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Támogatás a juh- és
kecsketejágazatnak
A közelmúltban a juh- és kecsketenyésztőknek kedvező döntések
születettek az Európai Parlamentben
annak eredményeként, hogy a beterjesztett magyar javaslatok mindegyikét elfogadták. Nézetazonosság
alakult ki arról, hogy szükség van
a juh- és kecsketartók helyzetének
javítására. Nem vitatták azt, hogy az
ágazat a vidék, különösen az elmaradott térségek foglalkoztatásában
kiemelt szerepet tölt be, és a természeti környezet és a táj megőrzéséhez is jelentős hozzáadott értéket ad.
Az Erdős Norbert fideszes EP-képviselő által beterjesztett javaslatok
alapján az uniós parlament felkéri a tagállamokat, hogy a tejágazati
csomag pénzügyi támogatását terjesszék ki a juh- és kecsketejtermelő
ágazatra is.
A legeltető állattartással foglalkozó gazdálkodók számára is fontos
döntés született azáltal, hogy a Magyarországon jellemző száraz és
rossz minőségű füves területeken is lehetővé válik a legeltetés engedélyezése. Ennek értelmében az agrár-környezetvédelmi kifizetéseket
a juh és kecske által használt legelőterületekre is kiterjesztik. Javaslat
hangzott el arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió jövőbeni agrárpolitikájában el kellene érni, hogy csak azok az állattenyésztők kapjanak
közvetlen támogatást, akik az adott állandó legelőn hektáronként legalább 0,2 állategység kérődzőt tartanak. Ezzel sokat lehetne javítani a
mezőgazdaságon belüli egyensúlyon az állattenyésztés javára. El kellene kerülni, hogy egy gazda akkor is megkapja az uniós támogatást,
ha a legelőjén csak az évenkénti kötelező kaszálást végzi el.
A szakmai javaslat előkészítésében jelentős szerepet játszó Dr.
Kukovics Sándor, a Juh Terméktanács ügyvezető igazgatója úgy véli,
hogy a pénzügyi támogatás kiterjesztése a juh- és kecsketejtermelő
ágazatra azért indokolt, mert a tejtermeléshez lényegesen több erőfeszítés, beruházás, odafigyelés szükséges, mint a hústermeléshez. Ez
a többletráfordítás, hasonlóképpen, mint a szarvasmarha-tejtermelés,
támogatást érdemel. A mostani döntés azt jeleni, hogy a döntéshozók
elismerik azt a többletmunkát, amivel a tejtermelés jár. Az ökológiai
védettségű területek legeltetésére azért van szükség, mert így biztosított a legelő tápanyag-visszapótlása. A legeltetés segítségével alakult
ki az ökológiai rendszer, és annak fenntartásához is szükség van erre.
A komplex ökológiai rendszer egy jól működő táplálékláncot tart fenn.
Ha ez a lánc megszakad, mint az a legeltetés kitiltása esetén történik,
fölborul az egyensúly. A döntés értelmében az agrár-környezetvédelmi
támogatásban részesülő gyepeken megkövetelik majd az állatok legeltetését, hogy az ökoszisztéma fennmaradhasson.
Beregszászi Miklós z
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Világraszóló szakmai innováció
valósult meg a szolnoki székhelyű
Bos-Plus Kft. közreműködésével
A CALF 35 fejéstechnológia a 25. Állattenyésztési Napokon, Hódmezővásárhelyen
a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj I. helyezésének elismerésében részesült.
Az új fejéstechnológia kidolgozása Richard Paul Wallace új-zélandi szakember
és Tóth Róbert, a magyar Bos-Plus Kft. ügyvezetőjének nevéhez kötődik.

A

CALF 35 fejéstechnológia a
borjú és az általa alkalmazott
maximum vákuumérték után
kapta a nevét. Az újítás révén sikerült a természetes módon történő fejés
technikáját megvalósítani, mely jelentős
hatással bír a tejtermelésben a termelési költségek csökkentésére. A „forradalmi” újítás a természet csodájának
megfigyelésén alapul, a borjú szopásának fiziológiai folyamatát követi. A CALF
35 fejéstechnológiai eljárás a gépi fejés
több mint 100 éves története után megteremtette a természetes egyensúlyi
állapotot azáltal, hogy 35 kPa tőgyalatti
vákuum mellett 36 kPa masszázserővel
végzi a fejést. A gépi fejéssel megjelent vákuumos fejési technológia nagyban megkönnyítette és felgyorsította a
fejés technológiai folyamatát, azonban
a mesterségesen magas vákuum által
generált tőgyegészségügyi problémák a
kezdetek óta jelen vannak. Ezek a problémák a nagyüzemi tejtermelés számára folyamatosan súlyos gazdasági kárt okoznak a tőgygyulladásból
adódó tejveszteségből, a kezeléshez szükséges gyógyszerköltségből,
a magas szomatikus sejtszámból és a tőgyproblémákra visszavezethető selejtezésből adódóan.
Tóth Róbertet arról kérdeztem, miként indult el a szakmai fejlődés
útján, és melyek a Bos-Plus Kft. tevékenységének a fő irányai?
A Bos-Plus Kft.-t édesapám hozta létre, ki ezt megelőzően egy
hasonló tevékenységet folytató állami cégnél volt területi képviselő.
Rendszerváltáskor megszűnt a munkahelye, ezért saját céget alapított.
Három évvel ezelőtt nyugdíjba ment, azóta testvéremmel együtt mi
vezetjük a vállalkozást. Már középiskolás koromban és később is, mikor
a szegedi egyetemen agrárközgazdásznak tanultam, sokat dolgoztam
édesapám mellett, belenőttem ebbe a tevékenységbe. Vállalkozásunk
állattartási eszközök forgalmazásával foglalkozik, országos viszonylatban a forgalom nagyságát tekintve az első öt között van a helyünk. Jók
vagyunk a webáruházas értékesítésben, és mi kezdtük el alkalmazni
a mozgóboltos kiszolgálást is. Közel hetven gyártó képviseletét látjuk
el, az állattartáshoz szükséges mindenféle fogyóeszközt biztosítjuk

a gazdálkodóknak. A forgalom fele az
internetes megrendelések, másik fele
pedig a mozgóboltos kiszolgálás révén,
az üzletkötőkön keresztül bonyolódik.
Munkatársaink általában háromheti
rendszerességgel keresik fel a telepeket.
Tíz évvel ezelőtt kezdtünk el rendszereket építeni. Munkánk végzése során
szembesültünk egy olyan problémával,
melyet eddig még senki nem oldott meg.
Három évvel ezelőtt egy fejőházat építettünk át izraeli technológiára, miközben egy tőgygyulladási hullám ütötte
fel a fejét az állománynál. Megoldást
kerestem a problémára, hogy ebben a
helyzetben milyen legyen a fejőállás-vezérlés beállítása. Segítséget remélve
keresgéltem információkat az interneten, így jutottam el az ausztrál származású Richard Paul Wallace új-zélandi
szakemberhez, ki szerencsémre akkor
éppen Európában járt. Megkértem arra,
hogy segítsen megoldani a problémát.
Kérésemnek eleget tett, beavatott az
ő beállítási szisztémájába. Ennek eredményeként sikerült a tőgygyulladásokat felszámolni. Ezzel kezdetét vette köztünk a rendszeres
konzultáció, a közös munka. Sok feladatot oldottunk meg közösen, jól
kiegészítettük egymást. A CALF 35 fejéstechnológia kidolgozása és
használatának megteremtése a tehenészeti telepeken az együttműködésünk sikerét bizonyítja.
A hagyományos gépi fejés a kor színvonalán áll, és csúcstechnológiát képvisel. Most az általatok kidolgozott CALF 35 fejéstechnológia kapcsán kiderül az, hogy a tőgybetegségek kialakulását a
hagyományos fejési technológia számlájára lehet írni?
Abból kell kiindulni, hogy a természet mindig egyensúlyra törekszik,
amely az állattartásban a borjú-tehén kapcsolatra is igaz. A borjú a
szopás során 35 kPa vákuumot képez, és a nyelvével minden korty tej
lenyelésénél 36 kPa pozitív masszáserőt gyakorol a tőgybimbóra. Ez a
két érték jól mutatja a természetes egyensúlyt a tőgyből történő szopás során. A hagyományos fejőgépek azonban a 40-45 kPa-os üzemi
vákuum révén sem képesek 8-10 kPa masszázserőnél magasabb
értéket produkálni. Ezzel már el is jutottunk a lényegi problémához,
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Richard Paul Wallace új-zélandi szakember (bal oldalt) és Tóth Róbert, a Bos-Plus Kft. ügyvezetője
az egyensúly felborult az erős vákuum javára. Az erős vákuum a fejés
során a tőgybimbóban akár kétszeres vérnyomást is eredményez.
A többletvér a bimbóvégekre olyan terhelést ró, hogy a fejés végére
ott részlegesen leáll a vérkeringés. A fejés után az állat szervezete a
bimbóvégek hajszálereiben megalvadt vérre természetes módon keratinnal próbál reagálni, mely a bimbócsatorna végének hiperkeratózisos
elváltozását eredményezi.
Milyen tünetei vannak hiperkeratózisnak, és milyen gazdasági
károkat okoz?
Számos esetben tapasztaljuk, hogy a gyakorlatban dolgozó szakemberek a hiperkeratózist egyszerűen a „túlfejés” fogalmával társítják,
ezért egy hibásan elterjedt fogalomból kiindulva hibás következtetésre
jutnak. A „túlfejésből” kiindulva a hiperkeratózis alatt a szakma jelentős része hibásan azt értelmezi, hogy a tőgybimbó végét a vákuum
kifordítja, mert a fejőkehely túl sokáig marad a tőgyön. Ezzel szemben
a hiperkeratózis hátterében az ödéma, azaz a tőgybimbóban kialakuló
vérömleny vagy a részlegesen leállt vérkeringés áll. A fejés során

kialakuló ödéma gyakorlatilag egy belső, láthatatlan véralvadást jelent,
amelyre a szervezet a sebgyógyításhoz hasonló folyamatot indít el.
A fejések gyakoriságából adódóan ez a folyamat nap mint nap elindul.
A nemlétező seb regenerálásához a vérkeringés keratint szállít, amely
a gyakoriságból adódóan hiperkeratizálódást eredményez a tőgybimbó
végén. A káros folyamat mellékhatásaként a záróizomgyűrű (Spinchter
muscle) elveszíti funkcióját, és képtelenné válik a bimbócsatorna fejés
utáni reflexszerű zárására. Tapasztalataink szerint ödémát az alábbi
elemek okozhatnak:
– elhasználódott kehelygumi, amely már nem gyakorol megfelelő nyomást a tőgybimbó végére;
– rossz pulzációs paraméterek, amelyek mellett nincs megfelelő idejű
és erősségű masszázs a tőgybimbón;
– nem megfelelő méretű kehelygumi;
– ballonosodó kehelygumi;
– rossz irányba záródó kehelygumi;
– folyamatosan magas vákuumterhelés a tőgybimbóvégeken.

4

2018. május

Tőgybimbóvégek hiperkeratózis-tünetű elváltozásainak osztályzása:
1. szint – Nincs gyűrű
Nincs elváltozás, a bimbócsatorna szinte láthatatlan, tökéletesen záródik.
2. szint – Enyhe gyűrű
A bimbócsatorna körül enyhe gyűrű látszik. Jelzi, hogy a bimbócsatorna körül a
bimbó belsejében a szöveteken belül már
kialakult a hiperkeratózis. A bimbócsatorna a fejést követően már nem biztosít
tökéletes zárást.
3. szint – Durva gyűrű
A bimbócsatorna körül jól, már oldalnézetből is látható gyűrű alakult ki, a keratizálódott bimbóvégen elszíneződések,
szarusodási kezdemények láthatók.
4. szint – Kifordult bimbóvég
Messziről is jól látható elváltozás, a bimbóvég erősen szarusodott, kifordult. A
szarusodott kinövés elszíneződött, erősen
fertőzött különböző kórokozókkal.

Egészséges
bimbóvég

Hiperkeratózis tünetei
a tőgybimbón

A hiperkeratózis a tőgybimbó természetes védekezési mechanizmusait
akadályozza azáltal, hogy a záróizmok nem tudnak megfelelően működni, és a kialakult keratizálódott réteg a különböző kórokozók táptalajává
válik. A tejtermelésre negatívan ható tényezők:
– tőgygyulladások folyamatosan magas szintje,
– tejveszteség a tőgygyulladások következtében,
– a selejtezések legfőbb oka tőgyproblémára vezethető vissza,
– magas szomatikus sejtszámból eredő tejveszteség,
– az érzékeny, fájdalmas tőgybimbók miatti fokozott fejési stressz, mely
megnyilvánul a kehelylerúgás, a tejleadási nehézségek, a lassabb
fejési sebesség és a fejősök részéről szükséges többletmunka-ráfordítás formájában.
A hiperkeratózisnak a bimbóvégen kialakuló tünetei a fejőstehénnek a
fejés során komoly fájdalmat okoznak. A szarusodott bimbócsatorna
vákuummal történő fejés közbeni nyitása annál nagyobb fájdalmat okoz,
minél nagyobb az egyed tejhozama és tejleadási sebessége. Mivel a
magas tejleadási sebesség pillanatában a legnagyobb a kehelygumi külső-belső oldala között a nyomáskülönbség, ezáltal a mozgása is ekkor a
legintenzívebb. Ez ellen a tehén a fejés közben ösztönösen úgy védekezik,
hogy a tőgy kötőszöveteit feszesen tartja, ezáltal a tejet igyekszik visszatartani, és a tejleadási sebességet csökkenteni. Ez a fájdalom megjelenik
az állatok mindennapi viselkedésében is, nehézséget jelent a fejőházba
történő felhajtás, a kelyhek felrakása, a fejés megkezdése után folyamatos
a kelyhek lerúgása, lassabb tejleadás miatt elhúzódik a fejésidő stb. A
folyamatos stressz okozta kortizolhormon-termelés akadályozza a fejés
során a tejleadáshoz szükséges oxitocin hormon termelését.

A hiperkeratózisról általános vélemény, hogy nagyon nehezen kezelhető,
és szinte szükséges rossz velejárója a nagyüzemi gépi fejésnek. Ezzel
szemben minden állattartó megbizonyosodhat arról, hogy a szárazon
állási időszak alatt a legcsúnyább hiperkeratózisos tőgybimbó is milyen
tökéletesen tud regenerálódni a csupán 45-60 napos intervallumban. Ez
a tény kiválóan jelzi azt, hogy ha az okozati oldalt megszüntetjük, akkor
a regeneráció magától bekövetkezik.
A piacon számos kísérlettel találkozunk, amelyek megoldást szeretnének találni a hiperkeratózis problémakörére, azonban ezek a megoldási
javaslatok minden esetben tüneti kezelések (pl. tőgyhigiénia termékek,
ápolószerek, gyógyhatású készítmények stb.) A CALF 35 technológia
fejlesztőinek az elsődleges célja a hiperkeratózis okának feltárása, és az
okozati oldalról, műszaki szempontból történő megszüntetése
Az új-zélandi fejéstechnológiai szakemberrel közös munkavégzés
eredményeként alakult ki a korábban használt fejési technológia
megváltoztatása.
Paul szarvasmarhatelepen nőtt fel Ausztráliában, ahol nagyszülei tehenészetében alapos gyakorlati ismeretekre tett szert. Később felismerve azt,
hogy a nagyüzemi, iparszerű termelés során milyen nagy gondot jelentenek a tőgyproblémák, megoldást keresett azokra. Az állatorvostudományi
egyetemre járva felismerte, hogy a probléma megoldása inkább műszaki
ismereteket igényel, ezért egyetemet váltott. Találkozásunk során 2015ben beavatott engem nagy tervébe, a fejési technológia megváltoztatásába. Ekkor már elkészítette és használta a SurePulse módszert, mely
a fejőkehelybe helyezett betét segítségével már részleges megoldást
jelentett a borjú által végzett természetes tejnyerés utánzásához. Sikerült
optimalizálni a fejőgumi pulzációs terében a vákuumot, és a tőgy felületére ható masszázst a tőgybimbó végétől a helyes irányba, fölfelé terelni.
A módszer eredményeként számottevően csökkent a tőgygyulladások
száma, melynek rövid idő alatt híre ment a szakmában, ennek eredményeként 2016-ban 40 tehenészetben szereltük át a fejőkelyheket. Az
átszerelések tapasztalata eltérő eredményeket hozott. Volt, ahol rövid idő
alatt jöttek az eredmények, de volt olyan is, ahol erre többet kellett várni,
illetve olyan is, ahol számottevő javulás nem következett be. A tapasztalatok megerősítettek bennünket abban, hogy tovább kell fejleszteni,
tökéletesíteni a rendszert, az eddig elért eredmények részeredménynek
tekinthetők. Ennek oka az volt, hogy a természetes szopásnál tapasztalt
nyomásértéket még nem tudtuk folyamatosan biztosítani. A rendszer
tökéletes működéséhez arra van szükség, hogy a tejleadás egész
folyamatában biztosítva legyen az állandó értékű nyomás, a folyamatos
masszázserő fenntartásához. Paul elképzelése az volt, hogy tegyünk
egy elektronikus nyomásérzékelőt a fejőkollektorba, és akkor az általa
szolgáltatott adatok alapján ki tudjuk számolni a fejés közben ingadozó
vákuum kehelygumira ható záróerejét kiegészítő pulzációs térbe juttatott
sűrített levegő szükséges mennyiségét. Erről a megoldásról azonban
bebizonyosodott, hogy rendkívül nagy fejlesztési beruházási igénye van,
és csak nagyon lassan megvalósítható eljárás.
Itt kapcsolódtunk be azzal az ötlettel, hogy az általunk forgalmazott
izraeli gyártmányú tejátfolyásmérő segítségével – mely indukciós
elven működik, és a tejátfolyást másodpercenként méri – közvetett
módon tudnánk mérni a fejőkollektorban a fejés közbeni vákuumot.
A tejátfolyás mennyisége határozza meg, hogy milyen értékben esik le a
vákuum. Az eszköz alkalmasnak bizonyult a rendszerbe való beépítésére. Megoldásra váró feladatként a pulzátor megépítése maradt. Ezzel a
feladattal egy ausztrál szakember már próbálkozott, de nem járt sikerrel.
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A megépítés Magyarországon történt, ezzel vált teljessé a rendszer.
Megalkottuk és szabadalomként bejegyeztettük a természetes fejés
rendszerét, létrehoztunk egy ausztrál-magyar közös vállalkozást az eszköz gyártására. A Bos-Plusz Kft. az eszköz forgalmazásában vesz részt.
Mi a hozadéka az új fejési rendszernek?
A tőgybetegségek megszüntetésével növekszik a hasznos élettartam.
Ez azt jelenti, hogy tehenenként az átlagos laktáció száma a jelenlegi
2,1-ről – legalább – 3-ra, vagy akár 4-re is növekedhet. Ezáltal jelentősen csökken a tej fajlagos előállításának költsége, nő a tejtermelés
gazdaságossága. A megtérülések közé tartozik az is, hogy alacsonyabb
lesz a tej szomatikus sejtszámtartalma, ezért az átvevő magasabb árat
fizet érte. A tehenek fejőházi viselkedése is alapvetően megváltozott,
menekülés helyett jól láthatóan szívesen időznek a fejés után is a fejőházban. A természetes fejési rendszerre történő áttérés eredményeként
már egy hét alatt gyökeresen megváltozik az állatok viselkedése. Nem
toporognak, mert a természetes fejés nem okoz fájdalmat. Hihetetlen
nyugalom tapasztalható a fejés alatt. Semmilyen fájdalomra utaló jelet
nem mutatnak a tehenek. Azt lehet tapasztalni, hogy fejés alatt kérődzeni kezdenek. A legfontosabb változás az, hogy a tehenet érő pozitív
élmények hatására a fejési idő lerövidül.
A tej minőségében bekövetkezett változás volt a leginkább megdöbbentő. A szomatikus sejtszám – ami a tőgyegészségügyet leginkább
jellemzi, legpontosabban utal a tőgygyulladásra – a hódmezővásárhelyi
telepen, 2016 nyarán 350 000 volt. Ekkor szerelték be a fejőkehelybe
a betéteket, aminek eredményeként a szomatikus sejtszám 213 000-re
csökkent. Az új technológia beszerelését követően az alacsony érték
gyors ütemben tovább csökkent. Az 53 000-es érték meghökkentően
alacsony, a 150 000-nél kisebb sejtszámnál a szakma értékelése szerint
a tőgy jelentős egészségügyi elváltozást nem mutat, a tej kórokozókat
nem tartalmaz.
Milyen fogadtatása volt az új rendszernek a hagyományos fejőgépgyártók és a fejőházat üzemeltetők részéről?
Miután a szabadalom bejegyzésre került, a szakma számára hozzáférhetővé vált az információ. Azt lehet tapasztalni, hogy a fejőház-forgalmazók
nem mélyednek el a rendszer működésének belső mechanizmusában,
a hangsúlyt a marketing segítségével a forgalmazásra helyezik. A fejőház-üzemeltetők döntő többsége állattenyésztési szakterületen szerzett
diplomával rendelkezik, nem jellemző rájuk, hogy a műszaki ismeretekkel,
az egyes rendszerek működésének felépítésével foglalkoznának.
Milyen beruházási költsége van a berendezés megépítésének? Egy
komplex fejőházi beruházáshoz képest ez milyen nagyságrendű
fejlesztési forrást igényel?
Ez egy komplex fejőház beruházási költségének 1/3 részét teszi ki,
melynek megtérülési ideje kevesebb mint egy év. Példaként említem,
hogy a gyakorlati kísérletbe bevont Szegedi Egyetem tangazdaságában
az elmúlt év során nem került sor tőgybetegség okán selejtezésre.
A tehenészetek részéről milyen a rendszer fogadtatása?
A SurePulse rendszer új-zélandi technológiaként indult, de a CALF 35
már magyar–új-zélandi együttműködés eredményeként vált kézzelfogható valósággá. A világ első működő CALF 35 fejőrendszere a Szegedi
Tudományegyetem Tangazdaság Kft. fejőházában került beépítésre,
ezt követően készült egy referencianagyüzem az USA-ban a World
Dairy Expón történő bemutatás előtt, majd egy hazai nagyüzemben,
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a Tejgazdaság Kft.-nél, valamint egy walesi farmon, az Egyesült
Királyságban valósult meg.
Jelentős érdeklődés övezi rendszerünket. Magyar viszonylatban megfigyelhető az óvatosság. Többen attól teszik függővé a rendszer befogadását, hogy azt a többi tehenészet már használja, vagy sem. Ha majd
neki is lesz, akkor mi is megrendeljük - mondják. A telepvezetők mint
alkalmazottak hajlamosak úgy tekinteni rá, mint egy újabb beruházási
költségtételre, azonban a tejtermelésben a legfőbb költség jelenleg az
értékes tehenek idő előtti selejtezéséből adódó rendkívüli értékcsökkenési leírás, amely a legsúlyosabb költségtétel, csak nem érkezik róla
számla. Többen a spórolásra hivatkozva jók akarnak lenni a tulajdonosnál, és nemet mondanak. A bürokrácia is hátráltatja a gyors döntéshozatalt. Több esetben tulajdonosi gyűlésen, részvényesekkel való konzultálás után születik csak döntés. A pénzügyi befektető nem igazán tudja
megítélni, átlátni a rendszer hozadékát. Szerencsésebb a helyzet, ha a
döntéshozó a szakmát művelő, hozzáértő tulajdonos. A tulajdonosok egy
része jó lényeglátó képességgel rendelkezik. Nem nehéz belátni, hogy a
természetes fejési módszerre való áttérés rövid idő alatt megtérülő, az
egész tejtermelő gazdaság tevékenységére kiható fejlesztés. Külföldön
sokkal pozitívabb a rendszer fogadtatása. Ott könnyebb dolgunk van,
mert a tulajdonosok nagy része kiveszi részét a napi munkavégzésből,
ezért tisztában vannak azzal, hogy milyen beruházásra van szüksége
gazdaságuknak, gyorsan döntenek. Megrendelőink között tudhatunk
már angol és tengerentúli tehenészeteket is.
A rendszer technológiája elkészült, a működéshez szükséges pulzációs nyomásértékek előállítása megoldott, a szabadalmi oltalom
bejegyzése megtörtént. Hogyan tovább, mi következik most?
Már elkezdtük a gyakorlatban történő bemutatást, referenciahelyeket
hoztunk létre. Magyarországon egy kis méretű és egy nagy létszámú
telepen működik a rendszer. Külföldi viszonylatban Angliában és az
USA-ban hoztunk létre bemutatóhelyeket. Az eddigi felhasználáshoz elegendő volt, hogy az eszközöket kisüzemi körülmények között készítettük
el. A CALF 35 rendszer magyar vonatkozású fejlesztése során a Bos-Plus
Kft.-nek sikerült elérnie, hogy a rendszer több technológiai összetevője
közül a rendszer szívét adó, új fejlesztésű pulzátor gyártására, valamint
az új pulzációs nyomásértékek üzemközbeni kontroljára fejlesztett
tesztmérőműszer is Magyarországon fog sorozatgyártásba állni. A szabadalmi eljárás lefolytatása után az idei évre kitűzött legfőbb feladatunk
a sorozatgyártás előkészítése és megindítása. A nagy volumenű rendelési állomány teljesítéséhez nagy szériás eszközgyártás (sorozatgyártás)
szükséges, melynek tervezése megkezdődött, nyár végére tervezzük,
hogy készen leszünk ezzel. Addig is a kis szériás gyártásokból növeljük
a referenciatelepek számát.
Milyen gyakorlati eredmények születtek a CALF 35 technológia
használata kapcsán?
A SZTE Tangazdaságában 2017 márciusában nyílt meg a CALF 35
fejéstechnológiával átalakított fejőház, ahol a hiperkeratózisos elváltozásokat havi szinten pontozásos módszerrel értékelik. Egy év elteltével
megállapítható, hogy az egészséges tőgybimbók aránya 19%-ról 73%ra növekedett. Ilyen magas arányú egészséges tőgybimbóaránnyal még
egyetlen hazai nagyüzemi tejtermelő gazdaságban sem találkoztunk.
A CALF 35 fejőrendszer indítását megelőző egyéves időszakban 52
esetben történt antibiotikumos tőgykezelés, majd az új rendszer indítása
óta eltelt egy évben 22 tőgygyulladást kellett kezelni. Figyelmet érdemlő
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eredmény, hogy az indulás óta a termelésbe bekerült üszőknél nem
volt tőgygyulladás, és az elmúlt 1 év alatt egyetlen tehén sem került
tőgyegészségügyi ok miatt selejtezésre.
A fejlesztésünk elsőszámú célja a tőgyegészségügy javítása volt, de
titkon reméltük, hogy a technológia gyakorlati megvalósításával az eddigieknél jobb fejési sebességet fogunk elérni. Ezt a reményt két tényező
indokolta, egyrészt a tehén fejés közbeni jobb közérzetétől vártuk a
tejvisszatartási magatartás elmaradását, másrészt a sűrített levegő nyomásának szabályzási lehetősége - mint új pulzációs paraméter – óriási
mértékben kiszélesíti a fejőgép beállítási dimenzióját. Várakozásainkat a
fejési technológia által nyújtott fejési sebesség felülmúlta. Azon egyedeknél, amelyek életük során csak a CALF 35 fejési technológiával találkoztak, a fejési sebesség több mint 30%-os növekedését tapasztalunk.
A borjú a fejőgépekhez mérten valóban lassabban végzi a fejést, de
hibás következtetés, hogy ennek hátterében a szopási mechanizmus
gyengébb képességei állnak. A lassabb „fejési sebesség” a szopás
során abból adódik, hogy a borjú a vákuumot a szájüregének izommunkájával képezi, amelynek térfogata véges, így hamar megtelik tejjel.
A technikája viszont az evolúció által megalkotott tökéletes módszer a
tőgy számára. A fejőgép fejőkelyhében viszont nem kell térfogatproblémával számolnunk, mert a tejet a vákuum a tejvezeték irányába képes
nagy sebességgel, folyamatosan továbbítani.
Számos korábbi tanulmány rámutatott, hogy a borjú a szopás során
lényegesen nagyobb pulzációs ütemszámot alkalmaz (Mayntz, 1996),
mint a jelenlegi fejőgépek. A különböző ezirányú kutatások említenek
80, 90 vagy akár 110-es percenkénti ütemszámot is. Ezek a fejési ütem-
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számok viszont a korábbi szarvasmarha-fejőgépekkel elérhetetlenek
voltak, mivel beállításuk a gyakorlati tapasztalat szerint instabillá tette
a kelyhet a tőgybimbón, azaz kehelycsúszást eredményezett, valamint
számos esetben tőgyegészségügyi problémákhoz vezetett.
Jelenleg a Tejgazdaság Kft.-nél 600 tehenet fejnek naponta 2 alkalommal 2017 decembere óta, 80-as ütemszámon, a CALF 35 rendszerrel,
és a legmeggyőzőbb bizonyíték számunkra, hogy a tehenek egyszerűen
szeretik ezt a pulzációs beállítást! Az egyes egyedekre vetített fejési
idő 30%-kal csökkent a telepen, míg a teljes fejés időtartama 17%-kal
csökkent (5 óráról 4 óra 10 percre). A fejés sebességében még 3 hónap
eltelte után is folyamatos gyorsulást tapasztalunk, aminek hátterében az
idősebb fejőstehenek lassabb viselkedésbeli változását látjuk.
Az alacsonyabb vákuumból adódóan jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy
ennek következtében növekszik-e a kelyhek fejés közbeni lecsúszásának gyakorisága? Gyakorlati tapasztalatunk az, hogy a CALF 35 pulzátorok légköri nyomás feletti masszázserejének köszönhetően a kehely
nem csúszik le, hanem „kapaszkodik” a tőgybimbón. Erről legjobban a
kezünk egyik ujjának a kehelybe történő behelyezésével győződhetünk
meg. A 80-as ütemszámú pulzáció és a fejési vákuum 28 kPa értékének következtében a fejőkelyhek stabilitása a tőgyön hihetetlenül jó.
Kehelycsúszást jelentéktelen számban csak az idősebb, deformálódott
vagy leszakadt tőgyű állatok esetében tapasztaltunk, amelynek hátterében a korábbi, hagyományos fejőgép károkozása áll.
Összeállította a termékdíjpályázat és a személyes interjú alapján:
Beregszászi Miklós z

UVMILK® polipropilén tejszűrők:
• Nagy hatékonyságú szűrés a
100 szűrőrétegnek köszönhetően.
• Szűrőképessége: 5 mikron
(papírszűrők: 30-50 mikron).
• Csökkenti a tej
szennyezettségét, ezáltal
növeli a minőségét.

• Akár 98%-kal csökkenti a
baktériumok mennyiségét.

• A tej hosszabb ideig
eltarthatóvá válik.

• A tej pasztőrözésének hatásfoka nő.
• A baktofugák és szeparátorok
alkalmazása elhagyható.

• Bármely fejőrendszerhez használható.
A csatlakozókat a meglévő rendszerhez illesztjük.

Ön még nem
ezt használja ???

Ab REX Kft., Gödöllő, Árpád u. 1.
Tel.: 06-20/944-4353
E-mail: gajdacsi@abrex.hu
Web: www.abrex.hu

www.tejgazdasagiszemle.hu
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A CALF 35 fejéstechnológia alkalmazásának
tapasztalatai a Tejgazdaság Kft.-nél
Az előző oldalakon bemutattuk a CALF 35 új fejéstechnológiai rendszert, arról is szóltunk,
hogy a rendszer beüzemelése már elkezdődött a balmazújvárosi Tejgazdaság Kft.-nél.
A Kft. ügyvezetőjétől, Tar Józseftől arról érdeklődtem, hogy milyen megfontolásból döntött
a beruházás mellett, és milyen tapasztalatok születtek a rendszer üzemeltetését illetően.
A Kft. milyen fejlődési stációkon keresztül
szülőpár törzsállománya magyar nagy fehér, a
jutott el a jelenlegi állapotához?
szülőpár magyar nagy fehér x magyar lapály
A rendszerváltás előtt jogelőd szervezetünknél
F1, záróként pietrain x duroc kant használunk.
voltam szarvasmarha-ágazatvezető, egészen
Juhászatunk is van, mely a húsbárány-értéke1989-ig. Három év múltával megkerestek a
sítéssel járul hozzá jövedelemtermelő képessétehenészetben dolgozók, hogy legyek segítgünk növeléséhez.
ségükre – akkor én már nem dolgoztam itt
Hogyan vált a Tejgazdasági Kft. az új fejési
–, mert fel akarják számolni a telepet. Nagy
rendszer, a CALF 35 referenciaüzemévé?
volt a félelem, mi lesz velük, ha megszűnik a
Abból, amit a feltaláló magyar illetékese, Tóth
munkahelyük. Azt javasolták, hogy alakítsunk
Róbert, a Bos-Plus Kft. vezetője elmondott a rendegy szövetkezetet, vállaljam fel ennek a vezetését. Eleget tettem a kérésnek, elindítottuk a
szerről, engem egyből megfogott az, hogy ennek
gazdálkodást. Mikor az elődszervezettől hitel
használatával eredményesebbé válhat gazdáligénybevételével sor került a vagyonelemek
kodásunk. Az alacsonyabb szomatikus sejtszám
megvásárlására, a bankos ügyintéző azt javamiatt jelentős többletbevétel érhető el azáltal,
hogy az átvevő többet fizet a tejért. Az egészsolta, hogy ne a szövetkezet nevére, hanem
az én nevemre legyen az származtatva. Nem
ségesebb tehén nagyobb mennyiségű tejet ad.
fogadtam el a tanácsát. Erre azt a megjegyzést
A legfontosabb dolog gazdaságossági szemponttette: meg fogja azt maga bánni… Igaza volt a
ból az, ha a tehenet nem kell a tőgybetegség
Tar József, a Tejgazdaság Kft. vezetője
bankosnak. Megbántam, mert a tagok egyből
miatt idő előtt kiselejtezni. A kíméletes fejés
azt szerették volna, hogy osztozkodjunk. Ebben
kevésbé viseli meg az állatot, így tovább marad a
nem voltam partner, mert a termeléshez beruházni kell, nem lehet felélni termelésben, nő a laktációk száma. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a tera vagyont. Ugyanez a szemlélet uralkodott a részvények vonatkozásában melésbe bekerült üszőknél miként jelentkezik majd a rendszer előnye,
is. Az alapítók sorra eladták az üzletrészüket, amit én megvásároltam. és fog-e mérséklődni a nyári meleg okozta termelés-visszaesés. Nem
Így sikerült megváltoztatni a gazdaság működési formáját, és létrehozni azért mondtam azonnal igent a beruházásra, mert olyan ing volt rajtam,
a Kft.-t, melynek többségi tulajdonrészét családom tagjai alkotják.
hanem azért, mert nagy butaság lenne lemondani egy olyan lehetőségGazdálkodásunk kezdetén a szarvasmarha-állomány közel 500 db ről, mely olcsóbbá, gazdaságosabbá teszi tejtermelésünket úgy, hogy
tehénből és szaporulatából állt, melyek elődei magyar tarka és hungarofríz közben az állatjólét szintje is emelkedik. Rövid idő telt el azóta, hogy
fajtájúak voltak. A hungarofríz elődök okán a 12,5% jersey vérhányad alatt tavaly október közepén igent mondtam, és most április közepén már
lévő teheneket hungarofríz spermával termékenyítettük, egészen addig, míg működik a rendszer.
a szaporítóanyag rendelkezésre állt. Utána a holstein-fríz fajta dominanciája
következett, majd a nemkívánatos tulajdonságok megjelenése után a jersey
keresztezéseket használtuk. Az állományra rányomja bélyegét, hogy jersey
elődeik voltak. Teheneink nem rendelkeznek a fajtára jellemző nagy testsúllyal, inkább a 650-700 kg közöttiek. Ez jellemző tulajdonsága azoknak a
holstein-fríz teheneknek, melyek a Hortobágyon találhatók. Ezelőtt 10 évvel
az állomány egy részét jerseyre cseréltük. A mostani, 800 körüli tehénlétszámunkból mintegy 100 egyed jersey fajtájú.
Bérelt földterületünk 500 ha szikesbe hajló szántó, melyen 100-100
hektárnyi kalászost és lucernát, a többi részén pedig kukoricát termelünk.
A Hortobágyi Nemzeti Parktól korábban bérelt gyepterületünk nagy részét
a pályáztatás során elveszítettük, így csak a szárazon állók és a növendék üszők egy részét tudjuk legeltetni. A takarmány kisebbik hányadát
vagyunk képesek megtermelni, nagyobb hányadát vásárolni kell.
Ahogy fejlődött a gazdaságunk, sikerült létrehozni a sertéságazatot
Csendesen kérődző, igen jámbor tehenek látványa fejés közben
is. A 650 kocás telepünkön komoly tenyésztői munka folyik. A nagy-
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kehelylerúgás. Azt hiszem, az mindent elmond a tehenek közérzetéről,
hogy fejés közben kérődzenek, erre a régi fejési szisztémánál nem volt
példa. Lényeges változás az is, hogy mintegy 30%-kal lerövidült a fejés
időtartama. Számomra ez arra ad lehetőséget, hogy növeljem a fejős egyedek számát anélkül, hogy a fejés tekintetében többletkiadásom keletkezne.
Milyen fejlesztési elképzelések várnak még megvalósításra?
A gondolat, hogy építeni kellene egy sajtüzemet 2001-ben ötlött fel
bennem. Akkor nem sikerült azt megvalósítani, mert az önkormányzat
nem járult hozzá, hogy a régi istállóépületből ki lehessen azt alakítani.
Most ismét kínálkozik az alkalom, van egy nyertes pályázatunk tejfeldolgozásra, így hát belevágunk az építkezésbe.
Az a felismerés vezérel, hogy az általunk megtermelt jó minőségű tej
egy kisebbik hányadát itt helyben feldolgozzuk, így a magasabb hozzáadott értékű termékkel nagyobb bevételt tudnánk elérni. Az állomány egy
része jersey, így a tej magasabb beltartalmi értékű, mint más gazdaságokban, ez olyan helyzeti előny, amit érdemes lenne kihasználni. A nemzeti
parkkal szeretnénk megegyezni arról, hogy tegyék lehetővé számunkra a
hortobágyi sziki széna kaszálását, mert az abban lévő pitypang különleges
ízvilágot kölcsönöz a tejnek. Az erjesztett takarmányt kihagynánk a receptúrából, helyette a széna képezné a tömegtakarmány bázisát.
Beregszászi Miklós z

Tejfeldolgozói tapasztalat
a CALF 35 fejési rendszerről

Az új fejlesztésű, okoseszközökön futtatható mérőműszeralkalmazás használat közbeni képernyőképe egy
CALF 35 rendszerű fejőházban.
Mint említetted, nagyon rövid idő telt el a rendszer működése óta.
Van-e már tapasztalatod, milyen változások következtek be a fejés
terén, változott-e az állatok viselkedése?
Szembeötlő változás a teheneknél az, hogy míg korábban a fejés után
gyors iramban hagyták el a fejőházat, most nem akarnak onnan kimenni,
nézelődnek, láthatóan jól érzik magukat. Ugyanez elmondható a fejés
egész időszakára. Nyugodtak az állatok, nem toporognak, megszűnt a

A korábban lehetetlennek hitt, alacsony 31 kPa üzemi vákuum
a CALF 35 fejőházban

H

ódmezővásárhelyen a tejfeldolgozással foglalkozó Boppe Kft.
hosszú évek óta a Szegedi Tudományegyetem Tangazdaság
Kft. tehenészetétől vásárolja a tejet. A feldolgozás vezetőjét, Kis
Sándort telefonon arra kértem, mondja el véleményét, mit tapasztal az
új fejési rendszerre történt átállás óta a tej minőségét illetően.
A korábbi időszakban a hagyományos fejési technológia használata
során is rendkívül jó és egyenletes minőségű tejet tudott szállítani
a tangazdaság. A minőségi ugrás abban következett be, hogy az
új technológia jóvoltából a szomatikus sejtszám 150 ezer alatt van,
ami a hosszú érésű sajtok esetében a jó minőség elérésének a
garanciája. Ezzel a tejminőséggel behozhatatlan előnyre tudunk szert
tenni versenytársainkhoz képest. Gratulálok Tóth Róbertnek és az
Állattenyésztésért Termékdíj I. helyezéséhez. Örölük neki, hogy sikerült
az újítás, és beváltotta az új technológia a hozzá fűzött reményeket.

Mit tudhatunk a feldolgozóüzemről?
Naponta bő 1000 litert vásárolunk a tangazdaságtól, és még egy másik
helyi gazdaságból is nagyjából ugyanennyit, tehát egy kis feldolgozóüzem vagyunk. Holland technológiával dolgozunk, ott tanultam meg
a sajtkészítést 25 évvel ezelőtt. Ennek ellenére nem a sajt a fő termékünk, hanem a tejföl, a túró és a joghurt. Értékesítésünk fő iránya nem
a kiskereskedelem, hanem a cukrászatok.
Mi látjuk el többek között a fővárosban a Daubner, a Horváth és
a Szamos Cukrászdát is. A kecskeméti Univer cégnek a salátaöntet
készítéséhez joghurtot szállítunk. A cukrászatoknak a minőség, a termékek frissessége, a pontos időben történő szállítás a legfontosabb.
Előnyünk a nagy tejüzemekkel szemben, hogy mi a fejéstől számított
24 órán belül képesek vagyunk szállítani. A tejfeldolgozás csúcsa a
sajtkészítés, ennek ellenére nálunk a napi cukrászati megrendelések
egyenetlenségének levezetésre szolgál.

www.tejgazdasagiszemle.hu
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Portugália tejgazdasága
Portugália az Ibériai-félsziget nyugati részén fekszik.
Területe 92.391 km2, lakossága 10,3 millió, ebből 2,5 millió
fő a lisszaboni agglomerációban él. Az országhoz tartoznak
az Azori- és a Madeira-szigetek, ahová téli üdülők ezreit
vonzza a szubtrópusi klíma. Területét a Tejo és a Douro
folyó 3 részre osztja. Az északi rész völgyekkel tagolt felföld,
magassága helyenként eléri az 1500 métert, éghajlata óceáni
jellegű. A középső rész hegyvidék, itt található a Portugálválasztóhegység. Legmagasabb pontja az 1993 méter magas
Pico Torre. A Tejo folyótól délre fekvő országrész fennsík,
ennek két nagy tájegysége az Alentejo és az Algarve.

A

z északi rész éghajlata óceáni, itt az évi
középhőmérséklet 15 °C, a déli partvidék mediterrán, 18 °C évi középhőmérséklettel. A csapadék északon eléri az évi
2500 mm-t, a Tejo folyótól délre már 500-700
mm, a déli Algarve tartományban csak 450 mm.
A gazdaság alapja az 1990-es évekig a
mezőgazdaság volt. Északon főleg gabonaféléket, a déli részeken szőlőt, olívát, citrusféléket
és zöldségeket termesztenek. Az ország 38%-a
erdő, 6%-a rét és legelő, mintegy 10%-a pedig
gyümölcs- és szőlőültetvény. Nagyon értékes a
paratölgy-állománya, ebből a világ legnagyobb
termelője. Turisztikailag is érdekes élmény a
kérgüktől megfosztott fák vörös törzseinek látványa. Az Azori- és Madeira-szigetek vulkáni
talaján banán-, cukornád-, szőlő-, zöldségés gyümölcstermesztés dívik, a babérlombú
erdők a világörökség részét képezik.
A 15. században a tengeri hajózás fejlődése
révén Portugália Európa jelentős gyarmatosító hatalma lett. A 16. századtól kezdve egy
hosszú hanyatlás következett be a gazdaságban, amit a Salazar-diktatúra bezárkózottsága tovább erősített. Gyarmatait az ország
az 1970-es évek közepére elveszítette, azok
gazdasági hatása azonban máig érződik.
Portugáliában a szarvasmarhatartás sok
évszázados hagyományokra támaszkodik.
Az 1986. évi EU-csatlakozás előtt azonban
a tejhasznú szarvasmarha szektora szinte
elhanyagolható szerepet játszott az ország
mezőgazdasági termelésében és exportjában.
A számszerű adatok összehasonlítása nélkül
is állíthatjuk, hogy a jelzett időpontig a portugálok egy főre számítva többet fogyasztottak
borból, mint tejből (ma az egy főre jutó borfogyasztást tekintve Portugália az első helyen
áll Európában). A legutóbbi 30-32 évben azon-

ban az országban tehéntejtermelésben egy
világszerte egyedülálló felfuttatás/emelkedés
figyelhető meg. A nyolcvanas évek elejétől
2015-ig az ország éves tejkibocsátása több
mint a kétszeresére, azaz 970 ezer tonnáról
kétmillió tonnára nőtt, viszont – a 2015. évi
tejválság hatására – mára 1,923 millió tonnára
csökkent. Ez egy nagyszabású, EU által támogatott istállóépítési és korszerűsítési beruházással járt együtt, amely magába foglalta
a tejfeldolgozás gépeinek európai színvonalú
fejlesztését is a korszerű technológiák beállításával. A teljes tejtermelés kétharmad részét
az északi körzetek adják, délre haladva annak
jelentősége csökken. Ennek oka egyrészt az,
hogy délebbre a gyümölcstermesztés jóval
magasabb jövedelmet biztosít, másrészt pedig
a forró nyári hőmérséklet nem teszi lehetővé a
gazdaságos tejtermelést.
Portugáliában jelenleg összesen 1,54 millió szarvasmarhát tartanak, ebből a fejőstehén-állomány 240 ezer. Így a szarvasmarha
állománysűrűsége a magyarországinak közel
kétszerese, a fejősteheneké pedig azzal nagyjából azonos. Az első két szám összehasonlítása azt is megmutatja, hogy az egy tehénre
jutó átlagos tejhozam meghaladja a 8.000
kg-ot. A portugál tejtermelés látványos felfutása több alapvető változással járt együtt.
A vizsgált időszakban az egy gazdaságra jutó
fejőstehenek száma a nyolcszorosára növekedett (4-ről 32-re). Itt azt is figyelembe kell
venni, hogy az országnak a tejtermelés nagy
részét adó északi részén (Ribatejo) egészen
a hetvenes évek végéig, sőt még azon túl is
rendkívül elaprózott birtokszerkezet uralkodott, amelyben 4-5 hektár már nagygazdaságnak számított, sok egyhektáros birtok pedig
kőkerítéssel volt körülvéve. Ebben az időben

32 tehén gyakorlatilag el sem fért volna egy
ilyen birtokon. A birtokszerkezet megváltozása
és a keveréktakarmány-ipar gyors fejlődése
nagyban elősegítette a koncentrációs folyamatot, miközben a tejelő tehenek legfontosabb
téli tömegtakarmányát ma is a szilázs képezi.
Az egy tehénre jutó tejhozam 2013-ig az 1985.
évi 3.900 kg-ról csaknem a duplájára (7.000
kg-ra), 2017 októberéig pedig 8.049 kg-ra
emelkedett.
A tejtermelés növelésének értékét emeli,
hogy a hozamnövekedés mellett az országban
ugyanezen idő alatt a fejőstehén állomány 140
ezer fővel csökkent. Portugália önellátottsági
szintje tejtermékekből jelenleg meghaladja a
112 százalékot. Az egy főre jutó vajfogyasztás
évente 3 százalékkal emelkedett, és 2015ben elérte a 2,0 kg-ot, amikor az ország
vajból önellátóvá vált. Még gyorsabb ütemben
(évi 6,2%-kal) növekedett a joghurtok belső
fogyasztása, amely 2016-ban egy főre számítva 21,5 kg-ot tett ki. Ez azt jelenti, hogy
Portugália a lakosság joghurtfogyasztásának
több mint 50 százalékát importból kénytelen fedezni. A sajtfogyasztás 25-30 év alatt
a háromszorosára emelkedett, és jelenleg
már meghaladja a 17 kg-ot. Nyerstejből egy
portugál évente átlagosan 71 kg-ot fogyaszt,
ami gyenge közepesnek, illetve alacsonynak
tekinthető.
A portugál termelők egy kilogramm feldolgozásra leadott tejért ma már 0,37 eurót
kapnak, ami a költségek fedezése mellett
tisztességes hasznot biztosít számukra.
Tejtermelésre – az egyes régiókhoz igazodva – különböző tehénfajtákat alkalmaznak.
A Portugáliában őshonos fajták (alentejana,
arouquesa), amelyeket az igénytelenség, de
egyben az alacsony tejhozam jellemez, egyre
inkább háttérbe szorulnak a nagyobb hozamú,
nemzetközileg elterjedt fajtákkal szemben.
Ennek eredményeként a holstein-fríz fajta
a portugál tejtermelésben is az első helyre
került. Mellette nagyon jelentős szerepet játszik még a jersey és a borzderes fajta.
Az országban előállított tej 96 százaléka
kerül ipari feldolgozásra, amelyet több mint
100 üzemben végeznek, ezek közül a 15 legnagyobb üzem dolgozza fel a teljes mennyiség
mintegy kétharmad részét. Amint a fentiekből
kiderül, a legfontosabb tejtermékek a sajtok, a
vaj és a joghurtok.

Portugália igen gazdag hagyományokkal rendelkezik a sajtkészítés terén, az
egyes régióknak saját típusaik vannak, hasonlóan a portugál borhoz. A legismertebb 12
féle sajt eredetvédelemmel (DOP) van ellátva.
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Ez biztosítja a sajtok névvédelmét, valamint
a hagyományos módszerek és összetevők
szerinti elkészítést. Az ilyen sajtok csomagolása tartalmazza az előállítási helyet és a DOP
címkét. A kiskérődzők közül Portugáliában
csak a mintegy 2 millió főt számláló juhállomány a számottevő. Juhtejből kiváló minőségű
és külföldön is keresett sajtokat készítenek,
melyek felveszik a versenyt a francia és spanyol sajtokkal.

A fontosabb védett sajtok:
Azeitão: Ez a krémes sajt nyers juhtejből készül Azeitão városban, Lisszabontól
40 km-re keletre. Kisméretű, kerek formában
kapható. A kérge vastag, azt a tetején levágva
egy kissé folyós, krémes sajtot kapunk, melybe csak mártogassuk bele a kenyeret, és már
fogyaszthatjuk is. Remek választás egy pohár
vörösbor mellé.

Azeitão sajt

Queijo Serra da Estrela

Serra da Estrela: juhtejből készített sajtféle,
melyet az azonos nevű hegyvidéki régióban
állítanak elő, többnyire a novembertől márciusig terjedő időszakban.
A Serra da Estrelát a portugál sajtok
királyának nevezik, ez a legnépszerűbb.
Évszázadokon keresztül a pásztorok készítették Serra da Estrela dombjain. Leginkább
a brie sajthoz hasonlít, finom és illatos sajt,
készítése szigorúan előírt gyártási folyamat
alapján történik. Érlelése sajátos formában
jelenik meg, teljes érési ideje minimum 30
nap. Állaga függ készítésének idejétől, vannak

félig folyékony állagú változatai, mikor a sajt
még friss, vagy szilárd, szeletelhető változatai
is, mikor már öregebb. Kézműves termelők
állítják elő, és egy tömb mindössze néhány
lyukat tartalmazhat. Formája szabálytalan kör
alapú, általában szalmasárga külső résszel.
Gyakorta konyharuhába csomagolják. A Serra
da Estrela sajt világszerte számos helyen kapható, 2014-ben pedig felvették az úgynevezett
Ark of Taste listára, mint veszélyeztetett élelmiszer-örökséget.
A Queijo de Nisa félkemény, juhtejből készített
sajt, amelyet Nisa község területén gyártanak.
A sajtot nyers tejből készítik, annak megalvasztása után. Színe sárgásfehér, íze erőteljes,
enyhén savanykás, savas utóízzel. 1996-ban
felvették az EU védett eredetű élelmiszereinek
listájára, a Wine Spectator magazin pedig
beválasztotta a világ 100 legnagyszerűbb sajtja közé. Vegetáriánusok is bátran fogyaszthatják, mert növényi oltóanyaggal készül.
A Serpa sajt Dél-Portugália egyik legismertebb hagyományos sajtja. Ez juhtejből készül,
és termesztett növényi oltóanyagokkal oltják be. A sajt termelési folyamatának részeként két évig pincékben érlelődik „ruhában”.
A sajtot olívaolajjal kenik be és paprikával
borítják, ezért erős fűszeres aromával és ízzel
rendelkezik.
Kecskesajtok: Cabra Transmontano sajt:
Ez az extra kemény sajt kecsketejből
(Serrana Negra kecskefajta tejéből) készül,
és legalább 60 napig érlelik. Bragancából
és Vila Realből származik, mely ÉszakPortugáliában található.

Tehéntejből évente mintegy 62.000 tonna
sajtot készítenek, amelyek közül a legismertebbek a következők:
São Jorge: ezt Queijo da Ilhának (szigetsajt)
is nevezik. Félkemény és kemény változatban
készítik. Erős szagú és fűszeres ízű, 30-60
napig érlelik. Ez az egyik legnagyobb portugál sajt! A Sao Jorge sajt szintén az Azoriszigetekről származik.
A Pico sajt tehéntejből vagy vegyesen
tehéntejből és kecsketejből készül. A belseje
puha és erős illatú, a külső koronája sárga. Az
Azori-szigetcsoport Pico-szigetén készítik.
A Requeijão sajt valójában a sajtgyártás
során megmaradt tejsavóból készül, tej hozzáadásával. és az elegy felmelegítésével, majd
kosarakba helyezésével. Általában műanyag
csomagolásban kerülnek forgalomba, tiszta folyadékban áztatva. A legnépszerűbb
Requeijao a Serra da Estrelából származik.

Az 1988-92. évi időszakban Portugália külkereskedelmi mérlege a tejtermékek cikkcsoportjában pozitív szaldót mutatott, ezt követően
az import értéke folyamatosan meghaladta az
exportét. A legmagasabb negatív szaldó (270
millió euró) 2015-ben mutatkozott, jelenleg
mínusz 190 millió euró körül mozog. Jelentős
eltolódások következtek be a portugál tejtermék
export-import szerkezetében, amely korábban
Spanyolország árnyékában nehezen tudott
kibontakozni. Ma már a portugál tejtermékek
több mint 30 országba jutnak el, köztük főleg az
EU-tagországokba és Észak-Afrikába, az utóbbi néhány évben azonban Kína, Kolumbia és
Peru is belépett a portugál tejtermékimportőrök
sorába. Az EU-csatlakozás előtt a portugál
importban a legnagyobb súllyal a tejpor szerepelt, majd 2000-ig a sajtok, azt követően pedig
a joghurtok léptek az első helyre, miközben a
sajtok részesedése továbbra is magas maradt.
A vizsgált időszakban a sajt és a tejpor foglalta
el a legfontosabb pozíciókat az exportban, jelenleg a nyerstej (folyadéktej) áll az első helyen.

Összefoglalva: Portugália tejgazdasága az
1986. évi EU-csatlakozása óta uniós támogatással fokozatosan fejlődött, 2015-ig kétszeresére nőtt a tejtermelés. Nagy hozamú tehénfajtára való váltással és korszerű tejtermelési és
gyártási technológiák megvételével az élvonalba kerültek. Az alacsony tejtermék-önellátástól
eljutottak oda, hogy – jelentős export mellett
– a belső fogyasztási igényt bizonyos termékekből importtal kell kielégíteni. Hagyományos
tehén- és juhsajtjaik megközelítik a francia
minőséget. Juh és kecskesajtjaikból számottevő az exportjuk, és ajánlják a turistáknak is
az ízletes sajtválasztékukat.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Egy ilyen választékot bármely ország
megirigyelhetne
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Bemutatkozik Sallai Attila,
a Naszálytej Zrt. vezérigazgatója
Sallai Attila a 2018. év eleje óta tölti be a Naszálytej Zrt. vezérigazgatói tisztségét.
Most szakított időt arra, hogy bemutatkozzon a Tejgazdasági Szemle olvasóinak.

S

nem csak a váci üzem, hanem a miskolci – jelenleg Jásztej néven működő – üzem
szakmai irányítását is. Miskolcon a régi kollégákkal hamar megtaláltam a közös hangot,
és talán mostanra már a váci üzemben sem
„tévedek el”, nagyon komoly felkészültségű
szakemberekkel dolgozhatok, amire valóban
büszke vagyok.

allai Attila vagyok, 51 éves, nős, két
gyermek édesapja. Feleségem háziorvos, Réka lányom gyógyszerésznek
tanul, Zsombor még gimnazista, a műszaki
dolgok érdeklik.
Rendszeresen kerékpározom és úszok,
illetve még mindig aktívan gitározok, régen
zenekarban is zenéltem. Mostanában főleg
klasszikusokat tanulok, alkalmanként a fiammal közösen fel is lépünk.

Célkitűzéseim – a Naszálytej
terjeszkedése és
a termelés fejlesztése

Szakmai pályafutás
Mérnök-közgazdász diplomám a Miskolci
Egyetemen szereztem. A gépész karon akkor
a szervező-mérnöki szakon végeztem, a vállalatirányítás mindig is érdekelt. Felsővezetői
szinten és egyben az élelmiszeriparban először a Miskolci Likőrgyárnál dolgoztam, ’97től főmérnökként, majd 5 év után kerültem
az akkori Északtejhez, szintén Miskolcon. Itt
kezdődött a kapcsolatom a tejágazattal, és
azóta is – ha lehet így mondani – meg vagyok
„fertőzve”. Nagyon hamar megszerettem ezt
a számomra speciális területet, alkalmam volt
mind a termelésbe, mind a kereskedelembe
mélyebben belefolyni, illetve felsővezetőként a
beruházásokban részt venni. Széles termékskálával rendelkezett a cég, így a napi alapvető
termékek előállításán kívül a sajtgyártást is
megismerhettem.

A kezdeti szebb éveket nehezebb időszak
követte, így 7 évvel ezelőtt váltottam, és
elvállaltam egy kisebb tejüzem, az Abaújtej
vezetését Forrón. Nagyon megkedveltem az
ottani falusi embereket, és kicsit kiélhettem
a kreativitásomat is, termékfejlesztésben és
növekedésben. Ebben ottani kollégáim nagyon
jó partnerek voltak, és úgy gondolom, értékes
éveket tölthettem ott.
Tavaly újabb kihívást kaptam, ami elől végül
nem tértem ki, így január elsejétől elvállaltam
a Naszálytej vezetését, ami magában foglalja

A két üzem szakmai munkáit, termelését úgy
szeretném optimalizálni, hogy a lehetőségeinket hatékonyan kihasználhassuk. Az UHT-tej
kivételével a tömegtermelést igénylő termékek
gyártását Miskolcon oldjuk meg, ahol a sajtüzemrészt is hamarosan újraindítjuk, és PETpalackos kiszerelésbe is csomagolunk majd
tejtermékeket. A magasabb feldolgozottságú
termékeink, joghurtok, laktózmentes és biotermékek gyártását Vácon erősítjük.
Nyilván kihívás ez a munka, de a változásban
keresem a siker titkát így az új lehetőségek is
előttünk állnak, csak vegyük észre őket. Ezt
kívánom a Tejgazdasági Szemle olvasóinak
is – nyilatkozta lapunknak Sallai Attila.
Dr. Lendvay Béla z
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Családi tehenészet Öregcsertőn
Bács-Kiskun megyében, Kalocsa közelségében, a mintegy 800 fős Öregcsertőn
találjuk Tamás Ferenc és szülei tejtermelő tehenészetét.

A

negyvenes éveiben járó gazda már gyermekkorában kivette
részét a ház körüli munkából. Őseinek mindig volt földjük, és
az állatok tartása is hozzátartozott életmódjukhoz. Kalocsán a
Dózsa György Mezőgazdasági Technikumban tanult, ahol az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny helyezettje volt, így felvételi vizsga nélkül
jutott be az Agrártudományi Egyetemre, Gödöllőre. Az egyetem végzése
közben megérkezett a rendszerváltás, és annak részeként beindult a privatizáció. A közös gazdaságokat kezdték elbontani, szétszedni, aminek
következtében a friss diplomás szakemberek nem tudtak elhelyezkedni.
Ebben a helyzetben úgy döntött, hogy nem fejezi be az egyetemet; hazajött, hogy a rendszerváltás által adott lehetőségeket kihasználva be tudja
indítani a családi gazdaságot.
Így indult útjára a rendszerváltás után családi gazdálkodásunk, emlékezik vissza a történelmi időkre Tamás Ferenc. Először azt terveztük,
hogy sertést fogunk tenyészteni. Már kialakulóban volt a törzstenyészetünk, mikor jött a sertéspestis, ami keresztülhúzta elképzelésünket.
Ekkor úgy döntöttünk, hogy tejtermeléssel fogunk foglalkozni, melynek
más ágazathoz képest az az előnye, hogy havi
rendszerességű bevételt eredményez.

Fölterületünk most 30 táblát képez, valójában ennél több, legalább 50 is
van, mert a volt árterületen a vízfolyások fölszabdalják a területet, így 10
ha-nál nagyobb, egybefüggő homogén táblánk alig van.
Termesztünk árpát, búzát, kukoricát, silókukoricát. A vadveszélyes
földterületekre silócirkot vetünk, mert abban nem tesz kárt a vad.
A szarvasmarhák takarmányozásához szükséges növények mellett
olajos magvakat, napraforgót és repcét termelünk. Lucernavetőmagtermesztéssel is foglalkozunk. Az első és utolsó kaszálásból szénát vagy
csomagolt lucernát készítünk.
Félintenzív tartási körülmények között tartjuk az állatokat. Tavasztól
őszig legeltetünk, ősztől tavaszig monodiétás takarmányozást alkalmazunk. Ennek hátránya, hogy kevesebb tejet termelünk. Előnye, hogy
a hasznos élettartam magasabb. A legöregebb tehenünk, egy magyar
tarka, már 10 borjút adott nekünk. A holstei-fríz fajtából a csúcstartó
tehén nyolc alkalommal borjadzott. Legeltetjük a növendékállatokat, a
szárazon állókat és a kistejű teheneket (60 db). A legeltetéshez gulyást
kell alkalmazni, mivel a legelő nem képez összefüggő területet.

Miként alakul a tehenek hasznos élettartama,
hogyan függ az össze a takarmányozással és a
tejtermelés nagyságával?
Milyen fajtaösszetételű és nagyságrendű most
Napi két alkalommal fejünk, a tejet az Alföldi Tej
az állomány?
Kft.-nek értékesítjük. A magyar tarkánál a tavalyi
Ahogy lehetőségünk engedte, fokozatosan növelévben 6499 liter volt az éves laktációs átlag,
tük az állomány létszámát. Jelenlegi létszámunk
4.25 zsírszázalékkal és 3.76-os fehérjeértékkel.
370, ebből a fejőstehenek száma 150 egyed. Az
A holstein-fríz esetében arra törekszünk, hogy
állomány 2/3 része holstein-fríz, 1/3 része magyar
gazdaságos legyen a termelés. Az 50 litert adó
tarka. A magyartarka-állományunk 90%-a „ A” fő
tehén takarmányozását nem tudjuk a tehén állatörzskönyvvel rendelkezik ( Az” A” fő törzskönyvbe
sorolás feltétele legalább három ősi sorig igazolhapotromlása nélkül megoldani, ezért a mennyiség
hajszolása nem célunk, mert a tehén csúcsra
tóan ismert származás, valamint a legalább 87,5%
járatva rövid idő alatt elhasználódik. Inkább legyen
(>=) magyartarka-génhányad.) Az elmúlt években
30-35 literes termelés, mert akkor hosszabb lesz a
a magyar tarkák tenyésztői közül az 50 tehenet
Tamás Ferenc, a családi
hasznos élettartam.
tartó gazdaságok termelési eredményét tekintve
vállalkozás vezetője
A mély fekvésű talajainkon a csomagolt lucerna
az első öt között szerepeltünk. A tenyésztésünk
ezen a két vonalon indult el. Édesapámék jobban szeretik a magyar és a fűszenázs magas savtartalmú, ezért a TMR-be szódabikarbónát
tarka fajtát, mert a hagyomány tisztelete vezérli őket. A magyar tarkára rakunk, hogy a szervezet savasodását megelőzzük. Korábban voltak
jó ránézni, szerethetőbb, mint a fekete-tarka holstein fajta. Amennyiben pataproblémáink, melyek a savas bendőtartalomra vezethetők vissza.
szüleimen múlna a kérdés, hogy milyen fajtát tartsunk, akkor csak Mivel rendelkezésre állnak a legelők, azokat hasznosítani kell. Ha nem
lenne legelő, és folyamatosan a TMR-t etetnénk, akkor magasabb lenne
magyar tarkát tartanánk.
a tejtermelési átlagunk
Ennek a vidéknek jellemzője a mély fekvésű talaj. Milyen sajátosMi jellemzi a borjúszaporulatot és az értékesítést?
ságot jelent ez a gazdálkodásban?
A Kalocsai-Sárköz legmélyebb települése vagyunk, a szabályozás előtt ez Az utódok 35-40%-a nőnemű egyed. Az arányon csak akkor tudunk
a terület a Duna árterülete volt, így a „vizes év” nagy gondot jelent, mert változtatni, ha ivarspecifikus spermát használunk. Érdekes módon a falu
a mély fekvésű területeken jelentős a belvízkár. A rétek ingoványossá lakossági megoszlása tekintetében is hosszú időszakra visszamenően
válnak, melyre az állatokat kihajtani nem szabad, mert összevágják a mindig magasabb a fiúszületések száma. A mi osztályunkban például
legelőt, felhordják a sarat a laposabb területről. Villanypásztorral elke- 70%-os volt a fiúk aránya.
A borjak ellés után 24 óránál többet nincsenek az anyjuk alatt.
ríteni a területet a jelentős számú vad miatt nem könnyen megoldható.
Jelenleg 300 ha földterületen gazdálkodunk, ennek egy része bérelt Születés után a föcstejet, ha nem tudják az anyjuk tőgyéből kiszopni,
terület. Lehetőség szerint a sajátunk mellett lévő táblákat béreljük, akkor szonda vagy cumi segítségével kapják meg. Itatási problémák a
hogy a gazdaságosabb műveléshez legyen megfelelő táblanagyság. téli 15-20 fokos hidegben előfordulhatnak, ezért arra nagyon odafigye-
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lünk, hogy a tej megfelelő hőmérsékletű legyen. Azt
figyeltük meg, hogy a két fajta közül a magyar tarkának
erősebb a szopási ingere. A cumis szoptatás esetében
kialakulhat a borjúban egy erősebb szopási reflex,
mely később saját maga vagy a többi állat szopásában
nyilvánulhat meg. A borjúbetegségek kialakulása ellen
vakcinázással védekezünk.
Amennyiben van kereslet a török piacon a hízott
marhára, akkor nem adjuk el születésük után a bikaborjúkat, hanem meghizlalva mennek majd exportra.

2018. május

Nem tervezzük tovább növelni az állatlétszámot, erre a jószágmennyiségre biztosítottak
a tartási körülményeink. Takarmányunk még
lenne, de több férőhelyet nem tudunk biztosítani. Másrészt az alkalmazottak számát is
növelni kellene, de munkaerő nem áll rendelkezésre a környékünkön.

Milyen fejlesztési elképzelések vannak?
Csökkenteni szeretnénk a szomatikus sejtszámtartalmat, a tőgy- és lábvégbetegséA családi gazdaságban hány fő dolgozik?
gek előfordulási arányát. Ennek érdekében
A családi vállalkozásban négyen dolgozunk. A szüleim,
az állományban minőségi cserét tervezünk.
a húgom és én, de munkásságunkat figyelemmel kíséSaját tenyésztésből fokozatosan lecseréljük
az állományt. Úgy tervezzük, hogy ehhez a
rik a gyerekeink is. A szüleim bíznak abban, hogy a
A legidősebb tehén, mely tíz
minőségi cseréhez két évre lesz szükségünk.
stafétabotot egyszer az unokáik veszik át. Az alkalmaelléssel rekordernek számít
Az a célunk, hogy ennek eredményeként
zottak száma 7 fő. Vannak még alkalmi segítők, kik a
munkacsúcsok idejére – szénabetakarítás, trágyázás stb. – úgy alakítják növekedjen majd a tejtermelésünk.
Szeretnénk sajtkészítéssel is foglalkozni. Ez a dolog most előtérbe
munkahelyükön a szabadságot, hogy tudjanak segíteni nekünk.
került, mivel a húgom a tavalyi évtől még aktívabban bekapcsolódott a
családi gazdaságba. Azt tervezi, hogy elsajátítja a sajtkészítés ismereAz állategészségügy területén mi a helyzet?
A tőgybetegségek előfordulása ritkább, mint korábban volt. Ez a céltu- teit, és a jövőben ezzel kíván foglalkozni. Előfordul alkalmanként, hogy
datos párosítási tervnek, az istállótechnológia javulásának és a fejőház úgy támogatunk rendezvényeket, hogy tombolának édesanyám és a
húgom által készített sajtot ajánlunk fel. Ez nem jelenti azt, hogy megstabilitásának köszönhető.
Lábvégbetegségek előfordulnak. Régebben ezek a legeltetéssel felelő ismeretekkel rendelkeznénk nagyobb mennyiségű, többféle sajt
összefüggő betegségek voltak. Az esős időszakban a mély fekvésű terü- készítésére. A sajtkészítésnek a legkritikusabb pontját az értékesítésben
leteken a kipuhult irhát a két köröm között kiszúrta a fás szárú növényi látom. Gondolkodunk azon, miként lehetne ezt a dolgot jól megcsinálni.
maradvány. Azáltal, hogy rendbe hoztuk, kitisztítottuk a legelőket, mármár megszűntek ezek a jelenségek. Jelenleg a lábvégbetegségeket Az állomány minőségi cseréjén túlmenően melyek a termelés növemás jellegű probléma okozza. Az itatónál van egy betonmagasítás a víz kedését elősegítő tényezők?
elfolyása miatt, mely sérülést okoz az olyan teheneknél, melyek fűkörme Elsőnek az infrastruktúra fejlesztését, az elhelyezési és tartási körülmémélyebben helyezkedik el.
nyek fontosságát emelném ki. Ha jó az infrastruktúra, akkor kevesebb
szakértelemre, kevesebb munkaerőre van szükség. Fontosnak tartom
A tejtermelés gazdaságossága miként növelhető?
az egészség fenntartását, mind az állatok egészsége, mind pedig a
A gazdálkodás gyakorlatából tudni lehet azt, hogy hol van a gazdasá- dolgozók egészsége tekintetében. Ezen túlmenően a termelés minden
gosság határa. A legnagyobb befolyást erre a tényezőre a tej átvételi területén lehetne fejlődni, mert gazdaságunkban nem csúcstermelést
ára gyakorolja. A tej jelenlegi átvételi ára nem ösztönöz bennünket valósítunk meg.
arra, hogy magasabb beltartalmú tejet termeljünk. A gazdaságosság
javítására nem végzünk számításokat. Ha a mindennapi gyakorlatban Mi a véleményed a tejpiacon kialakult helyzetről?
azt tapasztaljuk, hogy csökken a termelés hozama, annak okát igyek- Ha a magyar fogyasztók mind nagyobb része a magyar előállítású tejet
szünk feltárni. Konzultálunk a takarmányozási tanácsadóval a megoldást venné le a polcokról, akkor ezáltal növekedne a magyar tejtermelők
illetően. Az általa javasolt változtatást kipróbáljuk, majd értékeljük ered- bevétele, ez kiegyensúlyozott, kevésbé szélsőséges tejárakat eredméményességét. Ha nincs eredmény, visszatérünk a jól bevált módszerhez. nyezne. Ennek eléréséhez valamennyi gazdálkodónak a mostaninál
Minden nap arról szól, hogyan csináljuk a holnapot. Ha változás követ- nagyobb összefogására lenne szükség.
kezik be a termelési feltételekben, akkor átgondoljuk, hogyan tudunk
annak megfelelni. Egy családi gazdaságban szinte lehetetlen kiszámítani Tapasztalsz-e a gazdálkodást negatívan befolyásoló körülményt?
a tej előállítási költségét. Azon múlik a dolog, hogy mit, hova számolok, Van számos, a gazdálkodást negatívan befolyásoló körülmény, melyen
milyen átadási árakkal kalkulálok, stb. Ilyen számvetéseket nem készí- változtatni kellene. Példaként említem, hogy a Natura 2000 területen nem
lehet jó minőségű fűszénát előállítani, mert a kaszálás olyan időpontra
tünk, erre a feladatra egy külön embert kellene alkalmazni.
van meghatározva, mikor előnytelen a fű beltartalmi értéke. Azt is lehetne
említeni, hogy nem engedik az előírások, hogy az ezeken a területeken
termő füvet fűszenázsként felhasználjuk. Micsoda pazarlás az, hogy a
4000 ha kiterjedésű Natura 2000 terület felét sem hasznosítják mezőgazdasági termelésre. Arról is lehetne beszélni, hogy a terméseredmények
biztosításához nem áll rendelkezésre elegendő szerves trágya, az ennek
kiváltására használt műtrágya pedig a talajok elsavanyodásához vezet.
Korszerű istálló a fejőházzal

Beregszászi Miklós z
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Globális szabványok
a Rövid Ellátási Láncban
2018 januárjában tartotta a Nemzeti Élelmiszernyomonkövetési Platform az elmúlt két évét
lezáró rendezvényét. A zárórendezvény egyben
nyitórendezvény is volt, hiszen bejelenthettük a
munka folytatását, azt, hogy újabb két évre szóló
együttműködési megállapodás előkészítése zajlik.
2015 októberében került sor együttműködési
megállapodás aláírására a Földművelésügyi
Minisztérium és a GS1 Magyarország között
a Nemzeti Élelmiszer-nyomonkövetési
Platform megalakítására. A Platform tervezett időtartamára meghirdettük a munkacsoportokat, és azok ütemtervét.
A munka négy vertikális és egy horizontális
munkacsoportban zajlott:
• Zöldség-gyümölcs munkacsoport
• Bor és pálinka munkacsoport
• Hal és hús munkacsoport
• Tej és tejtermék munkacsoport
• Horizontális munkacsoport

A vertikális munkacsoportokban meghatároztuk azokat az ellátási láncokat, amelyek
mentén a nyomonkövetési módszertant kidolgoztuk. Megtörtént a jogszabályi és adatszolgáltatási kötelezettségek felmérése. A GS1
munkatársai ezekben a munkacsoportokban
bemutatták azokat a szabványokat, amelyek alkalmazásával létrehozhatók hatékony,
automatizált nyomonkövetési rendszerek.
Szintén bemutatásra kerültek azok az európai
vagy globális, szektorspecifikus útmutatók,
amelyek segítették a hazai felhasználókat a
magyar piacra szánt dokumentumok összeállításában.
A Platform munkája nagy érdeklődést váltott ki, a munkában résztvevő szervezetek
és delegáltjaik száma folyamatosan nőtt; a
munkában a 2017. év végére 97 szervezet
képviseletében 188 fő vett részt.

A Platform keretén belül lehetőséget biztosítottunk a munkában résztvevő szervezetek
számára, hogy nyomonkövetési rendszereiket
a GS1 auditorai segítségével felülvizsgálják.
A munka első szakasza tehát véget ért, az
induláskor meghatározott célokat elértük; az
útmutatók elkészültek, és mindenki számára – regisztrációt követően – szabadon
elérhetőek a www.nenyp.hu oldalon. A következő mérföldkő az lesz, hogy az útmutatókban
összefoglalt ismeretek minél szélesebb körben
váljanak a mindennapi gyakorlat részévé. Már
most látszik, hogy van érdeklődés a globális szabványokon alapuló nyomonkövetési
rendszerek gyakorlati megvalósítására, hiszen
több, jelentős vállalkozás jelezte, hogy elindítja
saját nyomonkövetési projektjét.
Bár elértük a kitűzött célokat, de egy nagyon
fontos ellátási láncra nem készült még útmutató. Ez a terület pedig nem más, mint a Rövid
Ellátási Lánc (továbbiakban: REL). Joggal
vetődik fel a kérdés, hogy mit keresnek a
nemzetközi szabványok a rövid ellátási láncban. Azt gondolhatjuk, hogy a globális szabványok, modern, automatizált nyomonkövetési rendszerek a „nagyok” játékai, pedig ez
nem így van. A REL napjainkban reneszánszát
éli. Bár Magyarországon a modern közösségi

REL-megoldások (dobozrendszer, közösség
támogatta mezőgazdaság) nem túl régóta
ismertek, az Egyesült Államokban, Európa
nyugati és déli részén már évtizedes hagyományokra tekintenek vissza. A Kormány által
2015-ben elfogadott Magyarország középés hosszútávú Élelmiszeripari Fejlesztési
Stratégiája is számol ezzel az ellátási lánccal.
A Kormányzat számos lépéssel segíti, segítette eddig is a REL működését. Megszületett
a kistermelői rendelet (Kistermelői rendelet
(52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet), a kistermelői piacok nyitását könnyítő rendelet
(51/2012. (VI. 8.) VM rendelet), mely a kistermelők, a REL-ben érdekeltek működését
teszi könnyebbé úgy, hogy közben garantálja
az élelmiszerbiztonságot.

Miért fontos a REL?
A világon az urbanizáció egyre nő. Ma a világ
7,4 milliárd főnyi lakosságának több mint a
fele városokban él, 1900-ban ez az arány 15%
volt. Ma a városokban élők aránya Európában
75%, de a fejlett nyugati területeken a városokban lakók aránya eléri a 90%-ot. Az előrejelzések szerint az urbanizáció növekedni
fog, a növekedés motorjai elsősorban a fejlődő
országok lesznek, de a fejlett országokban
– ha kisebb mértékben is –, szintén emelkedni fog a városban élő emberek száma.
Az urbanizáció mértékének növekedése,
főként a fejlett, stagnáló, vagy éppen fogyó
népességű országokban, a vidék elnéptelenedésével jár együtt. Mind a nagy népességszámú városok, mind az elnéptelenedő vidék
számos probléma forrása már napjainkban is.
A REL a vidék népességmegtartó képességét javíthatja, megélhetést, biztos jövőképet
adhat a vidéken élőknek, továbbá olyan termelési adottságokat is tud használni, amelyet
sem a nagyüzemi mezőgazdaság, sem a
nagyüzemi élelmiszeripar nem tud.

Forrás: ENSZ – A világ urbanizációs kilátásainak felülvizsgálata 2014
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Mindezek mellett hozzájárulhat
1. kulturális örökségünk megtartásához a
hagyományos feldolgozási technikák alkalmazásával, tradicionális termékek előállításával,
2. a vidéki környezet minőségének megóvásához, őshonos, vagy régi állat- és
növényfajták fenntartásával a biológiai
sokféleség megőrzéséhez.
Gyakran azonosítjuk a REL-t környezetkímélő
mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási rendszerként, azt gondoljuk, a tény, hogy az élelmiszer nem „utazik,” azt jelenti, hogy a termelés
környezetterhelése kicsi.
A REL népszerűségének egyik hajtóereje a
fejlett országokban az egyre nagyobb teret
nyerő antiglobalizációs törekvések, melyek
leginkább és leghamarabb az élelmiszerellátásban nyilvánultak meg. A fogyasztók egy
jelentős rétege előnyben részesíti a helyben
termelt élelmiszert, és elutasítja a nagy távolságból szállított, nagyüzemi módszerekkel
előállított élelmiszereket. Nem szabad elfelejteni, hogy a globalizáció és így a fejlődés
természetes hajtóereje a hatékonyság. Minél
nagyobb tömegben termelünk, minél nagyobb
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mennyiségeket szállítunk, annál olcsóbban
tudnak a termékek az üzletek polcára kerülni.
Ha a REL fel
akarja venni a
versenyt a hagyományos ellátási lánccal, nem
kerülheti el, hogy
tevékenységét hatékonyabbá tegye. A hatékonyság javításának egyik eszköze az együttműködések megvalósítása, kiterjesztése. Ez
az együttműködés megvalósulhat a logisztikában, a termeléshez szükséges anyagok
beszerzésében, értékesítésben. Mindegyik
terület része a kötelező nyomonkövetésnek,
mindegyik területről információt kell kezelnie
a termelőnek, és ezeket az információkat
az együttműködés során meg kell osztaniuk
egymással. A globális szabványok alapján
felépülő nyomonkövetési rendszerek ezt a
tevékenységet kevés élőmunka-ráfordítással,
akár automatizálva is el tudják végezni.
Az ezekben a rendszerekben tárolt nyomonkövetési információk alapot adnak olcsó, de
nagyon korszerű és hatékony marketingtevékenységhez. Sajnos a tapasztalat azt mutat-

ja, hogy a kistermelői élelmiszerek gyenge
pontja a jelölés. Ezen a helyzeten változtatni
kell, mert az élelmiszerekről egyre több ismerettel rendelkező fogyasztó bizalma meggyengülhet egy helytelen élelmiszerjelölés
láttán. A modern nyomonkövetési rendszerek
alkalmazásának további előnye lehet tehát,
hogy a rendszer segítheti a termelőket a
jogszabályoknak megfelelő jelölések (címke)
előállításában.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a
fentebb felsorolt tulajdonságokat „alanyi
jogon” birtokolja a REL, pedig mindezek csak
lehetőségek, amiket ki kell bontani, meg kell
valósítani ahhoz, hogy a REL élet- és versenyképes legyen. Ennek a kibontásnak az egyik
eszköze a modern, globális szabványokon
alapuló nyomonkövetési rendszer.
Képek forrása: internet, Can Stock Photo, nenyp.hu

Szerző: Laszlovszky Gábor z
főosztályvezető, Élelmiszeripari Főosztály,
Földművelésügyi Minisztérium 2018.
Szerkesztette: Szépfalvi Enikő z
koordinátor, Élelmiszeripari Főosztály,
Földművelésügyi Minisztérium 2018.
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A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET
ÉS TERMÉKTANÁCS KÖZLEMÉNYE
1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása
érdekében – a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) megállapodást
kötöttek arról, hogy a 2018. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára
vonatkozó prognózisukat közzéteszik és azt a piaci szereplők figyelmébe ajánlják.
2. Az alapár fenti időszakra vonatkozó éves átlagát +/– 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 95 Ft/kg összegben
prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist az időszak során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben
módosíthatja.
3. Azon termelők és feldolgozók részére, akik ezen előrejelzés figyelembe vételével kívánják megkötni (illetve
módosítani érvényes) szerződéseiket, azokban az alábbi szövegrész alkalmazását ajánljuk:

„A Felek a nyerstej felvásárlási ára tekintetében – alapárként – kölcsönösen elfogadják a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adott időszakra vonatkozó, Szakmaközi Megállapodásként
közzétett prognózisát.
A Felek a fent hivatkozott prognózis alapján – figyelembe véve a Szakmaközi Megállapodásnak a prognózistól legfeljebb +/– 2,5 %-os eltérési sáv alkalmazására vonatkozó ajánlását – az alapár mértékét …
időszakra éves átlagban és havi elszámolásban egyaránt ... Ft/kg-ban állapítják meg.
Az alapár a 3,6 m/m% zsírtartalmú és 3,25 m/m% fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt
nyerstejre vonatkozik.
Az alapár nem vonatkozik a külön megegyezés tárgyát képező beltartalmi, mennyiségi és egyéb, a
Felek között létrejött megállapodás alapján meghatározott felárra és levonásra."
4. Azoknak a terméktanácsi tagoknak, továbbá más tejpiaci szereplőknek, akik a Megállapodáshoz csatlakozni kívánnak, az alábbi tartalmú írásos nyilatkozatot kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Titkárságához eljuttatniuk, mely a Szakmaközi Megállapodáshoz kerül csatolásra, annak részét képezi.

Nyilatkozat
Alulírott ..............................................................................., mint a tej termékpálya termelő/feldolgozó/felvásárló/
termelői-csoport/kereskedő* szereplője nyilatkozom, hogy csatlakozom a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács által megkötött Önszabályozó (Szakmaközi) Megállapodásához és szerződéses
kapcsolataimban — üzletfelem egyező akarata esetén — a közzétett árprognózist az ajánlott szerződéses
minta szerint alkalmazom.
Kelt, 2018. ......................................
....................................................
aláírás
*A megfelelő rész aláhúzandó

18

2018. május
29

ÚJ KORSZAK KEZDETÉN AZ AGROPROJEKT KFT.

A

2018. év új korszakot nyitott az Agroprojekt Kft-nél. Cégünket
másfél évtizede alapították holland-osztrák-magyar agrárszakemberek és szinte kizárólag a méltán híres holland csúcsgenetika magyarországi képviselőjeként tevékenykedett.
Kiemelkedő sikereket értünk el a világ talán legnagyobb genetikai
kutató-tenyésztő vállalat-konglomerátumának, a CRV Holding-nak a
tenyészbikáival.
Az Agroprojekt jelentős részt vállalt a magyar Holstein Fríz állomány
minőségének javításában. Száznál több üzemben vásároltak eddig is és
ragaszkodnak ma is a CRV szaporítóanyagaihoz. Humán- és IT technológia alapú térítésmentes párosítási szaktanácsadásunk iránt nagy igény
van. Cégünk kiemelten megbecsüli a hozzánk forduló szakembereket,
állatorvosi-agrármérnöki tanácsadó hálózatával értékes szakmai segítséget nyújt az üzemek tulajdonosainak, menedzsmentjének.
Mára mikrovállalkozásból, az ország egyik legmegbízhatóbb, százmilliós árbevételű középvállalatává fejlődtünk, ahol a hagyományos
genetikai ágazat mellett, dinamikusan növekvő megrendelőbázisa
okán a takarmányadalék üzletág is nagy jövő előtt áll. Az álalunk forgalmazott, jogvédett originális készítmény, az „Uppetite-007” íz- és
illatfokozó takarmányadalék egyedülálló eredményeket produkál az
étvágytalan szarvasmarhák hozamának javításában.
Nagy figyelmet fordítunk az üzemek eszközellátásának segítésére. Spermatároló, spermamelegítő, ultrahangos vemhességvizsgáló

eszközeink keresettek a piacon. Támogatjuk az inszeminátorok és
egyéb állattenyésztő szakemberek oktatását. Ezen tevékenységünkkel
sikerült már külpiacra is lépni.
Azon vevőink, partnereink, akik szövetségre léptek velünk, megtapasztalhatták, hogy minden elvárható módon segítjük, támogatjuk
törekvéseiket.
Hívjon minket, vagy írjon nekünk, hogy egy személyes találkozó
időpontját egyeztethessük. Egy időpontot, amely új korszakot hozhat
Önöknél is.

AGROPROJEKT KFT.
06-20-478-0880 • crv@agroprojekt.hu

www.tejgazdasagiszemle.hu
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A sajtok érlelésének és érésének néhány
fontosabb elméleti és gyakorlati vonatkozása II.
Az előző lapszámunkban részletesebben foglalkoztunk a sajtok érésének és érlelésének
fontosabb elméleti, és csak röviden a gyakorlati vonatkozásaival. A következőkben a sajtok érlelési
feltételeinek biztosításához, illetve ennek gyakorlati megvalósításához kívánunk néhány
szemponttal hozzájárulni. Az alábbiakban közölt hőmérsékleti, pára- és érlelési időtartami
értékek csak irányelveknek tekinthetők, azonban a hazai gyártású sajtok több évtizedes
gyártási tapasztalatainak alapján kerülnek összefoglalásra, amitől gyakorlatban természetesen
el is lehet térni. Például a különböző állatfajok kevert tejéből készült termékeknél,
évszakok váltakozásakor, az alapanyagok összetételében bekövetkező változás esetében,
a késztermékek változó zsír-, és szárazanyag-tartalma miatt stb.

A

sajtok érési folyamatainak helyes irányú lefolyásához megfelelően kialakított érlelőhelyiséget (helyiségeket), továbbá az
érleléshez szükséges feltételeket: megfelelő hőmérsékletet,
légnedvességet (relatív páratartalmat) és légcserét is biztosítanunk kell.
Ugyancsak ezeknek a feltételeknek a biztosítása vonatkozik a késztermékek szakszerű tárolására is.
Az érlelendő sajtféleségektől függően az érlelőhelyiség hőmérsékletét 5-26
ºC-ra kell beállítani. Egyes sajtféleségek megkívánják, hogy az érlelés alatt
is változtassuk a hőmérsékletet. A bevonat nélkül érő sajtok esetében meghatározó jelentőségű a megfelelő relatív páratartalom biztosítása. Alacsony
értékek esetén a sajtok kérge kiszárad, megrepedezik, állományuk „rágós”
lesz. A túl magas értékek esetében a kéreg „megfolyósodhat”, illetve az
érést a nemkívánatos irányba befolyásoló mikroorganizmusok megjelenésével, illetve elszaporodásával is számolnunk kell. A kemény és félkemény
sajtok kérge a nagy relatív páratartalom esetében penészedik, nyálkásodik,
vagy el is „folyósodik”. A kéregflórával érleltek esetében viszont különösen
fontos a nagy relatív páratartalom biztosítása. A különböző bevonattal
érleltek esetében azonban már nagymértékben csökken ennek a jelentősége. Az ilyen sajtok érlelésénél a száraz, illetve a 60-70%-os relatív
páratartalmú helyiségek a megfelelőek. A rendszeres levegőcsere megvalósításához megfelelő klímaberendezés alkalmazása elengedhetetlen.
Ezt úgy kell megvalósítani, hogy az esetleges erős légáramlás miatt a fólia
nélkül érő sajtok esetében ne következzen be kiszáradás, mert különben
a felületük megrepedezhet. Korszerű érlelőkben az említett paramétereket
már az érlelendő sajtféleségeknek megfelelően
1. sz. ábra
automata szabályozza.
A légnedvességen vagy relatív páratartalmon
azt az értéket értjük, amely megadja, hogy a
levegőben éppen jelen levő vízgőz százalékosan hányadrésze annak a vízgőzmennyiségnek, amely a levegőt adott körülmények
között telítené. A gyakorlatban a körülményesebb abszolút nedvességtartalom helyett a
levegő relatív nedvességtartalmát határozzuk
meg. Erre többféle módszer is alkalmazható,
általánosságban a pszichrométeres különbségen alapuló mérési eljárásokat alkalmazzuk.
Ilyen mérési mód például az August-féle
pszichrométerrel történő vizsgálat, amely

lényegében két hőmérőből áll. Ezek közül az egyik higanygömbjének
a vízbe érő részét géz vagy muszlin veszi körbe. A vizes hőmérő a víz
elpárolgása következtében kisebb hőmérsékleti értéket mutat, mint a
száraz hőmérő. Mivel a lehűlés mértéke a párolgás sebességével együtt
a levegő nedvességtartalmától függ, ezért a két hőmérőn leolvasott
hőfokkülönbségből kiszámítható a levegő relatív nedvesség/páratartalma (1. sz. ábra).
A készüléket felfüggesztve helyezzük el a vizsgálati helyiségben, és
kb. 30 perc múlva, kellő távolságból 0,2 ºC pontossággal olvassuk le
a száraz (tsz) és a nedves (tn) hőmérő állását. A leolvasott értékekből
a levegő relatív páratartalmát a mellékelt táblázat segítségével kiszámítjuk. Például egy érlelőhelyiségben a száraz hőmérő 8,2 ºC-ot, a
nedves 8 ºC-ot mutat, akkor a kérdéses helyiség relatív páratartama
a következőképpen alakul:
		tsz = 8,2 ºC
		
tn = 8 ºC
		
tsz-tn= különbség 0,2 ºC
A táblázat tsz rovatában 8,2 ºC-hoz legközelebb álló érték a 8 ºC, és a
tsz-tn = 0,2 ºC-nak, a táblázatban megfelel a 97%-os relatív nedvességvagy páratartalom (1. sz. táblázat).
A sajtokat érlelés alatt kezelni és forgatni kell. A bevonat nélkül érő
kemény és félkemény sajtok esetében ez a munka a rendszeres sósvizes lemosásból, szárazra törlésből és forgatásból áll. A kemény sajtok
esetében a főérlelés hőmérsékleti értéke 20-25 °C,
félkeményeknél 15-20 °C. A megjelenő penészes
foltokat kaparással távolítjuk el, ami az érlelőhelyiség
relatív-páratartalmának 70-75%-ra való beállításával
nagymértékben csökkentethető. Az ilyen helyiségekben a sajtok felülete kizsírosodik, ez, valamint a kisebb
páratartalom gátolja a penészképződést. A helyesen
kezelt sajtok felülete száraz, lisztes bevonatú. A sajtok szakszerű kezelésére ma már korszerű, könnyen
kezelhető és kiváló hatásfokkal működő gépi berendezések állnak rendelkezésre, ami egyben jelentős
kézimunkaerő-megtakarítást is eredményez.
Elsősorban a költségek csökkentése érdekében fejlesztették ki a különböző bevonatos érlelési módokat. A korábban rendszeresen alkalmazott paraffinos
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1. sz. táblázat

és sajtviaszos érlelelési módok mindinkább háttérbe szorulnak. Bár aki
igazán kiváló minőséggel és érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező
sajtokat kíván gyártani, nem biztos, hogy nem fogja alkalmazni ezeket
a hagyományos és jól bevált érlelési módokat. Van lehetőség a sajtok
műanyag emulziós bevonására is. A vizes emulziót gépi úton juttatják fel
a sajtok felületére. A bevonóanyag gyakran penésztaszító vegyszert is tartalmaz. Nagy előnye, hogy a sajtok érése – mivel a bevonat kismértékben
levegőáteresztő is – gyakorlatilag a hagyományossal azonos módon történik. A sajtokat hetente forgatják, és szárazra törlik. Száraz helyiségben
történő érlelés esetén a törlés elmaradhat. Hátránya, hogy a felületkezelő
anyag vegyszert is tartalmazhat, a sajtokat továbbra is forgatni szükséges,
ezért viszonylag nagy a kézi munka igénye. A korszerű penésztaszító
vegyszerek az érlelés végére azonban általában maguktól lebomlanak.

A kemény és félkemény sajtok legkorszerűbb érlelési módjának ma a
különböző zsugorfóliás érlelelési módokat tartják. A levegő eltávolítása
után a sajtokat zsugorító alagúton vezetik át, ahol a hő hatására a fólia
összezsugorodik, és a sajt felületére ráncmentesen rátapad. Gyakorlati
alkalmazásukhoz megfelelő berendezéseket is szállítanak, ezek működésének részletezésére nem térünk ki, mivel részletes gépi leírást,
illetve alkalmazástechnológiát is mellékelnek a berendezéseket szállító
cégek. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy egyes megfigyelések
szerint az így érlelt sajtok érzékszervi minősége (elsősorban íze) esetenként elmarad a hagyományosan érlelt sajtokétól.
A rúzzsal érő lágy és félkemény sajtok érlelésére B.linens színtenyészeteket alkalmazunk, amelyeket 1%-os konyhasóoldatban hígítunk,
és a sajt felületére úgy juttatunk fel, hogy az nedves maradjon. A kellemesebb ízhatás kialakítása érdekében alkalmazhatunk vízzel hígított
savót is, miután a sajt kérgén a rúzsflóra szemmel látható módon
már megjelent. A sajtokat naponta, esetleg kétnaponta kezeljük, és
forgatjuk. Egyes rúzzsal érő típusokat az érlelés végén gondosan
lemosnak, és a kérgét szárítják (pl. Mondseer). Ezek a sajtok enyhe

ízűek. A romadur jellegűeken a rúzsflóra mindvégig megmarad, ezért
pikánsabb ízűek. Meg kell jegyeznünk, hogy azokban a helyiségekben, ahol korábban rúzsflórával érlelt sajtokat érleltek, más típusú
sajtok érlelése csak nagy nehézségekkel végezhető, mivel a B.linens
típusú mikrobák csak nehezen ínaktivizálódnak (szakszerű takarítási
és fertőtlenítési munkák ismételt végzése, penésztaszító, illetve -ölő
vegyszerek alkalmazása, rendszeres meszelés, stb. szükséges).

A fehérpenésszel érő sajtokat az érlelés alatt csak forgatjuk. A zöld,
illetve a kék penészes sajtokat az érlelés elején erre a célra alkalmazott
eszközzel átszurkáljuk (pikírozzuk), hogy a penészek fejlődéséhez szükséges levegő a rendelkezésükre álljon. Ezt követően már csak hetente
vékonyan lekaparjuk a felületűkön képződött nyálkát, és forgatjuk őket.
A penészek kifejlődése után (általában 3-4 hét) alufóliába csomagolva forgalomba hozatalig érleljük a sajtokat. A rokfort típusú sajtokat
polietilén tömlőbe csomagolva is érlelhetjük, amivel elérhetjük, hogy
a sajtokat kevés kezeléssel és kisebb veszteséggel tudjuk előállítani.
A juh- és tehéntejből készült fehér sajttípusokat sólével teljesen feltöltött
bádogdobozokban érleljük. Az élesztős puffadás kiküszöbölése érdekében célszerű a dobozokat a feltöltés után azonnal lezárni.
A gyártók egy része a külföldi példákhoz hasonlóan a lágy és félkemény
sajtok egy részét, ún. „félérett” állapotban forgalmazza, abból a meggondolásból, hogy az érés befejezése majd a forgalmazás helyén fog
megtörténni, illetve a vásárlók a sajtokat a saját ízlésüknek megfelelően,
odahaza, a háztartásukban fogják végső formába beérlelni (például:
pálpusztait vagy bizonyos nemespenészekkel érő sajttípusokat stb.).
Ez utóbbi lehetőségre célszerű a termékek csomagolóanyagán felhívni
a fogyasztók figyelmét.
A következőkben néhány fontosabb sajtféleség tájékoztató jellegű érlelelési adatait foglaljuk össze a saját vizsgálatok, illetve a megjelent hazai
szakirodalmi adatok alapján.
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Keménysajtok (pl. Pannonia jelegű)
Kádmunka befejezése után:
Préselési idő
16-24 óra
Alvadék pH érték
5,2-5,3
Sólé töménysége
22-26%
Sózás időtartama
3 nap
Érlelés feltételei:
Fóliában		
Előérlelés:
hőmérséklet
0-24 ºC
rel. páratart.
70% alatt
időtartam
4-6 hét
Főérlelés:
hőmérséklet
20-2 ºC
rel. páratart.
70% alatt
időtartam
4-6 hét
Utóérlelés:
hőmérséklet
2-8 ºC
rel. páratart.
70% alatt
időtartam
1-6 hónap
Félkemény sajtok (pl. trappista, edámi)
Kádmunka befejezése után:
Préselési idő
1-3 óra
Alvadék pH-értéke
5,4-5,5
Sólé töménysége
18-22%
Sózási időtartam
20-36 óra

Érlelelés feltételei:
Fóliában		
hőmérséklet
15-18 ºC (főérés)
időtartam
3-6 hét
rel. páratart.
70% alatt

Hagyományos
16-18 ºC
70-75%
3-4 hét
22-2 ºC
70-75%
3-4 hét
2-8 ºC
70-75%
1-6 hónap

Hagyományos
16-20 ºC
4-8 hét
70-75%

Kéregflórával érő sajtok (pl. pálpusztai)
Kádmunka befejezése után:
Csurgatás
6-10 óra (4-5-szöri forgatás)
Alvadék pH-értéke
5-5-2
Sólé töménysége
16-17%
Időtartama
0,2-0,5 óra
Érlelés feltételei:
hőmérséklet
14-18 ºC (rendszeres forgatás)
rel. páratart.
90-95%
időtartam
3 hét
Nemespenész flórával érő sajtok (pl. camembert)
Kádmunka befejezése után:
Csurgatás
4-6 óra (2-3-szöri forgatás)
Alvadék pH érték
5,0-5,55
Sólé töménysége
22-24%
Időtartama
0,3-1 óra
Érlelés feltételei:
hőmérséklet
13-15 ºC
rel. páratart.
93-96%
időtartama
12-14 nap (rendszeres forgatás)
		
Merényi Imre z
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Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától

2018. május

n A Bizerba már 1983 óta a tekercses önatpadó
címke gyártás egyik legfontosabb szereplôje
Európában. A központi nyomda, amely
Németország legnagyobb thermo papír
nyomdája, Bochumban található,
ahol 7000 m2 gyártóterületen évente
35 millió m2 papírt dolgoz fel. Termék
elôállítás folyik még Olaszországban,
Spanyolországban és az Egyesült
Államokban üzemelô nyomdákban is.
n A Bizerba a piacon egyedülálló módon kínál berendezéseket (címkenyomtatós mérlegeket, ipari címkézôket stb.), címkét (fekete-fehér öntapadós thermo, vagy
színes thermo stb.) szervizt (címke tervezés, készülék
javítás stb.) a vevôinek. Ezzel a „mindent egy helyrôl”
koncepcióval probléma esetén elkerülhetô, hogy a különbözô beszállítók egymást okolják a keletkezett esetleges
hibáért (a berendezést szállító a címke beszállítót, a
címke beszállító a szervizt és viszont).
n A magas szintû szolgáltatás egy kézben
tartásával segítjük vevôinket ahhoz, hogy termelésük
zavartalan és folyamatos legyen, mindezt a karbantartási költségek optimális szinten tartása mellett.
n A Bizerba gyártás fô különlegessége, hogy
a nyomda saját öntapadó alapanyaggyártással
rendelkezik. A helyben készített laminátok a különbözô
Bizerba címkenyomtatókhoz (kereskedelmi, ipari,
logisztikai) optimális mûködéséhez lettek kifejlesztve,
mind a nyomathordozó, mind a ragasztó, mind
pedig a hordozópapír tekintetében. A nyomdai
fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy az
ügyfeleinknél levô Bizerba nyomtatós mérleg
thermofejei a lehetô leghosszabb
élettartalmúak legyenek.
A felhasználóknak ne kelljen idô elôtt
költségekbe verniük magukat a nem
megfelelô minôségû címkék okozta
mechanikai fejkopások, ragasztó-felkenôdések
miatti rendkívüli javítások elvégzésével.

Kun László ipari értékesítési vezető
M: +36-20/444-1789 • e-mail: laszlo.kun@bizerba.com

Bizerba Mérleg Hungária Kft.
1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68. • Tel.: 06-1-471-4000 • Fax.: 06-1-471-4001 • E-mail: hu.info@bizerba.com

www.bizerba.hu
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Már-már elfeledett sajtjaink?
A legtöbb hazai élelmiszerüzletünkben ma már ritkán találkozhatunk a juhtúrónak a liptói
túró változatával, a székely túró pedig lassan már csak emlékeinkben él.
Mindkét juhtúróféleséget évszázadok óta készítik a Kárpátok juhokat legeltető pásztorai.
Ma a juhtúró többnyire Szlovákiából kerül hozzánk, csak néhány sajtüzem
és kézműves sajtkészítő vállalkozik előállítására, illetve forgalmazására. Az 1950-es, 1960-as
években több sajtüzemünk is foglalkozott juhtúrógyártással. Ebben a lapszámban
a juhtúró készítésének liptói, valamint székely módszerét idézem fel. Az egyes műveleteket
a továbbiakban is elsősorban manufakturális körülmények között mutatom be.
JUHTÚRÓ

Formázás, csurgatás

Az elnevezését a túrószerű állományáról kapta, mert technológiailag a
juhtúró is sajt, hiszen készítésének első szakasza teljesen azonos egy
átlagos félkemény sajt gyártásával. A juhtejet oltóval alvasztják meg, és
az így nyert alvadék a parakazein, amely azonos a többi oltós alvasztású
sajt alvadékával.
A juhtúró készítésének két szakasza van:
1. Gomolyakészítés
2. A gomolya további feldolgozása

A leülepedett alvadékot sajtkarddal 6-8 cm-es távolságokban felvágják,
ezzel elősegítik a savó elszivárgását, majd sajtkanállal kendőbe vagy
sajtformába merik. Az alvadék merése során a felülete „megfázik”, ezért
a gomolya metszésfelülete röghézagos lesz. A formákba mert alvadékot a sajtkészítéshez hasonlóan forgatják. A kendőbe mert alvadékot
csurgatóállványon csurgatják. Fél óra múlva a formázott gomolyákat
forgatják, a kendőzötteket pedig átmozgatják. A továbbiakban ezeket a
műveleteket óránként, majd 2-2,5 óránként végzik. A csurgatás összes
ideje 16-20 óra. A csurgatóhelyiség hőmérséklete 20-22 °C-os legyen.

1. Juhgomolya készítése
A gomolya gyártási módja nagyon régi eredetű. Nevét cipószerű alakjáról kapta, de készítik korongalakban is.

A tej minősége
Eredetileg jó minőségű, friss, nyers juhtejből készítették, sok kézműves
ma is ezt az utat járja. Több helyen az este fejt tejet éjszaka hűvös
helyen tartják, majd a reggel fejt friss tejjel összekeverik, és ez lesz a
gomolya alapanyaga.

A tej beoltása és alvasztása
A tej alvasztását hosszú ideig üstben végezték, de elterjedt a kádas
megoldás is. A tejet tőgymelegen vagy 30-33 °C-ra felmelegítve annyi
oltóval oltják be, hogy kb. 30-35 perc alatt májas alvadék képződjön.

Az alvadék kidolgozása
Alvadás után az alvadék felső rétegét alátakarják, majd sajtkarddal vagy
megfelelő hosszúságú, éles késsel 8-10 cm x 8-10 cm-es keresztmetszetű oszlopokra vágják fel. Ekkor 3-4 percet várnak, majd amikor a
savó kezd kiserkenni, sajtlapáttal „felhúzzák” az alvadékoszlopokat, és
kb. 8-10 cm-es élhosszúságú kockákra vágják. Ezután hárfával borsó
nagyságú rögökre aprítják. A továbbiakban kevergetik az alvadékot az
elősajtolás során, melynek ideje 30-35 perc. Az utómelegítést állandó
keverés közben 36-38 °C-ig végzik. Közben ügyelnek arra, hogy 5
percenként csak 1-2 °C-kal emelkedjen a savós alvadék hőmérséklete.
Az utómelegítés ideje kb. 20 perc. Az utósajtolás során addig kavargatnak, amíg az alvadék fogóssá válik. Ezután ülepítést végeznek, majd a
savó nagy részét leszívatják.

Érlelés
A kicsurgatott gomolyákat 16-18 °C-os, 80-85% relatív páratartalmú
helyiségekben érlelik. Kezdetben naponta, majd kétnaponta forgatják,
és sós vizes kefével kezelik, vagy sós vizes ruhával áttörölgetik a felületüket. 5-6 nap múlva megszikkadnak, és a felületen lisztes bevonat
jelenik meg. Általában 18-20 napig érlelik őket.
Csurgatás után a terméket gomolyának, a legalább 2 hétig érleltet pedig
gomolyasajtnak nevezik.
100 liter 6%-os zsírtartalmú juhtejből általában 16,5-20 kg érett
gomolysajt készíthető.

Minőségi követelmények
A juhgomolya jellemző tulajdonságai: alakja gomolya (cipó) vagy korong.
Kérge vékony, sárgásfehér, száraz fogású, vagy lisztszerű bevonat található a felületén. A sajttészta belső színe halványsárga vagy zöldesfehér,
röghézagos. Állománya rugalmas, lágy, a nyelven jól elomló. Szaga
kellemes, enyhe, jellegzetesen aromás, telt és tiszta. A kellő ideig érlelt
gomolya íze kellemes, jellegzetesen zamatos, sótlan és tiszta. A fiatal
gomolyák íze és szaga enyhe és gyengén tejsavas.
Kémiai összetétele: a szárazanyag-tartalom 56-62%, a szárazanyagra
vonatkoztatott zsírtartalom pedig 47-55% között mozog. A gomolya
zsírtartalma nagyban függ attól, hogy az üsttej zsírtartalmát beállítják-e,
vagy teljes tejet használnak fel. Ha teljes tejből készül, akkor a szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom jóval meghaladhatja a 60%-ot is.
(A kézműves sajtkészítők nagy többsége így készíti a gomolyát, legtöbbször nincsenek eszközeik, sem műszereik a zsírbeállításhoz.)
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2. A juhgomolya további feldolgozása
A juhtúró készítésének második szakaszában a gomolyát dolgozzák fel.
A Kárpát-medencében a két legismertebb juhtúróféleség a liptói módon
készített juhtúró, valamint a székely túró. Az üzemi és a kézműves gyakorlatban a liptói túró az elterjedtebb.

Liptói túró
A gomolyákat érzékszervileg elbírálják, és kiválogatják a megfelelő alapanyagot. Rozsdamentes acélkéssel vékonyan lehámozzák a gomolyák
kérgét, majd szeletelik az anyagot, és húsdarálóval átdarálják.
A megdarált gomolyát ezután eredetileg fakádakban, a későbbi időkben
pedig alumínium- vagy rozsdamentes acélkádakban és egyéb edényekben 1-2% konyhasóval összekeverték, majd néhány óráig állni hagyták,
„érlelték”. A keveréshez alumínium- vagy rozsdamentes lapátot kell használni, mert az egyszerű vaseszközöktől a juhtúró megszürkül vagy fekete
foltos lesz. Ma elterjedt a műanyag lapátok használata is. Ezután egy
finomabb, kisebb pórusátmérőjű darálóval ismét átdarálják a sózott keveréket, majd egy háromhengeres túrómalomban simítózzák, őrlik tovább,
esetleg többször is, hogy állománya sima, vajszerűen kenhető legyen. Ezt
az utolsó aprítóműveletet kis volumenű gyártás esetén szitán áttöréssel
vagy passzírozással is el lehet végezni szükség szerint.
A liptói túrót eredetileg fabödönbe vagy celofánba csomagolták.
A későbbi időkben műbélben is forgalmazták, de népszerű volt a pergamenpapírba csomagolás is. Napjainkban különböző műanyag tasakokban
és tégelyekben is forgalmazzák.

Székely túró
Készítése hasonlít a liptói túróéhoz. A gomolyák kérgét itt legtöbbször csak
súrolják, vagy éles késsel nagyon vékonyan lehámozzák, és tenyérnyi szeletekre vágják őket. Ezután a szeleteket 12-48 órán keresztül (leggyakrabban
1 napig) vízben áztatják. Általában 100 kg gomolyához 500 liter áztatóvizet
használnak fel. Áztatás után a gomolyaszeleteket zsákba töltik, és nagy nyomással kb. 6 órán át préselik. A kilúgozott gomolyaszeleteket húsdarálóval
átdarálják, majd a liptói túróhoz hasonlóan 1-2% konyhasót kevernek hozzá,
újra átdarálják, majd gyúróhengerek között vajsimaságúvá őrlik.
Az alapos áztatás és préselés következtében a liptói túróhoz viszonyítva a székely túró fehérebb és enyhébb ízű.
Az elkészült székely túrót hurkatöltővel bélbe vagy műbélbe töltik,
majd a belet bevarrják, esetleg lekötik, és enyhén megfüstölik. Elterjedt
a fabödönös forgalmazás is.

A juhtúró jellemző tulajdonságai
Állománya: vajszerűen kenhető, sima, csomómentes, a szájban könnyen
olvadó, esetleg kissé ikrás, egynemű kidolgozású.
Színe: a liptói túró halványfehér, zöldessárga árnyalattal, a székely túró
egyenletesen fehér.

Kémiai összetétele: szárazanyag-tartalma legalább 47%, a szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalma pedig legalább 45%. A kézműves
sajtkészítő, ha teljes tejből készíti a gomolyát, akkor ezeket az értékeket
könnyen tartani tudja.

A juhtúró gyakoribb hibái
Csípősödés. A juhtúró néhány nap után csípős ízűvé válhat. Minél melegebb a tárolóhelyiség, minél régebbi a túró, annál erősebb a csípős íz.
A hiba közvetlen oka a különböző zsírbontó mikrobák elszaporodása. Ezt
elősegíti a túróban maradt nagyobb víztartalom, valamint az esetlegesen
begyúrt nagyobb mennyiségű levegő, mely kedvez az aerob zsírbontó
mikrobáknak. Előfordul az is, hogy a gomolya kérgét nem mossák meg
alaposan, vagy nem hámozzák meg, és a kéreggel együtt zsírbontó
mikrobák, valamint zsírbontó enzimek kerülnek a túróba.
Védekezés: a fertőzés megelőzése érdekében a gomolyákat mindig
gondosan meg kell mosni, a kérget és a hibás részeket el kell távolítani,
és a gyártáshoz csírátlanított eszközöket és edényzetet kell alkalmazni.
A kész juhtúrót lehetőleg hézagmentesen kell a fabödönökbe, hordókba
és egyéb csomagolóeszközökbe juttatni. A csomagolt terméket 6 °C
alatt kell tárolni.
Keserű ízű túró. A juhtúrónál már frissen is előfordulhat a keserű íz, vagy
a későbbiekben a csípős ízzel együtt alakul ki. Oka: különleges, keserű
ízű anyagokat termelő élesztők, fehérjebontó baktériumok és fonalgombák jelenléte, fokozott mértékű elszaporodása.
A védekezés hasonló a csípős íznél leírtakhoz. A gomolyát mindig
alaposan meg kell mosni, gondosan meghámozni, és a gyártás során
csírátlanított eszközöket, berendezéseket kell használni. Ha többször
előfordul a keserű íz kialakulása, akkor a helyiséget, az edényzetet és
az eszközöket ki kell fertőtleníteni.
Pimpósodás, nyálkásodás. A hosszabb ideig tárolt juhtúró felületén kezdetben tompa fényű, később fényes, ráncos hártya képződik. A hártya
alatt a túró nyálkás. Megpimpósodhat a fabödönökbe töltött túró felülete
is, ha nem takarják le alaposan pl. pergamenpapírral. Ilyen esetben
sajnos levegővel érintkezik a termék. A hibát különböző fonalgombák
(pl. oospórafélék) idézik elő.
Védekezés: a juhtúrót ne hagyjuk megbontva, hosszabb ideig ne érintkezhessen a levegővel. A kész túrót azonnal és hézagmentesen be kell
döngölni pl. fából készült bödönbe, vagy más csomagolóeszközbe, és a
fedőnek szorosan rá kell simulnia a túró felületére.
Kenőcsös állomány. A jó minőségű juhtúróra jellemző a jól kenhetőség,
de sohasem kenőcsös, inkább laza szerkezetű. A kenőcsös állag oka
leggyakrabban a túlgyúrás. Persze akkor is bekövetkezhet, ha a juhgomolyához tehéntúrót kevernek, mert ilyenkor is elveszti az állomány a
lazaságát.
Védekezés: el kell kerülni a túlgyúrást, valamint a szükségesnél
magasabb víztartalmat. A juhgomolyához ne tegyünk tehéntúrót!
Somogyi Imre tejipari szakmérnök-tanár z

Szaga: kellemes, enyhe, jellegzetesen aromás, tiszta, idegen szagtól
mentes. A székely túró a füstöléstől kellemesen füstölt szagú is.

Felhasznált szakirodalom
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazeingyártás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1960.

Íze: a liptói túró jellegzetesen zamatos, kellemes, tiszta, idegen íztől
mentes, enyhén sós, savanykás. A székely túró enyhébb ízű és kellemes, enyhén füstölt zamatú.

Dr Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1963.
Csiszár J. (1954): Tejipari technológia II., Élelmiszeripari és Begyűjtési
Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Budapest 1954.
Dr Ketting F. (1959): Laboratóriumi gyakorlatok III., Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1959.
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A sajtfejlesztésekről röviden
10. Sajtszimpózium (Rennes, Franciaország)

A

10. sajtszimpóziumot a franciországi Rennes-ben rendezték meg április
4-6. között. A rendezvényen 223-an
vettek részt, összesen 31 országból. Hazánkat
Dr. Kukovics Sándor, a Juh- és Kecske
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet
ügyvezető igazgatója, a Magyar Juh- és
Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület elnöke és dr. Darnay Lívia, az Állatorvostudományi
Egyetem Élelmiszer-higiéniai Tanszékének
tudományos munkatársa képviselte.
A konferencán 31 országból 223 fő vett részt
(kutatók, fejlesztők, ipari szakemberek stb.).
33 előadást hallhatunk – amelyeket 112,
poszteren bemutatott kutatási eredmény egészített ki – az alábbi 6 szekcióban:
1., A sajtgyártás technológiai változásainak
elindítói,
2., Fejlesztések és áttörések a sajtgyártásban,
3., A sajtminőség és biztonság,
4., Kézműves és eredetvédett sajtok,
5., Táplálkozás, egészség és sajt,
6., Analitikai eljárások.
Az elhangzott előadások közül kiemelem a
Hohenheimi Egyetem beszámolóját, melyben
a különöző sajtkultúrák érlelésre gyakorolt
hatását úgy vizsgálták, hogy a sajtformában
előzetesen préselt alvadékba fecskendőzték a
megfelelő sajtkultúrákat. A Chr. Hansen cég is

képviselte magát, és számos új starter tenyészet bevezetéséről adtak hírt, amellyel igyekeznek a nagy- és közepes üzemek számára
is lehetőséget biztosítani a sokrétűség megőrzésére. A kézműves és eredetvédett sajtok
külön hangsúlyt kaptak ezen a konferencián,
így a franciákon túl az olasz és ír előadók is
hangsúlyozták, hogy a hagyományos sajtokra
egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik.
Fontos, hogy a bevált kézműves gyártástechnológiát megőrízzék, tanfolyamokon továbbadják, s ezzel terjesszék a nemzeti sajtkultúrát.
Kiderült továbbá, hogy az amerikai népesség
egyre inkább kezd kilépni a cheddar világából,
ennek megfelelően növekvő fogyasztói igény
mutatkozik az európai, elsősorban francia és
holland sajtok iránt, sőt a nagyüzemi gyártás
mellett a kézműves sajtkészítés és -árusítás
is egyre inkább terjed. A szimpóziumon 113
posztert mutattak be a már ismertett hat szek-

cióban. Jómagam két poszterrel szerepeltem,
a harmadik szekcióban:
1., Érlelőfóliák állománybefolyásoló hatása
félkemény kecskesajt érése során
2., Különböző antibiotikum-maradékanyagok
visszamérhetősége tejtermékekben
A tudományos programon túl lehetőség volt
Rennes városának megtekintésére is, méghozzá
idegenvezetővel, valamint egy gálavacsora keretében megismerkedhettünk a francia forradalom
korában népszerű táncokkal. Bár az egyik este
sajttálak között is lehetett szemezgetni, a konferencián sajt vásárlására nem volt lehetőség,
így a helyi kis vásárcsarnok két, csak franciául
beszélő sajtpultosánál lehetett szerencsét próbálni, és megtalálni az igazit. Rendkívüli választék fogadott engem is, a sok soha nem látott
sajttípus közül talán csak egyet emelnék most
ki, ez a „Le Napoleon”, amely nevét a faluközösséggel szembeni hegyvonulatról kapta, ugyanis
az kísértetetiesen hasonlít Napóleon arcélére. Ez
a sajt egyébiránt pasztőrözött juhtejből készül
15-18 hónapos érlelést követően. A konferencia
során világossá vált, hogy a franciák méltán
büszkék a sajtkultúrájukra, de a sok külföldi
kutató jelenléte mutatta, hogy komoly kutatások
és fejlesztések folynak egész Európában.
					
Darnay Lívia z

Névváltozás és tisztújítás a kézműves sajtkészítőknél

F

ejlődésének újabb állomásához érkezett a kézműves sajtkészítőket tömörítő szervezet. A korábban használt KKASE Sajtkészítők
Egyesülete elnevezést a Magyar Sajtkészítők Egyesülete név váltja
fel. A közgyűlésen döntöttek az Egyesület elnökségének összetételéről is.
A kilenc tagú elnökség munkáját továbbra is Kovács László irányítja és két
elnökhelyettes Hegedűs Imre és Varga György segíti majd a munkáját.
Az új összetételű elnökség programalkotó ülésén elhangzottak szerint az
egyesületi munka megújulása nemcsak a névváltozásban nyilvánul majd
meg, hanem a hatékonyabb munkavégzésben is. A szervezet célul tűzte
ki, hogy közhasznú egyesületté alakul, ezért módosítania kell a létesítő
okiratát, hogy az formailag is megfelelő legyen.
Az Egyesület legfontosabb feladata továbbra is az, hogy együttműködve
a sajtkészítés valamennyi szereplőjével mind nagyobb mértékben járuljon
hozzá a kézműves sajt népszerűsítése révén a sajtfogyasztás mennyiségének
növeléséhez. A sajtút állomások a fogyasztók számára mintegy kirakatként
kell szolgáljanak a jó minőségű sajtok bemutatására. A célkitűzés megvalósításához jelentős szerepet szánnak a sajtút hálózat további fejlesztésének.
Ennek érdekében kerül sor a sajtút hálózat reformjára. A változtatás lényegi
eleme lesz, hogy szerényebb beruházási költségből is váljon lehetővé annak

Varga György
elnökhelyettes

Kovács László
elnök

Hegedűs Imre
elnökhelyettes

megvalósítása, így számottevően növekedjen a sajtút állomások száma.
Ennek érdekében meg kell vizsgálni, át kell dolgozni az előírásokat, hogy
mi legyen az a minimális elvárás, melyet a sajtút állomásnak teljesíteni kell.
A tagokkal való kommunikálás hatékonyabbá tétele érdekében az elnökség tagjai az adott régióban működő sajtkészítőkkel folyamatos kapcsolatot
tartanak majd fent, így biztosítva lesz a kétoldalú információ áramlás. Ezt a
tevékenységet segíti majd a havonta küldött hírlevél, melynek segítségével
értesül a tagság arról, hogy milyen események, rendezvények kerülnek
megtartásra.
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A Mlekovita lengyel tejfeldolgozó cég sikertöténete
Mint ismeretes, Lengyelország évente mintegy 12 millió tonna tehéntejet
állít elő, és ezzel az EU negyedik-ötödik legnagyobb tejtermelő országa.

A

legutóbbi két évben az éves tejkibocsátást tekintve megelőzte Olaszországot,
és fejőstehén-állományára, (egyelőre
viszonylag alacsony) átlagos tejhozamának növelési lehetőségére, valamint saját termelésből származó takarmánybázisára támaszkodva jó esélyei
vannak Hollandia, sőt akár az Egyesült Királyság
éves termelésének túlszárnyalására is.
A rendszerváltás előtt az országban megtermelt tej ipari feldolgozása gyakorlatilag egyetlen
központi állami vállalat keretében történt, azóta
ezt a tevékenységet 10-12 nagyobb vállalkozás
vette át. Ezek közül kiemelkedik a Mazowszei vajdaságban, szövetkezeti alapon működő Mlekovita
tejtermelő és -forgalmazó cég, amely 30 évvel
ezelőtt az egész országot átfogó állami tejfeldolgozó vállalat egyik üzemére támaszkodva jött létre.
Azóta a Mlekovita Lengyelország, sőt az egész
közép-kelet-európai térség egyik legnagyobb és
legkorszerűbb tejfeldolgozó vállalkozásává nőtte
ki magát, amely rendszeresen mintegy 15.000
lengyel gazdától vásárolja fel a megtermelt tejet,

napi feldolgozó-kapacitása eléri a 8 millió litert, 17
feldolgozóüzemében 5.000 fő szakképzett munkaerő dolgozik. A vállalat Lengyelországban 30
elosztó központtal és 150 saját bolttal rendelkezik.
A 100 százalékban lengyel tőkével működő
vállalat éves termelési értéke 2017-ben meghaladta az 1,79 milliárd zlotyt (1 lengyel zloty ~74
Ft). Számos új tejterméket vezetett be, amelyek
a lengyel fogyasztók körében a legnépszerűbbek
közé tartoznak, és megállják a helyüket a lengyel
és a nemzetközi piacon egyaránt. A Mlekovita
termékválasztéka jelenleg több mint 1.000 különböző cikket tartalmaz. Az új cikkek bevezetését
nagyban elősegítette a vállalat porítóüzemének
megépítése, amely lehetővé tette a világpiacon
az utóbbi években erősen felértékelődött savópor
és gyermektápszer-alapanyagok gyártását és alacsony fuvarköltséggel történő külföldre szállítását.
A vállalat 2017-ben több mint 170 millió zlotyt
fordított termékfejlesztésre és berendezéseinek
korszerűsítésére, amelyek jelenleg azonos színvonalon vannak a legnagyobb nyugat-európai üze-

Kifinomult
ízek

Kibővített Flavour Wheel™ ízprofilok a sajtok megkülönböztetésére
A sajt ízének, karakterisztikájának megkülönböztetését
szolgáló fejlesztéseknél a vásárlók igényeinek való megfelelés
döntő fontosságú napjainkban. Ennek elérése érdekében

a CSK kibővítette Flavour Wheel™ kultúra termékskáláját,
mellyel speciális, autentikus és kifinomult ízek kialakítására
nyílik lehetőség a sajtoknál.

A Flavour wheel kultúrák a legkülönfélébb sajttípusoknál is
alkalmazhatóak, mint például: Gouda, Maasdam, Emmentali,
Cheddar, házi sajtok vagy felület érlelt sajtok. A kibővített
Flavour Wheel™ portfólió használatával olyan új ízprofilok
érhetők el, mint Parmesan édes íz gyümölcsös behatással
a prémium Gouda sajtoknál vagy a még édesebb, diós íz
fűszeres árnyalattal a Maasdam sajtnál.

2010-10_Tjipari_hungary_FlavourWheel.indd 1

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

Szemerszki Zsolt
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z.szemerszki@cskfood.com
CSK Hungary Kft
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Phone: +36 42 504 774
Mobile: +36 205 655581
Fax:
+36 42 504 773
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www.cskfood.com
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mekkel. A cég közelmúltban felépített tejporgyárát
Kelet-Lengyelország legkorszerűbb beruházásává
nyilvánították. A Mlekovita termékeinek minőségét
több országos első díjjal tüntették ki, több mint 10
terméke nyert aranyérmet a 2016-17. évi PolagraFood Kiállításon. Az elmúlt évben közel 150 új
terméket dobott piacra, amelyeknek előállítása
és tesztelése a vállalat saját kutatóegységében
történik, amely egyben a minőségi és higiéniai
előírások szigorú betartásáról is gondoskodik.
A Mlekovita termékeit a világban több mint 2000
áruházban és boltban árusítják. Egyes sajtféleségeit a budapesti TESCO áruházban is lehet kapni.
A Mlekovita a teljes termelésének 30 százalékát külföldön (a világ 144 országában) értékesíti.
Exportjának teljes értéke 2017-ben 1,2 milliárd
zlotyt tett ki. Ebből a legnagyobb arányban Kína
részesedik, ahol egyes szupermarketekben a
Mlekovita termékeit kiemelt áron, luxuscikként
árusítják.
Különösen figyelemre méltó a Mlekovita
Németországba (vagyis az EU legnagyobb tejtermelő országába) irányuló exportja, amelyből az
elmúlt évben mintegy 25 millió zloty exportbevétele származott.
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CEFTIOFUR 50 mg/ml + KETOPROFEN 150 mg/ml

Ahol van fertőzés, ott van gyulladás is.
ÉEVI

MINDKETT T KEZELI
& FENNTARTJA A TERMELÉST
Egyedülálló antibiotikum és nem szteroid gyulladáscsökkentő
kombináció tejelő tehenek és tehenészetek számára.
Az állatok számára: gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom, magasabb szintű állati jólét.
Az állatorvos számára: magasabb biológiai hasznosulás a fenntarthatóbb antibiotikum gyógykezeléshez.
Az állattartók számára: gyors gyógykezelés és a termelés mielőbbi visszaállítása.

Shaping the future of animal health

www.virbac.hu Telefon: 06-70-3387178,-79,-77
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HÍREK ∙ HÍREK ∙ HÍREK
(Ez a rovatunk jogelődünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül)
A tavasz beköszöntésével egyre több friss idényterméket értékesítő őstermelő jelenik meg a piacokon. A NÉBIH (Nemzeti
Élelmiszer-biztonsági Hivatal) adatai szerint 2018-ban több mint 300
ezren rendelkeznek érvényes őstermelői igazolvánnyal. Köztük egyre
nagyobb számmal vannak jelen azok, akik tejet és tejtermékeket
forgalmaznak. Az eddig végzett hatósági ellenőrzési tapasztalatok
alapján az őstermelők nagy része nincsen kellő mértékben tisztában
a rájuk vonatkozó jogszabályokkal, ezért célszerű az őstermelői értékesítésekről szóló jogszabályokat áttanulmányozni, amelyek többek
között a Földművelődésügyi Minisztérium és a NÉBIH honlapján is
elérhetőek. Folyóiratunkban is többször foglalkoztunk ezzel a témával,
a nyomonkövethetőség kérdésével kiemelten, valamint a kötelező
feliratok témakörével. E két témakörrel, fontosságára való tekintettel,
várhatóan a hatósági ellenőrzés is kiemelten fog foglalkozni a közeljövőben.
Új védjegyet vezet be a Földművelésügyi Minisztérium a géntechnológiai módosításoktól (GMO) mentes magyar élelmiszerek megkülönböztetésére. A világon elsőként a magyar alaptörvény mondta
ki a mezőgazdasági termelés GMO-mentességét. Magyarország az
Európai Unióban élharcosa a GMO-mentes mezőgazdasági termelésnek. Kezdeményezte az európai szójanyilatkozatot, és útjára
indította a Szövetség a GMO-mentes Európáért összefogást. Emellett
Magyarországon folyamatosan ellenőrzik a mezőgazdasági termelést,
a vetőmagokat a környezet tisztaságának és az élelmiszerek biztonságának megőrzése érdekében. Versenyelőnyt jelent Magyarországnak,
hogy olyan géntechnológiai módosításoktól mentes termékeket állít
elő, amelyek a világpiacon magasabb áron értékesíthetők.
Az AKI piaci jelentése szerint a nyerstej termelői ára az Európai
Unióban 3 százalékkal emelkedett, míg Új-Zélandon 8 százalékkal, az USA-ban 17 százalékkal csökkent 2018 februárjában az
egy évvel korábbihoz képest. Az olasz azonnali (spot) piaci árak
továbbra is magasak, a nyerstej kilogrammja 31,5 eurócentet ér.
A Németországból és az Ausztriából származó 3,6 százalékos zsírtartalmú nyerstejet átlag 30,5 eurócentért veszik át. Magyarországon a
nyerstej országos termelői átlagára márciusban csak 2 százalékkal
csökkent az előző hónaphoz képest, és még mindig 5 százalékkal
magasabb volt az előző évi márciusi árszinthez képest (96 Ft/kg).
Ugyanakkor a nyerstej kiviteli ára még lejjebb süllyed, és már csak
80,83 forintot ért 2018 márciusában.
Árcsökkenésre kell számítani idén az uniós tejpiacon a Takarék
Csoport agrárigazgatóságának elemzése szerint. A Takarék Agrár
Igazgatóság a fundamentumok (kínálati oldal, illetve éven belüli szezonalitás), továbbá az árciklus állapota alapján azt vetíti előre, hogy az
első félév és a késő nyári időszak az árcsökkenés jegyében fog eltelni.
Az árminimumok és ármaximumok bizonytalanul jelezhetők előre, de

az igazgatóság modellje szerint 70-75 forintig csökkenhet az ár, és
némi megtorpanás után 2019 első hónapjaiban akár további csökkenés is bekövetkezhet. Egy liter tej előállításának önköltsége nálunk
95 forint (mintegy 30 eurocent) körül mozog. Azt is észre kell venni,
hogy a világpiacon komoly ütemben erősödik a kereslet a tejzsír iránt,
de a hazai termelők által megtermelt és felvásárlásra ajánlott tejek
beltartalmi értékei legtöbbször elmaradnak az unió fejlett országaiban
tapasztalhatótól. Ugyanakkor a világpiacon folyamatosan növekvő
tejigény mellett nem is fordítunk akkora figyelmet erre, habár a beruházások szempontjából is most lenne itt az ideje, hogy termelésünket
és feldolgozásunkat a világpiaci igények szolgálatába is állítsuk.
Ajánlásként és lehetőségként fogalmazzák meg a versenyképesség javítását, de ahogy más ágazatokban is látható, egy termékpálya
működőképességének elengedhetetlen részeként a feldolgozás terén
is. E területen látható némi előremutató változás, mivel 2017-ben a
hazai sajt exportja csaknem 15 százalékkal, a savanyított tejtermékeké pedig csaknem másfélszeresével emelkedett. A pozitív változásokat
GMO-mentességünk is támogathatja, amelyben komoly szerep hárulhat a közösségi marketingre, ezzel is hatva a fiatalok és a felhasználók
fogyasztói szokásaira. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy egyre
többen mutatnak allergiás tüneteket táplálékaink valamely összetevőjére, és kerülni fogják a tejtermékek fogyasztását.
Legújabb Szupermenta terméktesztjén a 20%-os zsírtartalmú tejfölöket ellenőrizte élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A 31 tejfölből
15-tel szemben kellett valamilyen probléma miatt eljárást indítani,
amiből 3 esetben élelmiszerellenőrzési bírságot is kiszabtak a Nébih
ellenőrei. A legtöbb problémát a zsírtartalom okozta. 13 tejfölnél a
csomagoláson feltüntetettnél alacsonyabb zsírtartalmat mutatott ki
a laboratórium. Egy külföldi terméknél az eltérés több mint 10%-os
volt, így a hivatal élelmiszerellenőrzési bírságot szabott ki. A többi 12
tejfölnél kismértékű volt az eltérés, ezért a Nébih figyelmeztetésben
részesítette az érintett vállalkozásokat.
Közel 8 milliárd forintot különített el a kormány arra a célra, hogy
hatékonyan tudjunk fellépni a genetikailag módosított élelmiszerek
teljes termékpályáról történő eltávolítása érdekében, mind a lakossági fogyasztás, mind pedig az állati takarmányozás tekintetében.
A Nemzeti Fehérjetakarmány Program 5 évet ölel fel, ebben az évben
500 millió forinttal indul a program. Célja, hogy a szója vetésterületét a
jelenlegi 60-65 ezer hektárról 100 ezerre emeljük, illetve hogy a takarmányozásba bevonjunk olyan értékes szántóföldi melléktermékeket
is, mint például a repcedara vagy éppen a napraforgódara. A program
keretében olyan receptúrák kidolgozása a cél, melyek segítségével
ezekből a nagy fehérjetartalmú melléktermékekből a szójával egyenértékű anyagokat állíthatnak elő.
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