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TARTALOM Korszerű szarvasmarha-
takarmányt fejlesztettek ki

A tejelő szarvasmarhák számára 

fejlesztett ki korszerű, a pálmazsírt 

kiváltó, nagyüzemi körülmények 

között is használható takarmányt a 

Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi 

Tudományegyetem (SZTE).

A hároméves kutatás-fejlesztési prog-

ram teljes költsége meghaladta az 

egymilliárd forintot, amelyből 760 mil-

liót a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alap támogatása fedez. A Magyarországon iparszerű tartás-

ban termelő, intenzíven hasznosított holstein-fríz állományok takarmá-

nyozásában a legnagyobb kihívást a legjobb minőségű és legnagyobb 

mennyiségű tejtermelést lehetővé tevő energia- és tápanyagellátás 

biztosítása jelenti. A tejtermelő tehén a rendelkezésre álló tápanyago-

kat az egyes szerveinek igénye szerint osztja fel, ugyanakkor a tejter-

melés szintjének fenntartása érdekében hajlamos saját tartalékainak 

mozgósítására.

A kutatás-fejlesztési projekt célja olyan hazai előállítású, bendőstabil – 

vagyis a kérődző állatok speciális emésztési mechanizmusának meg-

felelő, a vékonybélből felszívódó – GMO-mentes takarmánykiegészítő 

kifejlesztése és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata volt, amely a 

repcét állítja alternatívaként a pálmazsírral szemben.

A projekt során hangsúlyt kapott a szarvasmarha-állomány termelési 

mutatóinak vizsgálata mellett a tej összetételének, az állatok szaporo-

dásbiológiai- és anyagcsereforgalmi mutatóinak folyamatos nyomon 

követése és elemzése is. 

A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az importalapanyagot kivál-

tó termékek megfelelően működnek nagyüzemi körülmények között, 

használatukkal teljesen kiváltható a pálmazsír.

A világjárvány és az ukrajnai háború miatt növekvő világpiaci árak, a 

tőzsdék hektikus ingadozása mellett az új termék piaci bevezetése 

gazdaságossági okokból nem történt meg. A koncepció és a termékek 

csak akkor juthatnak nagyobb szerephez, ha a piac igényli a pálmazsír 

kiváltását, ezt a tej árában hajlandó kompenzálni, illetve ha a védett 

repcezsír gyártása olcsóbbá válhat. A fejlesztők reményei szerint az új 

megoldás a piaci helyzet normalizálódását követően gazdaságosabb, 

hatékonyabb tejtermelést fog eredményezni, így az állattenyésztés és 

azon belül a tejelő szarvasmarhatartás kevésbé lesz kiszolgáltatva a 

pálmazsír világpiaci áringadozásának.

Forrás: www.agroforum.hu 
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Kukoricaszilázsainkon múlik 
teheneink életben maradása

A 2021-es év tapasztalatai

2

ehéz szezonban születtek a 2021-es betakartású kukorica-
szilázsok, az átlagos keményítőtartalom mindössze 29,9% 
volt, a hozam pedig 27,5 tonna/ha. Gyenge eredmények. Egy 

olyan nyár után, mely során 38 hőségnapot kellett a kukoricának túl-
élnie, kevés csapadék mellett. A 2021. év száraz és fullasztóan meleg 
nyara megmutatta, hogy soha nem volt még ennyire fontos a növény-
termesztő motiváltsága, képzettsége takarmányozási szempontból, 
korszerű tudása a tarlómagasság és a tarlómaradványok elmunkálása 
terén, valamint tapasztalata a vízmegtartó talajművelés témájában. 
A tejtermelés eredményességét és költséghatékonyságát a kukorica-
szilázs jelentős mértékben fogja befolyásolni a jövőben, pedig nagy 
veszélyben van a silókukorica.

2021 júniusa nagyrészt csapadékszegényen telt az ország legnagyobb 
részén. A júniusi csapadékösszeg országos átlagban 15,7 mm-nek 
adódott, ami a sokévi átlagnak a 21%-a, és egyúttal a legszárazabb 
június volt 1901 óta. Emellett hosszú, forró nyarunk volt 2021-ben: 
júniustól-augusztusig 38 hőségnappal! De ez az év nem egyedi sajnos. 
Az elmúlt kilenc évből 4 évben a hozam nem érte el a 30 tonna/
ha értéket. Ez azt mutatja, hogy várhatóan a jövőben is közel minden 
második év gyenge hozamú lehet átlagában. A keményítőtartalom szin-
tén kedvezőtlenül alakult, mert 2013 óta mindössze 2 esztendő volt, 
amikor az átlag elérte a 350 g/kg sza. értéket. Kilenc évből 3 esetében 
az átlagos keményítőtartalom még a 300 g/kg sza. értéket sem 
érte el. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi lehet a megoldás. Nincs egy jó 
megoldás, mert egyszerre kell védekezni a szárazság és a meleg ellen, 
ami két különböző tényező a kukorica szempontjából. De több oldalról 
megközelítve a kérdést, több módszer és technológia együttes alkalma-
zása segíthet a teheneken:
• A nyári kultúrák öntözése megoldhatja a csapadékhiányt. Kérdés, 

hogy mikortól tudunk öntözni, és mennyibe fog így kerülni a kukori-
caszilázs. 

• Segíthet a cirokfélék és a szudáni fű, valamint a keverékek alkal-
mazása a növendékek takarmányozásában, esetenként a tehenek 
takarmányadagjába is belophatjuk.

• Az őszi vetésű–kora tavaszi vetésű fű- és gabonafélék pedig segítsé-
get jelenthetnek a nyári kánikula (hőstressz) kikerülésével a szántó-
földön. 

• A másik fontos szempont, hogy a rozs jól párosítható a kukoricával, a 
fű és a tritikálé pedig a cirokfélékkel, a szudáni fűvel és a cirok-szu-
dáni fű keverékekkel.

• Szerencsés együttállás, hogy az öntözött területeken a rozs-kukorica 
kettős termesztés esetében a rozs is kaphat kelesztő öntözést. 

Az emészthető keményítő hiánya kritikus lesz a jövőben, részben a 
gyenge keményítőtartalom miatt. Ennek pótlására bemutatunk néhány 
lehetőséget, melyek közül a nedves kukorica és az LKS (erjesztett 
csőzúzalék) a javasolt technológia, a hagyományosan alkalmazott 2-4 
kg/nap/tehén szárítottkukorica-adag mellett:

• Kukoricadara (szárított): a frakcióméret legyen kisebb, mint 1,5 mm 
(de még így sem több, mint 60% a bendőbeli lebomlása).

• Búza-, tritikálé- vagy árpadara (szárított): 90% feletti a bendőbeli 
lebomlás, de mérsékelt a keményítőtartalmuk, és drága megoldást 
jelentenek.

• Cirok: sajnos csak 50% a bendőbeli keményítő lebomlása.
• Nedves kukorica (roppantott, de inkább darált): a frakcióméret legyen 

kisebb, mint 2 mm (25% alatti nedvességtartalomnál jól darálható, de 
3-5 liter/tonna savkeverék javasolt a tartósításához).

• LKS (erjesztett szem-csutka-csuhélevél zúzalék, vagy csuhéleveles 
csőzúzalék): járvaszecskázóval történő betakarítás csőtörő adapterrel 
(nem CCM!).

• Melléktermékek (a keményítőtartalom évről évre csökken, mert javult 
a keményítőkivonás technológiája): sörtörköly: < 1% sza., gurmit: < 
1% sza., DDGs: < 4% sza., CGF:< 10% sza., WDGS: > 25% sza.

A 2021. év nyertesei

Tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként örömmel adtuk át ’Az év 
kukoricaszilázsa 2021’ díjat Szolnokon a Berek-Farm Kft.-nek. A díjat 
Bodó Csaba vette át. A növénytermesztés és a betakarítás munkáit 
Bodó Csaba és fia, Bodó Gergő irányították. Az alkalmazott hibrid egy 
fővetésű LG 3490 volt. A magyágykészítés talajkímélő módon történt. A 
magyágykészítés másik fontos célja a telepen, hogy a magyágy minő-
sége (az egyenletes vetésmélység által) egyenletes kelést biztosítson. 
A csődifferenciálódás időszakában egyszeri sorközművelést és később 
egyszeri lombtrágyázást alkalmaztak. Továbbá az utóbbi 2-3 évben 
teljes felületen kellett a gyapottok-bagolylepke és a kukoricamoly ellen 
védekezni. 

A legjobb szemroppantottság díját Leskó Magdolna vette át a Geo-
Milk Kft. részéről. Ezen a telepen egy másik minta, az ATH2200031 
sorszámú kukoricaszilázs szintén kiváló tulajdonságokkal rendelkezett, 
akár országelső is lehetett volna a nagydíj kategóriájában (34,8% sza., 
41,4% sza. keményítő, 86% CSPS, 41,4% sza. em. keményítő)! Ez a 
minta azért nem kapott díjat, mert szemes hibridből készült (a nyár 
okozta gyenge hozam miatt hozzá lett vágva a silókukorica-készlethez 
kiegészítésként). Nem lenne méltányos versenybe állítani a silókuko-
ricákkal, a potenciális hozam- és a költségvonzat miatt. Hosszú távon 
azonban elgondolkodtató, mert a tehén számára kiváló takarmány 
készült ebből a szemes hibridből, amivel sok tejet lehet termelni, keve-
sebb abrakkiegészítéssel! Gratulálunk hozzá! 

Kukoricaszilázs-technológia: a szárazanyag-tartalom. Ne legyen 
száraz!

A nemzetközi (USA) ajánlás szerint a 32-35% szárazanyag-tartalmat 
kellene tartanunk a betakarítás közben. Az emészthetőkeményítő-tar-
talmat a keményítőtartalom és a keményítő emészthetősége határozza 

N
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meg (ezen két tag szorzata). A 
keményítőtartalom a fenofázis-
tól, a hibridtől, az időjárástól és a 
tarlómagasságtól függ. A kemé-
nyítő emészthetősége elsősorban 
a fenológiai fázistól függ, aminek 
az indikátora üzemi körülmények 
között a szárazanyag-tartalom 
(minél szárazabb, annál rosszabb 
az emészthetőség). Természetesen 
meghatározó még a szemroppan-
tottság (kedvező hatás) és a tárolás 
időtartama is (decemberi silóbon-
tás: +8-12% emészthetőség)

A 95% feletti keményítőemészthetőség csak kiváló szemroppan-
tottsággal és nem túl magas szárazanyag-tartalommal érhető el. 
Ez egyben kedvező hatásként jobb rostemészthetőséget is maga után 
fog vonni.

Kukoricaszilázs-technológia: szecskaméret. Kerüljük a túlaprított 
szilázst!

Régebben úgy írtuk, hogy a 
kukoricaszilázs esetében alkal-
mazandó szecskaméret függ az 
alapanyag szárazanyag-tartal-
mától. Minél nagyobb a szá-
razanyag-tartalom, annál nehe-
zebben tömöríthető az anyag. 
Ezt próbáljuk meg ellensúlyozni 
a kisebb szecskamérettel. Ez a megállapítás és gyakorlat megállta a 
helyét régebben, de ma már nem ez az elsődleges szempont. A cél, 
hogy a tehén igényét jól tudjuk kiszolgálni, ezért ne a szecs-
kát igazítsuk a szárazanyag-tartalomhoz, hanem olyan száraza-
nyag-tartalommal takarítsuk be a kukoricát, hogy a szecskahossz 
jó TMR-szerkezetet adjon. Fontos, hogy a silómaró tovább csökkenti 
a szecskaméretet! Mivel a tehén struktúrrostszükséglete az elsődleges, 
ezért a szecskaméret az alábbi tartományba kellene, hogy essen, ami jól 
tömöríthető, de silómarás után is megfelelő szerkezetet ad (1. táblázat). 

1. táblázat Ajánlott szecskahossz a szemroppantó 
használatának és az érési állapotnak függvényében 

silókukorica esetében (forrás: B. Holmes, 
2005, Wisconsin-i Egyetem)

 Szemroppantó Érési állapot Elméleti szecskahossz 
   (mm)
 van 1/3-1/2 tejvonal 12,7-19,1

Az Egyesült Államokban kidolgozott, szecskaeloszlásra vonatkozó Penn 
State Rendszer mértékadó hazai körülmények között is (új rendszer). Az 
értékelési rendszer alapja egy 4 tálcából álló szitasor, melyet meghatá-
rozott módszer szerint rázva az egyes mérettartományok elkülöníthetőek 
(2. táblázat). Ezen újszerű és a gazdaságokban telepi körülmények 
között is egyszerűen kivitelezhető mérés az egyes mérettartományokat 
súly szerint különíti el és értékeli, tehát figyelembe veszi a halmaz 
eloszlását. Az alábbiakban láthatóak a szilázsok, a szenázsok és a TMR 
szecskaeloszlása esetében javasolt értékek.

2. táblázat A kukoricaszilázs, a lucenaszenázs és a TMR frakció-
méretének ajánlása tejelő tehenek részére (*nem Shredlage szilázs). 

Rosta Frakció- Kukorica- Lucerna- TMR % TMR%
 méret szilázs %* szenázs % (Heinrichs, (Grant, 
 (cm)   2013) 2018)

Felső szita > 1,9 3-8 10-20 2-8 <5%
Középső 
szita 

0,8-1,9 45-65 45-75 30-50!!! 50-60%

Alsó szita 0,4-0,8 20-30 30-40 10-20 10-20
Alsó tálca < 0,4 < 10 < 10 30-40 25-30

Amennyiben túl rövid a szecska, és silómarót is alkalmazunk, elő-
fordulhat egy túlaprított TMR-frakcióállapot, ami hajlamosít a SARA 
(szubklinikai bendőacidózis) és az OHV (oltógyomor-helyzetváltozás) 
kialakulására. Napjainkban már nem a TMR felső tálcáján van a hang-
súly, mivel ma már az előaprítás szükségessége egyértelmű, és csak 
3-8% anyagmennyiségről van szó. A második tálcára kell figyelni, ami 
az emészthető strukúrrost forrása, és lehetőleg 40% felett kellene 
tartani. Ezt a lemart kukoricaszilázsnak a szerkezete és a napi mennyi-
sége, valamint az egyéb fű-, gabona- és lucernaszilázsok mennyisége 
határozza meg. 

Kapcsolódik a témához a peNDF fogalma is. A lényeg, hogy 5 kg peNDF/
nap/állat mennyiséget meg kellene etetnünk a nagytejű csoportok-
ban. Hiába tűnik kicsinek és könnyen teljesíthetőnek az 1,18 mm-es 
minimum frakcióméret, a napi 5 kg/tehén értéket nem érjük el, ha a 
második tálca 30% alatti a TMR-ben. A napi bevitel kérdése is szorosan 
összefügg a szárazanyag-felvétellel. Tehát a fogadóban nagyobb TMR 
peNDF-koncentrációt kell alkalmazni, mint a nagytejűben a száraza-
nyag-felvétel miatt (3. táblázat). Miért fontos ez? Mert a legújabb kutatá-
sok szerint a struktúrrostnak 450-550 perc/nap kérődzésszámot kell 
tudnia biztosítani az egészséges bendőélet mellett a magas termelési 
szinthez (Grant, 2013). Ennek napjaink termelési szintjén az alapja 
(a bendődinamika és az étvágy miatt) a jól emészthető és struktú-
rával rendelkező szilázs (2. tálca: 30-50%, javasolt 40% felett), nem 
pedig a széna (1. tálca: 2-8%).

3. táblázat Javasolt peNDF koncentráció (% TMR sza.)
Szárazanyag-felvétel, kg/nap/tehén

 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Javasolt peNDF koncentráció (% TMR sza.)

Fogadó 

vagy 
27,8 25,0 23,8 22,7 21,7 20,8 20,0 19,2 18,5 17,9 17,2 16,7

nagytejű 
TMR 

Kukoricaszilázs-technológia: tarlómagasság. Emeljük, ha kell!

A tarlómagasságnak a korábban általánosan elterjedt 10-15 cm-ről 
35-40 cm-re történő növelése a gyakorlatban ma már elfoga-
dott. A silókukorica-szilázs táplálóanyagainak, szervesanyag- és NDF-
tartalmának emészthetősége javítható a tarlómagasság növelésével, 
aminek következtében a nehezebben emészthető és ligninben gazdag 
szárrész a tarlón marad. Előnye még a magasabb tarlóval történő beta-
karításnak, hogy kisebb lesz a földszennyeződés mértéke és ebből 
következően az alkoholos erjedés kockázata (az eső felcsapja az alsó 
szárrészre a talajt, ami gazdag élesztőgombákban). Az alsó szárrészek 
nitrátban is gazdagabbak, így a nitrát egy része is a tarlón marad. És 
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ha ez nem elég, akkor van 
még egy fajsúlyos kérdés! Ha 
kevés a keményítő a kukori-
canövényben, akkor hatéko-
nyan növelhető a keményí-
tőtartalom a tarlómagasság 
emelésével. De ehhez először 
meg kell mérni a keményítő-
tartalmat a zöld növényben! 
Akár a lábon álló növényből 
5-öt kézzel levágni (a tervezett 
tarlómagasságban) és bekülde-
ni a laborba. Vagy próbavágást 
kell csinálni, és a zöld zúzalékot 
kell beküldeni a laborba. Utóbbi 
jobb megoldás. Amikor igazo-

lódik, hogy kevés a keményítő, akkor nem érdemes várni, hanem 
magasabb tarlóval kell betakarítani a növényt. A nagyobb kemé-
nyítőtartalom nem jelent tényleges előnyt a tejtermelés szempontjából 
(különösen nem gazdasági előnyt), ha az emészthetőség gyenge, mert 
öreg a növény (40% sza.). De ha a 40 cm-es tarlómagasságot további 
20 cm-rel megemeljük, úgy +2-3%-kal emelkedik a keményítőtar-
talom. Eközben pedig nem csökken a keményítő emészthetősége, nem 
emelkedik a trágyával kidobott keményítő, és javul a rostemészthetőség 
is. Tehát azt javasoljuk, hogy mérlegeljék a 60 cm-es tarlómagas-
ság beállítását a TMR emészthető keményítőtartalma érdekében, 
ha a silókukorica keményítőtartalma az előzetes mérések alapján 
30% alatti. A mérlege-
lés alapja, hogy a tarló 
emelése hozamvesztesé-
get eredményez: +20 cm 
megfelel -10% hektáron-
kénti hozamcsökkenés-
nek és + 1 kg/nap/tehén 
termelésjavulásnak. 

Amikor kevés a hozam, és gyenge a keményítőtartalom, akkor sajnos 
nehéz a döntés. Annak van prioritása, hogy a kukoricaszilázsból legyen 
elegendő egész évre, és ebben az esetben csak második szempont a 
keményítőtartalom. Amikor keményítőhiányos a kukoricanövény, és 
nem tehetünk semmit betakarításkor, akkor a kukoricaszilázsból 
hiányzó keményítő elsősorban nedves kukoricával és LKS-sel 
pótolható (erjesztett szem-csutka-csuhélevél zúzalék, vagy csuhé-
leveles csőzúzalék járvaszecskázóval betakarítva csőtörő adaptert 
használva – nem CCM!). Ebben az esetben a legjobb döntés, ha nedves 
kukoricát vagy LKS-t hurkázunk be.

Kukoricaszilázs-technológia: szemroppantottság. Morzsalékosra 
törjük a szemet!

A szemek legalább ketté, de jobb, ha harmadába vannak törve. A tört 
szem pedig feltétlenül legyen kisebb méretű, mint 5 mm. A sértett 
szem lebontására már nincs idő abban a mai, korszerű tehénben, ami 60 
kg takarmányt eszik meg egy nap! A cél tehát a 70% feletti CSPS érték.

Ha van lehetőség tesztvágásra, akkor van lehetőség a gép többféle beál-
lításának kipróbálására is. A CSPS-méréseket gyorsan el tudja végezni a 
labor, tehát akár laborháttér is igénybe vehető. 

Ha nincs idő tesztvágásra és labormé-
résre, akkor irányadó lehet a következő 
adat: 1 liter (2 műanyag söröspohár-
nyi) zúzalékban maximum 1 ép szem 
legyen! Mivel ez egy pontatlan mérés, 
szigorúan kell venni, hogy a 2 már sok! 

Amit a kukorica hozamához és száraza-
nyag-tartalmához kell illeszteni a tesztvá-
gás során vagy a betakarítás elején:
• a járvaszecskázó kapacitása, terheltsége, 
• a kukoricaadapter/vágóasztal mérete: 4-5-6-8-9 soros (az átáramló 

anyag mennyiségét lehet vele szabályozni)
• a haladási sebesség, 
• a roppantóhengerek típusa (hagyományos-tárcsás-shredlage, hen-

gerátmérő, a bordázottság kialakítása és a bordák fizikai állapota, 
kopottsága), 

• a hengerek fordulatszám-különbségének mértéke (20%, 30%, 50%), 
valamint 

• a roppantóhengerek közötti távolság. 

A gépbeállítások részletei 
megérdemlik az értő figyel-
met. A terepi tapasztala-
tok alapján azt állapítottuk 
meg, hogy a 2 mm-nél 
kisebb (opt. 1 mm) hen-
gerrés-beállítással elérhető 
a 70% feletti CSPS-érték 
nagy hozamok esetében is 
(35-60 tonna/ha) a 32-38% 
szárazanyag-tartományban. Ehhez az kell, hogy 3-5 km/óra sebességet 
ne haladja meg a járvaszecskázó (gépkapacitástól függően, 80-100%-
hoz közeli értéken működtetve a berendezést) klasszikus szemroppan-
tási technológia mellett. Nagyobb sebesség esetében ilyen feltételek 
mellett valószínű, hogy a szemroppantó nem volt jól beállítva, és így a 
szemroppantás nem fogja elérni a 70%-ot, vagy a gépnek túlterhelve 
kellett haladnia (120-150%-on). Ez a működtetés pedig nem szerencsés 
a gép várható élettartama szempontjából.

Egy ‘utasítással’, azaz egy hengerrés-beállítással és egy sebességgel 
a hazai telepméret mellett nem lehet jó eredményt elérni, mivel a 400 
tehenes telephez tartozó 100-200 ha-os terület általában nem egységes 
minőségű. Tehát a lábon álló anyag tulajdonságaihoz kell rugalmasan 
illeszteni a beállítást. A legjobb megoldás, ha a szemroppantó hengerek 
távolságát és a szecskaméretet fixáljuk (32-38% szárazanyag-tartalom 
esetében: 1 mm-es hengertávolsággal, 14-16 mm-es szecskaméret-
tel), és a haladási sebességgel kompenzáljuk a kukoricatáblák közötti 
különbségeket. Nagyon fontos a kis hengertávolsághoz illeszkedő 
sebesség. 

Ma már a GPS segítségével a járvaszecskázó sebessége messziről vagy 
utólag is ellenőrizhető. Ez segíthet annak eldöntésében, hogy a vezető 
betartotta-e a sebességkorlátot. A gyenge roppantás évi 20-30 millió Ft 
veszteséget is okozhat 1000 tehénre számolva!

Kukoricaszilázs-technológia: a behordás és a taposás kritikus 
szempontjai
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A tömörítés mindennek az alapja. Tudunk jól tömöríteni? Mitől függ a 
gyakorlatban a tömörség? A 4. táblázatban látható adatokat már régen 
ismerjük (Ruppel, 1992). 

4. táblázat A tömörség hatása a szárazanyag-veszteségre 
180 nap tárolást követően (Ruppel, 1992).

 Tömörség (30% sza. tartalom mellett) Szárazanyag-veszteség 
 kg sza./m3 kg friss anyag/m3 180 nap után 
   (a besilózott sza.%-ában) 

 160 533 20,2
 225 680 16,8
 240 727 15,9
 255 859 15,0
 290 966 13,4
 350 1166 10,0

A táblázat és a legújabb adatok alapján a nemzetközi silózási szakta-
nácsadók a 240 kg sza./m³ térfogatsúlyt ajánlják elérendő célnak. 
Ekkor a veszteség mértéke 15,9%, tehát 100 vagon kukoricaszilázsból 
15,9 tonna kukoricaszilázst veszítünk el (4,8 tonna szárazanyagot). 
Ez nem romlási vagy kitárolási veszteség, hanem az ún. nem látható 
veszteség (elillanó CO2, vízpára stb.) mértéke. De a silózási és a kitá-
rolási veszteség együtt elérheti akár a 30%-ot is, ami jelentős anyagi 
kár! Ezért érdemes már silózáskor, az ajánlott tömörség elérésével 
minimalizálni a bontatlan silótérben bekövetkező veszteségeket. De 
hogyan? Különösen azért problémás a feladat, mert a járvaszecskázó 
kapacitása (1000-1500 tonna/10 üzemóra géptípustól függően) jóval 
nagyobb, mint általában a szállítási és a taposási kapacitás. Ezért 
e három tényező egymáshoz illesztése elsődleges jelentőséggel bír a 
kukoricaszilázs tömörsége és a lazább kazalban bekövetkező száraza-
nyag- (és anyagi) veszteség szempontjából. Az sem utolsó szempont, 
hogy rosszabb évjáratok esetében a behordott zúzalékból mennyit 
tudunk ténylegesen megetetni a tehenekkel.

A Wisconsini Egyetem Extension Forage Team honlapján (magyar 
nyelven is!) elérhető egy számítás, ami segítséget nyújt abban, hogy 
a különböző fizikai paraméterek, mint a silófal magassága, a szecska 
behordási sebessége, a szárazanyag-tartalom, a tömörítési rétegvas-
tagság, a traktorok száma és összsúlya, a taposás időtartama hogyan 
hat a várható tömörség értékére hagyományos silózási technológiát 
alkalmazva (hagymarétegekben taposva, csak traktorokat alkalmazva – 
tömörítőhenger nélkül). 

Az alábbi elemzésben ezen wisconsini táblázatot használva számoltam 
ki néhány variációt, melyek hasznosak (talán még meglepőek is) lehet-
nek a hazai gyakorló szakemberek számára. 

Az 5. táblázatban a tömörítési rétegvastagság hatása látható a kukori-
caszilázs várható tömörségére 2 db, egyenként 8 tonnás tömörítőtraktor 
használatakor 50 tonna/óra behordási sebesség mellett (50 vagon/10 
üzemóra), 140%-os taposási időtartam esetében (behordás + 40% = pl. 
10 óra + 4 óra). Az 50 vagon/nap érték átlagosnak tekinthető hazánk-
ban. Ezért többször is ezt vettem alapul. Látható, hogy még 15 cm-es 
rétegvastagsággal sem érhető el a 240 kg/m3 érték ilyen behordási 
sebesség és 2 db, 8 tonnás traktor használatával! A rétegvastagság 
növelésével azonban további drámai romlás következik be a 
tömörségben: 40 cm-es rétegvastagsággal dolgozva 1m³ térfogat-
ban már 166 kg szilázzsal lesz kevesebb, mintha 15 cm vékony 

rétegekkel dolgoztunk volna. Tanulságos adatok! Az ilyen vékony 
rétegeket könnyen forduló, homlokrakodó kanállal szerelt rakodógépek-
kel lehet a legkönnyebben feltolni. 

5. táblázat A tömörítési rétegvastagság hatása 
a kukoricaszilázs várható tömörségére 2 db, egyenként 8 tonnás 

tömörítőtraktor használatakor 50 tonna/óra 
behordási sebesség mellett (50 vagon/10 üzemóra).

Változatok 1 2 3 4 5 6
Átlagos silófal-
magasság (méter) 

2,8

A szecska behordási 
sebessége (tonna 50
friss anyag/óra)  
Szárazanyag-tartalom % 35
1. tömörítőtraktor (tonna) 8
2. tömörítőtraktor (tonna) 8
Traktor tömörítési idő
(% töltési idő) 

10 óra + 4 óra

Tömörítési réteg-
vastagság (cm)  

15 20 25 30 35 40

Becsült átlagos 
tömörség  221 198 184 174 168 163 
(kg sza./m3)
Becsült átlagos 
tömörség  631 566 526 497 480 466 
(kg szilázs/m3)
Különbség szilázs kg-ban
1 m3-re vetítve:  

-66 -106 -134 -151 -166 

A 6. táblázatban az a verzió látható, hogy hogyan tudtam elérni (íróasztal 
mellett) az ideális tömörséget a behordási sebesség csökkentésével (a 
15 cm-es rétegvastaság mellett 2 db, egyenként 8 tonnás tömörítőtrak-
tor használatakor). Az 50 tonna/óra sebességet vissza kellett fogni 30 
tonna/óra sebességre. Tehát ha ilyen körülmények között nem tudjuk 
növelni a taposótraktorok súlyát, akkor a járvaszecskázót le kell időn-
ként állítani. Ebben az esetben viszont sokkal jobb megoldás lenne, ha 
a tömörítőtraktorok súlyát növelnénk meg, mint hogy álljon a szecskázó 
(tekintettel a bérvállalkozóval esetlegesen kötött szerződésre vagy az 
időjárási körülményekre)! Ahhoz azonban, hogy ezt előre lássuk, és ne 
a táblán szembesüljünk a tényekkel, előzetesen számolnunk kellene.

6. táblázat A behordási sebesség hatása a kukoricaszilázs 
várható tömörségére 15 cm-es rétegvastagság mellett, 
2 db, egyenként 8 tonnás tömörítőtraktor használatakor.

Változatok 1 2 3
Átlagos silófalmagasság (méter)  2,8
Szárazanyag-tartalom %  35
Tömörítési rétegvastagság (cm)   15
1. tömörítőtraktor (tonna)  8
2. tömörítőtraktor (tonna)  8
Traktor tömörítési idő (% töltési idő)  140
A szecska behordási sebessége 

(tonna friss anyag/óra)  
50 40 30

Becsült átlagos tömörség (kg sza./m3)  221 232 249
Becsült átlagos tömörség (kg szilázs/m3)  631 663 711
Különbség szilázs kg-ban 1 m3-re vetítve:   +31 +80
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A 7. táblázatban azt mutatjuk be, hogy a behordási sebesség hogyan hat 
a kukoricaszilázs várható tömörségére 20 cm-es rétegvastagság mellett 
és 2 db, egyenként 8 tonnás tömörítőtraktor használatakor, 140%-os 
taposási időtartam mellett (behordás + 40% = pl. 10 óra + 4 óra). A 
megadott paraméterekkel a 240 kg/m3 tömörséget csak úgy lehet elérni, 
ha 20 vagont hozunk be a telepre egy nap. Ez kevés, mert ki fogunk 
csúszni a 3 napos maximális tömörítési időtartamból (kb. 1 méter/nap). 
Az 50 tonna/óra behordási sebesség mellett már 117 kg-mal kevesebb 
lesz 1 m3 silótérben! A legnagyobb üzemek 100 tonna/óra behordási 
sebességén ez a csökkenés már 174 kg értékű! Mi lehet a megoldás? 
15 cm-re csökkenthető ugyan a rétegvastagság, de nyilván nem ez a 
megoldás, hanem a tömörítőkapacitás növelése. 

7. táblázat A behordási sebesség hatása a kukoricaszilázs 
várható tömörségére 20 cm-es rétegvastagság mellett és 2 db, 

egyenként 8 tonnás tömörítőtraktor használatakor.

Változatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Átlagos silófal-
magasság     2,8 
(méter)
Szárazanyag-
tartalom %     35

Tömörítési 
rétegvastagság      20 
(cm)
1. tömörítő- 
traktor (tonna)     8

2. tömörítő- 
traktor (tonna)     8

Traktor 
tömörítési idő     140 
(% töltési idő)
A szecska behor-
dási sebessége 
(tonna friss  

20 30 40 50 60 70 80 90 100
 

anyag/óra)
Becsült átlagos 
tömörség  239 219 206 198 192 187 183 180 178 
(kg sza./m3)
Becsült átlagos 
tömörség  683 626 589 566 549 534 523 514 509 
(kg szilázs/m3)
Különbség 
szilázs kg-ban   -57 -94 -117 -134 -149 -160 -169 -174 
1 m3-re vetítve:

A 8. táblázatban látható, hogy hogyan érhető el a kívánt tömörség pl. 
egy 100 vagonos silótérben 1 nap alatt 2,8 méteres falmagasság, 20 
cm-es rétegvastagság esetében. Két traktor kellene (több nem fér el 
a feltoló rakodógép mellett ebben a silótérben), egyenként 18 tonna 
súlyban (betonblokkokkal, nehéz tolólappal, kerekek feltöltésével talán 
elérhető). Ha a silótér nagyobb (100-300 vagon), akkor a súly több 
traktoron megosztható.

8. táblázat A tömörítőtraktorok számának és súlyának 
hatása a kukoricaszilázs várható tömörségére 

20 cm-es rétegvastagság mellett 100 tonna/óra behordási 
sebesség mellett (100 vagon/10 üzemóra).

Változatok 1 2 3 4
Átlagos silófalmagasság 
(méter) 

2,8

A szecska behordási 
sebessége  (tonna 100
friss anyag/óra)
Szárazanyag-tartalom % 35
Tömörítési 
rétegvastagság (cm)  

20

1. tömörítőtraktor (tonna) 12 12 15 18
2. tömörítőtraktor (tonna) 0 12 15 18
Traktor tömörítési idő 
(% töltési idő) 

140 140 140 140

Becsült átlagos 
tömörség (kg sza./m3)  

180 202 220 240

Becsült átlagos 
tömörség (kg szilázs/m3) 

514 577 629 686

Különbség szilázs 
kg-ban 1 m3-re vetítve:  

+63 +114 +171

Az utolsó, 9. táblázatban átlagos adatokat vettem alapul (2,8 méter 
átlagos falmagasság, 20 cm-es rétegvastagság feltoláskor, 50 tonna/
óra behordási sebesség), és így mutatom be az ideális tömörség eléré-
séhez szükséges taposási kapacitást. Két 10 tonnás traktorra lenne 
szükség kb. 14 órás taposási időtartammal. Az ennél hosszabb taposás 
csak a felső rétegek tömörségét növeli, ezért felesleges bér- és üzem-
anyag-pazarlás. Reggel azonban érdemes 1 órát taposni a tetőt, mielőtt 
elkezdenénk a behordást.

9. táblázat A tömörítőtraktorok számának és súlyának hatása a 
kukoricaszilázs várható tömörségére 20 cm-es rétegvastagság mellett 

50 tonna/óra behordási sebesség mellett (50 vagon/10 üzemóra).

Változatok 1 2 3 4 5
Átlagos silófal-
magasság (méter) 

2,8

A szecska behordási 
sebessége (tonna 50
friss anyag/óra) 
Szárazanyag-
tartalom % 

35

Tömörítési réteg-
vastagság (cm) 

20

1. tömörítőtraktor 
(tonna) 

8 8 8 10 10

2. tömörítőtraktor 
(tonna) 

0 80 10 10 12

Traktor tömörítési 
idő (% töltési idő) 

140 140 140 140 140

Becsült átlagos 
tömörség (kg sza./m3)  

192 219 230 241 252

Becsült átlagos 
tömörség  549 626 657 689 720
(kg szilázs/m3)
Különbség szilázs 
kg-ban 1 m3-re vetítve:  

77 109 140 171

Kukoricaszilázs-technológia: az aerob romlás megelőzése
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Az aerob romlás a silóbontás után következik be az élesztő- és penész-
gombák, valamint az aerob ecetsavtermelő baktériumok szaporodása 
következtében a silófalban. Az említett mikroorganizmusok hatására 
alkoholok, ecetsav és mikotoxinok termelődnek. Az aerob romlás koc-
kázata különösen meleg időben, valamint gyenge tömörítési és kitárolási 
technológia mellett jelentős. Az erjedési mutatók mellett tehát a szilá-
zsok bontás utáni stabilitása is fontos paraméter. A kukorica-, a fű- és 
a kalászos gabonából készült szilázsok általában jobban ki vannak téve 
a kitárolás utáni romlási folyamatoknak, mint a pillangósokból készült 
szilázsok. A magas tejsavtartalom pedig nem eredményez jobb aerob 
stabilitást a szilázsban. 

A tömörítés során a szárazanyag-tartalom, a szecskaméret, a betakarí-
tási és a tömörítési kapacitás összehangolása a cél, a megfelelő térfo-
gatsúly elérése érdekében (200-250 kg sza./m3). Lásd a fent leírtakat. 
Alapvető továbbá, hogy a kibontott silófalból minden nap legyen kiter-
melés. Javasolt naponta 10-30 előrehaladás a silódepóban, hűvös és 
hideg időben a takarmány kitermelése közben. Nyáron növeljük a kiter-
melt takarmány vastagságát (akár 30-45 cm falközi silóban). Hetente 
tehát nyáron legalább 2 m, télen 1,5 m a javasolt kitermelés mértéke.

A silótér kialakításának kulcsszerepe van a romlás megelőzésében: 
olyan hosszúságú és szélességű silódepóra van szükség, hogy a levegő-
vel érintkező silófal minél kisebb felületű legyen, és lehetővé tegye a 
napi kitermelést (az állomány napi szükséglete ebben az esetben meg-
felel a teljes silófalszélesség 30 cm-es mélységben való kitermelésekor 
keletkező mennyiséggel). Tehát a silófal felületét úgy kell kialakítani, 
hogy az állomány napi szükségletéhez igazodva minden nap legyen 
kitermelés. A silófal kitermelését végezzük silómaróval vagy blokkvágó-
val, hogy a silófal egyenes legyen, ami a lehető legkisebb felületet, tehát 
a legkisebb kockázatot jelenti a romlás szempontjából. Az egyenetlen 
silófal „paradicsomi” állapotot teremt a gombáknak, különösen párás 
melegben. 

Különböző hatóanyagú adalékanyagok együttes használatával, keve-
rékkészítményekkel hatékonyabban fokozhatjuk a szilázsok aerob 
stabilitását. Davies és mtsai (2005) számos vizsgálatot végeztek 
propionsavtermelő baktériumot, heterofermentatív tejsavtermelő bakté-
riumot, valamint homofermentatív baktériumot és savakat (propionsav, 
hangyasav), valamint sókat (szorbátot, szulfátokat, benzoátot) tartalma-
zó keverékkészítményekkel. 

A L. bruchneri egy heterofermentatív tejsavbaktérium, mely anaerob 
körülmények között a tejsavat ecetsavvá és 1,2-propándiollá bontja, 
melyeknek gombaölő hatása van. Önmagában alkalmazva kedvezőtlenül 
befolyásolja az erjedést, amely azonban a homofermentatív tejsav-
baktériumok együttes alkalmazásával ellensúlyozható. Bach és mtsai 
(2005) megfigyelték, hogy a L. bruchnerivel oltott szilázs hőmérsékleti 
csúcspontja, valamint a bontás után a penészgombák száma és afla-
toxin-tartalma alacsonyabb volt a kezeletlenhez képest. A Lactobacillus 
buchneri mellett terjed a Lactobacillus hilgardii használata, amely 
gyorsabban fejti ki hatását a L. buchnerihez képest. Az erjedés szabá-
lyozható szelektív mikrobagátló anyagokkal is. A takarmányhoz adagolt 
savak erősen csökkentik a kémhatást, melyen csak a tejsavtermelő bak-
tériumok tudnak működni. A hangyasav és a propionsav erős fungicid 
hatású szerves savak, ezért jól használhatók nedves kukorica tartósítá-
sánál is. Amerikai kutatók megállapították (White és mtsai, 2002), hogy 
amikor a tejsavbaktérium-kultúrát kombinálták Na-benzoát és K-szorbát 

adalékkal (500 és 1000 ppm), a bontás után a szilázsban kevesebb 
CO2 keletkezett a kontrollhoz képest. A keverék-adalékanyaggal kezelt 
szilázs pH-ja kevésbé emelkedett a kontroll- és a csak tejsavval kezelt 
szilázshoz képest silóbontás után.

A kritikus takarmányok (pl. kukoricaszilázs, nedves roppantott kuko-
rica) esetében a stabilitást javító adalékanyaggal kezeljük, különösen 
a nyári kitermelésű tételeket. Olyan adalékanyagok alkalmazása java-
solható, amelyeknek valóban van aerob stabilitást fokozó hatása. Az 
erjedést javító hatású adalékanyag ugyanis nem biztos, hogy a silófal 
stabilitását is javítja. A (nyári felhasználású) kukoricaszilázsok esetében 
javasolt az olyan stabilitást javító biológiai adalékokat alkalmazni, mint 
a Lactobacillus buchneri, Lactobacillus hilgardi, a propionsavat előállító 
mikrobák, illetve ezek kombinálhatóak kémiai tartósítószerekkel, pl. 
szorbátokkal. A szárazabb nedves kukorica (< 25% nedvesség) ese-
tében javasoljuk az olyan kémiai tartósítószereket, mint a propionsav, 
a hangyasav, illetve ezek keverékét. A nyári felhasználású fóliatömlők 
esetében javasolt nagyobb dózis alkalmazása (4-5 liter/tonna). Az aktuá-
lis telepi körülmények is befolyásolják a döntést: túlméretezett (’örökölt’) 
silódepó esetében mindenképpen javasolt adalékanyaggal védekezni az 
aerob romlás ellen kukorica alapanyagú szilázs esetében. Esős időben 
való betárolás során szintén érdemes a stabilitást javító adalék mellett 
dönteni, mert ilyen esetben akadozhat a behordás és a tömörítés. 
Továbbá bontáshoz használt eszközök (például silómaró) hiányában is 
indokolt a stabilitást is javító adalék alkalmazása. 

Amikor kevés a kukoricaszilázs… a korai silóbontás veszélyekkel 
jár. Amikor kevés a kukoricaszilázs, a depókat túl hamar nyitják meg, 
és a kukoricanövény erjedéséhez nincs elegendő idő. Ha a siló megnyi-
tása néhány nap vagy hét után történik meg, akkor a silófal stabilitása 
gyengébb lesz, tehát a fal gyorsabban romlik ahhoz képest, mint ami-
kor elegendő idő telik el a megfelelő erjedéshez (legalább 7 hét). Egy 
németországi kísérletnek (Huenting és mtsai, 2018) az volt a célja, hogy 
összehasonlítsák a 2 hét és a 7 hét után nyitott kukoricaszilázst, vala-
mint két adalékanyagnak az aerob stabilitásra (silófal romlására) gyako-
rolt hatását vizsgálták 2 hét és 7 hét után. A kísérlet során a biológiai 
adalékanyag három baktériumtörzset tartalmazott (heterofermentatív 
baktériumok keveréke): Lactobacillus diolivorans, Lactobacillus buch-
neri, Lactobacillus rhamnosus. Alkalmazott dózis: 1 g/1 liter/1 tonna 
zúzalék. A másik kezelés K-szorbát volt. Alkalmazott dózis: 400 g/1 liter 
víz/1 tonna zúzalék. Eredményül azt kapták, hogy a kontrollszilázsoknak 
egyértelműen rosszabb volt az aerob stabilitása 2 hetes silóbontáskor, 
mint 7 hetes bontáskor. A L. buchneri heterofermentatív baktérium 
általában lassan szaporodó baktériumnak számít, ami miatt 2 hét után 
még nem mérhető az aerob stabilitásra gyakorolt hatása (Driehuis et 
al., 1999), de ebben a kísérletben már a 2 hetes nyitás után is 3 nappal 
növelte a biológiai adalékanyag az aerob stabilitást. A K-szorbátnak az 
alkoholtartalomra és az aerob stabilitásra gyakorolt kedvező hatása 2 és 
7 hét után egyaránt mérhető volt. Összefoglalva a kísérlet eredményeit, 
ha a kukoricaszilázs-depót 7 hétnél korábban kell megnyitni, érdemes 
heterofermentatív baktériumokat is vagy K-szorbátot használni a silófal 
stabilitásának javítása érdekében. A vizsgált adalékanyagok azonban 
normál idejű, 7 hét utáni nyitás mellett is mérhetően javították az aerob 
stabilitást (a silófal állapotát).

Eredményes felkészülést kívánok az idei betakarítási szezonhoz!
                                                                                     

Dr. Orosz Szilvia z



2022. július 8



www.tejgazdasagiszemle.hu 9

Tömegtakarmányok tartósítása 
a NOACK Kft. segítségével

Tartósítás gyakorlati oldalról

Egy újszerű szemlélet szerint a nyári TMR-ben célszerűbb a több lucerna, rozs 
és tritikálé használata. A változó időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás és 
az egyre gyakrabban felmerülő, gombák okozta fertőzések, valamint a drá-
guló takarmányozási költségek miatt át kell gondolnunk a tömegtakarmányok 
tartósításával kapcsolatos szokásainkat.

A gondok leginkább akkor jelentkeznek, ha nem készülünk fel tavasszal 
minden időjárási eshetőségre. Az éves csapadékeloszlás egyre kiszámítha-
tatlanabb: idén az év első 3 hónapjában szinte csapadék nélkül maradtunk. 
Tömegtakarmány-növényeink nem túl kedvező feltételekkel indultak fejlő-
désnek, ezért mindent el kell követni, hogy a legjobbat hozzuk ki belőlük, és 
jól takarítsuk be! Ráadásul a világpiacon a fehérjehordozók árai az egekbe 
szöktek. Ezért is nagyon fontos, hogy a betakarításkor már rendelkezésre 
álljon a homofermentatív tejsavbaktérium és a megfelelő sav (praktikusan 
hangyasav, a gyors pH-csökkenés elérése érdekében) a szakszerű és haté-
kony, akár 14 nap múlva fogyasztható tömegtakarmányt biztosító tartósítás 
elvégzéséhez!

A tartósítás komplex folyamat, ezért fontos azonosítani azokat a faktorokat, 
kritikus pontokat, ahol eldőlhet a hatékonyság: erjeszthetőség, tarlóma-
gasság, szennyeződés, adalékanyagok és kijuttatásuk, silómenedzsment, 
tömörítés, takarítás, kitárolás.
Ezek közül érdemes az erjedést részletesebben is megvizsgálni.
Az erjeszthetőséget befolyásoló tényezők:
• Kémiai összetétel: 
 – szénhidrátok jelenléte (glükóz, fruktóz, szacharóz),
 – fehérjetartalom: emelkedő szint esetén romlik az erjeszthetőség az 

ammónia miatt.
• Műtrágyázás:
 – alkalmazásával növekszik a fehérje-, csökken a szénhidráttartalom,
 – nő az ásványi anyag szintje (P, K), emiatt nő a pufferkapacitás.
• Szárazanyag-tartalom:   
 – javulásra csak 35-40%-ig számíthatunk,
 – ecetsav és vajsav használatával a sz.a. 35%-ig csökken, utána stabil 

marad,
   – 40% szárazanyag felett romlik a tömöríthetőség.
• Nyersrost:     
 – a sok rost rontja a tömöríthetőséget,
 – csökkenti a szénhidrátokhoz való hozzáférést.

Fontos, hogy figyeljünk mind a szántóföld, mind a silótér mikrobiológiai 
állapotára:
• Coli aerogenes: növényeken megtalálható, növeli az ecetsavtermelést.
• Kokkuszok, aerob bacilusok: földszennyeződéssel kerülnek a silóba, csök-

kentik az erjeszthető szénhidrátok mennyiségét.
• Rothasztó baktériumok: csökkentik a fehérjetartalmat.
• Vajsavbaktériumok (Clostridiumok): szacharolitikus, proteolitikus,
 – nő a pH (puffer), csökken a stabilitás,
 – csökken a fehérjetartalom,
 – a biogén aminok megjelenése mérgezést, vagy akár elhullást is okozhat!
• Élesztő- és penészgombák: kizárólag aerobok, rossz tömörítés, nem meg-

felelő takarás esetén jelennek meg
 – a szénhidrátot, tejsavat bontják alkohollá, szén-dioxiddá és vízzé,
 – csökken a fehérjetartalom,
 – a mikotoxin-terheltség növekszik.

A pH-csökkenéshez szükséges idő is fontos tényező a sikeres tartósításhoz:

A Noack Magyarország Kft. komplex megoldásokat kínál a különböző savak haté-
kony kombinációival mind az erjesztett, mind a szálas takarmányok tartósításához! 
Termékeinkben a szerves savak sóit alkalmazzuk a gépek állagmegóvása érde-
kében. A sikeres tartósításhoz tejsavbaktériumot, tartósító savakat, igény szerint 
kijuttató/adagoló eszközöket is biztosítunk folyamatos szaktanácsadás mellett!

Keresse munkatársainkat: office.hu@noackgroup.com
www.noackgroup.com · Tel.: +36 1 246 6527
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szakirodalom-feldolgozásom so- 
rán vizsgált patogén baktériu-
mok nyers tejből készülő sajtok 

esetén jelenthetnek súlyos kockázatot 
(Listeria monocytogenes, Shiga-toxint 
termelő Escherichia coli, Salmonella, 
Staphylococcus). A RASFF portál 2000–
2020. adatai alapján ez a 4 leggyak-
rabban előforduló humán patogén kór-
okozó. Ezen baktériumok mindegyike 
bizonyos mértékekben képes alkalmaz-
kodni a sajtokban fellépő kémiai, fizi-
kai és biológiai hatásokhoz. A vizsgált 
adatok alapján kijelenthető, hogy egyes 
esetekben a kórokozók kimutathatóak 
a 60 napos érési idő után is, azonban 
sokszor csak laboratóriumi körülmények 
között és a rájuk vonatkozó határérték 
alatt. Kutatások szerint [1-6] kimutat-
ható volt 60 nap után a L. monocytog-
enes, az Escherichia coli, a Salmonella 
és a Staphylococcus lágy, félkemény, 
kemény sajtokban egyaránt. Így megje-
lentek és szaporodtak cheddar, camembert, gouda, rúzskultúrás és 
fűszeres típusú sajtokban is (2. ábra). 

Számos híres és világszerte ismert és közkedvelt sajtnál (például Brie 
de Meaux, Parmigiano Reggiano, Camembert de Normandie, Comté) ez 
alapkövetelmény. A nyers tejes sajtokra igényt is találni a fogyasztók 
körében, példaképp az Egyesült Államokban történt 2011-es felmérés-
ben a kérdezett 119 személy 47.9%-a inkább ezeket választotta.

Ahhoz, hogy a nyers tejet hőkezelés nélkül fel lehessen használni sajt 
készítéséhez, különböző kritériumoknak kell megfelelnie mind a tejnek, 
mind a belőle készült sajtnak. A nyers tejes sajtokat előnyben részesítő 
emberek jogos megállapítása, hogy a nyers tej és a hőkezelésen átesett 
tej között jelentős beltartalmi és mikrobiológiai különbség is van. Ez 
később a sajtok kémiai, mikrobiológiai és végül az érzékszervi tulaj-
donságaiban is nyomonkövethető marad. Az eredetvédett, nemzetközi 
betűszóval PDO (Protected Designation of ORIGIN) sajtoknak csupán 
8 százaléka készül kizárólag hőkezelt tejből (3. ábra).

A kórokozókkal történő kontamináció a sajt forgalomba kerüléséig 
több ponton (fejés, szállítás, sajtgyártás, csomagolás) is megtörtén-
het, ezek felismerése és megelőzése megfelelő higiéniai gyakorlattal 
kiemelten fontos. A nyers tejből készült sajtban esetlegesen előforduló 

humán patogének gátlására a leghatásosabb a pH-értékek csökkentése. 
Kevésbé hatékony a sótartalom növelése és/vagy a nedvességtarta-
lom csökkentése, mivel ezekkel szemben a legtöbb kórokozó (E. coli, 
Salmonella, Staphylococcus) jó ellenállást mutat. [45,56] Minden pato-
gén baktériumra effektív gátlóhatással van továbbá a nyers sajttejben 
lévő természetes baktériumflóra, amely nagy mennyiségben túlszapo-
rodva a kórokozókat, a mikroflórát a megfelelő irányba tolja.

A kórokozókkal történő szennyeződés elkerülése az érlelési időszak alatt 
szintén kiemelten fontos. Ezt a környezet és a használt eszközök (sajt-
hárfák, kádak, prések, érlelőkamrák polca) megfelelő tisztán tartásával, 
a személyzet megfelelő higiéniájával lehet a legkönnyebben elérni. Az 
irodalomfeldolgozásom alapján megállapítottam, hogy a szerzők szinte 
mindig kiemelték a GMP és a HACCP bevezetésének szükségességét 
a kézműves sajtkészítők esetén, és a sajtmesterek megfelelő higiéniai 
képzését is. 

Internetes kereséseim során olyan leírással nem találkoztam, ami 
Magyarországon belül nyers tejből készült sajtban lévő baktérium 
okozta megbetegedésről számolt be a fogyasztók körében. Ezenfelül a 
RASFF portálából származó, nyers tejes sajtokhoz tartozó, 2000 és 2020 

A nyers tejből készülő sajtok 
élelmiszer-biztonsági kockázatai 

és elhárításuk lehetőségei
Az alábbi cikk az Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszékén 

készült diplomadolgozat alapján született, annak lényegi 
megállapításait foglalja össze. További kérdésekkel forduljon Dr. Darnay Lívia 

adjunktushoz, aki e diplomamunka témavezetője volt.

1. ábra: Nyerstejből készülő sajtokhoz köthető riasztások származási ország alapján (2000-2020)

A
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közötti 167 értesítésből sem szerepelt hazánkból származó. Ennek két 
fő oka lehet, egyfelől a hazai nyers tejből származó sajtok száma és 
fogyasztása elenyésző az üzemi sajtokhoz képest, másfelől az előállított, 
nyers tejből származó sajtjaink 2020-ig semmilyen bejelentett élelmi-
szer-eredetű megbetegedést nem okoztak a RASFF rendszer alapján. 
Következtetésként levonható, hogy azok gyártottak ilyen sajtokat, akik 
tisztában voltak a fejési, személyi és technológiai higiéniával, és így 
sajtjaik esetén a jó minőség biztonsággal párosult.

A nyers tejjel dolgozó sajtmesterek többnyire kiemelkedő szaktudás-
sal rendelkeznek, hiszen a nyers tejből készült sajtok esetén a megfelelő 
gyártástechnológia alkalmazása, a személyi és technológiai higiéniai 
elvárások betartásán túl, szinte az egyetlen fegyver a patogén mikrobák 
szaporodásának gátlásában és a sajt saját mikroflórájának támogatásá-
ban, amely elengedhetetlen a megfelelő minőség eléréséhez. A szakem-
berek többsége szenvedéllyel végzi munkáját, ezért véleményem szerint 
könnyen partnerré is válhatnak az élelmiszer-biztonsági kockázatok 
csökkentésében.

A termelőknek nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Magyar 
Élelmiszerkönyvben előírt legalább 60 napos érlelési idő önmagában 
nem mindig elegendő a patogén kórokozók számának csökkentésé-
hez. Ezért a jelenlegi és a leendő sajtkészítő mesterek mikrobioló-
giai továbbképzése az egyes kórokozók viselkedéséről és a számuk 
csökkentéséhez alkalmazható módszerekről még hatékonyabban 

csökkenthetné az emberi megbetegedést okozó mikroorganizmusok 
előfordulását. A kézműves sajtkészítők gazdasága általában kisgazda-
ság, ahol ugyanazok az emberek végzik az állatok gondozását, fejését 
és magát a sajtkészítést is, ezért ezekben a gazdaságokban a személyi 
higiénia kritikusan fontos, hogy elkerüljék a kórokozók egyik létesít-
ményből másikba történő jutását. Továbbá a folyamatos gyártásközi 
mintavételezés a sajtkészítés minden kritikus pontjában kifejezetten 
eredményes eszköz lehet a sajt kiváló minőségének stabil biztosí-
tásában és az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentésében is. 
A termelő személyeken kívül a fogyasztók figyelmének a felhívása is 
célszerű az esetleges kockázatokra, főleg a rizikócsoportokba (például 
5 év alatti gyermekek, idős vagy immunszupresszált emberek) tartozó 
személyek érdekében.

A jövőben több kutatás lesz szükséges az egyes kórokozók nyers 
tejes sajtokban való viselkedéséről, mivel több olyan sajttípus vagy 
gyártási és érlelési eljárás is létezik, amelyekről jelenleg még nincs 
rendelkezésre álló nyilvános adat és értékelés. Ezt jól mutatja, hogy a 
témában számos publikáció 30-50 évvel ezelőtt készült, és így nem 
megfelelően tükrözi az azóta fejlettebb állat- és élelmiszer-higiéniából 
adódó jelenlegi helyzetet.

Mogyoróssy Ádám István z 
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ilágszerte igen komoly kihívást jelent a tejfeldolgozók számára, 
hogy ellenőrizzék a beérkező nyerstej összetételét, és a különféle 
végtermékek is minden tekintetben megfeleljenek az elvárásoknak, 

előírásoknak és fogyasztói igényeknek.
További feladatként a tejüzemek mindennapi munkájához ma már elen-

gedhetetlen az alapvető beltartalmi paraméterek rendszeres vizsgálata. 
Ezeket a mindennapi feladatokat ma már nem lehet gyorsan, hatékonyan és 
pontosan a régebbi kémiai módszerekkel elvégezni. A műszeres vizsgálat 
ennek következtében szinte elengedhetetlen.

A nagyobb kapacitású tejfeldolgozóknak és laboratóriumoknak viszont 
kiemelkedően fontos a legfőbb paraméterek pontos és gyors analízisén 
túl bizonyos speciális paraméterek vizsgálata a végtermék minőségének 
biztosítása érdekében.

Ma már létezik egy olyan korszerű megoldás, mely különböző méretű 
tejfeldolgozók igényeihez, szabadalmaztatott technológiával vizsgálja és 
biztosítja a kiváló zsír-, fehérje- és zsírmentes szárazanyag-spektrumot, 
és a tej szándékos vagy véletlen hamisítóinak szűréséről képes gyors és 
pontos választ adni.

A LactoScope™ tej- és tejtermék-analizátor család az ágazatban 
jelenleg elérhető legkorszerűbb mérési technológiát (FT-IR: „Fourier 
Transfer Infrared”) képviseli, kifejezetten tejipari alkalmazásra fejlesz-
tették ki. Gyártója (PerkinElmer, Inc.) a világpiacon vezető, analitikai 
műszereket gyártó multinacionális cég, kutató-fejlesztő és partnertámo-
gató bázisokkal az egész világon.

A mostanában beszerzett, legújabb típusú LactoScope™ analizátor 
használatával kapcsolatos tapasztalatairól Kórán Zsuzsát, az Abaújtej 
Kft. MIR- és laborvezetőjét kérdeztük.

A LactoScope™ FT-IR készülék előtt milyen vizsgálati módszerekkel 
analizálták a beltartalmat? Miért váltottak a LactoScope™ műszerre?
Régi, hagyományos mérési módszerekkel, Gerber, Van Gulik-féle zsír-
meghatározással dolgoztunk. Szerettünk volna egy korszerű, gyors és 
megbízható vizsgálati módszerre/készülékre váltani, amely el is tárolja a 
mérés eredményeit, és azok bármikor visszakereshetőek. Ez nagyon fontos 
szempont számunkra, hiszen eddig csak a naplózási módszer állt rendel-
kezésünkre az eredmények nyomonkövetésére.

Milyen termékeket vizsgálnak, és melyek azok a komponensek, ame-
lyeket a minőségbiztosítás szempontjából ismerniük kell?
Termékeink friss fogyasztású tejtermékek, melyek gyártástechnológiá-
jukban megtartják az évszázados házias tejfeldolgozás hagyományait. 
A különféle termékek mérései során a zsír, fehérje, zsírmentes szárazanyag 
(SNF) paramétereket határozzuk meg. 

A közelmúltban vásároltuk meg a LactoScope™ analizátort, előtte pl. 
fehérjetartalmat nem tudtunk vizsgálni, és a zsírmentes szárazanyagot 
(SNF) a zsírból határoztuk meg. A készüléket pH paraméter opcióval kértük, 
mert az analizátor beszerzése előtt csak savfokot tudtunk mérni – ha a 
mérési eredmény indokolta, csak akkor mértünk pH értéket.

A műszer kalibrációja egyszerűen kivitelezhető? 
A LactoScope™ készüléket a műszer szállítója, az Agro Legato Kft. kalibrálta a 
készülék beüzemelése és a betanítás során, ismételt kalibrálásra a műszer sta-
bilitása miatt eddig nem volt szükség, így erre vonatkozó tapasztalatom nincs.

Megfelelőnek találja a mérési pontosságot és a mérési időt? Ezek 
hozzájárulnak a minőségi irányelvek teljesítéséhez?
A mérés pontossága megfelelő, a mérés ideje fantasztikus, nagyon kevés 
idő telik el a minta mérésétől az eredményig. Régi módszerekkel párhu-
zamosan mértünk, és vezettük az eredményeket, így a LactoScope™ 
abszolút időt takarít meg a labormunkáink során.

Mennyire követhetőek a munkafolyamatok? Szaktudás nélkül is 
egyértelműen használható? 
Maga a vizsgálat menete egyszerűen követhető, nem igényel szakmai 
tapasztalatot – ellenben az eredmények kiértékelésével –, ott a szaktudás 
már elengedhetetlen.

A készülék szoftveres háttéradatbázisa hatékonyan segíti az Önök 
munkáját? 
A mérés eredményei automatikusan tárolódnak egy háttéradatbázisban, 
mely egyszerűen, akár távolról is elérhető. Visszakereshetőek a mérések és 
az azokhoz tartozó adatok, eredmények, ezzel teszi hatékonyabbá az idő és 
munka arányát a laborban.

A többi Önök által használt laborműszerhez képest költséghatéko-
nyabb a készülék üzemeltetése, kevesebb a leállási idő?
A készülék üzemeltetésének problémájával egyáltalán nem találkoztunk, 
plusz költségekkel nem jár az üzemben tartása, áramingadozás esetén is a 
működés könnyen biztosítható.

Ön szerint mi a legnagyobb előnye a készüléknek?
Gyors mérési idő, egyszerű használat, megbízható mérési pontosság, nor-
mál PC-vezérlés és az eredmények nyomon követhetősége akár távolról is.

Az alkalmazott FTIR transzmissziós méréstechnológia megbízhatóbb 
és pontosabb eredményeket ad, szemben a NIR reflexiós méréstech-
nológiával, hogy a gyors, 30-45 másodperces mérési idő és Cv: 1% alatti 
pontosság biztosítva legyen.

A moduláris felépítés, telepített mérési módszerek és a könnyen követ-
hető munkafolyamatokkal biztosítja a nyerstej, pasztőrtej, fölözött tej, 
tejszín, savó, desszertféleségek, kultúrás termékek, szilárd termékek (pl. 
sajtféleségek, túró) minőségét a szigorú vizsgálati szabványok teljesítésé-
hez. A minták fő kémiai alkotóelemein túl lehetőség van azok minor kom-
ponenseinek, fizikai jellemzőinek mérésére is, pl. kazein, hamisítóanyagok.

Az Agro Legato Kft. a PerkinElmer Analytical Solutions B.V. hivata-
los és kizárólagos képviselője Magyarországon, jogosult a berendezés 
forgalmazására, szervizellátására, javítására, anyagellátására.

Korszerű műszeres megoldások a tej-, tejtermék-
vizsgálat és a minőségbiztosítás szolgálatában

V

LactoScope™ tej- és tejtermék-analizátor

Kórán Zsuzsa, az Abaújtej laborvezetője méréseket végez 
a LactoScope™ készülékükön



www.tejgazdasagiszemle.hu 13

Kétnapos Sajtmajális 
Nagyegyházán a Hangistállóban

kézműves sajtkészítők számára ikoni-
kus hely lett, mivel itt került megtar-
tásra első alkalommal a Sajtmustra 

rendezvény 2013-ban, majd a későbbiekben 
is gyakran szolgált és szolgál napjainkban is 
a sajtosok rendezvényeinek helyszíneként a 
Hangistálló, mely kedvező földrajzi fekvése – 
Budapesttől 42 km-re, Bicske és Tatabánya 

között – okán is egyre ismertebbé és kedvel-
tebbé válik.

A hangulat a mostani sajtmajálison is 
jókedvre derítette a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt. A programok között megtalálható 
volt a kiváló sajtok kóstolása, a különféle 
gasztronómiai fogások, a házilag készített 
élelmiszerek, borok, sörök, fűszeres mézek 

ízlelése. Mindezek a kamarazenei koncertek, 
gyermekjátékok, szakmai eszmecserék és a 
könyvbemutató színes kavalkádja közepette 
vált valósággá. Mint az előző évek során már 
megszokhattuk, most is, május utolsó hétvé-
géjén a harmadik alkalommal megrendezett 
sajtmajálison pompás volt a sajt, örömteli 
nóta és kacagás hallatszott Nagyegyházán.

A sajtmajális alkalmából jelent meg Bolya Gergő 
sajtkészítő Sajtkorszak című, több mint 200 
oldalas könyve. Ez az első olyan könyv, mely 
magyar nyelven szól a sajt történetéről, és azt 
egy gyakorló sajtkészítő hívta életre.

Mintegy tíz éve már annak, hogy a Nagyegyházán élő Ribli Ilona csellóművész álma 
megvalósult. Ennek a lényege az volt, hogy nyugat-európai mintára átalakították a faluban 

lévő, jobb sorsra érdemes, még a Batthyány-birodalom időszakából maradt 50 tehenes 
istállót közösségi, kulturális hellyé. A nagyívű elképzelés a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. és 

az óbaroki önkormányzat, valamint a művésznő családja összefogásával valósult meg, így 
ma már nemcsak Nagyegyházának, hanem a környező településeknek is programlehetőséget, 

igazi közösségi teret biztosít, sőt szállásként is igénybe vehető. 

A
A fehérnépek rövid idő alatt derűs hangulatot varázsoltak
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díjat az állattenyésztés, a növény-
termesztés és az energiatermelés 
tápanyag- és energia-körforgalmi 

összhangjának megteremtése, Nyírbátor 
város és környéke környezeti terhelésének 
csökkentése és környezeti értékeinek hosszú 
távú megőrzése, a hátrányos helyzetű térség-
ben a foglalkoztatottság fenntartása és növe-
lése terén elért eredményeiért, a biogázprog-
ram indításában és megvalósításában vállalt 
meghatározó tevékenységéért nyerte el. 

Az 1947-ben született ügyvezető a Debreceni 
Agrártudományi Egyetemen 1969-ben szerez-
te meg az agrármérnöki diplomát. 1970 óta 
a nyírbátori szövetkezetben dolgozott, majd 
1992-től a szövetkezet elnöke és a nyírbátori 
Bátortrade Kft. igazgatója lett. „Számomra ez 
volt az első munkahely, 1970 óta vagyok a 
gazdaságban” – emlékezik vissza.

„A szövetkezeti rendszer időszakában folyamatosan bővült a gazdaság 
tevékenységi köre és nagysága, elértük a 10 ezer ha-os méretet, a 
román határig négy község és sok tanya tartozott ide. Pályafutásom 
során folyamatos kényszerhelyzetben voltam, mindig új és újabb fel-
adatok vártak rám. Ezekből a kényszerhelyzetekből számos új dolog 
született. Ha a feltételek adottak, nincs kihívás, akkor elkényelmese-
dik az ember. Ha a feladat nehéz, küzdened kell, de nem halsz bele, 
megedződsz, és erősebb leszel” – összegzi eddigi pályafutásának 
tanulságát.

„A biogáz-előállítás megvalósítása is olyan nagy ívű kihívás 
volt számomra, melynek során megvalósul a teljes természeti 
körforgás. A felhasználásra kerülő hulladékból három gazda-
sági előny származik: a környezeti ártalom csökkentése, az 
energia- és a biotrágya-előállítás.
A termelt biogáz egy részét közvetlenül tüzelésre használjuk a 
gázkazánokban, míg a nagyobb részéből villamos energiát állí-
tunk elő. A kierjesztett anyag a fermentlé, ami 4 db, egyenként 
2.260 m3 térfogatú vasbeton tárolóba és 6 db 10000 m3-es 
fóliával bélelt tározóba kerül a felhasználásig.

A biogázüzemben keletkező fermentlé kijuttatásához injektáló-
berendezést vásároltunk, melynek használatát most kezdtük el.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően hazánkban is egyre 
nagyobb mértékben használják a kierjedt fermentlevet szán-

tóföldek tápanyag-utánpótlására. Biológiai 
eredeténél fogva komplex tápanyagnak 
tekinthető, hiszen makro- és mikroelemeket, 
nyomelemeket, szerves vegyületeket egya-
ránt tartalmaz, melyek összetételét befolyá-
solják a biogáztermeléshez használt alap-
anyagok és a lebontási technológia. A nyers 
hígtrágyával összevetve a kierjedt fermentlé 
trágyázóképessége jobb a talaj tápanyag-el-
látásának biztosításához. A műtrágyákkal 
összehasonlítva a fermentlé előnye, hogy 
szerves anyagokkal dúsítja a talajt. Így a kier-
jedt fermentlé nemcsak a növényre, ill. a ter-
méshozamra van hatással, hanem pozitívan 
befolyásolja a talaj kémiai és mikrobiológiai 
tulajdonságait is. Összegezve: a biotrágya-
ként használt fermentlé hatékonyabb a nyers 
trágyánál. Rendelkezésre áll még nálunk a 
baromfitrágya is, ami egy száraz konziszten-

ciájú anyag, kijuttatása erjesztés után történhet. Célunk az, hogy a 
talaj tápanyag-utánpótlását úgy oldjuk meg, hogy ne kelljen műtrágyát 
vásárolni.

A termelés növekedését a piaci kereslet-kínálat viszonya határozza 
meg. A termék árát nagymértékben befolyásolja az inputanyagok 
beszerzési ára.

A növénytermesztés területén eddig jól ki lehetett használni a támogatás 
biztosította előnyöket. Ez a helyzet megváltozott, lecsökkent az ágazat 
jövedelemszerző képessége az inputanyagok árnövekedése okán.

Növendéküszők takarmányozása
a Bátortrade Kft.-nél

Északkelet-Magyarország egyik meghatározó mezőgazdasági vállalkozása a Nyírbátori 
Bátortrade Kft., amelynek ügyvezető igazgatója Dr. Petis Mihály, a Gábor Dénes-díj 

tulajdonosa, agrármérnök, vállalatgazdálkodási szakmérnök, címzetes főiskolai tanár.

A

A jövőt a borjúneveléssel lehet megalapozni

Dr. Petis Mihály a vállalkozás vezetője
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Az előző évben a Kft. állatállományának biztonságos tömegtakar-
mány-ellátása érdekében megnöveltük a rozsszenázs termőterületét, 
melynek jóvoltából egy évre elegendő silózott tömegtakarmány áll ren-
delkezésünkre. A másodvetésként termesztett silókukorica az, melyet 
leginkább sújtott az aszály.

Az elemi károk kivédésére az idei évben elkezdődött az öntözéses gaz-
dálkodás, jelenleg 100 hektáron valósítjuk meg a rozs mint főnövény 
és a másodvetésű silókukorica vonatkozásában.

Másik párosításunk a tritikálé mint főnövény után a cirok másodve-
tése. Az öntözéshez „hulladék” vizet használunk, 
mely a városi szennyvizet és a biogázerőművekben 
keletkezett vizet jelenti. Tervezünk 4 db 150-
200 ezer m3-es víztározót melyekből 2 db már 
elkészült, és ezeket a tél folyamán felszíni vízzel 
megtöltöttük. Ezt az elképzelést már húsz évvel 
ezelőtt célul tűztem ki, melyet most tudunk meg-
valósítani. A szálastakarmány megtermeléséhez 
500 ha nagyságú termőterületre van szüksége 
a gazdaságnak, ahol kettős termesztést terve-
zünk. A tehénlétszámot 1500 egyedre tervez-
zük fejleszteni, de amennyiben a fenntartha-
tósági feltételek kedvezően alakulnak, úgy a 
fejőstehénlétszám is elérheti az 1500 egyedet.
 
A tehénlétszám növelését saját szaporulatból 
kívánjuk megoldani úgy, hogy a növendékek 
nevelésénél, takarmányozásánál szigorú tech-
nológiát alkalmazunk, amellyel biztosítani tud-
juk a növekedéshez a magas genetikai értékekkel 
rendelkező üszőlétszámot.

A fiatal állatok sok nehézséggel néznek szembe 
életük kezdeti szakaszában. Mindenki tudja, és 

szakirodalmi adatok bizonyítják, hogy 
minden az üszőnevelésnél kezdődik, 
de sajnos ennek ellenére a legtöbb 
helyen mégis a rangsorban az üszők 
csak második helyen szerepelnek, így 
nem jut mindig akkora figyelem felne-
velésükre, ami kívánatos lenne, pedig 
ezektől az állatoktól várjuk a hosszú 
hasznos élettartamot, a nagy tejter-
melést és a gyors újravemhesülést. 
Szerencsére nálunk az üszőnevelés is 
kiemelt figyelmet kap az állat első élet-
napjától egészen az ellésig. 

Kiemelt figyelmet szentelünk a borjak 
és a növendéküszők megfelelő kom-
fortjának. Ezért nemrég fejeződött be 
az elhelyezési feltételek korszerűsítése, 
melynek eredményeként a hőstressz 
okozta termeléskiesést is sikerült a 
minimális mértékre leszorítani, biztosít-
va ezzel a növendékállatok törésmentes 
felnevelését is. A felnőtt növendékek 

tartási feltételeinek kielégítése céljából az állatok a tehenészeti telep-
től másfél kilométerre, az újonnan átadott és még épülő, hatalmas 
karámmal ellátott, korszerű istállókba költözhettek, ahol a téli és nyári 
időjárás is elviselhetőbb körülményeket biztosít számukra.

A megfelelő komfort biztosítása mellett a legfontosabb a megfelelő 
takarmányozási program kialakítása. A borjak és a növendékek takar-
mányozása több éve már az Agrofeed Kft. és ezen belül Kósa Levente 
Kelet-Magyarország régió vezetőjének javaslata alapján történik.

Az Agrofeed Kft. célkitűzése a növendéküszők felnevelésénél a ketre-
ces tartástól:
– az egészség megőrzése, 
– a bendő gyors fejlődése
– a megfelelő testtömeg-gyarapodás.
– a korai tenyésztésbevétel / megfelelő testtömeg
– a nagy takarmányfelvevő-képesség 
– az ellés utáni magas tejtermelés
– a korai vemhesülés ellés után 

Az egyedi ketreces tartás során a borjak az Agrofeed 
által forgalmazott Milky Star tejpótlót, valamint adl. 
Agrofeed granulált borjúindító takarmánykeveréket 
kapnak. A választás 3 hónapos korban történik, ami-
korra elérik a 125-130 kg-ot, és kiscsoportba kerülnek. 
A kiscsoportos tartásban tovább kapják a borjak adl. a 
borjúindító takarmánykeveréket és a jó minőségű, 
szecskázott lucernaszénát és réti szénát. Létszámtól 

függően 4-5 hónapos korban kerülnek át az álla-
tok nagycsoportba, ahol a törésmen-

tes felnevelés érdekében kiváló 
minőségű TMR-t kapnak. A TMR 
összeállítását a telepen található 
tömegtakarmányok és abrakta-
karmányok beltartalmi vizsgálata 

Nálunk az üszőnevelés kiemelt figyelmet kap

Borjúindító takarmánykeverék
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alapján az Agrofeed Kft. szakembere végzi az AMTS takarmányozási 
programmal. A TMR alapját a kevés kukoricaszilázs mellett a kiváló 
minőségű szenázsok alkotják. A telepi szakemberek Popovics Zsolt 
irányításával nagy hangsúlyt fektetnek a napi takarmányfelvétel 
ellenőrzésére, és a folyamatos kontrollal biztosítják, hogy az állatok 
előtt mindig legyen friss takarmány.

A telepen minden korcsoportnál rendszeresen ellenőrzik az növendé-
kek testtömeg-gyarapodását és a tenyésztésbevétel akkor történik, 
amikor az állatok elérték a kívánatos testtömeget, a holstein-fríz 
üszőknél ez 380-400 kg.

A telepen a választástól a termékenyítésig a növendékek kiváló test-
tömeg-gyarapodásának eredménye, hogy 12 hónapos korra elérik a 
400 kg-ot, amikor a termékenyítést biztonsággal elkezdhetjük.

Az Agrofeed takarmányozási program alkalmazásával az elléskori 
testtömeg a vemhes üszőknél eléri a 600-640 kg-ot, és a helyesen 
összeállított, üszőkori tömegtakarmány-alapú TMR alkalmazásával 
biztosítani tudjuk az ellés utáni magas takarmányfelvételt, ami a tej-
termelés növelésének és a korai sikeres vemhesülésnek az alapja.

Ezeknek a folyamatoknak a jó működéséhez elengedhetetlen az 
Agrofeed Kft. takarmányos szakembereinek és a telepi menedzs-
mentnek a folyamatos együttműködése. Fontos a tulajdonosi háttér, 
amely innovatív és pozitív hozzáállásával biztosítja a feltételeket a 
növendéküsző-utánpótláshoz, ami nélkülözhetetlen a magas tejter-
melés eléréséhez.”

Beregszászi Miklós z

Hungaro Chemicals Kft., cím:4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
Telefon: 42/508-970
E-mail: hunchem@hunchem.hu • web: www.hungarochemicals.hu

Kézenfekvő TISZTASÁG
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Bevezetés

A kolosztrum ellenanyag-tartalma az üszőborjú későbbi tejtermelése 
szempontjából meghatározó tényező. A professzionális kolosztrumke-
zelés bevezetése a telepeken nem igényel különösebb befektetést, de 
ne feledjük, hogy a borjú megfelelő indítására csak egy esélyünk van.

Hanne Skovsgaard Pedersen PhD állatorvosként végzett, nagyál-
lat-gyógyászat terén szerzett tapasztalattal és 10 év kutatói háttérrel. 
Célja az optimális borjúneveléshez kapcsolódó szakmai ismeretek 
bővítése és terjesztése. 

A coloQuick International A/S céget a Calvex A/S tulajdonosai alapították 
2015-ben. A cég kolosztrumkezelésre szolgáló eszközöket gyárt, és 
mélyreható ismereteket biztosít. A borjú életének első óráira fókuszál a 
majdani minél hatékonyabb tejtermelés érdekében.

A kolosztrum a borjú életében a legfontosabb táplálék

Az üszőborjú genetikai potenciáljának kiaknázásához és az állományban 
jól teljesítő tehén felneveléséhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő 
kolosztrummenedzsment. A táplálóanyagokon kívül a kolosztrum több-
féle biológiailag aktív hatóanyagot is tartalmaz, beleértve az immun- 
globulinokat. Számos kísérletben igazolták, hogy a kolosztrumban lévő 
anyagok pozitív hatással vannak a borjú szervezetére, illetve a tehén 
későbbi életére.

A kolosztrumban lévő anyagok az aktív immunitás kialakításán kívül 
energiát és építőköveket biztosítanak a létfenntartáshoz, illetve a növeke-
déshez. A biológiailag aktív hatóanyagok befolyásolják az anyagcserét és a 
hormonelválasztást, emellett a fehérjeszintézis és a sejtképződés serken-
tése révén támogatják a szövetek és a szervek növekedését. A kolosztrum 
elősegíti a bélnyálkahártya fejlődését és az immunglobulinok, táplálóanya-
gok felszívódását, ezzel is pozitívan befolyásolva a borjú növekedését.

A borjú antitestek nélkül születik, ezért a kolosztrumban lévő ellen- 
anyagok alkotják a születés utáni első hetekben a borjú védekezőrend- 
szerét, mielőtt beindulna a borjú saját immunglobulin-termelése. 
A kolosztrum jelentős mértékben befolyásolja a borjú egészségét és 
testtömeg-gyarapodását a születést követő első hónapok során. Az erre 
irányuló kísérletek azt találták, hogy az optimális kolosztrumkezelés 
és a későbbi magasabb tejhozam között közvetlen összefüggés van, 

a kolosztrum tőgyfejlődésre és a későbbi tejhozamra gyakorolt pozitív 
hatásának köszönhetően.

Termelési és gazdasági hatások

A borjúkorban elszenvedett hasmenés vagy légzőszervi megbetegedés 
negatívan befolyásolja a későbbi tejhozamot, az egészségesen felnövő 
állat viszont a későbbiekben több tejet termel. A borjú jó teljesítménye 
azt jelenti, hogy korábban eléri az első termékenyítéshez és elléshez 
szükséges méretet és fejlettséget. A korábbi első termékenyítés mellé 
társuló hosszabb hasznos élettartam növeli a tehén életteljesítményét és 
a telep gazdasági hasznát.

Az 1-es táblázatban 4 különböző forrásból származó kísérleti ered-
mények láthatók, amelyekben az optimális kolosztrumkezelés becsült 
gazdasági előnyeit vizsgálták. A körülmények és a számítási módok 
eltérőek voltak, különböző termelési paramétereket vettek figyelembe, 
és a számított nyereség is változó.

Mind a négy kísérletben jelentős gazdasági hasznot vártak az opti-
mális kolosztrumkezeléstől. A két legfontosabb tényező a hosszabb 
hasznos élettartam és a megnövekedett tejhozam volt. Az M. Campos 
által 2015-ben végzett számítás az első és a második laktációban mért 
tejhozam-növekedésen alapult, a laktációk számával korrigálva. Ezzel 
a módszerrel a többihez képest magasabb lett a kalkulált gazdasági 
haszon (243 EUR/tehén/év). Ha a tehén hasznos élettartama is megnö-
vekszik, akkor ez a becslés valóságos lehet.

1 Többletnyereség: 0,19 EUR/kg tej 
2 coloQuick International A/S által végzett SimHerd modellszimuláció 
3 Az alacsonyabb mortalitásnak és a kevesebb kezelési költségnek 
köszönhető összesített pénzügyi megtakarítás.

Az optimális kolosztrumkezelés 
a termelésben is sikereket eredményez

A szilárd szervezettel és hosszú élettartammal rendelkező tehenek 
bekerülése az állomány összetételét is megváltoztatja: több lesz a 
magas termelésű, több laktációt megérő tehén, az átlag tejtermelés is 
emelkedni fog (2. ábra). A tejelőállományba bekerülő, magasabb szinten 
termelő tehenek 600 kg-mal is javíthatják az átlagos tejhozamot.

NEM MINDEN ARANY FÉNYLIK
A PROFESSZIONÁLIS KOLOSZTRUMKEZELÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI



www.tejgazdasagiszemle.hu 19

A gazdasági többlethaszon mértékét abból a szemszögből is meg kell 
vizsgálni, hogy a kolosztrumkezelés optimalizálásához szükséges befek-
tetés az állomány szintjén minimális. A felnevelés költsége körülbelül 
1350 EUR üszőnként (Clausen 2014.), a professzionális kolosztrumkeze-
léshez szükséges befektetés ennek mindössze 0,5%-a (4. ábra).

Összefoglalás

A borjú születésekor nem rendelkezik megfelelő immunrendszerrel, 
ezért az egészsége nagy mértékben függ az első kolosztrumon keresztül 
megszerzett anyai antitestektől. A borjú életben maradásának egyik kulcs-
fontosságú tényezője a kolosztrumitatás a megfelelő minőségben (IgG 
minimum 50 mg/ml), mennyiségben (4 liter holstein, 3 liter jersey borjú 
esetén), időben (lehetőleg 1 órán belül, 24 órán belül pedig további 2 liter) 
és higiéniával (összcsíraszám max. 100 000 cfu/ml, coliform csíraszám 
max. 10 000 cfu/ml). *cfu = colony forming units (telepalkotó egység). 

A kolosztrumitatással kapcsolatos egyik probléma az, hogy nem 
minden tehén ad megfelelő minőségű föcstejet. A másik gond az, hogy 
a borjaknak csak nagyon kis hányada kapja meg a megfelelő időben a 
szükséges mennyiségű kolosztrumot. A hagyományos módszerrel történő 
kolosztrumitatás révén a borjak immunstátusza nagy szórást fog mutatni. 
A coloQuick rendszer alkalmazásával viszont ki tudunk alakítani egy ellen- 
őrzött minőségű és mindig rendelkezésre álló kolosztrumraktárat, amely 
az összes borjú számára egységesen magas szintű indulást biztosít. 

A rendszer alapja, hogy a kifejt kolosztrum minőségét ellenőrizni kell 
(pl. refraktométerrel: BRIX 22% jelent 50 g/liter IgG immunglobulin-tar-
talmat). A jó minőségű föcstejet higiénikus tasakban és kazettában 
minél gyorsabban le kell hűteni, vagy kíméletesen, az immunglobu-
lin-tartalmat megőrizve pasztőrözni kell, és ezután lehűteni. A koloszt-
rumot fagyasztóban kell elhelyezni és tárolni.

A borjú születése után a borjú körüli teendők elvégzésének ideje 
alatt a kolosztrumot tartalmazó kazettát a vízfürdőbe kell helyezni. A 
coloQuick kiolvasztóegység 20 perc alatt az ellenanyagszintet lehető 
legnagyobb mértékben megőrző, kíméletes eljárással teljes mértékben 
kiolvasztja, és itatási hőmérsékletre melegíti a kolosztrumot. Ezután 
itatható a borjúval a kolosztrum. A coloQuick rendszer zárt technológiája 
biztosítja a kolosztrum megfelelő minőségét és higiéniáját.

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. Az általunk forgalmazott 
gépekhez, berendezésekhez teljes körű szervizhálózatot és alkatrész- 
ellátottságot biztosítunk.

Szakirodalom: https://www.intermix.hu/coloquick.html

Írta: Hanne Skovsgaard Pedersen, állatorvos, PhD, 
coloQuick International A/S z

   Fordította: Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft. z

Professzionális kolosztrumkezelő rendszer Dániából

A ColoQuick-rendszer és a Sprayfo borjú tejpótló tápszerek 
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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cég jogelődje az 1949-ben alakult 
termelőszövetkezet volt, mely átfog-
ta a mezőgazdasági termelés széles 

palettáját. Volt itt nyeregüzem, csokikészí-
tő üzem, paradicsomfeldolgozás stb., ekkor 
még Galgamenti Szövetkezet néven műkö-
dött a társaság. A rendszerváltáskor megtör-
tént a profilváltás, így ma már csak szántó-
földi növénytermesztéssel és tejelőszarvas-
marha-tartással foglalkozunk, és 2013-tól 
kft. formában működünk, cca. 2800 ha-t 
művelünk, illetve integrátori tevékenységet 
folytatunk a területen. Tejelő tehenészetünk 
állománya holstein-fríz fajtájú. Jelenleg 700 
egyed körül van a tehénállomány. Azok sza-
porulatával együtt a teljes állatlétszám 1400 
körüli. Az istállók egy része a 70-es, illetve a 
90-es években épült, de van néhány modern 

is, ami az utóbbi években épült, ezek már 
klimatizáltak, és takarmányterelő robottal 
vannak ellátva. Van egy nyertes pályázatunk 
egy 550-es befogadóképességű, fejőrobotos 
istállóra, illetve két meglévő istálló fejőrobo-
tos fejlesztésére. Fejlesztési célunk az, hogy 
az egész istállórendszert fejőrobottal szerel-
jük fel. A stresszmentes környezet kialakítá-
sától azt várjuk, hogy ezzel is növelni tudjuk 
majd a termelt tej mennyiségét. A jelenlegi 
helyzetben, mikor megdrágultak az állattar-
tás feltételei és a beruházás költségei, nem 
tervezzük az állomány létszámának növelé-
sét. Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolunk 
a Naszálytejjel, kik feldolgozzák a gazda-
ságban megtermelt tejet. Az elmúlt év volt a 
vízválasztó a tej átvételi árát illetően, amikor 
is a 110 Ft-os átvételi árat sikerült 150 Ft-ra 

Takarmánykeverő-kiosztó kocsi 
a Galgamenti Mezőgazdasági Kft.-nél

A cég ügyvezetője, Csintalan Zoltán tájékoztatása alapján betekintést kaptam 
a tejtermeléssel foglalkozó gazdaság fontosabb gazdálkodási kérdéseit illetően. 

Kiderült, hogy az elmúlt 15 évben folyamatos rálátása és befolyása volt a vállalkozás 
fejlesztésére, javaslatai, döntései hozzájárultak annak eredményes fejlődéséhez. 

A

Csintalan Zoltán ügyvezető igazgató

Strautmann (SF 1702) önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi
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feltornázni. Ez önmagában szép eredmény, de sajnos beárnyékolják 
a megnövekedett termelési költségek és a termelési feltételek rom-
lása, nem is beszélve az aszály okozta kivédhetetlen körülményekről, 
amelyek a fehérjehordozók árának további drasztikus emelkedésében 
nyilvánulnak meg. Úgy próbálunk takarékoskodni, hogy amit eddig 
használtunk, például az ásványi anyagokat vagy toxinkötőket, most 
nem használjuk, kivettük a receptúrából. A rozsszenázs még viszony-
lag jól sikerült, egy idősebb lucernatáblánk nagy része kiszáradt az 
első kaszálás után, ugyanígy az új telepítésűeket is ez a veszély 
fenyegeti. Az idei évre rendelkezésre áll a silózott tömegtakarmány, 
a jövő esztendőre pedig az aszály sújtotta kényszersilózott kukori-
caszárból lesz siló, melynek tápanyagtartalmát abraktakarmánnyal 
kell majd pótolni. Ahhoz, hogy a tehenészet számára a megfelelő 
mennyiségű takarmányt biztosítani lehessen, csökkenteni kell az 
árunövény értékesítését, így gazdaságunkat mindenképpen anyagi 
kár, bevételkiesés éri. A tehenészet fejlesztésében hangsúlyos szere-
pet kap a modernizálás, az épített új istállóba robotfejőgépeket fogunk 
beállítani. Ez ugyan nem csökkenti a humánerőforrást, de mindenkép-
pen kvalifikáltabb munkaerőt igényel, mely valószínűleg vonzóbb lesz 
a mai fiatalok számára.

A mostani helyzetben, amikor takarmányszűke van, még inkább 
szükséges annak figyelembevétele, hogy a takarmány jó minőség-
ben, veszteség nélkül kerüljön az állatok elé. Egyre hangsúlyosabbá 
válik a professzionális takarmányozás. A takarmányfal megvágásánál 
érvényesülni kell annak a követelménynek, hogy minél kevesebb 
felületen érintkezzen az a levegővel. Folyamatosan ellenőrizzük azt, 

hogy az állatok elé a kiszámolt mennyiség az előírt minőségben jut-e 
el. A Strautmann önjáró etetőkocsik megfelelnek ezeknek a követel-
ményeknek, így azt eredményesen használjuk, immár hatodik éve. 
Nálunk nagy igénybevételnek van kitéve a takarmányozókocsi, de jól 
bírja a terhelést, üzembiztos a működése. Vásárlásakor az is szempont 
volt, hogy a részben Magyarországon történő gyártás révén a zökkenő-
mentes alkatrész-utánpótlás biztosítva legyen. Értékelni tudtuk a tech-
nikánál, hogy masszív a felépítése, minden fontosabb alkotórészéhez 
könnyen hozzá lehet férni, illetve egy esetleges meghibásodásnál kézi 
munkaerővel ki lehet üríteni belőle a takarmányt. Nagyra értékeltük 
azt a segítőkész gesztust, hogy amikor az előző etetőkocsink meg-
hibásodott, ugyan várni kellett az új leszállítására, de erre az időre 
a Strautmann cég teljesen ingyen kölcsönzött egy másikat, így nem 
történt zavar az állatok etetésében.

Egyedüli „negatív” dolog, hogy John Deere motorral van szerelve, amit 
saját márkaszerviz lát el, és az ötödik évben többször volt szükség 
a beavatkozásra. Az azt megelőző időszakban szinte meghibásodás 
nélkül, jelentősen kisebb szervizköltséggel teljesített a kocsi, mint az 
előző etetőkocsink.

A tehenészet legfontosabb, kulcsszerepet betöltő gépe az etetőkocsi, 
miután minden naptári napon 8-10 üzemóra erejéig használni kell, 
nélküle megállna az élet a tehenészetben. Ezért olyan fontos, hogy 
megbízható és hatékony legyen, mint egy Strautmann.

BEMI z

Silófal marása
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legutóbbi hét év alatt az osztrák tejkibo-
csátás 3-3,2 millió tonnáról 20 százalékkal 
növekedett, és jelenleg évi 3,8 millió tonna 

körül mozog, miközben a fejőstehén-állomány 
1 százalékkal csökkent. Ez annak eredménye, 
hogy az egy tehénre jutó tejhozam 7.300 kg-ra 
emelkedett. 

A tejtermelés főleg családi kisgazdaságokban 
folyik, egy gazdaságra 20 tehén jut, ami sokkal 
kevesebb a nagy tejtermelő országok átlagá-
nál, bár az átlagos tehénlétszám folyamatosan 
növekszik, ami a kisüzemek lemorzsolódásá-
val jár együtt. Tejtermékekből Ausztria önellátási 
szintje 170 százalékot tesz ki, ezért az évente 
előállított tejmennyiségnek mintegy felét (több-
nyire feldolgozott formában) exportra értékesíti, 
és ebből a 2021. évben 1,36 milliárd euró árbe-
vétele származott. A legnagyobb felvevőpiacokat 
Németország, Olaszország és Görögország képezi 
(a három ország együtt 80%-kal részesedik az 
osztrák exportból). Korábban Kína is az osztrák 
tejtermékek jelentős vásárlói közé tartozott, de a 
koronavírus-járvány és a világkereskedelmi lán-
cokban bekövetkező törések révén vásárlásai 
minimálisra csökkentek.

Érdekes módon a holstein szarvasmarhafajta 
kevésbé dominál az osztrák tejtermelésben, mint 
a nagy európai tejtermelő országokban. A tej ter-
meléséhez viszonylag nagyobb számban tartanak 
lapályfajtákat, borzderest, pinzgauert és jersey faj-
tákat, miközben a kettős hasznosítás más európai 
országokhoz viszonyítva kevésbé különül el.

A tejelő tehenek legfontosabb takarmányát a 
legelőfű (egy tehénre egy hektár legelőt számítva) 
mellett a széna és a szilázs, illetve a szeszgyártási 
törköly (DDGS) képezi, abrakként pedig kukoricát 
vagy valamilyen gabonát kapnak. A legfontosabb 
azonban, hogy a takarmányt az állattartók vagy 
saját maguk termelik meg, vagy pedig az adott 
körzetből vásárolják, és többéves kapcsolatot tar-
tanak annak előállítójával. Így biztosítható, hogy a 
fejőstehenek, az osztrák élelmiszer-kódex előírásai 
szerint, abszolút egészséges és számukra legjob-
ban megfelelő takarmányt kapjanak. Kiegészítő, 
igazoltan GMO-mentes tejelőtakarmányt a gazdák 
csak minőségi bizonyítvánnyal vásárolnak.

Az osztrák gazdák fedezték fel, és főleg ők 
használják ki az úgynevezett „szénatej” előnyeit. 
Több évvel ezelőtt indult el az a mozgalom, amely 

az igazoltan csak szénával és abrakkal (szilázs 
nélkül) etetett tehenek tejét magasabb értékűnek 
ismeri el. Az ilyen tejért a piac kg-onként 4-6 cen-
tes felárat fizet, ami a belőle készült termékeknél 
is érvényesül.

Az évente előállított tejnek mintegy 90 száza-
léka kerül ipari feldolgozásra, a többit a termelők 
maguk fogyasztják el, vagy a lakossági piacokon 
értékesítik. A tej feldolgozását és forgalmazását 
több országos nagyvállalat szervezi, ezek közül 
messze a legnagyobb a Berglandmilch, amelynek 
a 2020. évi forgalma 970 millió euró volt. Utána 
a NÖM AG jön 400 millió eurós, majd sorban 
a Salzburg Milch, a Rupp AG és a Gmunder 
Milch következnek, jóval szerényebb forgalommal. 
Ezek a vállalatok több száz, korszerűen felsze-
relt tejüzemet működtetnek. Az előállított tejből 
a feldolgozóüzemek évente 37.000 tonna vajat 
állítanak elő, az országban forgalmazott vajnak 
azonban mintegy 30 százaléka importból szárma-
zik. Emellett Ausztriában évente 190.000 tonna 
körüli mennyiségű sajtot gyártanak. A legismer-
tebb osztrák sajtok a Glundner Käse, a Pinzgauer 
Bierkäse, a Tiroler Almkäse, a Tiroler Graukäse 
és a Vorarlberger Bergkäse. A tipikusan osztrák 
sajtok mellett több külföldi márkát is gyártanak, 
és fogyasztanak (a márkatulajdonossal történő 
megállapodás alapján).

FŐZŐSAJTOK a Glundner Käse és az Abgesottener 
Käse: ömlesztett sajtféléknek tekintik a főző-
sajtokat, pedig más a készítésük. Aludttej vagy 
oltós túró megolvasztásával készítik, konyhasó, 
köménymag, néha ömlesztősó adagolásával. A 
zsír és a szárazanyag beállításához adhatnak 
hozzá vajat, vajzsírt vagy sovány tejet. Lehet 10% 
és 60% között a zsír a szárazanyagban, ez hatá-
rozza meg a kenhetőséget.

SÖRSAJTOK: Pinzgauer Bierkase, Pinzgaui sörsajt, 
a tennengaui alpesi sajtok, friss zöldeket legelő, 
télen friss szénával táplált tehenek tejéből készülő 
flachgaui sajtok, lungaui kecskesajt-különleges-
ségek – a választék roppant széles. 

       
Salzburgerland Tourismus fotók 

 

TIROLI ALMKASE, régi fajtája a GRAUKASE 
SZÜRKESAJT. 

A Graukäse az osztrákok nemzeti sajtja, de 
már egyre kevesebb helyen készítik. Ez elvi-
leg egy élesztős, penészes, érlelt túrósajttípus. 
Régi paraszti, tejgazdasági sajt, majdnem úgy 
készül, mint a sima savanyított túró, csak extra 
élesztőgombákat adnak hozzá, a túrótörmeléket 
sózzák, fűszerezik, majd jól formába préselik, és 
melegben érlelik 18-20 fokon, 2-3 hétig. Eleinte 
az élesztő szaga elég erőteljes, majd penészek 
is megjelennek a sajt felszínén (ezért is hívják 
szürke sajtnak), a külseje kiszárad, a belseje pedig 
tovább érik. 1-2 hónapos érlelés után fogyasztják, 
általában kenyéren magában vagy leöntve tök-
magolajjal. 

HEGYI SAJTOK /BERGKASE/ vagy ALMKASE (az 
alm jelentése: hegyi tehenészet, kis kézi sajtgyár-
tással).

A Bergkäse (hegyi sajt) fajtái általában kemény 
sajtok, frissen fűszeres és erős nyers tejből készít-
ve. Magas zsírtartalmuk miatt különösen alkalma-
sak a rostélyos húsok sütéséhez, mivel a bennük 
levő zsírtól ropogós, aranybarna kéreg képződik. A 

Ausztria tejgazdaságáról hét évvel ezelőtt közöltünk egy rövid ismertetést, a 2015. évi 
májusi számban. A tejtermelés az osztrák mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata 
maradt, amely évente 1,4 milliárd eurós értékkel és 3,8 millió tonna nyerstej előállításával 
az ország mezőgazdasági termelési értékének 18%-át adja, miközben közvetlenül a terme-
lésben 26.000 embernek biztosít megélhetést. A tejtermelés kiemelt gazdasági jelentősége 
egyenesen következik az ország természeti adottságaiból és domborzati viszonyaiból. Az 
ország területének 38%-a erdő, 24%-a rét és legelő, 20%-a szántó és gyümölcs, 17%-a 
terméketlen. Szántóföldi termesztésre főleg az ország északi és keleti peremvidékein, 
illetve a hegyek közé ékelődve nyílik lehetőség.

Ausztria tejgazdasága

A

Glundner sajt vajas kenyéren

A pinzgaui sörsajt, a tennengaui 
és a grossarli-völgyi alpesi sajtok 
és a lingaui kecskesajt

Hagyományos osztrák ételekbe főzik
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hegyvidéki sajtok állaga gyakran ingadozik a fél-
kemény és a kemény sajt között. Ahhoz, hogy egy 
sajtot hegyi sajtnak lehessen nevezni, meg kell 
felelnie a német sajtrendelet normáinak. A „hegyi 
sajt” kifejezés elsősorban a gyártás két tényezőjé-
ből fakad: egyrészt ezt a sajtot mindig hegyvidéki 
térségben készítik, másrészről a tejelő tehenek 
takarmányának körülbelül háromnegyed részben 
hegyi területekről kell származnia. Ez garantálja, 
hogy a szóban forgó tehenek sok zöld füvet kaptak 
(sok gyógynövénnyel és magas tápértékkel), ami 
tükröződik a sajt ízében. 

      

A nagy Alm Bergkäse, avagy az igazi hegyi sajt:
Igazi nagy, 30+ kg-os hegyi sajtot fent a hegyen 

csak pár sajtkészítő csinál, ők is inkább akkor, 
ha lehetőségük van arra, hogy télen máshol 
érleljék, mivel a sajtoknak nem tesz jót, ha télire 
gondozatlanul fent maradnak a hegyen. Ilyenkor 
gyakorlatilag hibernálódnak, és megállnak az érési 
folyamatok. 

A nagy hegyi sajtokat nyers tejből készítik 
rézüstben, általában olyan 30 kg-os méretben. 
Ezek készítésének jellegzetessége az alvadék 
úgynevezett „égetése”, amit a fogyasztók nem 
mindig ismernek. Ilyenkor az alvadékot gyors 
kavarás mellett akár 50-54 °C fokig is melegítik. 
Ezáltal az alvadék nagyon kis szemű (lencse 
nagyságú), morzsalékos állagúvá válik, majd a 
savó alatt ruhával összefogják a sajtalvadékot, és 
emelőszerkezet segítségével emelik ki a kádból. A 
ruhában lévő alvadékot formába gyúrják, és egy 
napig préselik, majd legalább 3-4 napig áztatják 
sófürdőben. Ezután az érlelőben sós vízzel mos-
sák, és bedörzsölik rúzsflórával, ami a tipikus illa-
tát és aromáját eredményezi. A sajt tésztája zárt, 
enyhén rugalmas, esetleg pár érési lyukat lehet 
felfedezni benne. Léglyukak, formátlan és sok 
érési lyuk, repedések mind sajthibának számíta-
nak, és általában a tej nem megfelelő minőségére 
utalnak. Egy jó hegyi sajt fiatalon enyhén diós, 

édes ízű, ruganyos állagú, majd az érés során 
szárazabbá, törhetővé válik.

A kis Almkäse: A legtöbb oberlandi hegyi 
üzemben nem igazi nagy hegyi sajtokat gyárta-
nak, hanem inkább helyi félkemény Schnittkäsét, 
főleg felszíni rúzsflórás érleléssel. Az ilyen sajtok 
általában és 5 kg közötti kerek, röglyukas, két-há-
rom hónapig érlelt, enyhén pikáns illatú és ízű, 
félkemény fajták. A sajtok készítési módja nincs 
megszabva vagy levédve, ezért szinte minden 
hegyen egy kicsit másképp csinálják, főleg a 
gazdák és a vásárlók igényei alapján.

A hegyi sajtot azonban nemcsak az idilli alpe-
si legelőn készítik, amely társul a nevével, de 
származhat egy nagy tejüzemből is. A lényeg az, 
hogy a hegyi sajtot előállító tejterület egy hegyvi-
déki régióban található. Kizárólag az „Allgäu hegyi 
sajt” megjelölés áll oltalom alatt, és kizárólag az 
Allgäuban előállított sajtok nevezhetők így. 

FORALBERGER BERGKASE: A kézműves sajtké-
szítők közé tartozik a vorarlbergi Montafonban élő 
Ganahl család is. A hegyi gazdaságukban termelt 
tejet saját alpesi sajtműhelyükben dolgozzák fel, 
és készítenek belőle a régióra jellemző Sura Kees 
sajtot, ami 30 évvel ezelőtt még a szegény ember 
sajtjának számított. Ma újra reneszánszát éli, és 
fűszeres ízével sokak kedvencének számít. 

Az utóbbi években Ausztriában gyors ütemben 
fejlődött a különböző (gyümölcsökkel és zabpe-
hellyel ízesített) joghurtok gyártása, amelyeknek 
éves kibocsátása 2021-ben már elérte a 258.890 
tonnát, de ezzel az ország az EU-ban csak a 
hetedik helyet foglalja el, mivel ez a mennyiség a 
német és a francia termelésnek nem egészen az 
egynegyedét teszi ki. Az osztrák joghurtfogyasz-
tásban is jelentős súllyal szerepelnek a külföldi 
márkák. Néhány évvel ezelőtt viszont az osztrá-
kok egy különleges, egészségmegőrző joghurtot 
hoztak létre, és dobtak piacra kiskorú gyerekek 
számára.

Az osztrák tejtermelés másik különlegessé-
gét, az alpesi tejet (Alpenmilch) a magashegyi 
legelők szolgáltatják, bár ez tulajdonképpen a 
természet ajándéka, és az alpesi országokban 
mindenütt ismert. Nem pontos az a megállapí-
tás, hogy a magas hegyeken nem lehetséges 
a növénytermesztés, a nyár kivételével hófödte 
magas hegyek fennsíkjain ugyanis évente néhány 
hónapon keresztül elfogadható fűhozamú legelők 
találhatók, amelyekre Ausztriában évente, hagyo-
mányosan közel 70.000 szarvasmarhát (főleg 
fejőstehenet) hajtanak fel, juhokkal és kecskékkel 
együtt. Ezeknek az állatoknak a nyári takarmá-
nyát szinte kizárólag a takarmányfű vagy annak 
lekaszált szénája képezi, amely kis kiegészítéssel 
elegendő a megfelelő tejhozamhoz. Az alpesi 
tej nagy részéből különböző sajtokat készítenek, 
amelyeket viszonteladók felé óriási korongokban 
értékesítenek.

A szénatej és az alpesi tej, illetve az azokból 
készült termékek kedvező étrendi és egészség-
megőrző hatása tudományosan bizonyítva van, 
ezért azok magasabb áron értékesíthetők, és 
termelőik számára többletjövedelmet biztosíta-

nak. Sajnos az utóbbi időben az alpesi legelők 
biztonsága a farkasok elszaporodása miatt állami 
támogatással is nehezen garantálható, és ezért 
évről-évre kevesebb állatot hajtanak ki a legelőkre.

Az osztrák tejgazdaság különös erőssége az 
állattartók és a tejtermelők öntudata és társadalmi 
megbecsülése is. Míg Magyarországon a paraszt-
gazdaságokat megöröklők többsége igyekszik 
menekülni az istálló szennyétől és bűzétől, nyu-
gati szomszédunknál a tejhasznú szarvasmarha 
tenyésztői nem szégyellik a foglalkozásukat, sőt 
büszkék az állataikra. Ezt igazolják többek között 
a feldíszített tehenekkel történő tavaszi kihajtások, 
valamint a tejtermelőknek juttatott állami támoga-
tások és kitüntetések.

                     

Ugyanezt segíti a tejkirálynő-választás vagy a tej-
szövetkezeti nyereség visszaosztása, amelyekről a 
hét évvel ezelőtti számban írtunk.

Ausztriában az egy főre jutó tejfogyasztás 
viszonylag alacsony, évi 75 kg körül mozog, és az 
utóbbi években enyhe, de folyamatos csökkenése 
figyelhető meg, ami több okra vezethető vissza. 
Ezek közül a legfontosabb a növényi tejhelyette-
sítők (szója-, mandula- és rizsitalok), valamint a 
jeges teák és a gyümölcsalapú italok robbanássze-
rű térhódítása. Ez a folyamat főleg azért veszélyes, 
mert csökkenti az előállítható termelési értéket, és 
emellett a közvetlen termelésben, illetve a kap-
csolódó ágazatokban munkahelyek megszűnését 
vonja maga után. A csökkenést elméletileg új 
exportpiacok keresésével lehet mérsékelni.

A tehéntejen kívül az országban tartott 400.000 
juh évente 11.400 tonna tejet termel (egy anyajuh 
fejési átlaga 407 kg), bár nem ez a hasznosítás fő 
iránya. Emellett a mintegy 100.000 fős kecskeállo-
mány éves tejtermelése 25.400 tonna körül mozog. 
Az A-vitaminokban és ásványi anyagokban külö-
nösen gazdag kecsketej egyre nagyobb hányadát 
a gyermektápszerek előállításában hasznosítják.

Összefoglalva: Megállapíthatjuk, hogy Ausztria 
tejgazdasága hét év alatt sokat fejlődött, kihasz-
nálva az EU-s tejkvóta megszűnését. Emelkedett 
a tejtermelés mennyisége, és a minősége is 
javult. A sajtüzemek is gyártják a hagyományos 
hegyi sajtokat, a magashegyi legelőkön termő fűre 
alapozott tehenek tejéből. Úgy gondoljuk, érdemes 
volt aktualizálnunk és áttekintenünk az osztrák 
tejgazdaság hétéves fejlődésének mibenlétét. 

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Nagy hegyi sajt alvadékának kiemelése 
rézüstből

Fekete hegyi sajt

Ünnepélyes felhajtás a magashegyi legelőre
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ndrás, aki a tehenészetért felelős ügy-
vezetője a cégnek, rövid történeti átte-
kintést adott gazdaságuk fejlődéséről. 

Elmondta, hogy a szövetkezeti gazdálkodás 
idején jól működő gazdaság sok változtatá-
son ment keresztül, mindeközben változott 
területi nagysága és elnevezése is. A térség 
egyik legnagyobb foglalkoztatója volt, több 
mint három és félezer alkalmazottal. A 80-as 
években a lucernamag-előállító tevékenysége 
kapcsán lett ismertté. Az üzemben a lucerna 
szárításához – valószínű országos viszony-
latban elsőként – napelemmel előállított hőe-
nergiát használtak. Az adott korban tredinek 
számított, hogy mindenféle, a mezőgazdasági 
tevékenységhez nem köthető üzemágat is 
működtettek (bőrdíszművesség, varroda stb.). 
A szövetkezet életében meghatározó szerepet 
játszott az állattenyésztés, melyet híven tükröz a 80-as évek elején áta-
dott, az akkori korban igencsak korszerűnek számító tehenészeti telep. 
Az istállók 140 férőhelyesre voltak tervezve, és az uralkodó szélirány 
hossztengelyére lettek tájolva, két felhajtóúttal lettek ellátva, melyek 
az istállóra merőleges elrendezéssel készültek. A takarmányozás, a 
lucernaszéna és az abrak kiosztása kézi erővel történt, később, amikor 
a siló etetése is részévé vált a takarmányozásnak, a gépesítés is teret 
hódított. A tehenek az ellető kivételével már akkor is szabadtartásos 
módban voltak elhelyezve. A marhalétszám nagysága 1982-től 1990-ig 
közel azonos volt, mintegy 1100 anyatehén és szaporulata, tehát egy 
nagy tehenészetről beszélhetünk. A fokozatosan teret hódító erjesztett 
silótakarmány etetése mellett még egy jó darabig a szénarácsokban 
elhelyezett lucernaszéna is a kínálatban szerepelt. Majd 1990-től csök-

kent a fejt egyedek száma, és növekedett a 
fejt tej mennyisége, a 18 literes fejési átlag 
2016-ra már 24 liter lett. 

A Dunatáj Mg. Kft. 2017-től új irányelvek men-
tén kezdett el gondolkodni, amely elindította a 
gazdaságot egy nagyobb fejlődés útján.

„A szakmai és stratégiai célok, feladatok, 
irányelvek meghatározóak egy cég életében, 
főleg ha egy mezőgazdasági vertikumról van 
szó, ahol számos dolog (éghajlat, szakképzett 
munkaerő) nehezítheti a lineáris fejlődést és 
a kiszámíthatóságot. Azt gondolom, jól tük-
rözi azt a fejlődést, amin keresztül mentünk 
az elmúlt évek során, hiszen 7 évvel ezelőtt 
az átlag laktációs termelésünk 8300 kg volt 
egyedenként, mára már megközelíti a 12000 
kg-os szintet, amely az élmezőnybe emeli a 

gazdaság termelési mutatóit. Ehhez a fejlődéshez az áldozatos munkán 
túl elengedhetetlen egy kiváló szakmai és minőségi termékeket előállító 
takarmányozási cég, melyre rá is találtunk már a kezdetkor a Vitafort Zrt. 
személyében. Munkánkat minden téren odaadóan, teljes mellszélesség-
gel támogatva segítik, amely egy nagy érték a mai világban. Köszönet 
érte! Kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk az állataink komfortjára, 
gondolok itt az egyedenkénti nagy férőhelyre, a megfelelő hűtés és 
szellőztetés biztosítására. A növendéknevelésre különösen nagy gondot 
fordítunk, hiszen a jövő termelő nemzedéke biztosítja számunkra a 
folyamatos fejlődést. Keresik a tenyészüszőinket, mert azok jó teljesít-
ményt igazolnak vissza. Több tehenészetből visszajárnak ide üszőket 
vásárolni. Sok időt fordítunk a tenyészbikák kiválogatására, melyet 
szigorú kritériumok mentén, párosítási tervnek megfelelően végzünk.

A magunk részéről arra törekszünk, hogy minél több tápanyag 
legyen a fogyasztóhoz kerülő termékben, ennek megfelelően szer-
vezzük a takarmányozást. Ezért is kapcsolódtunk be 2020-ban a len-
magalapú, Bleu-Blanc-Coeur szövetség által felügyelt takarmányozási 
programba. Önmagában nemcsak a tejtermék beltartalma (tejzsír, 
tejfehérje) magasabb, de kevésbé ingadozik azok értéke. Magasabb a 
tejben az Omega 3 zsírsavtartalom, amely természetes forrásként, tej-
termékek formájában kerülhet be az emberi szervezetbe. Az általunk 
megtermelt tej beltartalmát folyamatosan ellenőrzik, és kiértékeljük, 
ami egy megnyugtató dolog mind a termelő, mind a fogyasztó számá-
ra. További hasznos tulajdonságai közé tartoznak ezen takarmányo-
zási módnak az alacsony metángáz-kibocsátás és az, hogy megnöve-
kedett az állatok termelésben eltöltött, hasznos élettartama, mivel az 
emésztési funkciók jobban működnek. Ennek eredőjeként a laktációs 
átlag nálunk eléri a 2,4-es értéket. Ezek figyelembevételével tudjuk az 
állomány pótlását megszervezni, mely kedvező irányba tudja a költ-
ségszintet befolyásolni. A lenmag a rozsszenázzsal annak magas rost-

Dömsöd nagyközséget Pest megye délnyugati részén, a Ráckevei járásban, 
a fővárostól 50 km-re találjuk meg. Ebben a faluban működik a Bak Gábor és fivére, 

Bak András által vezetett Dunatáj Mezőgazdasági Kft., melynek profilja 
az árunövény-termelés és tejelő tehenészet üzemeltetése.

Csodatej Dömsödről

A

Bak András, ügyvezető

Rendszeresen ellenőrizzük a TMR minőségét
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tartalma okán nagyon nyerő párost hoz létre, mely 
elősegíti a bendőtartalom hatékonyabb feltárását, 
ami előnyösen hat az állat kondíciójára is, ezáltal 
a hőstressz okozta megterhelést is jobban viselik. 
A hőstressz kivédésére az etetőút mentén zuhany- 
zófejeket szereltünk fel, melyeket folyamatosan 
üzemeltetünk, ezzel is elősegítve a párologtatást, 
illetve a testhőmérséklet csökkentését. 

Jelenleg az állomány 500 anyatehénből és annak 
szaporulatából áll, melyből 450 holstein-fríz és 50 
a magyar tarka. Az idén megkaptuk a működésünk 
során  (Juliska nevű tehenünk) második, 100 ezres 
díjazását.

A tejet tőlünk a Tolnatej veszi át, kik nagyra érté-
kelik a lenmagalapú etetés jóvoltából magas bel-
tartalmi értékű tejünket. Előkészületben volt annak 
megszervezése, hogy ezt a tejet külön kezeljék, 
hogy az eljusson a fogyasztókhoz, de az időközben 
ránk törő pandémia miatt erre nem kerülhetett sor. 
Ennek ellenére azt mondom, hogy elégedettek vagyunk a termeléssel, 
mert mindent elkövetünk a magasabb minőségű tej előállítása érdeké-
ben, még akkor is, ha ez magasabb ráfordítást igényel.”
 
A gazdaság bemutatása után András áttért a mostani, aktuális dolgok 
véleményezésére, mikor azt mondja, szkeptikus vagyok a tejgazdaság 
mostani helyzetével kapcsolatban. A gazdasági válság mellé most tár-
sult az aszály kivédhetetlen hatása. Megoldást az öntözéses művelésre 
való áttérés jelentené, melyet az is nehezít a jelentős beruházási költsé-
gen túlmenően, hogy tisztázandó, a bérelt területen milyen módon lehet 
ezt a beruházást megvalósítani. Ha megvizsgáljuk, mire van szüksége 
egy klasszikus, tejet termelő gazdaságnak, akkor egyértelmű, hogy 
elsősorban kiváló minőségű tömegtakarmányokra. Amennyiben a terület 
aszálysújtott, akkor esély sincs ezek megtermelésére. Az őszi vetésű 
rozsból olyan mennyiségű termésre lenne szükség, ami biztosítani tudná 
a tavasszal elvetett, majd nyár végén, az aszály miatt gyengébb minő-

ségben betakarított kukoricaszilázsból származó hiány pótlását. Ennek 
feltétele ismételten az időjárás alakulásán múlik. Azt gondolom, hogy 
az ágazat jövőjét, fennmaradását nagyban meg fogja határozni az, hogy 
milyen mértékben tud a termelő reagálni ezekre a kihívásokra. 

A tej árának emelkedése elkezdődött, de úgy gondolom, hogy ez már 
egy kicsit késő, tekintettel az előző évtizedben stagnáló, alacsony, 
olykor-olykor kifejezetten gyenge tejárat figyelembe véve, és most sem 
olyan mértékben emelkedik az ár, mint amilyen ütemben nőnek az 
ágazatot érintő költségek. Egyelőre a mostani nyári időszakra elegendő 
tej áll rendelkezésre. Most a hőség miatt kevesebb a termelés, de az 
iskolaszünet és a nyaralások miatt kevesebbre is van szükség. Egész 
Európában csökken a termelés, félő, hogy szeptembertől tejhiány alakul 
ki. A védőáras, 2,8%-os UHT tej ára változatlan, de az összes többi 
tejtermék drágul. Most ebből a tejből több fogy, félő, hogy kevesebb 
tejet tudnak más termék készítésére használni. Figyelmet érdemel az a 

tény is, hogy a vásárlók egyre nagyobb 
hányada a jó minőségű, kézműves tej-
termékeket keresi, mely igényt a terme-
lők igyekeznek kielégíteni. 

A munkánk gyümölcse, hogy megkaptuk 
a minősítő oklevelet arról, hogy Omega 
3-mal dúsított tejet állítunk elő. A legna-
gyobb aktuális feladat számunkra most 
az, hogy megoldjuk a kereskedelmi 
láncok adta lehetőség felhasználásával, 
hogy ez a termék eljusson a fogyasztó-
hoz. Ez a tej tehát Omega 3 zsírtartalmú, 
GMO-mentes tej. Most zajlik annak elfo-
gadtatása, hogy egész gazdálkodásunk, 
beleértve a takarmányok előállítását is, a 
bio besorolást megkapja. Úgy gondlom, 
hogy amit Magyarországon a minőségi 
tej előállítása érdekében meg lehet tenni, 
azt sok más gazdatársunkkal együtt 
megtesszük. 

Beregszászi Miklós z

Saját kivitelezésű tehénzuhanyt készítettünk a hőség elviselhetőbbé tételére
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mikor a hagyomány szerint i. e. 753-ban Róma elkezdett épülni, 
az Itáliai-félszigeten már több évezredes hagyománya volt a 
tejtermékek készítésének. Itália bronzkorában a növekedésnek 

indult népesség egyre kevesebb teret hagyott legeltetésre a part menti 
keskeny, művelhető földek feltörésével. A félsziget belsejében magaso-
dó Appenninek legelői viszont remek élelmet biztosítottak a tikkasztó 
nyári napokon is. A nagyszámú nyájak így csak télen tartózkodtak a 
part menti síkságokon, ahol egyben trágyázták is a földeket. Tavasszal 
a család egy része a fogadott pásztorokkal és a nyájjal elindult a hegyi 
legelőkre, amelyek tekintélyes távolságra, esetenként több száz kilomé-
terre is lehettek a család otthonától. Ezt a kétlegelős tartási módot hívjuk 
transzhumáló legeltetésnek. A nomád, félnomád pásztorkodás esetében 
az egész közösség utazik az állatokkal, a transzhumáló pásztorkodásnál 
csak az állattartó és a tejipari szakemberek mozognak. Ez a gazdálko-
dási forma a XIX. századig fennmaradt Európában az Alpok, a Kárpátok, 
a Pireneusok és a Balkán hegyei és a környező síkság települései között, 
és néhány helyen ma is látványosság, ahogy a többezres juhnyájak 
vonulnak egyik legelőről a másikra. A hatalmas nyájak főleg juhokból és 
5-10%-ban kecskékből álltak.

A tejtermelés előretörését a tejforraló edények nagyszámú megjele-
nése jelzi. Ezekben a tetővel ellátott, hosszúkás kerámiaedényekben 
alacsony energiafelhasználás mellett forralhatták a tejet, amelyet vagy 
fermentáltak egyfajta jogurttá, vagy ecettel kicsapatott friss sajtot 
készítettek belőle. A másik felhasználása az oltós sajtok készítése 
után maradt savó felforralása, amelyből remek ricotta készül (ri-újra, 
cotta-főz).

Az, hogy a tejforraló edények a ricottaszerű savótermékek készítésére is 
szolgáltak, azt jelzi, hogy előzményként jelentős mennyiségű oltós sajt 
is készült. A transzhumáló gazdaság sajátja, hogy a két legelőterület 
közötti nagy távolság (és az automobil hiánya) miatt a gazdák nem jár-
tak haza gyakran. Sokszor csak a szezon végével látta egymást újra a 
család. A hegyi legelőn készült sajtok tehát türelmesen várakoztak egy 
árnyékosabb helyre épített kalyibában vagy egy közeli barlangban, így 
volt idejük elgondolkodni a sajtgasztronómia fontosabb kérdésein, pél-
dául azon, hogy a több hónapos érlelés során hogyan változik, mélyül a 
friss sajt íze, aromája. Ehhez természetesen fontos volt a megfelelő eljá-
rás kifejlesztése. A sajtban a lehető legkevesebb nedvesség és tejzsír 
maradhat. A nedvességet préseléssel távolították el. A tejzsírtól úgy 
szabadultak meg, hogy az esti fejést félretéve megvárták, míg reggelre 
a tej színe meggyűlt az edény tetején. Ezt lekanalazták, majd felforralva 
savval kicsapatták. Lecsöpögtetés után ebből lesz a mascarpone. Az 
egész éjszakán át érlelődő tejben felszaporodtak a tejsavbaktériumok, 
előérlelve ezzel a tejet. A savasabb közeg már fél siker a romlandó 
tejfehérje tartósításában. Az előérlelt tejet elegyítették a reggeli friss 
tejjel, majd a szokásos menetben sajtot készítettek belőle. Általában 
a felvágott alvadékot is melegítették, amivel még több nedvességet 

bírtak távozásra. A formába öntött, túrószerű alvadékot kezdetben nagy 
kövekkel préselték. Mivel képtelenség teljesen pontosan kiegyensúlyoz-
ni a súlyt, az gyakran elferdült, jellegzetes, féloldalas sajtformát hozva 
létre. Ezekből a hosszan érő, préselt sajtokból alakultak ki a híres olasz 
keménysajtok, mint a tehéntejből készült parmezán és juhtejes párja, a 
pecorino (pecora-juh).

Róma gondolkodói nemcsak filozófiáról elmélkedtek pergamenre vagy 
Egyiptomból importált papiruszra írott műveik tanúsága szerint, hanem 
– szerencsénkre – több mezőgazdasági témájú munka is segítette az 
akkori gazdálkodókat.

Marcus Porcius Cato, aki i. e. 160 körül vetette papírra sorait, a De 
Agri Cultura, azaz A földművelésről szóló könyvében saját tapasztala-
taira építve írja le egy jól menő mezőgazdasági vállalkozás működte-
tésének minden csínját-bínját. Sajtkészítésről még nem ír, ellenben a 
műve végén lévő receptek többségében előfordul casei néven, amely 
latinul sajtot jelent, de ebben a korban inkább a szilárdabb tejtermé-
kek szélesebb körét jelölte. Erre abból is következtethetünk, hogy a 
receptekben sokszor mézzel, édesen, inkább túróként használja ezt 
a hozzávalót, de akár egészen friss, még könnyen morzsolható sajt is 
lehet. Ilyen sütemény a libum, ami áldozati kalácsot jelent. A placenta 
egy korai „csízkék”, amelyben a tésztalapok rétegesen rakva, méz-
zel, édesített túróval sülnek cserépedényben. A spira ugyanazokból 
az alapanyagokból áll, mint a placenta, csak a tésztát kötélszerűen 
formázzák ki, majd összefonják. A globi túrós tésztagolyókból áll, és 
szintén édesen eszik.

Itália földrajzi közepén, Reate (a mai Rieti) városában született Mercus 
Terentius Varro i. e. 116-ban, korának egyik legnagyobb tudósa: „oly 
sokat olvasott, hogy csodáljuk, hogy egyáltalán jutott ideje valamit is írni; 
oly sokat írt, hogy alig hihető, hogy ennyit bárki végigolvasott volna.”

Mezőgazdaságról írott műve teljes egészében fennmaradt, valószínűleg 
azért, mert az 50 görög gazdasági író és saját tapasztalatait egyesítő 
munka minden időben nagyon hasznos volt. Rerum rusticarum libri tres 
című művének II. könyvében ír a sajtkészítéshez legmegfelelőbb tejek-
ről, és magáról a sajtkészítésről. Tökéletesen ismeri a takarmányozás és 
a tej beltartalma közötti összefüggéseket. Ő sem ajánlja a közvetlenül az 
ellés után fejt föcstej fogyasztását. Viszont jól tudja, hogy sem közvetle-
nül fejés után nem annyira jó a tej sajtkészítésre, sem később, amikor 
túlsavanyodott.

Bemutatja, hogy akkoriban a tejadó állatok utódaiból nyert kimozin mel-
lett a pepszintartalmú nyúl- és disznógyomrot is alkalmazták oltóként. 
Akinek egyik sem volt otthon, az sem esett kétségbe, hiszen számos 
növényi oltó is rendelkezésre állt, például a fügefa nedve vagy a bogáncs 
virága. Ha ecet is volt a háznál, akkor a forralt tejet azzal csapatták ki.

Jó, de mit adtak még nekünk a rómaiak?
A Monthy Python társulat halhatatlan kérdésére minden rajongó 

kapásból sorolja a Pax Romana áldásait: vízvezeték, csatornázás, utak, 
öntözés, gyógyászat, oktatás, bor, közbiztonság. Mi, tejipari 

szakemberek pedig adhatunk még a listához egy sor sajtot és más tejterméket.

A
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Idősebb Plinius (Caius Plinius Secundus) i. sz. 79. augusztus 25-én 
fejezte be földi pályafutását a Nápolyi-öbölben a kitörő Vezúv forró 
piroklasztárjának halálos szelében, amely maga alá temette Pompejit és 
Herculaneumot. Az utókor szerencséjére még előtte megírta Naturalis 
Historia című művét, amelyben a birodalomban készülő sajtokról is ejt 
néhány szót.

A császárkori Rómát a birodalom 55 provinciája látta el finomabbnál 
finomabb ételekkel, többek között különféle sajtokkal is. A rómaiak által 
leginkább kedvelt sajtokat a Nemausus (a mai Nîmes) városa melletti 
Lesura és Gabalis falvakból hozzák a fővárosba, de ezek a sajtok csak 
frissen jók, érlelve már nem. Valószínűleg rúzsos (Brevibacterium linens 
kultúrával érlelt) lágy sajtokról lehet szó. Az Alpokban a Docleate és a 
Vatusic sajtokat készítik, Liguria a juhtejből készült Ceba sajt szállítója. 
Umbriából az Æsina nevű keménysajtot hozzák a kereskedők. Róma 
mellett készül egy közkedvelt kecskesajt, a Vestinum, amelyet füstöl-
nek is. Plinius szerint ezeket jobban szeretik a Városban, mert a gallok 
sajtjai olyan erősek, mint egy orvosság. A tengeren túli sajtok közül a 
bithüniai a legkedveltebb, amely a Boszporusz környékéről hajókkal 
érkezett Ostiába, Róma kikötőjébe.

A Nero és Seneca kortársaként élő Lucius Junius Moderatus Columella 
i. sz. 62 körül ír De re rustica libri 12 et liber de arboribus (12 könyv a 
mezei gazdaságról és egy az élő fákról) című munkájában a világ-
történelemben először részletesen ismerteti a sajtkészítés fortélyait. 
Felsorolja az állati és a növényi oltókat, a préselt és gyúrt sajtokat, 
egyfajta ízesített aludttejet, a sajtok tárolását és egy érdekes tartósítási 
módszert, a mustban érlelt sajtot.

Az egyik leghíresebb sajtos étel a moretum, amelyet a mozsárban, azaz 
mortarban készítettek. Ez egy orvosságnak sem utolsó, sajtalapú, rend-
kívül fokhagymás mártogatós, amelyet friss kenyérrel fogyasztottak.

Vergilius: Moretum 
(részlet)

Ujjával kissé kikaparja a földet először,
négy fokhagymafejet tépett szárastul emel ki;
Mindjárt összeszedi s letelepszik a tűzhely elébe,
fennhangon szólítja a szolgálót a mozsárral.
Bolyhos héjából kitakarja a hagyma gumóját
egyenként mindet, s (nincs szükség rája) lehántott

héjat a földre hajít. S a megőrzött tiszta fejekre
körbe vizet tölt kőmozsarának mély üregébe.
Sót néhány csipetet tesz rá, beledobja a csípős
sózott sajtot még, tetejére ízes füveket szór.
Ágyékán szőrös baljával fogja ruháját,
míg az ütő szerszámmal jobbja puhítja a bűzlő
fokhagymát, együtt szétkenve levével egészen.
Körben jár a keze: s lassanként megpuhul, egyre
elvesztvén erejét, egy szín válik ki a sokból:
nem lesz teljes zöld, a tejes színű darab ellent
áll, de nem is csillog, tele van sokféle füvekkel.
Csípős illatok ingere gyakran gyötri e férfit,
reggelijét megsínyli lapos pisze orra s az arca;
gyakran nyúl a szeméhez, hogy letörölje a könnyet,
méltatlan módon szór szitkot a füstre dühében.
Ámde a mű sikerül: nem ráncos, mint ahogy eddig,
víg körtáncát már lassabban járja a szerszám.
Most keveset cseppent pallasi olajfa levéből,
s néhány csepp ecetet tölt még az egész tetejére
Összevegyíti megint, újból belefogva a műbe.
Majd ezután két ujjal nyúl a mozsár fenekére
körben, a szétálló masszát így sűríti gömbbé.
S készen is áll immár az eredmény: kész a moretum.
Közben a friss kenyeret Scybale kiemelte serényen,
átveszi tőle kezet mosva, s hogy e napra az
éhség félelmétől mentes…”

A Nyugatrómai Birodalom bukásával (476) vagy a kereszténység 
államvallássá tételével (313) vagy a Benedek-rend alapításával (529) 
elbúcsúzunk az ókortól. Ahogy eddig megszokhattuk, a sajtok világá-
ban ezúttal sem történnek hatalmas és gyors változások. A birodalmi 
struktúra szétesésével az élet és az ételkészítés visszahúzódik a kisebb 
parasztgazdaságok kapui mögé, hogy a kora középkorban megjelenő 
szerzetesrendek tevékenységével egy új ugrás vegye kezdetét a kifino-
mult sajtkészítés felé vezető úton.

Ha szeretnél többet tudni a sajtok törté-
netéről, ajánlom figyelmedbe Sajtkorszak 
című könyvem, amelybe bele is olvashatsz: 
https://bit.ly/3I5E3dB és meg is rendelheted: 
https://bit.ly/3RrRJDM

Bolya Gergely z
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Csomagolt termékek költséghatékony 
címkézése és tömegellenőrzése

Element RGB R243 G153 B0

Subline R134 G135 B136

Logo R26 G23 B27
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3 Az új fejlesztésű Bizerba kézi címkézőkkel gyors mérés, termékváltás 
 és címkecsere, kicsi időveszteség, nagy kihasználtság.
3 Az automata futószalagos címkézőkkel munkaerő megtakarítás, 
 hatékony termelés, 100 %-os csomagolt termék tömegellenőrzéssel.
3 A címkéző berendezések központi kezeléséhez és a mérések 
 rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató szoftverek.
3 Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség a fix súlyos 
 termékeknél, kevesebb reklamáció, növekvő bevétel.
3 Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba Karbantartás egy kézben 
 a teljes megoldás.
3 Minőségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam, kiszámítható bevétel 
 a vállalkozások számára.

FÓKUSZBAN A FARMHIGIÉNIA

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

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

ALKIMIA Kft.

Fejés előtt és után

Széles spektrumú fertőtlenítő és 
tisztítószerek minden felületre

TŐGYHIGIÉNIA

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS

Tisztító- és 
fertőtlenítőszerek 
fejőkészűlékek, 
vezetékrendszerek és 
felületek tisztítására

FEJŐHÁZI 
HIGIÉNIA
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www.virbac.hu • Telefon:(70)3387178 • (70)3387179 • (70)3387177

Hatékonyság és kényelem
 Új, deltametrin tartalmú pour-on készítménycsalád

 Olajos vivőanyag: alacsony dózisban is hatékony

 Innovatív kiszerelés: Flexibag®

 Nagyon hosszú eltarthatóság

 Tej esetében nincs élelmezés-egészségügyi
    várakozási idő

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE: Deltanil 10 mg/ml ráöntő oldat szarvasmarha és juh részére. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE :1 ml tartalmaz:Hatóanyag:Deltametrin 10 mg Enyhén sárga, átlátszó, olajos oldat. JAVALLAT(OK): helyileg alkalmazható készítmény szarvas-
marhánál tetvek és legyek; kifejlett juhoknál kullancsok, tetvek, paklincsok és légylárvák; bárányoknál tetvek és kullancsok okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Szarvasmarha: Szőrtetvek és vérszívó tetvek (Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopinus eurysternus) 
által okozott fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Vérszívó és nyugtalanító legyek (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca fajok és Hydrotaea irritans) elleni kezelés és védekezés támogatására.Juh: Kullancsok (Ixodes ricinus), tetvek (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), paklincsok (Melophagus 
ovinus) és légylárvák (általában Lucilia fajok) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. Bárányok: Kullancsok (Ixodes ricinus) és tetvek (Bovicola ovis) okozta fertőzöttség kezelésére és megelőzésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható lábadozó vagy beteg állatoknál. Nem alkalmazható a 
hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. CÉLÁLLAT FAJ(OK): Szarvasmarha és juh. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT: kizárólag külsőleg alkalmazható! Adagolás: Szarvasmarha: 100 mg deltametrin / állat, ami 10 ml készítménynek felel meg 
állatonként. Juh: 50 mg deltametrin / állat, ami 5 ml készítménynek felel meg állatonként. Bárány (10 ttkg vagy 1 hónapos kor alatt): 25 mg deltametrin / állat, ami 2,5 ml készítménynek felel meg állatonként. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: 17 
nap Tej: 0 óra Juh: Hús és egyéb ehető szövetek: 35 nap Tej: 0 óra

Shaping the future of animal health
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Milky Star Silver
 a legjobb megoldás a borjak számára. 

A jobb emészthetőség érdekében  
nem tartalmaz szóját!

A Milky Star
tejpótló borjútápszer család  
a legújabb kutatási eredmények  
figyelembevételével kifejlesztett savópor 
 alapú borjútápszer, mely kiválóan oldódik 
 és a borjak számára csak jól emészthető 
 komponensekből épül fel.

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

Kelet-Magyarország
Kósa Levente / 30/364-1931  
levente.kosa@agrofeed.hu
Mucsi József / 30/151-8752  
jozsef.mucsi@agrofeed.hu
Hadházy Péter / 30/925-9279  
peter.hadhazy@agrofeed.hu
Soós Olivér / 30/109-6847 
oliver.soos@agrofeed.hu 

Dr. Papp Péter / 30/219-5173
kérődző-egészségügyi szakállatorvos
peter.papp@agrofeed.hu

www.agrofeed.eu
Központi telefonszám: 96/550-620


