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Vigyázó szemetek az 
ALDI-ra vessétek!

Az ALDI tavaly év végén hírül adta, 

hogy tovább bővíti magyar beszer-

zésű termékeit. Az alapvető tejter-

mékeket az ALDI vásárlói számá-

ra magyar beszállítóktól vásárolja, 

amelyek magyar tejet dolgoznak fel; 

és 151 üzletükben értékesítik azt. A 

vállalat üzleteiben 2008-as piacra 

lépése óta 29 alapvető tejtermék 

volt magyar, ez a szám 2021 végére 

több mint a duplájára emelkedett. 

Mára már az ALDI 65 alapvető tej-

terméke – valamennyi tej, trappista sajt, tejföl, kefir, natúr joghurt, 

rögös túró, túró rudi – magyar tejből, hazai feldolgozónál készül. 

Kivételt csak azok a termékek képeznek, mint például a biotej, a 

biojoghurt, amelyek nem elérhetők Magyarországon az ALDI szá-

mára szükséges mennyiségben. 

Az értékesített évi több mint 40 millió liter tej, közel 1000 tonna 

rögös túró, 2800 tonna trappista sajt, mintegy 10 millió darab tejföl, 

közel 7 millió darab kefir és 3,5 millió darab natúr joghurt mind 

magyar forrásból érkezik, és a hazai agráriumnak, több ezer ember-

nek biztosít megélhetést. A rövidebb szállítási láncnak köszönhe-

tően egyes tejek például a fejéstől számított 18-24 órán belül már 

az üzleteink polcain vannak, de a savanyított tejtermékek esetében 

is mindössze 4-6 nap az átfutási idő, így a fogyasztók garantáltan 

friss, magyar tejtermékek közül választhatnak.

A tejfeldolgozó magyar cégek számára nemzetközi beszállítói prog-

ram is elindul az idei évben. Azon dolgoznak, hogy a vállalatcsoport 

8500 európai üzletén keresztül minél több magyar cég jusson 

el egy 430 milliós lakosságú piacra. Ennek érdekében az ALDI 

Magyarország 2022-ben magyar beszállítóknak szervez bemutat-

kozási lehetőséget. 

Dr. Nagy István agrárminiszter üdvözlendőnek nevezte az ALDI 

előremutató hozzáállását a magyar forrásból származó termékek 

elfogadása iránt. Köszönetét fejezte ki a vállalkozásnak, amiért kiáll 

a magyar termékek mellett. Örömét fejezte ki az ALDI üzletpoliti-

kája iránt, hogy ilyen előremutató módon folytatják kereskedelmi 

tevékenységüket, és bizakodásának adott hangot arra vonatkozóan, 

hogy minél többen követik majd példájukat! A tárcánál is arra töre-

kednek, hogy a fogyasztókat a friss, hazai alapanyagokból készült 

élelmiszerek vásárlására ösztönözzék – mondta.

Beregszászi Miklós z
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Jelentős mértékű fejlesztés Földesen
Földes nagyközség mezőgazdasági település, lakóinak száma 4 ezer fő körül van. 

Az Alföldön, Hajdú-Bihar megyében fekvő sárréti települést a 42-es főút mellett találhatjuk. 
Kiváló földrajzi adottságokat biztosít számára Debrecen viszonylagos 

közelsége, valamint Püspökladánynak és Berettyóújfalunak a szomszédsága.
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öldes termőföldjei kiválóak, ez meghatározza az itt élő emberek 
tevékenységét, mely a mezőgazdasággal való foglalkozásban ölt 
testet. A különböző vállalkozások jelentős számú lakosnak biztosí-

tanak munkavégzési lehetőséget. A volt szövetkezet jogutódja 2000-ben 
egyetlen nagy mezőgazdasági társasággá alakult Rákóczi Mezőgazdasági 
Kft. néven, mely alapvetően határozza meg a nagyközség agráriumát. 
A társaság fő tevékenységei köre az 1300 ha-on folyó növénytermesztés 
és az állattenyésztés. Legnagyobb területen kukorica-, búza-, naprafor-
gó- és tömeg-, illetve szálastakarmány-termesztés történik, valamint 
mezőgazdasági szolgáltatásokat is nyújtanak a környékbeli gazdáknak. 

Az állattenyésztésnek két fő ágazata van, az egyik a tejelő tehéntartás 
és tejtermelés, a másik a jércenevelés és árutojás-termelés.

Örvendetes, hogy nap mint nap az ország egész területéről új beru-
házások indításáról érkeznek a hírek, ennek sorában most a Földesen 
működő Rákóczi Mezőgazdasági Kft. nagyívű fejlesztési programjáról 
értesülhettünk.

A beruházás ünnepélyes beindításáról lapunk olvasóit Sápy Béla tájé-
koztatta, ki korábban a szarvasmarha-ágazat vezetője volt, mostantól 
nyugdíjasként a beruházás irányításáért felelős koordinátori feladatokat 
látja el. A földesi születésű szakember évtizedek óta dolgozik a mező-

F
Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára ünnepi beszédét tartja 

A régi típusú istálló megérett a felújításra

Az államtitkár gratulál Őzse László ügyvezető igazgatónak
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gazdaságban, miután a Debreceni Agrártudományi Egyetem 
állattenyésztő szakirányán diplomázott. Földesen 1982 óta 
dolgozik, és ezen idő alatt a szarvasmarha-ágazat termelé-
sét és fejlesztését irányította, többek között a 770 férőhelyes 
holstein-fríz tejtermelő állomány kötetlen pihenőbokszos 
tartásrendszerének kialakítását és a 28 állásos körforgós 
fejőberendezés rendszerbe állítását, melynek jóvoltából 
az ágazat hosszú évek óta extra minőségű tejet állít elő, 
melynek 3,8%-os a zsírtartalma és 3,35%-os az átlagos 
fehérjetartalma. 

Jó alapok teremtődtek az ágazat további fejlesztésére, új 
fejezet kezdődik 2021 őszén Földesen azáltal, hogy ünne-
pélyes külsőségek között új tehenészeti telep alapkövét 
helyezték el nemrégiben. Az aktuális elérendő cél a 10 000 
kg tej/tehén feletti fajlagos hozam elérése az állandó extra 
minőségű, magasabb beltartalmú tejtermelés fenntartásá-
val. A fejlesztés eredményeként a tejelő tehénállomány egyedszámát 
ezerre növelik, és a 33 kg-os fejési átlagot  40 kg-ra tervezik növelni.

A Rákóczi Mezőgazdasági Kft. 2018-ban került Őzse László Tibor 
családi cégcsoportjához, mely egy többgenerációs vállalkozás, vagyis 
minden egyes feltétel adott ahhoz, hogy ez a telep a térség meghatározó 
szereplője legyen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából.

Őzse László, a Rákóczi Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője elmondta: 
a beruházással a jelenlegi 600-as tehenészetüket 950-1000 db tejelő 

marhával rendelkező tehenészetté bővítik. Az új tehené-
szetnél a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák, ennek 
köszönhetően 25-30 százalékos termelési önköltségcsök-
kenéssel számol a cég.

Felépítenek két 6700 négyzetméteres istállót, amelyek-
ben 8-8 fejőrobotot helyeznek el, új tartástechnológiát 
vezetnek be, elkészül két, egyenként 25 ezer literes tejsiló, 
és megújul a szénatároló is, továbbá silótároló építésére is 
sor kerül. Korszerűsíteni fogják a takarmánybetakarítás és a 
takarmánykiosztás gépparkját is.

A vállalkozás a vidékfejlesztési operatív program pályá-
zatán csaknem 3,4 milliárdos beruházást nyert el, ebből 
mintegy 1,7 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás 

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára is meg-

tisztelte jelenlétével a rendezvényt, és a térség húzóágazatának nevezte 
a vidékfejlesztési programokat, amelyek segítségével számos mező-
gazdasági és élelmiszeripari beruházás valósul meg Hajdú-Biharban is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági beruházások mellett 
„minden mást fejleszteni kell” a településeken, amihez komoly források 
állnak rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében. „Ez a mi világunk” – utalt a vidéki térségekre Bodó 
Sándor, aki szerint a következő években szinte korlátlanok lesznek a 

lehetőségek a fejlesztésekre.

Szigeti Szabolcs, a hajdú-bihari kormányhivatal 
főosztályvezetője jelezte: eddig 400 milliárd forint-
ról született támogatási döntés a megyében, ami-
ből 40 milliárd forintból fejlesztenek állattartó tele-
peket a gazdák. További 17 milliárd forint pályázati 
igény még elbírálás alatt áll – fűzte hozzá. 

A 2023-ra elkészülő tehenészet a társaság jelen-
legi 153 alkalmazottja mellett további 15 család 
megélhetését biztosítja majd, a mostani 5,3 millió 
kg éves tejtermelés pedig további 9,2 millió kg-ra 
nőhet, ezáltal a társaságnak kiszámítható biztos 
jövedelmet biztosít.

Beregszászi Miklós z
Fotó: Lévai Péter

Az alapkő elhelyezésének megbeszélése

Az építkezés felvonulási területének rendezése megkezdődött

Ez a marha nem látott még államtitkárt...
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A tej mint bioaktív anyag

Az alapvető élelmiszerek bioaktív hatásával kapcsolatban 
az elmúlt évtizedekben több kutatást is végeztek. Ezek a 
kutatások igazolták, hogy – minden ellenkező híreszte-
lés ellenére – a tej és a tejtermékek a leggazdagabbak 
e hatóanyagokban. A legújabb tejipari technológiák is 
elősegítették, hogy a tej mellett a tejtermékek is szerepet 
kaphatnak az egészség megőrzésében, vagy akár a gyó-
gyításban is. A tej bioaktív anyagai tápértékükön túl több 
olyan részt is tartalmaznak, amelyek hozzájárulhatnak 
egy jobb életminőséghez. Ha a tej összetételét megvizs-
gáljuk, szinte minden alkotórésze alkalmas betegségek 
megelőzésére, vagy akár terápiás céllal is felhasználható. 
A tej fehérje-, vitamin- és ásványianyag-tartalma még az 
ellenzők körében is elfogadottan pozitív hatású, de az 
utóbbi időben végzett kutatások igazolták, hogy a kiváló 
emészthetőségű és hatékony rákellenes hatóanyagot 
tartalmazó tejzsír, különösen a többszörösen telítetlen 
konjugált linolsav is előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. A tejcukrot 
pedig sokáig közönséges szénhidrátnak tekintették, és kevésbé értékes 
tejalkotóként tartották számon, de a kutatások bebizonyították, hogy a 
laktulóz és a laktilol az egészség megőrzésében alapvető szerepet játszó 
probiotikumok kizárólagos tápláléka. 

A szarvasmarha-tenyésztést érő támadások

A fogyasztói tej döntő részét előállító szarvasmarha ugyanakkor az 
elmúlt időszakban nagyon sok támadást kapott különböző helyek-
ről. A környezetvédők, sok esetben túlzó számokat használva, az 
ágazat metánkibocsátását tartják a klímaváltozás egyik kiváltójának. 
Szerencsére az utóbbi időben egyre több olyan elemzés lát napvi-
lágot, amely igazolja, hogy a metánkibocsátás kisebb mértékű, és 
tenyésztési, takarmányozási megoldásokkal jelentősen csökkenthető. 
A természetvédők a szarvasmarha környezetre gyakorolt káros hatá-
sát próbálják bizonyítani, elfeledkezvén arról, hogy a biodiverzitás 
megőrzésében, különösen a legelőterületek okszerű használatával, 
a szarvasmarha meghatározó szerepet tölt be. Nem szabad megfe-
ledkeznünk az állatvédők részéről kapott támadásokról sem, melyek 
megkérdőjelezik a korszerű tenyésztési és tartástechnológiai módsze-
rek létjogosultságát. Ezek megítélésünk szerint állatjóléti szempontból 
megfelelőek, és ráadásul csökkentik a karbonlábnyom mértékét. 
Elindultak azok a kutatások, melyek a tej helyettesítésére irányulnak. 
Az állat nélkül előállított labortej, vagy a genetikai módosítással ter-
melt tiszta tej egyre több kutatóintézet témája, és a közeljövőben – ha 
most még megfizethetetlen is az áruk – ezek a termékek megjelennek 
a fogyasztási palettán. Talán a legnagyobb „veszélyforrást” a növényi 
tejek jelentik, hiszen a tejcukor- és tejfehérje-allergiások számára is 
fogyaszthatóak. A rendelkezésre álló anyagi források, a reklámlehe-
tőségek kihasználásával a jövőben e termékek forgalma is várhatóan 
növekedni fog. 

A hazai tej- és tejtermékfogyasztás

Meggyőződésünk, hogy a tej – mint alapvető élelmiszer – bioaktív 
hatását ki lehet használni, és több ország tej- és tejtermékfogyasztása 
igazolja, hogy ezt ki is használják. Sajnos Magyarország lakosságának 
tejfogyasztása a ’80-as évekhez képest visszaesett, és évtizedek óta 
stagnál, a 160-170 kg közötti tej- és tejtermékfogyasztásunkkal Európa 
középmezőnyében foglalunk helyet. A korábban káros hatásúnak kikiál-
tott vaj több rákellenes, érelmeszesedést gátló és a szervezet védekező-
rendszerét erősítő hatóanyagcsoportot tartalmaz. Míg Franciaországban 
az egy főre jutó vajfogyasztás 8 kg, addig ez Magyarországon nem éri 
el a 2 kg-ot. Bár az utóbbi években a kínálat és a minőség javulásával a 
magyarországi sajtfogyasztás is emelkedett, de a 10 kg-ot alig megha-
ladó egy főre jutó fogyasztás még messze van a 20 kg feletti európai és 
a 30 kg-ot is megközelítő francia átlagtól. 

Azt is tudomásul kell ugyanakkor vennünk, hogy a lakosság egy 
része élettani okokból nem vagy minimális mértékben tud csak tejet 
és tejterméket fogyasztani. Felmérések szerint a laktózra érzékenyek 
aránya 10-15% lehet, beleértve ebbe az allergiásokat és azokat, akik 
laktózintoleranciában szenvednek. A cukorbetegekkel együtt ez a réteg 
meghaladhatja a 15%-ot is. Az elmúlt időszakban a laktózmentes 
termékek megjelenésével az ő számukra is elérhetővé vált a tej és a 
tejtermékek fogyasztása. 

Lehetőségek a tejfehérje-érzékenyek részére

A tejfehérjére-érzékeny, vagy ahogy általánosan emlegetik, tejérzékeny 
fogyasztók (10-15%) ez idáig nem kapták meg azt a lehetőséget, hogy 
élvezzék e bioaktív anyag előnyös hatását. A tej fehérjéinek emésztése 
minden fehérjetípuson belül megtörténik, és az emésztés során rövid 
bioaktív peptidek keletkeznek. Ezek a töredékek az emésztőcsatornában 
feldolgozásra kerülnek, és ezáltal részt vehetnek az egészségre kedvező 

A tejfehérje-változatok hatása 
a tejfogyasztásra és a feldolgozásra

A jersey tehén tejében a kedvező fehérje-genotípusok aránya kiemelkedő
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folyamatokban. Több olyan bioaktív fehérjét ismerünk, melyek antimik-
robiális, antihiperintenzív, fájdalomcsillapító, vagy akár immunmoduláló 
hatásúak. A tejérzékenység problémája akkor jelentkezik, ha bizonyos 
peptidek nem emésztődnek meg, és az emésztőcsatornán keresztül 
akár a véráramba is eljutnak. Valószínűsíthető, hogy ezek a fehérjék 
különféle receptorokhoz kötődve gyulladásos folyamatot indíthatnak el. 
Az ilyen peptideket tartalmazó tej fogyasztása azoknál az embereknél 
okozhat gondot, akik a peptid emésztéséhez nem rendelkeznek meg-
felelő enzimmel, így ezek az emberek sem tejet, sem tejterméket nem 
tudnak fogyasztani.

A tehéntejben található 3-4%-nyi fehérjének több mint 80%-a kazein 
(alfa-, béta-, kappa- és gamma-kazein), 20%-a pedig savófehérje 
(laktoglobulin, laktoalbumin). A fent említett tejfehérjéknek több mint 52 
változata ismert, és ezek a változatok jelentősen befolyásolják a sajtok 
minőségét, és emésztésük során számos kedvező hatású, biológiailag 
aktív peptid képződhet. 

A kérődzők tejfehérjéjének több mint 95%-át hat strukturális gén 
kódolja. Kettő a tejsavófehérjét (alfa-laktoalbumin, béta-laktoglobulin), 
négy pedig kazeint kódol (alfaS1, alfaS2, béta, kappa). A kazeineket a 
szarvasmarha hatodik kromoszómáján detektálták, és a technológiai 
megoldások ma már lehetővé teszik, hogy megismerjük e gének poli-
morfizmusait. A molekuláris genetikai tudomány fejlődésével, a geneti-
kai háttér, vagy akár az egyszerű fehérje-polimorfizmusok meghatáro-
zásával (SNP) e fehérjéket kódoló gének ismertek lettek, és hatásuk is 
jórészt bizonyított. 

Több évtizede tudjuk, hogy a különböző fehérjeváltozatok közül a 
béta-kazein A1-es és A2-es változata között mutatkozik a legnagyobb 
eltérés. Az A1-es típusú tejfehérje, egy mutáció eredményeként, emész-
tés során béta-kazomorfint termel, aminek emésztéséhez speciális 
enzimre van szükség. Egyes emberek ezt az enzimet nem állítják elő, 
és ezáltal a béta-kazomorfin gyulladást okozhat. Bár e hatás meglété-
ről folytattak kutatásokat, de a kutatók között teljes egyetértés a mai 
napig nem alakult ki. Az A2-es béta-kazeint tartalmazó tej emésztése 
során béta-kazomorfin nem keletkezik, és így elmaradhat a gyulladásos 
folyamat. Különböző tej és tejtermékek (sajt, joghurt 
stb.) béta-kazomorfin-tartalmát vizsgálták szimu-
lált gasztrointesztinális emésztést követően. Ha az 
A1-es allélok is jelen voltak a tejtermékekben, ezek 
a béta-kazomorfin nagymértékű felszabadulását és 
emésztési zavart okoztak. 

Az A1-es béta-kazeint tartalmazó minta fogyasz-
tása esetén nőtt a fogyasztás utáni diszkomfort, 
növekedett a gyulladással kapcsolatos béta-ka-
zomorfin szintje. Az A2-es kazeint tartalmazó tej 
nem súlyosbította a tejtermék fogyasztása utáni 
diszkomfortot. Ez kimutatható volt laktóztoleráns 
és laktózintoleráns személyeknél is. A laktózintole-
rancia egyes tünetei az A1-es béta-kazein-variáns 
étrendből való kivonása esetén gyengültek. 

A tejintolarencia egy komplex probléma, ami mind a 
közegészség, mind az egyéni egészség szempont-
jából fontos. Ennek egyik eleme a laktózfelszívódási 
zavar, amelyben több tényező mellett az A1-es 
béta-kazein az egyik potenciális jelölt. 

Az A1-es béta-kazein-variánsú tejjel táplált kísérleti állatok vérében 
magasabb volt a koleszterinszint. Feltételezik, hogy a béta-kazomorfin 
és az érelmeszesedés közvetlen kapcsolatban van. Meg kell ugyanakkor 
vizsgálni a béta-kazomorfinok jótékony hatását is, mert felhasználhatók 
gyógyszerként az alvászavarban és a mentális stresszben szenvedőknél. 
A béta-kazomorfin növeli a jóllakottság érzését, így segíthet az emberek 
rendszertelen táplálékbevitelének csökkentésében.

Mintafogyasztókkal értékelték a béta-kazein genotípusok hatását a 
fogyasztás után. Az A2-es béta-kazeint tartalmazó tej esetén a pana-
szok lényegesen kisebbek voltak, mint az A1-es tej fogyasztása után. 
Az A2-es béta-kazein csökkentette a tejintolarencia tüneteit, míg az 
A1-es variáns csökkentette a laktázaktivitást, és fokozta a gasztroin-
tesztinális tüneteket. Így előfordulhat, hogy egyes személyeknél A1 
béta-kazein okozhat tüneteket a laktóz helyett.
 
A kutatások azt igazolták, hogy az A2-es típusú tej tekinthető alap-
típusnak, és ebből több ezer évvel ezelőtti mutáció eredményeként 
jelent meg az A1-es tej. Sajnos a világon általánosan használt nagy 
termelőképességű fajtáknál jellemző az A1-es béta-kazeint tartalmazó 
tej, így ezek fogyasztása a fehérjeérzékenyek számára nem javasolható. 
Néhány régebbi fajtában azonban még nagy gyakorisággal fordul elő az 
A2-es genotípus, így fajtaválasztással vagy szelekciós munkával növel-
hetjük a kedvezőbb fehérje-összetételű tej termelését. 

Az A2-es tej termelésének lehetősége 
a hazai fajtáknál

A magyarországi fajták közül a tejtermelésben a 80%-os arányt is 
meghaladja a nagyrészt A1-es tejet termelő holstein-fríz fajta. Ha a 
magyarországi fogyasztók számára megfelelő volumenben szeretnénk 
A2-es tejet előállítani, úgy ennek a fajtának a szelekciójára minden-
képpen szükség lehet. Szerencsére ismertek azok a lehetőségek, 
amellyel ezt – ha nem is rövid idő alatt – biztosítani tudjuk. A bikák 
szelekciója és a mesterséges termékenyítés hatékonysága lehetővé 
teszi, hogy néhány év alatt e fajtánál is megjelenjenek az A2-es 
állományok. Több holstein-frízt tartó nagyüzem már évek óta használ 

Az A2-es termékek egyre több ország boltjainak polcain jelennek meg
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A2-es kazeintípust örökítő bikát, és végez szelek-
ciót állományában. A genomikai vizsgálat eredmé-
nyeként vagy a tej laboratóriumi vizsgálata alapján 
igazoltan A2-es tejet termelő teheneket külön 
tartják, és az általuk termelt tejet külön kezelhetik, 
és juttathatják piacra. A hazánkban még viszonylag 
kisebb számban található magyartarka és a jersey 
fajta szintén hozzájárul a hazai tejtermeléshez. Az 
eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy az A2-es 
tej előfordulása a magyartarkánál megközelíti az 
50%-ot, a jersey esetében pedig ezt meg is halad-
hatja. Az utóbbi két fajta tenyésztőszervezetei 
megkezdték az egyedek fehérje-genotípusának 
felmérését, és így az állományok egy részével már 
béta-kazein szempontjából kedvező és a termelés 
során elkülöníthető tejet állítanak elő.

Azt, hogy az A2-es tej termelésének milyen jelentősége van, és mekkora 
igény mutatkozik e tej iránt, az is igazolja, hogy egy A2-es tejet forgal-
mazó új-zélandi cég az elmúlt évtizedben hatalmas részvényár-növeke-
dést ért el. Több európai országban a boltok polcain már megjelent a 
speciális csomagolású tej, és úgy tűnik, az e tej iránti fogyasztói igény 
egyre növekszik. Továbbra sem tisztázott ugyanakkor egyértelműen az 
emberi egészségre gyakorolt hatás. Több jel és tapasztalat mutatja az 
A2-es tej kedvező voltát, de határozott és mindent eldöntő álláspontot 
ez ügyben nem foglalhatunk el. A NÉBIH kezdeményezésére, az EFSA 
felkérésére az európai országok tájékoztatást adtak az A2-es tej for-
galomba hozatalával és jelölésével kapcsolatban. Néhány országban 
(Ausztria, Olaszország, Hollandia, Németország) engedélyezett az A2-es 
megkülönböztetés feltüntetése a terméken, de csak marketingszem-
pontból, és egészségügyi hatást nem jelezhetnek. Több mint tizenöt 
ország nem ismeri, vagy jelenleg nem foglalkozik e fehérjetípusú tej 
engedélyezésével vagy tiltásával. Görögország, Észtország és Svájc tiltja 
az A2-es megjelölést a tejen vagy a tejtermékeken. Magyarországon az 
A2-es jelölést nem tiltják, de a terméken feltüntetett információ csak a 
tejet termelő állatok fehérje-genotípusára vonatkozhat. Az egyesületek 
feladata, hogy olyan minőségbiztosítási rendszert dolgozzanak ki, amely 
garantálja, hogy forgalmazásra csak igazoltan A2-es genotípusú tehén 
által termelt tej kerüljön.

A szarvasmarha-tenyésztők számára az ilyen tej forgalmazásából jelent-
kező többletárbevétel azért lehet rendkívül fontos, mert így a termelés 
volumenének szinten maradása és a költségek növekedése nélkül jelen-
tős nyereségre tehetnek szert.

A fehérje-genotípus hatása a termék-előállításra

A béta-kazein genotípus a feltételezett pozitív élettani hatásokon túl 
befolyásolja a tejtermékek tulajdonságait is. Az A2-es tejből készült 
joghurt fiziológiailag és mikrostrukturálisan is elkülönül az A1-es tej-
ből készült terméktől, mert több benne a szabad kalcium, és jobb a 
habképzési tulajdonsága. Az A2-es tejnél hosszabb gélesedési idő és 
alacsonyabb tárolási modulusz figyelhető meg. Az így előállított joghurt-
nak porózusabb a mikrostruktúrája, vékonyabbak a fehérjeszálak, és 
ez javíthatja az emésztést. A béta-kazein B allélja esetében kimutatták, 
hogy növeli a micella stabilitását. Mivel az egyes kazeinek nem öröklőd-
nek egymástól függetlenül, ezért tenyésztési szempontból figyelmet kell 
fordítani az összetett fenotípusok hatására.

Kutatások azt is igazolták, hogy a kappa-kazein B változata az A válto-
zathoz képest gyorsabban koaguálódik, és a nagyobb alvadási sebesség 
által szilárdabb aludttejet és jobb sajtkihozatalt eredményez. A kap-
pa-kazein esetében a BB genotípusban 10%-kal több a sajtkihozatal, 
mint AA genotípus esetén. Több szarvasmarhafajtánál (jersey, ayrshire, 
kárpáti borzderes, norman stb.) a kappa-kazein B genotípusának gya-
korisága nagyobb, így ezeknek a fajtáknak a tejéből gazdaságosabban 
állíthatnak elő tejtermékeket.

A tej alvadása egy komplex tulajdonság, és sok tényező befolyásolja, 
de a béta-kazein, a kappa-kazein és a béta-laktoglobulin B-genotípusa 
esetén jobbak voltak az eredmények. A tejfehérje-genotípusokra végzett 
szelekció jó kolagulációs képességű tejhez vezethet, ami javíthatja a 
sajttermelést. Olaszországban Pro Caseus néven genomikai indexet 
alkalmaznak, amelynek segítségével a sajttermelő-képesség örökítésé-
ben kiemelkedő bikákat igyekeznek kiválasztani. A Padovai Egyetem és 
az Intermizoo közös fejlesztésének eredményeit már Magyarországon is 
felhasználhatják a tenyésztők (Breed Invest Kft.).

Az elmúlt évek kutatási eredményei megerősítették, hogy a különböző 
tejfehérje-genotípusoknak fontos szerepe lehet a tejfogyasztás és a 
termék-előállítás szempontjából. Az állattenyésztőknek az a feladatuk, 
hogy tenyésztési munkájuk során ezeket az eredményeket felhasznál-
ják. Fel kell deríteni az állományukban az egyedek tejfehérje-genotípu-
sát, melyekhez viszonylag drága genomikai vizsgálatok szükségesek. 
Hamarosan elérhetőek lesznek azonban azok a kevésbé költséges 
módszerek, amelyekkel az egyedi tejmintákból meg tudják határozni a 
tehenek tejfehérje-változatait. A kedvező genotípussal rendelkező tehe-
nek külön tartásával és fejésével megoldható, hogy e kedvező fehérje-
tartalmú tej megbízható minőségben kerüljön piacra. A fehérjék pozitív 
élettani hatásának igazolására ugyanakkor további kutatások szüksé-
gesek, mert a jelenlegi eredmények nem egyértelműek. Amennyiben a 
feltételezések igazolódnak, és bebizonyosodik e tejek kedvezőbb élet-
tani hatása, úgy egy új értékesítési lehetőség nyílik, és több fogyasztó 
számára javasolható tej és tejtermék jelenhet meg a piacon.

A cikkhez felhasznált szakirodalmak jegyzéke a Szerzőknél megta-
lálható.

Béri Béla – Kokas Márton
Debreceni Egyetem MÉK, Állattenyésztési Tanszék z

Hazai tejtermelők is állítanak elő igazoltan A2-es fehérje-genotípusú tejet
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Célkitűzés

A halvaszületést úgy definiáljuk, hogy a borjú vagy halva született, 
vagy az ellést követő első 24 órában pusztult el. Az ellés előtti és utáni 
3 hét kritikus időszak az anyaállatok és borjaik élete szempontjából. 
Az ellés minden tehenészetben alapvető követelménye a termelésnek, 
amikor a tehenek megkezdik a laktációjukat, és egyben biztosítják az 
állomány jövőbeli utánpótlását. Számos kockázati tényező, mint pél-
dául a nehézellés, hogy hányadik az ellés, az ellés szezonalitása, az 
egyéni anyai tulajdonságok mind hozzájárulhatnak a halvaszületések 
számának emelkedéshez. 

Bár a fekvési idő (LT) a laktáció szakaszától és az állatok korától füg-
gően is változik, a tejelő teheneknek jelentős igényük van a pihenésre 
(elsősorban a fekvésre), ami számszerűen körülbelül 12 óra/nap. 
Olyannyira, hogy a tejelő tehenek sokszor a pihenést választják az 
evéssel szemben, ha korlátozott a lehetőség a fekvésre (Munksgaard 
és mtsai., 2005). Az utóbbi néhány évben egyre több olyan monitoring 
eszköz áll rendelkezésre, mely képes a viselkedés megfigyelésére 
(ivarzásmegfigyelő, kérődzésszámláló stb.). Ezek felhasználásával a 
tehenek viselkedése egzakt módon nyomon követhető, és fontos infor-
mációkat szolgáltathatnak a menedzsment kiigazításához. 

Az ellés előtt a tehenek számos stressznek vannak kitéve, mint például 
a takarmányváltás, a csoportosítás, a vakcinázás, valamint a vizelet 

pH-értékének nyomon követése az ellés előtti 3 hétben (DCAD-típusú 
takarmányozás esetében). Mindezek a tényezők olyan stresszorként 
szolgálnak, amelyek negatívan befolyásolják a tehenek vemhessé-
gének végét és az egyensúly fenntartását (kiemelten a fekvési időt 
és a szárazanyag-felvételt), ami az ellés előtt a vér nem észterezett 
zsírsav (NEFA)-szintjének emelkedéséhez vezet (Piñeiro et al., 2019a). 
A fekvési idő korlátozása módosítja a tehenek viselkedését az etetőút 
mentén is azáltal, hogy csökkenti az evési időt a fekvési idő javára 
(Munksgaard et al., 2005). 

Az ellés előtti takarmányozás célja, hogy az utolsó pár hónapban az 
ellés előtt álló tehenek táplálóanyag-szükségletét kielégítse, különö-
sen az ellés előtti 3 héten. Mivel az ellés során a hasi és méhösz-
szehúzódásokhoz energiára és kalciumra van szüksége a tehénnek, 
ezért a fekvési idő jó monitoringeszköz a vemhes anyák irányadó 
menedzsmentjére az emelkedett szérum NEFA és a halvaszületés 
csökkentésének érdekében. 

Ezzel összefüggésben az Ohio Állami Egyetem kutatói egy újszerű 
témát vetettek fel. A vizsgálat célja az volt, hogy felmérje az ellés 
előtti fekvési idő (7±3 nappal az ellés előtt) és a fekvési idő relatív 
szórásának (CV) összefüggését a NEFA-koncentrációjával (a szérum 
nem észterezett zsírsavtartalmával és egyben az energiastátusz jel-
lemzőjével) továbbá a halvaszületéssel.

A kísérlet módszere

A vizsgálathoz 3 tejtermelő állományból késő vemhes holstein üszőket 
és teheneket használtak. A kísérletbe 1051 tehenet vontak be (401 
előhasi üszőt és 650 tehenet) 3 ohiobeli telepen (1. telep = 1.300 
tehén, 2. telep = 1.500 tehén, 3. telep = 2.700 tehén). Az állatokat az 
ellés várható időpontja előtt 21 nappal az előkészítő csoportba tették, 
majd az elléskor csoportos elletőbe helyezték át őket. Minden gazda-
ságban havonta 20-36 állatból álló csoportokat vettek be a kísérletbe 
(előhasi üszőket és vemhes teheneket), és elektronikus adatgyűjtőket 
szereltek az állatok hátsó lábára, hogy felmérjék egyedi viselkedési 
aktivitásukat (IceQube, IceRobotics, Edinburgh, Egyesült Királyság). 

Eredmények

A nehézellésen átesett anyáknál (a magzat nagy mérete vagy 
rendellenes elhelyezkedése miatt kialakult nehézellés esetében) 
nagyobb volt a halvaszületések aránya, de az állomány, az ellések 
száma és az évszak nem volt hatással a halvaszületésre (1. táblázat). 

A megérdemelt pihenés
A szárazon álló és az előkészítős teheneink nagy része már túl van legalább egy laktáción, 

ezért megérdemlik a pihenést és a jó higiéniai állapotú takarmányt. De nem csak ezért 
érdemes jó helyen tartani az elkészítős teheneinket vagy előhasi üszőinket. A késő vemhes 

állatok pihenése ugyanis hatással lehet a megszülető borjak életképességére, a halvaszületések 
arányára, az anyák energiastátuszára és az ellés utáni vér Ca-szintre (a hipoklacémia 
gyakoriságára), összességében tehát a következő laktációs termelésre. Ezzel az érdekes 

témával foglalkozik egy nemrégiben megjelent cikk.

Az ellés lefolyását is meghatározza, hogy pihent-e eleget 
a vemhes tehén ellés előtt. Normál ellés és vitális borjú 
a Narivo Kft.-nél (fotó: Orosz, 2015)
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A hipokalcémia aránya az ellést követő 48 órában duplája volt a 
≥ 2 ellett tehenek esetében az elsőborjas tehenekhez képest (2. 
táblázat).

A halvaszületésnél rövidebb volt a fekvési idő, és megnövekedett 
a fekvési idő relatív szórásértéke (CV%) az utolsó 7 nap alatt az élő 
borjút ellett tehenekkel szemben, függetlenül az ellések számától (3. 
táblázat). 

A halvaszületések esetében a szérum NEFA-koncentrációja maga-
sabb volt az ellés előtt egyszer vagy többször ellett teheneknél. Az 
előhasi üszők esetében nem volt különbség a NEFA-koncentrációban 
(3. táblázat).

A halvaszületések esetében nagyobb volt a hipokalcémiás tehe-
nek aránya (+23-27%), ez az ellések számától azonban független 
volt (3. táblázat). 

A fekvési idő szoros összefüggést mutatott a fekvési idő relatív szórá-
sával, tehát minél hosszabban pihent a tehén, annál nagyobb 
volt annak időbeli állandósága. A 11-15 óra/nap közötti átlagos 
fekvési idejű teheneknek volt a legalacsonyabb a szérum NEFA-
koncentrációja (energiahiánya), a 8-10 vagy >16 óra/nap fekvési 
idejű anyákhoz képest.

A szérum NEFA-koncentráció (ellés előtt 7 ± 3 nappal) pozitív össze-
függést adott a vérvételt megelőző 7 napon belüli fekvési idő relatív 

szórásával. Tehát minél változékonyabb volt a fekvési idő, annál 
nagyobb volt a szérum NEFA-értéke, azaz az energiahiány. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a tehén ellés előtti pihe-
nési ideje és annak időbeli állandósága összefügg az ellés előtti 
szérum NEFA-értékkel (az energiahiány mértékével) és a borjak 
túlélésével az elléskor. 

1. táblázat 
A halvaszületések (halva született, vagy az ellést követően 

24 órán belül elpusztult borjú) arányának alakulása az állományok, 
az ellések száma, az ellés lefolyása, az állománysűrűség 

és az évszak függvényében holstein tejelő tehénben

 Halva születések aránya

Állomány 

1. állomány 4,2

2. állomány 5,3

3. állomány 4,7

Vemhesség hossza 

 255-269 nap 8,1

 270-283 nap 1,7

 284-297 nap 2,6

Ellések száma 

 Előhasi üsző 5,3

 Egyszer vagy többször ellett 4,4

Nehézellés (magzat mérete vagy fekvése miatt) 

 Igen 22,8a

 Nem 1,8b

Állománysűrűség 7±3 nappal ellés előtt 

 <100%

 4,9

 >100%

 3,2

Sántasági pontszám 14±3 nappal ellés előtt

 1. normál járású tehén 4,7

 2. közepes mértékű sántaság 5,3

 3. súlyos sántaság 4,8

Évszak 

 Ősz 3,6

 Tél 6,3

 Tavasz 5,2

 Nyár 3,1

A különböző betűjelek szignifikáns eltérést jeleznek (P≤ 0,05)

Az ellés utáni hipokalcémia melegágya 
a halvaszületésnek. Normál ellés és vitális borjú 
a Narivo Kft.-nél (fotó: Orosz, 2015) 
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2. táblázat 
A sántasági pontszámnak, az évszaknak, a kondíciópontnak, a NEFA-nak, a halva születések számának és 

a hipokalcémiának az eloszlása holstein tejelő tehénben

  Előhasi üszők Egyszer vagy többször ellett tehenek

Sántasági pontszám 14±3 nappal ellés előtt összesen 397 üsző összesen 647 tehén

 1. normál járású tehén 391 518

 2. közepes mértékű sántaság 2 92

 3. súlyos sántaság 4 37

Kondíciópont összesen 397 üsző összesen 647 tehén

 ≤2,75 2 24

 3,0-3,5 357 415

 ≥3,75 38 208

 Átlagos kondíciópont (14±3 nappal ellés előtt) 3,37 3,50

Mérési eredmények  

 NEFA 7±3 nappal ellés előtt (µEq/L) 314 308

 NEFA 14±3 nappal ellés előtt (µEq/L) 283a 241b

 Halvaszületések aránya 5,3% 4,4%

 Hipokalcémia aránya (<2 mmol/L) 20,1%a 41,5%b

A különböző betűjelek szignifikáns eltérést jeleznek (P≤ 0,05)

3. táblázat 
A fekvési idő átlaga és relatív szórása (CV%) a kondíciópont, a NEFA-érték és a hipokalcémia eloszlása 

a halvaszületések és az ellések számának függvényében

 Előhasi Egyszer vagy többször 
 üszők ellett tehenek

  Volt Nem volt Volt Nem volt 
  halvaszületés halvaszületés halvaszületés halvaszületés

 Átlagos fekvési idő 7 nappal ellés előtt (perc/nap) 570±35b 625±25a 716±28b 762±12a

 A fekvési idő relatív szórása (CV%) 7 nappal ellés előtt (perc/nap) 0,18a 0,14b 0,14a 0,11b

 Átlagos kondíciópont (14±3 nappal ellés előtt) 3,33 3,39 3,49 3,50

 NEFA 7±3 nappal ellés előtt (µEq/L) 314 299 416a 313b

 NEFA 14±3 nappal ellés előtt (µEq/L) 280 264 326a 241b

 Hipokalcémia aránya (<2 mmol/L) % 45,4a 18,7b 56,7a 33,6b

A különböző betűjelek szignifikáns eltérést jeleznek (P≤ 0,05)

Az eredmények azt mutatják, hogy az ellés előtt álló teheneket és üszőket lefekvésre és pihenésre ösztönző tényezők javítása több élve születést 

eredményezhet és kedvezőbb energiastátuszt ellés után. Ezért a szárazon álló tehenek környezetét is meg kell vizsgálni, ha egy állományban 

magas a halvaszületések előfordulása, vagy jelentős az energiahiányos tehenek aránya.

Forrás: B. T. Menichetti, J. M. Piñeiro,1 A. A. Barragan, A. E. Relling, A. Garcia-Guerra, és G. M. Schuenemann (2020): Association of prepartum 

lying time with nonesterified fatty acids and stillbirth in prepartum dairy heifers and cows. J. Dairy Sci. 103:11782–11794

Dr. Orosz Szilvia z



2022. január 10

A tejtermelés hazánkban

A hazai tejtermelési és sajttermelési, illetve 
-fogyasztási adatok megfelelő helyre tétele 
céljából hasznos, ha tudjuk, mekkora is a 
hazai termelés, és milyen e számok viszonya 
a világ más országaihoz hasonlítva. 

A hazai tehéntejtermelés a KSH adatai szerint 
(2021) 1.961,4 millió liter volt 2020-ban. A 
KSH adatbázisában a 2020-as juhtejtermelési 
adat meglehetősen túlbecsült (1,5691 millió 
liter), ennek reális mennyisége a Magyar Juh- 
és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület 
nyilvántartása szerint nem érte el a 650 ezer 
liter mennyiséget sem. A KSH 2020-as kecs-
ketejtermelésre vonatkozó országos adata 
közelebb lehetett a valósághoz (2,977,7 millió 
liter), amelyből a fenti Egyesület több mint 
706 ezer liter mennyiséget koordinált, a többi 
szétszórt gazdaságokban termelődik meg.

A legnépszerűbb tejfélék

A tejtermelés és -fogyasztás többnyire néhány fajra épül. A FAO 
Statistical Database 2019 (2021) adatai szerint meglehetősen nagy 
különbségek voltak az öt legnépszerűbb tejféleség fogyasztásában 
fajonként. A legszélesebb körben fogyasztott tej a tehéntej (715 millió 
tonna), a bivalytej (133 millió tonna), a kecsketej (19 millió tonna), a 
juhtej (10,5 millió tonna) és a tevetej (3,1 millió tonna).

A statisztikai adatok szerint néhány ország tehéntejtermelése megle-
hetősen domináns szerepet játszik az összes termelésen belül. Ezen 
országok közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok 99 millió tonnás 
termeléssel, amelyet India követ 90 millió tonnás termeléssel. A sor-
rendben a következő országok még a top tízes csoportba tartoznak: 
Brazília (35 millió tonna), Németország (33 millió tonna), Kína (32 millió 
tonna), Oroszország (31 millió tonna), Franciaország (24 millió tonna), 
Új-Zéland (21 millió tonna), Kolumbia (21 millió tonna) és Törökország 
(20 millió tonna).

A bivaly a 2. helyen áll a rangsorban. A világ bivalytejtermelése 2019-
ben elérte a 133 millió tonnát. A FAO 2019-es adatai alapján India (92 
millió tonna) termelése kiemelkedik a többi közül, amit Pakisztán követ 
(34 millió tonna). A legtöbb tejet termelő 10 ország többi tagjai messze 
elmaradnak ezen adatoktól: Kína (2,9 millió tonna), Egyiptom (2,1 millió 
tonna), Nepál (1,3 millió tonna), Olaszország (249 ezer tonna), Mianmar 
(204 ezer tonna), Irán (128 ezer tonna), Indonézia (85 ezer tonna), 
Törökország (79 ezer tonna).

A kecske a 3. legfontosabb tejelő állatfaj. A kecsketej össztermelése 
elérte a 19 millió tonnát 2019-ben. A kecskefaj esetében is India (5,4 

millió tonna) vezette a rangsort, amit Banglades (2,7 millió tonna) és 
Szudán (1,1 millió tonna) követett. Az első tíz, legtöbb kecsketejet ter-
melő közé tartozó további hét ország termelése lényegesen elmaradt 
ezek adataitól: Pakisztán (940 ezer tonna), Franciaország (656 ezer 
tonna), Törökország (577 ezer tonna), Spanyolország (535 ezer tonna), 
Dél-Szudán (460 ezer tonna), Niger (391 ezer tonna), Hollandia (386 
ezer tonna). 

A juh a negyedik legnépszerűbb tejtermelő állat. A FAO fent hivatkozott 
adatbázisa (2021) szerint 2019-ben a világ juhtejtermelése mintegy 
10,5 millió tonna volt. A top tíz ország rangsorát Törökország (1,5 millió 
tonna) vezette, Kína (1,1 millió tonna) volt a második, Görögország (944 
ezer tonna) pedig a harmadik helyen. Őket követte a rangsorban Szíria 
(574 ezer tonna), Spanyolország (563 ezer tonna), Olaszország (493 ezer 
tonna), Románia (425 ezer tonna), Algéria (421 ezer tonna), Szudán (415 
ezer tonna), és Szomália (395 ezer tonna).

A teve az ötödik legnépszerűbb tejtermelő állat. A világ tevetejtermelése 
2019-ben (FAO, 2021) elérte a 3,1 millió tonnát. A tíz legtöbb tevetejet 
termelő ország között az afrikaiak domináltak: Kenya (1,1 millió tonna), 
Szomália (958 ezer tonna), Mali (270 ezer tonna), Etiópia (178 ezer 
tonna), Szaúd-Arábia (135 ezer tonna), Niger (110 ezer tonna), Szudán 
(62 ezer tonna), az Egyesült Arab Emírségek (54 ezer tonna), Csád (31 
ezer tonna) és Mauritánia (26 ezer tonna).

A világ főbb sajttermelési adatai 

A sajt kivételes feldolgozott tejtermék, amelynek története sok ezer évre 
megy vissza, hiszen elég csak arra gondolnunk, hogy a népszerű, juh-
tejből készült kashkaval sajtot már a római királyság idejében is élvezeti 
cikként fogyasztották. 

A sajt: a termelést és a fogyasztást 
befolyásoló tényezők
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Az elmúlt évtizedekben intenzíven nőtt a világon előállított sajt mennyi-
sége, amelyből az alábbiakban csak a tehéntejből készült sajtféleségek 
mennyiségét emeljük ki – meghatározóan azért, mert a többi tejféleség-
ből készített hazai sajtféleségek mennyisége a tehéntejből készítetthez 
képest elenyésző. 

A 2020-as sajttermelés 22.651.606 tonna mennyiséget ért el világszin-
ten (Forrás: Statista, 2022; USDA), ami több mint 2% emelkedést jelen-
tett 2019-hez képest. Az EU-27 állította elő 2020-ban is a legtöbb sajtot 
(10.350.000 tonna – 48,77%), és az USA volt a rangsor második helyén 
(6.000.000 tonna – 28,27%), Oroszország a harmadik (1.035.000 tonna 
– 4,88%). Brazília foglalta el a negyedik (750.000 tonna – 3,53%), 
Kanada pedig az ötödik helyet (510.000 tonna – 2,40%). Utánuk a 
rangsorban Argentína (488.000 tonna – 2,3%), Mexikó (455.000 tonna – 
2,14%), Ausztrália (385.000 tonna – 1,81%), Új-Zéland (350.000 tonna 
– 1,65%) következett, és tizedikként Kína (283.000 tonna – 1,33%) 
zárta a sort.

A fenti adatokhoz képest Magyarország 2020. évi tehénsajttermelése 
93.677 tonna mennyiséget tett ki, ami a 2019. évhez (85.751 tonna) 
képest jelentős előrelépésnek számít.

1. táblázat: Az egy főre jutó, legtöbb sajtot termelő országok (2020)

  Összes 
Sorszám Ország sajttermelés Kg/fő/év
  (tonna) 
1. Új-Zéland 325.000 66,311

2. Dánia 369.100 63,748

3. Csehország 568.577 53,572

4. Hollandia 771.941 44,747

5. Írország 191.400 39,407

6. Izland 12.060 34,158

7. Németország 2.740.582 33,122

8. Észtország 40.500 30,702

9. Franciaország 1.886.044 28,026

10. Ausztria 219.096 24,790

11. Svájc 206.336 24,295

12. Litvánia 82.891 29,596

13. Uruguay 80.200 22,875

14. Olaszország 1.253.842 20,746

15. Görögország 220.100 20,440

16. Lengyelország 744.044 19,359

17. Belorusz 175.679 18,535

18. Lettország 35.160 18,258

19. Finnország 99.126 17,964

20. USA 5.584.857 17,039

29. Magyarország 93.082 9,526

Forrás: https://www.atlasbig.com/en-gb/countries-by-cheese-production

Amennyiben az egy főre vetített sajttermelést vizsgáljuk, egészen más 
sorrendhez jutunk, amelyben az összes mennyiséget tekintve „kis” 
sajttermelő országok lényegesen nagyobb értéket értek el a 2020-as 
adatok alapján (1. táblázat). A bemutatott adatok szerint a legnagyobb 
termelő USA csak a huszadik a listán, a második legnagyobb termelő, 

Németország pedig a hetedik. A nagy sajttermelőként nyilvántartott 
Franciaország csak a kilencedik, Olaszország a tizennegyedik, és 
Görögország a tizenötödik a sorban. Az egy főre jutó sajttermelésben 
valójában a kis országok vannak a lista elején, amelyből Csehország 
előkelő helye meglepő, de Izland és a balti országok értékei is. 

Sajtexport adatokból

Természetesen a sajt kiváló importcikk, és egyes esetekben még stra-
tégiai élelmiszernek is számít. Elegendő csak azt megemlíteni, hogy az 
USA piacára termelő Olaszországra (és persze az EU-ra) kivetett 25%-
os extra vám csaknem bedöntötte az olasz tejágazatot, igaz, ebben a 
juhtejből készült sajtok voltak a leginkább érintettek. A 2. táblázatban 
a legnagyobb sajtexportot bonyolító országok bevételeit foglaltuk össze. 

2. táblázat: A 15 legnagyobb sajtexportáló ország (2020)

Sorszám Ország
 Érték milliárd % az összesen

  USA $-ban belül
1 Németország 4,8 14,6

2 Hollandia 4,2 12,9

3 Olaszország 3,6 10,9

4 Franciaország 3,5 10,7

5 USA 1,61 4,9

6 Dánia 1,6 4,9

7 Új-Zéland 1,3 4,0

8 Írország 1,2 3,6

9 Belorusz 1,0 3,2

10 Belgium 0,9601 2,9

11 Lengyelország 0,9232 2,8

12 Egyesült Királyság 0,8396 2,6

13 Ausztria 0,7276 2,2

14 Svájc 0,7082 2,2

15 Ausztrália 0,6651 2,0

Forrás: https://www.worldstopexports.com/cheese-exports-country/

A világ sajtexportjának értéke 2020-ban 32,8 milliárd USA dollár volt, 
amely 22,9%-kal haladta meg a 2016. évi értéket (26,7 milliárd USA 
dollár). Az öt legnagyobb exportőr a teljes érték 54%-át is elérte, sőt, 
Európa adta a teljes exportösszeg 83,5%-át.

A magyarországi sajtexport mennyiségében és értékében is jelentős 
mértékben növekedett 2015 és 2019 között (Forrás: KSH, 2020). 
A mennyiség 20.995 tonnáról (2015) 36.904 tonnára emelkedett (2019), 
ami értékében 86.396.000 €-ról 150.246.000 €-ra történő növekedést 
eredményezett. 

Ezzel szemben az országba érkező sajt és túró mennyisége messze 
meghaladta az exportadatokat. A fenti időszakban a beérkezett meny-
nyiség 47.660 tonnáról 66.931 tonnára nőtt. Ennek értéke 155.469.000 
€-ról 226.991.000 €-ra nőtt ebben az időszakban.

A fenti adatok azt mutatják, hogy a kivitelünk importhoz viszonyí-
tott aránya a mennyiséget tekintve 44,05%-ról 55,14%-ra emelke-
dett az adott időszakban. Ezzel párhuzamosan értékében 55,57%-ról 
66,19%-ra tudott emelkedni.
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A sajtfogyasztás adataiból

A világon több mint 1800-féle sajtot gyárta-
nak, minden országnak és régiónak megvan-
nak a saját kedvelt sajtjai. Ezek ismertetése 
nem tartozik ezen elemzés céljai közé.

Érdekes módon a világ legnagyobb sajtterme-
lő országaiban az egy főre jutó sajtfogyasztás 
folyamatosan emelkedett az elmúlt években 
(3. táblázat), az adatok nem tekinthetőek 
túlságosan magasnak, azonban az EU-28 
együttes adata sok mindent elfed. 

A 2017-es adatok szerint Dánia (28,1 kg), 
Izland (27,7 kg), Finnország (27,3 kg), 
Franciaország (27,2 kg), Ciprus (26,7 kg), 
Németország (24,7 kg), Svájc (22,2 kg), 
Hollandia (21,6 kg), Olaszország (21,5 kg) 
és Ausztria (21,1 kg) volt az első tíz legtöbb 
sajtot fogyasztó ország. (Forrás: https://www.
worldatlas.com/articles/countries-who-con-
sume-the-most-cheese.html)

3. táblázat: Az egy főre jutó sajtfogyasztás változása 
a fontosabb országokban 

(Forrás: USDA – CLAL, 2021)

Év
 Egy főre jutó sajtfogyasztás 

 (kg/fő/év)

Ország 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU-28 17,87 17,83 18,18 18,31 18,31 18,39

USA 16,05 16,65 16,90 17,35 17,48 17,37

Kanada 11,52 12,59 13,72 14,48 14,41 14,31

Ausztrália 11,28 11,33 11,84 11,77 11,78 11,96

Oroszország 7,18 7,36 7,84 8,23 8,44 9,04

Új-Zéland 8,88 9,01 8,51 8,01 7,94 7,88

Ukrajna 4,10 4,18 4,23 4,47 4,66 5,03

Dél-Korea 2,70 2,67 3,11 3,03 3,24 3,63

Kína 0,24 0,25 0,25 0,27 0,28 0,29

Magyarország sajtfogyasztását 
befolyásoló tényezők

Bármennyire is a legegészségesebb élelmiszerek közé tartozik a sajt 
(bár ezt a sótartalma miatt többen vitatják), a hazai fogyasztás inkább 
a világ középmezőnyébe tartozik. A továbbiakban választ igyekszünk 
találni arra, hogy milyen tényezők és milyen mértékben voltak hatás-
sal a hazai lakosság sajtfogyasztási adataira. A vizsgálathoz a KSH 
vonatkozó adatait használtuk fel, az egyes évekre vonatkozó kigyűjté-
sek eltérő KSH-elemzésből származnak, ezért fellelhető némi eltérés 
az egyes vizsgált tényezők adatai között. 

A vizsgált időszak első éveiben a sajtadatok a túró és a tejkonzerv, vala-
mint a tejpor fogyasztási adatait is magukba foglalták, ez is indokolja az 
egyes táblázatokban bemutatott adatok eltéréseit. Az utóbbi években a 
sajt címszó alatt csak a sajt és a túró szerepel. 

A fogyasztást számos tényező befolyásolja, de ezek közül talán a jöve-
delmi viszonyok a legerősebbek. Az 1. ábrán összefoglaltuk a jövedelmi 
viszonyok szerinti fogyasztási adatokat. Az egyértelműen látszik az ada-
tokból, hogy bár az egy főre jutó átlagos fogyasztás 2010-2019 között 
35%-kal emelkedett, mégis a jövedelmi osztályok között minden évben 
jelentős volt az eltérés. A legalacsonyabb és a legmagasabb ötöd között 
ez az eltérés az 50%-ot is csaknem meghaladta, minden vizsgált évben. 
Tekintettel arra, hogy az egyes régiók jelentős hatással vannak az ott élő 
lakosság fogyasztási adataira, a régiók szerinti eltérések bemutatására 
szerkesztettük meg a 2. ábrát. Ezen ábrán a régiók hatásai mellett az 
évhatások is nyomon követhetőek. Érdekes módon a budapesti adatok 
mellett a dél-alföldi, a közép-magyarországi és a dél-dunántúli adatok 
egyfajta előnyösebb helyzetet mutattak, amelyek közül a budapestiek 
és a közép-magyarországiak számítanak egyértelműen indokoltnak, míg 
a dél-dunántúliak kevésbé. A közép- és észak-dunántúli, valamint az 
észak-magyarországi régiók adatai egyaránt elmaradtak az előbbiektől.
Sokan úgy gondolnák, hogy a vidéki lakosság, amely közelebb van 
a sajtelőállítás helyéhez, előnyösebb helyzetben van az egy főre jutó 
sajtfogyasztást tekintve, azonban ennek a fordítottja bizonyul igaznak 
(4. táblázat). 

Érdekes módon a fővárosi átlagfogyasztás 2010-ben még nagymér-
tékben elmaradt a városok fogyasztási adataitól, amelyeket 2015-re 
„ért utol”, és a rá következő években hagyott le. A megyei jogú váro-
sok kategóriában érdekes módon a 2017. évi, míg az egyéb városok 
kategóriában a 2018. évi adatokban jelent meg egyféle visszaesés. 
Ezzel szemben a községek és az országos átlag fogyasztási adataiban 
a növekedés folyamatosnak bizonyult, még ha annak nagysága évente 
eltérő is volt. 
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Ezzel együtt a 2019-es adatokat tekintve a fővárosi fogyasztás 1,6 
kg-mal, a megyei jogú városok fogyasztási adata 1,3 kg-mal múlta felül 
az országos átlagadatot. Ezzel szemben az egyéb városok 0,7 kg-mal, 
míg a községek adata 1,0 kg-mal maradt el az országos átlagtól.

4. táblázat: Az egy főre jutó sajtfogyasztás változása 
településnagyság szerint (kg/fő/év)

(Forrás: KSH STADAT, 2020 – saját kigyűjtés)

  Megyei  Egyéb  Országos
Év Főváros jogú  városok Községek átlag
  városok  

2010 5,6 7,2 6,9 5,4 5,6

2015 8,6 8,6 6,7 5,8 7,1

2016 9,2 8,7 7,2 6,5 7,6

2017 9,2 7,8 7,4 6,8 7,6

2018 9,1 9,1 7,1 7,5 7,9

2019 10,0 9,7 7,7 7,4 8,4

Azt szokták mondani, hogy a nők általában egészségtudatosabban 
táplálkoznak, és sokkal inkább kötődnek a sajtfogyasztáshoz, mint 
a férfiak. Nos, a vizsgálati adataik ezt az általánosságban terjedő 
megfigyelést alátámasztották. Minden vizsgált évben a nők átlagos 
fogyasztása lényegesen magasabb volt a férfiak adatainál. Mindkét 
nem esetében folyamatos emelkedést figyelhettünk meg, mégis a nők 
előnye 2010-ben még 1,5 kg volt, majd a következő években 0,6-0,7 kg 
között változott a vizsgált években. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a nők 
fogyasztási adatai javították, ugyanakkor a férfiak adatai  rontották az 
országos átlagértékeket (5. táblázat). 
  
5. táblázat: Az egy főre jutó éves sajt/túró/tejkonzerv/tejporfogyasztás 

nem és kor szerint (kg/fő/év) 
(Forrás: KSH STADAT, 2021 – saját kigyűjtés)

Évek Országos Férfiak Nők 65 év 65 év 
 átlag   alatt felett

2010 8,5 7,5 9,0 8,4 8,6

2015 11,5 11,1 11,7 11,2 11,7

2016 12,0 11,6 12,2 11,9 12,0

2017 11,7 11,3 12,0 12,0 11,5

2018 13,0 12,6 13,3 12,6 13,4

2019 14,2 13,3 14,7 15,0 13,3

Külön érdekessége ennek a táblázatnak, hogy a 65 év alatti és afeletti 
korosztály fogyasztási adatai közötti eltéréseket is szemlélteti. Ez a 
kettéosztás nem hozott egyértelmű és tendenciális adatokat, mert 2017-
ben és 2019-ben a 65 év alattiak fogyasztása bizonyult magasabbnak, 
míg a többi évben ez fordítva volt. 

Amennyiben a fenti kormegosztást több osztályra bontjuk, akkor 
láthatjuk meg valójában a különböző korcsoportok sajtfogyasztási 
adataiban meglévő eltéréseket (6. táblázat). Különösen szembetűnő 
a 25 év alattiak átlagnál alacsonyabb fogyasztási adata. Az is szem-
betűnő, hogy a korral fokozatosan emelkedik az átlagos sajtfogyasz-
tás értéke, és minden évben a 65 év feletti korosztály adata volt a 
legmagasabb. 

6. táblázat: Az egy főre jutó éves sajt/túró/tejkonzerv/tejporfogyasztás 
megoszlása korcsoport szerint (kg/fő/év) 

(Forrás: KSH STADAT, 2021 – saját kigyűjtés)

 Országos 25 25-54 55-64 65
Év átlag évesnél éves éves éves és
  fiatalabb   idősebb

2010 5,6 4,9 4,9 6,8 7,3
2015 7,1 5,4 6,1 8,4 9,6
2016 7,6 6,0 6,8 8,4 10,0
2017 7,6 5,6 7,0 8,5 9,4
2018 7,9 5,8 6,8 9,3 10,6
2019 8,4 6,3 7,4 9,2 11,3

Általában a sajtfogyasztási adatok az iskolai végzettség emelkedésével 
párhuzamosan növekednek (7. táblázat). Igaz, a vizsgált éveket alapul 
véve minden képzettségi kategória esetében megfigyelhető volt egy 
emelkedő tendencia, mégis az országos átlagadatok kialakulására az 
alapfokú vagy iskolai végzettség nélküli kategória erőteljes negatív 
hatással volt. A középfokú végzettség még érettségi nélkül is emelte a 
sajtfogyasztás átlagadatait, amelyek az érettségi és a felsőfokú végzett-
ség esetében jelentős mértékben tovább emelkedtek. 

7. táblázat: Az egy főre jutó éves sajt/túró/tejkonzerv/tejporfogyasztás 
megoszlása iskolai végzettség szerint (kg/fő/év) 

(Forrás: KSH STADAT, 2021 – saját kigyűjtés)

                                   Iskolai végzettség
 Országos Alapfokú Középfokú Középfokú Felsőfokú
ÉV átlag vagy nincs érettségi érettségivel
  iskolai nélkül
  végzettsége     

2010 5,6 4,4 5,2 6,5 8,5
2015 7,1 5,2 7,0 7,6 8,3
2016 7,6 5,7 7,0 8,4 8,9
2017 7,6 6,8 6,9 7,9 8,6
2018 7,9 6,8 7,0 8,4 9,2
2019 8,4 6,6 7,5 8,8 10,0

Következtetések

Nemcsak a sajttermelés, de az egy főre jutó éves fogyasztási ada-
tok is növekedtek az elmúlt években a világ más országaiban és 
Magyarországon is. Vannak a világ tej- és sajttermelésében vezető, 
helyenként domináló országok, de vannak olyan országok, sőt több 
országra kiterjedő régiók, ahol a tej és a sajt nem tartozik a mindennapi 
élelmiszerek közé.

Magyarország nem tartozik a jelentős sajttermelő országok közé, sőt 
termelésben és fogyasztásban is inkább valahol a középmezőnyben 
helyezkedik el az országok rangsorában. A hazai sajtfogyasztás jelentős 
mértékben emelkedett 2010 és 2019 között, de értéke messze van az 
EU-szinten ajánlott mértéktől. 

A sajtfogyasztást számos tényező befolyásolja, amelyek közül a jöve-
delem és a fogyasztó lakhelye szerinti régió, a lakhelyt adó település 
nagysága, a fogyasztó neme (nő vagy férfi), a fogyasztó kora és iskolai 
végzettsége a meghatározó hatások.

Kukovics Sándor z
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Japán- és a Sárga-tenger között 
húzódó Koreai-félsziget déli részén 
fekvő országhoz sok apró sziget tarto-

zik. A félsziget keleti és középső részén hegy-
ségek vannak. A keleti oldalon futó Thebek-
hegység vízválasztóként is funkcionál, aktív 
vulkánok nincsenek, a földrengések is ritkák.
Az ország legmagasabb csúcsa, az 1950 m 
magas Halla-hegy a Csedzsu-szigeten emel-
kedik, amely egy vulkanikus képződmény, 
de a félsziget stabil. Dél-Korea fontosabb 
folyói a Naktong, amely a leghosszabb, 523 
kilométeres; a Han folyó, amely Szöul városát 
szeli ketté; valamint a Kum.

Korea a mérsékelt övben fekszik. Az éghaj-
lat tengermelléki helyzete ellenére erősen 
kontinentális, monszunhatással. A forró és 
párás nyarakat hideg és száraz telek követik, 
különösen a magas hegyekben sok hó esik. 
A déli part éghajlata szubtrópusi jellegű, 
a telek enyhébbek, nyáron azonban nincs 
különbség a két országrész hőmérséklete 
között. Az ázsiai monszun hatására a nyár 
közepe csapadékos. A déli partot nyár végén 
tájfunok sújthatják.

Dél-Korea nagyon sűrűn lakott ország. 
A magas hegyvidékek miatt csak a terület 
kb. 30%-át művelik, és itt zsúfolódik össze 
a lakosság mintegy fele, délen és nyugaton.

Korea területén a legenda szerint Kidzsa 
király i. e. 1100 körül alapította az első 
dinasztiát. Koreát külső hatások főleg Kína 
felől érték. Onnan érkeztek a vallási és egyéb 
áramlatok. A japánok 1910-ben annektálták 
Koreát, és a második világháború idején az 
ország gazdaságát katonai céljaik szolgála-
tába állították.

1945-ben az országot a megszálló szovjet, 
illetve amerikai csapatok a 38. szélességi kör 
mentén kettéosztották. 1948-ban kikiáltották 
a független Észak-Koreai, illetve a Dél-Koreai 
Köztársaságot. A két Korea között 1950-ben 
kitört, és 1953-ig tartott a koreai háború, 

amely a mai napig nem zárult le, a két fél 
technikailag továbbra is hadban áll egymással.

A felek a tartós béke fenntartása érdeké-
ben diplomáciai tárgyalásokat folytatnak, és 
gazdasági fejlesztéseket hajtanak végre, sőt 
korábban közös olimpia megrendezésére tet-
tek lépéseket, de 2009-ben viszonyuk ismét 
elmérgesedett, mert Észak rakétákat telepí-
tett a határ menti területekre.

Dél-Korea védelmi rendszere elsődlegesen 
arra rendezkedett be, hogy Észak-Korea eset-
leges támadása ellen védje az országot. 
Emiatt kötelező a sorkatonai szolgálat minden 
egészséges, 20 és 30 év közötti, legalább 
általános iskolát végzett férfinak. A szolgálati 
idő 21-24 hónap.

Dél-Korea a koreai háborút követően a 
kelet-ázsiai térség, sőt a világ egyik legsze-
gényebb országa volt. Nemzetközi segélyek és 
kölcsönök révén, valamint exportra építő gaz-
daságpolitikájának köszönhetően néhány évti-
zed alatt az ázsiai tigrisek közé került. Az évi 
1725 milliárd dolláros GDP 60,9%-át az ipar 
adja, a mezőgazdaság aránya csupán 1,9%.

Az ország iparát a nehézipari ágazatok jellem-
zik, mint például a petrolkémiai ipar vagy a 
hajógyártás, de fontos szerepe van az autó-
iparnak vagy az elektronikának is. Több koreai 
vállalat világszerte ismert, pl. a Samsung, az 
LG vagy a Hyundai. A mezőgazdaság jelentő-
sége az ipar fejlődésével egyre csökkent, fő 
növényük, jó termésátlaggal, a rizs. Jelentős 
a tengeri halászat, de ma már az élelmi-
szer-szükséglet 70%-át importból fedezik.

A 21. században a legnagyobb kihívást az 
elöregedő lakosság, a rugalmatlan munka-
erőpiac és az exporttól való függés jelenti. 

A tejtermelést tekintve Dél-Korea alapvető-
en eltér az egyik legutóbbi lapszámunkban 
elemzett Pakisztánétól, az ázsiai országok 
között a másik végletet képviseli, ami röviden 

a precízen megtervezett, a higiéniai köve-
telményeket maximálisan szem előtt tartó 
tejtermeléssel és a magas fokú gépesítéssel 
jellemezhető. Mindezt úgy sikerült elérni, 
hogy a koreai tejtermelés igazából 1902-ben 
kezdődött, amikor egy francia pap 20 tehenet 
vitt be az országba, bár nem lehet kizárni, 
hogy az ország területén ezt az állatfajt már 
az ókorban is hasznosították.

1961-ben Park elnök felismerte a tejtermékek-
nek a lakosság (főleg a gyerekek és a fiatalok) 
élelmiszer-ellátásában betöltött, rendkívül fon-
tos szerepét, és beindította a tejtermelés nagy-
szabású fejlesztési tervét. Ennek keretében több 
tízmillió dolláros nagyságrendben tenyészüsző-
ket és tenyészbika-spermát, valamint fejőgépe-
ket és tejfeldolgozó berendezéseket importáltak 
Új-Zélandról, Dániából, az USA-ból és néhány 
más, fejlett tejiparral rendelkező országból. 
A tejtermelés fejlesztésének állami támogatása 
gyakorlatilag a mai napig tart. Jórészt ennek 
hatására Dél-Korea szarvasmarha-állománya 
mára 1,9 millió főre szaporodott, ebből 400 
ezer a többségében holstein tejtermelő fajta, 
és 1,5 millió a húsmarhák száma. A tejhasznú 
állomány túlnyomó részét a holstein fajta és 
annak átkeresztezett változatai alkotják. A hús-
hasznú állományban viszont a hanwoo fajta az 
uralkodó, amely egy helyi fajta és európai fajták 
keresztezése révén jött létre.

Az ország tejelőállományát 2010-ben súlyos 
veszteség érte, mivel a száj- és körömfájás-
járvány hatására a teljes létszámnak mintegy 
8 százalékát ki kellett selejtezni, sőt a meg-
mentett tehenek hozama is erősen leapadt. 
A járvány következményeit az elmúlt 10 
évben sikerült felszámolni, és az állomány 
létszáma, valamint az éves tejkibocsátás 
mennyisége elérte, sőt meghaladta a 2010 
előtti szintet. Az évenkénti, enyhe szezonális 
túltermelést a kormány a tejporgyártással 
igyekszik levezetni. Az ország tejtermék-ki-
bocsátása a legutóbbi 3 év átlagában kereken 
kétmillió tonnát tett ki, és ennél valamivel 
többet, mintegy 2,2 millió tonnát hoztak be 

Dél-Korea tejgazdasága
A Koreai Köztársaság, hétköznapi nevén Dél-Korea ország Kelet-Ázsiában, a Koreai-

félsziget déli részén. Területe 100.210 km2, lakossága 52 millió. Fővárosa a 2018-ban 9,67 
millió lakosú Szöul, a világ egyik legnagyobb városa. A lakosság szerkezetében egy különös 
jelenség tapasztalható, mivel az egyfős háztartások száma a legmagasabb, 39%, a kétfős 

háztartások pedig 23,1%-ot tesznek ki. A népesség fele a fővárosi területen belül él.

A
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külföldről. A legnagyobb beszállítók Ausztrália 
és Új-Zéland, illetve az EU-tagországok.

Az egy főre jutó tejfogyasztás jelenleg évi 80 
kg körül alakul, de enyhén csökkenő tenden-
ciát mutat, ami a népszaporulat alakulásával 
függ össze. Dél-Korea ugyanis a legnagyobb 
népsűrűségű országok közé tartozik, és a 
mezőgazdasági termelésre alkalmatlan terüle-
tek magas aránya tovább növeli a zsúfoltságot. 
Ugyanakkor a népszaporulati (termékenységi) 
ráta nem éri el a családonkénti egy főt, ami 
2060-ig a 0-14 év közötti, azaz a legtöbb tej-
terméket fogyasztó és jelenleg 6,43 millió főt 
számláló korosztálynak közel felére csökke-
nését vetíti előre. Az általános iskolák jelenleg 
csak 5,5 százalékkal részesednek az országos 
tejfogyasztásból.

A termeléshez a kormány minden feltételt 
(istállózás, fejőrobotok kedvezményes beszer-
zése, termelési folyamatok gépesítése, állat-
orvosi ellátás stb.) magas színvonalon biztosít 
az országban működő, mintegy 6.100 tejter-
melő gazdaság számára. Az egy telepre jutó 
tehénlétszám átlagosan 67 főt tesz ki. Ennek 
alapján a koreai termelők által előállított tej a 
legmagasabb minőségi követelményeknek is 
megfelel. Ugyanakkor a teljes állomány takar-
mányszükségletét az ország nem képes saját 
határain belül előállítani, mivel a rendelkezésre 
álló földterületen még a gabonaszükségletet 
sem tudják teljes egészében megtermelni. 
A 2020/21. gazdasági évben Dél-Korea a tel- 
jes (tej- és húshasznosítású) szarvasmarha- 
állomány számára 21 millió tonna keverék-
takarmányt biztosított, amelynek mintegy 
75 százalékát importból kellett beszerezni. 
A keveréktakarmányok legfontosabb kompo-
nense a kukorica és a búza.

A megtermelt tejnek több mint 70 százalékát 
ivótej formájában fogyasztják el. A legutóbbi 
egy-két évtizedben viszont előtérbe kerültek 

a feldolgozott tejtermékek, amelyek közül a 
dél-koreaiak a legnagyobb mennyiségben a 
joghurtokat és a joghurtitalokat, valamint a 
sajtokat, az édesített termékeket és a vajat 
fogyasztják. 2020-ban az ország tejfeldolgozó 
vállalatai mintegy 571.000 tonna joghurtot és 
fermentált tejterméket állítottak elő. Sajtokból 
évente 35.000 tonnát állítanak elő, további 
130.000 tonnát pedig importból szereznek be 
(210 millió dollár körüli összértékben). A sajt-
fogyasztás az országban az utóbbi 10 évben 
közel a háromszorosára nőtt, de még mindig 
nem éri el az egy főre jutó 4 kg-ot. Érdekes 
módon a koreai lakosság vajból is viszonylag 
keveset (egy főre számítva mintegy 2 kg-ot) 
fogyaszt. Jelentős még a tejpor gyártása, 
amely 2020-ban 11.500 tonnát tett ki, és ezt 
még 25.000 tonna importtal is kiegészítették. 
Az ország éves tejimportja magában foglal 
még 6.500 tonna vajat, 35.000 tonna savóport 
és 8.000 tonna jégkrémet is.

Dél-Koreában legnépszerűbb a „sárga 
sajt”, a cheddar, szeletelve szendvicsekben, a 
mozzarellát ízesítve pizzában is fogyasztják, de 
kedvelik a brie és a kékpenészes sajtokat és a 
kemény, félkemény sajtfajtákat is.

 

Tény, hogy a régi időkben a királyi család és 
a nemesek sok sajtot fogyasztottak főtt étele-
ikben, amint ezt a koreai történelmet ismerő 
emberek tudják. Ez az élelmiszer-kultúra az 
északi nomádoktól származik.
 
A Szöultól délre fekvő kisváros, Imsil „Sajtfajták 
Parkjában” bemutatják és népszerűsítik a sajt-

féléket és azok gyártását. A fenti képen látható 
kemény, félkemény és lágy sajtok gyártását 
is bemutatják, és a látogatók ott az üzletben 
bármelyiket meg is vásárolhatják. Az alacsony 
sajtfogyasztás ellenére azt hirdetik, hogy a 
koreaiak szeretik a világ sajtfajtáit, bizonyos 
más fajtákat maguk is készítenek. Sajátosak a 
labda-, rúd- és pogácsaalakú nemzeti formák. 
Egyes ázsiai országok sajtóhírei szerint a kore-
ai fiatalok körében „valóságos őrületet” váltot-
tak ki a sajtlabdák, amelyek tulajdonképpen 
nyúlós rizstésztába göngyölt, sült sajtok, ezek 
ízesítőanyagai azonban egyáltalán nem szok-
ványosak. Imsilben az 1960-as évek második 
felétől alakították ki a sajtüzemeket, közben 
tanulmányutakon elsajátították a francia és 
olasz gyártási technológiákat.

A sajtlabdák változatos, többféle ízesítését 
használják főtt ételeik fűszerezésére, rizs-
köretekbe és csirkehúsételekbe. Kedvelik a 
sokféle fűszerrel ízesített sajtokat, a sajtlab-
dákat és a mozzarellát is édesítik.

Összegezve: Dél-Korea tejgazdasága nem 
hasonlít Ázsia nagyrészt legeltető nomád szar-
vasmarha-tartásához. A jó sajttejet adó jersey 
fajtát és keresztezéseit modern tehenészetek-
ben tartják. A modern feldolgozási technológiát 
is beszerezték a világ fejlett tejipari országa-
iból. Az alacsony, egy főre jutó fogyasztási 
adatok ellenére az import tejtermékek aránya 
magas, mert az ország mezőgazdasági adott-
ságai nem teszik lehetővé a tejtermelés olyan 
mértékű növelését, hogy fedezzék a saját 
fogyasztást. Kevés a termőképes földterület, az 
élelmezésben fő termék a rizs, ezért az abrak-
takarmány nagy részét is behozatalból pótolják.

A több mint ötvenmillió fogyasztót csak jelen-
tős tejtermékimporttal tudják kielégíteni, a 
világ minden részéből.

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Sajtválaszték a dél-koreai Theme Parkból Sajtlabda-mánia Dél-Koreában

Kedvelt a cheddar, a sárga sajt
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Miként tudnád meghatározni a tejipari szak-
képzés szellemiségét?

A csermajori tejipari szakiskola jogelődjét a 
kiegyezés utáni, virágzásnak indult mezőgazda-
sági és élelmiszeripari fellendülés idején, 1889-
ben alapították, a Sárvár melletti Láncpusztán, 
ahonnan 1929 őszén került át Csermajorba. 
Működésének 125 éve alatt annyi szakmai 
hagyomány, érték és tudás halmozódott fel, 
hogy a 20. század 1930-as éveitől az intéz-
mény már nemcsak egy iskola volt a sok kiváló 
magyar szakoktatási intézmény közül, hanem a 
magyar tejipart létrehozó és azt nemzetközileg 
is méltán elismertté tevő szakemberek alma 
matere, a tejesek emblematikus helye, hazánk 
egyik jelentős kulturális kincse lett.

A múltunkból fakad a jelenünk, és csak arra épülhet a jövőnk! Az 
iskola tanári kara a szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozások alatt 
a kötelezően előírt tananyag átadása mellett mindig arra törekedett, 
hogy a mondanivalóját a szakmaszeretet és a szakmai alázat hassa át. 
A tanulók nagyon szerették a szakismeretek színes előadási módjait, a 
figyelemlekötő és nagyon leegyszerűsített, gyakran humoros magya-
rázatokat, az életre felkészítő jó tanácsokat.

Életutam főbb fejlődési csomópontjai: 
– 1962–66 között 4 évet töltöttem el az akkori kiváló Csermajori 

Tejipari Technikumban tanulóként.
– 50 évvel ezelőtt, 1972-ben kezdtem meg szakoktatói tevékenysége-

met Csermajorban, a 14 éves „tejes” tanulók képzésével.

– 1998-ban a Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemmel együttműködve az élel-
miszeripari szakoktatás területén először 
Csermajorban indult el, az AIFSZ (Akkreditált 
Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés) kere-
tében, az élelmiszeripari érettségire épülő 
élelmiszeripari menedzserképzés.

– A 2008-as nyugdíjazásom után 6 évig fog-
lalkoztam a kialakuló kézműves sajtkészítés 
szakmai alapjainak megismertetésével.

– Tagja vagyok a Magyar Sajtlovagrendnek, 
és rendszeresen publikálok a Tejgazdasági 
Szemle szakmai folyóiratban.

Hogyan indult el szakmai pályafutásod?

1948-ban születtem Zalaegerszegen, közalkal-
mazotti családban nőttem fel. Apám munkahelyi 

és vezetői helytállása egész életpályámra kihatott. Általános iskolai 
tanéveimet Lenti, majd Celldömölk iskoláiban töltöttem mindvégig 
jeles, majd kitűnő előmenetellel. Elsősorban a kémia és a történelem 
érdekelt. Szerencsésnek mondhatom magam, mert kiváló pedagó-
gusok tanítottak és neveltek a tudás iránti érdeklődésre és a munka 
szeretetére. Ők máig is példaképeim.

Középiskolai tanulmányaimat a Csermajori Tejipari Technikumban 
végeztem 1962 és 1966 között. A technikumok a XX. század köze-
pének legkiválóbb középfokú szakképző intézményei voltak a szak-
képzés minden ágazatában. Mai értelemben is nagyon sokat kellett 
tanulni, hiszen a negyedik tanév befejezése után a növendékeknek 
az érettségi vizsgát és a technikusi képesítővizsgát is le kellett tenni! 

50 éve a tejipar szolgálatában
(Portrébeszélgetés Somogyi Imrével, 

a csermajori tejesek nemzedékeinek nevelőjével)
Somogyi Imre pályája, szakmai életútja szorosan illeszkedik a szakmai berkekben sokak 

által a tejesek Sárospatakjának nevezett Csermajorhoz. Tanulóként itt kezdte „tejes” 
pályáját, felsőfokú tanulmányait, valamint a gyakornoki éveit leszámítva mindvégig itt 

dolgozott, amíg az iskola szakképzést folytatott. Az intézményben 2014-ig folyt az oktatás, 
ekkor lett 125 éves az alma mater. Innentől kezdve napjainkig a Tejgazdasági Szemle 

szakmai folyóirat hasábjain keresztül tradicionális és részben már elfelejtett, főleg kézműves 
sajtok készítésének kutatásával, felelevenítésével tartja ébren egykor végzett diákjaiban 

a régi magyar sajtkészítői hagyományokat, melyek fontos részét jelentik az egyetemes magyar 
sajtkultúrának, és megszívlelendők ma is. A tejfeldolgozás szakmai oktatásának 

a megrendelője a magyar tejgazdaság és a tejipar volt. Ahogy változtak az idők, vele együtt 
változtak a gazdasági és gazdaságpolitikai tényezők, melyek alapvetően befolyásolták, és 

maga után vonták a szakképzési célok változását is. Ez legtöbbször pozitívan hatott 
a szakképzés fejlődésére, de akadt példa az ellenkezőjére is. Somogyi Imre 50 éves pályája 

során mindkét folyamattal találkozott.

Somogyi Imre
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Intézményünk képzésének hallatlan erőssége volt a szerves 
kémia, a szakmai kémia, az élelmiszeripari mikrobiológia, 
valamint természetesen a tejipari technológia, a tejtermékek 
gyártásának gyakorlata és a laboratóriumi gyakorlat, beleért-
ve a tejtermékek minőség-ellenőrzését is. Az iskolában min-
den pedagógusunk a maximumot követelte tőlünk, de meg 
is adtak hozzá minden segítséget, melyeket a kor műszaki 
és technikai színvonala lehetővé tett. Végül különleges öröm 
is megkoronázta tanulmányaim befejezését: az 1966-os 
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt megnyerve, elnyer-
tem a Szakma Kiváló Technikusa címet. (Akkor még nem gon-
doltam, hogy néhány évtized múlva a saját tanítványaimmal 
érek el majd hasonló sikereket, éveken keresztül.)

Hogy folytattad tanulmányaidat a csermajori évek után?

A sikeres csermajori évek szakmailag és emberileg is 
megérlelték bennem azt a gondolatot, hogy mindenképpen 
„tejes” szeretnék lenni, a cseri tejesek különösen összetartó 
világában. Továbbtanulni is nagyon szerettem volna, mert 
ambíciót éreztem, s az oktatási kormányzat az akkori, egyéb-
ként nehéz magyar viszonyok között is sokat segített a nem 
éppen jó anyagi körülmények közül érkező, de tehetséges 
fiatalok továbbtanulásában (kedvező kollégiumi ellátás, tanulmányi 
és társadalmi ösztöndíjak…). Így kerültem Mosonmagyaróvárra az 
Agrártudományi Egyetemre, ahol már hallgató koromban bekapcso-
lódtam a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet kutatói munkájába. 
Dr. Pulay Gábor intézetigazgató olyan erősen „megfertőzött” lelkes 
kutatói és oktatói munkásságával, hogy ennek eredményeként örökre 
elköteleződtem a tejipari szakoktatással.

Az egyetem elvégzése után 2 évet a Noszlopi Béke Termelőszövetkezetben 
dolgoztam állattenyésztő agronómusként. Az itt szerzett tejtermelői 
és nyerstejminőség-javítói tapasztalataimnak sok hasznát vettem a 
későbbi oktatói munkámban.

Hogyan kerültél Csermajorba a Tejipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézetbe a mezőgazdasági-állattenyésztői 
munkahelyedről?

Matócza Zsigmond, a csermajori iskola igazgatója keresett meg, hogy 
megüresedett az intézményben egy szakoktatói állás, és ismerve 
korábbi előéletemet, rám gondolt annak betöltésénél. Házasságkötés 
előtt álltam. Mi tagadás, az álláshely is vonzott, a feleségemnek 
is állást kínáltak, na meg a szolgálati lakás! Hamar döntöttünk. Az 
1972/73-as tanévet már Csermajorban kezdtük.

Hogyan teltek az első évek? Voltak-e kezdeti nehézségeid?

Boldogan és kíváncsian néztünk a pályakezdés elé. Először is össze-
házasodtunk Zsuzsával. Ő egyébként számviteli szakember, aki mint 
gondos családanya mindig biztos hátteret jelentett a munkamániás 
férjének, akinél bizony sorrendiségben a munkahelyi helytállás nem 
egyszer megelőzte a családi feladatokat. Ma már tudom, hogy túl 
sok időt töltöttem tanulóim között, de ez akkor még nem tűnt fel, a 
külvilágtól viszonylagosan elzárt tanulóifjúságunk körében, sőt ez a 
bizonyos összezártság életre szóló barátságokat alakított ki, melyek 
ma is tartanak. 

Az akkori iskolavezetés sokat segített. Hamarosan két leánygyer-
mekkel ajándékozott meg a Sors, akikből az idők teljével mérnököket 
neveltünk.

Az 1970-es évek szocialista magyar közoktatásában a pályakezdő 
tanárok különböző társadalmi feladatokat is szép számmal kaptak, s 
ez alól Csermajor sem volt kivétel. 1974-től 1982-ig az ifjúsági szerve-
zet vezetésével is megbíztak. Minden dolognak azonban legalább két 
oldala van, sőt Cserben talán több is. Ha leszámítjuk a mozgalom köte-
lező velejáróit (úgymint a szocialista nevelési elvek, a szervezeti élet 
kialakítása, munkaversenyek szervezése, társadalmi munkák stb.), a 
többi tevékenység mind a tanulóifjúság életkörülményeit tette benső-
ségessé, emberibbé. Így a klubmozgalom, a különböző szakmai és 
közismereti érdeklődési körök, az iskola megyeszerte híres GIGANTUM 
zenekarának negyedszázados működése, honvédelmi versenyek, 
lövészklub, énekkar, országos hírű repülőgép-modellező szakkör, 
sportkörök. Bizony, ez a többrétű szervező- és operatív munka több 
pedagógust is lekötött volna. Én csak összefogtam e tevékenységeket, 
az effektív működtetést a tanulóim végezték. Így aztán közéletileg úgy 
be lettek oltva, hogy későbbi életük során, alapos szakmai tudással 
felvértezve könnyebben jutottak előre a munkahelyi ranglétrán, és 
szép karriert futottak be többen is (üzemvezetők, főmérnökök, válla- 
latigazgatók, vezérigazgatók, intézetvezetők, kutatók, egyetemi taná-
rok lettek). Persze azt is meg kell jegyezni, hogy Cserben könnyebb 
volt a mozgósítás bármely versenyre vagy akcióra, hiszen a tanulók 
kb. 80%-a ún. távollakó volt, tehát kollégista, kiknek fejében nem a 
hazautazás motoszkált, hanem az, hogyan töltsük el hasznosan és 
vidáman a tanuláson kívüli szabadidőt, melynek közös emlékei egy 
életre összetartozóvá formáltak bennünket.

Hogyan érintett benneteket a 70-es évtized, mely köztudottan a 
magyar tejipar felfutási időszaka volt?

Bizony ez kitüntetett időszak volt a tejipar történetében. Egymás után 
létesültek a kor topkategóriás technológiáit alkalmazó tejfeldolgozó 

A Magyar Sajtlovagrend tagjaként aktív részt vállal a sajtkultúra 
színvonalának emelésében
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és sajtüzemek. Büszkeségünk volt a Kelet-Budapesti Tejüzem, mely 
átlagosan is napi félmillió liter tejet dolgozott fel, de képes volt napi 1 
millió liter tej feldolgozására is. Persze a megnövekedett feldolgozóka-
pacitáshoz nem állt rendelkezésre megfelelő számú szakmunkás, illet-
ve a középvezetői feladatokhoz hiányoztak a jól képzett technikusok. 
Ekkor iskolánk mind a tejtermékgyártó szakmunkás, mind a tejipari 
technikus képzés területén felvállalta a központi képzési programok, 
tantervek és tankönyvek elkészítésének oroszlánrészét. Különösen 
sokat dolgozott szakmai munkaközösségünk a Földművelésügyi 
Minisztérium irányításával az ötéves tejipari technikusi képzés szak-
mai elméleti és gyakorlati követelményeinek, vizsgakövetelményeinek 
megalkotásában. Emellett 9 megyei tejipari vállalatnál a felnőttképzés 
keretében kétéves tejtermékgyártó szakmunkásképző tanfolyamokat 
is szerveztünk, a képzéseket ellenőriztük, sőt részt vettünk a szakmai 
képesítő vizsgákon is. Nagy idők voltak! A valóságban is folyt a gyárt-
mány-, gyártás- és gyárfejlesztés folyamata, szélesedett a szakoso-
dás, a koncentrálás és a vállalatok közötti kooperáció is.

Aztán új szelek kezdtek fújni országunk kül- és belpolitikai 
életében, növekedett az eladósodásunk, törésvonalak alakultak 
ki az addig szinte megingathatatlan szocialista táboron belül, 
reformmozgalmak jöttek létre, egyre erősödött az ellenzék, egyre 
jobban látszott az addig kétpólusú világ megszűnése, erősödtek 
a konvergenciaelméletek, stb. Érintették mindezek az iskola 
képzési céljait?

Változatlanul állítom ma is, hogy a 80-as 90-es évek legkorszerűbb 
képzési modellje az ötéves időtartamú, nappali tagozatos tejipari 
technikusi képzés volt – persze az akkori időknek megfelelően. 
Intézményünk az utolsó szalmaszálig küzdött a fennmaradásáért. Ez 
volt szerintem a legszakosabb szakképzés az 1980-as évek végén. 
Aztán eljárt az idő efelett is.

A 80-as évek végén válaszút elé került a tejipari szakképzés 
is. Merre tovább? Még jobban megfelelni a tejipar követelmé-
nyeinek, azaz fokozni a specializálódást? Vagy felkészíteni a 
tanulókat az egész életen át történő tanulásra, könnyen váltani a 
szakmacsoportokon belül, és jobban alkalmazkodni a munkaerő-
piaci igényekhez, csökkentve ezáltal az egyre növekvő munka-
nélküliséget? Melyik utat választottátok ti?

Sokat töprengtünk a kérdésen. Mivel a magyar tejipar sokáig 
első és szakmailag egyik vezető középfokú oktatási intézmé-
nye voltunk, a tejipari vállalatok folyamatosan anyagilag is jól 
megtámogattak bennünket, ezért a speciálisan tejes oktatási 
formát választottuk képzési célunknak. Más intézmények az ún. 
világbanki modellt választották, és az élet őket igazolta. Végül 
mi is rákényszerültünk erre a képzési modellre. Ebben a képzési 
rendszerben a középfokú szakképzésben részt vevő tanuló az 
első 2 évben (9-10. osztály) szakmai orientációs képzésben 
részesül, majd a 11-12. osztályban szakmacsoportos alapkép-
zést kap, végül az érettségi vizsga után következik a szakképző 
szakasz, egy vagy két tanévvel. (13., ill. 14. osztály.)

Mi a szakképző évfolyamokon középfokú tejipari technikus 
képzést folytattunk, vagy az AIFSZ keretében felsőfokú élelmi-
szeripari menedzsereket képeztünk. Ez utóbbit a Szegedi JATE 
ellenőrzése és együttműködése segítségével. Ezt a képzési 
formát az élelmiszeripari szakoktatáson belül mi valósítottuk 

meg elsőként 1998-ban.

Aztán jött 1989, azaz a rendszerváltás! Hogyan hatott ez a több 
éves folyamat az intézmény beiskolázási tevékenységére és egy-
általán az intézmény működésére, fenntarthatóságára?

Nagyon nehéz évek követték a sokak által euforikusnak megélt 1989-
es évet! A saját, szaktanári véleményem szerint a tejipari középfokú 
szakoktatás innentől kezdve lassú, de biztos hanyatlásnak indult. 
A különböző szakmai és politikai érdekcsoportok engedték, hogy az 
európai színvonalat képviselő, sőt több esetben azt megelőző, igaz, 
viszonylag drágán termelő magyar mezőgazdaságot és annak termé-
nyeit feldolgozó élelmiszeripart soha nem látott módon tönkretegyék. 
Az elhamarkodott, kapkodó privatizáció sok esetben nem a magyar 
érdekeket szolgálta, hanem az új, külföldi tulajdonosét, aki legtöbbször 
csak piacot akart venni, s nem termelőüzemet működtetni, pláne nem 
fejleszteni azokat. Így aztán sok üzem lerombolásra került, depók-
ká, raktárakká váltak, a szakemberek meg munkanélküliek lettek. 
Csodálkozik még valaki, hogy ezek után nem szívesen jelentkeztek 
Csermajorba továbbtanulni?

De hogyan alakultak a képzés további lehetséges útjai a tejipari 
középfokú képzés fellegvárában, melyben újra erősen kivetted a 
részed?

A csökkenő beiskolázási létszámot az ún. hozzáadott érték növelé-
sével igyekeztünk ellensúlyozni. Mindig is „hozott anyagból” dolgoz-
tunk, de most aztán igazán bele kellett adni apait-anyait! Különösen 
a szakmai munkaközösség jeleskedett. 1988-tól 2008-ig, 20 éven 
keresztül sorozatban értünk el kiváló országos tanulmányi sikereket. 
Ez idő alatt az élelmiszeripari szakközépiskolák Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyén (OSZTV) négy alkalommal első helyezést, öt 
alkalommal második helyezést, háromszor pedig harmadik helyezést 
értünk el. Olyan tanév is volt, hogy az országos döntőre behívott 30 
tanuló közül 7 csermajori diák volt (1997). Emellett hoztuk az 1-3. 
helyezéseket az SZKTV versenyekről is (Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyek a végzős tejtermékgyártó szakmunkásoknak). A SZÉTV 
versenyeken is két alkalommal a harmadikak lettünk (2006, 2007 
– Szakközépiskolai Érettségi Tantárgyak Versenye, mely szintén 
országos méretű volt).

A Sajtoskálon rendezett sajtversenyek állandó résztvevője
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Ilyen tanulmányi eredmények tükrében nézve, mégis hogyan 
kerültetek a felszámoláshoz közeli állapotba?

Hosszú história ez, a rendszerváltás utáni több oktatási kormányzat 
közös felelősségét látom benne. Pedig a jó színvonalú képzéshez 
szinte minden adva volt, hasonlóan az 1930-as évekhez: 
• Volt egy 500 kh-nál nagyobb takarmánytermelő gazdaságunk.
• Rendelkeztünk egy holstein-fríz tejelő tehénállománnyal, amely 

folyamatosan biztosítani tudta a Tanüzem tejalapanyag-szükségle-
tét.

• Korszerű központi gépi fejőrendszer állt a termelés szolgálatában, 
és ehhez a kezelőszemélyzet is adott volt.

• Saját tulajdonban állt egy napi 5000 liter tejet sajttá és más tejter-
mékekké feldolgozó Tanüzem, a szükséges szakoktatói létszámmal 
és kisegítő személyzettel!

Csakhogy „túl drágán” működött a rendszer!!! Évente 10 millió Ft-tal ki 
kellett egészíteni a Tanüzem költségvetését! De mi ez összehasonlítva 
egy 9 éve nem használt, fizikailag és erkölcsileg egyre kopottabb, 
rozsdásodásra ítélt üzem állapotához képest? Hát ennyire gazdag ez 
az ország, hogy mindezt megengedhetjük? A XX. sz. világégései köz-
ben mindkét világháborút képes volt túlélni az iskola, és vele együtt 
a Tanüzeme is!

2014 szeptemberében, az ünnepélyes 125. tanévnyitón nagy ígéretek 
és fogadalmak hangzottak el az iskolánkkal és a tejipari középfokú 
képzéssel kapcsolatban, melyet a jelen lévő államtitkár személyesen 
is megerősített. És hol tartunk most? „Csermajorban átmenetileg 
szünetel az oktatás!”

Persze közben a magyar mezőgazdaság fokozatosan leépült, a kor-
szerű mezőgazdasági technikát alkalmazó nagyüzemeket darabokra 
szedte szét a kellően át nem gondolt, sokszor még önös érdekeket 
is kiszolgáló privatizáció, amely a termőterületek jó részét az akkor 
már tapasztalatokkal és tradíciókkal nem rendelkező kisparaszti gaz-
daságoknak juttatta vissza, vagy a nyerészkedéssel foglalkozó, menő 
ügyvédek segítségével a későbbi magyar multik számára gyűjtögette 
össze, s ezáltal a falvak munkanélküli táborát növelte. A hazai élel-
miszeripar meg csak kullogott az események után, sorra zártak be a 
tejüzemek, vagy kerültek külföldi cégek kezébe, melyektől biztosítékot 
a további működtetésükhöz nem garantált senki sem!

Csakhogy a magyar gazdák és állattartók egy részének hagyomá-
nyos mentalitása most is hozott újdonságot, kreativitást, túlélési 
lehetőséget.

Ahogy ugyanis kezdtek megszűnni az állami és szövetkezeti tejüze-
mek, sajtüzemek, egyre több tej maradt bizonytalanságra, feldol-
gozatlanságra ítélve. Egyre többen nem kis kockázatot vállalva, 
kezdetleges eszközökkel kezdték feldolgozni a kis- vagy közepes 
gazdaságukban megtermelt felesleges tejet. Az 1990-es évek elején 
főleg tehéntejből, majd juh- és egyre inkább kecsketejből készítették 
kezdetben a friss sajtjaikat, aztán megpróbálkoztak a komolyabb 
szakismereteket és gyakorlatot igénylő félkemény, illetve kemény 
sajtok készítésével is. Többen külföldi, főleg olasz, holland és francia 
sajtmestereknél is tanultak, majd hazatérve vállalkozásba kezdtek. Pl. 
Sándor Tamás bükki sajtkészítő és gasztronómus, vagy Nagy László 
Egerben. Többek között az ő kezdeményezésükre indult el – vagy 
elevenedett meg újra – a magyar kézműves sajtkészítő szakma.

E kézműves sajtkészítők OKJ-s szakmai képzését karolta fel Csermajor 
a felnőtt szakképzés keretében. Örülök, hogy az akkor ugyan már nem 
önálló csermajori iskola igazgatónője, Wellner Andrea 2009-ben rám 
bízta e képzés szervezését, a szakmai elméleti oktatást és a vizsgáz-
tatás teendőinek végrehajtását is.

Számomra ez a Sors által adatott jutalomjátékká vált. Ezek a fiatal 
és középkorú hallgatók olyan ambíciókkal álltak hozzá a tanuláshoz, 
melyeket a nappali tagozatos tanulóknál csak ritkán tapasztaltam 
pályám során. A napi 8 órás foglalkozások az esték folyamán észre-
vétlenül 10-12 órássá váltak. 6 éven át foglalkoztam ezzel a kézműves 
nemzedékkel, akikkel a kapcsolatom ma is mindennapos, és örülök 
az általuk elért hazai és nemzetközi sikereknek. A nálunk sokkal 
fejlettebb tejipari kultúrával rendelkező országokban már évszázadok 
óta jól együtt él a nagyüzemi és a kézműves sajtkészítés. Van ennek 
jövője nálunk is!

2011-ben még részt vettem a magyar prémium kategóriás tejtermé-
kek követelményeinek kidolgozásában. Utána még Kecskeméten az 
Agrárkamara szervezésében az Izsáki sajtüzemben segítettem a sajt-
üzem dolgozóinak és a Homokhátság kezdő sajtkészítőinek szakmai 
felkészítését (2014).

Ezután viszont már csak a Magyar Sajtlovagrend ren-
dezvényein és sajtfesztiválokon szerepeltem. 2017 
óta a Tejgazdasági Szemle szakmai folyóiratban írok 
rendszeresen, főleg a régi magyar kézműves sajtok 
bemutatásával kapcsolatos cikkeket, emlékeztetve 
minden érdeklődőt az egykori magyar sajtkultúrára.

Nyugdíjasként a Somló hegyen lévő szőlőnket 
művelem, feleségemmel ketten végezve minden 
szőlőművelési munkát és kézműves borászati tevé-
kenységet.

Tanítványaim szeretete vesz körül, sokszor keres-
nek fel problémáikkal, és szívesen segítem őket. 
Tudásom, tapasztalatom bennük él tovább.

Beregszászi Miklós zA sajtos közösség zászlóvivője (a sorban balra az első)
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Bevezetés

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

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

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

A kolosztrum a borjú életében a legfontosabb táplálék

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

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

A borjú antitestek nélkül születik, ezért a kolosztrumban lévő ellenanya-
gok alkotják a születés utáni első hetekben a borjú védekezőrendszerét, 
mielőtt beindulna a borjú saját immunglobulin-termelése. A kolosztrum 
jelentős mértékben befolyásolja a borjú egészségét és testtömeg-gyara-
podását a születést követő első hónapok során. Az erre irányuló kísérletek 

azt találták, hogy az optimális kolosztrumkezelés és a későbbi magasabb 
tejhozam között közvetlen összefüggés van, a kolosztrum tőgyfejlődésre 
és későbbi tejhozamra gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően.

Termelési és gazdasági hatások

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

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

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

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

Az optimális kolosztrumkezelés 
a termelésben is sikereket eredményez

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

NEM MINDEN ARANY FÉNYLIK –
A PROFESSZIONÁLIS KOLOSZTRUMKEZELÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI
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A gazdasági többlethaszon mértékét abból a szemszögből is meg kell 
vizsgálni, hogy a kolosztrumkezelés optimalizálásához szükséges 
befektetés az állomány szintjén minimális. A felnevelés költsége 
körülbelül 1350 EUR üszőnként (Clausen 2014.), a professzionális 
kolosztrumkezeléshez szükséges befektetés ennek mindössze 0,5%-a 
(4. ábra).

Összefoglalás

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

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

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

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

Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnereinek 
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nemcsak kiemelkedő minőségű 
tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, borjúitató 
automatával, higiénikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, 
ketrecekkel stb. is ellátjuk a tejelőtelepeket. Az általunk forgalmazott 
gépekhez, berendezésekhez teljes körű szervizhálózatot és alkatrész-el-
látottságot biztosítunk.

Forrás: Trouw Nutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina 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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A hatéves múltra visszatekintő Magyar Tej Termelői szervezet 
vezetőjét, Lukács Lászlót kérdezem arról: miként jött létre, hogy 
alakult meg a termelői szervezet? 

2015-ben Istvánfalvi Miklóssal – a Tej Terméktanács jelenlegi 
elnökével – folytattunk egy beszélgetést arról, hogy az akkori piaci 
helyzet okán (nagyon alacsony felvásárlási árak voltak jellemzőek) 
tenni kellene valamit, ami segítené a tejtermelők boldogulását. Arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy 4 termelői csoport összefogásával 
megalakítunk egy termelői szervezetet, ami közösen vitt tejértékesí-
tési tárgyalásokon próbálja majd érvényesíteni a termelői érdekeket. 
2016-ban a miniszteri elismertetés után jogilag is készen álltunk 
arra, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket. 2017-ben léptek 
életbe az első, közösen kitárgyalt szerződések. Most már többéves 
tapasztalattal rendelkezünk, és folytatjuk az akkor elkezdett munkát.

A szervezet megalakításával a tej értékesítéséhez szükséges 
alkupozíció elérésének lehetősége megteremtődött. Milyen 
mennyiségű tejet kell értékesíteni a szervezetnek ahhoz, hogy 
komoly tárgyalópartnernek tekintsék a felvásárlók?

Azt gondolom, hogy ez nem feltétlen mennyiségi kérdés. Vannak 
feldolgozók, akikkel 5-10 millió literes, kis-közepes tejtermelői 
csomagokról tárgyalunk, és vannak, akiknél 70-80 millió liter tej 
megfelelő áron történő értékesítése a tét. Sokkal inkább fontos, hogy 
nyilvánvaló legyen a termelők egységes fellépése, a hasonló piaci 
helyzetértékelés és a közel azonos szerződéses kondíciók elérése. 

A termelői szervezet az elmúlt hat évben sikeresen tevékenyke-
dett, kivívta a tejtermelő közösség elismerését? 

Nyilván ezt maguktól a tejtermelőktől kellene kérdezni, ebben ők 
tudnak hitelesen véleményt adni. Én azt tapasztalom, hogy azok, 
akik hisznek az együttműködésben, és aktívan közreműködnek a 
termelői szervezet tevékenységében, nem bánták meg, hogy belép-
tek a tagok sorába. Erre talán a legjobb visszacsatolás az, hogy a 
többéves működésünk alatt folyamatosan bővült a szervezet, sőt 
más tejtermelői kezdeményezések is indultak a példánkat követve. 

Adott-e a szervezet további bővítésének lehetősége?

Az alakuláskor a termelői szervezet mintegy 120 millió kg tej ter-
melését folytató termelői közösség volt. A szervezet mára mintegy 
400 millió kg tejtermelést reprezentál, ami a magyarországi tejfel-
vásárlás több mint 25%-a. Mindig szívesen vesszük, ha új tagokkal 
bővülhetünk. Aki szeretne hozzánk belépni, annak megteremtjük a 
lehetőséget.

A sikeres tevékenység feltételezi, hogy a tejtermelők a terme-
lői szervezet jóvoltából nagyobb bevételre tettek szert. Milyen 
mértékű bevételnövekedésben lehetett részük a termelőknek?

5 év átlagában nehéz egy konkrét számot mondani. Minden szer-
ződés más és más, illetve a tárgyalási eredmények is változóak. De 
nagy átlagban talán az nem áll messze a valóságtól, ha azt mond-
juk, hogy kb. 10%-os többletárbevételre tehettek szert a termelők 
azzal, hogy közösen léptek fel a feldolgozókkal folytatott tárgyalá-
sok során. Ez évenként több milliárd forintot jelenthet a közösség 
szintjén. Adatokkal inkább az támasztható alá, hogy évenként átla-
gosan 8-10 Ft-tal magasabb árszintet tudtak elérni a termelők az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által közzétett országos alapár 
átlagához képest. 

A feldolgozók az eltelt időszakban a lefolytatott tárgyalá-
sok jóvoltából egy kiegyensúlyozott, egyenrangú partnerségi 
viszonyt alakítottak ki a termelők szervezetével, van még tenni-
való ezen a területen?

Természetesen mindig lehet fejlődni. Így van ez ebben a vonat-
kozásban is. Vannak feldolgozók, akik hamarabb, és vannak, akik 
később fogadták el a termelők ilyen jellegű együttműködését. Mára 
azonban szerintem mindenki belátta, hogy a korrekt, egyenrangú, 
hosszútávú szerződéses viszonyok mindkét fél számára előnyösek, 
mivel a piaci változásokból adódóan jobb dolog a partnerség, mint 
az alárendelt üzleti kapcsolat. A jövőben is erre törekszünk majd, 
és a célunk továbbra is az lesz, hogy minden feldolgozóval hasonló 
ármegállapodásokat kössünk. Különbségek ne az alapárak tekin-
tetében, hanem a speciális, egyedi igényeket kielégítő kondíciók 
vonatkozásában legyenek. 

A koronavírus-járvány kirobbanásának hatásait, következ-
ményeit a hazai tejágazat szereplői eredményesen kezelik. A 
szervezet is a kölcsönös együttműködésben érdekelt. Úgy tűnik, 
hogy ezen a területen konszenzus van.

Igen. A termékpálya szereplői mintaszerű együttműködést mutattak 
a Covid gazdasági hatásainak enyhítésben. A termelői szervezet 
is partner volt akkor, amikor a feldolgozókra nagyobb teher hárult 
a hirtelen támadt piaci nehézségek miatt. Most, az inputanyagok 
beláthatatlan árrobbanása idején hasonló partnerséget várunk a 
feldolgozók és a kiskereskedelem részéről is. Minden piaci szerep-
lőnek tudomásul kell vennie, hogy a költségnövekedés következ-
ményeit nem tudják a termelők egyedül elvinni a vállukon. Meg kell 
fizetni a tej előállításának árát, különben nem lesz tej. Ez senkinek 
sem az érdeke.

Már megszokhattuk, hogy a hazai tehéntej-felvásárlás az 
utóbbi években folyamatosan emelkedik. A mostani extrém 
nehezítő körülmények közepette hogy alakul a helyzet, mire 
lehet számítani?

A tejpiaci helyzet nem egy magyarországi elszigetelt szituáció. Az 
európai piacon élünk. Az, hogy ebben az elmúlt néhány nehéz évben 

A Magyar Tej Termelői Szervezet Kft. 
tejértékesítési tapasztalatai 
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is tudott bővülni a termelés, többek között az ágazati szervezett-
ségnek, az együttműködések különböző formáinak is köszönhető. 
Ez jó alap arra, hogy optimistán tekintsünk a jövőbe, és a tavaly 
is tapasztalt EU-s szintű relatív tejhiányt a hazai termelés bővíté-
sével tudjuk az idén is ellensúlyozni. Ehhez pedig az kell, hogy az 
árszintek igazodjanak a megváltozott gazdasági környezethez. Ha 
ez megvalósul, akkor a tejtermelőkben megvan az ambíció a ter-
melésük fokozására. Ha nem, akkor sokan vágóhídra fogják hajtani 
az állataikat.

A szervezetbe tömörült termelők költségeik növekedése okán 
is a felvásárlási árak növekedését kívánják elérni, míg a feldol-
gozók az értékesítési árakat szeretnék növelni. Milyen esélyük 
van arra, hogy ezek az elképzelések megvalósuljanak?

Egyik nem megy a másik nélkül. Alapvető fontosságú azt megérteni, 
hogy a nyerstej, a tej és a tejtermékek eddig alulárazottak voltak, és 
ennek most vége kell, hogy legyen. A valós értéket kell megfizetnie 
minden piaci szereplőnek. A fogyasztóknak is, ha értékes, jó minő-
ségű, biztonságos, szavatolt, az állatjóléti és a környezetvédelmi 
elvárásoknak megfelelő tejterméket kívánnak fogyasztani. Most 
szintet kell lépni, és erre megvan a lehetőség. Ha nem tudunk ezzel 
élni, akkor az most a mi (az ágazati szereplők teljes köre) hibánk 
lesz. Az idei évre vonatkozó nyerstej-értékesítési tárgyalásainkat 
ebben a tudatban folytattuk le. Megpróbáltuk érvényesíteni a jogos 
igényeinket. Javarészben ez sikerült is. 

A takarmányárak növekedésével drasztikusan emelkedtek 
a termelési költségek, milyen mértékben vetette ez vissza a 
termelési kedvet, a tejtermelés milyen mértékű csökkentésével 
kell számolni?

Hallani olyan termelőkről, akik felszámolják a termelésüket. A 
termelői szervezetünk körében ez még talán nem jellemző, köszön-
hetően annak, hogy sikerült kedvező ármegállapodásokat kötnünk. 
Tudjuk, hogy a magas inputköltségek miatt ez nem lesz egy ered-
ményes év a számunkra, de talán a túléléshez elégséges lehet az 
elért pozíció. Remélem, hogy a piaci kereslet-kínálati egyensúlyt 
nem fogja veszélyeztetni a termelési kedv visszaesése, de ehhez 
szükség lenne többletforrásokra, ami vagy a fogyasztóktól (maga-
sabb árak formájában) vagy állami támogatásokból ered. A képlet 
egyszerű. Vagy az állami költségvetés fizet vagy a fogyasztó. 
Különben sokan abbahagyják majd a termelést, és akkor majd lehet 
inni az import tejet, feltéve, hogy nem lesz netán egy olyan gazdasá-
gi helyzet, amikor nemzetközi szinten is összeomlik az ellátási lánc. 
Pont erre láttunk példát az elmúlt két évben. Az önellátás képessége 
fontos érték. Fizetni kell érte.

Az idei év nagy próbatétele feltehetően az lesz, hogy a termék-
pálya valamennyi szereplője veszteség nélkül, eredményesen 
tud-e majd működni, kiszámíthatók maradnak-e a piaci viszo-
nyok?

Nehéz megmondani, hogy mi lesz a jövőben. Sok mindenről lehet 
elemzést végezni, de a kiszámíthatóságot, mint olyat, el lehet felej-
teni egy időre. Mi próbáltunk olyan szerződéseket kötni, amelyek 
csökkentik a piaci kockázatokat, de a gazdasági környezet olyan 
mértékben változik, hogy nehéz rá felkészülni. Az idei évet akkor 

lehet megúszni nagyobb veszteségek nélkül, ha a tejtermelők 
éves átlagban 135 Ft/kg-os árszinten tudják értékesíteni a tejet a 
feldolgozók felé. Ezt természetesen a feldolgozóknak érvényesí-
teniük kell tudni a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók felé. Ha 
ez nem következik be, akkor a piaci egyensúly borulhat, és ennek 
előre megjósolhatatlan következményei lehetnek. Senki nem lát 
most hosszú távra előre. Ezért mi is a szerződéseinket a szokásos 
kétéves időtartam helyett egyéves, határozott idejű szerződésekre 
módosítottuk. És ebben nem volt vita a feldolgozók részéről, ők is 
így látták jobbnak. 

A tejtermelő gazdák magas tejhozamra képes tejtermelő te- 
hénállománnyal rendelkeznek. A termelt tej beltartalmi érté-
ke ugyanakkor elmarad az átlagostól, és a laktációs átlag is 
kívánni valót hagy maga után. A termelőket miként lehetne 
érdekeltté tenni a kifogásolt mutatók javítására?

A magyar tejtermelés biológiai alapjai kiválóak, és a hatékonyság, 
a termelési kapacitások is fejlettek. Az EU-ban csaknem a magyar 
tejtermelők kapják a legalacsonyabb felvásárlási árat a megtermelt 
tejért, más EU-s országok összehasonlításában a 24-26. helyen 
állunk. Ha nem lennénk hatékonyak, akkor már rég összeomlott 
volna az ágazat. De ennek ellenére a magyar tejtermelés volumene 
bővült az elmúlt 15 évben. A tejtermelők okszerű gazdasági dönté-
seket hoznak. Ha a felvásárlók érdekeltek a beltartalom növelésé-
ben, akkor a felvásárlási áron keresztül tudnak erre hatással lenni. 
Az elmúlt évtizedekben inkább a mennyiség volt premizálva, és a 
beltartalmi érték nem fejeződött ki az árban. A termelői szervezeti 
együttműködésnek talán az is az egyik sikere, hogy ezen az árkép-
zési módszeren tudtunk változtatni. Ha az ipar magasabb beltartal-
mú tejet szeretne, akkor azt meg kell fizetni. A mi szerződéseink 
általában kb. 1500 Ft/kg áron értékelik a beltartalmi többletet. 
Azonban az is igaz, hogy évekbe telik a mennyiségorientált piaci 
érdekeltségből átállni a beltartalom ösztönzésére. Ez a folyamat 
szerintem most megindult, és ehhez a termelők jó partnerek lesz-
nek, igazodni fognak ehhez az igényhez is.  
  
Az új típusú termelői formáció, melyet a szervezet képvisel, 
milyen visszhangra talált a mezőgazdasági termelés többi 
ágazatában?

Minden ágazat sajátos. Biztos vannak hasonló szervezetek máshol 
is, de feltételezem, hogy azok működése az adott ágazati jellemzők-
höz igazodik inkább. 

A közös fellépés eredményeként sikerült a tejtermelők alku-
pozícióját megteremteni és folyamatosan erősíteni. Hogyan 
tovább, milyen fontosabb feladatokat kell a közeljövőben meg-
oldani?

Most jelentősebb irányváltásban nem gondolkodunk. 2022 a túl-
élésről fog szólni. Egy konszolidáltabb piaci környezetben majd fel-
vázolunk egy fejlődési pályát, ami talán a tejágazatban elért eddigi 
tapasztalatok és sikerek átültetését jelentheti majd más ágazatokra 
vonatkozóan is. Csak érjünk el odáig!

BEMI z
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fejőgumi az egyetlen olyan fejéstechnikai eszköz, amely 
direkt kontaktba kerül a tejtermelő állattal. Ez az alacsony 
bekerülési költségű eszköz nagy mértékben befolyásolhatja 

az állomány egészségét és tejtermelő képességét. Valamiért mégis 
mostohagyermekként kezeli sok gazdálkodó. Tapasztalataink alapján 
a szakma hajlamos alábecsülni a megfelelő minőségű gumi kivá-
lasztásának fontosságát, továbbá gyakran előfordul a nem megfelelő 
időben történő csere is, melynek veszélyeit az alábbiakban szeret-
ném kifejteni. 

Az ördög a részletekben rejlik. Fokozott figyelemmel kell lenni a 
fejőgumik állapotára és azok minőségére. Amennyiben nem meg-
felelő minőségű gumit választunk, vagy a fejőgumi kopottá válik, 
veszélynek tesszük ki állatainkat, és olyan pluszköltségeket generál-
hatunk, amely gazdaságunk rentabilitását negatív irányba terelheti. 
Egyértelmű korreláció mutatható ki a fejőgumi minősége, állapota 
és a tőgygyulladásos esetek gyakorisága között. Mindezeken túl az 
elhasznált fejőgumi nem képes a tökéletes vákuumszint megtartásá-
ra, ezért a nagyobb méretű zsírmolekulák egy része esetenként nem 
képes kijutni a vezikulumokból, mert a zsírgolyócskák leragadnak a 
tejutak öbleinek zugában, ahonnan csak erőteljes vákuum hatására 
haladnak a tejmedence felé.

Milyen szempontok mentén érdemes fejőgumit választani? 

A fejőgumi választásához alaposan meg kell vizsgálnunk az állo-
mányt. Fontos kritérium, hogy a fejőgumit kell az állatokhoz igazítani, 
és nem fordítva! 

Kardinális kérdés továbbá a minőség. Mindig törekedjünk arra, hogy 
fejőgumink magas minőségű alapanyagokból készüljön. A fejőgumi 
belső kialakítása is kiemelendő szempont. Gyakori jelenség a belső 
kör alapú fejőguminál az ún. bimbóbecsípődés. A kör alak a vákuum 
hatására konkáv formát vesz fel, és túl hegyes geometriai szögek 
alakulnak ki, ahol a bimbó epidermiszrétege könnyen sérülhet. Erre 
megoldást jelenthet az, ha törekszünk a háromszög alapú fejőgumik 
választására. Sokkal optimálisabb fejést eredményezhet, hiszen a 
bimbót körülölelő kialakítás a tökéletes fejés egyik kulcsa lehet. 
(L. 1. ábra)

Az elöregedett fejőgumik könnyebben elcsúsznak a kehelyben, ese-
tenként csavarodás is előfordulhat. A cserére érett gumikat elenged-
hetetlen, hogy időben felismerjük és cseréljük, hiszen diszkomfortér-
zetet keltenek a tehenekben fejéskor. A stressz hatására csökkenhet 
a tejleadás mennyisége, az időtartama pedig megsokszorozódhat. 
A régóta fennálló stresszhatás hosszú távon hatással lehet az állat 

laktációs időszakaira is, kevesebb és rosszabb minőségű tejet ered-
ményezhet a megnövekedett stresszhormonok hatására. 

Összefoglalva: a fejőgumik rendszeres cseréje sokkal gazdaságo-
sabb, mint ha hagyjuk az elöregedett gumik kártételét érvényesülni. 
Hiszen a problémák, melyeket egy elhasználódott fejőgumi okozhat 
(állatorvosi költségek, megnövekedett szomatikus sejtszám, tej-
mennyiség csökkenése, a fejési idő meghosszabbodása), hosszú 
távon sokkal több pénzbe kerülhetnek, mint a fejőgumik időközi 
cseréje. 

A rendszeres fejőgumicsere mérvadó, nem szabad diminuálni a jelen-
tőségét! A prevenció hatásos eszköz, az egyetlen megoldás a prob-
léma kézben tartására, és megoldást jelent az ellen, hogy az állatok 
termelése és komfortérzete csökkenjen. A szarvasmarha-ágazatban 
a nyereségesség kulcsa a minőségin és átgondoltan befektetett 
tőke alapjain nyugszik. A kielégítő tartási körülmények mind-mind 
jövedelmezőek a szarvasmarha és a gazdálkodó részére is. A jól és 
kényelemben tartott állatok több tejet termelnek, magasabb lesz a tej 
beltartalmi értéke, és a tehenek sokkal kevésbé lesznek fogékonyak 
olyan megbetegedésekre, melyek az állatorvosi költségeket nagyban 
megnövelnék, az állomány értékét csökkentenék. 

Paszterkó Márk – Agromilk Kft.  z

A fejőgumi jelentőségéről
A tejtermelés a mezőgazdaság nehézipara. Sokszor halljuk ezt a kifejezést, 

és tapasztalataink gyakran alá is támasztják ezen tézis helyességét. 
A tejtermelés az az üzletág, ahol minden apróság óriási következményekkel járhat. 

Nagyon könnyű első ránézésre jelentéktelennek tűnő hibákat elkövetni, 
amelyek végeredményül drasztikus költségnövekménnyel járhatnak.

A

1. ábra
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indegyik technológia célja, hogy növelje a tejtermelést és 
annak hatékonyságát, pontosabban alkalmazkodjon a dolgo-
zók és az állatok igényeihez.

A fejőrobotok alkalmazása a magyarországi tejelőtelepeken a moder-
nizáció és a munkaerőhiány miatt elkerülhetetlenné vált, ami megvál-
toztatja a tejelő tehenészeti telepek munkaerővel, takarmányozással 
és állategészségüggyel kapcsolatos igényét.

A robotok alkalmazásával a dolgozók nem nélkülözhetők, viszont az 
hatással van a munkaerőszükségletre, annak összetételére, szakmai 
felkészültségére. A jövőben olyan szakemberekre lesz szükség, akik 
gyorsan elemezni tudják a robotok által nyújtott adatokat, és a kapott 
információk tudatában alkalmasak megoldani a gyakorlatban jelent-
kező problémákat. Így a minőségi munkaerő alkalmazása a jövőben 
megkerülhetetlen. Ebben a munkában még kezdeti fázisban vagyunk, 

de a robotok alkalmazásával kulturáltabb 
munkakörülmények alakulnak ki, válto-
zik a munkaidő beosztása, növekszik a 
szabadidő, ami vonzóbbá teheti a fiatalok 
számára az állattenyésztési munkát.

Az istállókban elhelyezett fejőrobotok 
használatával a tehenészeti telepeken 
megváltozik az eddig alkalmazott takar-
mányozási technológia is. A cél, hogy 
olyan takarmányozási technológiát ala-
kítsunk ki, amely optimálisan biztosítja a 
tejelő tehenek táplálóanyag-igényeit, és 
támogatja az állomány egészségi-szapo-
rodásbiológiai állapotát. A hagyományos 
TMR takarmányozási rendszert felvált-
ja a PMR + robot takarmánykeverék 
takarmányozási technológia, amelyben a 
tömegtakarmányt és az abrak egy részét 
a jászolban vagy etetőasztalon biztosítjuk 
a teheneknek, az abrak további részét 
pedig a robot fejőállásban adjuk, alkal-
mazkodva a tejelő tehén igényeihez és a 
laktáció stádiumához. 

A tejtermelési eredményeket boxos fejőrobot alkalmazása esetében 
számos tényező meghatározza, mint pl. istállótechnológia, robotel-
helyezés, tehenek állapota, telepi menedzsment, robotbeállítások, 

A precíziós technológiák alkalmazása 
a tehenészeti telepeken

A mezőgazdaság különböző területein gyorsan terjed a robotok alkalmazása, 
ami az utóbbi években a tejelő szarvasmarhatelepeket is elérte. Az USA-ban és 
a nyugat-európai országokban ez a folyamat előrehaladott stádiumban van, és 

megfigyelhető, hogy nemcsak a fejést, hanem az egyéb munkafolyamatok elvégzését is 
robotok végzik. A fejés automatizálásánál többféle technológiát alkalmaznak. 

A fejési technológiával foglalkozó cégek ajánlanak a tehenészeti telepeknek fejő- 
és etetőrobotokat. A kisebb telepeken egyedi boxos robotok kerülnek beépítésre, míg 

a nagyobb telepekre már fejlesztés alatt vannak és működnek a robotizált fejőházak.

M
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robotlátogatás, granulált takarmánykeverék minősége stb. A takar-
mánygyártók célja olyan takarmányok fejlesztése, amelyek túl azon, 
hogy a tehenek táplálóanyag-igényeihez igazodnak, egy olyan moti-
váló faktort jelentenek, hogy a tehenek minél többször látogassák a 
fejőállásokat. 

Figyelembe kell venni a robot-takarmánykeverék fejlesztésénél, hogy 
korlátozott idő áll rendelkezésre a felvételére, ezért erre a célra egy 
granulált, ízletes és jó minőségű táp a legmegfelelőbb.

A boxos fejőrobotok eredményes alkalmazásának és a beruházás 
megtérülésének feltétele az egészséges állomány. A robotok a tehén 
egészségi és szaporodásbiológiai állapotáról rendkívül sok adatot 
nyújtanak, amelyek elemzése és alkalmazása a gyakorlatban segíti az 
állomány egészségének fenntartását és a betegségek kialakulásának 
megelőzését.

Az Agrofeed Kft. a robottakarmányozásban szerzett külföldi és hazai 
tapasztalataival segíti partnereit. Szolgáltatásaik bővítésével a szak-
tanácsadóik együttműködnek a fejőrendszereket forgalmazó cégek 
szakembereivel a takarmányozási technológia kialakításában, alkal-
mazásában és az eredmények nyomon követésében.

Az Agrofeed robot takarmányozási programjának sikerességét 
befolyásoló tényezők:

1. Takarmányozási szempontból: tömegtakarmányok minősége, PMR 
összetétele, napi etetések és feltolások száma, jászolmenedzs-
ment, robot-takarmánykeverék minősége és a robot adagolási 
beállításai 

2. Tranzíciós időszak: az előkészítő csoportban az állatok robothoz 
szoktatása 0,5 fejéssel növelheti elsősorban az elsőborjasok ellés 
utáni napi fejésszámát. Fogadóidőszakban az állatok száraza-
nyag-felvétele folyamatosan emelkedik, ezért a robottáp meny-
nyiségét a termeléstől függetlenül folyamatosan emelni kell, ezzel 
elősegítve a magas kezdeti tejtermelést.

3. Tehénkomfort: kerülni kell a zsúfoltságot, a fejőrobotokat gyártó 
cégek tesznek javaslatot az egy robotra kalkulált állatok számával. 
Amennyiben zsúfoltan vannak az állatok elhelyezve, ez elsősorban 
a rangsorban hátul levő állatok számára kedvezőtlen, akiket a 
hierarchiában előbbre levők elnyomnak, nekik a tejtermelésük, a 
kondíciójavulásuk, majd az újravemhesülésük el fog maradni tár-
saiktól. 

4. Állategészségügy: köszönhetően a fejlett technológiáknak rengeteg 
adat áll rendelkezésre az állatokról, amelyek változásának nyomon 
követése kulcsfontosságú lehet az egészséges állomány fenntartá-

sához. A körömápolás jelentősége talán még fontosabb, hisz az az 
állat, amelyik sánta, nem fogja a robotot látogatni. 

5. Telepi menedzsment: a munkafolyamatokat a csoport napi rutin-
jához kell igazítani, lehetőleg úgy, hogy a legkevésbé zavarja az 
állatokat. Kell időt szánni a termelési adatok elemzésére és nyo-
mon követésére, ezzel rövidebb idő alatt minőségibb munkát lehet 
elvégezni.

Az alábbi robottakarmányokat ajánlják partnereiknek, melyekhez rész-
letes etetési javaslatot készítenek a partnereik számára, figyelembe 
véve a telepi adottságokat. 

– VTT-5001 Robot Tejelő takarmánykeverék
– VTT-5002 Robot Tejelő takarmánykeverék
– VTT-5003 Robot Tejelő takarmánykeverék

Nagy Vencel, szarvasmarha-ágazati igazgató; 
Kósa Levente szarvasmarha-szaktanácsadó, régióvezető

Szakmai segítség és ajánlatkérés esetén keresse 
az Agrofeed csapatát!
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tej mint új energiaforrás felhasználása 
feladta a leckét első fogyasztóinak, 
mint ahogy az előző cikkben láttuk. De 

több olyan előnnyel is járt, amely összességé-
ben sikeresebbé tette élvezőit. Igaz, a felnőttek 
eleinte nem fogyaszthatták kellemetlen mel-
lékhatások nélkül, de a laktázenzimmel ren-
delkező gyermekek igen, ezzel növelve túlélési 
esélyeiket. A tej számukra állandó, kalóriában 
és tápanyagban gazdag élelemforrást jelentett. 
Úgy vélhetjük, hogy a tejtermékek fogyasztá-
sa csökkentette a csecsemőhalandóságot. A 
fermentálás széles körben való elterjedésével 
pedig a termékeny félhold területén élő első 
földművesek és állattenyésztők tömegei jutot-
tak könnyen emészthető energiaforráshoz, s 
ezzel az ez idáig elképzelhetetlen mértékű 
számbeli gyarapodás lehetőségéhez. Emiatt 
a földművelés, állattenyésztés, tejfeldolgozás 
tudásával felvértezett mezopotámiai, kis-ázsiai 
népesség fogta az állatait, vetőmagjait, átkelt a 
Boszporuszon, és elindult nyugatra és északra, 
hogy új életteret találjon Európában a helyi 
vadászó-gyűjtögető népesség nem kis bosszú-
ságára. Itt Európában állt össze először a nagy 
testű háziállatok ötösfogata, a marha, a juh, a 
kecske, a sertés és a kutya. A régebbi, szára-
zabb területeken nagyobb hangsúlyt kaptak a 
kisebb testű lábasjószágok, a juh és a kecs-
ke. Viszont a csapadékosabb, mocsarasabb 
Balkán, majd a Kárpát-medence kedvezett 
a szarvasmarhák tartásának, és az akkori-
ban még nagyobb számban szabadon kóborló 
őstulokcsordáknak köszönhetően (amellyel az 
emberiség 1627-ig bírt együtt élni) a házia-
sításuknak még egy jó darabig folyamatosan 
volt utánpótlása.

A régészeti diagnosztika fejlődése sok, eddig 
rejtett dolgot tárt föl a tejtermékek esetében 

is. Így derült fény arra, hogy több, eddig elő-
került kerámialelet is kapcsolódik a sajtkészí-
téshez. A Lengyelország területén talált 7500 
éves, a horvát tengerparton felfedezett 7000-
7200 éves egyfülű terrakotta edényeken, 
úgynevezett rhytonokon és kerámiaszűrőkön 
mutatták ki az ősi tejzsír és kazein nyomait. 
A kerámia megjelenése azt jelenti, hogy már 
melegíteni is tudták a tejet, ezzel újabb eljá-
rások is szóba jöhettek, ahhoz képest, mint 
amikor csak a frissen fejt tőgymeleg tejet 
használhatták őseink. 

A földművelésre korlátozottan alkalmas 
folyóvölgyekben a népesség növekedésével 
egyre kevesebb hely maradt a tejelő állatok 
legeltetésére, így a pásztorok egyre maga-
sabbra kényszerültek az Alpokban is, ahol 
megvetették a méltán híres svájci sajtkészí-
tés alapjait.

Ezekben az időkben alakultak ki a ma is 
uralkodó, egymástól lényeges dolgok-
ban különböző tejfeldolgozási rendszerek. 
Természetesen ezeket is befolyásolta az 
éghajlat, a tengerszint feletti magasság, s 
ezen kívül a letelepedett vagy vándorló élet-
mód és mindezen hatások végtelen számú 
keveréke. 

Európa északi és nyugati felén, a fent említett 
módon az oltóval készült sajtok készítése 
honosodott meg. A letelepült életmód miatt 
volt idő és hely sajtot érlelni. A bőséges 
tejet adó tavaszi-nyári időszak alatt elkészült 
sajtokat az élelemben szűkösebb őszi-té-
li időszakra tudták tartalékolni, egyrészt a 
hűvös hegyi legelők kalyibáiban, másrészt a 
településeken épült pincékben, s ahol erre 
lehetőség volt, barlangokban. A hűvösebb 

idők miatt itt a vaj is több ideig volt hasz-
nálható, így az is fontos eleme lett a helyi 
gasztronómiának.

A Mediterráneum melegebb térségei az extra 
kemény sajtoknak és a gyúrt sajtoknak adtak 
teret. Nem véletlen a parmezán, a pecorino, a 
manchego sajtok itteni népszerűsége, vagy a 
mozzarella és a caciocavallo rengeteg válto-
zatának elterjedése Itáliában és a Balkánon.

A Balkántól, a Kárpát-medencétől keletre 
egészen Mongóliáig és Kelet-Turkesztánig, 
a nomád népek birodalmában a kezdeti, 
neolit korban kialakult tejtermékek lettek a 
sajtgasztronómia alapkövei. A savanyított, 
fermentált tej gyorsabban készült, bőrtöm-
lőben tárolható és szállítható volt. A száraz 
éghajlaton a lecsöpögtetett joghurtból készült 
golyókat teljesen kiszárították, s zsákokban 
tárolták. Ez az étel a qurut, amely türk nyel-
veken egyszerűen azt jelenti, 'száraz'. Ezeket 
a golyókat vízben feloldva újra tápláló italt 
kapunk, és a különböző főtt húsok, raguk 
szaftjának is kiváló.

A következő lépés az emberi társadalom 
történetében az addig laza szomszédi kap-
csolatban álló neolit települések összefogá-
sa, amelyet általában egy-egy korai vallás 
katalizált, létrehozva ezzel az istenkirályokat, 
a korai birodalmakat, valamint a különböző 
istenek kolostoraihoz és templomaihoz tar-
tozó állattartó telepeket és az állatok tejét 
feldolgozó „nagyüzemeket”. A következő 
részben a bronzkorba ugrunk, és a sumér, az 
egyiptomi, a korai görög, valamint a puszták 
népének tejfeldolgozásával folytatjuk.

Bolya Gergely z

A fehér étkek elterjedése
Hány liter kutyáknak kiöntött tej, hány ételmérgezés kellett ahhoz az évezredek során, 

hogy ma elkészíthessük a legjobb sajtjainkat? Az idők során egyre több ember 
egyre több időt töltött mezőgazdasággal és állattenyésztéssel. A tejtermékek feldolgozásának 

tudását egyrészt a szomszédokkal együtt gyarapították, másrészt továbbadták 
a következő nemzedéknek, akik már ebbe születtek bele, és így egyszer csak általánossá 

vált a tejtermékek készítése. Azért használom következetesen a tejtermék kifejezést, 
mert őseink természetesen nem egy guriga ementálival vagy parmezánnal kezdték, hanem 

az egyszerűbb dolgokkal, mint az aludttej, a túró, a joghurt és az ezekből készíthető 
finomságok, mint például a Közel-Keleten közkedvelt labneh, amelyet joghurtból 

csepegtetnek le, majd golyóvá formázva tesznek fűszeres olívaolajba.

A
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Hidraulikus működtetésű

• elülső kapu

• hátulsó kapu

• dupla mellkasheveder 

• a szarvasmarha 

 munkamagasságba 

 emelése

• mandzsettás lábvég 

 emelés

• csülökalátámasztó 

 munkaasztal előre/hátra-

 jobbra/balra

• elülső vonócsörlő
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A KVK 800-1-es modell ideális megoldás a szak-

szerű munkavégzésre, az állatok gyors kezelésé-

re, lehető legkisebb stressz mellett. A hidraulikát 

meghajtó 5,5 kW-os elektromotor csupán 64 dB 

zajterhelésű. A kaloda rendkívül nagy szilárd-

ságú, masszív kialakítású a 200 kg testtömegű 

növendékektől az 1 tonnás tenyészállatok kör-

mözéséig megbízhatóan használható. Minden 

munkapozíció kitűnően megvilágított. Két körmö-

ző szakember egyszerre dolgozhat egy állaton, 

így a körmözésre szánt idő az állat rögzítésétől a 

kiengedésig 5-6 percre rövidülhet. Nagylétszámú 

tejtermelő tehenészetek részére, előbb vagy 

utóbb nélkülözhetetlen lesz ez az állat- és mun-

kaerő-kímélő, hatékony, gyors munkaeszköz.

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS PROFFESSZIONÁLIS, 
DÁN GYÁRTMÁNYÚ KVK KALODÁKBAN
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