorolt 
sajtok között szerepel a parmezán is. A követ-
kezőkben ennek kézműves gyártási menetét 
ismertetem, ahogyan a korabeli növendékeink 
készítették.

A parmezán sajt a reszelni való sajtok típusába 
tartozik. Eredeti hazája Olaszország és Svájc. 
Az olasz fajták között a parmezán (Parmigiano), 
a svájciak között a sbrinz a legismertebb. Az 
igazi parmezán állaga olyan kemény, hogy csak 
reszelni, illetve gyalulni lehet. Világviszonylatban 
a parmezán a legismertebb. Hajdanán azt tar-
tották, hogy a parmezán sajtnak legalább annyi 
ideig kell érni, mint egy észak-német bölcsész-
doktornak, tehát legalább két, de inkább 3-4 
évig. Ez a keménysajtok között is legkemé-
nyebbnek számító sajt viszonylag zsírszegény 
is, hiszen a szárazanyagra vonatkoztatott zsír-
tartalma mindössze 33%. Készítésének kezdete 
jóval a római birodalom előttre nyúlik vissza, 
már az etruszkok is készítették. Valószínű, hogy 
elnevezését Párma városáról kapta, melynek 
környékén már a 10. században készítették, és 
jelentős kereskedelmi cikknek számított. Innen 
eredeztethető a Parmigiano elnevezés. Az asz-

talra rendszerint desszertként, darabolva kerül, 
de leginkább ételízesítőként használják sokféle 
olasz ételhez. A kereskedelemben és a bank-
rendszerben Itáliában sok helyen még ma is 
pénzt helyettesítő „valutaként” használják.

Parmezán sajt készítése

Eredeti olasz recept szerint egy 800 literes 
vörösréz üstben készítették. Ez az üst eltért 
a szokásos üstalaktól, mert a mélységéhez 
viszonyítva keskenyebb átmérőjű és lefelé szű-
külő keresztmetszetű volt. Korábban a sajt még 
nyers tejből készült, természetesen egészséges, 
TBC- és tőgygyulladás-, valamint brucellamen-
tes tehénállomány tejéből.

Az alapanyaggal szembeni követelmények:
• érett tej: 8 SH°-os, például éjszaka előérlelt tej,
• a zsírtartalmat 2,4-2,5%-ra állították,
• nyers tejből vagy 65 °C-on 30 percig pasz- 

tőrözött tejből indultak ki.
Az üsttej előkészítése:
• pasztőrözés után a tejet 32-33 °C-ra hűtötték,
• a szilárd alvadék elérése érdekében kalci-

um-kloridot adagoltak, 20 g/100 liter tejhez,
• a tejet 2% savókultúrával érlelték, 0,4-0,6 

SH° emelkedésig. 
Beoltás: 33 °C-on annyi oltóval, hogy 20-30 

perc alatt szilárd, májas állományú alvadékot 
kapjanak.  

Az alvadék kidolgozása
Elősajtolás:
• Az alvadékot alárétegezés után 0,5-1 cm-es 

húrozású hárfával vagy az üsthöz illeszke-
dő, habverőszerű dróthúros törővel felvágták, 
majd gyorsuló tempóban 10-12 perc alatt 
mákszem-gombostűfej méretűre, 1-1,5 mm 
átmérőjűre aprították. Az alvadéktörőt felülről 
lefelé ellipszisalakban mozgatták.

• néhány perc ülepítés következett.
 Ezután a savós alvadékot kb. 30 cm átmérőjű, 

gombafej alakú kavaróval gyorsan keverték, 
hogy az alvadékszemcsék mindig láthatóak 
legyenek a savóban, és a kavarás ütemét 
egyre fokozták. 2 mester folyamatosan vál-
totta egymást ebben a nehéz munkában.

Parmezán sajt készítése 
Csermajorban, az 1930-as években

Az 1930-as években a Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola 
és Tejgazdasági Szaktanácsadó Állomás a korabeli magyar tejipar élszínvonalára fejlesztette 

a sajtgyártási technológiáját a Magyar Kir. Földművelésügyi Minisztérium segítségével.

Mai korszerű parmezánsajt-érlelő

A
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 10-15 perc kavarás után újabb néhány per-
ces ülepítés következett, majd további kava-
rás közben 44 °C-ra melegítettek. A melegí-
tés üteme: 1-2 °C/5 perc.

• Az elősajtolást addig végezték, míg a savó 
savfoka a 6 savósavfokot, azaz a próbatej a 9 
SH°-ot elérte. Az elősajtolás ideje: 40-50 perc.

Utómelegítés: Gyors ütemben, 1 °C/1-2 perc, 
folyamatos keverés közben 53-55 °C-ra.
Utósajtolás: rövid ideig tartott, amíg a tenyérrel 
összeszorított alvadék már nem állt össze, a 
gyurma a saját súlyától eltörött.
Ezután az alvadékot 10-15 percig ülepítették, 
majd a fagombával az üst fala mellett körben, 
utána pedig a közepén az üst aljára tömörítet-
ték, letömködték.
Formázás:
• Sajtkendővel a savó alatt az alvadék alá 

nyúltak, belefoglalták a savós alvadéktömböt 
a kendőbe, felül összekötötték, kendőstől 
kivették a kb. 75-80 kg savós alvadékot, 
és meleg savóval megtöltött, fából készült 
sajtárba helyezték. A meleg savóban 0,5-1 
órát állni hagyták, kb. 50-55 °C-on. Akkor 
formázható a sajt, ha az üstmunka alatti 
összes savfokemelkedés elérte a 2,0 SH°-ot, 
a savó savfoka 7 SH°-os, a próbatejé pedig 
10 SH°-os.

• Ekkor az alvadéktömböt a savóból kivet-
ték, kétfelé vágták (2 db kb. 35 kg-os sajt 
készült), majd sajtkendővel kibélelt fakávákba 
rakták a sajtokat, és 50 kg kezdő súlyterhe-
léssel préselték.

Préselés, forgatás:
A forgatás, kendőcsere klasszikus menete: 
10-60-60 perc. Ekkor a préssúlyt 100 kg-ra 
növelték, és 2 óránként forgattak, kendőztek. 
A préselést összesen 20-24 óráig végezték. 
A helyiség 23-24 °C-os.
Ezután a sajtokat sózóformákba rakták, és 1 na- 
pig 17 °C-ra hűtötték.

Sózás:
24-25%-os sólében (15-20 SH°-os), 10-14 
°C-on 10 napig sózták a sajtokat, melyek a 
sólében élükre állítva helyezkedtek el. Közben 
naponta forgattak, és felületüket száraz sóval 
meghintették.
A sózást 1 napos szikkasztás követte 10-12 
°C-on, kb. 80%-os páratartalmú helyiségben.
Érlelés: 2 szakaszban történt.
1. szakasz: 78-80% relatív páratartalom mellett 

10-12 °C-on, 2-3 naponta forgatás és száraz-
ra törlés. Ez addig tart, míg a sajtok „izzad-
nak”, kb. 4-5 hónapig. Kezeléskor a kérget 
erős sertéjű kefével kefélték, sőt kaparták is, 
megakadályozva ezzel a kéregflóra megtele-
pedését: pl. rúzs, penész gátlása.

2. szakasz: 80-85% relatív páratartalom mellett 
10 °C-on történt. Kezelés: a kéreg kaparása, 
fával, len- vagy kenderszalmával való simá-
ra dörzsölése és beolajozása. A lenolajhoz 
barna vagy fekete festéket is keverhettek. 
A sajtokat már csak 3-5 naponta forgatták.

Az érlelés általában 1-2 évig tartott, de előfor-
dult a 3-4 év érlelés is. Az érett sajtokat hullám-
papírba, vesszőkosarakba vagy fából készült 
sajtdobokba csomagolták.

Jellemző tulajdonságok
• Alak, méret, súly: Az érett sajt korong alakú, 

kb. 50 cm átmérőjű, 18-20 cm magas. Súlya: 
kb. 25-35 kg.

• A kéreg fizikai állapota: a kéreg bevonata 
sárga, festett állapotban barna vagy fekete, 
de nem „fog”. Száraz tapintású, teljesen 
sima, fényes, jól gondozott, hibátlan.

• Színe: a sajttészta színe egyenletesen sárga.
• Lyukacsozottsága: zárt tésztájú, vagy egyen-

letesen elosztott, kis méretű, ún. tűlyu- 
kakkal.

• Állománya: kemény, finoman szemcsés, nem 
vágható, csak reszelhető vagy gyalulható, 
illetve törhető. 

• Szaga: korától függően erősebb vagy gyen-
gébb, de minden esetben tiszta, jellegzetesen 
aromás szagú.

• Íze: jellegzetesen zamatos, tiszta ízű, de soha 
nem csípős.

Kitermelése: 6-7%.
Szárazanyag-tartalma: min. 65%, Szazs%-a: 
min. 33%. A 2 évig érlelt parmezán száraz- 
anyag-tartalma 68%, 3 év után legalább 72%.

Savókultúra:
Készítéséhez rendszerint a legjobb tejből készült 
sajt savóját használták fel. Str. thermophyl-
lust és különböző Lactobacillusokat tartalmaz. 
A gyártás előtti napon, az előző parmezán készí-
téskor, az utómelegítés után 30 liter 55 °C-os 
savót 65 °C-on 30 percig hőkezeltek, lehűtötték 
55 °C-ra, és 1% sajtkultúrával beoltották, majd 
28 °C-on alvasztották 50-55 SH°-ig. Ezután 
már felhasználható, vagy 6 °C alatt tárolták.

Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár

Felhasznált szakirodalom
A Csermajori Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari 
Szakiskola és Tejgazdasági Szaktanácsadó 
Állomás 1938-39. iskolai évi ÉRTESÍTŐJE. Magyar 
Kir. Földművelésügyi Minisztérium, Budapest, 
1939. „Jövő” Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., 
Erkel-utca 17. sz.
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazeingyártás, 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960.

Az érett parmezán sajt belső szerkezete
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z 1982-ben Chaska városban (Minnesota, USA) alapított Bentley 
Instruments Inc. felismerve az ágazat igényét, a tejipar számára 

kezdett modern technológiákon alapuló analizátorokat fejleszteni. 
Anyacégünk, a Bentley Instruments Inc. mindig élen járt a fejlődésben: 
tejanalitikában elsőként használt PC-ket műszerei vezérlésére. 1991-ben 
szintén elsőként vezette be az áramlási citometriát a tej higiéniai minő-
ségének elemzésére. Ez a technológia mára nemzetközileg elfogadott, 
szabványos módszerré vált, és a laboratóriumok többsége világszerte 
használja. A BactoCount volt az első olyan eszköz, amelyet az ISO 4833 
referenciamódszer alternatívájaként tanúsítottak a nyers tej teljes flórájá-
nak elemzésére. Ezen új technológiák 
bevezetésével a Bentley Instruments 
Inc. – mely napjainkban harmadik gene-
rációs családi vállalkozásként működik 
– fontos szereplőjévé vált a tejiparnak. 
Az alapító Bent Lyder jelenleg is a cég 
vezetésében dolgozik, míg fia, Henrik 
Lyder a kutatás-fejlesztésen, unokája, 
Mark Lyder pedig a szervizrészleg tevé-
kenységében vesz részt.

A Bentley Instruments legelterjed-
tebb műszere a DairySpec FT tejanalizátor. A DairySpec FT analizátor 
nagy pontossággal határozza meg a tej és a folyékony tejtermékek beltar-
talmi értékeit, mint például zsír, fehérje, laktóz, szárazanyag, pH, kazein. 
A hermetikusan lezárt, hőmérséklet- és páratartalom-szabályozott infra-
vörös deck tartalmazza a lézervezérelt interferométert, amely elenged-
hetetlen a vizsgálatok pontosságához. Ez a bevált optikai deck biztosítja 
a közép-infravörös tartományon belüli abszorpció pontos kiértékelését. 
A tervezők a műszer megalkotásakor nemcsak a műszer nagy pontossá-
gára fektettek hangsúlyt, hanem a megbízhatóságra is, mivel az USA-ban 
lévő nagy távolságok miatt a szerviz nem minden államban tartható fenn. 
Ezért igyekeznek könnyen (akár a felhasználó által is) karbantartható és 
szervizelhető, megbízható, robosztus műszereket gyártani. A távolságok 
miatt is alakították ki úgy a Bentley műszereket, hogy távoli eléréssel is 
elérhetők legyenek a szervizmérnökök számára a könnyű diagnosztika 
érdekében. A Bentley Instruments Inc. által gyártott minden készüléket 
jelenleg is az amerikai központban terveznek, gyártanak és a gyártás 
minden folyamatát magas minőségellenőrzés követi. Az DairySpec anali-
zátorok érintőképernyővel kerülnek a felhasználókhoz. Az érintőképernyőt 
a laboránsok nemcsak a könnyű kezelhetőség miatt kedvelik, hanem a 
nedves kézzel való megbízható kezelhetősége miatt is. Természetesen 
hagyományos billentyűzettel is működik a műszer, ha valaki épp ezt 
részesíti előnyben. A nagy pontosságot a belső fűtött mosószer- és desz-
tilláltvíz-tartály biztosítja, melyből a műszer adott időközönként átmossa a 
cellát, a többlépcsős homogenizátort és a belső csöveket, ezzel minimali-
zálva a zsír- és fehérjelerakódásokat. A belső cella a rendszer stabilitása 
miatt fűtött, ami lehetővé teszi, hogy akár 40 °C alatti mintát is nagy pon-

tossággal vizsgáljunk. Ilyenkor a hidegebb mintát a műszer melegíti fel a 
vizsgálathoz szükséges 40 °C-ra. A vizsgálandó mintát lézerrel fúrt pipetta 
szűri meg, hogy az esetleges szennyeződések ne kerüljenek a műszerbe. 
A DairySpec műszer akár manuális, akár teljesen automata, mintavevővel 
és mintakeverővel ellátott verzióban is elérhető. A mért eredményeket 
a számítógép szinte korlátlan ideig tárolja, de lehetőség van az adatok 
továbbítására is másik számítógépre további adatfeldolgozás céljából.

A másik nagy érdeklődést övező Bentley műszer az újonnan megje-
lent, teljesen automata Bentley IBCm 3.0 – összcsíra- és szomatikus-
sejt-számláló. A harmadik generációs készülék segítségével a laborban 

szinte valós időben, nagy pontossággal 
vizsgálható a nyerstej-minta higiéniai 
minősége egyazon mintából, egyetlen 
vizsgálattal. Az analízishez szükséges rea-
gensek mennyiségét mérlegek ellenőrzik 
folyamatosan, így időben jelzik a kezelő-
nek, ha esetleg feltöltést igényelnek. Mint 
minden Bentley műszer, a Bentley IBCm 
3.0 műszer is ellátható automata minta-
vevő sínekkel, így akár egyszerre 10-15 
mintát is bekészíthetünk, melyet a műszer 

automatikusan megvizsgál. Egy óra alatt akár 50 minta is feldolgozható 
ezzel a technológiával. Az eredményeinket a számítógép tárolja, vagy 
igény szerinti formátumban továbbíthatók egy távoli számítógépre, esetleg 
laboratóriumi adatkezelő szoftverbe. Az IBCm 3.0 műszer ISO 9001 szerint 
teljesen standardizált, és ISO 17043 szabványnak megfelelő belső refe-
renciamintákat biztosítunk, amivel a napi szintű optika/műszerellenőrzés 
könnyen elvégezhető. 

A Bentley Instruments termékcsoportjai között a fent említett DairySpec 
FT műszer mellett megtalálhatók a „nagyobb testvérek”, az FTS Combi 
eszközök, melyek 500 vagy 600 tejminta beltartalmi értékeit és szomati-
kus sejtszámát mérik le egy óra alatt. 

A fentieken túl elérhető az IBC műszercsalád, amely az IBCm 3.0 sejt-
számoló nagyobb kapacitású változata, és amely MicroVal tanúsítvánnyal 
rendelkezik, a minták higiéniai minőségét 50, 100 vagy akár 150 nyers-
tej-minta/óra sebességgel adják meg. 

Az egyre bővülő forgalmazói és szervizhálózattal rendelkező Bentley 
cégcsoport már minden kontinensen jelen van, így biztosítva a tejiparhoz 
kapcsolódó laborok számára az egyszerű, gyors és pontos méréseket, 
valamint a kedvező üzemeltetési és karbantartási költségeket. Cégünk, 
a Bentley Magyarország Kft. 1996 óta segíti a hazai tejipari vállalatokat, 
melynek eredményeként az évek során egyre több hazai labor döntött a 
Bentley készülékek használata mellett. Ehhez nagymértékben járult hozzá 
saját, jól képzett szervizcsapatunk, akik garanciái a gyors, megbízható 
segítségnek, a műszerek problémamentes üzemeltetésnek.

Szerző: Buzás Csaba z

Bentley tejvizsgálati megoldások
Az emberek évszázadok óta isszák a tehéntejet, amely egyszerre tápláló és ízletes élelmiszer 

számunkra. Modern tejtermelésről viszont csak az 1900-as évek eleje óta beszélünk, 
miután feltalálták és bevezették a pasztőrözést, így biztonságosabbá és eltarthatóvá téve 

alapélelmiszerünket. Az egyre inkább fókuszba kerülő élelmiszerbiztonsági szempontok miatt 
nagy igény mutatkozott a nyerstej-minták és a tejtermékek laboratóriumi vizsgálatára.

A
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· Tej és tejtermékek akár

64 beltartalmi paraméterének

meghatározása (zsír, fehérje,

laktóz, DM, kazein stb.)

· Ergonomikus

érintőképernyős monitor

· Teljes körű jelentés és archiválás

· Automatikus öblítés és auto-zero funkció

· Az optikai deck rendkívül pontosan elemzi az energiaelnyelést

az egész középső infravörös spektrumon

· Integrált mintafűtés a hideg termékek pontos elemzéséhez

· A LED fények azonnali visszajelzést adnak a műszer állapotáról

és működéséről

· Akár óránként 50 nyers tejminta

analizálása

· 2 lézer és 4 detektor pontosítja

a méréseket

· SCC meghatározás 1 perc alatt,

összmikrobaszám eredmény 10 perc alatt

· Beépített szonikátor

· Kiválóan standardizált és reprodukálható módszer

· Minőségellenőrzéshez használható liofilizált

referencia anyagok (SCC, IBC)

· Automata mintaelőkészítés

· Egyszerűen használható, csekély fenntartási költséggel

· Opcionálisan mintaváltóval felszerelhető

Bentley Instruments tejanalizátor és szomatikus/összmikroba sejtszámláló rendszer

DairySpec FT

tejanalizátor

BactoCount IBC 3.0M

baktérium és szomatikus

sejtszámláló

A tejfeldolgozás legmodernebb technológiái

www.bentleylabor.hu

Bentley Magyarország Kft. 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.I

labor@bentleyinstruments.com Tel.: +36 22 414 100I

Bentley_Tejfeldolg_210x147
Tuesday, February 23, 2021 12:55:40 PM 
Composite  150 lpi 

FÓKUSZBAN A FARMHIGIÉNIA

www.alkimia.hu
+36 88 454-644     alkimia@alkimia.hu

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

ALKIMIA Kft.

Fejés előtt és után

Széles spektrumú fertőtlenítő és 
tisztítószerek minden felületre

TŐGYHIGIÉNIA

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS

Tisztító- és 
fertőtlenítőszerek 
fejőkészűlékek, 
vezetékrendszerek és 
felületek tisztítására

FEJŐHÁZI 
HIGIÉNIA
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nagyvízteres, hagyományos gőzkazánoknak manapság is 
megvan a helye az iparban, az energetikában, ám számos 
olyan eset van, amikor egy kis hőkapacitású, de gyors rea-

gálású csőkígyós gőzfejlesztőt racionálisabb választás alkalmazni, 
mind konstrukciós, mind pedig gazdasági átgondolások alapján. Van 
olyan üzem, ahol korábban 5t/h gőzteljesítményre volt szükség, mára 
azonban ez visszaesett 1t/h igényre. Ez a nagy kazán hatásfokában 
jelentős romlást jelent, ilyenkor javasolt egy, a technológiához jól 
méretezett gőzfejlesztőre való csere, hiszen a kisebb berendezés 
jobban le lesz terhelve, és jóval magasabb hatásfokon tud üzemel-
ni. Egy gőzfejlesztő a kisebb terheléseket a kis hőkapacitásából és 
alacsony fix veszteségeiből adódóan rugalmasabban tudja kezelni. 
A berendezés alacsony literszámából adódóan rövid felfűtési idővel 
rendelkezik: hamar tud gőzt szolgáltatni a teljes hidegindítás után. Egy 
csőkígyós gőzfejlesztő hidegindítása 3-5 perc, míg a hagyományos 
nagyvízteres kazánok hidegen való felfűtése minimum 20 perc (bár 
ez nagyság- és korfüggő, előfordul a többórás időtartam is). Ez egy 
egyműszakos üzemnél éves szinten nagy gázköltség-megtakarítást 
jelent. A függőleges csőkígyós gőzfejlesztők felépítésükből adódóan 
kis helyigénnyel rendelkeznek, ez teljesítménytől függően kb. 9-25 
m2. A kis helyigény kis sugárzási veszteséggel is jár: egyes levegőszi-
getelésű gyorsgőzfejlesztők 0,2% sugárzási veszteséggel rendelkez-
nek, szemben a vízteres kazánok 1-2%-kal. A gőzfejlesztők általában 

gyári kivitelükben alkalmasak időszakosan felügyelt üzemre, azaz 
nem kell mellette ülni a kezelőnek, ezáltal munkaerőköltséget takarít 
meg, illetve kisebb üzemekben is ideális megoldás. A gőzfejlesztőnél 
a kis kubatúraigény és az egyszerű telepíthetőség miatt a beruházási 
költség alacsony. A magas minőségű anyagok és konstrukció egy 
ilyen berendezésnél alacsonyabb szervizigényt és költséget jelent. 
A gőzfejlesztőkhöz gyártott egyéb energiahasznosító kiegészítő 
berendezések (füstgáz-hőhasznosító, kondenzátum-sarjúgőz hőhasz-
nosító) a berendezés önfogyasztását tudják jelentősen csökkenteni, 
így általában egy beruházásnál ezek a segédberendezések 2-3 év 
alatt behozzák az árukat.

Tejüzemekben a nagy mennyiségű tej hőkezeléséhez ideális a nagy 
energiaátadó képességű gőz alkalmazása. Ezzel a hőkezeléssel bizto-
sítják az eltarthatóságot és a tej fogyaszthatóságát.

Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tejipari termékek előál-
lításának minden fázisában szükséges a hőtermelés, s ehhez egy 
hatékony megoldás a gőzfejlesztő gépek használata. Legyen szó 
pasztőrözésről, sajtkádak melegítéséről, ricotta és mozzarella sajtok 
előállításáról, vagy akár az ömlesztett alapanyag vagy késztermék 
nyers tejből való előállításáról, a jó minőségű gőz mindenütt jó szol-
gálatot tehet. 

HOGYAN SEGÍTI EGY 
GŐZFEJLESZTŐ A TEJIPARI 

TERMELÉST?
Korunk egyik legfontosabb ágazata az élelmiszeripar: az egyre növekvő 

igényeket újabb és újabb technológiákkal igyekeznek kielégíteni. 
A gőz szerepe ma, a XXI. században is nagyon fontos: előnyös a nagy 

energiahordozó-képessége (egy nagyságrenddel jobb, mint pl. a vízé), valamint 
nedvesítőképessége bizonyos technológiáknál elengedhetetlen, így az ezeket 

a feltételeket biztosító gőzfejlesztő ma már a termelőüzemeknek ugyanolyan 
infrastrukturális alapja, mint a gáz, az elektromos energia vagy a víz. 

A

GÔZFEJLESZTÔ
TEJIPARI ÜZEMEKNEK
PONT AKKOR, AMIKOR

SZÜKSÉG VAN RÁ!
automata

3 perces felfûtési idô
kis helyigény

www.gozfejleszto.hu
Made in Germany
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Calf35 minden  
körülmények között: javul az  
állatok egészsége, nagyobb profit.

www.calf35.com
További információért hívja Dr. Székely Lászlót: 

  +36 20 823 0445

Németországban  
készült

Telepítve a kisdombegyházi AGRO-FERR Kft-nél 

•	 35 kpa tőgyalatti vákum. 
•	 85 ciklus percenként. 
•	 Tökéletes egészséges bimbók. 
•	 12800L tej, évente tehenenként. 
•	 Nyugodt tehenek. 
•	 Magas haszonkulcs. 
•	 Megtérülési idő kevesebb mint 6 hónap. 
•	 Innovatív, állatbarát technológia.
•	 24 órás megfigyelés alatt. 

Tökéletes  
egészséges bimbók
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Elérhetőségek:
H-8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 48.
+36 20 918 0900
agromilk@agromilk.hu
www.agromilk.hu

Előprések és sajtprések
- Manuálistól a teljesen automata 

berendezésig!
 - Automata előpréselés, vágás, préselés
 - Kompakt, akár 3 az egyben eszköz

Átfolyó pasztőr

 - 300 l -3.000 l/óra
 - Akár 85% energiamegtakarítás
 - Elektromos fűtéssel, vagy külső

hőforrással

 

És még sok más...

Tejfeldolgozás kompromisszumok nélkül!

Minőségi munkához 
minőségi munkaeszköz! 
- Elektromos fűtésű, vagy külső hőforrással 

működő pasztőr és sajtkádak!
- Nyitott és zárt kivitelben
- 14 l - 5.000 l-ig kicsiknek és nagyoknak

egyaránt!
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www.bizerba.hu

Kézműves Sajtkészítés
Támogatása

Element RGB R243 G153 B0

Subline R134 G135 B136

Logo R26 G23 B27

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

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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Változó külső,
változatlan minőség
www.agrofeed.hu

Összefogás


