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A kuratórium tagjai (balról) Bedő Zoltán, Nagy István, Csányi
Sándor, Lázár János (Horn Péter hiányzik a fotóról), valamint
Gyuricza Csaba megbízott rektor, fotó: Pelsőczy Csaba/AM
Az alapítványi kuratórium tagjai a január 5-én megtartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozták, hogy szükséges volt a hazai agrár-felsőoktatás
megújítása, melynek eredményeként létrejött a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem. Az újjáalakított egyetem öt campusán (Gödöllőn,
Budán, Keszthelyen, Kaposváron, Gyöngyösön) több mint 13 ezer hallgatót képeznek. Az intézményhez csatlakozik a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete, így megvalósul az oktatás
és a kutatás szorosabb integrációja is. Ennek jóvoltából az egyetem
(MATE) nemcsak egy oktatási intézmény lesz, hanem az ágazat szellemi,
szakpolitikai és innovációs központjává válik.
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a kuratórium elnöke kifejtette, hogy az agrárium kiemelt jelentőségű nemzetgazdasági
ágazat, ahol (a hozzá kapcsolódó iparágakkal együtt) a magyar GDP 10
százaléka termelődik. Az agrárium az egyik leginnovatívabb terület, amit
egyre inkább a precíziós gazdálkodás, a biotechnológiai és az innovatív
élelmiszeripari eljárások jellemeznek.
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Bedő Zoltán professzor, akadémikus, kuratóriumi tag azt emelte ki, hogy
a koronavírus-járvány következtében felértékelődött a kutatás szerepe,
melynek fejlesztésére jelentős pályázati források állnak rendelkezésre,
melyet minél hatékonyabban ki kell használni.
Professzor Horn Péter akadémikus, rector emeritus, kuratóriumi tag
azt hangsúlyozta, hogy az ország nagy részét lefedő vidéki campusok
megerősítése nagyon fontos, mert azok történelmileg is jelentős szerepet játszottak a vidék fejlesztésében, valamint a jövőben is jelentősen
hozzájárulhatnak a helyi közösségek és a gazdaság gyarapításához.
Lázár János kormánybiztos, kuratóriumi tag azt emelte ki, hogy
Magyarország legfontosabb nyersanyaga az édesvíz és a termőföld.
Ennek következtében az agrárium és az élelmiszeripar nemcsak a
vidékfejlesztés, hanem a nemzeti szuverenitás alappillére is.
Gyuricza Csaba, az egyetem megbízott rektora felvázolta: az új egyetem küldetése olyan jól képzett szakemberek kibocsátása, hogy ennek
eredményeként az elkövetkező évtizedekben a magyar agrárium és
gazdaság ereje és befolyása jelentősen növekedjen, és az intézmény 10
éven belül Közép-Európa elsőszámú agráregyetemévé váljon.
Beregszászi Miklós z
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Bemutatkozik a
Maragoni Élelmiszeripari Zrt.
A Komáromi Mezőgazdasági Zrt. átalakulásából jött létre
a 2019-es év folyamán a Maragoni Élelmiszeripari Zrt. A társaság a tavaly őszi
próbaüzem után 2020 januárjában kezdte meg sajtüzemének működtetését.
A beruházás értéke meghaladta az 5,2 milliárd forintot. Az üzem 6.200 m2 beépített
alapterületen terül el, és a felépítése 15 hónap alatt valósult meg.

C

égünk nagy hangsúlyt fektet a környezetünk megóvására és
a fenntartható fejlesztésekre, ezért részben megújuló energiát
alkalmazunk, a gyártásunk során képződő melléktermékeinket
besűrítjük, az ebből származó vizet újrahasznosítjuk, míg a sűrítményből részben a takarmánygyártás, részben pedig a bioerőművek részére
biztosítunk alapanyagot. A megvalósult fejlesztés 40 új munkahelyet
teremtett, amin keresztül 40 család megélhetését biztosítja.

PLC-vezérlésű tejfogadó
ban, ugyanazon takarmányozási rendszer mellett képződik. A tejet adó
szarvasmarhák takarmányozása kizárólag GMO-mentes alapanyagból
valósul meg.
A mozzarella, az egyik legismertebb olasz sajt, szálas szerkezetű,
hevített gyúrt sajt, Dél-Olaszországból származik, és nagyon fehér.
A mozzarella tésztája a gyártás során ruganyos, formázható, jellegzetesen szálas és réteges szerkezetűvé válik. Zsírtartalma a szárazanyagból
számolva 40-45% körüli. A mozzarella egy olyan hevített gyúrt sajt,
amelyet a gyártás során nem érlelnek, és nem is izesítenek. A tejet

Sajttészta formázás előtt
Az üzem 15.000 liter óránkénti tejpasztörizálási teljesítménnyel rendelkezik, és napi szinten egy műszakban 100.000 liter tejet tud feldolgozni. Napjainkban ez a mennyiség már meghaladja a 60.000 litert.
A technológiánk az elérhető legmodernebb GEA-CMT olasz sajttechnológia, melyet olasz sajtmesterek üzemeltek be, és napjainkban is
folyamatosan felügyelik a gyártást. A felhasznált tej 80%-a 5 kilométeren belülről érkezik hozzánk, és folyamatosan ellenőrzött integráció-

A mozzarella szerkezete
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Mozzarella csomagolása
pasztőrözzük, beállítjuk a zsírtartalmát, majd stabilizáljuk. Miután a starterkultúrának vagy a citromsavnak, valamint az oltóenzimnek köszönhetően létrejött az alvadék, darabokra vágjuk, és továbbítjuk a gyúrógépbe.
Gyúrógépünk korunk legmodernebb fejlesztése, amely nemcsak forró
vízzel, de gőzzel is hevíti sajtot. A gyúrás után formázzuk, majd hűtjük a
terméket, mielőtt csomagolásra kerül.

Soft mozzarella

A ricotta egy alapvetően tejízű, semleges-édeskés, finom szemcsés,
inkább krémes állagú alapanyag. A ricotta abból a tejsavóból készül,
ami a sajtkészítéskor megmarad, de meghatározását tekintve maga is
friss sajtnak számít.

Ricotta-csurgatószalag

1 kg-os pizzamozzarella formázása

3. Ricotta gyártása: A feldolgozóvonalunk egy műszakban elérhető
teljesítménye szintén meghaladja a 4 tonnát. Jelenleg rögös ricotta
gyártása történik ipari vagy vendéglátóipari felhasználásra, 1, 5, 10
kg-os zsákban vagy vödörben.

Az üzem jelenleg három gyártási vonallal rendelkezik:
1. Pizzamozzarella-tömbök gyártása. A feldolgozóvonalunk egy műszakban elérhető teljesítménye meghaladja a 10 tonnát. Kiszereléseink:
1 kg, 2,5 kg, 7,5 kg, hasáb alakú termékek vákuumcsomagolt formában.
2. Soft mozzarella gyártása. A feldolgozóvonalunk egy műszakban
elérhető teljesítménye meghaladja a 4 tonnát.
Kiszereléseink: 100 g, 125 g golyó és 100 g cherry zacskós formában,
vízzel feltöltve.

Üzemünk rendelkezik az IFS és a BRC minőségi tanúsítványokkal úgy,
hogy az IFS tanúsítványunk 96,4%!
Jelenleg valamennyi termékünket kizárólag Olaszországba exportáljuk. Célunk a közeli jövőben megjelenni a magyar kiskereskedelmi,
ipari és gasztronómiai piacon a társaságunk MARAGONI márkanevén
vagy kereskedelmi partnerünk saját bevezetett márkaneve alatt.
Varga Zoltán z kereskedelmi igazgató
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Csillagkapu a tehenészetben
A Csillagkapu (SG) című amerikai-kanadai televíziós filmsorozat ihlette annak az új,
innovatív szolgáltatásnak az elnevezését, melyet nemrég hozott létre egy startup szolgáltató.
Ennek a magyar startupnak, az Agroninja Kft.-nek az ügyvezetője, Boromisza Gergely
adott interjút lapunknak. A 2017-es évben született startup vállalkozás azzal a céllal jött
a világra, hogy a mezőgazdaság területén a piaci igényeknek megfelelő innovatív digitális
szolgáltatást nyújtson. Az alapvetően informatikus végzettséggel rendelkező,
8-10 fő munkatársat foglalkoztató, a szakmát jól ismerő szakemberekből álló csapat tagjai
a korábbi években különböző startup projektek készítésében alapozták meg tudásukat,
és most kamatoztatják tapasztalataikat. Az informatikus csapatot profi mezőgazdasági
végzettségű szakemberek segítik tanácsadói minőségben.

A

feladat nem könnyű, hisz az adott problémára
új, innovatív megoldást kell kidolgozniuk, azt
meg kell ismertetni, és el kell fogadtatni a
partnerekkel. Szolgáltatásaiknak az a lényege, hogy
megfelelő mennyiségű és minőségű információval
lássák el a gazdálkodókat, kik azok birtokában, főleg a
hosszú távú döntéseik meghozatalakor, profitálni tudnak, így megtérül számukra a szolgáltatás költsége.
Az Agroninja 2018-ban robbant be a hazai és a nemzetközi piacra a szarvasmarha-súlymérést forradalmasító mobilalkalmazással, a Beefie-vel. A világon elsőként alkalmazták a módszert, mely lehetővé teszi a
szarvasmarha súlymérését mérleg nélkül. Az alkalmazás segítségével a felhasználónak egy merőleges fotót
kell készítenie az állatról, majd a mobilalkalmazásban
egy sziluettet igazíthat rá az állat bizonyos részeire.
Ezt követően meg kell adnia az állat paramétereit – a
fajtáját, a korát, a nemét, illetve a kondícióját -, és a
Telepi adatgyűjtés
megfelelő adatokkal, valamint a sziluett segítségével
a program 95 százalékos pontossággal képes megállapítani a súlyt. nológiai fejlődés jóvoltából egyre nagyobb teljesítményű, hatékonyabb
Ezzel a találmányukkal nemcsak belföldön, hanem Franciaországban, technikai eszközök állnak rendelkezésre. Ennek a lehetőségnek a
Angliában, Spanyolországban, Németországban, Romániában, és főként birtokában fejlesztésük fő iránya a tejelő szarvasmarhatartásra tevődött
Brazíliában alakítottak ki felhasználói bázisokat. A kapott visszajelzések át, azon belül is a holstein fajtára dolgozták ki a rendszer működését,
segítségével folyamatosan fejlesztik a szolgáltatást. Ennek megfelelően melynek átadására, bemutatására az ősz folyamán került volna sor.
kibővítették a digitális súlymérés lehetőségét, hogy több húsmarhafajta Általában minden fejlesztési periódusban előfordul határidőcsúszás,
esetében is alkalmazni lehessen.
most a koronavírus-járvány is hátrányos hatással volt a munkavégzésre.
Alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, a telepen való mozgáBelföldi viszonylatban a Vitafort Zrt.-től kaptak olyan felkérést, hogy az sukat a legszükségesebb mértékre csökkentették, hogy ne segítsék elő
eszközt a tejelő marhák testtömegének és marmagasságának mérésére a járvány terjedését. Így január végére tevődött át a fejlesztés átadása,
tegyék alkalmassá. A növendék üszőket szeretnék monitorozni, hogy mely a jól hangzó Csillagkapu (SG) névre hallgat.
a testtömeg mellett a kívánt marmagassággal is rendelkeznek-e a
tenyésztésbe vételkor. A testtömeg-gyarapodásra vonatkozó informáci- A legfontosabb paraméterek meghatározásához fogják az adatok felvéók segítségével értékelhetővé válik a gazda számára, hogy a takarmá- telét elvégezni. Egy olyan telepített 3D-s kamerarendszer segítségével
nyozás megfelelő módon szolgálja-e az állat fejlődését, szükség van-e történik az adatgyűjtés, melyet egy közlekedőfolyosón helyeznek el,
ahol az állatok egyesével rendszeresen áthaladnak. Az így összegyűjtött
ezen a területen változtatásra.
adatokat feldolgozzák. A feldolgozott adatokból információkat nyernek
A cég munkatársai felhasználóktól kapott impulzusok alapján folytatják ki, majd erre alapozva tájékoztatásokat, figyelmeztetéseket készítenek,
a fejlesztéseket, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. A tech- melyet eljuttatnak az arra illetékes vezetőnek. Az összegyűjtött adatok-
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intézkedéseket el lehet kerülni, illetve az állat elvesztését meg
lehet akadályozni.
A sántaság köztudottan sok problémát jelent a tehenészetekben.
Ennek megállapításának a kialakulás korai szakaszában kell történnie, hogy megmaradjon a cselekvési lehetőség a telepvezető,
illetve az állatorvos részére annak kezelésére. A sántaságnak
különböző fokozatai vannak. Az állat mozgásának elemzéséből
a sántaság kialakulásának folyamata nyomon követhető és
előre jelezhető. Ebben a stádiumban még szabad szemmel nem
érzékelhető a sántaság, de a kamera által rögzített felvételek
elemzéséből a számítógépes program már érzékelni tudja a mozgás során beazonosítható eltéréseket, mely alapján a betegség
kialakulásának folyamata már tetten érhető.

Teszthelyszínek
hoz társítható a telepirányitási rendszer adatbázisából a fülszám-nyilvántartás, így minden egyedre vonatkozóan rendelkezésre állnak az
adatok, és azok változása folyamatosan nyomon követhetővé válik.
A rendszer képes a tehenek kondíciójának folyamatos nyomon
követésére. Biztosítani tudja azt, hogy az illetékesek folyamatosan
tájékozottak legyenek az állomány egyes csoportjainak és egyedeinek
kondíciójáról, mely alapján meg tudják állapítani, hogy az megfelel-e az adott tenyésztési periódusra jellemző
ismérveknek. Lehetőség adódik annak megállapítására is, hogy a kondícióváltozás negatív
irányba történő elmozdulásának van-e állategészségügyi vonzata. Amennyiben van, úgy az
időben történő beavatkozással a költségesebb

A precíziós gazdálkodás és a digitalizálás követelményének egyre
inkább érvényt kell szerezni az állattenyésztési ágazatban is,
ebbe a vonulatba illeszthető az Agroninja tevékenysége, mivel az
egyre növekvő digitális adatok halmazából információt szolgáltat
a gazdálkodás szereplőinek, hogy ennek segítségével egyre
hatékonyabb legyen a termelés. Ezen a téren jelentős előrelépést
értek el azáltal, hogy a BONAFARM Csoport csipőteleki telepén
tesztüzembe állították és beüzemelték az első kamerarendszert.
Ez azért számít nagy előrelépésnek, mert az egyik legnagyobb
létszámú tehenészeti telepen tudják folyamatosan gyűjteni a
lehető legnagyobb mennyiségű adatot. Az üzemeltetés során
szerzett tapasztalatokat, az előre nem látott hiányosságokat,
melyek a folyamatos üzemelés során előjönnek, meg tudják
szüntetni. Számos teleppel van kapcsolatuk, több helyen várják őket, hogy megismerjék az új megközelítésű megoldást.
Meglepően nagy nyitottság, érdeklődés tapasztalható az új, innovatív
megoldások iránt. Minden gazdálkodót cselekvésre sarkall az a tény,
hogy nincs elegendő munkaerő, melyet csak a digitális technológia
mind nagyobb mérvű bevonásával lehet kiváltani.
Azt tervezik, hogy a szükséges begyakorlás után az év elejétől majd
a csipőtelki telepet bemutatóhellyé fejlesztik, és az üzemeltetését
kommunikálni fogják a tejtermelők körében. Az újítást először a hazai
potenciális felhasználók körében, majd a külföldi partnerek felé ismertetik. Egyelőre a holstein
fajtára van kidolgozva a rendszer, de a későbbiek során kiterjesztik azt a többi tejelőfajtára is.
Beregszászi Miklós z

Fixen telepített, teljesen automatizált kamera- és szenzorrendszer innovatív 3D és mesterséges intelligencia technológiákkal

6

2021. január

I

In memoriam
Bognár Gábor

smét elment közülünk valaki, egy
olyan ember, kolléga, férj, édesapa,
nagyapa, akiről elmondható, hogy
munkássága szinte kizárólag a tejgazdaság köré szerveződött. Sokan ismerték, szerették, becsülték. Sajnos múlt
időben mindez, mert hosszú szenvedés után Gábor
búcsút vett tőlünk. Fiatal volt, agilis, tervekkel tele,
de sajnos nincs tovább. A tisztesség és a kegyelet
most azt követeli, hogy életútjának rövid felvázolásával búcsút vegyünk tőle, és azok, akik ismerték,
szívük szegletében emlékét megőrizzék.
Bognár Gábor 1960-ban Siklóson született, értelmiségi családban. Édesapja révén – aki művezetőként a Baranyai megyei Tejipari Vállalatnál dolgozott – gyermekkorától kötődött későbbi szakmájához, hivatásához. 1974-1978 között a szentlőrinci
szakközépiskola tejipari tagozatán tanult és érettségizett. Tanulmányait Mosonmagyaróváron, az
Agrártudományi Egyetemen folytatta, és itt szerzett
diplomát 1984-ben. Ugyanezen egyetemen szerezte meg 1987-ben
a tejipari szakmérnöki oklevelét is.
Szakmai pályafutása 1984-ben a Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézetnél kezdődött, és kis megszakítással az Intézet munkatársa
maradt 2012-ig. Tudományos segédmunkatársként fő témaköre a
tejipari melléktermékek hasznosítása, tejpótló állattápszerek fejlesztése volt. Az 1980-as évek második felétől részt vett a tejipar néhány

jelentős beruházásának (vákuumbepárlók, porítók, ultraszűrők) előkészítésében és realizálásában is.
1994-ben vette át az Intézet akkor
még kibontakozófélben lévő kereskedelmi divíziójának vezetését. Munkája
eredményeként a korábban csak a Chr. Hansen
cégre és a tejiparra épülő kapcsolat és munka
jelentősen bővült, és az egész élelmiszeripart lefedő tevékenységgé fejlődött. Nevéhez köthető a
Bonolact márkanevű probiotikumok fejlesztése és
forgalmazása is.
2011/12-ben az Intézet igazgatója volt. Munkaviszonya a 2012. év végén szűnt meg.
Nagy kihívás volt számára a következő év, 2013,
amikor megalapította magánvállalkozását, és fokozatosan építkezve a sajtgyártó üzemek elismert
szaktanácsadójává fejlesztette azt. A privát szférában folytatott tevékenységének talán csúcspontja a
PATER sajttal Franciaországban elért nagydíj.
Ezt a nagy hozzáértéssel, elkötelezettséggel folytatott munkát szakította félbe korai halála. A munka befejezetlen maradt.
Bognár Gábor hamvait december 5-én, szűk családi körben
helyezték örök nyugalomba Villányban.

(1960-2020)

Nyugodj békében!					
Dr. Unger András z

Növelje a
tejtermelését
és a profitot
a Calf35
rendszerével
A Calf35 elnyerte az innovációért járó díjat
Hódmezővásárhelyen 2018-ban. Azóta a Calf35-öt
három kontinensen és hat országban értékesítik,
és a sikerünk folyamatosan növekszik.

Németországban
készült

További információért hívja Dr. Székely Lászlót:

+36 20 823 0445

A Calf35 egy olyan forradalmian új fejéstechnika,
ami semmihez sem hasonló. A tehenek imádják,
a gazdák pedig élvezik a Calf35 kiváló előnyeit.
Profi szervíz csapattal dolgozunk Magyarországon.
Richard Paul Wallace, A Calf35 feltalálója

www.calf35.com
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DIAGNOSZTIKA A TEJIPARBAN
A Noack Magyarország Kft tesztjei a nyersanyagtól a késztermékig széleskörű
megoldásokat nyújtanak tejipari partnerei részére a biztonságos termeléshez!
Higiéniai vizsgálatok

Nyerstej gyorstesztek:
az UniSensor termékek új magyarországi forgalmazója
a Noack Magyarország Kft!
AflaSensor
Quanti:
Kvantitatív
gyorsteszt
az Aflatoxin M1
kimutatására
tejből

3M™ Petrifilm™
mikrobiológiai tesztek:
A hagyományos agar
módszerektől eltérően a
3M™ Petrifilm™ lemezek
használatra készek – nincs
szükség előkészítésre.

3M™ LM1 Clean‑Trace™
Luminometer:
ATP kimutatásán alapuló
gyors vizsgálati módszer
az üzemi takarítás
hatékonyságának
ellenőrzésére, valamint
az adatok rögzítésére,
tárolására és kezelésére.

TwinSensor:
a leggyakoribb
antibiotikum
maradványok,
a β-laktám és
a tetraciklin
szennyezettség
kimutatására

Laktózmentes késztermékek ellenőrzése:
A Foodlab fotométer segítségével az egyéb paraméterek
mellett a laktóztartalom mérése is gyorsan és egyszerűen
elvégezhető a felhasználásra kész reagensekkel.

Termékeinkről bővebb tájékoztatást
kaphat munkatársainktól:
office.hu@noackgroup.com
+36 1 246 6527
www.noackgroup.com

UHT tejtermékek sterilitás vizsgálata
Az egyedülálló technológiájú CertaBlue mikrobiológiai mérőrendszer
a leggyorsabb megoldást nyújtja a sterilitás ellenőrzésére, egyszerre
akár 40, vagy több mintából (moduláris rendszerben), használatra kész
tesztüvegekkel. Egyszerű, szakképzettséget nem igénylő,
megbízható és gyors
mérési folyamat!
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Újabb lehetőségek a fertilitás javítására
és a gazdaságos tejtermelés elősegítésére
a tejelőtehenészetekben
Bevezetés
A tejtermelés gazdaságosságát alapvetően meghatározza a fertilitás, hiszen a nem megfelelő szaporodásbiológiai gondozás mind
a termelésben, mind pedig a költségekben megnyilvánul. A szaporodást számos tényező befolyásolja (beleértve a genetikai és
környezeti faktorokat is), amelyek közül a menedzsment szerepe
az egyik legmeghatározóbb. Amennyiben a magas tejtermelésre
szelektált, jó genetikai háttérrel rendelkező állatok – a menedzsment hiányosságai miatt – az optimálisnál rosszabb körülmények
közé kerülnek, drámaian csökken a termelésük, romlik szaporodásuk, és emelkedik a kiesések száma is.
Egyértelmű, hogy a szaporodásbiológiai gondozás bármilyen
körültekintő felépítése sem képes önmagában a kívánt eredmény
elérésére, csak a megfelelő menedzsmenten keresztül. Éppen
ezért csak a takarmányozás és a tartástechnológia optimalizálásával együtt képes elősegíteni a gazdaságos tejtermelést. A feladatok komplex kezelése vezethet csak eredményre, ami viszont
feltételezi az egyes területeken speciális ismeretekkel rendelkező
szakemberek együttműködését, és olyan információk biztosítását
a menedzsment számára, ami a célravezető döntéseket segíti.
A termékenyülések javítása érdekében az elmúlt évtizedekben
olyan módszerek kerültek Magyarországon is adaptálásra (korai
vemhességvizsgálat és ehhez köthetően a vemhességi veszteségek detektálása, időhöz kötött termékenyítési eljárások: Ovsynch,
Provsynch, Dupla Ovsynch, egyéb protokollok, rendszeres metabolikus vizsgálatok), amelyek jelenleg is sokat segíthetnek a
szaporodásbiológiai ellátás hatékonyságának javításában.

1. Az ellést megelőző időszak
A takarmányozás szerepe meghatározó, már az ellés előtti időszakban
(szárazonállás) is, mivel befolyásolhatja az ellés lefolyását, és a méh
ellés utáni involúcióját. Amennyiben bármilyen okból az állat elhízott
a szárazonállás idején (nem megfelelő takarmány-összetétel, késői
vemhesülés), az ellés során komplikációk léphetnek fel a méh körül
és a medence tájékán lerakódott zsír miatt, és az ellést követő gyors
energiamobilizálás következtében anyagforgalmi megbetegedések
alakulhatnak ki. Az ellés után, a tejtermelés megindulásával emelkedik
az állatok energiaigénye, amit már nem képesek a korlátozott szárazanyag-felvétel miatt a takarmányból kompenzálni. Ekkor a szervezet
saját zsírraktárait mozgósítja, ami (különösen túlkondíció esetében)
hirtelen nagyarányú zsírbontásban nyilvánul meg. Ennek hatására
nagy mennyiségben szabadulnak fel zsírsavak (nem eszterifikált
zsírsavak – NEFA), melyek azonban a takarmányfelvételt negatívan
befolyásolják, valamint az immun-, máj- és petefészek-működést is
károsítják, közvetett (energiahiány) és közvetlen módon is (bejutnak
a tüszőfolyadékba, és így rontják a petesejt minőségét). Az ellés
után esetenként kialakuló ketózis ezenfelül bizonyítottan hátráltatja
a méh involúcióját, és fogékonnyá tehet a fertőzésekkel szemben.
A takarmány energiatartalma mellett annak antioxidáns-, szelén-,
és β-karotin-tartalma is szerepet játszik az involúció lefolyásában.
Egy korábbi vizsgálatunk során kimutattuk, hogy a tehenek szérum
β-karotin-koncentrációja az ellést követően drasztikusan csökkenhet,
ami nagyrészt a tejtermelés megindulásával és a tejjel történő β-karotin-ürítéssel magyarázható. Az energia-, szelén- és β-karotin-ellátottság hiányosságai miatt kialakuló involúciós problémák következtében
a petefészek-működés később válik ciklusossá, és több idő szükséges
a vemhesüléshez.

2. Ellés körüli időszak: ellés, elletés

Tejtermelés és szaporaság
Az 1970-es évektől kezdve a tejtermelés növekedésével együtt
emelkedett a két ellés közti idő is. Az elmúlt években azonban ez a
trend változott, és a két ellés közti idő csökkenni kezdett, miközben
a tejtermelés tovább emelkedett. Ez minden bizonnyal a tenyésztési
stratégia változásának (is) köszönhető. A tenyésztők számára ugyanis
világossá vált, hogy csupán a tejtermelésre történő szelekció nem
elégséges, a hosszú hasznos élettartam és az egészség fontosabb és
jobban szolgálja az eredményességet is. Amennyiben az állat egészséges, a takarmányozási, tartási körülményei megfelelőek, szakszerű
a szaporodásbiológiai gondozás, akkor javul a fertilitás és ezzel együtt
a tejtermelés is.
A szaporodásra sok tényező hat, amik döntően befolyásolják a vemhességet és a tejtermelést. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze.

A nem megfelelő épületek, a gyakran szakszerűtlenül végzett beavatkozások, ill. az emberi és környezeti higiénia hiányosságai kifejezetten
negatív hatással vannak egy állomány szaporaságára. Az ellés időszaka a tejelő tehenek életciklusának egyik legkritikusabb fázisa. Korábbi
kutatások összefüggést mutattak ki az elletőistálló és az ellési segítségnyújtás rossz higiéniája és a nemi szervek későbbi egészsége, a
magzatburok-visszatartás (MBV) előfordulása, a kóros méhkifolyások
és az involúció lezajlása között is.
Mivel az ellés körüli időszakban az állatok fokozottan érzékenyek a
fertőzésekre (környezeti és iatrogén ártalmak), ezért különösen fontos,
hogy ebben az időszakban a környezeti feltételek a lehető legjobbak legyenek. Szakszerűtlen ellési segélynyújtás, illetve magzatburok-visszatartás esetén gyakran alakul ki puerperális metritis. Az ellés
során végzett beavatkozások és a magas előző laktációs tejtermelés,
valamint a vérplazma magas béta-hidroxi vajsav (BHB) koncentrációja
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egyaránt növelik a méhgyulladás esélyét, bár az utóbbi két hajlamosító
tényező hatása nem adódik össze, viszont az említett három paraméter ismeretében kellő pontossággal valószínűsíthető, hogy az adott
egyednek mekkora esélye van a puerperiális metritis kialakulására.
Még megfelelően kivitelezett ellési segítségnyújtás során is sérülhet a
méhfal, ami növeli a méhgyulladás kialakulásának kockázatát.
A nehézellés következtében nagyobb a veszélye az ellést követő genitális fertőzéseknek és a petefészekciszták kialakulásának is. MBV után
gyakrabban alakul ki méhgyulladás és a méh nem megfelelő involúciója. Az ellést követő szövődmények célzott gyógyszeres kezelésével
a klinikai metritis jól gyógyítható, de hosszú távú következményei
(krónikus szubklinikai endometritis) a későbbi vemhesülésre, illetve
vemhességvesztésre még a betegség korai felismerésével és megfelelő kezelésével sem előzhetők meg teljes mértékben.

3. Ellés utáni időszak – involúció
Az ellést követő negatív energiamérleg (NEB) kialakulása már régóta
ismert jelenség tejelő tehenekben. Elsődleges negatív hatása a petefészek-működés késői megindulása, de az energiamobilizálás során felszabaduló zsírsavak hatással lehetnek a petesejtek biológiai
értékére és a tüszőt alkotó egyéb sejtekre is. A szervezet
saját zsírraktárainak bontására a nem eszterifikált zsírsavak
(NEFA) plazmakoncentráció-emelkedése utal. A tejtermelés
energiaigénye mellett a tüszőnövekedés megindulása és az
ivarzás miatt az állatok többet is mozognak (ami további
energiát igényel), és mivel kevesebb idejük marad rá, csökken a takarmányfelvételük. Ez a jelenség a nyári kánikula
idején tovább súlyosbodhat, amit a magas tejtermelés (ill.
elsősorban a meleg miatti csökkent étvágy következtében
bekövetkező elégtelen szárazanyag-felvétel) és az ennek
következtében mélyülő energiahiány okoz. Mindez drasztikusan visszaeső vemhesülési és növekvő vemhességvesztési arányban mutatkozik meg, valamint klinikai megfigyelések szerint nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki nem
szokványos petefészekképletek (pl. ciszták) is.
A tejelő szarvasmarhák fertilitására – a takarmányozáson
kívül – az ellést követő involúciós időszak történései döntő
hatással vannak.

az időszakban a fertőzések iránt különösen fogékony állatnál méhgyulladás alakul ki, ezért csak indokolt esetben és a szakma szabályait
szigorúan betartva szabad ilyet elvégezni. Az involúció folyamatának
kontrollálása és szükség esetén az állatok időben történő kezelése
érdekében az involúciós vizsgálatokat már az ellést követő első 24
órában célszerű rektális vizsgálattal ellenőrizni. Ezt követően az 5-6.
nap körül (vagy az elletőből való kikerüléskor), valamint az ellést
követő 21. és 42. nap körül is érdemes rektális involúciós vizsgálatot
végezni, és amennyiben szükséges (nagyméretű, vastag falú méh,
esetlegesen pangó és a vizsgálat során ürülő méhtartalom stb.) célzott
méhkezeléseket végezni.

4. A termékenyítést megelőző időszak
A ciklikus petefészek-működés megindulását követően kritikus tényező az ivarzó állatok kiválogatása. A hagyományos vizuális megfigyelés
is lehet eredményes, de ma már egyre elterjedtebbek az ivarzásmegfigyelést segítő – mozgásaktivitás detektálásán alapuló – számítógépes
rendszerek is. A termékenyítések ellést követő időpontja is lényeges
elem: a nagy termelésű állományokban elterjedt 60 napos önkéntes
várakozás megalapozottságát az 1. ábra is igazolja.

1. ábra: A vemhesülés aránya az elléstől eltelt idő függvényében
(Gábor és mtsai 2008.)

Az involúciós időszak alapvetően befolyásolja a két ellés közti idő
hosszát. Mivel egy üresen maradt nap átlagos költsége 2,5-2,65
euro, ezért a tejtermelés gazdaságossága érdekében cél, hogy a
tehenek az ellést követően minél hamarabb vemhesüljenek. A méh
involúciója, annak egészséges és komplikációmentes lefolyása és a
petefészek-működés újraindulása döntő jelentőségű a vemhesülés
időpontját tekintve. Az involúció teljes lefolyása kb. 40-50 nap. Ebben
az időszakban gyakori, hogy a méh fertőződése, tisztulása, majd
újrafertőződése történik, de ezek a folyamatok nem minden esetben
járnak komolyabb következményekkel.
Az ellést követően az involúciós vizsgálatok (rektális tapintással
végzik) segítségével lehet kiszűrni a problémás, méhgyulladás jeleit
mutató állatokat. A hüvelyen keresztül végzett vizsgálat sokszor feleslegesen nagy kockázatot jelent a hüvely és a méh fertőződése miatt.
Még körültekintő vizsgálat esetén is gyakran előfordul, hogy az ebben

5. Ivarzás- és ovulációszinkronizálás
Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett és a gyakorlatban eredményesen
alkalmazható ivarzás-indukciós és ovulációszinkronizációs eljárások
segíthetik az eredményes vemhesítést. Ezek közül a leggyakrabban
alkalmazott az egyszeri (vagy többszöri) prosztaglandin-kezelés,
amely eredményes lehet ciklusos petefészek-működés esetén, de jó
ivarzókeresést igényel. Az Ovsynch-protokoll alkalmazása elsősorban a ciklikus petefészek-működéssel nem rendelkező tehenekben
indokolt, mivel elsődleges feladata a petefészek-működés ciklusossá
tétele, de alkalmazása során termékenyítés esetén több esetben
várható vemhesülés is. A Provsynch (Pre-Synch és Ovsynch) eljárást
az ellés utáni 29-35. nap között érdemes elindítani egészséges és jó
kondícióban levő teheneknél, melyet a protokoll végén, a 70. nap körül
követ a termékenyítés (40-50% közötti vemhesülés várható optimális
esetben). Egyre népszerűbbek az egyéb, GnRH és prosztaglandin
hatóanyagot kombináló eljárások is (pl. dupla Ovsynch), melyek közül
néhányat kísérleti elrendezésben is kipróbáltunk (1. táblázat).
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A másik módszert az 1990-es évek
végén fejlesztették ki, azt az ELISAmódszert, amit a vemhességi specifikus protein B (PSPB) kimutatására, így
a korai vemhesség diagnosztizálására
használunk.

A rektális ultrahangvizsgálat kivitelezése
egyszerűnek tűnik, hiszen egy megfelelő
ultrahangkészülék és egy a vizsgálatot
végző személy szükséges csak hozzá.
Megbízhatóan ki lehet szűrni segítségével
a vemhes teheneket a termékenyítést
követő 30. naptól (üszők esetén néhány
nappal korábban). Helyes kivitelezése
azonban nagy gyakorlatot és körültekintést igényel. Nem megfelelő vizsgálat
esetén könnyen üresnek lehet nyilvánítani
a vemhes állatot, sőt akár vemhességvesztést is elő lehet idézni. Hátránya
továbbá, hogy a vemhességvesztések
nagyobb részét nem lehet diagnosztizálni. Előnye, hogy azonnali beavatkozást
tesz lehetővé, ugyanis üres állatnál a
petefészekképletek egyidejű vizsgálata
által célzott kezelés alkalmazható a minél
korábbi újravemhesítés érdekében.

Százalék

A PSPB a vérszérumból a vemhesség
24. és 280. napja között mutatható ki,
1. táblázat: Néhány gyakoribb ivarzás-, ill. ovulációindukciós eljárás alkalmazását követő
vemhesülési eredmények a korai vemhességvizsgálatok alapján
de állományszinten a termékenyítést
követő 28-30. nap között alkalmas
A dupla Ovsynch azokban az esetekben lehet hatékony, ha gyakoriak a a vemhesség meglétének igazolására. A teszt segítségével a tercisztás petefészekképletek, ezek a többszöri kezeléseknek, ill. a kont- mékenyítést követő 30. naptól az üresen maradt tehenek 100%-os
rollált petefészek-működésnek köszönhetően nagyobb eséllyel elimi- biztonsággal kiszűrhetők. A vemhesnek bizonyult tehenek egy részénálhatóak. Emellett szintén alkalmazható az ellés utáni viszonylagosan nél a 30. napot követően – évszaktól, hőmérséklettől, a tejtermelés
korai (de 60 nap utáni) termékenyítés biztosítása érdekében olyan mennyiségétől és főleg a takarmányozási viszonyoktól, ill. a telepi
állományokban, ahol Provsynch-protokollt nem alkalmaznak, továbbá tartástechnológiától függően eltérő mértékben, 5-20% között – még
a még nem ivarzott (ill. termékenyített) idősebb üszők szinkronizálása várható vemhességvesztés, ezért a termékenyítést követő 60. nap
érdekében, illetve többször üres, de ciklusos petefészek-működéssel körüli rektális palpációs vizsgálatokat továbbra is el kell végezni.
nem rendelkező tehenek fertilitásának javítására. A GGPG-protokoll A vemhességvesztés egy része előre jelezhető a Biopryn® teszt
az Ovsynch-protokollhoz képest még egy GnRH-kezelést tartalmaz, segítségével. Ez annál inkább lényeges, mivel a vemhességvesztések
ezért annak kettős hatása miatt (FSH, LH) hatékonyabban segítheti mértéke, ill. annak emelkedése már korábban előre jelezhet szaporoa ciklusos petefészek-működést. Ez különösen előnyös lehet a nyári dásbiológiai problémákat, mint a többi, napi gyakorlatban alkalmazott
hőstressz idején, és a termékenyítést követően üres, ciklusban nem fertilitási mutató, így korábbi beavatkozást tesz lehetővé, és ezáltal a
lévő tehenek fertilitásának javítására. A GPPG-protokoll az Ovsynch- gazdasági veszteségek csökkenthetőek.
protokollhoz képest két prosztaglandin-kezelést tartalmaz, ami a
sárgatesten kívüli egyéb, luteintartalmú petefészekképletek (ciszták, Mivel az üres állatok mielőbbi újratermékenyítése a cél, ezeknél a
anovulációs tüszők) nagyobb eséllyel történő eltávolítását segítheti.
ciklus állapotának elbírálása szükséges a megfelelő kezelések végrehajtásának megállapításához. Erre a legkézenfekvőbb megoldás a
Korai vemhességvizsgálat
szérum progeszteron (P4) koncentrációjának szintén ELISA-teszttel
történő vizsgálata – hiszen a szérum (a vemhességi tesztre küldött
Célja a termékenyítés után üresen maradt tehenek mielőbbi kiszűrése mintából) úgyis rendelkezésre áll (3. ábra).
a minél előbbi újratermékenyítésük érdekében (3. ábra). Két módszer
áll jelenleg rendelkezésre, ami alkalmas a vemhesség korai (terméke- A magas környezeti hőmérséklet fertilitásra gyakorolt hatása közisnyítést követő 30. nap körüli) kimutatására: a rektális ultrahangvizsgá- mert, ennek megjelenése a gyakorlatban a 2. ábrán látható.
lat és a vemhességi fehérje vérből történő
meghatározása.

Hőmérséklet (Celsius)

2. ábra: A vemhes minták arányának (zöld vonal) és a vemhességvesztésnek
(piros vonal) változása a napi átlaghőmérséklet függvényében
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d. a telepeken elvégzett biokémiai vizsgálatok is áttekinthetőek, valamint lehetőség van az adatbázis továbbfejlesztésére (takarmányvizsgálatok eredményeinek hozzárendelése),
e. mindez lehetővé teszi a biokémiai, takarmány- és szaporasági adatok
olyan elemző összevetését, amelynek segítségével a takarmányozás
közvetlen hatása a szaporodásra értékelhetővé válik, irányt mutat az
esetleges változtatásokra, és a jövőbeni lehetséges kutatási irányt is
befolyásolhatja.
Az Androvet Kft. által kifejlesztett és fenntartott adatbázis (Bopella
– BOvine Pregnancy Rate and Embryonic Loss Licensed Analysis)
megkönnyíti a vemhességifehérje-, valamint a progeszteronmérés eredményeinek értékelését is, de legfőbb előnye az, hogy komplex analízisre
képes a szaporasági, biokémiai és takarmányvizsgálati eredmények
ismeretében. A naprakész információszolgáltatás rendkívüli előnyöket
biztosíthat a partnergazdaságok számára is, és a folyamatos – kétoldalú – információáramlás a kölcsönösen előnyös döntések megalapozója
lehet. Az adatbázisban 2003-tól szerepelnek adatok, jelenleg több mint
232 ezer termékenyítés adata.

3. ábra: A korai laboratóriumi vemhességvizsgálat
és ciklusdiagnosztika folyamata
Metabolikus vizsgálatok
Ahogy az a korábban leírtakból látható, tejelő szarvasmarháknál hatalmas jelentősége van a megfelelő takarmányozásnak. A takarmány-ös�szetételnek nemcsak a tejtermelésre, de a fertilitásra is alapvető hatása
van. Az elmúlt évek során sikerült megtalálnunk azokat az anyagcsereparamétereket, melyek vérből történő vizsgálata alapján a legtöbb jelentősebb probléma kimutatható, ezáltal elősegíthető a telep gazdaságos
termelése. A különböző termelési csoportokban levő tehenektől vett
vérminták alapján így az energiaellátottságra, a ketogenetikus folyamatok meglétére és a béta-karotin-ellátottságra is tudunk következtetni.

Emellett szintén az Androvet Kft. fejlesztette ki a rektális ultrahangvizsgálatok eredményeit kezelő és tároló adatbázist is (CATUS – CATtle
UltraSound). Ebbe az elvégzett rektális vizsgálatok eredményei (méh,
petefészek állapota, esetleges vemhesség, kezelések és természetesen
a vizsgált tehenek/üszők adatai) kerülnek, jelenleg több mint 25 ezer.
A CATUS adatbázis szintén képes a tárolt adatok komplex analízisére,
például az ultrahanggal detektált vemhességvesztések aránya, a cisztás
petefészekképletek előfordulása, vagy akár a méhgyulladás gyakorisága
is lekérdezhető telepi vagy adatbázisszinten is.
A tenyésztésben és a szaporodásbiológiai munkában az adatok gyűjtése,
rendszerezése és elemzése különböző szempontok szerint történhet, de
mindenképpen hasznos lehet mind az üzem, mind a további tenyésztési
és kutatási stratégia szempontjából (4. ábra). Éppen ezért kívánatos
lenne egy olyan országos, webalapú adatbázis létrehozása, mely a tehenek/üszők adatait, illetve objektív vizsgálatokat tartalmaz, és megfelelő
hozzáférési jogosultsággal mind a tenyésztők, mind pedig az egyéb
szakemberek munkáját online segítheti.

Adatbázisok szerepe
Az elmúlt 18 év során tejelő szarvasmarhák szaporodásával összefüggő laboratóriumi endokrinológiai vizsgálatokat összesen 50 telepen
végeztünk. Ezek elsősorban a korai vemhességvizsgálattal, vemhességvesztéssel és a tehenek nemi ciklusával, valamint a takarmányozásnak
arra gyakorolt hatásával foglalkoztak. Az endokrinológiai vizsgálatokon
kívül ezért biokémiai, illetve takarmányvizsgálatok is történtek, melyek
eredményeinek áttekintése és főleg az összefüggések feltárása hagyományos nyilvántartással nem lehetséges. A nagy mennyiségű adat tárolására és az azokból levonható következtetések gyors megjelenítésére
ezért létrehoztunk egy adatbázist, amelyben:
a. áttekinthetőek és különböző szempontok szerint rendezhetőek az
elmúlt években keletkezett vemhességi, illetve vemhességvesztési
eredmények,
b. a telepekről beérkezett adatok alapján értékelhetőek a mesterséges
termékenyítésre alkalmazott bikák utáni vemhesülési és vemhességvesztési eredmények,
c. a telepről beérkezett adatok alapján értékelhető a tehenek apjainak
hatása lányaik fertilitására,

4. ábra: Az adatbázisok szerepe a tejelőszarvasmarha-tenyésztésben
(- - -: adat,
: információ,
: beavatkozás, teli nyíl: hatás)
Varga-Balogh Orsolya, Póth-Szebenyi Bettina,
Kern László, Gábor György*
NAIK ÁTHK, Herceghalom; *Androvet Kft. z
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Több mint 35 ezer kisiskolás vett részt eddig a Tej Terméktanács
4 éve megújult iskolai edukációs programjában.
Budapest, 2020. december 10. – Több mint 35 ezer kisiskolás gyermeknek nyílt lehetősége
részt venni a Tej Terméktanács közel négy éve megújult, modern élményparkkal működtetett
iskolai edukációs programsorozatában.
A Terméktanács ugyan 17 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal végez általános iskolás
gyermekek és pedagógusaik számára oktató-, ismeretterjesztő tevekénységet, azonban a
2/2015. (II. 6.) FM rendelet alapján működtetett Közösségi Marketing Alap segítségével az
elmúlt időszakban jóval látványosabb és élménydúsabb kiállítással járhattuk az országot. A 2017/2018.
tanévben az ikonikus kék Tejkamion gurult be az iskolák parkolójába, majd a következő tanévben további élményekkel
bővített újabb eszközparkkal leptük meg a gyermekeket.
A mobil kiállítás célja, hogy ösztönözzön a hazai tej és tejtermékek fogyasztására, az egészségtudatos táplálkozásra az
iskolai keretek között is, hiszen az itt szerzett ismeretek jobban beépülnek a gyermekek mindennapi táplálkozási kultúrájába, ezáltal szokásukká válik a tejivás és a tejtermékfogyasztás. A program során a gyerekek rendhagyó osztályfőnöki
óra keretében dietetikus által – kellő szakmaisággal, de mégis a gyermekek nyelvén – tartott ismeretterjesztő előadást
követően öt élményállomáson keresztül járhatják végig a tej útját, ahol modern eszközök segítségével ismerkedhetnek
meg a teljes folyamattal.
A „Van itthon tej” című kiállítás eszközparkja a mai kor gyermekének igényei alapján összeállított modern, izgalmas és
érdekes állomásokkal került kialakításra. Az élménypontok között szerepel egy virtuális valóság formájában megalkotott
állomás, melynek segítségével játékos keretek között a Tejszív logóval ismerkedhetnek meg a gyermekek. A kisiskolások
egy, a tejtermékekhez kötődő játék során egy tableten keresztül megtapasztalhatják a kiterjesztett valóságot is, melynek során megtudhatják milyen szabad szemmel nem látható vitaminok és ásványi anyagok találhatók meg a tejben.
Mindezeken túl egy versenypályává alakított terepasztalon ismerkedhetnek meg a tejtermelés folyamatával, szimbolizálva
a tej útját a tejtermelő gazdaságoktól a boltok polcáig.
A veszélyhelyzet kihirdetése miatt az edukációs roadshow 2020. március 13-án felfüggesztésre került, majd a számos
óvintézkedésekkel kiegészített szeptemberi újraindítást követően – az iskolák vezetésének bizonytalansága miatt – november 13-án ismételten leállásra kényszerült. Elmondható azonban, hogy a 2020-as év rendhagyó és nehézségekkel teli
időszaka ellenére is óriási sikerrel zárult a program, amit az iskolák részéről érkező számtalan pozitív visszajelzés igazol.
Az elmúlt, közel négy év során mobil kiállításunkkal törekedtünk az ország legtöbb pontjára eljutni. A program 2017 és
2020 között 117 magyarországi település 204 iskolájában és 25 áruházlánc parkolójában jelent meg, egy-egy településen
jellemzően több napig állomásozva, melynek köszönhetően csak az iskolákban mostanáig több mint 35 ezer gyermek
és pedagógusaik számára nyílt lehetőség megismerni a tej és a tejtermékek pozitív élettani hatásait.
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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Mikotoxinok hatékony kezelése kérődzőkben
Az idei évben sajnos számolnunk kell a tömegtakarmányokban a különféle mikotoxinok (elsősorban a
zearalenon és a DON) megjelenésével, esetenként magas szennyezettségi szintekkel. Ugyan a felnőtt kérődzők
általában ellenállóbbak a mikotoxinok hatásaival szemben, de az aflatoxinok, a trichotecének (DON, T-2 stb.)
és a zearalenon kérődzőkben ugyanolyan (vagy jelentősebb) károkat okoznak, mint a monogasztrikusokban!

E

gyes bendőmikrobák ugyan rendelkeznek mikotoxinbontó-képességgel, de a magas tejtermelésű teheneknél a nagy mennyiségű
takarmány gyors bendőbeli áthaladása nem hagy elég időt a
mikroflórának a mikotoxinok lebontására. A különböző takarmányok
gyakran több mikotoxinnal is szennyezettek, így a takarmányok összetettsége miatt a kérődzők gyakrabban vannak kitéve a mikotoxinok
szinergista vagy additív kölcsönhatásainak, mely révén növelhetik
egymás toxicitását.
A rákkeltő aflatoxin B1 gyorsan felszívódik, majd a szervezetben
metabolizálódik, és rövid időn belül megjelenik a véráramban és aflatoxin M1-ként a tejben. Ez is rákkeltő, és szennyezőanyagot jelent a
tejben és a tejtermékekben.
A DON csökkenti a takarmányfelvételt és a tejtermelést, emellett
bendő- és bélproblémákat, hasmenést és immunszupressziót is
okozhat. A T-2 és a HT-2 toxinok vérzéseket és emésztőszervi elváltozásokat okozhatnak, gyengítik az immunrendszert, valamint rontják a
bikák spermaminőségét is.
A zearalenon (ZEN) a bendőben alfa-zearalenollá és béta-zearalenollá alakul át. A túlnyomórészt előforduló alfa-metabolit körülbelül
tízszer erősebb ösztrogénhatású, mint az alapvegyület. A ZEN-nel
terhelt takarmány etetését követően szaporodási problémák léphetnek

fel (ivarszervek ödémája, a méhszövet elváltozása, az embriók elhalása, vetélés, magzatburok-visszamaradás, ivarzási zavarok, bikákban
csökkent tesztoszterontermelés, terméketlenség vagy meddőség).
A fumonizinek csak kevéssé bomlanak le a bendőben. Kérődzőkben
ezek a mikotoxinok leggyakrabban hasmenést és májsejtkárosodásokat okoznak, emellett az epeutak hámsejtjeinek daganatos elváltozásait idézik elő.
A mikotoxin-szennyezettség legfejlettebb – és Európában egyedüliként engedélyezett – megoldása a Mycofix® terméksor, mely
egyedülállóan, három stratégia kombinálásával veszi fel a küzdelmet
a mikotoxinok ellen.
A biotranszformációs stratégia során specifikus enzimekkel vis�szafordíthatatlanul elbontja a toxinokat (trichotecének, fumonizinek,
zearalenon), melynek során sem mérgező, sem nemkívánatos melléktermékek nem képződnek. A köthető toxinok (aflatoxin, ochratoxin,
ergot-alkaloidok) hatástalanítása a specifikus kötés által történik,
valamint a szelektált növényi és algakivonatok a korábban bejutott
toxinok hatásainak kivédésével teszik teljessé a mikotoxinok eredményes kezelését.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a BIOMIN Magyarország
Kft. kérődző-szaktanácsadójával: Csatádi Gábor, +36 70 431 5809

BIOMIN Magyarország Kft. / +36 23 703 016 / office.hungary@biomin.net / www.biomin.net
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Bécsi szelet 1 perc alatt,
avagy a vödrös tejitatás
Ki ne evett volna már egy jó étteremben frissen sült bécsi szeletet, és a fogyasztás közben
alaposan ne rágott volna meg minden finom falatot, hogy közben élvezze annak isteni
zamatát. Bizonyára meglepődnénk, ha a pincér a felszolgálás után arra utasítana
bennünket, hogy a felszolgált adagunkat 1 perc alatt fogyasszuk el, miközben a falatok
megrágása – SZIGORÚAN TILOS! A felvázolt szituációról Örkény biztosan írt volna egy
groteszk egyperces novellát, de ezt a szituációt nem kívánom egyetlen olvasónak sem, sőt
inkább jó étvágyat a frissen sült bécsi szelet fogyasztásához!

A

borjúnevelés során sajnos hasonló groteszk szituációt kényszerítünk a tejitatás során a borjúinkra, amikor a vödrös
tejitatási technológiát választjuk. Ez a vödrös tejitatásos
technológia olyan régen elterjedt, hogy már-már azt hisszük, ez a
természetes. Persze itt mindenki rávágná, hogy az lenne a természetes, ha a borjú a tehén mellett maradna, és a tőgyből szopna, de ezt
a nagyüzemi tejtermelés során nem engedhetjük meg. Viszont vizsgáljuk meg, hogy a tőgyből történő szopás során hogyan fogyasztja
a borjú a tejet.

Tőgyből szopás, úgy, ahogy az anyatermészet elképzelte
A borjú természetes szopási folyamata egy lassú tejfogyasztást
jelent, amely kb. 12-15 percig tart, és közben maximum 3-4 liter
tejet iszik alkalmanként. A tej közvetlenül a negyedik gyomrába, az
oltógyomorba (abomasum) jut, miközben láthatóan rengeteg nyálat
termel. A nyálnak nagyon fontos szerepe van, mivel a tejemésztés
három összetevője közül két fontos enzimet tartalmaz, a tejzsír
lebontásához szükséges lipázenzimet és a tejcukor lebontásához
a laktázenzimet. A harmadik ismertebb enzimet, a rennint maga
az oltógyomor termeli, ez a fehérjék bontására szolgál. A tejjel
együtt lenyelt nyál mennyisége elérheti az elfogyasztott mennyiség
20-25%-át, és az oltógyomorban beállítja a tejalvadáshoz szükséges semleges pH-t. A természetes, tőgyből történő szopás közben
az első gyomorba – a bendőbe – egyáltalán nem jut tej, ezt a borjú
nyelőcsővályújának tökéletes működési mechanizmusa garantálja,
azaz ha a nyak felfelé ívelt pozícióban van, akkor a nyelőcsővályú

végig zárva marad, és valóban csövet képez az oltógyomorig. Viszont
csak a lassú fogyasztás (kb. 250-300 ml/perc) mellett képes a tej
elkerülni a bendőt, különben túlcsordul, és a bendőbe jut. Ezután
kb. 2 órára van szüksége az enzimeknek, hogy a tejalvadás kémiai
folyamatát az oltógyomorban elvégezzék, azaz a tej szilárd fázisúvá
váljon, hogy a vékonybelekbe jutva a bélrendszer mozgatni tudja,
valamint az alkotóelemek felszívódásra kész, lebontott formába
kerüljenek. Ezt a 2 órát a borjú nyugodt pihenéssel tölti, azaz lefekszik, és csendben nyugton marad.
De térjünk vissza Örkény groteszk pincéréhez, aki nem hagy a
borjúnak, csak 1 percet a 4 liter megivására, és kényszeríti, hogy
vödörből tegye azt, azaz a nyál megtermelésére esélyt sem adva.
Tehát kihagyjuk a tejemésztés első fázisát, a nyálképződést, mert
ezt már olyan régen tesszük a vödrös tejitatásnál, hogy az már
„természetes”. Közben a borjú nyaka a vödrös itatásnál lefelé ívelt,
így garantált, hogy a tej egy része a bendőbe jut, ahol képtelen megemésztődni, így az abraktakarmányoktól elveszi az étvágyat, vagy
akár bendőacidózist okoz. Majd a tej az oltógyomorban kizárólag a
rennin enzimmel keveredik, így a pH-ja leesik a savas tartományba,
mivel hiányzik a nyál pH-szabályzó szerepe. Itatás után a borjú aktív
marad, és a ketrecében szopni kezdi a tárgyakat, hogy a hiányzó
nyál pótlásával javítson a közérzetén. Sajnos ennek a vödrös tejitatás után jelentkező szopásnak az áldozata akár az egyik sorstársa
is lehet, ha csoportban neveljük a borjakat. Ez a keresztszopás kárt
okozhat a köldökben és a tőgybimbó-kezdeményekben. De sebaj,
mert a jó gazda megoldotta a keresztszopás problémáját azzal, hogy
minden borjú egyedi ketrecet kapott, hiszen ez is olyan „természetes”. De sajnos egy elhibázott folyamatot egy újabb hibával ritkán
tudunk csak megoldani. Sok esetben „megoldásként” megvonjuk a
tejitatás után a borjútól az ivóvizet, mondván, ha túl sokat iszik, az
okozza a hasmenést. További problémák sora megy végbe a borjú
emésztőrendszerében számunkra láthatatlanul, az oltógyomorban
a nyál hiánya miatt a tejalvadás nem megy tökéletesen végbe,
emiatt a tejzsír és a tejcukor emésztetlenül, a tej részben folyékony
halmazállapotban kerül a vékonybelekbe, ahol a kórokozóknak
táptalajt biztosít. Ennek következtében jelentkezik minden gazda
rémálma, a borjú HASMENÉSE. A jelentkező problémákat és azok
orvoslási ötleteit még sokáig lehetne taglalni, de sajnos az alapvető
problémát azzal idéztük elő, hogy megváltoztattunk egy természetes
folyamatot.
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Egy Ross McInnes nevű új-zélandi farmer a 80-as évek végén kezdett
el azon gondolkozni, hogy hol lehet a probléma a borjúnevelésben,
ami miatt ennyi fáradtsággal jár, de mégis minden jóakarat és elvégzett munka ellenére elkerülhetetlen a borjúhasmenés. Megfigyelést
végzett a tehén mellett tartott borjak és a mesterségesen táplált
borjak fejlődéséről és viselkedéséről, és arra a következtetésre
jutott, hogy valamit a legelején elrontottunk a tejes borjak táplálási
módjánál, mert a viselkedésük és a gyarapodásuk is merőben eltér a
természetes módon, a tehén mellett tartott borjakétól. Több kísérlet
után rájött, hogy csökkenteni kell a tej itatási sebességét, és így a
borjak viselkedése jobban hasonlít a természetes állapothoz. Három
év alatt, 1992-re jutott el egy olyan cumi kialakításához, amellyel
reprodukálni tudta a természetes szopási sebességet és a bőséges
nyálképződést. Közben azt is kipróbálta, hogy ha a borjak csoportban
maradnak, és több cumival ellátott közös edényből kapják a tejet,
akkor a viselkedésük még jobban hasonlít a természetes mintához.
Megoldására felfigyeltek a szomszéd farmerek is, akik osztozni
szerettek volna az elért eredményekben, így egyre több rendelést
adtak le nála. Visszatekintve már közel 30 éve, hogy megalakította
MilkBar névre keresztelt kis gyártóüzemét. A MilkBar azóta hosszú
utat járt be, Új-Zélandon közel 80% piaci részesedés ért el, és a
világ más részein is igény jelentkezett a termékeire. Ma már a világon több gyár és évi több mint 25 millió felnevelt borjú bizonyítja a
kezdeti felfedezés sikerét. A MilkBar utolsó gyára 4 éve épült meg
Lengyelországban, így azóta szerencsére az európai tejtermelők
részére is elérhetővé vált a technológia.

mosószeres tisztítást a gyártó heti 2 alkalommal javasol csupán, a napi
használat utáni tiszta vizes öblítések mellett.
Minden telep kihívásokkal küzd a megfelelő munkaerő kapcsán,
amely a borjúnevelő személyzet terén fokozottan jelentkezik.
A vödrös tejitatási technológia egyedi ketreces tartás esetén
rengeteg munkaidő-ráfordítást igényel, és a személyzettől szinte
lehetetlen higiéniai feladatokat várunk el. A legtöbb termelő a
higiéniai hiányosságokban látja a borjúhasmenés fő okát, pedig
lássuk be, lehetetlen steril körülményeket teremteni a borjak körül.
Hiába különítjük el a borjakat, akkor sem tudjuk fokozni a higiéniát,
a kezelőszemélyzet nem fog kezet mosni két borjú között, és nem
fog minden borjú mindig csak a saját itató- és etetőeszközeivel
találkozni. Az egyedi ketrecek közötti fél méter távolság sem fogja
megvédeni őket egymástól, vagy bármilyen kórokozótól. Viszont
ha a borjú emésztőrendszere természetes módon működik, emberi
beavatkozás nélkül, akkor tud védekezni a kórokozókkal szemben.
A MilkBar technológiával a borjak nyugodtan tarthatóak csoportban,
mert ez számukra a természetes. Új-Zélandon a jellemző csoportméret a szezonális ellés miatt 50, 60, illetve 100 borjú, de nem ritka
a 200-as borjúcsoport sem.

Vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, hogy a Ross McInnes által megalkotott MilkBar cumi titka miben is rejlik. A MilkBar cumi anyaga kizárólag
természetes gumikeverék, amely garantálja, hogy egy borjút a születésétől a választásig tökéletesen kiszolgáljon. A cumi, kialakítása révén
reprodukálja a tőgybimbó működését, azaz a borjú csak vákuummal
tud belőle tejet nyerni, és a cumi rágásával vagy nyomkodásával nem.
Ezt a MilkBar cuminál a kialakítás úgy oldja meg, hogy a cumiban
nincs az edény irányában semmilyen szelep, és egy belső membrán
az oldalsó nyomkodás során zárja a cumi hasítékát, így csak a szopási
vákuum révén juthat a borjú tejhez. A borjú szájában képzett vákuum
elengedhetetlen a nyálképződéshez is, mert ez nyitja meg a nyálmirigyeket. A MilkBar cumi egyszerű kialakítása miatt nem igényel a napi
használat után szétszedéses takarítást, amit más cumiknál előírnak, itt
egyszerűen az edény vizes öblítésével együtt takarítható a cumi. Lúgos

50 borjú csoportos tejitatása Új-Zélandon

Bőséges nyálképződés a MilkBar cumis tejitatás során

Európai körülmények között azt javasoljuk, hogy a csoportméretet a telep méretéhez igazítsuk. Vizsgáljuk meg, hogy 2 hét alatt
jellemzően mekkora a szaporulat száma, és csak ennél kisebb
csoportméretet válasszunk. Így a csoporton belül a korkülönbség
nem fogja meghaladni a 2 hetet, viszont a csoporton belül a borjak
gyarapodása a szociális szinergia miatt lényegesen jobb eredményt
fog mutatni. A borjak legjobban egymástól képesek tanulni, és ez a
fiatal korban elsajátított képességük egész életükben elkíséri majd
őket, így sokkal jobb lesz a termelő életszakaszban a stressztűrő
tulajdonságuk.
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Ha a borjú 12-15 percig szopik a MilkBar edényből, akkor nem
okoz gondot a csökkenő tejhőmérséklet az edényben?

Egyedi ketrecekből kialakított 10 borjas csoport a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.-nél költséghatékony módszerrel
A MilkBar tejitatási rendszert már közel 100 hazai termelő használja
sikerrel, de a technológia bevezetése csak fokozatosan lehetséges,
és a telep méretéhez szükséges optimalizálnunk. Sokan vásárolnak
csoportos borjúitató-edényt, és azt remélik, hogy azt beakasztva egy
tegnap még vödörből táplált borjúcsoportba, azok azonnal át fognak
térni az új módszerre. Sajnos ez nem így működik. Ha a MilkBar
rendszer bevezetése mellett döntünk, akkor a döntés időpontja után
született borjakat tudjuk átállítani az új technológiára, így kb. 3 hónap
alatt lehetséges a teljes átállás. Sajnos ez azért van, mert a vödörből
táplált borjakat a szoptatásos tejtáplálásra visszaállítani csak nagyon
nehezen lehetséges, ugyanis ezen borjaknak nem erősödött meg a
természetes szopáshoz szükséges izomzatuk. Így ők már képtelenek
szopás révén elfogyasztani a koruknak megfelelő tejmennyiséget.
A MilkBar technológia bevezetése alatti időszakban így 2 tejitatási
technológiának párhuzamosan kell futnia egymás mellett, amely a
leterhelt személyzetnek sok esetben jelenthet kihívást, ha nem vázoljuk fel számukra az elérni kívánt célt. Azaz a technológiai átállás után
telepmérettől függően pl. 100 egyedi ketrec ellátása helyett csupán 20
egyedi ketrecet és 8 db 10-es csoportot kell ellátniuk, amely jellemzően felére csökkenti a munkaidőigényt, és ezáltal rengeteg emberi
hibát megelőzhetünk.

A tejhőmérséklet egy igen sarkalatos probléma a vödrös tejitatás
esetén, mert a borjú olyan gyorsan fogyasztja a tejet, hogy a tej változatlan hőmérséklettel érkezik gyomrába, és ott csak lassan éri el a
testhőmérsékletét. Ez a hőmérséklet nem ideális a tejbontó enzimek
működéséhez, azaz a tejalvadás nehezen indul meg, vagy csak részben történik meg. A MilkBar cumiból a borjú tizedakkora sebességgel
fogyasztja a tejet, mint a vödörből. A tej apró kortyokban halad végig
a nyelőcsővályún sok nyállal keveredve, így a tej enzimekkel beoltva,
testhőmérsékleten érkezik az oltógyomorba. Így nem kell aggódnunk,
hogy az itatási idő alatti tejhőmérséklet-csökkenés bármilyen gondot
okozna.
A borjak a csoportban nem fogják egymást szopni?
Ez a hazai tenyésztők egyik legkomolyabb aggodalma, amelyet mindenképpen tisztáznunk kell. Különítsünk el két fogalmat, a szopási
reflexet és a tanult szopást, amikor borjak egymást vagy környezeti
tárgyakat szopnak. A szopási reflex a frissen született borjú életösztönének része, amely nélkül esélytelenül indulna az életben. Erről a
reflexéről próbáljuk leszoktatni, amikor a vödrös tejitatásra tanítjuk. A
vödrös tejitatás után jelentkező kellemetlen savas pH az oltógyomorban kényszeríti a borjút, hogy az itatás után nyáltermeléssel próbálja
helyrehozni a pH-szintet a kellemetlen érzés megszüntetésére. Nyálat
termelni viszont csak a szájüregben termelt vákuum révén tud, ez
vezet a tanult szopási magatartáshoz. Ezt a magatartást a természetes
módon nevelt szarvasmarháknál soha nem tapasztaljuk. A MilkBarmódszeres tejitatásnál nem kell aggódnunk a keresztszopástól, sőt
inkább azt tapasztaljuk, hogy a korábbi tapasztalt szinthez képest
megszűnik ez a káros magatartásforma.
Gyakorlati tapasztalatok két hazai tenyésztő tollából:
1. A Bóly Zrt. Csípőtelki Tehenészeti Telepéről kérdeztük Somoskövi
András telepvezetőt, hogy foglalja össze az idei év tapasztalatait a
MilkBar borjútejitatási módszer kapcsán.

Európai körülmények között optimális megoldás, ha
az első 2 hétben a borjak egyedi ketrecben, egyedi
MilkBar edénnyel kerülnek táplálásra. Majd 2-3 hetes
kor után kerüljenek kis csoportba, amelyen belül nincs
2 hétnél nagyobb korkülönbség. Ide a borjak vigyék
magukkal a MilkBar cumijukat az egyedi edényekből,
mert a MilkBar cumi a korukkal idomul a szopási igényeikhez. Választás után a cumikat le kell selejtezni,
és minden borjúnak új cumival kell kezdeni a táplálását. Ez azért van, mert a cumi belsejében lévő speciális membrán a borjú növekedésével együtt veszíti
el erejét. A csoportos edényen belül mindegy, hogy
melyik cumi melyik borjúnak jut. A MilkBar edények
mindenféle csoportméretben elérhetőek: 5, 6, 8, 10,
12, ill. 20 cumis kivitelben, a hazai tenyészetekben a
6, ill. 10 cumis méret a legnépszerűbb.
Minden új technológiával kapcsolatban merülnek fel
kérdések, így van ez a MilkBar tejitatási rendszer
kapcsán is. A hazai tenyésztők az alábbi kérdéseket
teszik fel a leggyakrabban:

A Boly Zrt. Csípőteleki Tehenészete
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Mióta használjátok a MilkBar technológiát, és
milyen módszerrel?

Mi egy kísérlettel kezdtük az egészet idén januárban, ami
márciusban ért véget, és azt az eredményt hozta, hogy
érdemes elgondolkozni azon, hogyan tudjuk adaptálni a
technológiát a saját telepünkre. A valódi átállást májusban kezdtük el, és kizárólag az üszőborjak esetén, ennek
megfelelően 3 hetes korukig hagyjuk a borjakat egyedi
ketrecben, és utána 8-10 fős csoportokba tesszük őket.
Hogyan alakította át a napi munkafolyamatokat?

A technológia bevezetésének részben indoka, részben
következménye, hogy a borjúitatást teljes egészében
Biharnagybajom MB10 tejitatás
Csípőtelken kell megoldani, ugyanis korábban az üszőborjak 3-4 hetes korban már átkerültek a sátorhelyi
üszőnevelő telepre. Ebből kifolyólag sok változás történt, talán a leg- Milyen különbségeket tapasztaltál a két módszer között?
jelentősebb különbség a csoportos tartás bevezetése üszők esetén is.
Régóta tervezzük a telepünkön a borjak korszerűbb elhelyezését, de
Járt-e nehézséggel a technológia bevezetése, a technológia mely sajnos idáig ez a beruházás még elmaradt. Így jelenleg csak egyedi,
fából készült, saját gyártású Steinmann-ketrecekkel rendelkezünk. Ezért
része tűnt esetleg aggályosnak?
először ezekben az egyedi ketrecekben kezdtük el a MilkBar technoTermészetesen, mint minden váltás, ez is komoly odafigyelést és lógia használatát. A pozitív eredmények után döntöttünk a szélesebb
jelenlétet igényelt minden kollégámtól, aki ezen a területen dolgozik. körű bevezetés mellett, de így túl sok egyedi tejitató edényre lett volna
Talán annyi előnyünk volt, hogy a kísérlet során mi már megismerked- szükségünk, ami túl magas beruházási költséggel járt volna. A csoportos
MilkBar tejitató edények lényegesen alacsonyabb költségráfordítással
tünk a technológiával.
A legnagyobb aggályunk a higiénia látszólagos hiánya, mint ahogy beszerezhetőek. A kis csoportokat egyszerűen a jelenlegi Steinmann
korábban a cikkben írtátok is, a vödrös rendszernek az alfája a napi faólak szoros egymás mellé helyezésével alakítottuk ki, és a fémrácsokszintű vegyszeres takarítás, amit ez a rendszer nem követel meg, ból közös, nagyobb karámokat készítettünk. A kis csoportok kialakítását
és nem is teszi lehetővé ekkora méretnél (jelenleg 500-600 borjúval 2020 februárjában kezdtük, és a nyár folyamán fejeztük be, mindkét
dolgozunk a telepen).
időszakban jól vizsgáztak. Jelenleg 13 csoportban 6 cumis, csoportos
MilkBar edényen tartjuk a bikákat, és 16 csoportban 10 cumis, csoportos
MilkBar edényen az üszőborjakat. A csoportban a borjak sokkal hamaMilyen eredményeket tapasztaltatok?
rabb elfogadják, és nagyobb mennyiségben fogyasztják a szilárd takarBár úgy gondolom, még messzemenő következtetéseket nem szabad mányt, mint korábban az egyedi ketrecekben. Jelenleg már 5-10 napos
kijelenteni ennyi idő (fél év) után, de eddig pozitívak a tapasztalatok, korban csoportosítjuk őket az ellésszám függvényében. A bikákat 60
mind a súlygyarapodás, mind pedig az állategészségügy terén.
napra választjuk, és azonnal értékesítjük, az üszőket 70 napra választjuk,
és igyekszünk féléves korig ugyanazon csoportban elhelyezni őket.
2. A Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. ágazatvezetőjét, Madar Lászlót
kértem, hogy összegezze az elmúlt 2 év tapasztalatait a MilkBar tej- Ha csak felsorolás szintjén kellene összefoglalni a tapasztalataid,
miket említenél meg?
itatási technológia kapcsán.
Milyen érvek mentén vezettétek be a MilkBar technológiát?

Már korábban áttértünk a cumis tejitatásra, mert nálunk javuló eredményeket hozott a vödrös tejitatáshoz képest. Viszont a korábbi cumik
minősége nagyon változó volt, és a takarításuk nehézkes, munkaerőigényes volt. Ezzel szemben a MilkBar egy komplett, egyszerűbb
technológiát kínált a cumis tejitatásra, amelynél a cumi minősége
egyenletesen jó, és a takarítása sem igényel bonyolult munkafolyamatot. Napi szinten igazából csak a szétszerelés nélküli öblítés, és heti
szinten a tisztítószeres mosás szükséges, szintén szétszerelés nélkül.
A cumik cseréje is egyszerű protokoll mentén történik, mert minden
borjú új cumit kap, majd a cumikat a választáskor eldobjuk.
Az első évben egyedi ketreces itatási módszer mellett döntöttél,
és a második évtől tértél át a csoportos itatási technológiára.

A dolgozók hamar elfogadták a technológiát, mert a csoportokkal sokkal kevesebb a munka, és a tejitatáshoz szükséges idő is lecsökkent.
Nekem a csoportokat könnyebb ellenőriznem, mint korábban a rengeteg egyedi Steinmann-ketrecet.
Jobb a borjak vitalitása, súlygyarapodása, kevesebb a gyógyszeres
kezelést igénylő borjú. Összességében sokkal kevesebb a megbetegedés, hasonló higiéniai szint mellett.
A kezdeti jó eredmények után állatorvosunk is gyorsan a MilkBarrendszer pártolójává vált.
Tóth Róbert z
BosPlus Kft. ügyvezető
30/96-70-256, www.bosplus.hu
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Új-Zéland tejgazdasága

A

külföldi országok tejtermelését vizsgálva, most Európából egy nagyot ugrunk,
és bemutatunk egy kis országot,
Új-Zélandot, amely a tejtermelés és -feldolgozás területén valóságos csodát művelt. Ha a
világ országait a tejtermelés és a tejexport leglátványosabb felfuttatása alapján kellene sorba
állítani, akkor óriási előnnyel Új-Zéland kerülne
az első helyre.
Új-Zéland a Csendes-óceán délnyugati
részén – az ausztrál földrész közelében –
fekszik, két nagy és számos kisebb szigetből
áll, az utóbbiak közül egy sem éri el az 1.000
km2 területet. Az ország területe 268.680 km2 ,
lakóinak száma 4,9 millió. Az Északi-sziget sík
területnek tekinthető, a Déli-szigeten viszont
egy magashegység húzódik végig, melynek
legmagasabb pontja 3.764 méter. Az éghajlat
mérsékelten óceáni, egész évben alkalmas a
legeltetéses állattartásra. A csapadékeloszlás
egyenetlen, de a szarvasmarhák legeltetése
szempontjából fontos területeken bőséges.
Új-Zéland ásványkincsekben szegény, így a
gazdaság egyik fő pillérét a mezőgazdaság
adja, amelynek világviszonylatban szinte egyedülálló jellemzője, hogy a szántóföldek a teljes mezőgazdasági területből mindössze 2,1,
a legelők viszont több mint 50 százalékkal
részesednek. Ez képezi a tejtermelés alapját,
amely Új-Zélandot a gazdaságilag fejlett országok sorába emelte. Bár a századforduló óta
az ipar és a szolgáltatások jövedelemtermelő
képessége erősen felgyorsult, a mezőgazdaság még mindig közel 9 százalékkal részesedik a GDP termeléséből.
Amikor egy angol misszionárius 1814-ben
bevitte az első két tehenet az országba (ekkor
Európában a tejtermelésnek már sok évszázados hagyománya volt), senki sem gondolta,
hogy 150-200 év elteltével ez a kis ország
lesz a világ legnagyobb tejtermékexportőre. Azt
könnyű volt felfedezni, hogy a nagy kiterjedésű,
magas hozamú és egész évben friss füvet adó
legelők kedvező feltételeket teremtenek a tejtermeléshez, minden egyéb körülmény viszont
az ellen szólt, hogy ez az ország nagy volumenű
tejexportra rendezkedjék be. Annak felismeréséhez viszont zseniális meglátásra volt szükség,
hogy a Föld egyik legtávolabbi zugában található
ország a világ első számú exportőre lehet még a
magas víztartalmú, nehezen szállítható, gyorsan
romló és alacsony egységárú tejtermékekkel is.
Ráadásul az új-zélandi tejtermelés felfutásának
kezdetén – egészen a huszadik század közepé-

ig – a mostani nagy ázsiai tejimportőr országok
(Kína, Malajzia, Japán, Fülöp-szigetek) tejfogyasztása rendkívül alacsony szinten mozgott.
A farmerek rájöttek arra, hogy ezeket a
szigeten addig ismeretlen állatokat a bőséges fűhozamot biztosító legelőkön tartva olcsó
tejet lehet termelni, amely (házilag) vajjá és
sajttá feldolgozva jól értékesíthető volt a városokban (többnyire nem pénzért, hanem más
árucikkekért cserébe). Egy emberöltő elteltével
országszerte elszaporodtak a tehéntartó gazdaságok, csaknem kizárólag kettős hasznosítású
(angol shorthorn) állatokat tartva. A fejlődés a
19. század közepétől felgyorsult. Az ezernyolcszázhetvenes-nyolcvanas évekre megjelentek a
tejszövetkezetek és a tejfeldolgozó (vajgyártó)
üzemek, amelyek egyben a farmerek gyülekező- és találkozó-társalkodó helyeivé is váltak.
1882-ben kifutott az első hűtőberendezésekkel
felszerelt hajó, a Dunedin, amely tejet és vajat
szállított Angliába. A hűtéstechnika (elektromos
jégszekrények) fejlődése újabb lendületet adott
a tejtermelésnek, mivel az értékes vajat és
sajtot nagyobb távolságokra is lehetett exportálni. Ezzel egy időben megindult a nagyobb
hozamú tehenek szelektálása és importja. Az
első holstein-fríz tehenet 1884-ben hozták be
Hollandiából. Jelenleg ennek a fajtának a helyi
viszonyokra átkeresztezett változata teszi ki
az ország tejelőállományának 48 százalékát.
Nagyobb arányban jelen vannak még az angol
shorthorn, a jersey és az ayrshire fajták.
1893-ban üzembe helyezték az első (mechanikus) fejőgépeket, majd 1904-ben első ízben
gyártottak tejport. A legnagyobb előrehaladást
ez a felfedezés (nem új-zélandi találmány)
jelentette, mivel a gyorsan romló és nehezen
szállítható tejet tejporrá dolgozta fel, amely jól
eltartható, és – a folyékony tejhez viszonyítva
– könnyen, alacsony fuvarköltséggel mozgatható. Ezzel Új-Zéland a világ tejexportjának
élvonalába lépett. A következő mérföldkő (a 20.
század hetvenes éveiben) a savó porításának
megoldása volt, amelynek eredményeként a
korábban értéktelen melléktermék, a szennyvíztisztításban komoly gondot okozó savó
magas értékű fehérjetermékké vált, többek
között a gyermektápszerek alapanyagaként.
Jelenleg Új-Zéland csak Kínába évente több
mint egymilliárd NZ dollár (1 új-zélandi dollár ~
189 Ft) értékben exportál gyermektápszereket,
de savóport is több országba szállít.
Mára a szarvasmarhatartás a maga képére
formálta az egész ország mezőgazdaságát.

A teljes állomány (mintegy 11,75 millió példány)
messze meghaladja, a fejőstehenek száma (4,8
millió) megközelíti a lakosok számát, és a tejtermelés a gazdaság egyik legfontosabb motorja
és exportbevételi forrása lett. A legutóbbi három
évben az ország 8.500 tejtermelő gazdasága
éves szinten 21 millió tonna mennyiségű tejet
állított elő, ami másfélszer több, mint az EU
új (volt szocialista) tagországainak együttes
termelése (Lengyelországot leszámítva). Ezzel
Új-Zéland a világ nyolcadik legnagyobb tejtermelő országa. Az előállított tejtermékek 95
százaléka exportra kerül, és ezek a termékek
az ország teljes exportjából 18-20 százalékkal
részesednek (ez utóbbi arány egyedülálló a
világon).
Az Agrarszektor.hu hírportál 2018. május
22-i száma szerint „ez a kis szigetország sokkal jelentősebb tejtermelőnek számít, mint
Ausztrália: 2018-ban 21,3 millió tonnás rekordtermelést valószínűsítenek…”
Egy új-zélandi gazdaságra átlagosan 414
fejőstehén és 147 hektár terület jut, miközben
a termelőüzemek száma folyamatosan csökken (2005-ben még közel 13.000 ilyen üzem
működött). Az egy tehénre jutó tejhozam a
legutóbbi három év átlagában 4.500-4.700
kg-ot tett ki, ami a nagy európai tejtermelő
országok átlagának alig több mint felét jelenti, az európaiak mégis szívesen cserélnének
Új-Zélanddal, amely (a nagy termelők közül) a
világon a legkisebb ráfordítással képes előállítani a tejet. A tejtermelés önköltségét vizsgáló
tanulmányok nem egységes adatokat tartalmaznak, azt viszont egyértelműen leszögezik,
hogy Új-Zéland az európai országok és az
USA önköltségének nem egészen feléért képes
előállítani egy liter tejet, bár az utóbbi években
az előállítási költségek Új-Zélandon jelentősen
megemelkedtek.
A nyerstej árát Új-Zélandon a szárazanyag-tartalom szerint számítják. Jelenleg a termelő 6,506,70 NZ dollár közötti összeget kap 1 kg szárazanyagot tartalmazó tejért, ami kb. 0,70-0,75
dollár kilónkénti árnak felel meg, és megfelelő
jövedelmet biztosít a gazdáknak, különösen, ha
figyelembe vesszük az exportáló szövetkezetek
által osztott nyereségrészesedést is.
A tartási rendszert összehasonlítva az önköltségbeli különbség könnyen átlátható, mivel
Új-Zélandon nem a takarmányt kell a tehén elé
rakni, elég a tehenet a takarmányhoz (a legelőre) hajtani. A legeltetést szakaszosan oldják
meg, bizonyos részeket váltakozva pihentetnek.
Bár a legelők hozamát időnként felülvetéssel
javítani kell, megspórolják a takarmánynövények vetésének, betakarításának, tárolásának
és kezelésének, valamint nagyrészt az istállók
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építésének és működtetésének költségeit. A tehenek nagy részét egész évben a legelőn tartják,
az állatoknak az esőtől való védelmét és a fejést
könnyűszerkezetes, oldalt nyitott épületekben
oldják meg.
A legeltetésre alapozott takarmányozás következtében Új-Zélandon a laktációs időszak rövidebb az európainál (évi 230-240 nap), a téli
hónapokban (május, június, július) a tejtermelés minimálisra csökken.

Dús legelőn pihenő tehenek

Átjáró rendszerű fejőszínek

A mintegy 21 millió tonna tejből Új-Zélandon évi
átlagban 800.000 tonna teljes tejport, 420.000
tonna vajat, 370.000 tonna sovány tejport,
400.000 tonna sajtot, 200.000 tonna kazeint
és 150.000 tonna egyéb terméket állítanak elő.
Történelmileg Új-Zéland tejtermelését a szövetkezetek uralták, és ez a helyzet gyakorlatilag
máig fennmaradt, bár a magas exporthányad
miatt a szövetkezeti jelleg egyre inkább háttérbe
szorul. Szövetkezetként működik a legnagyobb
feldolgozóüzem, a Fonterra is, amely az ország
teljes termelésének mintegy 85 százalékát dolgozza fel. Egyik legújabb üzemük óránként 28
tonna tejport tud előállítani.
Új-Zéland a világ legnagyobb tejexportőre,
nyerstejegyenértékre átszámítva éves átlagban
mintegy 19 millió tonna tejet exportál, és 28-30
százalékkal részesedik a világ teljes tejter-

mékforgalmából. A tejtermékekből származó
exportbevétel 13-14 milliárd új-zélandi dollárt
tesz ki, ami szintén a legmagasabb a világon
(fantasztikus teljesítmény egy kis országtól,
amely a világ területéből kevesebb mint kettő,
népességéből pedig kevesebb mint egy ezrelékkel részesedik). Tejtermékei a világ mintegy
140 országába jutnak el, az öt legnagyobb piacot Kína, az USA, az Egyesült Arab Emírségek,
Ausztrália és Japán jelentik (több mint 70 százalékos részesedéssel). A tengeri szállítási lehetőséget és az exporton belül a porított termékek
magas arányát figyelembe véve, a kelet-ázsiai
térségben a beszállítók közül legfeljebb csak
Ausztrália lehet árban konkurense.
A rendkívül magas exporthányad miatt
Új-Zélandon a teljes tejtermelés az exportnak
van alárendelve. Az egy főre jutó belső fogyasztás közepesnek tekinthető, évi 106 kg/fő, de
az ellátást szolgáló termelésnek nincs igazán
jelentősége, mivel a teljes belső fogyasztás a
termelésnek csak egy töredékét teszi ki, és a
nemzetközi piacon újonnan megjelent, korszerű
termékeket bármikor be tudják hozni – többek
között Ausztráliából – a választék bővítésére. A
választék bővítését egyébként megoldják azok a
nagy nemzetközi cégek is, amelyek saját kirendeltséggel rendelkeznek Új-Zélandon (Danone,
Friesland Campina). Ezért nem sokat mond az
új-zélandi tejtermékek felsorolása (bár kiváló
minőségűek és a legjobbak közé tartoznak a
világon), mivel ezek a termékek gyakorlatilag a
nagy tejtermelő országok választékát tükrözik.
A helyi termelők számára az a fontosabb, hogy
az exportárualapot megfelelő mennyiségben
és minőségben előállítsák. Az új-zélandi tejminőség lényegének megértéséhez csak rá
kell nézni a szép panorámát nyújtó legelőkön
boldogan élő tehenekre.
Az utóbbi hónapokban a nemzetközi hírportálok két olyan fejleményről tudósítottak, amelyek
megtörhetik Új-Zéland tejgazdaságának fejlődését. Egyrészt a mikoplazma-betegség olyan
súlyosan megfertőzte a tehénállományt, hogy
annak megfékezése csak tömeges levágással
lehetséges. Egyes elemzők 30-35 ezer, mások
akár 120-150 ezer fejőstehén kényszerű kiselejtezéséről beszélnek. A végleges szám nem
ismeretes, az utóbbi változat azonban nagyon
érzékenyen érintené az új-zélandi tejtermelés
jövedelmezőségét.
Több cikk jelent meg arról is, hogy az EU és
Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi egyezmény nyomán olcsó új-zélandi tejtermékek
áraszthatják el Európát, és jelenthetnek konkurenciát a helyi termelőknek. A Thünen Intézet
ez év decemberében közölt elemzése azonban
rámutatott arra, hogy az új-zélandi termékek

beáramlása csak csekély mértékben fogja befolyásolni az európai tejpiacot, elsősorban azért,
mert a szigetország nem lesz képes jelentősen
növelni kibocsátását.

Néhány mondat az Új-Zélandon legkedveltebb, illetve legnagyobb mennyiségben
fogyasztott sajtokról.
A sajtok közül a brie, a stilton és a havarti a
legkedveltebbek, ezeket a lakosság az ország
híresen jó fehérboraival (chardonnay, sauvignon
blanc) fogyasztja. A brie francia sajtcsalád világszerte ismert, nemes penésszel érlelt lágy sajtok változatai képezik.
A stilton és a havarti is szerepel a világ 13
legfinomabb sajtféléjének rangsorában.
A stiltont gyakran az angol sajtok királyának
is nevezik, közepesen kemény, préseletlen sajt,
teljes zsírtartalmú tehéntejből, tejszín hozzáadásával készül. Az erős íze annak függvényében
változik, hogy mennyi ideig érlelik, de az íz
gazdag és pikáns. Házilag készített változatát
magas formákba öntik, ez sokkal erősebb ízű,
és több zöldes penészt tartalmaz, mint a bolti.

Stilton

Havarti

A havarti Dániából származó félkemény sajt,
zsíros tehéntejből héjjal vagy héj nélkül készítik,
és apró lyukakkal érlelik. Enyhe ízű, ha fiatal,
erős-csípős ízű, ha érett. Íze vajas, édeskéstől
egészen a nagyon édesig változik. Az érlelés
előrehaladtával a sajt íze egyre sósabbá válik.
Grillezve, szeletelve és olvasztva is fogyasztható.
Összefoglalva: Új-Zéland tejgazdasága – kedvező éghajlati és rét-legelő adottságai –, valamint nyereséges, exportorientált működése
egyedülálló a világon. A tejalapanyag előállítási
önköltsége mintegy fele a fejlett tejgazdaságú
országok istállózó tejtermelésének. Száznegyven
országba exportálja igény szerint gyártott sajtés tejtermékféleségeit. A megtermelt tej öt százalékát dolgozzák fel a belföldi fogyasztáshoz,
kiegészítve azt igény szerinti importválasztékkal,
a közepes szintű, évi 106 kg/fő fogyasztásukhoz. A tejtermék-világkereskedelmet egyharmad arányban Új-Zéland képviseli.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Kik voltak, illetve kik lehettek
SAJTMESTEREK az 1920-as, 1930-as
években Magyarországon?
2020-ban emlékeztünk meg a trianoni békeszerződés 100. évfordulójáról.
Ugyancsak 2020 őszén, hazánkban több évtizedes kihagyás után, sajtmestereket
avattak egy sajtmesterképző tanfolyam befejezése után.

A

z 1980-as években is felmerült az élelmiszeripari szakoktatásban a sajtmesteri
képzés lehetősége, de nem voltak meg
hozzá a tárgyi feltételek! – mondogatták hivatalos helyeken. Pedig akkoriban a csermajori
tanüzem még döntően a háború előtti színvonalon álló, kis méretű sajtgyártó kádakkal
és üstökkel rendelkezett, és a kor színvonalát
mindössze egy darab vándorkeverős sajtkád
képviselte. A személyi feltételek pedig adottak voltak, mert jól felkészült tejipari szakmérnök-tanárok, több évtizedes sajtgyártási
tapasztalattal rendelkező gyakorlati oktatók
tanították a jövő szakembereit a múlt technikai és technológiai berendezéseivel. Ez az
idő a tejipar „felfutásának” utolsó évtizede
volt, és a Csermajori Tejipari Szakközépiskola
képzése ekkor már nem az „elavult”, régi
hagyományait folytatta, hanem elsősorban a
nagy tejüzemek középvezetői igényeit próbálta
kielégíteni. Ekkor mentek nyugdíjba a korábbi
sajtmesterek, de néhányan még tovább is
dolgoztak, tanították sajtüzemeinkben a felnövekvő fiatal tejeseket. Diákkorom nyári termelési gyakorlatain én magam is sok „fogást”,
hagyományos műveletet leshettem el tőlük,
olyanokat, melyek az akkori tankönyvekben
már nem szerepeltek. Nem beszélve a szakmai
zsargonról, melyet a be nem avatottak sohasem értettek. Így aztán hiába készültek el a
sajtmesteri tantervek és a sajtmesteri vizsgakövetelmények, és mindenekelőtt a sajtmesteri oklevelek, melyekből kerek 100 darabot
rendeltem meg intézményünknek, bízva a
jövőben! A sajtmesteri tanfolyamból semmi
nem lett.
Napjainkban ismét felmerült a sajtmesteri képzés szüksége. Joggal! Több százra tehető
azoknak a száma, akik részben a privatizáció
következtében tárgyi lehetőséghez jutottak
(kiknek többsége saját tejelőállománnyal is
rendelkezik), részben hobbiból vagy megélhetési kényszertől vezetve az utolsó két
évtizedben kézműves sajtkészítésbe kezdtek.
Sokan autodidakta módon fogtak hozzá, régi
és újabb tankönyvekből; sokszor saját kárukon

Vajgyártás
is tanulva jutottak el odáig, hogy országosan, sőt nemzetközileg is elismert minőségű
sajtokat készítsenek. Többen közülük 2 éves
OKJ-s sajtgyártó tanfolyamon is bizonyították szakmai rátermettségüket. Elnézést kérek
azoktól a sajtkészítőktől, akik nem az általam
vezetett tanfolyamokat végezték el, csak azért,
mert nem ismerem őket, bár kiváló minőségű
termékeikkel találkoztam már a különböző
sajtversenyeken és sajtfesztiválokon. A tanítványaim közül a teljesség igénye nélkül szeretném néhány kiváló kézműves sajtkészítő nevét
megemlíteni: Sándor Tamás, Bognár Edina,
Kalla Roland, az egri Nagy László, a nagyigmándi Nagy László és felesége, a Pápa melletti
Sikosné, Maszlik Zoltán és felesége, Pozsa
Panni, valamint évfolyamtársai szakmai eredményeik alapján mind megérdemelték, hogy
sajtmesterképző tanfolyamra jelentkezzenek.
Visszatérve egy kicsit a 100 évvel ezelőtti
trianoni nemzeti tragédiához, idézek a M.
KIR. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
4. sz. kiadványából, melyet Mayer János
földművelésügyi miniszter jelentetett meg a
MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÁSA címmel, 1930-ban. E kiadvány
Előszavában így ír:
„Isten ekéje végig szántott rajtunk, s az
ekevas mély barázdát hagyott Magyarország
térképén, a magyar mezőgazdaságban és a
magyar szívekben egyaránt. Országunk térké-

pének megváltozásával együtt járt a mezőgazdaság egész helyzetének változása, az 1920.
évi XXXVI. törvénycikk pedig maga után vonta
a mezőgazdasági birtokok új és helyesebb
megoszlását.
Minthogy a gazdasági szakoktatás egész
rendszerének elsősorban az ország mezőgazdasági helyzetéhez és birtokmegoszlásához
kell simulnia, természetes, hogy a fent említett
változások azt eredményezték, hogy egyes
gazdasági szakoktatási intézmények eltűntek,
viszont teljesen új intézmények keletkeztek.
Amennyire fontos a régi és hosszú múltra vis�szatekintő intézményekre, illetve azok működésére vonatkozó adatokat az enyészettől
megmenteni, épp annyira fontos az időközben
létesített új intézményekre vonatkozó adatokat
is az utókor részére megőrizni.”
A rendszerváltozás után nagy viták közepette az akkori magyar elit a privatizálás útjában
látta a mezőgazdaság és az annak termékeit feldolgozó élelmiszeripari szakágazatok
legmegfelelőbb, európai szintű felzárkózási
lehetőségeit. A reprivatizációt ugyan meghiúsítva, de a privatizációt többször minden
áron szorgalmazva, át nem gondolt lépésekkel
alakult át a magyar mezőgazdaság, és sok
esetben nem az ország hosszú távú érdeke
érvényesült, így a magyar élelmiszeripar, azon
belül a tejipar is a külföldi tőke kezébe került.
A tejipari nagyüzemek egy része bezárt, sok jól
képzett szakemberünk a sajtgyárakból is más
területekre vitte tudását.
Viszont a 2000-es évektől megjelentek a
kézműves sajtkészítők, akik közül ma már
sokan magas minőséget produkálnak. Az ő
szakmai tudásuk továbbképzésére szükségeltetett a sajtmesteri képzés újraindítása.
(Megjegyzem, hogy a sajtversenyeken és a
szabad sajtpiacokon sok a hibás sajt, melyek
megtévesztőek sokak számára, és messze
mögötte maradnak a valóban sajtmesteri
minőségnek. Ezek között olyanok is előfordulnak, melyek csak ömlesztési alapanyagként
jöhetnének számításba!)
De vajon ki tudja megmondani, hogy
milyen legyen a XXI. század sajtmestere?
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Milyen tudásanyaggal és kompetenciákkal,
gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie?
Félreértés ne essék, én nem a XX. század
sajtmestereit szeretném „újrateremteni”,
hanem a mai modern technikai körülmények
között, döntően kézimunka alkalmazásával,
a mai korszerű marketing felhasználásával
elboldoguló és jó kereskedelmi tevékenységgel, kellő higiéniai ismeretekkel is rendelkező sajtmestereket szeretnék látni hazánkban.
Olyanokat, akik képesek környezetüket kiváló minőségű friss, lágy, félkemény, valamint kemény sajtokkal, sajtkészítményekkel
ellátni.
Ehhez szeretném felidézni a valamikori
sajtmesterek képzési körülményeit, kompetenciáit, melyek a XX. század első felében
korszerűnek számítottak, és ebből merítve
kialakítani egy mai korszerű sajtmesteri tantervet, képzési és vizsgakövetelményeket!
Azt is tudom, hogy ennek megvalósításához
sok pénzre van szükség. A Trianon utáni
Magyarország sem dúskált a pénzeszközökben. Viszont a rendelkezésre álló anyagi és
szellemi testamentumokkal jól sáfárkodott.
A korabeli Magyarország tejgazdasága – az
állattenyésztőktől kezdve, a jó gazdákon át,
és az akkor korszerűnek számító szakképzéssel – jól szervezetten, támogatva és ellenőrizve, megvalósította a hármas jelszót: „Magyar
tehén, magyar mester, magyar sajt”!
A továbbiakban szeretnék idézni a csermajori Magyar Királyi Mezőgazdasági Tejipari
Szakiskola szervezeti, rend- és fegyelmi
szabályzatából, melyet megírva találunk az
1930-ban, a Magyar Királyi Földművelésügyi
Minisztérium kiadásában megjelent Magyarország mezőgazdasági szakoktatása című
kiadványában. Itt és most a terjedelmi korlátok figyelembe vételével csak a sajtmesteri
vizsga letételének legfontosabb feltételeivel
és a tanrend, valamint a vizsga lefolyásának
előírásaival foglalkozom.
ELSŐ FEJEZET
1.§. Az iskola címe: Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola
2.§. A szakiskola a Magyar Kir. földművelésügyi miniszter fennhatósága és főfelügyelete
alatt áll.
3.§. A szakiskolát közvetlenül az igazgató
vezeti és igazgatja, akinek elnöklete alatt a
szakiskola tanári testülete, az ide vonatkozó
miniszteri rendeletek értelmében, a testület
elé tartozó ügyekben tanácskozik és határoz.
A szakiskola célja az, hogy az egy éves
hazai vagy külhoni sajtüzemi gyakorlati év után
következő, egy éves iskolai képzés folyamán a
tejnek vajjá és sajttá való feldolgozása körébe
tartozó általános és különleges szakismeretek
elsajátítására alkalmat nyújtson.

Sajtkezelés a pincében
Aki a szakiskola egyéves iskolai tanfolyamát
is elvégezte, vajmesteri, valamint sajtmester-segédi képesítést nyert.
A sajtmesteri képesítést az iskola elvégzése után lehetett csak megszerezni. Aki a sajtmesteri képesítést csak lágy sajtok készítésére
kívánta kiérdemelni, annak 1 évig lágy sajtot és félkemény sajtot készítő sajtmesternél
sajtműhelyben vagy sajtüzemben, aki pedig
kemény sajt gyártására akarta megszerezni
a sajtmesteri képesítést, annak 2 évi állandó
és folyamatos gyakorlatot kellett elvégeznie
egy keménysajt-készítő sajtműhelyben vagy
sajtüzemben! Ám ez csak előfeltétele volt a
sajtmesteri képesítésnek, mert mindezek után
a csermajori szakiskola ismétlő tanfolyamát is
el kellett még végezni, és ezután a sajtmesteri
vizsgát sikeresen letenni!
HARMADIK FEJEZET
A tanítás terve
15.§. A tejipari szakiskola tanítási idejénél
különbséget kell tenni a gyakorlati évfolyam és
az iskolai évfolyam között. A földműves iskolai
előképzettséggel felvett tanulókra nézve csak
az iskolai évfolyam, míg a négy közép, –
vagy polgári iskolai előképzettséggel felvett
tanulókra nézve mind két évfolyam elvégzése
kötelező.
A gyakorlati évfolyam a szakiskola ellenőrzése mellett, valamely hazai tejipari vállalatnál
töltendő el. Erről részletesen e szabályzat
33.§-ának a/ pontja intézkedik.
Az iskolai évfolyam tanéve október 5-én
kezdődik, és a következő év augusztus 10-20áig tart.
Az iskolai tanév két félévre oszlik. Az első
(téli) félév október 5-től március közepéig,
a második (nyári) félév március közepétől
augusztus 10-20-ig tart.
16.§. Szünidő nincs. A szakiskola igazgatósága azonban karácsonykor és húsvétkor a
tanulókat felváltva 7-14 napra szabadságolhatja. (Ugyanis a tej termelése, kezelése és feldolgozása nem szakadhatott meg. /a szerkesztő/)

17.§. A tanítás nyelve magyar.
18.§. A tanított tantárgyak a következők:
1. Természettudományi alapismeretek
2. Gép- és eszköztan
3. Üzemi számtan
4. Közigazgatási és szövetkezeti ismeretek
5. Általános tejgazdaság
6. Fölözés és vajgyártás
7. Sajtgyártás
8. Tej-és tejtermék vizsgálat
9. Üzem-, számvitel- és ügyirálytan
10. Építészettan
11. Általános állattenyésztés és takarmányozástan
12. Részletes állattenyésztés és takarmányozástan
13. Gőzgépkezelés
19.§. A gyakorlati oktatás sikerének biztosítása céljából a tanulók az iskolai évfolyam
alatt is végeznek gyakorlati tevékenységet. Ez
idő alatt az iskola tanműhelyében (naponta 1
műszakban 5.000 liter feldolgozó kapacitással
rendelkező) a tejfeldolgozó üzem különböző
ágaihoz, valamint a tejvizsgálathoz felváltva
beosztatnak, ahol az illető szaktanár, illetve
a sajt- és vajmester vezetése mellett minden
elrendelt munkát elvégezni kötelesek.
20.§. A felsorolt tantárgyak és munkák
kötelezők, azok alól felmentésnek helye nincs.
NEGYEDIK FEJEZET
Vizsgák
21.§. A mezőgazdasági tejipari szakiskolán
a rendes tanulók részére félévi és évzáró vizsgák tartatnak.
22.§. A félévi vizsga az első félév végén, az
évzáró vizsga a második félév végén tartatik
meg.
23.§. A félévi vizsga idejét a tanári testülettel egyetemben az igazgató állapítja meg.
Az évzáró vizsga idejét az igazgatóság előterjesztésére a Magyar Kir. Földművelésügyi
Minisztérium tűzi ki.
24.§. A félévi vizsga a tanári kar előtt folyik
le. A vizsga elnöke az igazgató. A félévi vizsga
tárgyai a következők:
• Természettudományi alapismeretek
• Gép- és eszköztan
• Üzemi számtan
• Közigazgatási és szövetkezeti ismeretek
• Általános tejgazdaság
• Általános állattenyésztés és takarmányozástan
• Tej-és tejtermék vizsgálat
25.§. Az évzáró vizsgán a Magyar Kir.
Földművelésügyi Minisztérium által kiküldött
vizsgabiztos elnököl, és a földművelésügyi
minisztérium tejgazdasági ügyosztálya képviselteti magát. Az évzáró vizsga nyilvános.
26.§. Az évzáró vizsga gyakorlati és elméleti
részre oszlik. A gyakorlati vizsga a szakiskola
tanüzemében és a laboratórium megfelelő
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helyiségeiben, az elméleti vizsga pedig a tanteremben tartatik meg. Az évzáró vizsga anyaga: a tanév folyamán tanított teljes elméleti és
gyakorlati tananyag.
27.§. A tanulók úgy a félévi, mint az évzáró
vizsgáról bizonyítványt kapnak, melyben az
eredmények a következők lehetnek:
• kitűnő
(1)
• jeles
(2)
• jó
(3)
• kielégítő
(4)
• nem kielégítő
(5)
A szorgalomra és a gyakorlatban való ügyességre nézve a minősítési jegyek a következők:
• kiválóan buzgó, kiválóan ügyes (1)
• igen buzgó, igen ügyes
(2)
• buzgó, ügyes
(3)
• hanyag, ügyetlen
(4)
A magaviseletre nézve:
• dicséretes
(1)
• megfelelő
(2)
• nem megfelelő
(3)
Az év végi bizonyítvány, vagyis a Vajmesteri
bizonyítvány az iskolai évfolyam valamen�nyi tantárgyát magában foglalja, kivéve a
„Gőzgépkezelést”, melyből a tanulók az illetékes bizottság előtt külön vizsgáznak, és
bizonyítványukat is onnan nyerik.
Azok a tantárgyak, melyek csak az első félévben taníttatnak, a Vajmesteri bizonyítványba
a félévi bizonyítvány alapján íratnak be.
Az a tanuló, aki a félévi vizsgán három
elméleti tantárgyból „nem kielégítő” osztályzatot kapott, a félév ismétlésére utasíttatik. A
félévi vizsgán egy, vagy két elméleti tantárgyból „nem kielégítő” osztályzatot nyert egyén,
egy hónap múlva javító vizsgát tehet. A javító
vizsga sikertelensége a félév ismétlését vonja
maga után.
A félévi bizonyítványban a szorgalomból és
ügyességből „hanyag” és „ügyetlen” osztályzat a tanári testület határozata szerint: vagy
a félév ismétlését, vagy a végleges kizárást
vonja maga után.
Az a tanuló, aki a félév végén a magaviseletből „nem megfelelő” minősítést kapott, a
szakiskolából kizárandó.
29.§. Annak a tanulónak, aki az évzáró
vizsgán egy, vagy két elméleti tantárgyból
„nem kielégítő” osztályzatot, vagy a magaviseletből „nem megfelelő” minősítést kapott, a
bizonyítvány ki nem adható. Az évzáró vizsgán
kettőnél nem több tantárgyból nyert „nem
kielégítő” osztályzat után, két hónapon belül,
kétszer ismételhető javítóvizsgán kijavítható.
A javítóvizsga sikertelensége, vagy kettőnél
több tantárgyból nyert „nem kielégítő” osztályzat, vagy szorgalomból „hanyag” minősítés
esetén a tanuló a második félév ismétlésére
utasítandó.
30.§. A Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari
Szakiskolát sikerrel elvégzett tanuló részé-
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re a szakiskola igazgatósága „Vajmesteri
Bizonyítvány”-t állít ki. A vajmesteri bizonyítványt nyert egyén „képesített vajmesternek”
és „sajtmester- segédnek” minősíttetik.
Az eddigiekben leírtak azonban még csak
előzetesen elvégzendő elméleti tanulmányok
és gyakorlatok a „sajtmesteri bizonyítvány”
megszerzéséhez. Mindenesetre, ha valaki
eddig eljutott, már rendelkezett egy vajmesteri
bizonyítvánnyal és egy sajtmestersegédi minősítéssel! Ám ha a sajtmesteri bizonyítványt is
szerette volna elnyerni, akkor a tanulmányok
neheze, java még hátra volt!
ÖTÖDIK FEJEZET
Sajtmesteri ismétlő tanfolyam
és sajtmesteri vizsga
31.§. A sajtmesteri képesítés a szakiskola
sikeres elvégzése után szerezhető meg, és
aki e képesítést megszerezni óhajtja, annak,
mint sajtmester-segédnek, oly üzemben kell
működnie, melyben a fő gyártási ág a sajtkészítés. Amennyiben csak a lágysajtok és a
félkeménysajtok képesítéséből óhajt vizsgázni,
elegendő, ha oly üzemben működik, amelyben lágy- és félkemény sajtokat készítenek.
Ha azonban keménysajtok készítésére kíván
képesítést szerezni, akkor oly üzemben kell
működnie, melyben keménysajtokat készítenek. (Megjegyzem, hogy ilyen, kemény sajtot
gyártó üzem volt a répcelaki és a zalaegerszegi
sajtüzem is. /a szerkesztő/)
A szolgálatba lépést igazolvány csatolása
mellett, ajánlott levélben kell a szakiskola igazgatóságának bejelenteni, amit a szakiskola az
illető anyakönyvi lapján nyilvántart.
A sajtmesteri képesítés kétféle:
• lágysajtok készítésére jogosító, melynél egy
évi, és
• keménysajtok készítésére jogosító, melynél
két évi, előre bejelentett és utólagosan is igazolt gyakorlat követeltetik. Ez utóbbi a lágyés félkemény sajtok készítésére is jogosít.
Az előírt gyakorlati idő eltelte után a sajtmesteri ismétlő tanfolyamra és a vizsgára
bocsátást, a szakiskola igazgatóságától kell
kérelmezni.
A tanfolyam alatt a jelöltek elhelyezésükről
és ellátásukról maguk gondoskodnak.
A jelölteknek a tanfolyam alatt az iskola
tanüzemében azokat a sajttípusokat, melyekből vizsgázni akarnak, folyamatosan készíteniük kell. Ezen kívül hallgatniuk kell azokat
az előadásokat, melyek a sajtkészítéssel kapcsolatos tejismereti, vizsgálati és technológiai
ismereteket tárgyalják.
A sajtmesteri vizsga a magyar kir. földművelésügyi miniszter kiküldöttjének elnöklete alatt,
a szakiskola tanári kara és legalább két, a
földművelésügyi miniszter által kijelölt szakegyénből álló bizottság előtt folyik le.

A sajtmesteri vizsgát sikerrel letett
egyén részére a szakiskola igazgatósága
„Sajtmesteri Bizonyítvány”-t állít ki. A sajtmesteri bizonyítvány tulajdonosa „képesített
sajtmesternek” minősíttetik.
Aki a vizsgán nem mutat elég felkészültséget, bizonyítványt nem kaphat. Újabb tanfolyamra és vizsgára való behívását azonban
kérelmezheti.
Ez a sajtmesteri képzés a XX. század első
felében, az akkori hazai sajtgyártás technikai és technológiai körülményei között, kellő
kompetenciával rendelkező, értékes tudással
és gyakorlati készséggel felvértezett szakembereket bocsátott ki a magyar tejgazdaság és
tejipar számára. Ezek a sajtmesterek keresettek voltak országszerte, erkölcsileg és anyagilag is megbecsült szakemberek voltak, a
szakma úttörőinek bizonyultak, felnéztek rájuk
a kezük alatt dolgozók. Megállták helyüket a
sajtgyártó üzemekben éppúgy, mint kézműves
sajtkészítőként a saját tejgazdaságukban és
sajtműhelyeikben.
És ne felejtsük el, hogy mindez a trianoni tragédiát túlélt, „csonka” Magyarországon valósult meg! El kell gondolkodni: hogyan is állunk
a mai sajtmesteri képzéssel? Vannak-e olyan
színvonalú képzési és vizsgakövetelményeink,
amelyek a mai korszerű technikai és technológiai körülmények között színvonalában
megközelítik a közel száz éves tradíciókat? Fel
kellene építeni egy korszerűbb tejgazdaságot,
amelyben megtalálnák a helyüket a kiváló
termékeket készítő nagy sajtgyártó üzemeink
és a jól képzett sajtmesterek egyaránt! Mert
mindegyikre szüksége van a hazai sajtfogyasztó emberek számára. Tanulmányútjaim,
valamint a tanulóimnak tartott nyári termelési
gyakorlatok során a Lajtán túl több országban,
elsősorban Franciaországban már tapasztaltam, hogy ott így folyik régóta a sajtmesterek
képzése. Bizony, sok tennivalónk van…
Felhasznált szakirodalom
Dr Czvetkovits F. (1930): Magyarország
mezőgazdasági szakoktatása. A Magyar Kir.
Földművelésügyi Miniszter 4/1930 sz. kiadványa.
Budapest, 1930.
A Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola
Szervezeti, Rendi, Fegyelmi Szabályzata
és Tanterve. Magyar Kir. Földművelésügyi
Minisztérium, Budapest, 1930.
A Magyar Kir. Mezőgazdasági Tejipari Szakiskola
II. számú anyakönyve, 1939.
Somogyi I. (1989): Láncpuszta – Csermajor.
Centenáriumi évkönyv, „Ujhelyi Imre”
Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szaktanácsadó
Intézet, Csermajor, 1989.

Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
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Sajtmesterek bemutatása
Egy szakma tökéletes műveléséhez nem elégséges a tehetség, kell még hozzá elhivatottság és
szenvedély is, ami folyamatos fejlődésre készteti a tanítómestert. Aki jó sajtot tud készíteni,
annak kötelessége a tudást továbbadni a következő generációnak, ez minden sajtmester
alapvető feladata. Lapunk a maga szerény eszközeivel szeretne segíteni a sajtmestereknek
abban, hogy az általuk megszerzett tudást a sajtkészítők egyre népesebbé váló tábora
hasznosítani tudja. A 2021-es év mindegyik lapszámában két sajtmestert mutatunk be,
Kerekesné dr. Mayer Ágnes és Dr. Kovács Gyöngyi, a Szent István Egyetem Gyöngyösi
Károly Róbert Campus oktatóinak közreműködésével.
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lsőként Bodor Enikő sajtmestert mutatjuk be, ki a Mátra lábánál
található kisvárosban, Lőrinciben lakik, ahol férjével közösen
működteti a kecskefarmot és a sajtműhelyt.
Enikő elmondása szerint sem az ő, sem pedig férje családjában
nem foglalkoztak korábban tejelő állatok tartásával és sajtkészítéssel.
Mindketten társasházban nőttek fel, a kecsketartást néhány évvel
családi házuk megvásárlása után kezdték el.
Az első állatokat még hobbitartásra, a házukhoz tartozó, viszonylag
nagy földterület "karbantartására" vásárolták. Az első kiskecskék
érkezésével megkezdődött a tejtermelés is. A tej mennyisége többnek
bizonyult, mint amennyit a család fel tudott használni, ezért megoldásokat kerestek a tej feldolgozására, ezáltal tartósabbá tételére.
Elsősorban internetes forrásokra hagyatkozva egyre mélyebben ásták
bele magukat a sajtkészítés rejtelmeibe.
Környezetükben egyre ismertebbek és népszerűbbek lettek termékeik. A sikerélményen felbuzdulva Enikő felhagyott korábbi tevékenységének, a könyvelésnek művelésével, és főállású őstermelőként
próbált megfelelni a nagyobb létszámú vásárlóközönség igényének.
Mikor elkezdték a sajtkészítést, csak átmeneti tevékenységnek gondolták, de gyorsan megszerették azt, később Enikő már nem tudott
más hivatást elképzelni magának. Idővel – mivel már a család megélhetését is ez a tevékenység biztosította –, szükségét érezte a szakmai
fejlődésnek, ezért részt vett egy OKJ-s sajtkészítői képzésen, melyen
sikeres vizsgát tett.
Sajtműhelyükben lágy és félkemény sajtok, joghurtok, orda
alapú termékek készülnek. Mivel a tej mennyisége a laktációs idő
alatt változik, ezért az előállított termékek mennyisége is változó.
Csúcsidőszakban egy héten 60-80 kg sajt és egyéb termék készül.
A gyártás kezdetén kímélő pasztőrözéssel hőkezelik a tejet. Sajtérlelésre speciálisan kialakított borhűtőt használnak.
A sajtokat piacokon, rendezvényeken és a háznál kialakított kis boltjukban értékesítik, de szállítanak
szállodának, étteremnek is. Vannak
előre csomagolt termékeik, ezeket
előírásnak megfelelően címkézik,
de vannak olyanok is, melyeket a
vásárló kérése alapján szeletelnek.
Őstermelői és kistermelői engedélyekkel rendelkeznek.
Sajtjaik számos elismerésben
részesültek különböző versenyeken pl. Kecskeméten a Kecske
Tejtermékek Versenyén, a Váci Ízlelő

Napokon vagy a Magyar Sajtkészítők Egyesülete által minden évben
megrendezett Sajtmustrán. Számos arany- és ezüstérmes sajttal büszkélkedhetnek.
A jövőben tovább szeretnék bővíteni az állatállományukat és az előállított termékek mennyiségét is. Szeretnének továbbra is magas minőségű
termékeket biztosítani vásárlóiknak.

Bodor Enikő a sajtmesteri képzésre azért
jelentkezett, mert úgy gondolja, hogy a mesteri cím egyfajta minőségjelző, mely a mester
munkáját, termékeit jellemzi. Tehát a mester
bármely szakmában magasabb minőségű termékeket, szolgáltatást nyújt, így a cím a vásárlóközönség köreiben bizalmat kelt a termékek
iránt. Úgy érzi, hogy a mesterképzés által bővültek az ismeretei, különösen a sajtkészítés során
alkalmazott különböző mérések terén.
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Másodikként bemutatott sajtmesterünk Gombos
Árpád, 53 éves, kétgyerekes, tősgyökeres
miskolci lakos. Végzettségét tekintve közgazdász-szakmérnök, és vállalkozóként 1996-tól
nagy értékű svájci és amerikai gyártmányú
laboratóriumi berendezések javításával foglalkozik mint szervizmérnök. Miskolc belvárosából
2002-ben költöztek a város peremkerületére,
Perecesre, ami egykoron önálló bányásztelepülésként létezett, az akkori falvakra jellemző
állattartással és legelőkkel. A terület adta lehetőségeket kihasználva kezdtek állattartásba.
Eleinte csak lovakkal foglalkoztak hobbiszinten.
Aztán egy belülről jövő hirtelen indíttatásból
adódóan eldöntötték, hogy az önellátás mezsgyéjére lépnek. Jöttek a malacok, a tyúkok, majd a kecskék. Hamar
felismerték, hogy a lelkesedés nem elég, az állattartás szakértelem
nélkül csak gyötrelem és kudarcokkal teli. A rengeteg szakkönyvet
és autodidakta tanulást követően Gombos Árpád elvégzett egy, a
Kecskeméti Főiskola által szervezett Aranykalászos gazda tanfolyamot, majd a tanultakat kamatoztatta mind a növénytermesztés, mind
az állattartás terén. Kb. 8000 négyzetméteren egész komoly kis gazdaságot sikerült létrehozniuk. Hogy színesítsék az általuk megtermelt
termékpalettát, sajtkészítésbe kezdtek. 2013-ban kiváltották az őstermelői igazolványt, és rátalálva a budapesti Magiszter Kft. által szervezett OKJ-s tanfolyamra; amelyet a sajtmester egyfajta „csodának”
minősített, mivel annyi mindent tanult ott; szakképesítést szerzett.
A kistermelőnek célja, hogy minél többféle terméket állítson elő.
A friss sajtoktól kezdve a gyúrt sajtokon át a több hónapig érlelt,
kéregflórás vagy anélküli sajtokig mindenfélét készít, a fűszeres sajtok
kivételével. A csomagolásra mindig nagy hangsúlyt fektet. A kéregflóra
nélküli sajtokat speciális vákuumtasakokba csomagolja, amelyeket a
legszükségesebb információkkal is ellát.
Kecsketartóként a gondot általában az jelenti számára, ha véget ér a
kecskéknél a laktációs időszak. Hogy legalább saját célra készíthessen
sajtot, tehéntejet vásárol. Sajnálatosnak tartja, hogy az így készült
termékeket nem árusíthatja, pedig ugyanott és ugyanúgy készülnek, mint egyéb kistermelői termékei. A berendezései így ebben az
időben kihasználatlanul állnak. A Tejgazdasági Szemle 2020. májusi
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számában Gombos Árpád kezdeményezésére megjelent egy javaslat a sajtkészítők részéről, hogy sokak
érdekében bizonyos jogszabályokon változtatni kellene.
Javaslatukra olyan választ kapott, amit a mai napig sem
tud elfogadni. Jelen interjú során részletesen ki is fejtette véleményét, aminek közlését azonban ennek a cikknek a terjedelme nem teszi lehetővé, így úgy gondoltuk,
hogy e témakörben új kutatást végzünk, és a következő
lapszámban jelentetjük meg. Továbbá ezúton kérjük
azokat a sajtkészítőket. akik hasonló problémával állnak szemben, küldjék el hozzáfűznivalójukat a témával
kapcsolatosan az agnes.mayer.ve@t-online.hu címre.
Gombos Árpád lehetőség szerint részt vett a Magyar
Sajtkészítők Egyesülete által szervezett szakmai konferenciákon, ahol a magyar előadók mellett
francia, svájci és olasz mesterek előadásait
hallgathatta.
Összesen négyszer nevezte be sajtjait különböző sajtversenyekre, ahol minden egyes alkalommal ezüst- illetve aranyminősítéssel illették.
Egy aranyérmes érlelt félkemény kecskesajtra
a legbüszkébb, ami a 2019-es Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon az abszolút
2. helyezett lett félkemény sajt kategóriájában.
Ott 4 sajttal nevezett, 2 arany- és 2 ezüstminősítés lett az eredmény. Az igazi elismerést mégis az jelentette számára, amikor egy
Michelin csillagos étterem szakácsa azt mondta, hogy szívesen látná a sajtjait az éttermében.
Gombos Árpád szerette volna fejleszteni a
gazdaságát, de az eddig kiírt pályázatok sorra
elkerülték, saját erőből pedig már nem éri meg
többet belefektetnie. Így maradnak a tervek és
a remény a következő pályázati kiírásig.
Gombos Árpád azért jelentkezett a NAK által meghirdetett sajtmesteri képzésre, illetve vizsgára, mert missziójának tekinti a magyar
sajtkészítés fellendítését, a magyar sajtkultúra színvonalának emelését, és a vásárlók látókörének szélesítését. A sajtmesteri képzésről így mesél: „A felkészülést és a vizsga megszervezését Márkus
Gyuláné tanárnőnek, a szakma egyik legelismertebb szaktekintélyének köszönhetjük. Ő az, aki időt, pénzt és erejét nem kímélve végtelen
odaadással és lelkiismeretességgel szervezte és intézte ezeket. Ha
kellett, utazott a kis laboratóriumával, eszközeivel, hogy felkészülhessünk a legkülönbözőbb vizsgafeladatokra. Közel 150 oldalnyi
„Érdemes tudni” című információval látott el minket – bővítendő
ismereteinket –, amitől igazán kiváltságosnak érezhetjük magunkat.
Folyamatosan ellenőrizte szigorú számonkéréseivel a felkészülésünket, és keményen megdorgálta azt, aki nem tette oda magát eléggé.”
Nagyon büszke, hogy Magyarország 13 sajtmesteréből az egyik,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig az egyetlen sajtmester lett.
„A mestereknek elsődleges feladatuk és kötelességük, hogy a tudást
átadják az arra méltóknak – hiszen ezért kapták –, és mindezt felelősséggel” – vallja.
Jövőbeli céljai a magyar tejipari szakoktatás újraélesztése, valamint
a sajtkészítés felkarolása a megyéje azon részein, ahol a sajtgyártás
minden feltétele adott. Ezen ötleteit az ott élők a polgármestereikkel
együtt örömmel fogadják, de a vírushelyzet miatt még inkább lelassultak az egyébként is lassú folyamatok.
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A PASZTŐRÖZÉS HATÁSA
A KOLOSZTRUMRA
AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
Bevezetés
Előző cikkünkben kifejtettük a kolosztrum pasztőrözésének előnyeit és
létjogosultságát. Most a kolosztrum pasztőrözésének gyakorlatáról és
hatásairól lesz szó.

A pasztőrözés
A pasztőrözés a mikroorganizmusok számának csökkentésére irányuló
élelmiszertechnikai eljárás. A folyamat során a különböző folyadékokat
vagy magas nedvességtartalommal rendelkező élelmiszerféleségeket
(pl. tejszín) rövid idő alatt felmelegítik 60-90 °C-ra, majd szintén rövid
idő alatt visszahűtik. A sterilizációval ellentétben a pasztörizálás nem
irtja ki az összes mikroorganizmust, hanem logaritmikusan redukálja
a számukat, lehetőleg olyan mennyiségre, ahol már nem képesek
fertőzőhatást kifejteni. A sterilizációs módszerek rontják az ételek vagy
takarmányok minőségét, tönkreteszik a bennük lévő táplálóanyagokat,
főleg a vitaminokat és a fehérjéket, ezért alkalmazzuk az élelmiszeriparban a pasztörizálást.
Maga az eljárás Louis Pasteur francia vegyész nevéhez fűződik.
Pasteur felismerte és bebizonyította, hogy a mikroorganizmusok erjedést és betegségeket idézhetnek elő, illetve azt a tényt, hogy az élelmiszer a levegőben levő organizmusok hatására indul bomlásnak. A
módszert főként a sör, az ecet és a bor eltarthatóságára dolgozta ki, és
1862-ben hajtották végre először sikeresen.

kísérletek során igazolták, hogy a kolosztrum 60 °C hőmérsékleten
történő pasztőrözése hatékonyan csökkentette a benne lévő kórokozók számát, anélkül, hogy jelentős mértékben csökkentette volna az
immunglobulin-tartalmat.
A következő logikus kérdés az volt, hogy mennyi időn keresztül kell a
kolosztrumot pasztőrözni oly módon, hogy a kórokozók száma ne jelentsen a borjakra egészségügyi kockázatot.
Az alábbi kísérletben (Laursen et Sloth, 2009) erre keresték a választ.
8 kazettában helyeztek el kolosztrumot a vízfürdőben, és bizonyos időközökben megvizsgálták az összcsíraszámot.
A kolosztrumitatás higiéniai követelménye, hogy az összcsíraszámnak
100,000 cfu (=telepalkotó egység)/ml alatt kell lennie. Ehhez képest
elkeserítő tény, hogy egy amerikai tanulmány szerint a borjakkal itatott kolosztrumok 82%-a(!) ezen érték felett tartalmaz baktériumot. A
kolosztrum pasztőrözésére irányuló kísérlet is alátámasztotta ezt az
állítást. A 8 kiindulási mintából (0-minták) 1-nek 1,000,000 cfu/ml
feletti, 7-nek pedig 2,500,000 cfu/ml feletti összcsíraszámértéke volt
a fejést követően, így a pasztörizálási kísérlet indulási összcsíraszáma
igen magas volt.

Forrás: Trouw Nutrition

Az összcsíraszám alakulása az idő függvényében

A kolosztrum pasztörizálása
Az élelmiszeriparban a tej pasztőrözése 72 °C hőmérsékleten 15 másodpercen keresztül történik. Ezalatt csaknem az összes kórokozó baktérium
elpusztul. A borjak számára takarmányozás céljából felkínált tejet általában 65 °C-on pasztőrözik 30 percen keresztül. Ha a kolosztrumot ugyanígy
kezelik, akkor jelentős mértékben csökken az immunglobulin-tartalma, és
megváltozik a viszkozitása is, kevésbé lesz folyékony.
A kolosztrumot a benne lévő értékes anyagok minőségének megőrzése érdekében jóval kíméletesebben kell kezelni, mint a normál tejet,
ezért pasztőrözésére egyedi módszert kellett kidolgozni. Az erre irányuló

A grafikon és a táblázat alapján is jól látható, hogy a 8 minta közül 6
esetében 15 perc pasztőrözés után jelentősen csökkent a baktériumszám.
30 perc elteltével 5 mintánál 100,000 cfu/ml alá került az összcsíraszám,
viszont 60 percnek kellett ahhoz eltelni, hogy az összes minta megfeleljen a
higiéniai követelményeknek. Az is megfigyelhető, hogy 120 perc elteltével is
található baktérium a kolosztrumban. Ez azt jelenti, hogy ha a baktériumok
újra számukra kedvező körülmények közé kerülnek, például fagyasztás
utáni kiengedés és felmelegítés során, akkor el tudnak szaporodni.
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A coliform baktériumszámot külön is vizsgálták azon minták esetében,
amelyeknél a kiinduló összes coliform telepalkotó egység meghaladta a
10 cfu/ml értéket.
További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

A coliform baktérumok száma már 15 perc alatt lecsökkent 10 cfu/ml alá
a pasztőrözés során. A redukció arányából kiszámítható, hogy ha kiindulási alapnak 75,000 cfu/ml coliform csíraszámot veszünk, akkor már
negyed óra alatt az ajánlott 10,000 cfu/ml alá csökkenthető ez az érték.

Immunglobulin-tartalom

A kísérlet végén ellenőrizték az immunglobulin-tartalmat és a viszkozitást.
A kiinduló immunglobulin-tartalom a minták nagy részében 50 mg/ml alatt
volt. Az ellenanyagszint a 120 perc pasztőrözés alatt sem csökkent jelentős mértékben, és a kolosztrum viszkozitása is csak kis mértékben nőtt.
A kolosztrum pasztőrözésének hatásait vizsgáló tanulmányok nem várt
eredménye az volt, hogy a pasztőrözött kolosztrum immunglobulin-tartalma
a borjak szervezetében jobban felszívódott, mint a kezeletlené. A pasztörizálás hatására bekövetkezett enyhe antitestszint-csökkenés ellenére
is magasabb volt a pasztőrözött kolosztrumot kapott borjak vérében az
immunglobulinszint, mint a kezeletlen kolosztrumot kapott borjak esetében.

Összefoglalás
A pasztőrözés nem pusztítja el az összes baktériumot a kolosztrumban,
ezért a pasztőrözés után rövid idő alatt le kell azt hűteni, és felhasználás
előtt is rövid idő alatt kell felmelegíteni (Godden et al.). A folyamat nem
helyettesíti a kolosztrum higiénikus kezelését, a szabályokat ugyanúgy be
kell tartani. Ugyanakkor a pasztőrözés jelentősen csökkenti azt a kockázatot, hogy a borjak szervezetébe már a kolosztrum itatása során fertőző
baktériumokat vigyünk be.
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 tejpótló
tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését és
fejlődését egészen a választásig.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű tejpótló
tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel
stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket.
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

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
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A Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács közleménye

I

smételten kiterjesztésre került a szakmaközi szervezetnél működő Közösségi
Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés.
Az agrárminiszter a fenntartási kötelezettséget újabb három évre, 2023. december 31-ig kiterjesztette a nem Tej Terméktanács tag tejpiaci szereplőkre is.
2023. december 31-ig tehát a jelenleg nem szakmaközi szervezeti tagokra is pontosan ugyanolyan pénzügyi hozzájárulási feltételek vonatkoznak
a Közösségi Marketing Alapot illetően, mint a szakmaközi szervezeti tag
feldolgozókra és kereskedőkre:
• a Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel
foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkiskereskedő köteles piacszervezési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezetünk által működtetett
Közösségi Marketing Alapba,
• a piacszervezési hozzájárulás (azaz a marketingjárulék) mértéke a befizető
tej- és tejtermék-forgalmazásából származó, tárgyévet megelőző naptári
évben keletkezett nettó árbevételének fél ezreléke,
• a piacszervezési hozzájárulás megfizetése helyett a szakmaközi szervezet
védjegycsaládjának jogszerű használata (és a védjegyhasználati díj megfizetése) is választható.
Az agrárminiszter 67/2020. (XII. 21.) AM rendelete értelmében a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács továbbra is működteti a Közösségi
Marketing Alapot, amelynek célja a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb tej- és tejtermék-fogyasztásra való ösztönzése, a gyermekek, a fiatalok
tej- és tejtermék-fogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej- és tejtermékek
fogyasztásának megszerettetésével, valamint a tejtermékek sokféleségének
és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.
A Közösségi Marketing Alapba történő befizetéssel kapcsolatos bővebb
információ és a további tudnivalók a www.tejtermek.hu és a www.tejsziv.hu
oldalon kerülnek elhelyezésre.

A jó tej a
Calf35-el
Beruházási költség tehenenként: 130 Euró
Megtérülési idő: 180-225 nap *
* Ebben a gazdaságban 850 tehén van.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fokozott termelés
Egészséges állatok
Jobb tejminőség
Csökkentett gyógyszerbevitel
Csökkentett munkaerőköltségek
A gazdaság egyszerűbb irányítása
Megnövekedett nyereség
Nyugodtabb állattartás

További információért hívja Dr. Székely Lászlót:

+36 20 823 0445

Az
eredmény
közös
munkán
épül.

Tar József
Németországban
készült

TEJGAZDASÁG Kft
Balmazújváros

www.calf35.com
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BRUSSELS-CONTACT Kft., 8613 Balatonendréd, tel.: 06-70/337-6635, mail: dusne.jozo.ildiko@gmail.com 29
Autókínálatunkról érdeklődhet a fenti telefonszámon. Kérésre részletes tájékoztatót adunk és további képeket küldünk.
Előre egyeztetett időpontban autóink megtekintésére is lehetőség van.
Csak újszerű, kifogástalan állapotú, sérülésmentes autót kínálunk, első tulajdonostól, kevés kilométerrel.
Mindezekre írásban szavatosságot vállalunk!
Kívánságra 30% önrésszel kedvező, 36-48 hónap futamidejű, zárt végű lízinget intézünk magánszemélyeknek is.
www.tejgazdasagiszemle.hu

Áraink bruttó árak, az autók honosítását, eredetvizsgáját, rendszámmal és törzskönnyvel, teljeskörű ügyintézéssel tartalmazzák.

Ford Mondeo Turnier, 1.500 cm3, 120 LE,
2018. április, 63 ekm, LED, Navi, tempomat,
start-stop, stb. ár: 5.490.000 Ft

Peugeot 308 SW, 1.560 cm3, 100 LE,
2016. május, 123 ekm, LED, Navi,
start-stop, stb. ár: 2.980.000 Ft

Peugeot 308 SW, 1.560 cm3, 100 LE,
2015. december, 113 ekm, LED, Navi, CD,
start-stop, stb. ár: 2.980.000 Ft

VW Golf VII, 4 üléses kisteher 1.600 cm3, 90 LE,
2016. március, 97 ekm, Navi, CD tár,
start-stop, stb. ár: 3.590.000 Ft

Ford Fiesta, 4 üléses kisteher, 1.500 cm3, 75 LE,
2016. április, 98 ekm, 4új téli gumi, NAVI,
gyári állapot, stb. ár: 2.590.000 Ft

Renault Clio IV, 4 üléses kisteher, 1.460 cm3, 75 LE,
2016. szeptember, 112 ekm, Navi, CD, tempomat,
start-stop, stb. ár: 2.590.000 Ft

VÁSÁROLJON SZEMÉLYAUTÓKIALAKÍTÁSÚ, KISTEHERAUTÓNAK VIZSGÁZTATOTT HASZONGÉPJÁRMŰVET
NÁLUNK AZ ÁFA ÉS AZ ÜZEMELÉS VALAMENNYI KÖLTSÉGE LEVONHATÓ!!!
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS: 06-70/337-6635, mail: dusne.jozo.ildiko@gmail.com
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