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23. Gyomaendrődi 
Sajt- és Túrófesztivál

A pandémia miatt 2020-ban elmaradt és 2021-ben 
áthelyezett fesztiválokat követően, idén végre a 
megszokott időpontban kerül megrendezésre a 
Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál, április 29-től 
május 1-ig. Az utóbbi évek intenzív szakmai mun-

kájának köszönhetően regionális jelentőségű fesz-
tiválból országossá nőtte ki magát, ami a szervezők 

mellett természetesen a sajtostársadalomnak is nagy öröm.

A fesztivál 2022-ben 3 napos lesz, a vásári forgatagban senki sem 
marad éhes vagy szomjas, gyerek és felnőtt egyaránt számos szórako-
zási lehetőség közül válogathat, és különleges termékekből, kézműves 
portékákból sem lesz hiány. A főszerepben azonban természetesen a 
sajtok állnak, amit a 2021-ben bevezetésre került és azonnal hatal-
mas sikernek örvendő „Sajtudvar” kínálata nyújt a Gyomaendrődre 
látogatóknak. Új látványelemekkel, kibővült kínálattal várja a vásár a 
nagyközönséget, de a zenerajongók, koncertezők is megtalálják a szá-
mításaikat, hiszen fellép – többek között – a Honeybeast, a Roy és Ádám 
zenekar, a Fish zenekar és a Follow the Flow is. 

A sajtszakmai program két legfontosabb eleme a sajtverseny és a 
szombati workshopok lesznek. A sajtversenyt modernizált verzióban, 
nyugati mintára szervezzük meg, ezzel kivezetésre kerülnek azok a 
kritikus pontok, amik a korábbi sajtversenyeken problémákat okoztak. 
A verseny pénteken zajlik, a nyertesek vasárnap a fesztivál színpadán 
vehetik át okleveleiket.

2022. 04. 30-án a sajtszakmai napon workshopok lesznek. A több 
szakértő bevonásával, interaktív módon lebonyolított rendezvényen 
lehetőséget kapnak a kérdezők formálni a beszélgetést.

1. workshop: „Délelőtti sajtvizsgálat – Mi lehet a baj?” Témák: Sajthibák, 
sajtbetegségek, vizsgálati szempontok, a problémák kiküszöbölésének 
lehetőségei, a bírálat szempontjai és tapasztalatai. A résztvevők szá-
mára lehetőség nyílik, hogy saját sajtjukat is bemutassák, tanácsot 
kérjenek a hibákkal kapcsolatban a szakértőktől. 

2. workshop: „Sajtprezentáció, sajtreprezentáció – Marketing, tálalás- 
tálazás, gasztronómia”. Témák: sajtgasztronómia, kreatív marketing, 
külföldi jelenlét sajtversenyeken, sajttálkészítés a gyakorlatban (hogyan 
vágjuk, díszítsük, csomagoljuk…).

3. workshop: Bor- és sajtbemutató a Közép-Európai Gasztronómiai és 
Sommelier Egyesület prezentálásában.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, sajtkészítőt, tanulni vágyót és 
természetesen magukat a sajtokat is, hiszen Gyomaendrőd 3 napra újra 
„Sajtvárossá” válik. A részletes programot, a versenykiírást, az előadá-
sokat és az egyéb kulisszatitkokat a https://sajtakademia.hu/ oldalon 
tesszük közzé, de a Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál oldalunkat is 
érdemes követni! Találkozunk április végén!!!
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Takarmányozás Bicsérden
Bicsérd közel ezerfős falu Baranya megyében. Mecsekaljának az egyik szép, fejlődő 

települése, mely Pécs és Szentlőrinc között található. A térség meghatározó gazdasági 
szereplője a Bicsérdi Arany-Mező Zrt., melynek elnök-vezérigazgatója, Berki Gyula 
véleménye szerint gazdaságukban az állattenyésztés és a növénytermesztés egymástól 

elválaszthatatlan, szerves egységet alkot. Így kerek az egész Bicsérden, mondja.

2

z a célunk, hogy sikerüljön megőrizni 
ezt az egyensúlyt, mert egyik sem 
létezhet a másik nélkül. Gazdasági 

tevékenységünknek alapját a 800 holstein-fríz 
fejőstehénnek és szaporulatának otthont adó 
tehenészeti telepünk alkotja, mely kiegészül 
egy 350 kocás sertésteleppel. 1400 hektárnyi 
bérelt területet művelünk, ebből 330 hektáron 
biogazdálkodást és 400 hektáron integrációs 
tevékenységet folytatunk. Tehenészetünk a 
tenyészetek országos összehasonlító rang-
sorának első felében foglal helyet, terme-
lési eredményeit illetően tartósan az elsők 
között szerepel. Az állattenyésztéshez szo-
rosan kapcsolódik a biogázüzem, melynek 
alapanyagát a telepeken képződő trágya alkot-
ja. Gazdálkodásunk szerves részét képezi az 

ökológiai gazdálkodás, melyet 330 hektáron 
változatos vetésstruktúrával valósítunk meg. 
Megtalálható benne a tönkölybúza, a kukorica, 
a cukorrépa mellett az olajtök is. Ez utóbbi fel-
dolgozott terméke a bio tökmagolaj, mely Bio 
Suisse minősítéssel büszkélkedhet. 
Napjainkban, mikor az eredményes gazdálko-
dást számos előre nem látható nehezítő körül-
mény hátráltatja, nagy fokú türelemre, hideg 
fejjel, jól átgondolt cselekvésre, kitartásra van 
szükség. Az előjelek azt mutatják, hogy nehéz 
esztendő lesz az idei, nem lesz egyszerű, de 
megoldjuk a ránk váró kihívásokat.”

Riportunk második részében a tejelőtehené-
szet takarmányozásával foglalkozunk. Ennek 
indoka az, hogy a takarmányozás a tejtermelés 
költségösszetevői közül a legnagyobb hánya-
dot, mintegy 60%-ot tesz ki. 

Bicsérden a tehenészeti telepen beszélge-
tünk a telep vezetőjével, Szili Józseffel, Nagy 
Vencellel, az Agrofeed Kft. szarvasmarha-ága-
zatának a vezetőjével és Trombitás Martinnal, 
az Agrofeed Kft. takarmányozási specialistájá-
val. Az általuk elmondottakat foglalom össze 
az alábbiakban.

Az Agrofeed Kft. magyar tulajdonú vállalat, 
amely 20 éve foglalkozik a haszonállatok 
takarmányozásával. A tehenészet vezetője és 
a takarmányozási cégágazat vezetője közötti 
szakmai és személyes kapcsolat 30 éves 
múltra tekint vissza.

A magas tejtermelés alapja a kiváló minő-
ségű tömegtakarmány előállítása. A tehené-
szeti telep vezetője és a növénytermesztési 

ágazat vezetője között nagyon jó az együttmű-
ködés, ami garancia arra, hogy a tehenészeti 
telep részére a megfelelő időben és meny-
nyiségben kerüljön betakarításra a szükséges 
tömegtakarmány. A tömegtakarmányok alapját 
már hosszú évek óta a kukoricaszilázs képe-
zi, amelyet az utóbbi időszakban különböző 
szenázsokkal egészítenek ki. Magyarországon 
Szili József az elsők között volt, aki a telepített 
füvekből, valamint a rozsból készített szená-
zsokat használta takarmányozásra. Van azon-
ban olyan eset is, amikor az átmeneti takar-
mányhiány miatt más gabonafélékből (búza, 
tritikálé, zab, mohar) is készítenek szenázst. A 
tehenek nem szeretik a gyakori változtatásokat 
a napi takarmányozás során, ezért a telepen 
arra törekednek, hogy annyi tömegtakarmány 
készüljön, hogy egész évben elegendő legyen. 

A termesztett tömegtakarmányok sokféle-
sége segítséget jelent a takarmányozási szak-
embereknek, hogy a tehenek részére változa-
tos étrendet tudjanak összeállítani. A legjobb 
minőségű tömegtakarmányokat a legtöbb tejet 
termelő állatok kapják, a gyengébb minőségű-
ből a laktációban hátrább levő tehenek és a 
növendékek részesülnek.

Itt a Mecsek lábánál is, a „Pécsi-síkságon”, 
ahol a gazdálkodás folyik, megfigyelhető, hogy 
az utóbbi években csökken a csapadék meny-
nyisége. A mostani helyzetet az jellemzi, hogy 
országos viszonylatban csapadékszegény az 

Berki Gyula elnök-vezérigazgató

Nagy Vencel, Trombitás Martin, Szili József

„A
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időjárás. A megváltozott viszonyok miatt egyre 
nagyobb szerepe lehet a cirokszilázs takar-
mányadagban való használatának. Az időjárás 
okozta tömegtakarmány-termelés kiesését úgy 
lehet kompenzálni, hogy egyre több takarmány- 
ipari melléktermék, így nedves répaszelet, CGF 
és DDGS kerül felhasználásra a takarmányo-
zásban.

A szarvasmarhák részére a takarmányadag 
összeállítása az Agrofeed Kft. szarvasmar-
ha-takarmányozási specialistája és a telepve-
zető közös megbeszélése alapján történik. Első 
lépésként az Agrofeed Kft. a telepen található 
összes alapanyagnak meghatározza NIR vizs-
gálattal a beltartalmi paramétereit (a takar-
mányvizsgálatokat általában havonta és min-
den takarmányváltásnál elvégzik), és a kapott 
beltartalmi paramétereket alkalmazva állítják 
össze minden takarmányozási csoportnak a 
napi adagot. Az optimalizálást az AMTS vagy az 
NDS takarmányozási programmal végzik. Ezek 
ma a legmegbízhatóbb takarmányadag-ösz-
szeállító programok, amelyeket a világ szá-
mos országában használnak. A takarmányadag 
összeállításánál az alapanyagok árának ismere-

tében próbálják az optimális megoldást megke-
resni, ami biztosítja a jövedelmező tejtermelést.

Az adag-összeállító program segítségével 
határozzák meg, hogy a telepen található alap-
anyagokból mennyit kell adni, és ehhez mit 
kell vásárolni. Az Agrofeed Kft. a tehenészet 
részére egyedi koncentrátumot és premixe-
ket szállít, amelyeknek összetétele mindig 
igazodik a telepen található alapanyagokhoz, 
biztosítva a legmagasabb tejtermelést. 

A takarmányadag összeállítása után vizs-
gálják a TMR beltartalmát, illetve a telepen 
a TMR-t a Penn State Particle szeparátorral; 
ellenőrzik a frakció eloszlását, mindezt össze-
hasonlítva a szakirodalmi ajánlással. Továbbá 
fontos feladatuk az összeállított adag emész-
tésének vizsgálata, amit trágyamosással el- 
lenőriznek, ezzel megállapítható a receptúrák-
ban használt szénhidrátok és fehérjeforrások 
hasznosulása és a bendőműködés hatékony-
sága. Az Agrofeed Kft. nagy hangsúlyt fektet 
a partnerei részére nyújtott szolgáltatásokra, 
véleményük szerint ez az a plusz, ami megkü-
lönbözteti őket a többi takarmányozást végző 
cégtől. A takarmányozás, a menedzsment és a 
reprodukció területén (TMR+) gyakorlati szak-

emberek közös munkája segíti a tejtermelő 
gazdaságokat, ahogy a Bicsérdi Arany-Mező 
Zrt.-t is.    

Amennyiben változtatásra kerül sor az adag 
összetevői tekintetében, azt minden esetben 
egy költséghatékonysági és beltartalmi számí-
tás előzi meg, majd ezen tényezők mérlegelése 
alapján születik meg a közös döntés. A terme-
lési, a szaporodásbiológiai és az állategészség-
ügyi paraméterek mérésére és kimutatására 
használják a Riska Extra programot, amit az 
Agrofeed Kft. biztosít a gazdaságnak. 

Bicsérden a tehenészet arról ismert, hogy itt 
a telepvezető nagy fokú érdeklődést mutat az 
új technológia iránt, folyamatosan, kiszámít-
ható módon gyűjtik, nyomon követik az adato-
kat a számítógépen a takarmányozás minden 
mozzanatáról, amit aztán ki lehet értékelni. Ez 
a tulajdonság arra inspirálja az Agrofeed Kft. 
szakembereit, hogy a szakmában keletkező 
legújabb technológiai fejlesztések itt kerülje-
nek tesztelésre, kipróbálásra, pozitív tapaszta-
latok esetén pedig bevezetésre kerüljenek az 
Agrofeed Kft. többi partnereinél is. 
 

Beregszászi Miklós z

Megérkezett az Agrofeed szállítmánya

Bőséges mennyiség áll rendelkezésre a TMR-ből

Borjúketrecek fedett térben Belső design
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* A magzati perzisztens fertőzés elleni védelem biztosítására ajánlott a vemhesség előtt vakcinázni. Bár a magzat vakcina által okozott perzisztens fertőzését nem figyelték meg, előfordulhat a 
vakcinavírus magzatbavaló átjutása. Ezért vemhesség alatt kizárólag egyedi esetekben, a kezelést végző állatorvos döntése alapján alkalmazható, figyelembe véve pl. az egyed BVD immunológiai 
státuszát, a vakcinázás és a párzás/inszemináció közötti időtartamot, a vemhesség szakaszát és a fertőzés kockázatát.

Hivatkozások: 1 Bovela EPAR, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bovela-epar-public-assessment-report_en.pdf, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
bovela-epar-product-information_hu.pdf Bovela liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz szarvasmarhák számára; Hatóanyag (liofilizátum): Módosított élő BVDV*‑1, nem citopatogén hatású, 
KE‑9 kiindulási törzs: 104,0‑106,0 TCID50**, Módosított élő BVDV*‑2, nem citopatogén hatású, NY‑93 kiindulási törzs: 104,0‑106,0 TCID50**, *Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (Bovine Viral Diarrhoea 
Virus), **A szövettenyészetek 50%‑át megfertőző dózis; Javallatok: Három hónaposnál idősebb egyedek aktív immunizálására a szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (BVDV‑1 és BVDV‑2) által 
előidézett testhőmérséklet‑emelkedés és fehérvérsejtszám‑csökkenés minimalizálása, valamint a BVDV‑2 által okozott vírusürítés és virémia csökkentése céljából. Szarvasmarhák BVDV‑1 és BVDV‑2 elleni 
aktív immunizálására, a transzplacentáris fertőzés következtében perzisztensen fertőzött borjak születésének megelőzésére. Az immunitás kezdete: az immunizálás után 3 héttel. Az immunitástartósság: 1 
év. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Feloldás után egy adagot (2 ml) kell beadni a vakcinából intramuszku-
láris (i.m.) injekció formájában. É.e.ü.v.i: Nulla nap. Hűtve (2 °C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. Nem fagyasztható. A liofilizátum és az oldószert tartalmazó injekciós üveg a külső csomagolásban tartandó. 
Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299‑8900 • Fax: 06 1 299‑8901,Email: ah.hu@boehringer‑ingelheim.com . Tk.sz.: EU/2/14/176/001 (5 adag és 10 ml), EU/2/14/176/009 (25 adag és 50 ml).

BVD – EGY NEHÉZSÚLYÚ ELLENFÉL!

DÖNTŐ ELŐNYÖK:

L2D (BVDV-1 ÉS 2) 
VAKCINA (BOVELA)

ATTENUÁLT, ÉLŐVÍRUSOS 
VAKCINA (BVDV-1)

INAKTIVÁLT VAKCINA 
(BVDV-1)

Immunválasz típusa Celluláris és humorális Celluláris és humorális Humorális

Immunitástartósság 1 év a BVDV-1 és 2 ellen is 1 év a BVDV-1 ellen 6 hónap a BVDV-1 ellen

A szükséges oltások száma
1 éves korig

1 1–3 2

Immunitás kialakulása 
(alapimmunizálást követően)

21 nap az oltást követően a 
BVDV-1 és 2 esetén egyaránt

28 nap nincs adat

Vemhesség és laktáció Alkalmazható* Alkalmazható Alkalmazható

Indikáció

A transzplacentáris fertőzés 
következtében perzisztensen 
fertőzött borjak születésének 

megelőzésére

Transzplacentáris fertőződés 
megelőzésére

Transzplacentáris fertőződés 
megelőzésére

A BVD ELLEN HASZNÁLHATÓ VAKCINÁK

KÉNYELEM
ÉVENTE 1 OLTÁS - EGYSZERŰEN 

KIVITELEZHETŐ OLTÁSI PROTOKOLL EGYEDI 
ÉS ÁLLOMÁNY SZINTEN EGYARÁNT 

MINŐSÉG
HOSSZAN TARTÓ, ERŐS VÉDELEM 

MINDKÉT GENOTÍPUS ELLEN, EGYETLEN 
OLTÁST KÖVETŐEN

BIZTONSÁG
GYORSAN KIALAKULÓ IMMUNVÁLASZ, 

ANYAI ELLENANYAGOK JELENLÉTÉBEN IS1
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globális felmelegedés időszakában több mint divatos arról beszélni, hogy 
mi is, pontosabban melyek is azok a hatások, amelyek a kellemetlen 
időjárási kilengések és egyéb anomáliák kialakulása mögött jelen vannak. 

Az elmúlt egy-másfél évtizedben e tényezőket nagyon sok konferencia és tanulmány 
keretében foglalták össze és elemezték. Minden elemzés középpontba tett néhányat 
a meghatározó tényezők közül, és nagyok sok szerző meg információszegénységben 
vagy éppen egyoldalú információk birtokában lévő ember – legtöbbször a városokban 
élők – az állattenyésztést teszi felelőssé azért, mint legnagyobb szennyező ágazatot. 

Ezzel együtt sokan elfelejtkeznek arról a tényről, hogy a kialakult nagy, sőt 
hatalmas városok – ahol ugyebár az ember lakik – a mindennapi ember számára 
kevésbé elképzelhető mennyiségű szennyezőanyagot ontanak ki magukból. Számos 
tanulmány megjelent már a városok hatalmas légkörszennyezési elemzésének 
eredményeiről is, de ennek ismertetése meghaladja e lap és e cikk adott kereteit. 

A legtöbb tanulmányból kimarad azonban, hogy a legnagyobb szennyező maga 
az ember, aki az elmúlt évszázad folyamán elért technikai eredmények birtokában 
nem igazán tud mit kezdeni a mesterséges anyagokkal – amiket csomagoló-
anyagként a lakásába, házába bevisz. Igaz, vannak szelektív hulladékgyűjtők és 
programok, de ezek nem akadályozzák meg a Tiszán és mellékfolyóin érkező 
hatalmas szennyeződéseket, vagy éppen a Csendes-óceánon lévő szél ringatta, 
Európa nagyságú műanyagszemét-sziget kialakulását, létét és a tengeri élővilág 
vele járó pusztulását, sérülését.

Az ember mindig is hajlamos volt arra, hogy a hibáiért mást tegyen felelőssé, 
amely folyamat már az óvodában elkezdődik a játékok helyenként erőszakos 
„tulajdoncseréje” alkalmával. 

Azt persze le kell szögezni, hogy vannak üvegházhatású gázok, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez, és ezek nem elhanyagolható 
része a mezőgazdaságból, az élelmiszergyártásból és -forgalmazásból meg az 
erdőgazdálkodásból származik. Arról azonban mindenképpen tudni illik, hogy a 
legnagyobb szennyező mégsem ez a szektor. 
Ezen a területen nagyszámú elemzés született, a jelen elemzés keretei között 
inkább csak a sajttermelés GHG-kibocsátásához (üvegházhatású gáz) kapcsolódó 
ismereteket foglaljuk össze.

A fő szennyezési forrás

A legtöbb gondot okozó folyamatot gondolták végig Aguirre-Villages és mun-
katársai a 2011-ben megjelent elemzésükben (Sustainable Cheese Production: 
Understand Carbon Footprint of Cheese – azaz „A fenntartható sajttermelés: 
ismerjük meg a sajt szénlábnyomát”), ahol egy ábrán foglalták össze a világon 
keletkező üvegházhatású gázok mérlegét (1. ábra). Ez a kép lényegesen az 
elmúlt évtizedben sem változott, csak jóval többet beszélünk róla, illetve a politi-
kusok egyre kevésbé hagyhatják figyelmen kívül. 

Az ábrán bemutatottak szerint a bioszférában mintegy 800 milliárd tonna 
üvegházhatású gáz van, amelyhez évi 7 milliárd tonna érkezik a fosszilis üzem-
anyagok elégetéséből. Az óceánok és a tengerek ebből évi 2 milliárd tonnát és a 
szárazföldek erdei és egyéb zöld vegetációi évi 1 milliárd tonnát nyelnek el, és így 
évi 4 milliárd tonnával emelkedik a bioszférában a nem kívánt gáz mennyisége.

Az „Our World in Data” (USA) 2021-ben  megjelent elemzése szerint a lég-
körbe jutó üvegházhatású gázszennyeződés 73,2%-a származik az energetikai 
folyamatokból, és 18,4%-ot tesz ki a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
(2. ábra), az állattenyésztés és a trágyakezelés az összes kibocsátás 5,8%-ért 
tehető felelőssé (zöld színnel kiemelve az ábrán).

Ezen elemzés további részében részletesen is megtalálhatjuk a számunkra 
sokat mondó adatokat:
– Az összes GHG-kibocsátás 74%-a nem élelmiszer-termeléshez kapcsolódik.
– Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás az összes GHG-kibocsátás 26%-át adja. 

Ebből
• az állattartáshoz használt földterület kibocsátása 16%;
• a humánélelmiszer-előállításhoz használt földterület kibocsátása 5%;
• a humánélelmezéshez szükséges gabonatermesztés kibocsátása 21%;
• az állati takarmány-előállítás kibocsátása 6%;
• az állattenyésztés és haltenyésztés kibocsátása 30%;
• az élelmiszer-feldolgozás kibocsátása 4%;
• az élelmiszer-szállítás kibocsátása 6%;
• az élelmiszer-csomagolás kibocsátása 5%; 
• élelmiszer-kereskedelem 3%.
A fentiek azt jelentik, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos kibocsátás 24%-át a 

talajhasználat, 27%-át a gabona- és takarmánytermesztés, 31%-át az állatte-
nyésztés és haltenyésztés, és 18%-át az ellátási lánc adja. 

A legfontosabb üvegházhatású gázok a következőek származási helyük szerint: 
– CO2 – 65% – fosszilis üzemanyagok és ipari feldolgozás, és 11% erdőgazdál-

kodás és termőföldhasználat;
– metán – 16% – mezőgazdasági tevékenységek (kérődzők), hulladékgazdálko-

dás, energiafelhasználás és a biomassza elégetése;
– N2O (dinitrogén-oxid) – 6% – mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyahasz-

nálat), hulladékgazdálkodás, energiafelhasználás és a biomassza elégetése; 
– F-gázok – 2% – ipari feldolgozásban és hűtési rendszerekben alkalma-

zott anyagok (gázok). 
Az AFP Environmental Working Group 2021-es elemzése szerint úgy lehet 

valójában megadni valamely élelmiszer GHG-kibocsátásának értékét – és 
ez adja az összehasonlítás alapját –, hogy 110 gramm élelmiszer-előállítá-

A sajt és az üvegházhatású gázok

A

* A magzati perzisztens fertőzés elleni védelem biztosítására ajánlott a vemhesség előtt vakcinázni. Bár a magzat vakcina által okozott perzisztens fertőzését nem figyelték meg, előfordulhat a 
vakcinavírus magzatbavaló átjutása. Ezért vemhesség alatt kizárólag egyedi esetekben, a kezelést végző állatorvos döntése alapján alkalmazható, figyelembe véve pl. az egyed BVD immunológiai 
státuszát, a vakcinázás és a párzás/inszemináció közötti időtartamot, a vemhesség szakaszát és a fertőzés kockázatát.

Hivatkozások: 1 Bovela EPAR, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bovela-epar-public-assessment-report_en.pdf, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
bovela-epar-product-information_hu.pdf Bovela liofilizátum és oldószer szuszpenziós injekcióhoz szarvasmarhák számára; Hatóanyag (liofilizátum): Módosított élő BVDV*‑1, nem citopatogén hatású, 
KE‑9 kiindulási törzs: 104,0‑106,0 TCID50**, Módosított élő BVDV*‑2, nem citopatogén hatású, NY‑93 kiindulási törzs: 104,0‑106,0 TCID50**, *Szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (Bovine Viral Diarrhoea 
Virus), **A szövettenyészetek 50%‑át megfertőző dózis; Javallatok: Három hónaposnál idősebb egyedek aktív immunizálására a szarvasmarhák vírusos hasmenését okozó vírus (BVDV‑1 és BVDV‑2) által 
előidézett testhőmérséklet‑emelkedés és fehérvérsejtszám‑csökkenés minimalizálása, valamint a BVDV‑2 által okozott vírusürítés és virémia csökkentése céljából. Szarvasmarhák BVDV‑1 és BVDV‑2 elleni 
aktív immunizálására, a transzplacentáris fertőzés következtében perzisztensen fertőzött borjak születésének megelőzésére. Az immunitás kezdete: az immunizálás után 3 héttel. Az immunitástartósság: 1 
év. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. Adagolás: Feloldás után egy adagot (2 ml) kell beadni a vakcinából intramuszku-
láris (i.m.) injekció formájában. É.e.ü.v.i: Nulla nap. Hűtve (2 °C – 8 °C) tárolandó és szállítandó. Nem fagyasztható. A liofilizátum és az oldószert tartalmazó injekciós üveg a külső csomagolásban tartandó. 
Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve 
további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe, 1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299‑8900 • Fax: 06 1 299‑8901,Email: ah.hu@boehringer‑ingelheim.com . Tk.sz.: EU/2/14/176/001 (5 adag és 10 ml), EU/2/14/176/009 (25 adag és 50 ml).

BVD – EGY NEHÉZSÚLYÚ ELLENFÉL!

DÖNTŐ ELŐNYÖK:

L2D (BVDV-1 ÉS 2) 
VAKCINA (BOVELA)

ATTENUÁLT, ÉLŐVÍRUSOS 
VAKCINA (BVDV-1)

INAKTIVÁLT VAKCINA 
(BVDV-1)

Immunválasz típusa Celluláris és humorális Celluláris és humorális Humorális

Immunitástartósság 1 év a BVDV-1 és 2 ellen is 1 év a BVDV-1 ellen 6 hónap a BVDV-1 ellen
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sához szükséges energiából (GHG-mennyiség) hány km-t tud megtenni egy 
középkategóriájú autó. Ezen elemzés szerint a 110 gramm sajt előállításához 
szükséges energia (és a keletkező GHG) felhasználásával az autó 13,5 km-t 
tud megtenni. Persze azt nem határozták meg, milyen az a középkategóriás 
autó, és milyen üzemanyaggal működik. Ezzel együtt a 3. ábra ad egy jó 
összehasonlítást és egy jó képet a kérdés megközelítéséről.

A sajtelőállítás GHG-kibocsátása

A „Hoards Dairyman” érdekes összevetést tett közzé 2021-ben. Eszerint a 
tejtermelő gazdaságok GHG-kibocsátásának 25%-a származik a fejlett és 
75%-a a fejlődő országok tejtermelő gazdaságaiból, ami egyenes következ-
ménye annak, hogy a termelés hatékonyságának (egy tejelőállatra jutó tej 
mennyisége/év) egyenes következménye az egy kg/liter egységre vetített 
GHG-kibocsátás nagysága. Összességében a teljes GHG-kibocsátás 2,2%-át 
teszi ki a tejtermelés részesedése. Az IFCN Dairy Basoline értékelése szerint 
a 2050-ig tartó népességemelkedés a tej iránti igényt +50%-kal fogja ugyan 
növelni, de addigra a termeléshatékonyság fejlődésének következtében az 
1 kg tejre vetített GHG-kibocsátás 28%-kal fog csökkenni. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a növekvő tej iránti igény (+50%) mindössze csak 8% többletet fog 
jelenteni tejtermelő gazdaságok (és a világ) GHG-kibocsátásában.

Az „Our Word in Data” 2021-es közleményében (4. ábra) jól elkülöníthető-
ek, hogy a különböző élelmiszerek előállításának folyamatában mely részletek 
dominálnak, és mekkora GHG-kibocsátással járulnak hozzá egy kg élelmiszer 
előállításához. Amint látható, ezen a „ranglistán” a sajt előkelő helyen van 
– bár a rangsorban második helyen álló juhhústermelés ezen az ábrán nem 
szerepel, de ez nem befolyásolja a sajtgyártás előkelő 3. helyét.

Az ábrán jó követhető, hogy az 1 kg sajt gyártása során kibocsátott 21,2 kg 
GHG mennyiségéhez a termőföldhasználat 4,5 kg, a farm működtetése 13,1 
kg, az állatok takarmányozása 2,3 kg, a tejfeldolgozás 0,7 kg, a szállítás 0,1 
kg, a kereskedelem 0,3 kg, a csomagolás 0,2 kg GHG-kibocsátással járult 

hozzá. Ehhez még kapcsolódik a végfelhasználó fogyasztó általi szállítás és 
fogyasztás is (5. ábra).

Ezzel szemben az egy kg tej termelése során keletkező 2,8 kg GHG-
kibocsátás részletei a következőkből tevődnek össze: földhasználat 0,5 kg, a 
farm működtetése 1,5 kg, az állatok takarmányozása 0,2 kg, tejfeldolgozás 
0,1 kg, szállítás 0,1 kg, kereskedelem 0,3 kg. 

Csak érdekességként hívom fel a figyelmet a következőkre – amelyek a 
teljes dokumentációban benne vannak, de innen hiányoznak:
– 1 kg fekete csokoládé előállítása 18,3 kg GHG kibocsátásával jár, amely a 

következő részletekből épül fel: 14,3 kg termőföldhasználat, 3,7 kg farm-
működtetés, 0,1 kg szállítás, 0,2 kg feldolgozás, 0,4 kg csomagolás;

– 1 kg kávé előállítása 16,5 kg GHG-kibocsátással jár, amelyből a termőföld-
használat 3,7 kg-mal, a farmműködtetés 10,4 kg-mal, a feldolgozás 0,6 
kg-mal, a kereskedelem 0,1 kg-mal, a csomagolás 1,6 kg-mal részesedik.     

A tej és a sajtféleségek szénlábnyoma

Az egyes tej- és sajtféleségek szénlábnyoma (ökológiai lábnyoma) általában 
CO2-egyenértékben kifejezett érték, amelynek nagysága számos tényezőtől 
függ. Ezek közül talán a legfontosabb a tej szárazanyag- és fehérjetartalma. 
A különböző tejtermékek esetében a fehérjetartalomhoz kapcsolják az ökológiai 
szénlábnyom értékét, amely alapján az egyes tejtermékek összehasonlíthatóak. 
Ezen a területen számos közlemény jelent meg az elmúlt években, mégis most 
Gaillac és Marbach 2021-ben a Journal of Cleaner Production című szaklapban 
megjelent szakirodalmi elemzéséből emelünk ki néhány érdekes adatot. 

Az mindenki számára egyértelműen ismert, hogy a különböző tejféleségek 
a fehérje- és a zsírtartalmuknál, valamint azok belső összetételénél fogva 
jelentős mértékben eltérnek egymástól. (Most a táplálkozásban játszható elté-
rő hatásaikról nem teszünk említést.) Az azonban nem kellően ismert, hogy 
a termelési körülmények alapvetően befolyásolják az egy egységre vetített 
tej- és sajtszénlábnyom értékét. 

Az 1. táblázatban a különféle, nálunk tejtermelésre hasznosított kérődző-
félék tejének átlagos szénlábnyomértékeit foglaltuk össze. 

1. táblázat: A különböző tejféleségek átlagos szénlábnyom-értéke

Tejtermék g CO2 eq./100 g termék
Tehénsajt 533 - 5880
Tehénjoghurt 117 - 374
Tehéntej 54 - 1710
Juhtej 160 - 1420
Kecsketej 81 - 1420
Bivalytej 260 - 660

Forrás: Gaillac – Marbach; Journal of Cleaner Production 321 (2021) 128766

Az első ránézésre is megállapítható, hogy az értékek meglehetősen tág 
határok között változnak, amely jelenséget a takarmányozás, a fajta és a 
termelési környezet egyaránt befolyásolja.
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Amennyiben a fenti tejféleségekből készített sajtok átlagos ökológiai szén-
lábnyomát vizsgáljuk, akkor azt is megállapíthatjuk (2. táblázat), hogy az 
értékek itt is tág határok között változnak, hiszen ezeket a feldolgozott tej ter-
melési háttere és az arra rakodó egyéb szénlábnyom-értékek is befolyásolják.

2. táblázat: A különböző fajok tejéből készült sajt átlagos szénlábnyoma

Sajtféleség g CO2 eq.∕g fehérje
Tehén 14-54
Juh 15-59
Kecske 21-76
Bivaly 68-89

Forrás: Gaillac – Marbach; Journal of Cleaner Production 321 (2021) 128766

A tejféleségek közötti különbségeket tovább színesítik a feldolgozásban és 
az elérendő végtermékben meglévő eltérések. Ezek közül néhány sajtféle-
ség átlagos fehérjeértékét (g/100 gramm sajt), valamint az ehhez kapcsoló-
dó ökológiai szénlábnyom átlagos értékét foglaltuk össze a 3. táblázatban. 

Az az első ránézésre is látszik, hogy az egyes sajtok fehérjetartalma 
tág hatások között változik, és ennek következtében az ehhez kapcsolódó 
szénlábnyom átlagos értéke is. 

Természetesen ezeket az értékeket nagymértékben befolyásolják a fel-
dolgozási módszerek, a sajtok érlelési ideje és a sajtok szárazanyag-tartal-
ma (friss, félkemény, kemény sajt). Azaz minél fiatalabb a sajt, annál kisebb 
a szénlábnyom értéke, és ennek következtében minél inkább kemény sajtról 
beszélünk, a szénlábnyom értéke annál magasabb. Természetesen azt sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, mely faj tejéből készült az adott sajtféleség, 
mert a bivaly- és a juhsajtok magasabb fehérjetartalma nagyobb szénláb-
nyom-értéket is eredményez – és ezt az értéket még tovább módosítja az 
adott termék zsírtartalma is. (Ezen utóbbinak részleteitől most eltekintünk.) 

3. táblázat: A különböző sajtféleségek 
átlagos fehérjetartalma és szénlábnyomértéke

Sajtféleségek g protein/100 g sajt g CO2 eq.∕g protein
Yellow cheese low fat 30 33
Pecorino (kézműves) 28 61
Emmental 27,9 20
Gouda 25 35
Cheddar 24,8 28 (19-52)
Mozzarella 23,7 31 (22-42)
Pecorino (ipari) 22 77
Camembert 20,7 21
Gorgonzola 19 32 (max. 56)
White cheese 18 46
Mould cheese 17 50
Cottage cheese 14 18
Cream cheese 10 69

Forrás: Gaillac – Marbach; Journal of Cleaner Production 321 (2021) 128766

A legtöbb esetben a tejtermelés háttere  határozza meg (a faj mellett) a belőle 
készült tejtermék szénlábnyomértékét. Ez azt jelenti, hogy az extenzív legel-
tetésre alapozott tartásban lévő állatok tejének szénlábnyomértéke általában 
meghaladja a félintenzív, az utóbbi meg az intenzív termelési rendszerben 
lévő tejtermelő állatok tejének szénlábnyomát, ennek következtében az abból 
készült termékértékek értékei is azonos trendet követnek. 

Ennek általában az az oka, hogy a termelési rendszer intenzitásának 
növekedésével emelkedik az adott tejtermelő állatok egyedi hozama, ennek 
következtében pedig az egy tejtermelő állatra vetített ökológiai lábnyom értéke 
is fokozatosan csökken. 

A kecsketejtermelés esetében például a termelési rendszer sokkal nagyobb 
mértékben befolyásolja a tej szénlábnyomát. Az extenzív, a félintenzív és az 

intenzív rendszerben előállított kecsketej ilyen értéke a következők szerint 
alakul, a fenti sorrendben: 4.08, 2.04 és 1.82 kg of CO2-eq. (Sintori és Mtsai, 
2019. – Animals 2019, 9(11), 945)

Néhány tanulmány persze arról is megjelent, hogy a félintenzív és az extenzív 
körülmények között tartott állatok által termelt tej esetében az utóbbit találták 
kedvezőbb értékűnek, amely jelenséget általában az előbbi esetében felhasz-
nált nagyobb abrakfelhasználással, valamint a vegyes tej- és hústermelés 
alkalmazásával indokoltak. 

A tehéntej termelésének ökológiai szénlábnyoma – mint azt fentebb láttuk 
– széles határok között változik (0,9-4,7 kgCO2eq kgFPCM-¹ ) a fehérje- és zsír-
tartalomra standardizált tej esetében. (Laca és mtsai, 2020 –  Environmental 
Science and Pollution Research International 2020 v.27 no.2 pp.) 

A saját vizsgálatukban a félintenzív és az extenzív termelési rendszerben előállí-
tott tej szénlábnyoma között érzékelhető eltérést találtak, az utóbbi előnyére: 1,22 
illetve 0,99 kgCO2eq kgFPCM-¹. A fenti körülmények között termelt tejekből készült 
sajtok szénlábnyoma ennek megfelelően alakult: 16.6 és 14.7 kgCO2eq kg-¹. 

A kis/közepes kapacitású tejfeldolgozó esetében tett megállapításaik kere-
tében azt is kimutatták, hogy az alapanyag-előállításnak van meghatározó 
szerepe a szénlábnyomérték kialakulásában. 

Megállapításuk szerint a tej termelésének háttere határozza meg a sajtterme-
lés üvegházhatású gázkibocsátásának 60%-át. Egyéb tényezők (nyersanyagok, 
víz, áram, energia, tisztítószerek, csomagolóanyagok, szállítás, hulladékok és 
gázkibocsátás) sokkal kisebb hányadban módosították a tejtermék ezen értékét.

Természetesen számos további tényező befolyásolja a sajttermelés GHG-
kibocsátását:

– a sajt típusa és savótartalma;
– az alkalmazott termelési technológia
– az érlelés időtartama és formája;
– a társtermékek felhasználása (orda, savó);
– a keletkező szennyvíz biogáztermelésre való felhasználása; stb.

A sajtgyártás szénlábnyomértékének 
lehetséges csökkentése 

A különböző szerzőknek a tej és a sajt GHG-kibocsátási elemzéseiből egyértel-
műen az a következtetés vonható le, hogy néhány tényező figyelembe vételével 
csökkenthető a sajtgyártás GHG-kibocsátása, azaz szénlábnyoma:
– az egy liter tej előállításához szükséges földterület nagysága, illetve annak 

csökkentése;
– az egy tejtermelő állat tejtermelésének optimalizálása – egyedre vetített 

tejmennyiség növelése – persze ökonómiailag és élettanilag meghatározó 
keretek között; és a fentihez elengedhetetlen a takarmányozás rendszerének 
optimalizálása;

– módosítani lehet az alkalmazott takarmány összetételét, és olyan takar-
mány-adalékanyagokat lehet alkalmazni, amelyek csökkentik a metánkép-
ződést és -kibocsátást;  

– a vízfogyasztás optimalizálása (egy-egy kg sajtelőállítás ivóvízszükséglete 13 
és 77 liter között változhat, ezért az újrahasznosított víz felhasználása jelen-
tős megtakarítást is eredményezhet – Soares és mtsai (2021): Environmental 
Impact of Agro-food Industry and Food Consumption);

– az egyes sajtféleségek esetében keletkező szennyvíz (amely 0,7 és 60 liter 
között változhat) csökkentése és újrafelhasználása;

– a keletkező savóval eltávozó szárazanyag mennyiségének csökkentése az 
oltóanyagok mennyiségének optimalizálásával, a porlás csökkentésével, 
valamint a savóban maradó fehérje és zsír kivonásával és felhasználásával, 
valamint a maradék humán táplálkozásban vagy állati takarmányozásban 
való felhasználásával.

Kukovics Sándor z
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Jól látható, vastag tőgyfürösztő készítmény erős hatékonysággal 
és kiemelkedő bőrápoló tulajdonságokkal

Forgalmazó
Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs Baross utca 165/3. ; Tel.: +36 23 783 010; www.kersia-group.com

A fertőtlenítőszerek hatósági szabályozás alá tartozó biocidek. Ez biztosítja hatékonyságukat 
illetve az emberrel, állattal és a környezettel szembeni ártalmatlanságot. A biocid szereket mindig 
biztonságosan alkalmazza! A termék alkalmazása előtt olvassa el a használati utasítást!

A tőgybimbó finom bőrének védelme
A Power Blue Mix összetevői ápolják és táplálják a bőrt: 

• Nedvesítő, humektáns anyagai segítenek megtartani a bőr természetes 

nedvességtartalmát.

• Bőrápoló, emolliens anyagai puhává és rugalmassá teszik a bőrt.

• Bőrpuhító anyagai segítenek megőrizni a bőr rugalmasságát és csökkenteni a 

berepedezés kockázatát.

• Hidratáló anyagai segítenek növelni a bőr nedvességtartalmát.

A tőgybimbó kíméletes és hatékony fertőtlenítése
A Power Blue Mix nagy hatékonyságú, széles hatásspektrumú tőgyfertőtlenítő, amely
30 másodperc alatt fejti ki bakterecid, yeasticid és algicid, míg 5 perc alatt virucid hatását.

A Power Blue Mix előnyei
• Erős fertőtlenítő hatás, széles hatásspektrum: 

baktericid, virucid, yeasticid és algicid (Prototheca)

• Kiemelkedő bőrápoló tulajdonságok

• Tartós és jól látható szín

• Gazdaságos használat

FEJÉS

Power Blue Mix

Alkalmazás
A Power Blue Mix, a Power Blue Mix activ’ és Power Blue Mix base egyenlő 
arányú összekeverésével jön létre.

Az így elkészített keveréket alaposan rázzuk össze, hogy a homogén kék 
oldatot megkapjuk! Fejést követően merítsük bele a tőgybimbókat!

A Power Blue Mix hatékonysága összekeverés követően két egymást követő 
fejés alatt, maximum 16 órán át, igazoltan fennáll.

A Power Blue Mix főbb összetevői
Hatóanyag(ok) 100g termékben: 0,0583g klór-dioxid + 2,663g L-(+)-tejsav

Kozmetikai összetevők: Nedvesítő, bőrápoló, bőrpuhító és hidratáló anyagok. 
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szakmai programok sorából kiemelnénk a 
Federation des Fromagers de France szer-
vezet előadásait: 1. Hogyan legyünk sajt-

készítők? 2. Gazdasági áttekintés a sajtkereskedők 
boltokban és piacokon történő megjelenéséről; 
valamint a párosítási workshopokat (mézsör-sajt, 
tequila-sajt). Nagyon látványos volt a Lyre d’Or 
Sajttálverseny, melyet az Union des Fromagers de 
I’lle-de-France szervezett.

A legnagyobb élmény és tapasztalat az volt 
számunkra, hogy bírálóként is részt vehettünk a 
Concours General Agricole (CGA) 2022 által meg-
rendezett Nemzeti Tejtermékek versenyén. 

A verseny előterében, miközben a bírálatra regisztráltunk, odalépett hoz-
zánk egy magyar fiatalember, Szendrő Gábor, aki szintén bírálónak érkezett. 
Kihasználva az alkalmat, készítettünk Gáborral egy rövid interjút:

Hogyan vették fel Önt a bírálók közé? „Ezen a versenyen a fogyasztókat is 
várják bírálónak. Tévéreklámokban hirdetik, hogy jelentkezzenek bírálóknak! 
De általában aki ekkor jelentkezik, már lekésett. Online webes felületen lehet 
jelentkezni, ahol ki kell tölteni egy kérdőívet, aminek a kérdései arra irányul-
nak, hogy milyen bíró válik majd a kitöltőből. A jelentkezők kapnak egy álta-
lános tájékoztatást is a bírálatról, majd a kitöltés végén értékeli a rendszer, 
hogy jó bíráló lesz-e a jelentkező.” Sajtkészítők is vannak a bírálók között? 
„Igen, sőt tejiparban dolgozó agrárszakember, sajtkereskedő is. Igyekeznek 
a bírálóasztalokat úgy összeállítani, hogy legyen minden területről 1-1 fő.” 
Vannak-e bírálótréningek? „Igen, kb. fél évvel a verseny előtt lehetőség van 
egy ilyen gyakorlaton részt venni ingyenesen, de ez nem kötelező. Minden 
bírónak van egy számmal és kóddal ellátott, saját webes felülete a CGA 
honlapján, ahol megtekintheti például, hogy hány versenyen vett már részt, 
jelentkezhet-e képzésre, regisztrálhat-e a bírálatokra. Innen kinyomtathatja a 
bírálati behívóit, kitöltheti a becsületességi nyilatkozatát vagy adott esetben a 
távolmaradásról szóló nyomtatványt.”

A verseny további részleteiről Lionel Guérint, a verseny fő szervezőjét 
kérdeztük: 

„A Concours Général Agricole több mint 150 éve, ma már 35 élelmi-
szer-kategóriában állapítja meg a francia termékek és borok kiválóságát. 
Ezzel a legrégebbi és a legfontosabb élelmiszerverseny-díj, mind a termékek 
száma, mind a zsűrizők száma tekintetében. Igényességét bizonyítja, hogy 
a regisztrált termékek maximum 25%-a lehet csak éremtulajdonos. Az elis-
merés minden bizonnyal az egyik leginkább mérvadó a fogyasztók számára, 
hiszen a kereskedelmi láncok polcain ennek a versenynek az éremplakettjét 
keresi a vásárló szerte Franciaországban.”

Lionel elmondta nekünk: „a Concours Général Agricole érem célja az is, 
hogy kiemelje a nagyközönség számára kevéssé ismert helyi termékeket, 

és minden évben új termékeket vonultat fel. 
Így a termékek nagyon széles körben, minden 
elosztóhálózatban megtalálhatók. Független 
és önkéntes zsűrink, amelynek fele szak-
ember, a másik fele pedig igényes fogyasz-
tó, a termékeket minőségi színvonalukért és 
a kiválósághoz közeledő egyedi ízvilágukért 
jutalmazza.”

Amikor a zsűrizés menetéről kérdeztük, 
elmondta nekünk:  „egy-egy kóstolóasztalnál 6 
zsűriző ül, átlagosan 5-10 terméket kóstol meg 
a verseny alatt. Minden zsűriző az előre megha-

tározott érzékszervi kritériumok alapján – melyek termékfajtánként is eltérőek 
– ad ki pontokat. A zsűrielnök a vélemények összesítését követően állapodik 
meg a zsűri többi tagjával az érmek odaítéléséről. Az ítéletük szuverén, sem a 
szervezők, sem a terméket jelölő készítők nem kérdőjelezhetik meg.”

A Salon du Fromage remek alkalmat kínál a szakmai megbeszélé-
sek és tárgyalások lebonyolítására is, amit kis delegációnk is megraga-
dott. Találkoztunk Claude Maret úrral, aki a Franciaországi Sajtosok és 
Sajtkiskereskedők Szövetségének elnöke, David Bazergue főtitkár úrral, aki 
egyben a francia Sajtiskola igazgatója is. Mindketten baráti támogatásukról 
biztosították kis delegációnkat. Agnès Boileau, aki a 2023-as Mondial du 
Fromage fő szervezője, meginvitálta csapatunkat a Tours-ban megrendezésre 
kerülő világversenyre. Együttműködéséről biztosított minket Bertrand Franck 
is, aki sajttechnológus és affineur, szakértői tevékenységével szerte a világon 
segíti a sajtkészítőket termékeik minőségének javításában. Új – reménybeli 
– partnereinknek bemutattuk a Magyar Sajtkészítők Egyesületének munkáját 
és tevékenységét, informáltuk őket a 13. Kecske Világtalálkozó előzetes 
programjáról. A kiállításon találkoztunk a gyomaendrődi küldöttséggel is, 
élén Davidovics László iskolaigazgató úrral, akik a Gyomaendrődi Sajt- és 
Túrófesztivál hírét vitték a tárgyalásaik során. 

Hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy kis delegációnkat – ami 
időközben kibővült Szakál Tamás hajdúdorogi tejtermékkészítővel, az ő fele-
ségével és kollégájával – a párizsi magyar nagykövetségen fogadta és látta 
vendégül Bartha Péter István úr, aki a mezőgazdasági és környezeti ügyekért 
felelős tanácsos. A megbeszélés során a tanácsos úr is üdvözölte azt a kez-
deményezésünket, hogy a magyar és a francia sajtos szakmai kapcsolatokat 
szorosabbra fűzzük, segítségéről biztosított ezen céljaink elérésében. 

Rövid, de annál tartalmasabb francia utunk során bebizonyosodott – újból 
–, hogy a francia sajtosok egy végtelenül kedves és nyitott csoport a sajto-
sok nemzetközi társadalmában. Szakmai tudásukon felül segítőkészségük, 
összetartásuk példaértékű lehet a hazai sajtosoknak is. Végül külön köszöne-
tünket ezúton kívánjuk kifejezni Delplanque Claire fő szervező kisasszonynak, 
aki a verseny adminisztrációjában nyújtott számunkra segítséget. 

Párizsban jártunk, 
avagy Kovács László, Kerekesné dr. Mayer Ágnes és Dr. Kovács 

Gyöngyi beszámolója a „Salon du Fromage” eseményről
Egyre több magyar tejipari szakember látogat el az évente megrendezett Salon du 
Fromage-ra Párizsba. 2022-ben a kiállítás február 27. és március 2. között került 

megrendezésre a Párizs Expo – Porte de Versailles területén a Nemzetközi Mezőgazdasági 
Kiállítás részeként. A Salon 281 kiállítóját idén 8486 szakmai látogató tekintette meg, 
a sajtszakma igen rangos eseményének számít világszerte. Ez már a harmadik alkalom, 

hogy a kiállítás fókuszában idegen ország áll, idén – a korábbi években bemutatott 
Spanyolország és Nagy-Britannia után – a vendég Olaszország volt.

A
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Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy létezik egy olyan módszer, ami
• EGYSZERŰ: a vizsgálni kívánt mintát csak adja hozzá a tesztcsőhöz.
• GYORS: baktériumok vizsgálata akár kevesebb mint 24 óra alatt, a 

penész&élesztő vizsgálata akár 48 óra alatt, az általános sterilitásvizs-
gálatok akár 48 óra alatt elérhetők az esetleges előinkubációs periódus 
letelte után.

• PONTOS: az oxigénszenzoros technológia egyenértékű vagy jobb a hagyo-
mányos mikrobiológiai eljárással összehasonlítva.

• ÉRZÉKENY: 10 ml mintában akár 1 CFU detektálására képes.
• RUGALMAS: a vizsgálatot nem befolyásolja a mintamátrix.

Szeretném bemutatni a rendkívül innovatív, gyors mikrobiológiai vizsgálatot 
végző berendezést, az Oculer® rendszert. 

A vizsgálat elve

A mérés alapelve az, hogy az aerob baktériumok növekedésük során oxigént 
fogyasztanak, és ha ezt a fogyást mérni tudjuk, akkor abból meg tudjuk 
állapítani a vizsgált mintában található mikrobaszámot. Az Oculer® rendszer 
ezen az elven működik: fejlesztettek egy olyan berendezést, ami a mérést 
és a detektálást végzi egy fejlett optikai rendszerrel, és olyan specifikus 
tesztcsöveket, melyeket oxigénszenzorral láttak el. Mikor az olvasó fénnyel 
gerjeszti az oxigénszenzort, akkor az optikai információkat küld vissza a 
berendezésnek, ami információt nyújt a mikrobiális tömegről. 

A rendszer összetevői

A Oculer® rendszer egyik legnagyobb előnye az, hogy használatához nincs 
szükség rengeteg eszközre, és leveszi a terhet a működtető válláról azzal is, 
hogy nincs szükség állandó felügyeletre vagy bonyolult előkészítési folyama-
tok elvégzésére.

A rendszer a következő összetevőkből áll:
• Az Oculer® berendezés: Kétféle 

berendezés vásárolható. Az 
Oculer Model 930-2, mely a 2 
ml-es csövekkel kompatibilis, és 
az Oculer Model 930-15, mellyel 
a 15 ml-es csövek kompatibili-
sek. A berendezés egy inkubátor 
és egy leolvasókészülék is egy-
ben, így nincs szükség a minták 
mozgatására a vizsgálat közben, 
tehát kényelmesen, további érté-
kes emberi munkaigény nélkül folyhat a vizsgálat. A beépített zárt 
optikai rendszer, amely a leolvasását végzi, alacsony szervizigényű. 
A berendezés hőmérsékletét folyamatosan nyomon lehet követni a 
szoftveren keresztül. A beépített vonalkódolvasó leegyszerűsíti a minták 
azonosítását. Tervezése során nagy hangsúlyt fektettek a helytakarékos 
kialakításra és az alacsony fenntartási költségekre.

• Oculer® AP Check™ tesztcsövek: Az AP Check™ csövek mindegyiké-
ben megtalálható a nagy érzékenységű oxigénszenzor, amely képes érzé-
kelni az oxigénszint csökkenését, és információt továbbít erről a leolvasó 
számára. A csövek kétféle méretben kaphatók: 2 ml-es vagy 15 ml-es 
változatban. A 2 ml-es csövekkel maximális tesztkapacitást érhetünk el, 
ugyanis így 48 minta vizsgálható egyszerre a berendezésben. A 15 ml-es 
csövek esetében csak 24 minta vizsgálható egyszerre, viszont a nagyobb 
betölthető mintamennyiség miatt ez érzékenyebb a kisebb változatnál. 

A csövön található vonalkód egyedi mintaazonosítást tesz 
lehetővé. A vizsgálható minta térfogata nagyobb, mint a 
hagyományos módszerek esetében. A tesztcsövekből több 
típus áll rendelkezésre: kaphatók üres csövek, melyeket a 
felhasználó maga tölt fel szelektív, a vizsgálni kívánt mik-
roorganizmusra specifikus táptalajjal, illetve kaphatók előre 
töltött csövek, melyeket úgy fejlesztettek, hogy a legjobb 
teljesítményt nyújtsák a vizsgálat során. Az előre töltött 
csövekben mikroorganizmusra specifikus táptalaj van, 
felhasználásra kész. Több mint egy évig stabilan eltartha-
tók, hűtést nem igényelnek. Előre töltött csövek kaphatók: 
Gram+ baktériumszám, Gram- baktériumszám, penész&élesztőmeny-
nyiség, Alicyclobacillus-mennyiség és összcsíraszám meghatározására, 
illetve általános sterilitási vizsgálatra.

• OcuSoft szoftver: Könnyen kezelhető, felhasználóbarát szoftver. 
Segítségével lehet különböző mérési módokat, paramétereket megadni, 
kalibrálni. A minták gépbe helyezése után a vonalkód alapján automatiku-
san megjelennek a tesztcsövek egyedi kódjai, melyeket megfelelő névvel 
láthatunk el. A szoftver azonnali visszajelzést nyújt a mérés folyamatáról, 
valós időben nyomon követhető, egyszerűen értelmezhető. Így olyan 
vizsgálatok esetében, ahol egyszerre vizsgálunk változó mikrobiális meny-
nyiséggel rendelkező mintákat (pl. pasztőrözött és pasztörizálatlan tejet) 
lesznek olyan minták, ahol már pár óra után látható lesz az eredmény, és 
lesz, ahol csak 24 óra elteltével. Ennek az az oka, hogy minél nagyobb 
egy mintában a mikrobiális tömeg, annál gyorsabban fogy az oxigén, így 
hamarabb kapjuk meg az eredményünket is. A mérési mód beállítható 
kvantitatív, illetve kvalitatív tesztre is.  

Eredmények várható ideje

• Felhasználó: A felhasználó feladata a gép működtetése és a minta 
előkészítése. A hagyományos mikrobiológiai módszerekhez képest az 
Oculer® rendszer használata lényegesen csökkenti a felhasználó terheit. 
Minta-előkészítés a folyékony termékek esetében nem szükséges, egysze-
rűen csak fel kell tölteni a tesztcsövet a termékkel! A szilárd termékeket 
homogenizálni kell, majd összekeverni a táptalajjal. Nincs szükség hígítási 
sorok készítésére! Attól fogva, hogy a felhasználó behelyezi a mintákat a 
berendezésbe, és elindítja a mérést, a vizsgálat nem igényel több felügye-
letet! Egyszerűen a teszt lejárta után olvassa le az eredményeket! 

Hogyan tudná Ön kihasználni ennek az innovatív berendezésnek az előnyeit?
A tejiparban nem is kérdés, hogy mennyire fontos a mikrobiális tartalom 
monitorozása. A termék minőségének ellenőrzése során több ponton is 
hasznára válhat ez az eszköz: akár kiindulási termék, akár végtermék vizs-
gálatáról van szó, a folyamat minden részében ellenőrizheti a minőséget az 
Oculer® berendezéssel és tesztcsöveivel. Ha szeretne egy olyan berendezést, 
mellyel gyorsan, alacsony eszköz- és munkaigény mellett megbízható, köny-
nyen értelmezhető eredményeket kap, az Oculer® 
megfelelő választás lehet Önnek! 

Tóth Katica z
Termékmenedzser
Bentley Labor Kft.

Gyors mikrobiológiai vizsgálati 
módszer tejhez és tejtermékekhez
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Az Oculer analizátor nagy áteresztőképességű, teljesen automatizált teszt rendszer,
amely a tejtermékekben és gyártási folyamatokban a mikrobiális szennyeződések
gyorsabb és pontosabb észlelését teszi lehetővé.

www.bentleylabor.hu

Bentley Labor Kft.  I  8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com  I  Tel.: +36 22 414 100

Gyors mikrobiális kimutatás és növekedési vizsgálat
ipari laboratóriumok számára

Fejlessze laboratóriumát a költséghatékonyság,

a még nagyobb biztonság és a pontosság jegyében az Oculer analizátorral!

Megérkezett az innovatív technológián alapuló

aerob baktérium és

penész-élesztő analizátor!

Tej, tejtermék

Tejpor formula

Üdítők

Környezeti minta

Testápoló termékek

Tiszta termelési terület

Aerob/összes
életképes baktérium

Gram-negatív
baktériumok

Gram-pozitív
baktériumok

Élesztők és
penészgombák

Coliform
és E. coli

Bentley_Oculer_210x147_02
Wednesday, February 09, 2022 8:13:38 PM
Composite  150 lpi 
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Irak

12 000 liter/nap tejfeldolgozó üzem 15 000 liter/nap tejfeldolgozó üzem

Libanon

Az Agrometál cégcsoport nagy reményeket fűz a 
közel-keleti és észak-afrikai exportlehetőségekhez.
Ennek érdekében több észak-afrikai (Algéria, Marokkó) 
2021-ben pedig az Arab Emírségek GulFood 
Manufacturing Dubai kiállításán önálló standon mutattuk be az Agrometál legújabb technológiáit. A kiállítás eredményeként 15 
országból több céggel szerződéses vagy szerződés-előkészítő fázisban vagyunk (tejgyár, túró-desszert üzem, sörgyár, mézüzem). 
Többen ellátogattak a kiállítás óta irak-kurdisztáni és libanoni referencia-tejüzemünkbe. Országok, ahonnan látogatóink 
érkeztek a standunkra: Marokkó, India, Németország, Izrael, Jordánia, Törökország, Libanon, Irak, Kuvait, Omán, Jemen, 
Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Magyarország, Ausztria.

A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta 
az Agrometal Klaster Zrt. részvételét a Dubai Gulfood 

Manufacturing kiállításon 2021-ben.
01-KKM-EXPORTKOORD-2020

finanszírozási tevékenységek az export növelése érdekében

Eddigi Agrometál tejipari géptechnológiai export
a Közel-Keleten
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z ország életében a 2007. évi EU-csatlakozás alapvető változásokat 
hozott. Klaus Iohannis államfő, a belépés 15. évfordulója alkal-
mából a közelmúltban tartott ünnepségen, jogos büszkeséggel 

sorolta fel a belépés pozitív hatásait, amelyek közül a legfontosabbnak a 
romániai életszínvonal emelkedését és az ország bruttó nemzeti termé-
kének (GDP) megháromszorozódását nevezte. Kiemelt nyereséget jelent 
a személyek, termékek és szolgáltatások szabad mozgása, amelynek 
nyomán Európa kapui szélesre tárultak a román állampolgárok előtt, 
így ma már az ország több mint kétmillió polgára dolgozik Nyugat-
Európában, és jut európai szintű jövedelemhez. (Talán nem tekinthető 
ünneprontásnak itt megjegyezni, hogy sok romániai munkavállaló 
nem kifejezetten az ország javát szolgálva élt ezzel a lehetőséggel, és 
gyakorlatilag visszatérési szándék nélkül külföldre költözött.) Ennek 
nyomán azonban számottevően gyarapodott a magas jövedelemmel és 
vagyonnal rendelkező román állampolgárok rétege, amelynek jó része 
ma már a gazdag nyugat-európaiakkal közel azonos életszínvonalat tud 
biztosítani magának.

Az uniós piac lehetőségei nagy mértékben hozzájárultak a romániai 
gazdaság technikai színvonalának fejlődéséhez és az általa előállított 
bizonyos termékek nemzetközi elfogadtatásához. A több mint 14 millió 
hektár mezőgazdaságilag hasznosított területtel rendelkező ország agrár- 
termékekből jelentős mennyiségű felesleget termel, amelyből számottevő 
exportbevétele származik. Az agrárexport növekedése jórészt ugyancsak 
az EU-tagságnak köszönhető, bár az ilyen export nagyobbik része nem 
az EU tagországokba irányul. Kimondottan az ország tejgazdasága szem-
pontjából azonban az EU-csatlakozás hozadékai jóval kevésbé tekinthetők 
előnyösnek. Először is Románia szarvasmarha-állománya a 2010. évihez 
viszonyítva félmillióval, a 2000. évihez viszonyítva pedig másfél millióval 
csökkent. Ugyanakkor az évenkénti román tejkibocsátás az egynegyedére 
(1,23 millió tonnára) apadt, miközben az ország az EU tejtermelőinek rang-
sorában az első harmadból az utolsó harmadba csúszott vissza.

Mindezek ellenére a tejtermelés továbbra is fontos helyet foglal el 
Románia társadalmi-gazdasági életében, és a hústermelés után a román 
mezőgazdaság második legfontosabb szektorát képezi. A tejtermelés, 
-feldolgozás és -értékesítés a járulékos területekkel (takarmánytermelés, 
értékesítés, állatgyógyászat stb.) közel kétmillió embernek biztosít mun-
kalehetőséget az országban.

Az EU-csatlakozásnak azonban negatív következményei is voltak, 
amelyek közül az egyik legnagyobb problémát Románia tejtermékim-
portjának drasztikus növekedése okozza, amely 2006 és 2017 között 45 
millió euróról 417 millió euróra emelkedett. Ez példa nélküli az európai 
országok tejtermelésének alakulásában, mivel a legnagyobb romániai 
tejtermelők törzstőkéjét figyelembe véve akár az egy évi importkiadások-
ból versenyképes saját feldolgozókapacitásokat lehetett volna létrehozni. 
Ez a román tejgazdaságot túlságosan és feleslegesen terhelő helyzet két 
tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a gazdagodó románok egy bizonyos 
rétege csak a kifogástalan minőségű, márkás, sőt luxuscikknek számí-
tó tejtermékeket akarja fogyasztani, amelyeket a román tejfeldolgozó 
ipar egyelőre nem tud megfelelő mennyiségben előállítani. Másrészt az 

országban megtermelt tejnek csak legfeljebb 45 százaléka alkalmas ipari 
feldolgozásra, és felel meg az EU minőségi és higiéniai követelményeinek. 
A romániai tejtermelők mintegy 41 százalékát kitevő egy-két tehenes 
kisgazdák ezt a minőségi szintet nem tudják biztosítani (sőt részben a 
valamivel nagyobbak sem). Az általuk termelt tej saját felhasználásra vagy 
lakossági piacokon való értékesítésre kerül. Ezért a feldolgozott termékek 
közül egyre több fogyasztó csak a külföldieket keresi és vásárolja, bár 
a házilag előállított termékek között is jelentős mennyiségben vannak 
kifogástalan, sőt – nagyobb tehénlétszám esetén – kifejezetten kézműves 
minőségűek.

A Román Statisztikai Hivatal (INS) adatai szerint az országban 2019 
áprilisában 522.284 tejtermelőt tartottak nyilván. Ezek 41,17 százalékát 
az egy-két tehenes kisgazdák tették ki, akik a megtermelt tejet kizárólag 
családi fogyasztásra használták fel. A következő kategóriába a 3-10 
tehenet tartók sorolhatók, akik a termelők teljes létszámából 27,91 szá-
zalékkal részesedtek, a tejet ők is csak családi fogyasztásra használták, 
vagy lakossági piacokon értékesítették. A 11-20 tehenes gazdák száma 
10,17 százalékot tett ki, ők már főleg a kisipari tejfeldolgozókat szolgálták 
ki, vagy saját maguk vitték piacra a termékeiket, többnyire túróvá feldol-
gozva. A teljes termelői létszám 8,43 százaléka 21-50, 4,05 százaléka 
51-100, 8,25 százaléka pedig 100-nál több tehenet tartott, miközben az 
utóbbi három kategóriába tartozók csaknem teljes egészében a nagyipari 
feldolgozóknak értékesítették a tejet.

A fentiekből látható, hogy az országban jelentős számban – de az 
európai nagy tejtermelő országokhoz viszonyítva szerényebb arányban 
– jól felszerelt nagyüzemi tejtermelő telepek is vannak. A legfontosabb 
tejtermelő körzeteket az ország északkeleti (Botosani, Suceava, Iasi 
megye), északnyugati (Szatmár, Máramaros megye) és a középső (erdélyi 
hegyvidék) tájegységei alkotják, ezek a teljes tejtermelésnek mintegy 50 
százalékát adják.

Egy liter tejért a romániai termelő 1,2-1,5 lejt kap (1 lej = kb. 70 Ft), 
ugyanezért a fogyasztó a boltban (kiszerelve) 4,0 és 6,50 közötti, a lakos-
sági piacon (többnyire kannában vásárolva) 3,5 és 4,5 közötti árat fizet. 
A jelentős árkülönbözet miatt a városi fogyasztók közül sokan, rendsze-
resen vidéki üzemekbe járnak, tejszükségletük kielégítése érdekében. 
A nagy termelők magasabb, a kicsik alacsonyabb árat tudnak kialkudni, 
amely utóbbi az önköltség mellett csak minimális nyereséget biztosít, 
vagyis egyre inkább kiszorítja a kisgazdákat a piacról, ami az ország 
tejgazdaságának többet árt, mint amennyit használ.

A nagyon jelentős és erősen eltúlzott import mellett Románia bizonyos 
mennyiségű tejterméket (főleg vajat és román gyártmányú sajtokat) 
exportra is szállít, többnyire a környező országokba. A román export értéke 
2020-ban 1,89 millió dollárt tett ki, miközben annak legnagyobb felvevő-
piacát Moldávia képezte.

Hivatalos (INS) adat szerint az egy főre jutó tejfogyasztás Romániában 
a 2014-2019. évi periódusban átlag 253 kg, amivel az ország Európa 
nagy tejtermelőinek legfelső harmadában foglalt helyet. Azóta viszont – 
valamennyi román és külföldi forrás szerint – ez a mutató lényegesen 
csökkent, bár annak mértékéről sem román, sem idegen nyelvű statisz-

Románia tejgazdasága
Románia tejgazdaságáról hét-nyolc évvel ezelőtt már közöltünk egy rövid ismertetést 
a lapunkban. Azt követően azonban nagyot fordult a világ a román tejgazdaságban 
(és az egész országban). Keleti szomszédunkat, a 238 391 km2 területű és mintegy 

19,5 millió lakosú Román Köztársaságot nem szükséges részletesen bemutatnunk, mivel egy 
átlagos magyar állampolgár bőséges (mindennapi) információkkal rendelkezik az ország 

társadalmi-gazdasági helyzetéről, nem utolsósorban az erdélyi kapcsolatok révén.

A
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tikákban pontos adatot nem lehet találni, de román szakértők becslése 
alapján meghaladja a 200 kg-ot. Ez a bizonytalanság valószínűleg azzal 
függ össze, hogy a hivatalos román statisztika a legkisebb és részben 
a fentiek szerinti második kategóriába sorolt (nem megfelelő, azaz bolti 
forgalomba nem ajánlott minőségű tejet előállító) termelők adatait nem 
tudja vagy nem akarja figyelembe venni, illetve pontosan felmérni.

A fentiek ellenére a kistermelők gazdaságtalan és primitív körülmények 
között folytatott tejtermelése nem tekinthető haszontalannak, mivel hiány-
pótló és létfontosságú szerepet tölt be az eldugott aprófalvak lakosságá-
nak ellátásában és megélhetésének biztosításában. Romániában ugyanis 
az 5,1 millió nyugdíjas havonta átlagosan 1.500 lej (108.000 Ft) nyugdíjat 
kap, de legalább egymilliót tesz ki azoknak a száma, akiknek ennek a fele 
vagy annál kevesebb jut. Ez utóbbi réteg számára egy alacsony hozamú, 
de nagyrészt melléktermékekkel és kerti hulladékokkal eltartható tehén 
életmentő lehet.

A legelterjedtebb tejhasznú szarvasmarhafajták Romániában (számos 
egyéb fajta mellett): román tarka (szimentálihoz hasonló), holstein-fríz, 
máramarosi borzderes (a magyar borzdereshez hasonló) és montbeliard. 
Az egy tehénre jutó tejhozam a nagy termelőknél évi 3.000 kg körül 
mozog, a kisgazdaságoknál 1.000 kg-ra becsülhető.

Az évente előállított tejet az országban több mint 400 nagyobb üzem 
dolgozza fel, amelyek közül az alább felsorolt 9 legnagyobb 60 százalék 
fölötti arányban részesedik a teljes feldolgozásból. Ezek a vállalatok a 
legkorszerűbb, a nyugat-európai színvonalnak megfelelő technológiai 
felszerelésekkel vannak ellátva, bár közülük csak három (a Simultan, a 
Prodlacta és a Carmo-Lact Prod) maradt „érintetlenül” a külföldi befek-
tetők által.

 Vállalat Székhelye Napi Törzstőke Adózott Alkalma-
 neve  kapacitás (millió lej) nyereség zottak
   (liter)     2019    száma
     (millió lej) (fő)     
 Albalact Vajasd 

300.000 673 20,54 487
 SA. (Oiejdea)
 Danone Bukarest 220.000 612 28,51 384
 Fabrica  Höltövény
 de lapte  (Halciu) 180.000 509 12,40 539
 Brasov          
 Friesland 

Bukarest 190.000 452 16,43 574
 Campina 
 Hochland
 Romania  Bukarest 200.000 442 29,64 403
 Srl.   
 Simultan  Orczyfalva 

149.000 166 2,89 240
 Srl. (Ortisoara) 
 Carmo-Lact Monorfalva Nincs 

70 4,09 138
 Prod Srl  (Monor) adat
 Gordon Székely-
 Prod Srl. szentlélek 145.000 88 4,35 235
  (Bisericani)
 Five 
 continents Răchiţi 95.000 75 4,09 138
 group Srl
  
A táblázatban felsorolt vállalatok többsége országos fiókhálózattal rendel-
kezik, és előfordul, hogy egy-egy fiók telepe nagyobb, mint a központi.

Jó néhány más tejtermelő országgal (többek között a legutóbb elem-
zett Dél-Koreával és Peruval) ellentétben, Romániában nincs gond a 
takarmányellátással, mivel ehhez a 3,3 millió hektár legelőterület és az 
évenkénti 25 millió tonna körüli gabonatermés bőséges alapanyagot 
szolgáltat. A nagyüzemi tejtermelő telepek általában legelőfüvet, kukori-

caszilázst és szénát, kisebb részben mezőgazdasági melléktermékeket, 
abrakként pedig szakosított üzemekben előállított keveréktakarmányokat 
használnak. A 10-20 tehenet tartó gazdaságok általában saját kalapácsos 
darálóikkal őrlik a kukoricát, szóját, zabot és árpát, és a legtöbbjük búza-
korpát és premixet is kever az őrleményhez. A közepes termelők – ha 
tehetik – sörtörkölyt is használnak.

Románia jelenlegi tejgazdálkodása konkrétan a következő adatokkal 
és tényekkel jellemezhető: az országban a legutóbbi három év átlagá-
ban 1,92 millió szarvasmarhát tartottak, amelyből a tejhasznú állomány 
1,13 millió egyedet számlált. Keleti szomszédunk feldolgozó vállalatai a 
Nemzeti Statisztikai Hivatal (INS) adatai szerint az elmúlt évben össze-
sen 1,122 millió tonna tehéntejet gyűjtöttek be, és ebből 331.344 tonna 
fogyasztási tejet (ivótejet), 225.487 tonna savanyított tejterméket (kefir, 
joghurt stb.), 96.717 tonna sajtot és 10.653 tonna vajat állítottak elő. 
A felsorolt termékek előállított mennyisége egy év alatt valamennyi kate-
góriában – a vaj kivételével – 4-5 százalékkal növekedett, és a legutóbbi 
három évben a fentiekhez hasonló szinten stabilizálódott. Ugyanakkor a 
2019. évi összes tejimport 15.818 tonnával (12,7%-kal) csökkent az előző 
évihez képest, és mindössze 108.492 tonnát tett ki. 2020-ban azonban 
a tejtermékimport újabb 40 százalékos növekedése következett be, így 
annak jelentős csökkenésével egyelőre nem lehet számolni.

A feldolgozott tejtermékek közül Romániában a legnagyobb mennyi-
ségben a joghurtokat és a kefirt fogyasztják, amelyekből az évenkénti 
felhasználás az importtal együtt megközelíti a félmillió tonnát. Ugyancsak 
felfutóban van a sajtok fogyasztása is, amelyhez meg kell jegyezni, hogy 
a román szóhasználat a sajtok közé sorolja, és a „brânză” szóval jelöli a 
túrókat (többek között a juhtúrót) is, és az utóbbiakból a románok több 
különleges terméket készítenek.

A legnagyobb mennyiségben gyártott és fogyasztott romániai sajtok:
Javasoljuk, hogy mindenképpen látogassanak meg Erdélyben járva egy 
központi piacot, ahol elsőként a sajtokat keressék. Megkóstolhatjuk a 
telemeát, ami tehén-, bivaly- vagy juhtejből készül, és a fetára hason-
lít. Ajánljuk a burduf túróspecialitást, a brânză de burduf tömlőtúrót is 
kukoricakásával. Az erdélyiek kedvence az ordás palacsinta (cukorral, 
kaporral). Több székely kézműves sajtkészítő árusítja sajtjait nagy 
választékban.

A lágy, friss sajtfajta, a caş egyik alapanyaga a telemea, a tömlőtúró 
(brânză de burduf) és a caşcaval készítésének. Juh- vagy tehéntej-
ből készítik, oltó segítségével, majd 
később lecsepegtetik és préselik, hogy 
elválasszák a savótól. Sós vagy nagyon 
enyhén sózott, könnyű snackként szol-
gálják fel a zöldségsalátákban, vagy 
piték és torták készítésére használják. 

A kaskaval sajtnak többféle válto-
zatát gyártják juh- és tehéntejből.

A telemea Románia legnagyobb 
mennyiségben fogyasztott sajtja, 
amely védett eredetmegjelöléssel 
rendelkezik. Tehén- vagy juhtejből 
készült sós sajt, frissen vagy éretten 
értékesítik, nagy kockákra vágva és 
sós lébe merítve. 

A zsírtartalom akár az 55%-ot is 
elérheti, ami krémes kíséretet biztosít, 
többek között a puliszkához.

Nyáron szinte minden román aszta-
lon megtalálható, friss paradicsomos 
salátával, hagymával és napraforgó-
olajjal tálalva.

Telemea sajtok
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A tömlőtúró (brânză de burduf) kedvelt romániai specialitás, egy kré-
mes, gyúrt sajt. Hagyományosan a juhászatoknál készül, gondos kézi 
gyártással. A tejet átnyomják egy szitán, és egy fatálba öntve beoltják. 
A szilárd részt egy finom szövetdarabbal szűrik ki. Az így kapott sajt-
kereket 1-2 hétig fadobozokban tartják, utána szeletekre vágják, és 
megőrlik, sózzák, dagasztják, végül előre elkészített (mosott és szárított) 
disznóhólyagba vagy fenyőfa kéreghengerekbe töltik. 

Egy-két hónapos érlelés 
után kifinomult ízeket kap a 
sajtzsír és a kéregben lévő 
gyanta hatására. Erős, össze-
téveszthetetlen illattal és 
egyformán krémes állaggal 
rendelkezik a torockói burduf 
túró, erdélyi hegyi tehénsajt-
ból (80%) és juhsajtból (20%) 
készül, zsírtartalma minimum 
45%. Többféle változata a 
tehénsajt-juhsajt harmonikus 
arányától függ, a különböző 
ízvariánsokat így alkotják, füs-
tös ízzel is készítik.

A Brânză Penteleu egy juhsajt, amelyet hagyományosan pásztorok 
készítettek a Vrancea-hegységben, ugyanazt a technikát alkalmazva, 
mint a kaskaval esetében, amelytől a fűszeresség, a savasság és a 
krémes textúrája különbözteti meg. Ez a sajt tökéletes kiegészítést jelent 
a puliszkás ételekhez. 

Az orda elsősorban tejsavóból, a sajtkészítés melléktermékéből 
készül. Miután a tejsavót elválasztották a sajttól, felmelegítik, amíg 
egy selymes, szemcsés és édes sajtsavófehérje-massza keletkezik. 

Hasonlóan az olasz ricottához, 18 gramm a fehérjetartalma 100 gramm 
sajtra számítva. Hagyományosan a piték és a palacsinták töltelékében 
való felhasználásához nagyszerű snack, különösen ha bogyókkal, köre-
tekkel vagy dióval ízesítik.

A noszolyi sajtot a Wass Albert fiatalkori lakóhelyeként ismert, 
mezőségi Cege községhez tartozó Noszoly faluban (Năsal) tehéntejből 
készítik. Különleges típusú lágy sajt, amelynek egyedülálló érlelése egy 
barlangban megy végbe, a helyi baktériumok sajátos ízt és tulajdon-
ságokat kölcsönöznek neki. A cegei (Ţaga) barlangot kibővítették, de a 
termelés még mindig korlátozott, mivel a fermentálóbaktériumok csak a 
barlangnak egy kisebb részén élnek, és laborban nem reprodukálhatók. 
A merész íz és a fűszeresség miatt az erős és különleges illatú noszolyi 
sajt ideális társa a gyümölcsöknek, a zöldségeknek és a boroknak, a 
konyaknak vagy a whiskynek.

Összefoglalva: 
A világ legtöbb országában a mindenkori kormány intézkedé-

seitől és támogatásától függ a tejgazdaság helyzete. Romániában 
a természeti adottságok és a szántóföldi terület nagysága meg-
teremti az alapot a tehenészetek takarmányigényének kielégí- 
téséhez. 

A társadalmi rétegződés miatt Romániában is igény van a 
világszínvonalú sajtokra és tejtermékekre. Az ország képes lenne 
a nagymérvű tejtermékimport kiváltására, és a fogyasztás önel-
látási arányának csökkentésére, oly módon, hogy a korszerű 
tejtermékgyártáshoz korszerűsítené a nagyüzemi tehenészeteket, 
és európai szintű feldolgozási technológiát építene ki a nagyobb 
sajtgyártó és városellátó üzemekben.

 dr. Tóth Endre és Kimmel István z                                                                

www.bizerba.hu

Kézműves Sajtkészítés
Támogatása

Element RGB R243 G153 B0

Subline R134 G135 B136

Logo R26 G23 B27

Bizerba Mérleg Hungária Kft. • H-1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.
Tel.: +36 1 471-4000 • Mobil: +36 20 444 1789 • E mail: hu.info@bizerba.com

3 Többféle kivitelű és nagyságú sajtszeletelő berendezések 
 a kisüzembe.

3 Mérlegek a helyes gyártási gyakorlat betartásához.

3 Termék jelölés, mérés, címkézés az értékesítésben.

Tömlőtúró (burduf túró)
hólyagban
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Bevezetés

A Trouw Nutrition LifeStart koncepciója egy 
innovatív borjútakarmányozási program, amely 
összeköti a tudományos alapokat a gyakorlati 
tapasztalattal a későbbi optimális teljesítmény 
érdekében.

A LifeStart egyedülálló módon a borjú éle-
tének első két hónapjára fókuszál, a későbbi 
teljesítmény növelésének érdekében. A LifeStart 
takarmányozási javaslata segít az egyed teljesít-
ményének növelésében, csökkenti a betegségek 
és az elhullás okozta kiesést és ezek költségeit. 
A Trouw Nutrition a kiváló minőségű borjútejpótló 
tápszer gyártása mellett kiemelt figyelmet fordít a 
borjú egészségére és a nevelés körülményeire is. 
 

 Kiemelt fontosságú 
gondoskodás a telepeken

A magasabb teljesítmény eléréséhez különös 
gondosságra van szükség a telep irányításában. 

A teljesítmény alapja minden esetben az 
alapvető szabályok betartása:
– Komfort: a borjúnevelő terület legyen jól 

megvilágított és megfelelően szellőző, de 
huzatmentes. Az alom legyen mély és száraz. 

– Állandóság: számos kísérlet igazolja a napi 
etetési idők betartásának fontosságát. 

– Kolosztrum: az újszülött borjakkal a test-
tömeg 10%-ának megfelelő mennyiségű 
(4 liter egy 40 kg-os borjúnak) kiváló minő-
ségű kolosztrumot kell megitatni a születést 
követő 1 órán belül. 

– Energia: a borjakkal itatott LifeStart minő-
ségű tejpótló tápszert 150 g/liter koncentrá-
cióban kell adni, 21 napos korra el kell érni 
a napi 6-7 liter mennyiséget.

– Tisztaság: a születési körülmények és elhe-
lyezés higiéniája, itatóeszközök higiéniája.
A LifeStart program nemcsak egy takarmá-

nyozási javaslat, hanem kiemeli a borjúnevelés 
körülményeinek fontosságát is.

Folyékony takarmány: a legfontosabb 
a beltartalom és az emészthetőség

Bármilyen folyékony takarmány esetén (tel-
jes tej vagy tejpótló tápszer) takarmányozási 
szempontból kiemelkedő fontosságú a benne 

lévő zsírok, fehérjék, szénhidrátok, laktóz, 
ásványi anyagok és vitaminok mennyisége és 
hatékony felszívódása.

A borjú közvetlenül a kolosztrumitatás idő-
szaka után megkezdi aktív immunitásának 
felépítését, ezért rendkívül fontos a föcstej 
utáni, 2. és 3. napon történő takarmányozás. 
A kolosztrumitatás után a második fejésből 
származó átmeneti tejből egy nap alatt 2x3 litert 
kell megitatni a borjúval. A második fejésből 
származó tejnek magasabb a zsírtartalma és 
a fehérjetartalma, mint a normál tejnek, és 
szintén tartalmaz immunglobulinokat. Ezek az 
immunglobulinok nem szívódnak fel közvetlenül 
a véráramba, hanem a bélben lévő kórokozó 
baktériumokat támadják, és a bélfalat erősí-
tik, ezzel hatékonyan megelőzve a hasmenést. 
Általában elmondható, hogy napi 0,5-1 liter 
extra kolosztrum itatása segít a hasmenéses 
borjak állapotán.

A kezdeti föcstejes itatás után a borjú 
emésztőrendszerét aktiválni kell, hogy kiépítse 
az aktív immunitást. A borjú növekedése és 
fejlődése egyúttal az emésztőrendszer és a 
különböző szervek fejlődését is jelenti. A takar-
mányozás ekkor kiemelt szerepet játszik. A 
borjúnak a 2. napon 500 g tejpótló tápszerre van 
szüksége, amely 4 liter teljes tejnek felel meg.

Néhány évvel korábban szokás volt, hogy 
az első héten a borjakat visszafogottan takar-
mányozták, ezzel elkerülve a hasmenés okoz-
ta problémákat. A korlátozott takarmányozás 
csökkentette a bélsár mennyiségét, elérve 
ezzel, hogy a gondok kevésbé nyilvánultak 
meg. A valódi eredmény az lett, hogy a borjú 
létfenntartó- és növekedésienergia-igénye nem 
volt kielégítve.
 

Takarmányozás az első hetekben

Az első héten a csak tejet fogyasztó borjak 
széklete kissé hígabb és sárgább, mintha 
abrakot is kapnának. Ez az első napokban tel-
jesen normális jelenség. Napi 2x3 liter tejpótló 
tápszer kielégíti a borjú táplálóanyag-igényét.

Az első 3-5 napban nincs szükség abrakete-
tésre és az első hét végéig nem is kell belekez-
deni. Itt megjegyeznénk, hogy fel lehet kínálni 
a borjú számára a jó minőségű, friss müzlit, 
mivel az az 1-2 szem gabonapehely is bekerül 

a bendőbe, és ott a vízzel együtt elkezdi segíteni 
a bendő fejlődését. A szénaetetést elég a 2. hét 
vége felé elkezdeni. Ugyanakkor ivóvizet már a 
3. naptól biztosítani kell a borjú számára.

Ha a tej nem az oltógyomorba, hanem a ben-
dőbe kerül, a borjú súlyosan megbetegszik, akár 
el is pusztulhat. A megbetegedést nem egyszerű 
kezelni vagy gyógyítani. Szerencsére a megfele-
lő intézkedésekkel nagymértékben csökkenthe-
tő a tej bendőbe jutásának kockázata.

Normál körülmények között a borjú által 
fogyasztott tej a nyelőcsővályú-reflexnek 
köszönhetően közvetlenül a negyedik, azaz az 
oltógyomorba kerül. Ha valamilyen zavar követ-
keztében a nyelőcsővályú nem vagy csak rész-
legesen záródik, akkor a tej a bendőbe kerül. 
Szintén bejuthat a bendőbe a tej, ha a borjú 
túl sok tejet iszik, vagy a tejivás után túl sok 
vizet iszik, ekkor valamennyi tej visszaáramlik 
a bendőbe. Ez negatív hatással van az emész-
tési folyamatra, puffadást és pár nappal később 
agyagra hasonlító bélsárürítést okozva.

A tej bendőbe kerülésének tünetei

Azon borjak, amelyeknél a tej a bendőbe kerül, 
a bendőbeli gázképződés miatt a bal oldalu-
kon felpuffadnak. Kevesebbet isznak, és/vagy 
étvágytalanok, bizonyos esetekben kólikaszerű 
tüneteket (gyomorgörcs) mutatnak. Szőrzetük 
borzassá válik, tekintetük tompa és egyked-
vű lesz. Körülbelül 5 nap elteltével a bélsár 
agyagszerűvé válik: szilárd és szürke lesz.

A JÖVŐ TEHENÉT TAKARMÁNYOZZUK – 
LIFESTART BORJÚNEVELÉSI KONCEPCIÓ

AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍTMÉNYT
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A táplálék nem megfelelő emésztése miatt 
a borjú növekedése megáll, a bendő fejlődése 
sem lesz optimális. A szőrzet fakó és borzas 
lesz, a borjú testtömege csökken. 

Hogyan előzhető meg 
a tej bendőbe jutása?

A megelőzés kulcsfontosságú tényezői a 
következők: higiénia, ellenőrzés, itatási szabá-
lyok szigorú betartása.

Itatás szabályai:
• A tej/tejpótló tápszer itatása után nem szabad 

azonnal ivóvizet adni a borjúnak, a tej és a víz 
ivása között kb. 1 órának el kell telnie.

• Az itatóautomata és az önitató között legyen 
több méter távolság.

• A borjú ne lehajtott fejjel fogyassza el a 
tejet. Ez a szopás esetén természetellenes 
testhelyzet, nem indítja be a nyelőcsővá-
lyú-záródás reflexét.

• A tejpótló tápszer koncentrációja legyen 
megfelelő: 1 kg tejpótló tápszerpor 6-7 liter 
vízhez (125-150 gramm / liter).

• A tejpótló tápszer legyen alaposan elkeverve a 
vízzel, és az etetési időpontok legyenek betartva.

• A tejpótló tápszer megfelelő itatási hőmér-
séklete 40-41 °C, nem szabad túl hidegen 
adni a borjúnak.

• A borjú itatására szolgáló eszközök minden 
esetben legyenek tiszták és higiénikusak: a 
vödröket és a keverőedényeket itatás után 
tisztítani kell és fertőtleníteni.

• Vödrös itatás esetén a szopókát ellenőrizni 
kell, és rendszeresen cserélni.

• Itatóautomata esetén ellenőrizni kell a 
poradagot és az itatási hőmérsékletet. 
Rendszeresen tisztítani kell a kifolyónyílást.

• Ha a borjú beteg (pl. tüdőproblémák), akkor 
az itatási mennyiséget ennek megfelelően 
kell beállítani.

Az első 60 nap meghatározza 
az életteljesítményt

A teljesítménynövekedés alapja a LifeStart 
program hatékonysága: a tudományosan iga-
zolt „metabolikus programozás” jelensége. 
A tápanyagfelvétel növelése a borjú életének 
első 60 napjában optimalizálja az élettelje-
sítmény lehetőségeit. A növekedési folyamat 
bizonyos mechanizmusai csak abban az eset-
ben aktiválódnak, ha a borjú összes tápláló-
anyag-igénye megfelelően ki van elégítve. A 
korlátozottan takarmányozott borjaknál ezek a 
növekedési mechanizmusok el vannak nyom-
va. Más szavakkal kifejezve, az első hetekben 
a kompromisszumok nélküli takarmányozás a 
borjú egész életére előnyösen hat.

Összefoglalás

A Sprayfo gyártója, a Trouw Nutrition, a komp-
romisszumok nélküli borjúnevelés elkötele-
zett híveként magas követelményeket támaszt 
mind az alapanyagok, mind pedig a gyártás 
tekintetében. A Sprayfo tejpótló tápszerek 
hatékonyan támogatják a borjú egészséges 
növekedését és fejlődését egészen a választá-
sig. A megújult Sprayfo Egészséget támogató 
csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, ame-
lyek a lehető legjobb módon segítik a borjakat. 

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. 

Forrás: Trouw Nutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina z

Professzionális kolosztrumkezelő 
rendszer Dániából

A ColoQuick, a Sprayfo és Holm&Laue 
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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z ország gasztromómiai arculatának kialakításában fontos szerepet 
kaphat a hegyvidéki sajtkészítés is. Ezt szolgálják az Északi-
középhegységben lévő Bükk hegység északnyugati oldalán a 

hegylábi legelőkre telepített magyar tarka, illetve kárpáti borzderes 
tejelőfajták, amelyek a sajtmanufaktúránkban készülő hegyvidéki sajtok 
alapanyagát jelentő friss tejet biztosítják.

A Bükk hegység hegylábi és hegyi legelői nem rendelkeznek olyan 
magaslati viszonyokkal, mint a híres svájci sajtok hazájában lévő 
területek (pl: 800 m magasság fölötti alpesi legelők), ennek ellenére 
létrejöhetnek olyan specialitások, amelyeket a sajátos bükki természeti 
viszonyok (600-700 m) és az itt kialakult gasztronómiai tradíciók hívnak 
életre. Az alacsonyabb hegylábi legelőkön és a középhegység belső – a 

Hegyvidéki sajtkészítés 

Hegyvidéki sajtok a magyar gasztronómiában
A gasztronómia mint az étkezés kultúrája, szorosan összefügg a természet által megalkotott 

értékekkel, valamint az ember alkotótevékenységével. Az egyes tájakra jellemző alapanyagból 
készülő termékek megteremtik egy ország gasztronómiai arculatának alapjait.

A

A hegyvidéki legelő növénytársulását egyesítő bioformáció A legelők terroirját meghatározó jellegzetes kalcitos mészkő

Bükk hegység É-Ny oldal – nyári legeltetés gyógynövényes legelőn
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Bükki Nemzeti Park által is védett – területein legeltetett állatok tejéből 
készült, alpesi klímajegyeket (szubalpesi klíma) is magukban rejtő sajtok 
hegyvidéki tehéntejből, kéregkezelten vagy nemespenésszel érleltek, a 
helyi viszonyokat, helyi ízeket hordozzák magukban. Az elmúlt két évti-
zed alatt kifejlesztett saját technológiánkkal, a helyi jellegzetességeket 
is magukban hordozó, minőségi magyar sajtokat hoztunk létre. Sokévi 
munkánk által született meg az egyik közkedvelt sajtunk, a bükki hegy-
vidéki tehénsajt. A sajt magyar tarka és kárpáti borzderes tehenek tejéből 
készül, amelyet legalább 3-6 hónapig megfelelő, természetes körülmé-
nyek között érlelünk a manufaktúra sajtérlelőjében. De ide sorolhatjuk a 
bükki faszenes, „Trifla” szarvasgombás, egri borseprőben érlelt és a már 
a piacon lévő bükki keménysajtunkat, amit 8-12 hónapig érlelünk.

Ahhoz, hogy a sajtok ízvilága kibontakozhasson, és egyedi legyen, a 
Bükk hegység legelői nélkülözhetetlenek. A hegylábi területek kakukk-
füves-gyógynövényes legelői olyan plusz aromát kölcsönöznek a tejnek, 
amely a sajtokban is visszaköszön. 

A hegylábi legelők egykori tölgyes erdők irtásával jöttek létre, majd a 
kiirtott erdők helyén az évszázadokon át folyamatosan végzett legeltetés 
tartotta fönn őket. Ezeken a legelőkön állandó harcot vívnak a tölgyesek-
ből megmaradt növényfajok a nyílt gyepek fajaival. Éppen ezért ezek a 
gyepek fajokban rendkívül gazdagok, amelyek a tej aromájában, beltar-
talmi jellemzőiben egyaránt megjelennek, gazdagítják azt.

Mikor a hegylábi legelők nyár közepére kiszáradnak, a gyep már alkal-
matlan a legeltetésre, a jószágot a hegység csapadékosabb, hűvösebb 
részére, a bükkös erdők zónájában lévő gyepekre lehet fölhajtani. 
A mészkő alapkőzeten kialakult gyepeket – az időjárási viszonyokhoz 
alkalmazkodva – régen is legeltették vagy kaszálták. A karsztos felszín 
gyepei a hegylábi legelőkhöz képest még több fűszer- és gyógynövényt 
rejtenek, amelyet a legelő állatok is elfogyasztanak: vagy a szénában, 
téli takarmányként, vagy frissen, a legelés közben.

A fűszer- és gyógynövényekben is gazdag bükki legelők aromáját őrző 
tejből, svájci tradíción alapuló, de a helyi  viszonyokhoz alkalmazkodó, 
évtizedeken keresztül fejlesztett, saját technológiával készült bükki 
sajtok a Bükk hegység ízeit jelenítik meg, képviselik a térségben és az 
országban egyaránt.

Sándor Tamás z 
A sajtmanufaktúra gasztronómiai és szakmai szaktanácsadója

Hegyvidéki tehénsajt, „aromás”, 3-6 hónapos érlelés

Vegetációban készült 8-12 hónapos kemény sajtok 
a manufaktúra érlelőjében

Bükki faszenes tehénsajt

Vargányás-hegyi sajtos burgonyatészta
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Takarmánykiosztás Strautmann-módra

A szarvasmarha-tenyésztés sarkalatos pontja a takarmányozás, azon 
belül is a homogén takarmány biztosítása. Magasabb tejhozamot 
ugyanis akkor tudunk elérni, ha a takarmányunk homogén, és az 
állat már nem válogat tovább. Ráadásul gépesítéskor figyelembe kell 
venni a már meglévő tartástechnológia feltételeit ugyanúgy, mint az 
állatlétszámot. 

A vertikális keverőcsigás, vontatott Verti-Mix takarmánykeverő és 
-kiosztó kocsikkal 1994-ben, míg az első önjáró takarmánykeverővel 
1996-ban debütált a Strautmann, a mátranováki rögtönzött gépkiállí-
táson a vontatott öt típusát ismerhettük meg közelebbről.

A vertikális keverőcsigák beépítésével (a hagyományos horizontális 
keverőcsigás rendszerrel szemben) nem roncsolódik a takarmány, 
maximálisan megőrzi a struktúráját, a gép nem tömöríti a takarmányt 
a keverés során, így ideálisan laza keveréket hoz létre. Majd a gyorsan 
elkészült, nagy mennyiségű takarmánykeveréket többféleképpen lehet 
kiosztani, ráadásul a gépek vonóerőigénye is alacsonyabb. 

A Strautmann saját fejlesztése az új Vario² keverőcsiga, amelynek 
elődjéhez képest 8%-kal kisebb a hajtásienergia-felhasználása, és 
egyedi késállítási lehetőséget biztosít minden takarmányféleséghez. 

Háromféle késváltozattal szerelhetők fel a Vario keverőcsigák:
– normál kések: vegyes (szálas, szilázs) takarmánynál alkalmazható,
– szalmavágó kések: a hosszú szármaradvány-struktúrát megőrizve, 

vegyes, magas szalma- és/vagy szénatartalommal rendelkező 
takarmány aprítására, keverésére optimális,

– bálabontó kések: a gyors és hatékony bálabontásra alkalmas.

Alapkivitelben a Vario² csiga 15 mm vastag, de rendelhető 20 mm 
vastagságú „Heavy Duty” változatban is, amely 50%-kal hosszabb 
élettartamú, mint a hagyományos változat. Mindkét változathoz kopás- 
álló „INNODUR” élvédő és mágneses fémszeparátor is rendelhető. 

A Verti-Mix keverőkocsik az optimális anyagáramhoz igazított ada-
golónyílásokkal rendelhetőek, ehhez viszont szükséges a helyszínhez 
történő tervezés, a megfelelő opciók kiválasztása. „Minden termelőt 

ismerünk, a megrendelést részletes helyszínbejárás, technológiai 
elemzés előzi meg annak érdekében, hogy minden opció pontosan 
kihasználható legyen” – hangsúlyozza a személyes kapcsolat jelen-
létét Keller Károly. 

1 m3 űrtartalom napi egyszeri etetéssel számolva 6-8 tehén takar-
mány-előállítására képes – napi kétszeres etetéssel, oldalfaltoldással 
vagy nagyobb tartályméret választásával az állatlétszám növekedé-
séhez is gyorsan lehet alkalmazkodni. A 7,5-45 m3-es kiosztókocsik 
kiszóródásgátló kerettel ellátott, kúp formájú tartályai 17 fokos 
tartályszöggel rendelkeznek, melyek kétféle (180 és 360 mm) 
magasságú oldalfalbővítéssel is kiegészíthetők, hisz a Strautmann-
gépek tervezésekor a gazdaságok fejlesztésére, növekedésére is 
gondolnak. A szabadalmaztatott oldalfal-magasítással a teljesítmény 
természetesen megnövekedik, de már eredetileg is olyan keverő-
csigát építenek be minden kocsiba, hogy a maximalizálható teljesít-
ményt is bírja.

A tejhozam maximalizálásában a takarmány-összetételnek jut a 
legnagyobb szerep. A keverési arányok pontos betartását a PTM 
mérlegrendszer beépítésével segíti a Strautmann, amely modelltől 
függően hatféle kivitelben érhető el. Emellett a kiosztókocsik vezérlése 
is többféle felszereltségben rendelhető, az egyszerű hidraulikus, ill. 
bowdenes változattól egészen az E-Controlig, illetve a PTM mérleg-
rendszeren kívül más mérlegrendszerrel is elérhetőek a kiosztókocsik. 

A már meglévő etetési módszerhez alkalmazkodva a Verti–Mix kocsik 
oldal- és hátsó kidobónyílással, hidraulikusan felhajtható vagy egy 
irányba kitolható kiosztószalagokkal is igényelhetőek, sőt, állítható 
szórásirányú szalmakifúvó-toronnyal is rendelhetőek, mellyel akár 
18-20 méteres szélességben tud a kezelő almozni. Ha a karámkialakí-
tás megkívánja, almozóhengerrel is felszerelhetők a kiosztószalagok. 

A Strautmann a rendfelszedő kocsik, illetve takarmánykeverő-kiosztók 
mellett különféle mezőgazdasági pótkocsikat, silószállító kocsikat és 
szervestrágya-szórókat is kínál a gazdálkodóknak. De hogy az érté-
kesítésen túl mi a magyar hozzáadott érték? 2015 óta a Strautmann 
Gépgyártó Hungária Kft. Mátranovákon és Mátraterenyén épült üzemé-
ben készülnek a Strautmann-gépekbe később beépítendő lakatosipari, 
hegesztett alkatrészek, többek között az alvázak. 

A takarmánykiosztás nem 
a gépnél kezdődik

A vevőt, a technológiát és talán még 
a marhákat is ismerni kell hozzá

Talán kevesen tudják, hogy a szarvasmarha-takarmányozás kapcsán jól ismert 
Strautmann-gépek ugyan valóban Németországban készülnek, de jelentős 

magyar hozzáadott értéket is tartalmaznak. 
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lyukazottság a sajtok érzékszervi bírálatánál fontos szempont, 
a sajtok egyik értékmérője. A lyukképződés a sajtok érésének 
egyik bonyolult folyamata, minden részfolyamatát még ma sem 

tisztázta a tudomány. Az egyik legelfogadottabb ma is a Clark által 
1912-ben kidolgozott lyukképződési elmélet. Eszerint a lyukképződés 
2 szakaszban megy végbe.

Az első szakaszban a mikrobák (döntően a tejsavbaktériumok) 
szén-dioxidot termelnek, melyet a sajt víztartalma szénsav formájában 
nyel el. A folyamatosan termelődő szén-dioxid telíti, majd túltelíti a 
sajttésztát.

A második szakaszban a szénsavval telített sajttésztából szén-dioxid 
szabadul fel, és apró gázbuborékok keletkeznek. A gázbuborékok ott 
képződnek, ahol a legkisebb a sajttészta ellenállása, ahol a legalacso-
nyabb a nyomás értéke. A sajtban keletkezett különböző méretű lyukak-
ban a gáz nyomása is különböző. A nagyobb méretű lyukakban kisebb a 
gáz nyomásának értéke, ezért a nagyobb gáznyomású apróbb lyukakból 
és a sajttésztában még elnyelten lévő szén-dioxid gáz a nagyobb méretű 
lyukak felé diffundál. Így a nagyobb lyukak egyre növekednek, míg a 
kisebbek zsugorodnak, sőt meg is szűnhetnek.

A lágy és félkemény sajtokban, ahol a szén-dioxidot főleg a tejsavbak-
tériumok termelik a tejcukor erjesztésével, az érés első szakaszában, 
az előérés során, viszonylag hamar több, de apróbb lyuk keletkezik (pl. 
Lajta, ilmici, óvári sajtok). A kemény sajtokban viszont az érés későbbi 
szakaszában, a főérés során, a propionsav-baktériumok a tejsav sóiból, 
a laktátokból termelik a szén-dioxidot. Ez a folyamat lassúbb, a diffú-
zióra van idő bőven, így kevesebb, de nagyobb lyukak képződnek (pl. 
Pannónia, ementáli, hegyi sajtok).

Általában igaz: minél gyorsabb a gázképződés, annál több, de apró lyuk 
keletkezik. Viszont minél lassúbb a gázképződés, annál kevesebb, de 
nagyobb lyuk képződik. Ezért is fontos az érlelési hőmérséklet megvá-
lasztása.

A lyukképződés feltételeinek biztosítása 
– a lyukképződés szabályozása

A sajtok lyukazását több tényező is befolyásolja. Legfontosabbak: 
• a sajt formázási módja, 
• a préselés, a sózás és az érlelés hőmérsékleti paraméterei,
• a sajttészta állománya és zártsága.

A sajt formázási módja 

A formázási mód meghatározza a lyukazás jellegét. A kétféle formázási 
mód kétféle lyukazást alakít ki.

Erjedési lyukas lesz a sajt, ha 
a formázott sajttészta teljesen 
zárt, és a lyukképződés az alva-
dékrögök belsejében indul el. 
Az erjedési lyukak alakja sza-
bályos, kerek vagy ellipszoid, és 
ép a szélük (pl. trappista, gauda, 
ementáli). Az erjedési lyukas 
sajtok alvadékát formázáskor a 
meleg savó alatt előpréselik, így 
az alvadékrögök összeforrnak, 

szorosan egymáshoz tapadnak, nem marad az alvadékrögök között 
hézag. Az éréskor felszabaduló szén-dioxid a tér minden irányában 
egyenletesen terjed, gömb alakú lyukak képzőnek, melyek elvágva 
szabályos kör- vagy ellipszisfelületet mutatnak. Ha a sajtéréskor nem 
képződik elég szén-dioxid (pl. az alvadék túlzott mosásakor vagy hőke-
zelt alvadék esetén), akkor zárttésztájú sajtot kapunk.

Röglyukas lesz a sajt, ha formá-
záskor az alvadékrögöket nagy 
felületen érintkeztetjük a levegő-
vel, azaz „megfázatjuk”. Így az 
alvadékrögök felülete lehűl, pré-
seléskor nem záródnak össze, 
a rögök között parányi hézagok 
maradnak, melyekben savó 
helyezkedik el, és ezek a hézagok 

lesznek a lyukképződés kiindulópontjai. Az ide diffundáló szén-dioxid gáz 
e röghézagokat röglyukakká tágítja (pl. óvári, ilmici, Lajta sajtok).
Zárt tésztájú lesz a sajt, ha a szén-dioxid-képződés feltételeit nem bizto-
sítjuk. Így ha az alvadékot erősen mossuk, akkor a mosóvízzel együtt sok 
tejcukrot, illetve tejsavat távolítunk el a sajtból. Ennek következményeként 
a mikrobáknak nem áll rendelkezésre elegendő olyan anyag, mint a 
tejcukor és a tejsav, melyből szén-dioxidot tudnának képezni. Ha pedig 
a sajtalvadékot hőkezeljük pl. a kaskavál sajtnál a mártásos hőkezelés 
során, akkor meg elpusztítjuk azokat a mikrobákat, melyek a szén-dioxi-
dot termelnék. Ha a célunkat nem tudjuk megvalósítani egy konkrét, 

Amit a sajtok lyukképződéséről 
és annak szabályozási lehetőségeiről 

érdemes tudni
Gyakran megfigyelhetjük az utolsó évtizedekben a hazai kereskedelmi láncok 

üzleteiben vásárolt sajtok esetében, hogy az éretlen, gyorsan piacra dobott 
termékek mellett sok a lyukazási hibás sajt is. Sajnos hasonló a helyzet a termelői 

piacokon és a különböző sajtfesztiválokon és sajtvásárokon is. 
A sajtok érzékszervi tulajdonságai közül a lyukazási hibákkal van a legtöbb gond. 

Gyakori a vaksajt, a kettős lyukazás és egyéb szabálytalanságok. 

A

Ementáli sajt, jellegzetes 
erjedési lyukakkal

Lajta sajt, jellegzetes 
röglyukakkal
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jellegzetes lyukazású sajtnál, azaz zárt tésztájú lesz pl. a Lajta sajt, ez 
esetben ún. „vaksajtot” kapunk. Ez sajthiba! Így járhatunk, ha az alvadék 
a kidolgozása során túlsavanyodik, vagy a túlzott mosás alkalmával is.

A préselés, sózás és érlelés hőmérsékleti paraméterei

A hőmérséklettel szoros összefüggésben van a mikrobák életműködé-
se, tejcukorbontási, valamint laktátbontási intenzitása és a sajttészta 
szén-dioxid-elnyelő képessége is. Magasabb hőmérsékleten gyorsabb 
a mikrobák szén-dioxid-termelése, és több, de apróbb lyukak keletkez-
nek, alacsonyabb hőmérsékleten ez fordítva történik. Ezért a préselési 
és sózási hőmérséklettel befolyásolhatjuk a gáztermelés intenzitását 
és mértékét, így a sajtlyukak számát és méretét is. Az alacsonyabb 
préselési és sózási hőmérséklet fokozza a sajttészta szén-dioxid-el-
nyelő képességét. Nyugat-Európa sajtérlelőiben tapasztaltam azt, hogy 
néhány fokkal alacsonyabbak a sózási és érlelési hőmérsékletek, mint 
az ugyanolyan típusú hazai sajtoknál, és ez jellegzetesebb, nagyobb 
méretű lyukakat is eredményez (gouda, edami, trappista). Igaz, hogy az 
alacsonyabb hőmérséklet hosszabb érlelési időt is igényel, mert lassul-
nak az érési folyamatok.

A sajttészta állománya, zártsága

Minél lágyabb, szaknyelven „hosszabb” a sajttészta állománya, annál 
nagyobb lyukak képződnek ugyanakkora gáznyomás mellett, mert a 
lágyabb és képlékenyebb sajttésztában a gáz jobban ki tud terjedni.

Minél egyneműbb a sajttészta, a lyukak eloszlása is annál egyenlete-
sebb, és a lyukak alakja is annál szabályosabb lesz.

Minél zártabb a tészta, a lyukak alakja annál szabályosabb. Ha a sajt-
tészta az alvadék „megfázatása” miatt röghézagos, akkor a gáz először 
ide, a röghézagokba áramlik, mert itt a legkisebb a nyomás, és a mind 
nagyobb mértékben felgyülemlő gáz a már meglévő röghézagokat fogja 
szabálytalan alakú röglyukakká kitágítani.

Miután tehát ismerjük a lyukképződést irányító tényezőket, a lyukak 
számát, eloszlását és nagyságát bizonyos mértékig irányítani is tudjuk.

A szabályos erjedési lyukak kialakításának alapfeltétele az alvadék 
egyenletes kidolgozása és a zárt tészta. Az ilyen nyerssajt-alapanyag-
ból kiindulva a hőmérséklet szakszerű változtatásával szabályozható 
a lyukak száma, eloszlása és nagysága is. Ha sok lyukat kívánunk a 
sajttésztában, akkor a sajtokat korábban át kell vinni a melegebb érle-
lőhelyiségbe, ahol az erőteljes baktériumtevékenység következtében 
hirtelen sok gáz keletkezik. Viszont ha kevesebb számú, de nagyobb 
lyukakat kívánunk kialakítani, akkor az érlelési hőmérsékletet csak las-
san, fokozatosan szabad növelni, hogy a gáztermelés egyenletes legyen, 
kevesebb helyen induljon meg a gázbuborék-képződés. Ezáltal a lyukak 
száma kevesebb, átmérőjük pedig nagyobb lesz.

Ha a sajttészta nem eléggé képlékeny, a képződő gáz hatására 
megrepedhet. Ez főleg akkor lép fel, ha a sajttészta „rövid” állományú, 
túlsavanyodott, morzsálódásra hajlamos. Repedések akkor is kelet-
kezhetnek, ha a sajtban hidrogéngáz képződik pl. a kóliform – vagy a 
vajsavbaktériumok hatására. Ugyanis a hidrogén a sajtban csak igen kis 

mértékben oldódik, nem nyelődik el, hanem azonnal felszabadul, és ha 
merev a sajttészta, repedéseket idéz elő.

A képlékenyebb és rugalmasabb sajttésztában a hidrogéngázt termelő 
baktériumok hatására szabálytalan, nagyszámú és rendszerint nagy 
méretű lyukak képződnek, és ez a sajtok puffadását okozza.

Ha az alvadékrögök közé a helytelen formázáskor lehűlt alvadék-
szemcsék vagy alvadékpor kerül, akkor a sajtban egyenetlen lyukak 
képződnek. A lehűlt alvadékszemcsék között röghézagok maradnak, 
és ezeken a helyeken sok apró röglyuk lesz. Ha a sajtba egy tömegben 
alvadékpor jut, akkor az alvadékpor helyén sok apró lyuk keletkezik. 
Az alvadékporszemcsék jobban kiszáradnak, mint a normális nagyságú 
alvadékrögök, és a kis szemcsék közötti kapillárisokban savó marad 
vissza (mint a víz a szivacsban). Az így visszamaradt savó sok apró lyuk 
képződésének lehet kiindulópontja.
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3 kanna vásárlása esetén

2 kannát ajándékba adunk

AKCIÓ!

További információk:
Animal-Hygiene Kft.
2370 Dabas
Ond Vezér útja 9.

Területi képviselők:
  Kiss Attila: 30/229-6794

   Molnár Helén: 30/952-9678
  Mozsár-Molnár Bettina: 30/334-2592

Tulajdonságok:
 Lábvégbetegségek megelőzésére
 Széles hatásspektrum
 Erősíti a szaruréteget
 Bemerítéssel vagy permetezéssel

Juhok és kecskék részére kifejlesztett 
lábvégtisztító- és fertőtlenítő termék 
hagyományos lábfürösztéses vagy 
egyedi permetezéses felhasználásra.

Pediline



www.tejgazdasagiszemle.hu 27

mobilis életmód mobilis tejtermékeket 
kívánt, melyek alapja a jogurt. Mivel 
elég következetesen a h nélküli alakot 

használom, gondolom, kitaláltad, hogy nem 
véletlenül. A jogurt az oszmán-török yoğurmak 
szó származéka, és azt jelenti, hogy ‘gyúr’, 
‘sűrűsödik’, ez arra utal, hogy a tej a fermentá-
lás során az idő és a hőmérséklet függvényében 
enyhén vagy erősebben besűrűsödik. A szó 
közepén lévő ğ egy a török nyelvben ki sem 
ejtett mély hangrendű ‘g’, amelyet német átírás-
ban gh betűkapcsolattal jelölnek. Ezt vettük át, 
és alkalmazzuk helytelenül, nyelvtörő módon.

A jogurt és társainak létrejöttében fontos szerepet játszik a Lactobacillus 
delbrueckii sp.  bulgaricus és a Streptococcus thermophilus baktéri-
um, amelyek a tejsavas erjedés fő előidézői, a tejcukrot tejsavvá 
alakítják. Emellett más, az adott területen honos lactobacillusok és 
bifidobaktériumok is részt vehetnek a folyamatban. A L. bulgaricus 
genetikai vizsgálata kimutatta, hogy eredetileg növények felszínén 
élt, s onnan került először az első háziasított állatok tőgyére, majd 
onnan a tejbe. Kezdetben véletlennek hihették az el nem fogyasz-
tott tej spontán alvadását, majd tapasztalatokkal fölvértezve a keleti 
(Bulgáriától Mongóliáig, Szibériától az Indiai-óceánig) típusú tejfeldol-
gozási rendszer alapjává tették a fermentált tejtermékeket. Előnye, 
hogy gyorsan készül, 4-12 óra alatt végbemegy a folyamat, melynek 
vége egy májasan törő, enyhébben-erősebben savanykás termék. Ez 
a savasság is szavatolja, hogy más, a tejtermékeknek és fogyasztói-
nak is káros baktériumok, penészek ne telepedhessenek meg, csak a 
savas közeget elviselő tejbaktériumok. Sok helyen bőrtömlőben készí-
tik. A bőr pórusaiban megmarad és elszaporodik a baktériumflóra, 
így miután egy adag kifogyott, rögtön önthették fel friss tejjel, hogy 
a fermentálás kezdődhessen elölről. A friss jogurt remek szomjoltó, 
és tápláló folyadék. Különböző elnevezései: török yoğurt, bolgár 
kiselo mlako, magyar tarhó, ógörög oxygala (azaz oxidált tej), görög 
giaoúrti, örmény matzoon, kurd çeqilmast, Indiában különböző 
nyelveken dahi, doi, perugu, thayir, mongol tarag. Az izlandi skyr 

a sztyeppén üzletelő vikingek, a varégok köz-
vetítésével jutott el az akkori viszonyok között 
igen távoli szigetre. Afrikában a Földközi-tenger 
déli partjaitól egészen a Jóreménység-fokáig 
megtalálható ez az ősi tejtartósítási módszer, 
s különböző neveken hasonló termékeket jelöl. 

Kelet-Európától kezdve a Fekete-tenger part- 
jai mentén, délen a mai Irakon, Iránon, Afga-
nisztánon át Indiáig, északon a végtelen sztyep-
pén át Mongóliáig ismerik a vízzel hígított, sózott 
jogurtitalt. Török nyelvterületen ajrannak hívják. 
De ugyanezt a finomságot takarja a bolgár ajran/
ajrjan, az albán dhallë, a perzsa doogh, az arab 

šinı̄na, vagy eayran, az örmény t’an, a kirgiz chalap, a kurd dū, a pastu 
srombey, valamint a hindu namkeen. Indiában számtalan változatban 
készül édes változata, a lassi. A bhang lassi történetesen bódító hatású 
kendert is tartalmaz. 

A viszonylag nagy mennyiségű vizet tartalmazó jogurt szavatossági 
ideje véges. Ezért a furfangos nomád testvéreink a sűrű folyadékot 
sóval elegyítik, vászonba töltik, és lecsepegtetik a felesleget. A for-
mázható masszából a Közel-Keleten labna, labneh, süzme, chakka 
néven golyócskákat gyúrnak, és üvegbe téve olívaolajban tartósítják. 
A másik hosszabb távú módszer, amikor kihasználva a többnyire igen 
száraz éghajlat adta körülményeket, kiszárítják ezeket a golyókat, és 
zsákokban tárolják. A száraz gömböcöket felhasználás előtt vízben 
feloldják, és ezt az instant jogurtot használják rizzsel, húsokkal, zöld-
ségekkel.

A jogurt mozgatásával állítják elő a vajat is. A különféle tárolókba öntött 
szilárd jogurtot vagy egy párnára téve mozgatják ide-oda, vagy kötélre 
felfüggesztve lökdösik vízszintesen. A legkorábbi köpülő egy bőrtömlő 
volt. Később fából és kerámiából készültek szivar-, vagy tengeralattjá-
ró-alakú edények, amelyeket szintén felfüggesztve használtak.

Bolya Gergely z

A jogurton alapuló nomád 
tejfeldolgozási rendszer

A nomád életmód nem egyszerűen azt jelenti, hogy ember és nagyszámú állata 
ész nélkül vonul tökön-paszulyon keresztül, amerre jól esik. A vándorlásnak 

mindig szabott rendje van. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor nálunk egy 
család egy nagyobb városban lakik, mert ott van a szülők munkahelye, 

de a nyarakat a vidéki nyaralóban töltik. Ők is mindig ugyanabba a nyaralóba 
mennek, és a városi lakást sem cserélik évszakonként el. Természetesen valamely 

természeti nyomás hatására, mint amilyen a súlyos aszály, a nomádok 
is kénytelenek néha mások legelőire térni, amely esemény általában erőszakba 

szokott torkollni, érthető okokból. Ilyen események szoktak elindítani 
jelentősebb, akár Európában is jegyzett népmozgásokat. 

A
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aponta több ezer köbméter tisztított víz: röviden így foglalható 
össze az ország egyik legjelentősebb élelmiszeripari szenny-
víztisztító cégének, a VI-TECQUA Kft.-nek a mérlege. A ma már 

piacvezető céget 2007-ben élelmiszeripari gépgyártási ismeretekkel 
rendelkező tulajdonosok alapították, akik a szennyvíz kezelésénél a kör-
nyezetvédelmi szempont mellett az élelmiszer-feldolgozó üzem gazda-
ságos működtetését is mindig szem előtt tartják. Szolgáltatásaik széles 
körű palettája a tervezéstől a gépgyártáson és a beüzemelésen keresztül 
a nyomon követésig, garancián túli szervizig terjed. Technológiai rend-
szereik az ország minden szegletében megtalálhatók az élelmiszer-fel-
dolgozó üzemekben. A cég két tulajdonosát, Matics Istvánt és Téglásy 
Kolost a sikerhez vezető „titkokról” kérdezem.

– A piacra bejutni sem könnyű, de hogyan lehet tartósan az élvo-
nalban maradni? 
– MI: Az elmúlt évtizedben a szennyvíztisztítás, és főleg az ipari szenny-
víztisztítás robbanásszerű fejlődésen ment át. Az alapvető tisztítási elvek 
már régebben is ismertek voltak, de azok az apró szakmai fogások, 
melyek egy szennyvíztisztítót a legjobb hatásfokúvá és a leggazdaságo-
sabbá tesznek, most már egy különálló szakma részét képezik. Nagyon 
fontos egy ipari szennyvíztisztító kiválasztásánál a bekerülési költségen 
kívül figyelembe venni az üzemeltetés költségeit, a munkaigényt és a 
fenntartható üzemeltetés, szerviz hosszú távú meglétét is.
– TK: Kompletten kell kezelni a beruházást, a megrendelő szemszögé-
ből nagyon fontos tényező a költséghatékonyság, ezt szem előtt tartva 
kell a legjobb környezetvédelmi mutatókat elérni. Tudomásom szerint 
kevés olyan cég van ebben az ágazatban, amely a beruházás teljes 
körű lebonyolítását egyben végzi. Mi pályázunk, tervezünk, kivitelezünk, 
intézzük az engedélyeztetést, legyen szó komplett beruházásról vagy 
csak egy szennyvíz-előtisztító műtárgy rendszerbe illesztéséről. Ezt is 
nagy előnynek látom. 

– A szennyvíztisztítás mint egyfajta hulladékkezelés, környezetvéde-
lem, napjaink egyik legfontosabb kérdése. A tervezésnél mennyire 
befolyásolja önöket ez a napi rutinon túlmutató stratégiai kérdés?
– MI: Ki merem jelenteni, hogy nem csupán munka, hanem küldeté-
sünk is, hogy beruházásainkkal hozzájáruljunk a megújuló erőforrások 
nagyobb mértékű felhasználásához. Költséghatékony technológiai rend-
szereket dolgozunk ki ipari felhasználók részére. Ezzel az ipari tevékeny-
ség környezetre gyakorolt hatását javítjuk, valamint a gyártási folyamat 
során káros melléktermékek mennyiségének csökkentését tartjuk szem 
előtt. Mindezekkel a tevékenységeinkkel segítjük partnereinket a hatá-
lyos környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésben is. 
– TK:  Azt tudni kell, hogy a szennyvíztisztítás egy üzemnél nem nyereség-
termelő részleg. Ha abból indulunk ki, hogy a szennyvíztisztítás az adott 
üzemben kikerülhetetlen, akkor az üzemeltetési költség csökkentése nye-
reségként is felfogható. Az általunk megtervezett, kivitelezett rendszerek-
nél nem csak a tényleges tisztítási költségek minimalizálására törekszünk. 
Segítséget nyújtunk az üzemeltetőnek, hogy az élelmiszer-feldolgozás 
folyamán keletkező szennyvízterheltségét hogyan tudja néhány egyszerű 

beavatkozással jelentősen csökkenteni. Ezek a módszerek megtakarítást 
jelentenek a tisztítási költségben, és jelentős üzemi takarítószer-csökke-
nést is előidézhetnek, az üzemben keletkező szennyvíz több héten keresz-
tüli folyamatos megfigyelésével. Gyakorlati számadatként: több jelen-
tősebb élelmiszeripari cégnél 20-30%-os takarítóvegyszer-csökkenést 
tudtunk elérni, anélkül, hogy ez a tökéletes higiénia rovására ment volna.
– MI: Egy tejfeldolgozó üzemnél például a pH-kiegyenlítés költségeit 
tudtuk jelentősen csökkenteni azzal, hogy folyamatos megfigyeléssel 
észleltük: nagyon szétválik az üzemben a savas és lúgos szennyvizek 
kibocsátásának ciklusa, és ezt a tisztítóban kell kiegyenlíteni sav vagy 
lúg adagolásával. Így egy kisebb üzemszervezési módosítás éves szin-
ten milliós nagyságrendű megtakarításhoz vezetett.

– Mi az a plusz, amit önök adnak más piaci szereplőkhöz képest?
– MI: Ingyenes helyszíni felméréssel segíthetünk az ideális megoldások 
megtalálásában. A kiválasztás egyik legfontosabb tényezője, hogy meg 
kell érteni, egy szennyvíztisztító nem csupán gépek halmaza, hanem egy 
hidraulikailag, vegyészetileg, biológiailag kiszámított rendszer. Sajnos az 
ipari szennyvíztisztítás területén tevékenykedik több olyan „szakember”, 
aki külföldi vagy hazai gyártású gépeket ajánl, majd megbíz egy céget, 
hogy egy sematikus ábra szerint szereljék össze a rendszert. Ezek a rend-
szerek soha nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, a bekerülési 
költség ezekben az esetekben nem tartalmazza a szakmai tudást és az 
elengedhetetlen (üzemeltetési) tapasztalatot. Cégünk alapvető működési 
elve, hogy a felmerült igénytől a vízjogi-üzemeltetési engedély megszerzé-
séig szerződik le. Több hónapos próbaüzem levezénylésével, a kezelősze-
mélyzet betanításával együtt, egy a jogszabályban előírt határértékeket 
biztonsággal betartó és gazdaságosan üzemeltethető rendszert adunk 
át a megrendelőnek. Kollégáink a próbaüzem idejének jelentős részét 
a beruházás helyszínén töltik. Megbizonyosodnak a kezelők felkészült-
ségéről, laborvizsgálatokat végeznek, ellenőrzik a rendszerparaméterek 
módosításának (hozzáadott vegyszermennyiség, biológiai tartózkodási idő 
stb.) eredményeit. Javaslatokat tesznek a nyers szennyvíz terheltségének 
csökkentésére, ami azonnali megtakarításokat jelent. 
– TK: Egy szennyvízkezelő megtervezése, telepítése, beüzemelése 
után még évekig napi szinten tartjuk a kapcsolatot az üzemeltetőkkel. 
Ezáltal olyan gyakorlati tapasztalatokra teszünk szert, ami a rendszerek 
folyamatos fejlesztését is lehetővé teszi. Pontosan látjuk, hogy ma 
Magyarországon a képzett kezelő biztosítása a legnagyobb probléma, 
fejlesztéseink ezeken a nehézségeken segítenek átlépni. Ezzel párhuza-
mosan tanácsaink a szennyvízcsökkentési lehetőségekre is rámutatnak, 
ami további üzemeltetésiköltség-csökkentéshez vezet.

– Zárszóként: semmiképp sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 
VI-TECQUA Kft. munkatársai több évtizedes szakmai gyakorlattal ren-
delkeznek, folyamatos a munkatársak képzése, beiskolázása, hiszen 
innováció nélkül ma már nem lehet a piacon stabilan maradni. Plusz 
hozzáadott érték a cég működéséhez, hogy rendkívül nagy összhang, 
jó munkakapcsolat és nem utolsósorban kiváló hangulat van nálunk. 
„A legolcsóbban tisztítható szennyvíz, ami létre sem jön.”

Tizenöt év, csaknem félszáz működő 
szennyvíztisztító rendszer

N
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TMR+
Az eredményes takarmányozáshoz számos más
telepi munkafolyamatot is figyelembe kell venni.
Úgy lehet igazán hatékonyan üzemeltetni egy telepet,  
ha a különböző területek szakértői és a telep
szakmai vezetői egy munkacsoportot alkotnak.

Szakmai csapatunk a TMR+ Program
(Takarmányozás, Menedzsment, Reprodukció)
kidolgozásával a telepeket érintő kihívások
széles körére hatékony megoldást ad.

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
Tatár József / 30/641-8135  
jozsef.tatar@agrofeed.hu

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

Központi telefonszám: 96/550-620

www.agrofeed.hu


