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az Alföldi Tej Értékesítő 
és Beszerző Kft. 

Az ország legnagyobb, szövetkezeti formá-
ban működő tejtermelő és -feldolgozó vál-
lalkozása 2003. április 30-án 23 taggal, 6,7 
millió forint jegyzett tőkével és 85 millió liter 
tejtermelő kapacitással alakult meg Hajdú-
Bihar megyében, debreceni központtal, 
hogy a gazdák együtt kedvezőbb tárgyalási 
pozícióba kerüljenek, amikor a megtermelt 
tejet értékesítik. Mivel az alapítók többsége 
Debrecen környéki volt, a közös társaság 
székhelye Debrecen lett, innen származik 

az Alföldi elnevezés. A legnagyobb tejfelvásárló akkoriban a régióban a 
holland tulajdonú FrieslandCampina debreceni gyára volt. Nem sokkal 
később azonban a termelők előtt megnyílt a lehetőség, hogy a tejüknek 
saját feldolgozóüzemet is vegyenek. A székesfehérvári tejgyárból ugyanis 
éppen akkoriban vonult ki az olasz Parmalat Magyarországon csődbe jutó 
és felszámolás alá kerülő cége. 

Az Alföldi Tej 2006-ban állami segítséggel megvette a fehérvári üzemet. 
Ezzel a befektetéssel a tejtermelők lehetőséget adtak maguknak arra, 
hogy ne csak az alapanyag átvételi árából legyen bevételük, hanem a 
feldolgozott termékek értékesítéséből is. Mivel az Alföldi Tej tulajdonosi 
szerkezete kezdettől fogva nyitott volt, és a tejtermelők sorra csatlakoztak, 
a fehérvári üzem megvásárlásakor már közel 160 termelő állt a háttérben, 
és rég nemcsak a Hajdúságot fedték le, hanem a teljes országot.

A megalapításuk óta eltelt közel 20 év alatt a vállalkozás kiemelkedő 
résztvevője lett a magyarországi tejtermelő és tejfeldolgozó piacnak. 
Sikeres tevékenységük titka abban keresendő, hogy a Nyugat-Európában 
hagyományosan jól működő szövetkezeti modellt követik, vagyis termé-
keiket közvetlenül a magyar tejtermelő tulajdonosaiktól érkező, minőségi 
alapanyagból készítik. A vállalat két tejipari üzemmel rendelkezik – 
Székesfehérvár és Debrecen –, ahol több mint 700 magyar munkavállaló-
nak biztosítanak munkahelyet.

A cég termékeinek jelentős részét székesfehérvári üzemében gyártja. 
Az UHT és ESL tejek mellett tejfölt, vajat, kefirt, tejszínt, ízesített tejeket, 
natúr és ízesített joghurtokat készítenek. Debrecenben a hagyományos 
értékkel bíró rögöstúró-gyártás zajlik, illetve a 4,8 milliárd forintos állami 
támogatással megvalósult és 2018-ban átadott sajtüzemben készül a pré-
mium minőségű magyar trappista sajt. Mindemellett porítóüzemükben édes 
és ásványi anyaggal csökkentett savóporokat, tejporokat állítanak elő. A két 
üzemben együttesen éves szinten közel 270 millió liter tejet használnak fel.

A termékek nagy része a vállalat két fő márkája – Magyar Tej és Riska 
– alá tagozódik be. Kiemelt figyelmet fordítanak az ételintoleranciában 
szenvedő fogyasztókra is, így a Riska márka alatt széles laktózmentes 
termékkínálatot alakítottak ki.

A vállalat a jövőben további fejlesztéseket tervez, így újabb termékekkel 
és még gazdagabb ízválasztékkal lepi meg a fogyasztókat. Még az idén 
szeptemberben tovább bővítik sajtkínálatukat, és bevezetik a Riska Gouda 
sajtjukat. A Riska Gouda sajt két, a fogyasztók körében közkedvelt kiszere-
lésben, a 125 g-os szeletelt és a 200 g-os darabolt verzióban kerül a piacra.
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Az aszály…
„Az év eleje óta Európa több régióját sújtó súlyos aszály fokozódik. A tartós 

csapadékhiány a májustól rendszeresen visszatérő hőhullámokkal párosul. A rendkívüli 
szárazság Európa-szerte nagymértékben befolyásolta a folyók vízhozamát” – fogalmaz 

az Európai Bizottság júliusi aszályjelentése. A gyorselemzés szerint mindez 
az energiatermelés, a szállítás és a mezőgazdaság után a következő hónapokban 

a vízellátást is súlyosan veszélyezteti, mivel az előrejelzések szerint a következő három 
hónapban Európa nagy területein a szokásosnál szárazabb idő várható.
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folyók vízkészlete csökken, az alacsony vízhozam miatt Kelet-
Európában, Észak-Olaszországban, Dél-Franciaországban és 
Németországban a legkritikusabb a helyzet, de a Duna több 

szakaszán is rendkívül alacsony a vízállás.

A változó csapadékeloszlás a jelen-
legi vízgazdálkodással párosulva 
brutálisan kiszárítja az ország ter-
mőtalaját. A tudomány képviselői 
évek óta szajkózzák, hogy az antro-
pogén felmelegedés hatásainak bő 
80 százaléka a vízháztartást érin-
ti. Szilágyi József és Józsa János 
akadémikusok, a BME Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Tanszékének taná-
rai a Magyar Tudomány című folyó-
iratban már 2008-ban jelezték, hogy 
a klímaváltozás hatására az „időjárá-
si szélsőségek, azaz hőhullámok és 
szárazságok, az extrém csapadékok-
kal egyetemben, nagyobb gyakori-
sággal várhatók (...) a víz körforgása 
intenzívebbé válik, azaz egy időben 
több víz tartózkodik a légkörben, 
a vízgőz tíz-tizenegy napos légköri 
tartózkodási ideje pedig lerövidül”. 
Másfél évtizeddel ezelőtt is nyilván-
való volt, hogy mindez „kihatással 
lesz mind az óceán-szárazföldi, mind pedig a meridionális (azaz 
észak-déli) energiaátvitelre, amely várhatóan módosítani fogja a meg-
lévő klímaövek földrajzi elhelyezkedését és térbeli kiterjedését”. 

A szélsőséges jelenségek előfordulási valószínűségének növekedésé-
vel megváltoznak a mértékadó helyzetek, és ugyan a Föld vízkészlete 
nem csökken, a lokális vízkrízisekhez bőven elég, ha a csapadék 
eloszlása megváltozik, és a szárazabb területekre a jelenleginél is 
kevesebb, a vízben bővelkedő részekre (mindenekelőtt a tengerek és 
az óceánok felszínére) pedig több jut belőle. Márpedig a klímaváltozás 
úgy alakítja át az időjárási rendszereket, hogy a csapadék eloszlása 
nem az egyensúly, hanem a szélsőségek irányába módosul.

Szöllősi-Nagy András hidrológus, az MTA Vízgazdálkodás-tudományi 
Bizottságának tagja a Klímaváltozás és Magyarország című, két éve 
megjelent vaskos tanulmánykötetben egyértelmű bizonyítékok alapján 

állította, hogy a hidrológiai ciklus változásával a Kárpát-medencében 
jóval szárazabbakká válnak a nyarak, és ugyan a csapadék éves meny-
nyisége nem csökken drasztikus mértékben, eloszlása kiszámíthatatla-
nul egyenetlenné válik. „Az elmúlt néhány évben sajnos számos olyan 

esemény, jelenség figyelhető meg, amely arra utal, hogy az éghajlati 
rendszer sokkal gyorsabban és akár ugrásszerűen is reagál a növeke-
dő antropogén terhelésre” – hívta fel a figyelmet az említett kötetben 
megjelent tanulmányában Bartholy Judit meteorológus, az MTA doktora.

Víztelenítő földművelés

A Qubiten korábban bemutatott előrejelzések szerint a jelenlegi víz-
gazdálkodási gyakorlat mellett a Kárpát-medence rövidesen Európa 
egyik legszárazabb régiójává válik. A már elindult folyamatot jelzi, 
hogy az idei, július eleji ivóvízkrízist átmenetileg sikerült ugyan eny-
híteni, de az Alföld után szinte az ország egész területét durva aszály 
sújtja, a szántóterületek negyedén lábon sül meg az idei termés.

Ismert, hogy a talajok vízutánpótlását hosszú évszázadokig a 
periodikusan visszatérő áradások nyomán a kiterjedt árterekről a 

Forrás: Wikimedia Commons / USGS
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felszín alatt távolabbi területekre is átszivárgó víz 
biztosította. A 19. századi nagy folyószabályozá-
sok örökségeként jelenleg azonban a szántóföldi 
növénytermesztés sikeressége az agrárterüle-
tek túlnyomó többségén kizárólag a csapadékon 
múlik, mivel a talajok természetes nedvesség-
tartalma folyamatosan, évről évre csökken. Az 
áradások a magas védművek között gyorsan 
levonulnak, a termőföldeken esetlegesen megülő 
belvizeket pedig a jelenlegi szabályozás szerint a 
gazdálkodóknak kötelező érdekük rohamtempó-
ban kiszivattyúzni, levezetni.

Az elmúlt közel 200 év alatt ásott, a természetes álló- és folyóvizek-
ből a parcellákig vezető csatornák, tározók és jellemzően a talajvizet 
megcsapoló sekély kutak jelenleg az összterület töredékén teszik 
lehetővé az öntözést. Az ilyen vízpótlás azonban csak ideig-óráig 
jelenthet megoldást. Az öntözés során kijuttatott vízmennyiség 
ugyanis még a leghatékonyabb – és legdrágábban kiépíthető – csö-
pögtető technológiával sem pótolja a talajból hiányzó nedvességet, 
mert amit a növény nem hasznosít, az a magas hőmérsékleten 
elpárolog. A térben és időben egyre egyenetlenebb csapadékeloszlás 
miatt pedig szinte biztosan nem oda hullik vissza, ahonnan vízgőzzé 
alakulva a légkörbe került.

A Talajmegújító Mezőgazdaság című agrárblogon július második 
hetében megjelent elemzés szerint ráadásul a késő őszi, téli és kora 
tavaszi időszakban lehulló csapadék sem segít, mert a betakarítást 
követően feltárcsázott és -szántott, „csupaszra művelt felszínről 
gyorsan elpárolog a nedvesség, utána már csak a por marad, amely 
a légszennyezésen kívül a légkörben negatív hatással van az esőkép-
ződésre”. A cikket jegyző Kökény Attila szerint ennek következtében a 
nedvességvesztés Kelet-Magyarországon rövidesen eléri azt a határt, 
ahonnan a termesztett növények, de még a természetes társulások 
életben maradásához sem lesz elég víz a talajban. 

A biotikus pumpa és a kis vízkörök

A klasszikus vízépítőmérnöki szemlélettől radikálisan eltérő, termé-
szetközeli ökoszisztéma-szolgáltatásokra építő, a folyószabályozások 
előtti módszerekkel operáló megoldások mellett a vízháztartás mérle-
ge takarónövényekkel, illetve mulcsolással is javítható – állítja Kökény. 
A vonatkozó magyarországi kutatások szerint a mélyművelés nyomán 
csupaszon maradó talajfelszín ugyanis gyorsan felmelegszik és kiszá-
rad, a szél és a csapadékerózió akadálytalanul viszi el. A tájból ezzel 
eltűnik a hőmérséklet- és páraszabályozó, lassú párolgás lehetősége, 
majd a szelek által felkapott por még az esők kialakulásának lehető-
ségét is csökkenti.

A nyári betakarítás után közvetlenül elvetett – például retek, takar-
mányborsó, mustár, zab, bíborhere, bükköny és rozs keverékéből 
álló – vegetáció gyökerei ugyanakkor olyan biológiai pórusokkal 
gazdagítják a talajt, amelyek segítenek mélyre vezetni a leeső 
csapadékot, és javítják a beszivárgást. „A takarónövények szár-
maradványa késő ősztől kora tavaszig segítséget nyújt eső nélkül 
is a talaj nedvességtartalmának növelésében, mert a hűvösebb 
felületükön kicsapódik a vízpára, amely szintén beszivárog a talaj-
ba, értékes millimétereket gyűjtve. A takarónövények magasan álló 
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szármaradványai megfékezik a szelet, ezzel jelentősen csökkentik 
a nedvességvesztést az aszályos teleken is, így tízmilliméterekkel 
több nedvesség maradhat tavaszra a talajban egy szántott földhöz 
képest” – fogalmaz a szakértő.

A nagyüzemi szántóföldi gazdálkodás eltüntette az agrártájakról a 
természetes fás társulásokat és az időszakos vízállásos területeket 
is. Ez azért jelent gondot, mert így a klímaváltozás által felbolygatott 
nagy hidrológiai ciklusok negatív hatásait nem képesek ellensúlyozni 
a lokális csapadékeloszlásban kulcsszerepet játszó kis vízkörök sem. 
Márpedig a szentpétervári orosz Atommagfizikai Intézet kutatói, 
Viktor Gorskov és Anasztázia Makarijeva által 2006-ban kidolgozott, 
négy évvel később terepi kutatások eredményeivel alátámasztott 
elmélet szerint az erdős növénytársulások biotikus pumpaként 
szivattyúzzák a nedves légtömegeket, így a csapadékfelhőket saját 
maguk fölé. 

A mechanizmus lényege, hogy a párolgás nyomán kialakuló felhőzet 
csökkenti a légköri nyomást, ennek hatására pedig még több nedves 
levegő áramlik az adott régiókba. Az ilyen esőfolyosók aztán az óce-
ánoktól akár több ezer kilométerre is bevezetik a csapadékzónákat 
a szárazföldek belsejébe. A vegetációnak más szerepe is van az 
esőképződésben. A szállóporral szemben a biológiailag aktív felszínről 
a lassú és egyenletesebb párolgással a légkörbe kerülő baktériumok, 
pollenek, gombaspórák nagy magasságban kondenzációs magokként 
funkcionálnak, a felületükön kicsapódó nedvesség pedig esőt teremt.
Hónapok óta tombol a hőség és szárazság Európában, a térség több 
mint felében adtak ki aszályra vonatkozó figyelmeztetést vagy riasz-
tást. Az orosz-ukrán háború okozta élelmiszer- és energiakrízist jelen-
tősen súlyosbítja a mezőgazdaságban milliárdos károkat okozó aszály 
és a vízerőművek leállításával előálló energiahiány. Magyarországon 
közel egymillió hektár szántóföldet érint a probléma, de még nagyobb 
bajban vannak a gyepgazdálkodók és állattartók, akiket az egekbe 
szökő takarmányárak, a kiszáradt gyepek alacsony fűhozama és a 
rendkívül egyenlőtlenül elosztott agrártámogatási rendszer teljesen 
ellehetetlenít.

„Bőven lesz feladata az aszályveszélyhelyzeti operatív törzsnek. Az 
eddigi hírek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy agrárfó-
kuszú intézkedések várhatók, de bízunk abban, hogy ezzel együtt egy 
környezeti problémákra érdemi rálátással bíró szakembergárda fogja 
kézbe venni a rendkívüli szárazság kezelését, mivel bár a keletkező 
kár túlnyomó részét a mezőgazdaság szenvedi el, magának a prob-
lémának a kezelése sokkal inkább komplex környezetvédelmi-vízgaz-
dálkodási megközelítést igényel” – hívta fel a figyelmet Dedák Dalma, 
a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője.

A biotikus pumpa sematikus vázlata Fotó: Wikipédia
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Minden negatív esemény ellenére abban egyetértés van, hogy hazánk-
ban idén sincs élelmiszerhiány, sőt, ha a teljes hazai termelést nézzük, 
még exportra is jut gabona, azonban ez nem vigasztalja azokat a 
gazdákat, akiknek a megélhetése súlyos veszélybe került. Pusztán a 
termelési eszközök áremelkedése miatt a kis- és közepes gazdaságok 
sorra kényszerülnek feladni tevékenységüket, a rendkívüli aszály csak 
rátett még egy lapáttal a folyamatokra.

„Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája a legnagyobb költségvetésű 
EU-s program, a hosszú távú uniós költségvetés közel harmadát költ-
jük mezőgazdasági kifizetésekre. A támogatási rendszert arra hozták 
létre, hogy a termelékenység javítása mellett tisztességes megélhetést 
biztosítson a gazdáknak, hozzájáruljon az éghajlatváltozás elleni küz-
delemhez és a fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz, továbbá előse-
gítse a vidéki területek és tájak megőrzését, élhetőségének javulását. 
Jelenleg azonban az látszik, hogy a nagy gazdák termelékenységének 
javítása elvitte a pénzt a kisebb gazdaságoktól és a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodástól, mivel az áremelkedések miatt sorra dőlnek be 
a kis- és közepes gazdaságok, és az idei aszály még a legnagyobbakat 
is felkészületlenül érte” – mondta Dedák.

Az agrártámogatások rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el: rendre a 
támogatott gazdák felső 10 százaléka kapja az agrárpénzek mintegy 
80 százalékát, és szántóföldi termelésre megy a finanszírozás három-
negyede, a gyepgazdálkodók, állattartók, szőlő- és gyümölcstermesz-
tők, kertészetek, nád- és halgazdaságok csak a pénzek maradékán 
osztozhatnak. Az új agrártámogatási ciklus stratégiai terve most 
készül, eszerint Magyarország 2027-ig mintegy 5300 milliárd forintot 
oszthat el a gazdák között.

„A mezőgazdasági szakembereknek a most átdolgozás alatt álló 
közös agrárpolitikai támogatási rendszer mielőbbi felülvizsgálatá-
ban lenne fontos szerepük, hogy az alkalmas legyen a még talpon 
lévő, de méltánytalan helyzetbe került kis- és közepes gazdaságok 
megmentésére, illetve arra, hogy a hazánkba érkező uniós források 
olyan gazdálkodási formák és beruházások terjesztéséhez járuljanak 
hozzá, amelyek a mezőgazdaságnak a klímaváltozáshoz való rugal-

mas alkalmazkodóképességét segítik. Ilyenek például a vízvédelmi 
és élőhelyfejlesztési beruházások vagy az agrár-környezetgazdálko-
dási kifizetések. Tehát most nyerhetnének értelmet azok a környe-
zet- és klímavédelmet szolgáló intézkedések, amiket eddig sajnos 
leginkább csak felesleges uniós korlátozásként ¬- rosszabb esetben 
zöld terrorként – emlegettek egyes mezőgazdasági véleményformá-
lók” – mondta a szakértő.

Nem szabad összekeverni az időjárást az éghajlattal és egy-egy 
rendkívüli helyzetet rögtön a klímaváltozás számlájára írni. A mostani 
aszályhelyzet egy globális légköri szituáció hazai megnyilvánulása, 
ezzel együtt úgy néz ki, hogy az egyre hosszabb száraz időszakok, 
hőhullámok, valamint a csapadék tér- és időbeli eloszlásának egyen-
lőtlenné válása már tendenciává vált. Mindez olyan új helyzetet teremt, 
amihez meg kell tanulnunk alkalmazkodni. A felmelegedés miatt a hid-
rológiai ciklus egyértelműen felgyorsult, ami a szélsőséges időjárási 
helyzetek gyakoriságának és a vízzel összefüggésbe hozható krízisek 
jelentőségének növekedését vonja maga után.

„A rendkívüli aszályhelyzet környezeti problémáktól leválasztott keze-
lése olyan, mintha egy TBC-s beteget lázcsillapítással akarnánk megy-
gyógyítani. Amennyiben pedig az aszálykezelés leszűkül a mezőgaz-
dasági vízhasználatok, ellenőrizetlen vízkivételek további fokozására 
és az újabb és újabb területek művelésbe vonására, az egyenesen 
a legyengült szervezet piócás kezeléséhez vagy a vércsapoláshoz 
hasonlítható. Rekordalacsony vízállásoknál egyszerűen nincs miből 
öntözni, a felszín alatti vizek fokozott kitermelése pedig a talajvízszint 
süllyedését okozza, ami bár nem olyan látványos, mint egy kiszáradó 
patak, de hasonlóan nagy, sőt olykor még nagyobb problémákat okoz. 
Hazánk sajátosságai miatt a vízgazdálkodásunk a mai napig a víztöbb-
letek elvezetésére, a belvizek és árvizek mielőbbi eltüntetésére van 
optimalizálva. Most is mindenhol nagy erőkkel zajlik a belvízelveze-
tő-csatornák mélyítése, kotrása, a part menti, árnyékot adó növényzet 
eltávolítása, pedig ez éppen olyan tévút, mint a gátrendszerek mögötti 
duzzasztás és medertárazás. Az aszály miatt leállított nyugat-európai 
vízerőművek példája jól mutatja, hogy a gátak sem mérséklik a víz-
hiányt, sőt, a könnyen felmelegedő állóvizek vízminőségi és ivóvízel-

látási problémákkal terheltek. A termőföldeken 
a megoldás az ár- és belvizek minél nagyobb 
területen történő szétterítése, a hirtelen lezúdu-
ló csapadék talajba szivárogtatása és a felszín 
alatti vízkivételek mérséklése lehet, települési 
szinten pedig a csapadék és tisztított szennyvíz 
összegyűjtése, víziközműrendszerek felújítása és 
átállás víztakarékos megoldásokra.

„A mostani aszály a gazdáknak okozza a legna-
gyobb bevételkiesést, de gondot okoz a turizmus-
nak, a vízigényes ipari létesítményeknek, szen-
vednek a természeti erőforrásainkat fenntartó 
ökoszisztémák, és már a városi családok életét 
is megnehezítik az egyre gyakoribb vízkorlátozá-
sok. A probléma komplex eredetű és a megoldás 
átfogó megközelítést igényel. A kiváltó okok keze-
lésére kell tehát fektetni a hangsúlyt, nem önma-
gában a mezőgazdasági aszálykár enyhítésére” 

Forrás: Qubiten zFotó: WWF Magyarország/Samu Andrea



www.tejgazdasagiszemle.hu 5

ács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a Tiszántúl és az 
ország egyik legnagyobb agrárseregszemléjeként jellemezte 
a rendezvényt. Mint elmondta, a mintegy 170 éves debreceni 

mezőgazdasági felsőoktatás számára továbbra is fontos az innovatív 
megoldások kidolgozása, a tudásátadás és a szoros együttműködés 
a gazdákkal. – A feladat adott: megoldást kell találni többek között a 
vízellátásra és a hatékonyság növelésére – hangsúlyozta.                                      

A négynapos szakkiállítás megtartását Vaszkó László vásárigazgató 
értékelte, mely szerint közel 30 ezer látogatója volt az eseménynek, 
akik megtekinthették a 330 termelő által bemutatott portékákat.

„A szaktudás kamatozik” szlogen jegyében az idén is élénk érdeklő-
dés övezte a szakmai konferenciákat, ahol olyan kérdések kerültek 
terítékre, hogy lehet-e jövője a mezőgazdasági termelésnek a Kárpát-
medencében, van-e, lesz-e elég víz ehhez, hogyan befolyásolja a 
vízhiány a szántóföldi növény- és zöldségtermesztést, avagy elmond-
ható-e, hogy válságban van a magyar állattenyésztés. A jó témaválasz-
tásnak köszönhetően a növénytermesztési kerekasztal rendezvényen 
az előzetesen regisztrált 200 résztvevő helyett 500 gazda vett részt, az 
állattenyésztési tanácskozáson pedig 150 tenyésztő volt jelen. 

Nagy érdeklődés övezte azt a kérdést, hogy mi a magyarázat arra, 
hogy Magyarországon az európai (fejlett nyugati) mezőgazdasági 
termelési eredmények 2/3-át vagyunk képesek előállítani. Van olyan 
adatunk, mely szerint a gazdálkodók mindössze 5%-a rendelkezik 
felsőfokú végzettséggel, és 48%-uk a hagyományokat követve végzi 
munkáját, sokuknak nincs meg az alapfokú szakirányú végzettsége 
sem, vagyis a tudás hiányzik a rendszerből, ezek a körülmények erre 
teszik képessé az ágazatot. Annak ellenére van ez így, hogy a felsőfo-
kú végzettséggel rendelkezők bizonyítottan négyszer annyi jövedelmet 
termelnek iskolázatlan társaikhoz képest. Érthető tehát, hogy nagy 
várakozással vagyunk a megújuló agrár-felsőoktatással szemben, 
hogy orvosolni tudja majd ezt a helyzetet.

Az aszály mint központi probléma szerepelt a mezőgazdasági sereg-
szemlén. A klímakutató szerint nyár elején már 250-350 milliméter 
csapadék hiányzott a talajból, napjainkra ez 400-450 milliméterre nőtt. 
Vagyis mára szinte az egész évi csapadék elveszett.

Az állattenyésztési kerekasztalon sokan kapták fel a fejüket arra a kije-
lentésre, hogy a búzánál elkönyvelt 25 százalékos terméskiesés után 
mára a kukoricaállomány Közép-Magyarország és az Alföld jelentős 
részén megsemmisült, és a dunántúli termést is fenyegeti a szárazság. 
Elhangzott, hogy az aszály következtében az ország kiszáradt termőte-
rületeinek nagysága elérheti az egymillió hektárt. A vásárigazgató úgy 
értékelte, hogy a rettenetes szárazság, az évszázados aszály se szegte 
kedvét az előadóknak és a hallgatóságnak, hiszen bár a szabadtéri 
programokat tűző napon, csaknem 40 fokos hőségben kellett megtar-
tani, szombaton megdőlt a látogatói rekord. A 17 ezer négyzetméteres 
vásárterület legnagyobb részét ezúttal is a mezőgazdasági gépek 
foglalták el, a megújult állatbemutató téren kialakított ólakban pedig a 
sertés kivételével valamennyi gazdasági állatfaj – nyúl, juh, kecske, ló, 
baromfi, szarvasmarha – legszebb egyedeit mutatták be. Az állatfajok 
közül idén a juhot övezte kiemelt figyelem. A 150 bemutatott ló között 
most első alkalommal negyven hús- és hidegvérű lovat is láthattak az 
expón, amelyre az összes állami ménes elküldte a négyes- és ötösfo-

31. alkalommal került megrendezésre 
a debreceni Farmer Expo

A Farmer Expót, Magyarország egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakkiállítását augusztus 17. és 20. között lehetett megtekinteni.

B

Dr. Nagy István agrárminiszter
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gatát is. Nyolc négyes-, illetve ötösfogat parádézott a kiállításon, amire 
csak világbajnokságokon volt példa eddig. A látványos lovasparádénak 
köszönhetően (elég csak a népies fogatok ügyességi versenyét, vagy 
a fogatparádét említeni) még a zárónap vége felé is megtöltötte a 
lelátót a hálás közönség. Az öntözés fontossága kapcsán a kertészek 
nem kisebb sorskérdést tűztek a zászlajukra, mint „Lenni vagy nem 
lenni”… fejlődési lehetőségek és korlátok az öntözés tükrében.

Az elmúlt csaknem két és fél évben az állattenyésztési ágazatot 
komoly kihívások érték, a koronavírus mellett a takarmány- és ener-
giaárak emelkedése, valamint a munkaerőhiány is nehéz helyzetbe 
hozta a gazdálkodókat. Az Agrárminisztérium a kihívások leküzdése 
érdekében számos szakpolitikai intézkedést hozott –mutatott rá Dr. 
Juhász Anikó a 31. Farmer Expón Debrecenben.

A neves banki, takarmányozási és állattenyésztő szakemberek rész-
vételével tartott kerekasztal-beszélgetésen a történelmi léptékű aszály 
állattartókat érintő következményeiről, azaz a legelők és a kaszálók 

kiégéséről, a tömeg- és szemes takarmányok csökkenő hozamáról 
is szó esett. Az aszály miatt kiégett legelők arra kényszerítik a ter-
melőket, hogy vásárolt abraktakarmánnyal és távolabbról szállított 
tömegtakarmánnyal etessék az állatokat, ami drasztikus mértékű 
költségnövekedéshez vezet. 

Juhász Anikó, az Agrárminisz- 
térium agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkára elmondta, 
hogy a rendkívüli aszályhely-
zetre tekintettel a gazdálkodók, 
azon belül az állattenyésztési 
ágazat megsegítése érdekében 
öt pontból álló intézkedéscso-
magot vezetett be a szaktárca. 
Az ágazat számára a legfon-
tosabb, hogy az ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakar-
mány-szállítási költségeinek finanszírozására 3 milliárd forint értékű 
támogatást különített el a kormány. 

Az állattenyésztők a kihívásokkal teli helyzetben is jelentős tech-
nológiai fejlesztéseket hajtottak végre, amit jól tükröz a beruházási 
hitelállományuk 2021 és 2022 II. negyedéve közötti 28%-os növe-
kedése is – hangsúlyozta Juhász Anikó. Ehhez jó alapot nyújtottak 
a Vidékfejlesztési Program beruházási támogatásai. Ezek közül az 
állattartó telepek fejlesztése keretében összesen 371,6 milliárd forint, 
az állattartó telepek megújítása keretében 43,9 milliárd forint kötele-
zettségvállalás történt idáig – fejtette ki.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy 2021 és 2027 között a 
KAP II. pillérének keretében soha nem látott mértékű forrás áll ren-
delkezésre, 4265 milliárd forintot fordítanak a magyar mezőgazdaság, 
élelmiszeripar és a vidéki települések fejlesztésére. A vidékfejlesztési 
támogatásokon belül a gazdaságfejlesztésre szánt forrás aránya 50% 
feletti. A 2023-tól induló új rendszerben szintén számos szakpolitikai 
intézkedés fogja szolgálni az állattenyésztés pénzügyi biztonságát és 
fejlesztését, legyen szó termeléshez kötött vagy beruházási támo-
gatásról, kockázatkezelésről és kedvezményes hitelprogramokról. 
Újdonság, hogy a KAP II. pillérében is lesznek állatjóléti támogatások. 
Juhász Anikó hozzátette, bízik abban, hogy az állattenyésztők minél 
több fejlesztési lehetőséget és támogatást megragadnak, és sikeresen 
túljutnak a mostani kihívásokon.

BEMI z
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Az Agrometál-Food-Tech Kft. számára nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy kiállítóként és támogatóként 
részt vehetett a 2022. szeptember 2.-án megren-
dezett Magyar Sajtkészítők Egyesülete által szerve-
zett etyeki sajtverseny előadás-sorozaton és fórumon. 
A sajtok értékelésében az Agrometál sajtkészítő és 
sajtbíráló szakembere is részt vett. Az eseményen szá-
mos tej-termék gyártó és mezőgazdasági szakember 
volt jelen. Az összejövetel célja és az egyesület misz-
sziója a magyar sajtkultúra fejlesztése. Az előadások 
a kiváló sajtok elkészítéséhez szükséges feltételekről, 
a fenntartható talajgazdálkodásról, a növények élet-
tanáról, a gazdasági állatok takarmányozásáról és a 
sajtérlelésről, valamint a higiéniáról szóltak.

Sok érdeklődőt vonzott az Agrometál által fejlesztett 
és kiállított folyamatos üzemű félautomata – automata 
módban is működtethető ESL tejpasztőröző berende-
zés, ami kíméletesen és gazdaságosan hőkezeli a tejet 
és tejkészítményeket.
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fejőgép működését a légtechnikai és a gumialkatrészek minő-
sége, állapota miatt rendszeresen, alaposan, szakszerűen át 
kell vizsgáltatni. Figyelmet kell szentelni ezek tisztán tartására, 

fertőtlenítésére, nem utolsósorban a fejőgumik rendszeres cseréjére.

Elkerülhetetlen a kehelygumi elöregedése! A tehenészetek nehéz 
anyagi helyzetére hivatkozva sajnos sok telepen próbálják a rendszeres 
kehelygumicserét halogatni – ez pedig komoly problémákhoz vezet! 
A gumialkatrészek rendszeres cseréje egyrészt azért fontos, mert a 
rugalmas gumi a tejleadáshoz szükséges megfelelő masszázst tudja 
biztosítani, másrészt azért, mert az elfáradt gumi smirgliszerűen érdes, 
deformált, repedezett felületét lehetetlen megtisztítani, az melegágya a 
baktériumoknak. Minél hosszabb ideig használnak egy kehelygumit, az 
annál jobban veszít rugalmasságából.

Független kutatások bebizonyították, hogy a jobb tőgyegészség, 
hatékonyabb fejés és a jobb tejminőség érdekében a rendszeres 
kehelygumicsere az egyik legfontosabb tényező a tejtermelés 
biztonságának és eredményességének fenntartásához.

Mivel a kehelygumi az egyetlen közvetlen kapcsolat a tehén és a 
fejőgép között, a minőségének kiemelkedő fontossága van! A fejőre-
ndszer gumielemei idővel elöregednek, elveszítik eredeti rugalmassá-
gukat, megduzzadnak, megkeményednek, a felületük megrepedezik. 
Különböző környezeti hatások, a mosó- és fertőtlenítőszerek miatt 
idővel mikroszkopikus repedések is megjelennek a gumi felületén, 
melyek hatására a baktériumok nagyobb számban élik túl a tisztítást és 
a fertőtlenítést, megnövekszik a magasabb csíraszám előfordulásának 
esélye, valamint fertőző baktériumok gyakrabban kerülhetnek egyik 
tehénről a másikra.

A már rugalmatlan kehelygumi nem képes feladata elvégzésére, mely a 
tőgybimbóvég felé felgyülemlő vér és sejtközötti folyadék visszamasz-
szírozása. A felgyülemlő folyadék fájdalmat vált ki, melynek hatására a 
tehén nem adja le a teljes mennyiségű tejet, ezzel rosszabb tejminősé-
get és tőgyhigiéniát eredményezve.

Szabad szemmel vagy tapintással pl. 3.300 fejésnél (csak 10% túl-
hordás!) a kehelygumi belső felülete még simának tűnhet, de a mik-
roszkópos vizsgálat teljesen más képet mutat. Egyértelműen látszik a 
különbség, az elhasználódás, az anyagszerkezet-változás! Mindezen 
túlmenően természetesen egyéb vizuális deformációk is jelentkezhet-
nek, pl. a kehelygumi szájnyílásánál fodrosodás, oválosodás.

Mindezen kedvezőtlen hatások rendkívüli mértékben okozzák a tehén 
tőgyveszélyeztetettségét, tőgygyulladás (hiperkeratózis és masztitisz) 
kifejlődéséhez vezethetnek, amely állategészségügyi és tejminőség-
szempontból rendkívül káros – mindenképpen termeléskiesést és 
extra költségeket eredményez.

Amennyiben a négy fejőgumiból egy sérült, akkor mind a négy fejőgumit 
cserélni kell, ha valahol, itt kiváló minőségre és tiszta felületre van szük-
ség, a megfelelő minőségű, rendszeresen cserélt gumival ezt biztosítjuk.

Miért érdemes az Agro Legato Kft. által forgalmazott UltraMilk® 
kehelygumit választani?
• Márkafüggetlen szállító vagyunk: DeLaval, BouMatic, Fullwood, SAC 

stb. típusok (140-féle)
• Már a különféle fejőrobotokhoz is rendelkezésre állnak bizonyos 

típusok
• Kedvező ár, mivel közvetlenül a gyártótól szerezzük be a kehelygumit
• Megbízható minőség – több millió eladott kehelygumi évente
• Megnövelt élettartam – 3.000 fejés (+20%!!!) 
• Ritkább csereintervallum – ritkább leállás a kehelygumicseréhez
• Csökkentheti a tőgygyulladás okozta termeléskiesést
• Munkaerő- és költségmegtakarítás

Az Agro-M Zrt.-től dr. Muhi Zoltán szarvasmarha-ágazatigazgatót 
kérdeztük a forgalmazott UltraMilk® kehelygumijaink használa-
tával kapcsolatban:
„Az Agro-M Zrt. 700 fejőstehénnel rendelkezik és 500 növendék-szar-
vasmarhával. Az Agro Legato Kft.-től rendszeresen vásárolt UltraMilk® 
fejőgumik ár-értek arányban megfelelőek, és megbízható minőségűek.
Általában háromhavonta történik a fejőgumicsere! Jelentős költségmeg-
takarítást eredményezett a  ejőgumik használata!”

Tehát összegezve: az ajánlott csereintervallumok (3.000 fejés) 
betartásával nemcsak a megfelelő higiéniai szintet és tejminőséget 
érjük el, hanem magas szinten tarthatjuk a tejtermelést.

Az Agro Legato Kft. által szállított megnövelt élettartamú 
(+20%) UltraMilk® kehelygumik kedvező áron komplett és 
biztonságos megoldást nyújtanak a fejés hatékonyságának 
javítása érdekében, és egyben garantálják a kíméletes fejést.

Megéri, ha rendszeresen cseréli!
Egy gazdaságban, ahol fejősteheneket tartanak, mára elengedhetetlen tartozék a 

fejőberendezés. Bár magára a gépre kellőképpen odafigyelünk, talán nem is tudjuk, hogy 
mekkora szerepet tölthet be minden kis része a tej minőségének alakításában. 

A
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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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agyarországon még kezdeti stádiumban van a BBC-rendszer 
kiépítése. A jelenlegi viszontagságos, az energiaárak drasz-
tikus emelkedése miatt kialakult bizonytalan piaci környezet 

ellenére is hosszú távon Magyarországon képzeli el a jelenlétét a szer-
vezet, hiszen az egészségünk nem lehet csupán pillanatnyi üzleti érdek.

„Fontosnak tartom, hogy a KFS által képviselt értékek minél több 
élelmiszerpiaci szereplőhöz és az általunk elérhető közvéleményhez is 
eljussanak. Fordulóponthoz érkezett a világ, közösen kell tennünk egy 
fenntartható mezőgazdaságért és a helyes étkezésünkért” – Szebeni 
Dániel, KFS-képviselő.

Magyarországon tagjaink között szerepel a VITAFORT Zrt. – takar-
mányozási partnerünk http://vitafort.hu/, a NOACK Kft. – disztribútor 
partnerünk  https://noackgroup.com/, az RWA Magyarország Kft. 
– növénytermesztési partnerünk https://www.rwa.hu/, az AUCHAN 
Magyarország – kereskedelmi partnerünk https://www.auchan.hu/
gazdatolazasztalig, a Martontej – tehenészet, prémium tejtermékeket 
gyártó vállalat https://martontej.hu/, a Dunatáj Mg. – tehenészet és az 
NPK Charolais – húsmarha tenyésztő https://npkbeef.com/

Az értékrendszerünk középpontjában az Omega-3 telítetlen zsírsavak 
állnak, amelyek takarmányozási szempontból – és a mindannyiunk 
számára elérhető humán étrend szempontjából is – legkedvezőbben a 

lenmagon keresztül jelennek meg a táplálékláncban. A telítetlen zsír-
savak helyes aránya (Omega-6 : Omega-3 = 4:1) mind az állati, mind 
az emberi szervezetre mérhetően jótékony hatással bír. A jelenlegi 
szója-, kukorica- és napraforgó-bázisú takarmányozásban jelentős 

A Kék-Fehér-Szív Szervezet (KFS) 
Kik vagyunk? Milyen értékeket vallunk? Milyen terveink vannak?

A KFS a francia Bleu-Blanc-Cœur szervezet https://bleu-blanc-coeur.org/ hazai képviselete. 
Az anyaszervezet munkássága több mint húsz évre nyúlik vissza, 8.000+ tenyésztő és 

1.100 tagvállalat (a teljes élelmiszeripari értéklánc vertikumából) csatlakozott már hozzá. 
20 országban, € 2.500 millió értékben forgalmaztak BBC-termékeket a világon (2020-ban). 

A szakmai álláspontjukat 400 tudományos cikk, 5 klinikai kísérlet is alátámasztja, 
mindezt az egészségügyi szakma támogatása mellett teszik: Franciaországban számtalan 
dietetikus, orvos, egészségügyi szakember, szakács vagy akár a családjáról gondoskodni 

kívánó vásárló is a BBC-közösség szereplője.

M
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Omega-6 túlsúly van, ami a hüvelyesek és egy színesebb vetésforgó 
alkalmazásával javítható lehetne a helyes zsírsavprofil érdekében. 

A haszonállatokra gyakorolt jóléti hatás mind a szaporodásbiológiá-
ban, mind a karbonlábnyom-csökkenésükben mérhetően megjelenik. 
Humán oldalon a „krónikus civilizációs betegségek (szív- és érrend-
szeri morbiditások, diabétesz, elhízás, rák) előfordulását csökkenti” – 
Dr. Bernard Schmitt, BBC, alapító társelnök, kutatóorvos-diabetológus

A KFS a francia tapasztalatokból kiindulva, miszerint a lenmagos 
takarmányozás jóléti hatása minden haszonállatfajta esetében érvé-
nyesül – Jérémie Renaud, BBC, igazgatósági tag –, a hazai tagokkal 
közösen, meghatározott tenyésztők, állattartók és kereskedelmi part-
nerek megszólításán dolgozik. Célunk, hogy az állattartók köréből 
elkötelezett új KFS-tagokat tudjunk magunk között, és a kereskedelmi 
polcokon a vásárlók által megkülönböztetett húsok, tojás- és tejtermé-
kek, valamint feldolgozott élelmiszerek legyenek KFS-logóval ellátva. 

A KFS a tagjai által gyártott termékeket rendszeresen, független labo-
ratóriumok bevonásával ellenőrzi, így a tápanyagsűrűség az általunk 
megfogalmazott kívánalmakhoz igazodik.

Az élelmiszeripari értéklánc célzott feltárása mellett Magyarországon 
is fontos az értékkövető KFS-közösség építése. Ebben számítunk az 
egészségügyi, valamint a vendéglátóipari szakemberekre és minden 
lelkes embertársunkra, akinek fontos, és hajlandó is tenni egy fenn-
tartható hazai mezőgazdaságért, és a megvásárolt KFS-termékekkel 
támogatja a magasabb állatjólét mellett megvalósuló állattartást és az 
ezt kiszolgáló növénytermesztést.

Mert EGY AZ EGÉSZSÉGÜNK – ami jó a talajnak, jó a jószágainknak és 
nekünk, embereknek is.
Kövessen bennünket online felületeinken is:
https://kek-feher-sziv.org/
https://www.facebook.com/KekFeherSziv
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orda Péter, a családi vállalkozás vezetője elmondta, hogy úgy kez-
dődött a tehenekkel való foglalkozás, hogy Zalaegerszegről a falu-
ba történő költözés után a gyerekeknek házi tejet hordtak az egyik 

gazdától, majd miután borjas lett a tehén, megszűnt a tej beszerzési for-
rása. Ennek pótlására vettek egy tehenet. Az új tejforrásnak hamar híre 
kelt a faluban, egyre többen vásároltak tőlük. A megnövekedett igényt 
már csak úgy tudták kielégíteni, hogy növelték a tehénlétszámot, mely 

megalapozta a mostani tehenészet alapját. 
A látványos tehénlétszám-növelés az egyik 
nagypénteken történt, amikor is begördült 
hozzájuk egy kamion a 11. tehénnel. Azóta 
is folyamatos a gazdaság fejlesztése, mára 
már a családi gazdaság marhalétszáma 
elérte a 150 db-ot, ebből a tejelőállomány 
120 egyed. Az állomány vegyes összeté-
telű: magyartarka és holstein, illetve ezek 
F1-es kereszteződéséből áll. Legnagyobb 
mértékű fejlesztésük 2019-ben vált valóra, 
két épület, az istálló és a fejőház került 
akkor átadásra, mely 130 millió forintból 
valósult meg, ebből 50 millió európai uniós 
forrás volt, amelyet a vidékfejlesztési prog-
ram juttatott célba. 

„Városi származású vagyok, és azért 
költöztem falura, hogy tudjak állatokat 
tartani. Megvalósult az álmom, 1995 óta 
már itt lakunk a faluban, és most már jól 
érzem magam. A tehenészet vezetéséhez 
szükséges elméleti szakmai ismereteket 
az Aranykalászos gazda tanfolyam elvég-
zésével szereztem meg, másrészt a 27 
éves szakmai tapasztalat birtokában kellő 

gyakorlati tapasztalatra tettem szert, melynek segítségével képessé 
váltam a tehenészet vezetésére. A fejlesztés következő lépcsőfoka 
a fejőrobotok beállítása lesz, ami két év távlatában fog valóra válni. 
Folyamatosan fejlesztünk, most is van nyertes pályázatunk, féltetős 
szinttel bővítjük az istálló hasznos alapterületét, melynek eredmé-
nyeként 50 egyeddel tudjuk bővíteni a tehénlétszámot. Az állomány 
bővítését saját szaporulatunk tenyésztésbe állításával oldjuk meg. 

Apa és fiai 
– családi vállalkozás Nagykutason

Nagykutas Zala megye északi határán fekszik, Zalaegerszegtől, 
a megyeszékhelytől 15 km távolságra. Az 500 fős faluban található a megye 

legnagyobb almáskertje és a Borda család tehenészete

B

Az istálló ünnepélyes átadása 2019-ben

Az apa, Borda Péter, ifjabb Borda Péter és Borda Dávid

Silótömörítés
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Két tenyészbikát is tartunk (magyartarka, 
limuzin) mellette az inszeminálással megold-
ható termékenyítést is használjuk. A magyar-
tarka-magyartarka, illetve holstein-magyar-
tarka párosítást alkalmazzuk a tenyésztésbe 
állítandó szaporulatoknál.

A tejet a Savencia veszi át. Az átvételi ár 
még alacsony ugyan, de szeptembertől 150 
Ft helyett már 168 Ft-ot fizet az átvett tejért. 
Feldolgozót fogunk váltani, az új felvásárlónk 
az Óvártej lesz.

2018 őszén Kaposváron részt vettünk az 
állattenyésztési napokon, ott találkoztunk a 
Strautmann cég takarmánykiosztó kocsijával, és kaptam meg a szük-
séges információkat a cég kereskedelmi és marketing vezetőjétől, 
Keller Károlytól. Megfogott engem a Strautmann segítőkész ajánlata, 
melynek eredményeként kipróbálásra béreltük tőlük a kocsit, majd 
megvásároltuk azt. Legfőbb erénye a takarmánykiosztó kocsinak, 
hogy alapos összekeverést végez, a takarmány így homogénné válik. 
A jó minőségű takarmány a nagyobb mennyiségű tej termelésének 
egyik fontos feltétele, mert ezt nem pocsékolja el a tehén. A beren-
dezés rövid keverési idővel, gazdaságosan működik, így kevesebb 
energiát fogyaszt.”

A vállalkozás tulajdonosától, a 46 éves Borda Pétertől fiai veszik majd 
át a gazdaság vezetését. Az 50 ha-os földterületen gazdálkodó családi 
vállalkozásnál addig még eltelik egy kis idő, mivel az idősebb fiú is 
csak 27 éves még, a kisebbiknek meg 17 évesen tanulási kötelezett-
ségei vannak. Mindenesetre a terv megszületett, biztos, ami biztos, a 
gazdálkodás folyamatosságában így nem lesz törés. Arra vonatkozóan, 
hogy miként jutottak erre a döntésre, a családfő lakonikus tömörséggel 
csak annyit mondott: Követik a példámat az állatok szeretetében, ellesik 
tőlem az állatok gondozásának mikéntjét.

BEMI z

Strautmann Verti Mix 951 típusú etetőkocsi

Legeltetésre is van lehetőség

Homogén állagú TMR-t készít 
az etetőkocsi Strautmann etetőkocsi munkában

A tehenek szívesen fogyasztják 
a jól elkészített takarmányt.
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Bővebb információért keresse kollégánkat!
dr. Berkes Ágnes, Kereskedelmi vezető, +36 20 228 0374 • Babati Edina, Szaktanácsadó Nyugat-Magyarország, +36 20 218 1939 • Sáfrány
Dániel, Szaktanácsadó Közép-Magyarország, +36 30 658 7148 • Szaniszló László, Szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, +36 20 501 5266

Forgalmazó: Kersia Hungária Kft. 2040 Budaörs, Baross utca 165/3. • +36 23 783 010 • www.kersia-group.com
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AZ ELLÉSI BÉNULÁS CSAK EGY… 
…azon betegségek közül, amelyhez a 
kalciumhiány vezethet. 
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inden túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy 
pályafutásod a magyartarkához kötődik. Ez 
a kötődés nem hétköznapi, hisz az egyesü-

letben eltöltött közel 22 év magán viseli munkássá-
god eredményét. Hogy alakult, és milyen fontosabb 
csomópontjai voltak az egész életedre szóló külde-
tésnek? 

Családi gyökereim az állattenyésztés irányába tereltek. 
Gyermekkorom meghatározó élménye volt, hogy mehet-
tem segíteni dédapámnak a teheneket etetni és gondoz-
ni. Neki mindene volt az állattenyésztés, a magyartarka.

Édesapám gyakran mondogatta, hogy a legfontosabb 
dolog a világon a tanulás. Így kerültem a neves bonyhádi 
gimnáziumba, mely meghatározó része lett életemnek. 
Pályaválasztásnál kacérkodtam a biológusi pályával 
és az etológiával, de kockázatos volt ide jelentkezni a 
magas felvételi pontszám miatt, ezért inkább biztosra 
mentem, és a keszthelyi agrártudományi egyetemre 
adtam be a jelentkezést. Kedvenc tudományterületem azonban végig-
kísérte pályafutásomat, szarvasmarha-etológiából írtam az agrármér-
nöki szakdolgozatot, és sok hasznát láttam későbbi munkám során, az 
állatok viselkedésének tanulmányozásában.

Dolgozni szülőfalumban, Kisvejkén kezdtem, ahol 800-as magyar- 
tarka-állományról kellett gondoskodnom, majd Bonyhádra, a Pannónia 
Szövetkezethez kerültem telepvezetőnek, később a teljes állattenyész-
tési ágazatot rám bízták, ami összesen 800 magyartarkát, 3000 juhot 
és 110 halastavat jelentett.

A rendszerváltás után nagy kérdés volt, hogy mi lesz a Szövetkezettel. 
Fognak-e hullani? A Pannónia Szövetkezet azonban nem bomlott fel, 
sőt megerősödött, részvénytársaság lett.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 1989-ben alakult meg, ennek 
szakbizottsági, majd elnökségi tagja lettem. 2000-ben a vezetőségvá-
lasztáskor felkérték, hogy vállaljam el az ügyvezető igazgatói feladatot. 
A tenyésztői szervezetnek elsődleges feladata a fajta fennmaradásá-
nak és fejlődésének biztosítása.

A szervezet nagyon szép fejlődési ívet írt le. 2000-től a tagszám 
365-ről 1500 fölé emelkedett, a felügyelet alá tartozó tehenek száma 
pedig 9 ezerről 31 ezerre gyarapodott. Az egyesületnek önálló újságja, 
honlapja van. A megnövekedett létszám miatt a küldöttek választására 
és regionális értekezletek megtartására 7 régióban kerül sor. 

Több ciklus óta a Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége, az Európai Hegyitarka Szövetség, vala-
mint a Szimentáli Világszövetség elnökségének voltam tagja, 2009 óta 
az európai szövetség alelnöke.

2009 óta a Debreceni Egyetemnek, 2010-től a Pannon Egyetem 
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Karának címzetes egyetemi 
docense voltam.

Most, miután elértem a nyugdíjkorhatárt, befejezettnek tekintem az 
egyesületben végzett aktív tevékenységemet. Továbbra is kész vagyok 
segíteni az utódok munkáját, ha szólnak, megyek és segítek.

Beregszászi Miklós z

Nyugdíjba vonult dr. Füller Imre, 
a Magyartarka Tenyésztők 

Egyesületének ügyvezető igazgatója
Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Novák 

Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta dr. Füller Imre agrármérnök, agrárközgazdász, a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületének volt ügyvezető igazgatója, az Európai Hegyitarka Tenyésztő Szövetség első 
alelnöke részére, a hazai állattenyésztés fejlesztése és nemzetközi elismertségének növelése 

érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként.

M

Az Agrárminisztériumban tartott ünnepségen
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Bevezetés

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

Ha a borjú a kolosztumon keresztül nagy 
mennyiségű antitesthez jut, az jelentős mér-
tékben javítja az egészségét, növekedését, 
illetve a későbbiekben a tejhozamát. A vem-
hesség során a tehén szervezetéből nem jut-
nak ellenanyagok a borjú szervezetébe, ezért 
létfontosságú, hogy a borjú a föcstejből felve-
gye az immunglobulinokat. A nem megfelelő 
mennyiségű vagy minőségű kolosztrumellátás 
miatt a borjú életének első heteiben fogéko-
nyabb lesz a betegségekre, ami a későbbiek-
ben alacsonyabb tejhozamban nyilvánul meg.

A megfelelő kolosztrumellátás kitűnő egész-
séget és magas testtömeg-gyarapodást biz-
tosít addig is, amíg beindul a borjú saját 
immunglobulin-termelése. Ugyanakkor a nem 
megfelelő kolosztrumellátás növeli a fertőzés 
kockázatát, és visszaveti a borjú fejlődését az 
első hetekben.

A kolosztrum antitesttartalmában 
nagy eltérések vannak

A jól megtervezett kolosztrumstratégia bizto-
sítja a szilárd szervezetű, magas tejhozamot 
nyújtó tehenek alapját. A gyakorlatban az egyik 
legnagyobb kihívás az, hogy az állományon 

Az egyes tehenektől származó kolosztrumok antitesttartalmában (IgG) mért jelentős különbséget 
találó kísérletek összefoglaló táblázata. (Megjegyzés: A kolosztrum antitesttartalma gramm/liter 
kolosztrumban van kifejezve, nem vethető össze közvetlenül a Brix-értékkel.)

belül is nagy eltérést mutat az egyes tehenek 
által termelt föcstej antitesttartalma. Az erre 
irányuló tanulmányok ezt igazolták Dániában 
és a többi országban is. Ezt az eltérést több 
tényező is befolyásolja, mint például a gene-
tika, a laktációk száma, az ellés és első fejés 
között eltelt idő, illetve a takarmányozás és a 
menedzsment a szárazonállás során.

A kolosztrum immunglobulin-tartalmában 
nagy eltérések tapasztalhatók, emiatt szin-
te lehetetlen előre megjósolni, hogy milyen 
mértékben fog az adott tehén magas vagy 
alacsony minőségű kolosztrumot adni. Ebből 
következik, hogy ha a borjú olyan kolosztrumot 
kap, amelynek a minőségét nem ellenőrzik, 
akkor a borjak immunglobulin-ellátottsága 
véletlenszerű lesz. Másrészről a szisztemati-
kusan optimalizált kolosztrummenedzsment 
egyforma esélyt biztosít minden borjú számá-
ra, hogy erős szervezetű, magas tejhozamot 
adó tehénné fejlődjön.

Nem tudjuk előre megjósolni a 
kolosztrum immunglobulin-tartalmát

A kolosztrum antitesttartalma állományonként 
is eltérő, ezért fontos a minőség folyamatos 
ellenőrzése. A föcstej immunglobulin-tartal-
mát nem lehet megjósolni – még a laktációk 
számának előrehaladtával sem! Pusztán sta-
tisztikai megállapítás, hogy az idősebb tehe-
nek nagy valószínűséggel adnak magasabb 
antitesttartalmú kolosztrumot. A gyakorlatban 
üszők is termelhetnek magas minőségű, míg 

idősebb tehenek is adhatnak alacsony minő-
ségű föcstejet. A laktációk száma tehát nem 
megfelelő választási alap arra, hogy megfelelő 
minőségű kolosztrumhoz jusson az újszü-
lött borjú, és az immunglobulin-tartalom nem 
becsülhető meg olyan tényezők alapján, mint 
a kolosztrum állaga vagy színe.

Ellenőrizzük a kolosztrum 
antitesttartalmát!

A kolosztrum immunglobulin-tartalmát minden 
esetben érdemes Brix-refraktométer segítsé-
gével ellenőrizni. A refraktométer a tej száraz- 
anyag-tartalmát méri, ami jó közelítéssel segít 
megbecsülni az ellenanyag-tartalmat, mivel a 
kolosztrum összes szárazanyag-tartalma szo-
ros összefüggésben van az antitesttartalom-
mal (fehérjék). A Brix-refraktométerrel gyor-
san, egyszerűen és megfelelő pontossággal 
mérhető a kolosztrum immunglobulin-tartalma. 
A gyakorlatban jól használható az analóg és a 
digitális (a Brix-érték kijelzőn olvasható) refrak-
tométer is. A refraktométer üveglapjára pár ml 
kolosztrumot kell cseppenteni, majd a Brix-
érték gyorsan és könnyen leolvasható. Teljesen 
mindegy, hogy ki melyiket részesíti előnyben, 
mind az analóg, mind a digitális refraktométer 
megfelel a célnak. A digitális refraktométer ára 
valamivel magasabb, ugyanakkor az analóg 
Brix-refraktométer is tökéletesen megfelel a 
kolosztrum ellenőrzésére és minősítésére.

A kolosztrum ellenanyag-tartalmát minden 
esetben érdemes refraktométer segítségével 
ellenőrizni, így a borjak számára a legjobb 
minőségű föcstejet tudjuk biztosítani.

A küszöbérték meghatározása 
állományszinten

A borjú egészsége és későbbi termelése 
szempontjából rendkívül fontos, hogy ellenő- 

Referencia Kolosztrum- Antitestek szintje Átlagos antitest-
 minták a kolosztrum-  koncentráció  
 száma mintákban  (IgG g/l)
  (Min.-Max., IgG g/l) 
Lokke et al., 2016. 126 3-154 60
Baumrucker et al., 2010. 214 9-166 38
Gulliksen et al., 2008. 1250 4-235 45
Kehoe et al., 2007. 55 11-70 35
Swan et al., 2007. 457 9-186 76
Quigley et al., 1994. 88 30-121 70
Pritchett et al., 1991. 919 20-111 48

NEM MINDEN ARANY FÉNYLIK
A KOLOSZTRUMBÓL FELVETT ELLENANYAGOK A 

KÉSŐBBIEKBEN MAGASABB TEJHOZAMOT EREDMÉNYEZNEK



www.tejgazdasagiszemle.hu 19

rizzük a kolosztrum antitesttartalmát, és a 
borjú az állomány teheneitől származó leg-
jobb minőségű föcstejet kapja meg. Minél 
magasabb a kolosztrum immunglobulin-tar-
talma, annál magasabb lesz a borjú vérében 
az ellenanyagszint.

A kolosztrum tekintetében a 22-es Brix 
küszöbértéket (50 gramm/liternél magasabb 
ellenanyagszint) általánosan alkalmazzuk, de 
nem feltétlenül kell betartani. Ehelyett érde-
mes felállítani egy stratégiát az adott állomány 
esetében elérhető legjobb minőségű koloszt-
rum alapján. Ehhez meg kell határozni az adott 
állományra vonatkozó minőségi küszöbértéket 
(Brix-érték) az állomány teheneitől származó 
kolosztrum antitesttartalmának átlaga, illetve 
az ettől való eltérés alapján. 

Ezzel biztosítható az adott telepen született 
összes borjú számára a lehető legjobb indulás. 
Ugyanakkor érdemes erőfeszítéseket tenni, 
hogy állományszinten javítsuk a kolosztrum 
minőségét, azaz emeljük a küszöbértéket, 
amennyire lehetséges – például a szárazon-
álló csoport megfelelő takarmányozásával és 
menedzsmentjével, illetve az ellést követő 
minél korábbi első fejéssel.

Minél több az ellenanyag, annál jobb

A kolosztrum minőségének értékelése és 
a minőségbeli küszöbérték meghatározása 
során ne feledkezzünk meg arról a tényről, 
hogy a 22-es Brix-érték az 1980-1990-es évek 
környezetében és az akkori tejtermelési célok-
nak (Gay 1983, NAHMS 1994) megfelelően 
lett megállapítva. Ezen kísérletek során azon 
borjak esetében, amelyeknek a vérében az 
immunglobulinszint meghaladta a 10 gramm/
liter feletti értéket, csökkent a megbetege-
dések és az elhullások aránya. Ugyanakkor 
semmi jel nem mutat arra, hogy a még tovább 
javított immunizálás ne lenne kedvező hatással 
a borjú egészségére, növekedésére és fejlő-
désére, illetve a későbbi tejhozamra. A leg-
újabb kísérletek szerint az immunglobulinszint 
további emelésének hatásai alapján a borjú 
vérében a magasabb koncentráció az ajánlott 
(Urie et al., 2018.).

Egyszerű, de nagyon hatékony lépés

Az összes telep számára ajánlott a kolosztrum 
ellenanyag-tartalmának mérése és a legjobb 
minőségű föcstej tárolása. A kolosztrum ellen- 
őrzése egy nagyon egyszerű és könnyedén 
elvégezhető lépés a kolosztrummenedzsment 
optimalizálásának irányába, amivel csökkent-
hető a megbetegedések aránya, javítható a 

testtömeg-gyarapodás, végeredményben jobb 
tejelőtehén fejlődik a borjúból.

Két különböző for-
gatókönyv az állo-
mányban elérhe- 
tő kolosztrum fel- 
használásához: A 
Brix-érték ellenőr- 
zése előtt a borjak 
bármely, az állo-

mányban elérhető kolosztrumot megkapták 
(A). A kolosztrumkezelés optimalizálása – 
beleértve a Brix-érték mérését és a szelektá-
lást – után (B) már csak a küszöbérték feletti, 
magas Brix-értékkel rendelkező kolosztrum 
került felhasználásra (kék pontozott vonal).

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

A coloQuick rendszer alkalmazásával ki 
tudunk alakítani egy ellenőrzött minőségű és 
mindig rendelkezésre álló kolosztrumraktárat, 
amely az összes borjú számára egységesen 
magas szintű indulást biztosít. 

A rendszer alapja, hogy a kifejt kolosztrum 
minőségét ellenőrizni kell (pl. refraktométer-
rel: BRIX 22% jelent 50 g/liter IgG immun- 
globulin-tartalmat). A jó minőségű föcstejet 
egyszer használatos higiénikus tasakban és 
kazettában minél gyorsabban le kell hűteni, 
vagy kíméletesen, az immunglobulin-tartal-
mat megőrizve pasztőrözni kell és ezután 
lehűteni. A kolosztrumot fagyasztóban kell 
elhelyezni és tárolni.

 A borjú születése után a borjú körüli teen-
dők elvégzésének ideje alatt a kolosztrumot 
tartalmazó kazettát a vízfürdőbe kell helyezni. 
A coloQuick kiolvasztóegység 20 perc alatt 
az ellenanyagszintet lehető legnagyobb mér-
tékben megőrző, kíméletes eljárással teljes 
mértékben kiolvasztja, és itatási hőmérsék-
letre melegíti a kolosztrumot. Ezután itatható 
a borjúval a kolosztrum. A coloQuick rendszer 
zárt technológiája biztosítja a kolosztrum meg-
felelő minőségét és higiéniáját.

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscso-
maggal áll partnereinek rendelkezésére a bor-
júnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minő-
ségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb 
generációs tejtaxival, borjúitató automatával, 
higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, bor-
júházakkal, ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelő-
telepeket. Az általunk forgalmazott gépekhez, 
berendezésekhez teljes körű szervizhálózatot 
és alkatrész-ellátottságot biztosítunk.

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

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

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

Professzionális kolosztrumkezelő rendszer 
Dániából

A ColoQuick-rendszer és a Sprayfo 
borjú tejpótló tápszerek 

hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. 
Tel.: +36-1-402-10-10,                           
 Fax: +36-1-402-10-11, 

e-mail: intermix@intermix.hu, 
www.intermix.hu
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konferencián a sajtkészítők arra keresték a választ, hogy van-e magyar sajtterroir és mit 
hívunk terroir sajtnak. Neves szakemberek segítettek eligazodni a terroir jelenség kritériu-
máról és hatásairól a sajtokra vonatkozóan. Az előadásokat követő kerekasztal beszélge-

tésben együtt keresték a választ arra, hogy van-e magyar sajtterroir.

10. Sajtmustra – EREDMÉNYEK

Ficsor Árpád és Magyar László, Paraszt Sajt Kemény 98 pont            ARANY

Lovassy-Seres Judit, Izlandi joghurt 98 pont            ARANY

Ficsor Árpád és Magyar László, Paraszt Sajt Svájcer 97 pont            ARANY

Kriskó Sajtműhely, Doberdó 97 pont            ARANY

Bodor Gyula, Krémjoghurt kecsketejből 97 pont            ARANY

Kasper András, Káca tanya, Káca kedvence 97 pont            ARANY

Kriskó Sajtműhely, Kapi Hófehér Sajt 96 pont            ARANY

Kincses Sajtműhely, Hegyi Sajt 96 pont            ARANY

Hegedűs Sajtműhely, Hegedűs Sajt 96 pont            ARANY

Gubicskó István, Csányi Tejüzem, Kecske raclette 96 pont            ARANY

Csengő Manufaktúra Kft., Zsíros, rögös túró 96 pont            ARANY

Szarvasi Agrár Zrt., Cervinus Fenomenale 95 pont            ARANY

Szarvasi Agrár Zrt., Szarvasi Prémium 95 pont            ARANY

Kékesi sajtműhely, Mont 'dor 95 pont            ARANY

Debreczeni Sajtműhely, Bükkfán füstölt parenyica 95 pont            ARANY

Tolbán Sajtmanufaktúra, Tolbán Fél 2 95 pont            ARANY

Csíz Sajtműhely Kft., Baracskai Félkemény Öreg 94 pont            EZÜST

Tolbán Sajtmanufaktúra, Tolbán Kék 94 pont            EZÜST

Nekem 8 sajtműhely, Zgyerka Zsolt, Vaj 94 pont            EZÜST

Fríz Cheese, Leveles túró 94 pont            EZÜST

Alpokalja Sajt, Jóska bátyám kedvence 93 pont            EZÜST

10. Sajtmustra Etyeken 
a terroir nyomában

Szeptember 2-án az Etyeki Látogatóközpont adott helyet a 10. Sajtmustrának, mely 
idén szakmai konferenciából és az országos sajtbírálatból állt.

A
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Breier Farm Kft., Natúr joghurt 93 pont            EZÜST

Breier Farm Kft., Tanya vaj 93 pont            EZÜST

Tokaji Sajt, Kecsketejből készült krém 93 pont            EZÜST

Magyardombegyházi Sajtműhely, Natúr kecske lágysajt 93 pont            EZÜST

Bikácsi Sajtműhely, Lápréti kecskesajt 93 pont            EZÜST

Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Sajtmanufaktúra Üzeme, 

Baráthegyi kecskesajt 92 pont            EZÜST

Lovassy-Seres Judit, Görög joghurt 92 pont            EZÜST

Fríz Cheese, Parenyica 92 pont            EZÜST

Breier Farm Kft., Tanya sajt 91 pont            EZÜST

Hanufer Balázs, Pásztor sajt 91 pont            EZÜST

Mocskonyi Rea, Ezüst kecske, Kecske FETA 91 pont            EZÜST

Lovassy-Seres Judit, Krémsajt 91 pont            EZÜST

Bikácsi Sajtműhely, Kistápé sajt 91 pont            EZÜST

Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Sajtmanufaktúra Üzeme, 

Baráthegyi parenyica 91 pont            EZÜST

Hegedűs Sajtműhely, Etyeki Szijjács 91 pont            EZÜST

Nekem 8 sajtműhely, Zgyerka Zsolt, Parenyica 91 pont            EZÜST

Prágai Szimonetta, Parenyica 91 pont            EZÜST

Cseppnyi Birtok, Vaj 91 pont            EZÜST

Ficsor Árpád és Magyar László, Paraszt Sajt Raklett 90 pont            EZÜST

Sajtármanufaktúra / Pálfai Gábor, Barinyica 90 pont            EZÜST

Lovassy-Seres Judit, Caciotta 90 pont            EZÜST

RB sajt, Borban érlelt sajt 90 pont            EZÜST

Csíz Sajtműhely Kft., Camembert jellegű lágysajt 90 pont            EZÜST

Cseppnyi Birtok, Natúr joghurt 90 pont            EZÜST

Csancsár Sándorné, Tejföl 90 pont            EZÜST

Kincses Sajtműhely, Parenyica sajt 89 pont            BRONZ

Nekem 8 sajtműhely, Zgyerka Zsolt, Natúr joghurt 89 pont            BRONZ

Alpokalja Sajt, Tekergő 89 pont            BRONZ

Cseppnyi Birtok, Parenyica 89 pont            BRONZ

Hanufer Balázs, Tirosina 89 pont            BRONZ

Kasper András Káca tanya, Kitti sajtja 89 pont            BRONZ

Zsolt Mucska, Blue Barrel 89 pont            BRONZ

Tokaji Sajt, Friss kecskesajt 88 pont            BRONZ

Bodor Enikő, „Selypi Ínyenc” 88 pont            BRONZ

Bodor Enikő, Veterán 88 pont            BRONZ

Mocskonyi Rea, Ezüst kecske, érett, kemény kecskesajt 88 pont            BRONZ

Bikácsi Sajtműhely, Pajta sajt 88 pont            BRONZ

Vászolyi Sajtmanufaktúra, Balaton sajt 87 pont            BRONZ

Vidók Családi Gazdaság / Vidók Erzsébet, Benedöki parenyica 87 pont            BRONZ

Bodor Enikő, „Selypi Malomkő” 87 pont            BRONZ

Hertlikné Kiss Zita / Apis-Farm, Natúr kecske camembert 87 pont            BRONZ

Csancsár Sándorné, Natúr joghurt 87 pont            BRONZ

Lovassy-Seres Judit, Natúr gomolya 86 pont            BRONZ

Szarvasi Agrár Zrt., Szarvasi Prémium 86 pont            BRONZ

Kékesi sajtműhely, Camembert 86 pont            BRONZ

Csancsár Sándorné, Natúr Kefir 86 pont            BRONZ

Melis József András ev., Vaj 86 pont            BRONZ

Vidók Családi Gazdaság / Vidók Erzsébet, Tehéntúró 85 pont            BRONZ
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2005-ben a szlovák tejgazdaságról a követ-
kezőket írtuk: „1990-ben az országban 560 
ezer fejőstehenet tartottak, az egy évben 
előállított tejmennyiség pedig meghaladta a 
kétmillió tonnát. A folyamatos termeléscsök-
kenés okai voltak az alacsony felvásárlási ár, 
ami csak a tejelőállítási önköltség 60-65%-át 
fedezte, az állami támogatás hiánya, az orosz 
piac bezárása miatti olcsó tej- és tejtermék- 
import lehetősége a fejlett tejgazdaságú 
országokból. A fogyasztásuk fele import volt, 
de kényszerből exportáltak is. Például hoz-
zánk az olcsó UHT tejet, ami nagyon sértette 
a magyar tejpiacot és a magyar termelők 
érdekeit!”

A következőkben megpróbáljuk felvázolni, 
hogy mi történt az elmúlt hét évben a szlovák 
tejgazdasággal. A legutóbbi 15 évben tehát 
Szlovákia fejőstehén-állománya kevesebb 
mint egynegyedére (126 ezer főre), az egy 
évben előállított tehéntej pedig a felére (940 
ezer tonnára) csökkent. Történt ez annak 
ellenére, hogy a tejtermelés az országban 
rendszeres állami támogatást kap (ebben ez 
évben 35 millió eurót). Pozitív fejleménynek 
tekinthető viszont, hogy az egy tehénre jutó 
átlagos tejhozam évi 3.700-ról 7.300 literre 
növekedett, a tej felvásárlási ára pedig a 
vizsgált időszakban közel a kétszeresére 
emelkedett, és jelenleg literenként 39,64 
eurocentet tesz ki. Az egyik legnagyobb 
problémát azonban a fejőstehén-állomány 
folyamatos apadása jelenti, amely a Szlovák 
Agrárkamara jelentése szerint a múlt évben 
4.000 fővel csökkent. A kieső állománynak a 
termeléshez való hozzájárulása elenyészőnek 
tűnhet, de helyi szakértők számítása szerint 
az mintegy két szlovákiai megye ellátására 
lett volna elegendő. A tehénállomány csök-
kenése már abban is súlyos problémákat vált 
ki, hogy a komoly beruházással létrehozott 
szlovákiai feldolgozókapacitásokat a saját 

termelésű tej hiányában egyre kevésbé tud-
ják teljes mértékben kihasználni. A szlovák 
tejszektorra további jelentős terhet ró töb-
bek között a termelő vállalkozások magas 
beruházási adóssága, valamint a halmozódó 
ipari veszteség és az erősen aluldimenzionált 
tőkeellátottság is.

Még nagyobb problémát jelent az a tény, 
hogy a fent vázolt negatív fejlődés az utób-
bi években kifejezetten gyorsulni látszik. 
A fenti helyzet miatt a lakosság belső ellá-
tásához a tejtermékimport növelésére van 
szükség, ami az Agrárkamara egyik köz-
leménye szerint végső soron annyit jelent, 
hogy „Szlovákia a saját termelői helyett a 
cseh, a német, a dán és egyéb tejtermelőket 
kénytelen támogatni”. A nyitrai székhe-
lyű Szlovák Tejtermelők Szövetsége (SZPM) 
több alkalommal kifejezte, hogy minden tőle 
telhetőt kész megtenni annak érdekében, 
hogy az ország lakossága minél nagyobb 
arányban szlovák tejtermékeket fogyasz-
szon, a termékeknek a mai önköltség alatti 
áron történő értékesítése azonban csak az 
ország árrendszerének és állami támogatási 
rendszerének gyökeres átalakításával lehet-
séges. Ezzel kapcsolatban Samuel Vlcsan 
agrárminiszter a közelmúltban bejelentette, 
hogy még ebben az évben emelni fogják a 
tejtermelő gazdák támogatását. A terme-
lési költségeknek a legutóbbi hónapokban 
az energiaárak drasztikus drágulása miatt 
bekövetkezett emelkedésére való tekintet-
tel azonban a termelő gazdaságok életben 
tartásához egyre nagyobb összegű támoga-
tásokra lesz szükség.

A több éve tartó negatív folyamat kiváltó 
okát a szlovákiai gazdák főleg a tartási 
költségek drasztikus növekedésében jelölik 
meg. Ebben azonban más okok is erősen 
közrejátszanak, amit egyértelműen mutat 

az a tény, hogy a nagy tejtermelő országok 
tejipara gyakorlatilag – az Európa-szerte 
folyamatosan emelkedő költségek ellenére 
is – talpon maradt, sőt többnyire növelni 
tudta nyereségét. Emellett azt is látni kell, 
hogy a nyugat-európai országok tejiparának 
korszerűsítése évtizedekkel megelőzte a volt 
szocialista országokét, ami az EU bővítése-
kor óriási versenyelőnyt jelentett az előbbiek 
számára. A rendszerváltás előtt elfogadha-
tónak volt tekinthető a szocialista országok 
részéről az a törekvés, hogy az alapvető 
élelmiszereket lehetőleg az országon belül 
állítsák elő, ez azonban az EU-csatlakozás 
után többszörösen visszaütött. A keleti blokk 
országai korábban a belső ellátás mellett 
nem törekedtek a technikai felszereltség 
fejlesztésére, és nem kívántak versenyezni a 
nyugatiakkal a fogyasztói igények változása-
it követő, korszerű tejtermékek kialakításá-
ban. A nyugatiak az árumozgás szabadságát 
hirdetve azt mondták, hogy szabad utat kell 
biztosítani a tejtermékek kereskedelmének, 
és szívesen fogadják a keleti országok tej-
termékeit, amennyiben azok megfelelnek 
az uniós minőségi és higiéniai követel-
ményeknek. Ennek eredményeként az új 
tagországok tejtermékeiből csak minimális 
mennyiség jutott el Nyugat-Európába, ahon-
nan viszont többszörös mennyiségű export 
árasztott el egyes keleti tagországokat (pl. 
Romániát, Bulgáriát és Szlovákiát). A szlovák 
fogyasztók is természetesen a korszerűbb 
(vagy csak tetszetősebb kiszerelésű) termé-
keket keresik, azokra „harapnak rá”.

A nyugat-európai agrártermékeknek a 
kelet-európai, nevezetesen a szlovák piacra 
történő agresszív benyomulása más terü-
leteken is megfigyelhető. Ezt egyértelműen 
igazolja az a tény, hogy a viszonylag ked-
vező természeti adottságokkal rendelkező 
Szlovákia agrár-külkereskedelmi mérlege 

SZLOVÁKIA TEJGAZDASÁGA
Hét évvel ezelőtt írtunk egy ismertetőt a szlovák tejgazdaságról, amely akkor is viszonylag 

súlyos gondokkal küszködött. Azóta sok víz lefolyt a Duna „új” medrében, sőt a 
Vágon és a Garamon is, de sok jót nem tettek hozzá északi szomszédunk tejtermeléséhez, 

amely legtalálóbban egy szlovák szaklapban a múlt évben közölt megállapítással 
jellemezhető, miszerint „a szlovák tejfolyam 30 éve egyfolytában apad, sőt félő, hogy teljesen 

kiszárad”. A tejtermeléssel együtt az egy főre jutó tejfogyasztás is csökken az országban, 
a 15 évvel ezelőtti 220 kg-os átlag jelenleg már csak 173,6 kg-ot tesz ki.
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több év óta rendszeresen negatív szaldót 
mutat, ami ez év első negyedévében 506,7 
millió eurót tett ki. Ebben és a tejtermelés 
visszaesésében az is közrejátszott, hogy a 
fiatalok Szlovákiában (és világszerte) nem 
szívesen vállalják az állattartással és a 
szabadnapok hiányával járó és kevés jöve-
delmet biztosító munkát. Ettől függetlenül 
azonban azt is látni kell, hogy az európai 
keleti blokk országai korábban nem igazán 
ismerték fel a szarvasmarhatartás és a tej-
termelés stratégiai jelentőségét a mezőgaz-
dasági termelésen és a nemzetgazdaságon 
belül. Az agráriumban a tejszektor az egyet-
len olyan terület, amely naponta új értéket 
termelve segíti a lakosság élelmiszer-ellátá-
sát. Ugyanakkor a tejtermelés jelentős falu-
si rétegeknek munkalehetőséget biztosítva 
fékezi azok tömeges elvándorlását, és több 
olyan mellékterméket képes hasznosítani, 
amelyek egyébként elvesznének. A nyu-
gat-európai országok ezt felismerték, ebből 
adódóan jelenleg az EU teljes tejtermelésé-
nek több mint 80%-át a régi tagországok 
állítják elő. A szlovákiai elemzők az utóbbi 
időben azt hangoztatják, hogy az ország ter-
melésének csökkenését a fejőstehenek tar-
tásához szükséges munkaerő hiánya, illetve 
elégtelensége okozza.

A Szlovákiában évente előállított tejet 
mintegy 20 nagyobb tejüzem dolgozza fel, 
amelyek közül a legismertebb a pozsonyi 
székhelyű RAJO vállalat, amely 400 főt 
foglalkoztat, és évente 130 millió liter tehén-
tejet dolgoz fel, és termékei már mintegy 40 
országba, többek között Kelet-Ázsia körzete-
ibe is eljutottak.

A szlovák tejtermelésnek új lendületet adhat, 
hogy a legutóbbi néhány évben több szlováki-
ai tejüzem licenceket vásárolt külföldi sajtok 
és egyéb tejtermékek gyártására. A liptó-
szentmiklósi tejüzem pl. a Savencia Fromage 
francia gyár licence alapján állít elő francia 
eredetű sajtokat. A nagymihályi (Mihalovce) 
tejüzem a francia Fromageries Bel csoport 
sajtjainak gyártását vásárolta meg, emellett 
a szlovák brindza ma is keresett exportcik-
kük. Szlovákiában emellett camembert-hez 
hasonló Hermelin sajtot, Niva kéksajtot és 
kiváló, füstölt sörsajtokat is gyártanak, a 
parenyicával és annak fonott korbács változa-
tával együtt. A juhtejes brindza mellett híres 
a gorálok Ostyepka, tojás- vagy orsóalakú, 
mintás füstölt juhsajtja.

A Niváról, a Roquefort-hoz hasonló, kékpené-
szes szlovákiai sajtról kevesen tudják (talán 
még Szlovákiában is), hogy annak receptjét 
– francia minta alapján – 1883-ban egy Karol 
Burkhardt nevű vándorló bádogos (korábbi 
magyar elnevezés szerint „drótostót”) vitte be 
az akkori Osztrák–Magyar Monarchia terüle-
tére, és Besztercebánya mellett, egy felsőmi-
csinyei kisüzemben kezdte el házilagosan 
gyártani. A Nivából és a camembert típusú 
sajtokból az elmúlt évben összesen mintegy 
4.000 tonnát gyártottak Szlovákiában.

Brindza

A brindza a hegyvidéki régiók speciális túró-
sajtja. Juhtejből készül, és neve, a brindza, 
a román sajt szóból származik. A sajt fehér 
színű, enyhén nedves, finom aromája van, 
ami egyedülállóan savanykás ízzel párosul, 
emellett kissé sós és fűszeres. A brindza két 
kedvelt szlovák nemzeti étel, a bryndzové 
halusky (galuska) és a bryndzové pirohy fő 
összetevője. A híres szlovákiai juhsajtok nagy 
része mára sajnos főleg a házilagos készítés-
re szorult vissza, mivel az ország egymillió 
fölötti juhállománya 450.000 főre csökkent.

Farmer sajt 

Félkemény, érleletlen, pácolt, füstölt sajt. 
Az egyik legelterjedtebb hagyományos szlo-
vák sajt. Aludt tehéntej felgőzölésével, ter-
mészetes formában, azaz vegyi adalékok 
és stabilizátorok hozzáadása nélkül készítik. 
Hagyományosan bükkfa forgácson füstölik. 
Nem alkalmas hőkezelésre, ezért főleg csak 
hidegen fogyasztható.

Borsos fehérsajt 
A görög feta sajt leghíresebb szlovák ver-
ziója, amelyet különböző fűszerkeverékek 
hozzáadásával készítenek. Ez tulajdonkép-
pen egy sós, kemény sajt, leginkább hideg 
ételekhez javasolt.

A Dumbier salámovy neve gyömbéres sza-
lámit jelent, melyet ízesítéséről és alakjáról 
kapott. Valójában ez egy füstölt, edámi jel-
legű sajt. Hideg és meleg ételekhez egyaránt 
fel lehet használni.
                                                                                                                                         
Összefoglalva: Szlovákia tejgazdasága az 
állami támogatás ellenére, a tehénlétszám 
nagyon erős csökkenése miatt folyamatosan 
veszít az erejéből, és csak mintegy fele 
arányban biztosít önellátást. Az országban 
korszerű nagyüzemek is működnek, ame-
lyek külföldi gyártási licencekkel igyekeznek 
gazdaságosan termelni, és a választékot 
bővíteni, de sajtjaik nagy része exportra 
kerül. Sajátos egyedi termékeikkel a belföldi 
igényeket és a turizmust elégítik ki. Amint 
azt több ország elemzésénél megjegyez-
tük, a tejgazdaság fejlettsége, életképessé-
ge Szlovákiában is a mindenkori kormány 
támogatásától függ.

 dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Borsos fehérsajt 

Dumbier salámovy

Brindza

Farmer sajt
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z általános tudásunkkal ellentétben Indiában a vallásos hinduk 

szerint nemcsak a tehenek szentek, hanem az összes élőlény. De 

tényleg a tehén a legszentebb. A neve Gomátá, a tehénanya, aki 

az összes isten székhelye. Testének minden részét más-más istenség 

lakja. Az indiai alkotmány egyik paragrafusa is védi a tehenet mint szent 

állatot. Bár igazság szerint egy tehénnel életében azért nem annyira 

szent módon bánnak. Használják igavonó erejét, tejét isszák és földol-

gozzák, s ha nem halad megfelelő irányba és sebességgel, bizony bottal 

ütlegelve biztatják. És éppen ezért is vált szentté, mivel a legtöbbet 

nyújtotta a szegény népnek, amit a természettől egyáltalán kaphattak. 

Egy tehén nagy kincs, még manapság is egy egész családot tarthat 

életben. Számukra olyan, mint egy anya, aki táplál. Anyánkat pedig nem 

esszük meg, legalábbis a társadalmak többségében. Így jelentősége 

felértékelődött már az igen korai időkben. 

A Dekkán-félsziget meleg éghajlata nem kedvez a romlandó élelmi-

szereknek. A tej néhány napon belül az enyészeté lesz természetes 

körülmények között. Ugyanazok a parányok, amelyek segítik az ember 

számára emészthetővé tenni a tejet, az irányításunk és gondosko-

dásunk nélkül más lebontó szervezeteknek, baktériumoknak, pené-

szeknek, élesztőgombáknak is elérhetővé teszik a tej energiadús épí-

tőanyagait. Amennyiben eredeti rendeltetése szerint hasznosul a tej, 

ilyen nem is történhet vele, hiszen a csecsből egyből a növendékállat 

emésztőrendszerébe kerül, ahol szintén baktériumok segítségével 

épül be az adott állat szervezetébe.

A gyors bomlás megakadályozható a parányok munkájának akadályo-

zásával és/vagy elpusztításukkal. Az indiaiak s a körülöttük élő népek 

ez utóbbit választották. Forralással és valamely enyhén savas anyag-

gal, mint az ecet, az aludttej vagy a citromlé, kicsapatják a tej szilárd 

alkotórészeit, azt formába vagy kendőbe rakják, s már fogyasztható is 

a nem folyós textúrájú sajtféleség, a panír, vagy angolosan: paneer. 
Ezt az indiaiak hihetetlen változatossággal illesztették be gasztro-

nómiájukba. Ételeikben mintegy húspótlóként is alkalmazzák mind 

főzve, mind sütve. A panír semleges ízével a legpikánsabb ételekben 

is megállja a helyét. Maga a név perzsa eredetű és Törökországtól 

kezdve Észak-Indiáig általában sajtot jelent (peynir, paner, penêr). 
Az indiai gasztronómia kutatói szerint három lehetséges eredete van.

Már védikus szövegek említenek egy dadhanvat nevű ételt, amelyet 

mint „túróban gazdag” eledelt írnak le. Valamint a Rigvédában is 

előfordul hasonló említése, de az inkább csak valamilyen magától 

savanyodott tej lehetett, ugyanis a korai indo-árja kultúrában tabunak 

számított a tej savanyú anyaggal való savanyítása. 

A paneer szó perzsa eredete felveti azt a lehetőséget, hogy ez a fajta 

sajt az iszlám hódítással, a X-XII. századtól kezdett terjedni először 

Észak-Indiában, majd lett közkedvelt az egész félszigeten.

A harmadik lehetőség a portugálokhoz köti a sajt megjelenését, akik 

1510-ben foglalják el első itteni gyarmatukat, Goát.

Akár belső fejlődés eredményeként született, akár kedves jövevény a 

panír Indiában, manapság a fermentált tejtermékek mellett a legjob-

ban elterjedt tejtermék, amelynek különböző változatait sós-fűszeres 

és édes-fűszeres ételek alapanyagaiként is használják. 

A tejről lemerve a felfölöződött tejszínt, vajat köpülnek, majd azt forra-

lással tisztítják. Ez a gí (angolos átírással: ghee), amely egyrészt fon-

tos áldozati étel a hindu vallási életben, másrészt a dél-ázsiai konyha 

elengedhetetlen alapanyaga. A fehérjétől és víztől megfosztott sárga 

tejzsír a szubtrópusi éghajlatot is remekül bírja. A nem vízzel készült 

ételek közül a gíre és a vele készült ételekre nem vonatkoznak szigorú 

előírások, mert a gí szent tehéntől származik, s szentsége miatt meg-

tisztul akkor is, amikor alantasabb kaszt tagja érinti. 

A dahi a klasszikus, az ókori keleten már megismert jogurt hindi neve. 

Szintén rengeteg étel része. Italként, vízzel hígítva, sózva, valamint 

édesen millió változatban fogyasztott jogurt a lassi. A bhang lassi 

történetesen kendert is tartalmaz. A chaas íróalapú sós ital.

A szent tehenek története az árjákkal kezdődött, akik pásztornép-

ként érkeztek a Hindukus hatalmas hegyláncának hágóin keresztül 

az északi sztyeppékről i. e. 2000 körül, és szép lassan elfoglalták 

az indiai szubkontinens nagy részét, délre szorítva az őslakosságot 

(akik amúgy évezredekkel előbb ugyanígy tettek a még ősibb lakos-

sággal). Megélhetésük függött állataiktól, de még vígan ették azok 

húsát. E gyakorlat feladását most is éghajlatváltozás okozta, de for-

dítva, ugyanis maguk az árja közösségek váltottak területet és ezzel 

éghajlatot. A hidegebb, szárazabb sztyeppei területükről hozott élet-

módjuknak mindenképpen változnia kellett, hiszen a nedves, meleg, 

szubtrópusi klímán nem volt annyira eltartható a hús, fehérje pedig 

kellett. Az a tapasztalat is hozzájárulhatott a váltáshoz, hogy a marha 

a bevitt energia 3,5%-át adja át hús formájában, s 18%-ot tejtermelő 

üzemmódban. Így az adott terület eltartóképessége is növekszik, 

ráadásul olyan helyeket is tudnak hasznosítani, amelyek földművelés-

re nem alkalmasak. 

Bolya Gergely z

India szent tehenei
„A tej evése, az áldás magunkhoz vétele.”

India területe oly hatalmas, népessége olyan sokszínű (22 hivatalos nyelv, 
415 beszélt nyelv 1652 dialektus, 11 különböző írásrendszer), hogy csak általánosságban 

tudok írni az indiaiak és a tejtermékek kapcsolatáról. 

A
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3 Az új fejlesztésű Bizerba kézi címkézőkkel gyors mérés, termékváltás 
 és címkecsere, kicsi időveszteség, nagy kihasználtság.
3 Az automata futószalagos címkézőkkel munkaerő megtakarítás, 
 hatékony termelés, 100 %-os csomagolt termék tömegellenőrzéssel.
3 A címkéző berendezések központi kezeléséhez és a mérések 
 rögzítéséhez, kiértékeléséhez támogató szoftverek.
3 Pontos mérés, csökken az elajándékozott mennyiség a fix súlyos 
 termékeknél, kevesebb reklamáció, növekvő bevétel.
3 Bizerba Gép, Bizerba Címke, Bizerba Karbantartás egy kézben 
 a teljes megoldás.
3 Minőségi Bizerba berendezés, hosszú élettartam, kiszámítható bevétel 
 a vállalkozások számára.
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z antibiotikum-maradványok főként a tejben talál-
hatóak, a tejelőtehenek betegségeinek keze-
lésére való felhasználásuk miatt. A tej- 

termelők antibiotikumokat használnak a 
fertőzések elkerülése végett vagy a 
gyorsabb gyógyulás érdekében. A 
β-laktámok csoportját penicillinek és 
cefalosporinok alkotják, és széles kör-
ben alkalmazzák állatgyógyászati gyógy-
szerként tejtermelő teheneknél a tőgy-
gyulladás gyógyítására vagy a szárazon 
álló tehén kezelésére. Az antibiotikumok másik, 
gyakran használt csoportja a tetraciklinek családja. Az 
antimikrobiális szerek minden egyes alkalmazása maradékanyagokat 
eredményezhet a kezelt tehenek által leadott tejben. A nem megfelelő 
gondosság komoly problémákat okozhat. Többek között ezért is módo-
sult az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (X.6.) FVM rendelet. 
Éppen ezért a tejben rutinszerűen ellenőrzik az antibiotikum-szermarad-
ványok jelenlétét, hogy megelőzzék az olyan technológiai problémákat, 
mint a sajt- és joghurtgyártás során használt tejipari starterkultúrák 
gátlása, valamint hogy biztosítsák a fogyasztók élelmiszer-biztonságát.
A higiéniai rendelkezések betartása érdekében az európai tejágazat 
élelmiszeripari vállalkozói nem hozhatnak forgalomba olyan tejtermé-
keket, amelyek az EU maximális maradékanyag-határértékét (MRL) 
meghaladó mennyiségű antibiotikum-maradékot tartalmaznak. E köve-
telményeknek való megfelelés érdekében az élelmiszeripari vállalkozók 
gyors szűrővizsgálatokat végeznek a tartálykocsikból, a tejben található 
β-laktámok kimutatására. 

Egyes tejüzemek nem korlátozzák a szűrést a β-laktámokra, hanem 
más antibiotikum-családokhoz, például tetraciklinekhez tartozó mara-
dékok monitorozását is magukban foglalják. Ez a tejüzemek érdeke is a 
technológiai problémák megelőzésének szempontjából. 

Mivel a gyorsteszttel végzett tesztelés a tartálytej, tartálykocsi vagy 
a tejsiló tartalmának megsemmisüléséhez vezethet, a vizsgálatnak 
pontosnak és megbízhatónak kell lennie. Ezért nagyon fontos a keres-
kedelemben kapható tesztek megbízhatósága, aminek alapja lehet a 
gyártótól független minősítő szervezet validációja.  

Korábbi cikkemben már tárgyaltam az antibiotikum-használatból eredő 
veszteségeket, így az akkori táblázatomat frissítve ismét szeretném 
bemutatni, az adatok külföldi szállításra vonatkoznak, és tájékoztató 
jellegűek.

1.táblázat
1 kamion tej (25.000 kg) 0,58 euró/kg  =  5.800.000 Ft 5.800.000 Ft-ot kapunk a tejért
Fuvarköltség 1,1 euró/km Kecskemét – Brassó 271.480 Ft 

Amit fizetek a „rossz” tejért
Megsemmisítés 100.000 Ft / 1000 kg 2.500.000 Ft 

8.721.480 Ft 
Gyógyszerészeti mosás 150.000 Ft 
Tejipar kárpótlása (25.000 kg) külföld 0,58 euró/kg  =  5.800.000 Ft

1 db Bioeasy teszt ára nem éri el az 1000 Ft-os nettó árat 
400 Ft = euró (Az árak nettó árak) 

 A táblázat nagyon jól rávilágít arra a tényre, hogy érdemes az álla-
tokat szűrni, mielőtt a termelőistállóba visszaengednénk 

őket, hisz így jelentős bosszúságtól, illetve anya-
gi kártól kíméljük meg magunkat, cégünket. 

A Bioeasy termékcsalád tesztjei több mint 
2 éve vannak jelen Magyarországon, de gyár-
tónk 2011 óta fejleszti, gyártja és értéke-

síti élelmiszeripari gyorstesztjeit világszerte. 
A gyártó azóta igyekszik lépést tartani a fogyasz-

tói igényekkel, és a fejlesztéseivel egyre pontosabb, 
precízebb és felhasználóbarátabb teszteket gyárt. 

Termékeinek nagy része minősített, validált termék.

Legújabb termékcsoportjukba tartozik a BioQuick 4IN1 BTCC 
teszt, egy 3 perces, egylépéses gyorsteszt, amely kompetitív aranykol-
loid immunkromatográfiás módszeren alapul, és a β-laktám, a tetracik-
lin, a ceftiofur és a cefalexin (BTCC) maradékait képes kimutatni a nyers 
tehéntejben. A munkafolyamat egyszerű lépésekből áll: 200 µl szoba-

hőmérsékletű tejmintát adunk a tesztkazetta mintaüregébe 
(1.kép). Majd az inkubátorral (2.kép) a tesztkazettát 3 percig 
50 °C-on inkubáljuk. Az inkubáció során a kapillárishatás 
miatt a minta és a reagensek felszívódnak a membránon, és 
találkoznak a befogó antitestekkel. 

A kazettát ezután kivesszük az inkubátor-
ból, és 2 percen belül vizuálisan vagy 
egy hordozható leolvasó segítségé-
vel értelmezzük. A detektálást a 
tesztvonal intenzitásának és 
a kontrollvonal intenzitá-
sának összehasonlításával 
értékeljük (1.ábra). A készlet 
tartalmazza a pozitív kontrollokat és 
az eldobható pipettákat is.

A Bentley Labor Kft. színes termékpalettájában megtalálhatóak 
– a tej antibiotikum-maradványának, 
– a tej aflatoxin M1 tartalmának,
– a takarmány toxintartalmának ellenőrzésére szolgáló tesztek és 

a hozzá kapcsolódó leolvasókészülékek is. 
A megfelelő tesztek kiválasztásához és használatához kollégáink szak-
mai segítséget nyújtanak.

Herczeg Emese – Bentley Labor Kft. z

Antibiotikum-maradvány 
ellenőrzése a tejben: BioQuick

A

1. kép 2. kép
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Ha Ön szerint is a biztonságos élelmiszergyártás alapja a rendszeres és hatékony termékellenőrzés,
válassza a Bioeasy BioQuick Test termékcsaládját, amely gyors és megbízható eredményt ad

a tejmintában esetlegesen előforduló antibiotikum maradványokról.

Korszerű technológia rendszeres tejellenőrzés+

= gyártói és végfelhasználói biztonság

www.bentleylabor.hu

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

Felmerülő kérdéseivel és kéréseivel kapcsolatban
keresse a Bentley Labor Kft. szakértő csapatát!

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

BioQuick Test - teljes antibiotikum-szermaradvány teszt rendszer:

szinte az összes antibiotikum szűrésére alkalmas

az Európai Unión túl megfelel, az orosz, ausztrál
és amerikai szabványoknak

inkubátorok és leolvasók teljes palettája elérhető

Miért válassza a BioQuick Testet?

Összetett
2 az 1-ben

Egyetlen lépés
Egyszerű eljárás

Gyors
3 percen belül
eredményt mutat

Felhasználóbarát
Megújult külsejének köszönhetően
könnyen kézben tartható

Kényelmes
Könnyű tesztelés
helyszínen vagy
laboratóriumban

Vizuális értelmezés
Egyszerűen
értelmezhető
eredmények

Érzékeny
Magas érzékenység
és kiváló minőség

Költséghatékony
Időt takaríthat meg
és nem igényel
külön munkaerőt

Bentley_BioQuickTest_210x147mm 
Sunday, August 21, 2022 10:04:05 AM 
Composite  150 lpi 

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

Kézenfekvő TISZTASÁG
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Hatalmas érdeklődés mellett tartották meg Debrecen egyik ikonikus rendezvényét, 
a 31. Farmer Expót, 2022. augusztus 17-20. között. Több mint 27 ezren látogattak el 

a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrumába, ahol számos 
kiállító között a Bentley Labor Kft. csapatával is találkozhattak az érdeklődők.

Termékdíjjal jutalmazták 
az Oculer Greenlightot

z idei expo mindenképpen emlékezetes marad számukra, hiszen 
termékdíjjal jutalmazták a kizárólagossággal forgalmazott ter-
méküket, az Oculer Greenlight gyors mikrobiális analizátort.

A mai modern élelmiszeripar számos kihívással néz szembe, mely-
nek egy része a mikrobiológiai szennyeződésekkel kapcsolatos. 
Ezen szennyeződések jelentős veszélyeket rejtenek, kiszűrésükre 
egyre több területen használnak gyors mikrobiológiai módszereket. 
Ezeknek az eljárásoknak a jó része nem alkalmazható az ipari mik-
robiológia területén, mert speciális szakértelmet, jelentős műsze-

rezettséget vagy egészségre káros reagenseket 
kívánnak meg.

A Bentley Labor által forgalmazott Oculer Greenlight 
rendszer egyszerű, gyors, érzékeny és nagy áteresz-
tőképességű technológiája számos élelmiszeripari 
szereplőnél használható, melynek segítségével jelen-
tősen növelhető a laboratóriumi vizsgálatok száma, 
csökkenthető az átfutási idő, és javul a vizsgálat 
érzékenysége.

A készülék kvalitatív (jelenlét/hiány), illetve kvantitatív 
mérésekre is képes. A folyadékmintákat közvetlenül, a 
szilárd mintákat pedig megfelelő mintaelőkészítés után 
juttatják a szelektív tápközegeket tartalmazó csövekbe. 

A mintatípus függvényében 2 ml-es és 15 ml-es 
csövek is használhatók, mérési módtól függően pedig 
24-től akár 432-ig terjedő számú minta is értékelhető 

egy analizátor segítségével.

Az automatizált rendszerrel folyamatában láthatók a mintánkban lévő 
változások, és néhány óra múlva megvannak a mérési eredmények is. 
A készülék LIMS rendszerbe köthető. 

Hazánkban is egyre inkább tapasztalható, hogy az iparági szereplők 
igyekeznek mindent megtenni a biztonságos élelmiszergyártás érde-
kében, hiszen ezzel nemcsak cégük reputációját növelik, de fogyasz-
tóik számára is megbízható termékeket garantálhatnak. 

A
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FÓKUSZBAN A FARMHIGIÉNIA

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

STRATÉGIAI PARTNERÜNK A TELEPELLÁTÓ KFT.

ALKIMIA Kft.

Fejés előtt és után

Széles spektrumú fertőtlenítő és 
tisztítószerek minden felületre

TŐGYHIGIÉNIA

ISTÁLLÓ
HIGIÉNIA

CSÜLÖK ÉS
TŐGYÁPOLÁS

Tisztító- és 
fertőtlenítőszerek 
fejőkészűlékek, 
vezetékrendszerek és 
felületek tisztítására

FEJŐHÁZI 
HIGIÉNIA
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Milky Star Silver
 a legjobb megoldás a borjak számára. 

A jobb emészthetőség érdekében  
nem tartalmaz szóját!

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

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

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

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

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


