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DeLaval VMS fejőrobot nagy telepek
számára is!
A DeLaval VMS fejőrobot rendszer moduláris felépítésénél fogva
bármilyen méretű állományhoz adaptálható, legyen szó akár több
ezer tehén fejéséről is.
A rugalmasan telepíthető részegységek segítségével bármilyen
tehénforgalmi rendszer kialakítható már meglévő istállókban is.
Korszerű puffertartályos tejhűtési megoldásaink lehetővé teszik
az állomány folyamatos fejését, így a kieső idő minimalizálható.

www.delaval.hu
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Arról szólt néhány híradás, hogy újra
megjelentek a boltokban a megkérdőjelezhető minőségű külföldi tejtermékek. Ezek közül a literenként 99
forintos áron kínált, Németországban
gyártott, már csak alig egy hónapig eltartható, kínai felirattal ellátott UHT-tej verte ki a biztosítékot.
Valamilyen oknál fogva ez a tej nem
jutott el Kínába. A leleményes német
gyártó nyilván tudott róla, hogy
Magyarországon van olyan nagykereskedő, aki mindenre képes, még arra is, hogy piacra dobja nyomott
áron az alig egy hónapig fogyasztható tejet. Nem ismeretlen ez a
nagykereskedő a tejesek előtt. A cég központjánál 2014 nyarán nagyszabású tüntetésre került sor a dömpingáron beszállított UHT-tej miatt.
Sajnos nincs egyedül, vannak még néhányan, kik a minél nagyobb
profitra hajtva importáruk tömegét hozzák az országba, melyek minősége megkérdőjelezhető. A nagy tejtermelő országok diszkontáron
zúdítják rá a magyar fogyasztókra a feleslegessé vált árut. Ez a tendencia a sajt piacán is érezteti hatását, mivel az unióban a megtermelt
tej 37 százalékából készül sajt, ezért még mindig külföldi sajtból van
több az áruházakban.
Az elmúlt években a szakmaközi együttműködés erősítésével, az ellenőrzések szigorításával, az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző
rendszer bevezetésével sikerült ezeket a jelenségeket visszaszorítani.
Sajnos továbbra is előfordul még, hogy irreálisan olcsón, valószínűleg adócsalással érkezik be a külföldi tej. Ezeket a jelenségeket
leszámítva, lényegét tekintve pozitív változás történt a piacon. Ez
abban nyilvánul meg, hogy a kiskereskedelmi láncok döntő többsége – kilencven százaléka – már hazai termelésből származó tejet
értékesít. A változás annak is köszönhető, hogy két évvel korábban
hét kiskereskedelmi lánccal bővült a terméktanács tagsága. A hazai
feldolgozók az elmúlt években elkezdték fejleszteni a sajtgyártó
kapacitásaikat, ezek a fejlesztések azonban csak akkor érhetnek célt,
ha az UHT-tejhez hasonlóan sajtból is elsősorban a magyar terméket
teszik polcaikra a kereskedők, és helyezik kosaraikba a vásárlók.
Az előző évben megvalósult áfacsökkentés hatására mintegy 10 százalékkal nőtt a kiskereskedelemben a magyar termelőktől származó
friss tej forgalma. Magyar készítésű a teljes kefirkínálat. A tejföl meg a
túró esetében is 90 százalék feletti a hazai termék aránya. Az együttműködés jóvoltából a magyar gyártású áruk mennyisége az export
területén is növekszik. Már nyolc európai ország Lidl áruházainak
kínálatában szerepel közel 40-féle magyar tejtermék. Jelentős növekedés tapasztalható a kiskereskedelmi láncok frisstej-forgalmazásában. A SPAR 5-6, a Tesco 12-14, a CBA 10 százalék feletti bővülést
tapasztalt. A további növekedést jól szolgálja majd a májusra tervezett
fogyasztásösztönző kampány, mely a tejfogyasztás további növelése
érdekében indul majd.
Beregszászi Miklós z
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A tejelő szarvasmarha tartásának
időszerű kérdései
a Tedej Zrt. gazdálkodásában
Hajdú-Bihar megyében az M3-as autópálya Miskolc és Nyíregyháza
közötti szakasza mellett találjuk Tedejt, mely közigazgatásilag a 7 kilométer távolságra
lévő Hajdúnánáshoz tartozik. A térség meghatározó vállalkozása a Tedej Zrt, mely
a rendszerváltás után a Hajdúnánási Állami Gazdaság alapjain jött létre. A vállalat
és a hozzá tartozó cégcsoport 1993 óta működik. A tulajdonosok belföldi magánszemélyek
(a gazdaság dolgozói), illetve magyar tulajdonú gazdasági társaságok.
A Zrt. vezetője Bódi László, ki a hozzá eljuttatott kérdések alapján munkatársával
összeállította a gazdaságuk tejelőszarvasmarha-tartását bemutató anyagot.
Mi jellemzi a Zrt. gazdálkodását, mióta
tőségét, ellenőrizhetőségét, melynek eredfoglalkoznak tejtermeléssel?
ményeként élelmezésbiztonsági szempontból
Jelenleg 5000 ha szántón és 1500 ha rétkockázatmentes, kiváló minőségű és magas
és legelőterületen gazdálkodunk, ennek
beltartalmú tejet állítunk elő. A fejést napi
nagyrésze bérelt terület. A szántóterületen
kétszeri alkalommal osztott műszakban 3 fő
takarmánynövényeket termelünk, és búza-,
fejőmunkás és egy felhajtó végzi.
kukorica-, rozsvetőmagot állítunk elő. Az
A tejtermelés hozamát tekintve közel 14
utóbbi időben a csemegekukorica-, céklamillió liter értékesített tejjel számolhatunk,
és sárgarépatermelésünk is számottevő lett.
ami a 2016. évi eredményhez viszonyítva
A szántóterületből mintegy 1200 ha-t korsze1 000 000 literrel lett több. Az istállóátlag az
idei évre 23,2 liter/tehén teljesítménnyel van
rű berendezésekkel öntözünk. A gazdaság
tervezve, mely a 2016. évi bázisévhez viszofennállása óta foglalkozik szarvasmarhatenyésztéssel. Jelenleg 1750 db tejhasznyítva 2,2 liter/tehén javulást jelent. Az orszánú és 800 db húshasznú tehenünk van.
gos, zárt laktációs átlag tejkilogrammban
kimutatva 10 023 kg/tehén/év. Ezt a szintet
Az összes szarvasmarhalétszám 5500 db.
nekünk is hozni kell, hogy a versenyképesA sertéslétszám 17 000 db, és mintegy
1 millió vágócsirkét nevelünk fel. Holstein-fríz
ségünket javítsuk. Az idei kitűzött célunk a
Bódi László vezérigazgató
állományunk elődje a 80-as évekig a jersey
15,6 millió literes összhozam elérése, ami a
fajta volt, melyet Horn Artúr professzor úr útmutatásai alapján váltogató 2017. évihez képest 1 600 000 literes tejtöbblet megtermelését jelenti,
keresztezéssel juttattunk el a mostani tiszta génhányadú állományig.
naponta átlagosan közel 43 000 liter tejtermelés mellett.
A tejtermelésünk célja a mennyiség növelésén túl a beltartalom
Hogy alakulnak a főbb termelési mutatók? A tejmennyiség növe- növelése is. Nemcsak azért, mert a sajtot előállító feldolgozóüzemek
ezt hajlandók megfizetni (a nyerstej átlagárát a mi gazdaságunkban
lésében vagy a tej beltartalmi értékének növelésében érdekeltek?
A 2018. évben 15,6 millió liter tej megtermelését céloztuk meg. ez 2 Ft/liter mértékben növeli), hanem annál is inkább, mert a tejA tehenek fejése az egyik legmodernebb, amerikai típusú, 50 állásos, beltartalom-csökkenés egyáltalán nem egészséges, sőt kifejezetten
külső fejésű karusszel fejőházban történik. Óránként 250-300 tehén káros a tehén számára. Mi az egészséges tehenek tartását tarjuk a
fejésére alkalmas a berendezés. A tehenek mozgását, viselkedését legfontosabbnak, hiszen akkor várható el a genetikai potenciáljuknak
egyedi transzpanderrel tudjuk nyomon követni, segítségével az ivarzó megfelelő mennyiségű és minőségű tej előállítása.
és beteg egyedeket kiválogatni. A fejőházhoz tartozó számítógépes
A tejzsírtartalmat jobban befolyásolhatjuk a takarmányozással, mint
program rögzíti a tehenek tejleadási értékeit, a tej minőségét, és a tejfehérje-tartalmat. Törekszünk a tömegtakarmány-előállításnál az
ellenőrizhetővé teszi a fejők munkáját is. A fejőházi elővárakozóba emészthetőség javítására, a nyersrost és azok alkotóinak megfelelő
való behajtást a pneumatikus rendszerű zsúfolókapu segíti, az utóvá- arányára, és a kellő mennyiségű energia-, keményítő- és fehérjebevitelrakozóban az állatok kiválogatását az elektromos válogatókapu teszi re. A tejzsír, illetve a tejfehérje közötti különbségből lehet következtetni
lehetővé.
a takarmányozás milyenségére. A különbségnek minimum +0,25 és
A telepeinken működő minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági +0,30 között kell lennie, nálunk ez az arány +0,61, ami nagyon jó érték,
rendszerek lehetővé teszik a termelőfolyamataink nyomon követhe- melyből arra lehet következtetni, hogy nálunk nincs szubklinikai acidózis.
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Tedeji takarmánytárolók, sportpályák és igazgatási épületek
Milyen összefüggést mutat a laktációk számának alakulása a
gazdaságossággal?
A kérdés elemzéséhez a Csókástan Kft. szakembereinek a kimutaMiként alakul a tej önköltsége, mi az elérendő cél?
tásait vettem alapul, mivel az általuk alkalmazott módszer mutatja
A költségek elemzésénél ki kell emelni, hogy a tejnek literenként a legreálisabb képet. A laktációszám emelkedésével természetes,
24,9 Ft az amortizációs költsége, amiből 19,1 Ft a tehén értékcsökke- hogy növekszik az életteljesítmény, azonban annak mértéke a telep
néséből adódik. Ezt a költséget a tehén bekerülési értékének csökken- fajlagos hozamainak is függvénye. Azt láthatjuk, hogy a kívánatos,
tésével, azaz a növendéküsző előállítás költségeinek csökkentésével 30 ezer kg-os életteljesítmény eléréséhez 2017-ben (2,61 ellésszám*
lehet mérsékelni. A tehén bekerülési költsége a vemhes üsző piaci 30 000/19 354) a teheneknek több mint 4 laktációt kellett volna megértékesítési ára felett van, 748 000 Ft/db. Ennek a költségnek 500 000 élni, a valójában megélt 2,61 laktációszámmal szemben. A kikerült
Ft körül kellene lennie, és akkor a jelenlegi 1200 Ft/kg előállítási költ- teheneinknek a fenti kalkuláció alapján a 30 000 kg életteljesítmény
ségnek 800 Ft/kg-ra kellene csökkeni. A másik nagy költséghányad produkálásához (4,05-2,61) 1,44 elléssel tovább kellett volna termea takarmányozás, ami az összes termelési költség 50%-át képviseli, lésben maradni, vagy lényegesen több tejet termelni a relatíve kis
ebből a költségnemből 1 liter tejre 47 Ft jut.
ellésszám adta rövid életük alatt.
Elvárás magunkkal szemben az, hogy a vásárolt ipari takarmányok
A kikerüléskori ellésszámaink 2014-2017 között a jelenlegi (2,69aránya az összes takarmányozási költségen belül 40% alatt maradjon, es) hazai átlaghoz képest többnyire alacsonyabb (2,37-2,76) tartoa saját előállítású takarmányaink kerüljenek
mányban helyezkedtek el, míg tudjuk, hogy
bele a takarmányadagokba.
vannak olyan telepek, ahol 3,95-ös ellésszáA tej önköltsége a 2017. évben 94 Ft/liter
mot is elértek.
körül alakul. Az évi 96 Ft/liter tejértékesítési
2017-ben 100 db üszőellésre 17 db 1.
átlagár melletti mintegy 1,4 milliárdos árbeborjas tehén kiesése jut. Tehát 17 db 1. borvétel és a 390 millió Ft ágazati támogatás,
jasunk szó szerint unipara, vagyis egyet ellő
valamint az eredményt csökkentő tételek
marad, másként fogalmazva pedig 100 db
közül a 22 Ft/liter fajlagos veszteséget jelentő
felnevelt üszőből 83 db alkalmas arra, hogy 2.
tenyészérték-különbözet vesztesége a tehealkalommal is megelljen. Jelenleg 100 ellésre
telepünkön 33 kiesés jut.
nészeti ágazat 264 milliós ágazati eredményét
A kikerült tehenek 41,03 százaléka 200
realizálja. Ezt az eredményt a borjúnevelés 40
napon felül, átlagosan 401 nap alatt 9 406 kg
milliós vesztesége, valamint az üszőnevelés
utolsó laktációt termelt, amivel pedig 20 978 kg
61 milliós vesztesége tovább rontja. Az idei
életteljesítményt produkált, tehát kicsivel (2 754
évben jelentős hozamnövekedést várunk.
kg-mal) többet, mint a 200 nap alatt kikerültek,
A 15,6 millió liter tejértékesítés és átlagosan
és persze lényegesen kevesebbet, mint kellene.
105 Ft/liter nyerstej átlagár mellett 92 Ft/liteTamási
Sándor,
szarvasmarhaA kikerülési életteljesítmény a 2016. évi
res tejönköltségnél a teljes ágazati eredményt
tenyésztési igazgató
16 744 kg-ról 19 354 kg-ra emelkedett, ami
380 millió Ft-ban határoztuk meg.
A telep idei fajlagos, 29,77 kg-os teljesítménye mellett a 3,88%-os
tejzsír jó-kiváló, a 3,32%-os tejfehérje pedig kiváló szint.
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ugyanez 2017-ben 23,92 hó, ami az
élethossznak csupán a 39,18%-át, illetve
44,41%-át jelenti.
Így tehát azt láthatjuk, hogy teheneink
élettartamának jóval kevesebb mint felét
teszi ki a tejtermelés, a fennmaradó részt
(növendéknevelés, szárazon állás) nevezhetjük improduktív szakasznak is.

Növendéküszők a központi szarvasmarhatelepen
örvendetes, ám a növekedés mértéke messze nem elegendő, hiszen
30 000 kg elérése a cél.
A 200 napon belül kikerültek átlagos ellésszáma 2,85, ami a valóságban csak (2,85-[305-67/305]) 2,07 teljes laktációt jelent, ami így
sokkal alacsonyabb, mint a 200 napon felül kikerültek 2,26-os, egyébként szintén nagyon alacsony laktációszáma.
Megfigyelhető, hogy a kikerült elsőborjasok (a kikerülések 21,38%át képviselve) 2017-ben 6 195 kg életteljesítményt, a több borjasok
pedig 22 933 kg életteljesítményt produkáltak.
Amennyiben a tehénutánpótlás költsége (600 000 Ft-100 000 Ft)
500 000 Ft, úgy az 1. borjasoknál mindez (500 000/6 195) 80,71
Ft/liter, a több-borjasoknál (500 000/22 933) 21,80 Ft/liter, míg az
összes kikerültnél (500 000/19 354) 25,83 Ft/liter költséget jelent az
életteljesítményre vetítve!
A Csókástan Kft. által elvégzett korrigált életteljesítmény-mutató,
(kikerültek életteljesítménye és a nyitóra vetített éves kiesési százalék
hányadosa) a 70 000-es szinttől mondható jónak. Az alacsony mutató
óriási eredményrontó hatással bír az ágazatra. Nálunk e mutató a
2015. évi 38 593-ról a tavalyi 47 306-ra gyarapodott, majd a jelenlegi,
még alacsony 49 309-re emelkedett.
A kikerült tehenek életteljesítményét (fajlagos termelésük mellett)
dominánsan a tehenek selejtezési aránya (kikerülési sebessége) határozza meg. Időrendben előbb a selejtezés sebessége csökken, ezáltal
növekszik az élők életteljesítménye, majd idővel következetesen gyarapszik a kikerültek életteljesítménye is, és fordítva.
Amennyiben adott telepen fiatal az állomány, akkor a kikerültek
életteljesítménye csakis alacsony lehet, azonban elvárható, hogy
ebben az esetben a kikerülési sebesség is alacsony legyen.
Amennyiben a kikerültek nagy aránya az elléséhez közeli időpontban kerül ki az állományból, úgy az állomány fejtségi kora jóval magasabb lesz, mint ahogyan az ellések számából matematikailag joggal
elvárható lenne. A vizsgált intervallumban kikerült tehenek átlagos
élettartama 55,33 hónap, legalacsonyabb a 2016. évi 51,30 hónappal,
legmagasabb a 2012. évi 60,40 hónappal, míg a jelenlegi mutatónk
53,86 hó. Lényegében tehát a telepre nem jellemző a klasszikusan
magas élettartam.
Ezzel szemben a 2017. évi kiértékelés legmagasabb élethossza
80,70 hó, tehát lényegében van bizonyíték és lehetőség az élettartam
gyarapítására. A tejtermelés időtartama 2016-ban 20,10 hó, míg

Milyen jelentőséget tulajdonítanak a
tömegtakarmány-készítési technológiának, miként sikerül ezáltal csökkenteni a költségeket?
Növénytermesztésünk elsődleges feladata a nagy létszámú állatállomány takarmányszükségletének biztosítása. Szemes
kukoricát 2 000, silókukoricát 650 hektáron termesztünk.
Az őszi kalászosok közül 1000 hektáron termesztünk búzát, 300 hektáron árpát. A kalászosok szalmája
az állattenyésztés alomanyagszükségletét elégíti ki. A fehérjenövények közül a lucerna vetésterülete megközelíti a 400 hektárt.
Lucernalisztüzemünkben évente mintegy 5000-6000 tonna zöld lucernát dolgozunk fel, a többiből lucernaszéna, szenázs és dehidratált
lucernaszecska készül.
A szójabab termesztése feljövőben van, napraforgót közel 400 hektáron termesztünk.
Tömegtakarmányaink megfelelő minősége a hatékony tejtermelésünk alapja. A tömegtakarmány előállítása a biológiai alapoktól indul.
Az ágazat képviselői már a fajta kiválasztásában is részt vesznek,
végigkísérik a termesztési technológia minden egyes mozzanatát a
növénytermesztési szakemberekkel együtt. Az egy hektárra vetített
fajlagos költségek alakulása fontos szempont a tej előállításának
hatékonysága szempontjából, úgy is lehet mondani, hogy a tejtermelés
nálunk a szántóföldön kezdődik. Tömegtakarmányaink: kukoricaszilázs, LKS (csőkukorica-zúzalék), lucernaszenázs, rozsszenázs, olaszperje szenázs, tavaszi takarmánykeverék-szenázs, réti széna, lucernaszéna, árpaszalma, bálás kukoricaszár, szójaszalma, búzaszalma.
Takarmánybázisunk termőterülete a szarvasmarhalétszám és a
korcsoport szerinti termelés igényeihez igazodik, és közel 3000 ha
területet foglal le. A tehenek teljesítményükkel arányos mennyiségű
és összetételű takarmányt kapnak.
A tömegtakarmány-előállítás és -betakarítás eszközei – kezdve a
kaszáktól, a rendkezelő gépeken és bálázókon át, a szállító és
anyagmozgató eszközökig, beleértve silózókombájnjainkat is – a legkorszerűbbek. A kitűzött célok megvalósítása érdekében vetéstervet,
idénytervet, szálas és silózási betakarítási kampányterveket készítünk,
és oktatásokat szervezünk. Az oktatáson részletesen elmondjuk a
feladatokat, az elvárásokat. A kampányterv tartalmazza a rendelkezésre álló erőforrások, eszközök elosztását, a minőségi paraméterek
meghatározását, és személyre szólóan a végrehajtás módját, idejét,
a számonkérhető feladatokat, felelősségi köröket.
A betakarítás idejét a tejelő szarvasmarha igényeinek megfelelően,
a legmegfelelőbb növényi fenofázisban kezdjük el, melyet a szarvasmarha-tenyésztő dönt el. Nagyon fontosak az egységnyi hozamra
vetített beltartalmi paraméterek, köztük a keményítő, a fehérje, a
nyersrost aránya és mennyisége, de különösen az emészthetőségi
optimum meghatározása. A betakarítás és a szilázskészítés nem meg-
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felelő módon történő végzéséből százmilliós
nagyságrendű kár is keletkezhet évente a
tejtermelésben. A kukoricaszilázs beltartalmi hiányosságait, az emészthetőség hibáit,
a nem megfelelő szemroppantottság által
okozott hasznosulásromlást később már nem
lehet kijavítani. A megfelelően végrehajtott
betakarítási protokoll és a tehenek igényei
szerinti takarmányozási rendszer kialakítása
és folyamatos végrehajtásának ellenőrzése az
elmúlt évben több mint 2 millió liter többlettejet, és mintegy 200 millió Ft többletbevételt
jelentett.
A betakarítás utáni minőségmegőrzés és
állagmegóvás szintén központi kérdés. A 3
Fejés közben
oldalfallal zárt silótárolók egyenként 2000
tonna kapacitásúak, telepeinken összesen
40 000 tonna alapanyag betárolására van lehetőségünk. A silókazal
elkészítése után dupla silótakaró fóliát és speciális silótakaró zsákokat használunk a fedéshez. A siló- és szenázskészítés során minden
esetben érésgyorsító homo- és heterofermentatív tejsavbaktériumokat
használunk. Gondot fordítunk a silófalakra is, silómaróval felszerelt
etetőkocsival dolgozunk. A szálas- és alomanyagkészleteinket a
mintegy 10 000 tonna kapacitású fedett tárolószíneinkben tároljuk, és
ott óvjuk meg állagukat. A szálas- és alomanyag-előállításunk sajátossága, hogy nagy kamranyomáson, tömör, 350-400 kg súlyú, már
elsődlegesen szecskázott kockabálákat készítünk, így beszállításuk és
betárolásuk költségkímélőbb.
A betakarítás során minden telepnek külön „silókukorica betakarítási naplót” kell készíteni.
A naplóban feljegyzésre kerülnek a silótérbe érkező zöld kukorica
beérkezési adatai (gépjármű-rendszám, érkezési idő, bruttó és nettó
súly, a járva szecskázó gép haladási sebessége)
A telepen belüli ellenőrző állomáson, a „Pennstate szeparátor”
segítségével a minőségi tulajdonságokat 2 óránként folyamatosan
vizsgáljuk és rögzítjük. A telepen kívül, a kukoricatarlón a beállított, 30-35 centiméteres tarlómagasságot folyamatosan ellenőrizzük.
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Reggeli munkakezdéskor, ebédszünetben és az esti leálláskor a megbízott üzemvezető minden esetben tájékoztatja az állattenyésztőket,
a főagronómust a kétórás mérés eredményéről, és a gépkezelőket
instrukciókkal látja el.
A tartástechnológia és trágyahasznosítás területén milyen sajátosságok vannak?
A jelenleg összesen 3600 db egyedet számláló holstein-fríz fajtájú
tejelő szarvasmarhából 1800 db tejelő tehén, annak szaporulatait
három telephelyen, Tedejen, Tiszadobon és Kemecsén tartjuk.
A pihenőboxokkal, párásítóval és ventillátorokkal felszerelt istállókban az év minden részében biztosítjuk az állatok számára a kényelmes, nyugodt, száraz, komfortos pihenőhelyet.
Az elmúlt 5 év során mintegy ezer olyan pihenőboxos férőhelyet
hoztunk létre 2 db komplexen felszerelt istállóban, amelyek tetőgerinc-szellőzővel, párásítóval, nagy teljesítményű ventillátorokkal,
elektromos vakaródzóval, temperált önitatókkal, trágyakihúzókkal és
elektromosan zárható rolós kapukkal vannak felszerelve. A pihenőboxok feltöltését homokkal oldjuk meg, erre szecskázott szalma kerül,
melyet a rakodógépre szerelt alomkiadagoló adapterrel juttatunk ki.
A 414 férőhelyes, pihenőboxos istálló
specialitása a taposó-rácspadozat, a hígtrágyakezelésű lagúnás rendszer, és az
állítható sűrűségű és ezáltal változtatható
átszellőzésű és megvilágítású szélfüggönnyel határolt oldalfalak. A fejőházi
trágyával, vizelettel szennyezett hígított
mosóvizet víztakarékosan visszahasznosítjuk az elő és utóvárakozók, valamint
a lagúnarendszer öblítésére, tisztítására.
A trágyakihúzós rendszerű termelőistállókban a keresztaknában összegyűlt
bélsár és vizelet és az elhasznált alom
átmenetileg a gyűjtőaknákba, majd
nagyteljesítményű szivattyú segítségével
nyomóvezetéken át trágyaszeparátorba
kerül, amely elválasztja a híg és a szilárd
fázist. A szilárd fázis szigetelt és falakkal
elhatárolt trágyatérbe kerül trágyakezelésre, majd 90-120 napos érésen megy
át; kikerülve a szántóföldre tápanyagként
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hasznosul a tömegtakarmányaink számára, vagy éppen szántóföldi
vagy kertészeti kultúráinkban a tápanyag-utánpótlás részét képezi.
A kötetlen növekvő almos növendékistállóinkban keletkezett évi 4-5
alkalommal kitrágyázásra kerülő almos istállótrágya is a szilárd, szigetelt trágyatérbe kerül, azt a növénytermesztési ágazat hasznosítja.
Az éves szinten közel 30 000 m3 hígtrágya folyamatosan a hígtrágyatóba kerül, ahonnan évente 3 alkalommal hígtrágyaöntöző vezetéken
keresztül a közeli tömegtakarmány-termő területeink tápanyag-vis�szapótlását oldja meg.
A tehenészet állategészségügyi jellemzői?
Az állatállományunk gyakorlatilag mentes a brucellózistól, a TBC-től és a
leukózistól, valamint a sikeres IBR-mentesítési program eredményeként
az IBR-mentességet is megkaptuk. BVD-fertőzést a monitoring vizsgálat
nem mutatott ki. Sajnos a paratuberculosis tekintetében 10-15%-os
fertőződéssel számolunk, mellyel szemben selejtezéssel és a fertőzött
egyedek elkülönítésével, valamint a fertőzési lánc megszakításával
védekezünk. A Staphylococcus aureussal fertőzött egyedek száma
20-25% körül van, közülük az előző évben 109 db-ot és 51 paratuberculosisos egyedet vontunk ki az állományból. Ez az összes kiesés több
mint a fele (55%), mely a mentesítési program keretében az állategészségügyi helyzet javítása érdekében történt. A kiesések másik fele főként
szaporodásbiológiai, lábvég-, egyéb tőgy- és anyagforgalmi betegségekre vezethető vissza. Sajnálatos módon legtöbbször az ezekkel a
betegséggel terhelt tehenek azok, amelyek egy részét itt tartjuk, tovább
termékenyítjük, és ellés után 50 napon belül végleg kivonjuk a termelésből (az összes kiesés 34%-át ezek az esetek képviselik). Vannak
közöttük olyanok, melyek az egészséges egyedekhez képest 70%-os
mértékben termelnek. Ha ezeket nem selejtezzük ki, úgy az elléstől
számítva 200 nap elteltével már annyira lecsökken a termelésük, hogy
gazdaságtalanná válik a tartásuk. Az összes kiesés 57%-a az elléstől
számított 200 napon belül történik. Néha optimistábbak vagyunk a
kelleténél, azt reméljük, hogy megmentjük a beteg tehenet, még vágóra
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jó lesz, de a gyógyszer várakozási idejének elteltét többnyire nem bírják
ki, elhullanak. Ez az oka annak, hogy az átlagosnál magasabb, mintegy
20%-os az elhullási arány. Amennyiben sikerül ettől a problémától
megszabadulni, akkor az átlaglétszámra vetített 5% körüli tehénelhullás
elfogadható lesz. A selejtezés mértéke 28% körül van.
A Staphylococcus aureus kórokozókkal az állatok főként a fejőházban, fejés közben fertőződnek meg. A kórokozó átvitelében a
fejési technológia hibái kulcsszerepet játszanak, fejőgumikkal, fejősök
kezén, vakdugókkal stb. továbbvihető a fertőzés. A fertőzött tej itatásával már a borjak is fertőződhetnek, de a tejtermelés megindulásáig
a fertőzöttség rejtve marad.
Ez a baktérium a tőgy mélyebb rétegeibe hatol, mikrotályogokat
képez, az immunrendszer sejtjeiben túlél. Ezen tulajdonságai miatt
az in vitro rezisztenciavizsgálatok alapján antibiotikummal sem lehet
hatékonyan kezelni. A lappangó fertőzés bármilyen stressz hatásra
fellángolhat (ellés, sántaság, takarmányozási hiányosságok).
A fertőzött egyedek gyógyulására a kórokozó tulajdonságai miatt
nem számíthatunk. Az állomány mentesítésére a negatív egyedek fertőződésének megakadályozásával, a benövő üszők fertőzéstől mentes
felnevelésével végrehajtott állománycserével van lehetőség.
A lábvég problémás, sántaság és egyéb klinikai esetek aránya 10%
alatt van. Köszönhető a teljes állomány évi két alkalommal végzett körmölésének, a rendszeres napi lábfürösztéseknek és az alkalomszerű
és szükséges egyedi és csoportos utókezeléseknek, valamint annak,
hogy az elletőből körmözetlen egyed nem kerülhet ki a termelőistállóba. A lábvégbetegség a tartással, takarmányozással nagymértékben
összefüggő, a tőgygyulladáshoz hasonlóan polifaktoriális betegség,
csak nagy odafigyeléssel lehet szinten tartani.
A borjúnevelés helyzete, a borjúbetegségek kialakulásának
megelőzése?
Egyetlen kitörési lehetőségünk a Staphylococcus aureus fertőzöttség „kinövésére” az, hogy elegendő üszőszaporulat biztosításával

www.tejgazdasagiszemle.hu

7

a fertőzött tehenek selejtezése megtörténjen. A borjúnevelésben a tartási és
takarmányozási körülmények, a borjúférőhely-fejlesztések és a humánerőforrás
kérdései sokat javultak. Ez elsősorban az
egészségesebb borjak előállításában, a
kiesések számának és a holt ellések számának csökkenésében nyilvánul meg.
Az elhullás a szaporulatra vetítve 5,0%
alatt volt. A hozamokban az élőszaporulat-növekedés nagy előrelépés volt, de
a súlygyarapodásban a havi 23,36 kg/hó
visszalépést jelent. Ennek egyik fő oka,
hogy a borjúférőhely relatív hiánya miatt
a bikaborjak nagyobb növekedési erélyéből fakadó többlethozam lehetősége nem
adatott meg, mivel a bikaborjakat 6-8
hetes korban értékesítettük. A nőivarú
egyed súlygyarapodása 1 kg-mal alulmaA 480 tehénférőhelyes új istálló
rad az elvárthoz képest.
A borjakat születésük után 1-2 órán
belül elválasztjuk az anyjuktól, és az anyatehén megfejése után megA leggyakrabban előforduló betegségek közül az első 2 hétben
kapják itatásonként az 1,0,-2,0 liter föcstejet, és ezt követően még 4 inkább emésztőszervi megbetegedések, hasmenés fordul elő, ami
alkalommal szintén föcstejet kapnak. Az újszülött borjak egyedi Calf főként emberi tényezők, a tejitatási technológia hiányosságai, esetleg
Tel-típusú borjúházba kerülnek. A föcstejes időszak után rászoktatjuk gyenge vitalitású borjak (elletői előkészítés gondjai, nehéz ellés) miatt
őket egy extra beltartalmi paraméterekkel rendelkező tejpótló tápszer fordulnak elő. A légzőszervi megbetegedések (összefoglaló nevükön
itatására. Napi 2 alkalommal önjáró, melegen tartó, kiadagolós rend- BRDC) később jelentkeznek. A vírusos eredetű BRSV, Adenovírus,
szerű tejtaxi segítségével, alkalmanként 1 hétig 2,5 literes adagot, Bovin parainfluenza-3 megbetegedések után másodlagos bakteriomajd fokozatosan növelve 3,0-3,5 liter adagot isznak egészen a napi lógiai megbetegedések, Mycoplasma bovis és Pasteurellák fordulnak
8 liter mennyiség eléréséig. Kéthetes kortól kezdődik a szoktatás elő. Ezeket a betegségeket antibiotikumos kezeléssel és nem szteroid
a szilárd takarmányra, jó minőségű szénát és granulált borjútápot gyulladáscsökkentőkkel a telepi állatorvos egyedileg kezeli. A borjúkokapnak. Eközben napi két alkalommal a víz itatása is megkezdődik. ri kiesés szaporulatra vetített aránya 5% alatt van
A bikaborjakat a férőhely és a piaci lehetőségek függvényében hízóAz üszőnevelésben a fajlagos súlygyarapodási mutató 22,8 kg/hó
marhatelepünkön hizlaljuk, vagy kiskorukban, 4-8 hetes kor között körül alakul, ami megfelelőnek mondható, szükséges ahhoz, hogy az
értékesítjük. Az üszőborjakat 45 napos kor környékén kiscsoportos, 8 üszővemhesítés ideje 16 hónap helyett 14 hónapra rövidüljön, és az első
férőhelyes igluba helyezzük át, ott a száraz pihenőhely, a jó minőségű ellés 23 hónapos korban legyen, a jelenlegi 24,5 helyett. Az üszőkiesés
széna, az abrakellátás, a napi kétszeri tejpótló itatása és a vízellátás mértéke a tervezetthez képest is jobban alakul, a bázishoz képest pedig
biztosított. Három hónapos korban, mikor már a borjak 1 kg szénát és 50%-kal javult. (13%-ról 6%-ra). A fajlagos abrakfelhasználás 3,5 illetve
1 kg borjútápot biztonsággal elfogyasztanak, kerülnek a kiscsoportos 3,8 kg körül alakul. Az üszőtermékenyítési index 2,7, ami az ivarspecifiborjúnevelő istállóba. A borjúnevelőben ad libitum szénát és egyeden- kus (szexált) szaporítóanyag-felhasználás miatt gyengébb, ezt javítani
ként 2 kg körüli granulált borjútápot kapnak egészen 6-7 hónapos kell. A tehéntermékenyítési index 3,81, ezen is lehet javítani.
korukig. Az erjesztett takarmányra való átállásra és TMR-re szoktatásMilyen fejlesztési elképzeléseket terveznek a jövőben megvara korosbítás után, az üszőnevelő istállóban kerül sor.
A száraz, optimális tartási körülmények, a rotációkori fertőtlenítés, lósítani?
a higiénia szabályok és itatási technológia szakszerűsége mellett Társaságunk legmeghatározóbb tevékenysége a tejtermelés. A közelaz anyai immunitás kiaknázása a vakcinázási program során és a jövőben évente közel 18 millió liter tejet szeretnénk értékesíteni,
gyógyszeres prevenció is előtérbe kerül a betegségek kialakulásá- melyet a 2200 tehénből és szaporulatából álló szarvasmarha-állonak megelőzése érdekében. A teheneknek és az üszőknek egyaránt mány biztosít majd. Ehhez a jelenlegi 1800 db-os tehénállományt
adunk a vemhesség utolsó harmadában a Coli-hasmenés, rotaví- 400 egyeddel növelnünk kell. Szükség van egyes istállóink minőségi
rusok, Coronavírus megelőzésére Rotacol nevű vakcinát, valamint fejlesztésére, korszerűsítésére, elletői istállók férőhelybővítésére,
a borjúkori légzőszervi immunválasz megerősítésére Pastobov- elletői fejőházak, főleg a kemecsei fejőház korszerűsítésére, tejtartályvakcinát. A borjaknak borjúkorban a légzőszervi megbetegedésekre bővítésekre, fejőházi informatikai fejlesztésekre, az ivarzásjelző- és
Bovipast Rsp, az IBR-mentesítési program keretében Bovilis IBR, az egyedi azonosítórendszer bővítésére, további férőhelybővítésre,
esetlegesen előforduló tarlósömör esetén Trichoben nevű vakcinát egyedi borjúházak vásárlására, növendék- és borjúistállók építésére.
alkalmazunk. A vakcinázási program kidolgozása, végrehajtása Erre vonatkozóan pályázatokat nyújtottunk be, de ezek még jelenleg is
állatorvosi feladat. A betegséggel összefüggő tartási, takarmányozási elbírálás alatt vannak.
körülmények, higiénia, összefoglalóan Q-faktorok betartása a telepTamási Sándor z szarvasmarha-tenyésztési igazgató
vezető feladatköre.
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Emlékeztető a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács kiterjesztett intézkedéseit
érintő aktuális kötelezettségekről
Közösségi Marketing Alapba történő befizetés
2/2015. (II. 6.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba
történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
Felhívjuk azon befizetők figyelmét, akik a piacszervezési hozzájárulás megfizetésére a tej és tejtermék forgalmazásból származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétel fél ezrelékének megfelelő összeg
befizetését választották, hogy a befizetésre kerülő összeg első részletének fizetési határideje április 15.
Minden, a rendelettel kapcsolatos információ megtalálható a http://tejtermek.hu/kozossegi-marketing-alap oldalon.

Piaci jelentéstételi kötelezettség
8/2017. (III. 2.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi
kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
Valamennyi Magyarország területén működő
tejfeldolgozó, nyerstej kivitellel foglalkozó
tejtermelő, tejtermék nagykereskedő, valamint tej-kiskereskedő jogszabályban előírt
módon köteles rendszeres piaci jelentést
adni a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal.
Az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az Agrárgazdasági Kutató Intézet
központi elektronikus rendszerén keresztül
kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig, míg a késztermék adatokat tartalmazó adatlapot a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal részére kell megküldeni elektronikus úton a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig.
Minden, a rendelettel kapcsolatos információ
megtalálható a http://tejtermek.hu/cikkek/
piaci-jelentestetel oldalon.

TEJSZÍV ALAPÍTVÁNY
FELHÍVÁS SZJA 1%
2017. január 1-től a Tejszív Alapítvány is részesülhet a SZJA 1%-ának felajánlásából.
A Tejszív Alapítvány küldetése szerint a hazai tejágazatban információs, kommunikációs, oktatási, gazdaságfejlesztési, jogvédő és érdekképviseleti tevékenységet folytat. Kiemelt célja a hazai tejtermelés, tej és tejtermékgyártás
rangjának emelése, a tejfogyasztás népszerűsítése, a Magyar Sajtlovagrend
támogatása, a kézműves sajtkészítők összefogásának elősegítése, valamint
az iskolai edukációs program és egyéb közösségi marketing tevékenységek
ellátása.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadó bevallása készítésekor adója 1%-át a
Tejszív Alapítvány javára ajánlja fel!
A kedvezményezett adószáma: 18518825-2-43
A kedvezményezett neve: Tejszív Alapítvány
Köszönjük, hogy adója 1%-ával segíti
céljaink elérését!
Tejszív Alapítvány
kuratóriuma
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Belgium tejgazdasága
A Belga Királyság a Benelux szövetséghez tartozó állam
Európa nyugati részén, az Északi-tenger partján. Területe
33.990 km², lakossága 10,9 millió. Népsűrűsége (340 fő/
km²) a második legmagasabb Európában Hollandia után.
Fővárosa és egyben az EU székhelye Brüsszel.

Á

llampolgárai három, jól elkülönülő csoportra
oszthatók: a hollandul beszélő flamandok,
a francia nyelvű vallonok és az ország
keleti részén élő német közösség. A fő csoportok
mellett ázsiai és afrikai (részben muszlim) közösségek is élnek városi kolóniákban.
Az ország területén három nagy tájegység
található: az észak-nyugati part menti síkság, a
központi fennsík és az Ardennek régió, amelynek
legmagasabb pontja 694 méter. Klímája mérsékelt óceáni, amit bőséges csapadékmennyiség
(évi 800 mm felett) jellemez. Az átlaghőmérséklet januárban 3, júliusban 18 ˚C. A telek általában
enyhék, nyáron viszont gyakori a hűvös, esős
időjárás.
Belgium 1945 után ásványkincseire, a 19.
század végétől kiépített, fejlett iparára (bányászat, acélipar), tengeri forgalmára és a Marshalltervből kapott támogatásra, részben pedig gyarmataira támaszkodva hamar kiheverte a háború
okozta károkat, és Európa egyik fejlett ipari
országává vált. A 70-es években a magas
államadósság gazdasági válsághoz vezetett, ezt
azonban szigorú pénzügyi politikával 10-15 év
alatt sikerült rendezni.
A belga gazdaság erősen külkereskedelem-orientált, különösen a magas hozzáadott
értékű termékekben. A fő importárukat az élelmiszer és a kőolajtermékek képezik. Az ország
fő exportcikke a gépkocsi, az élelmiszerek, a
csiszolt gyémánt, a textíliák, a petrolkémiai termékek, a vas, az acél és az egyéb fémek.
Jelenleg Belgium teljes szarvasmarha-állománya 2,5 millió egyed körül alakul. Az ország
szarvasmarhatartása és tejtermelése legszemléletesebben a magyar helyzettel való összevetés alapján jellemezhető. Nevezetesen Belgium
fejőstehénlétszáma (531.000) és éves tejkibocsátása (3,89 millió tonna) valamivel meghaladja Magyarország hasonló mutatóinak a
kétszeresét, miközben a területe a hazánkénak
csak mintegy harmada. A két adat azt is megmutatja, hogy Belgium egy tehénre jutó tejhozama (7.350 kg) kissé elmarad a nagy európai
tejtermelő országokétól. Ennek oka elsősorban
az, hogy Belgiumban a fejőstehenek fő takarmánya a legelőfű és a szilázs, a nagyrészt importált

abraktakarmány pedig inkább a húsmarhatartást
szolgálja. Ez az összevetés arra a közismert
tényre is rávilágít, hogy jövedelmező mezőgazdaságot megfelelő állománysűrűségű és hozamú
szarvasmarhatartás nélkül – elsősorban az értékes tápanyagot és exportcikkeket jelentő hús- és
tejtermékek, de nem utolsósorban a talajerő utánpótlásban nélkülözhetetlen istállótrágya
miatt – nehéz működtetni. Bár istállótrágyából
Belgiumban az utóbbi években inkább felesleg,
mint hiány van, ami a környezetszennyezés
szempontjából okoz gondot.
Az ország területén a tejtermelés az európai országok többségéhez hasonlóan évezredes
múltra tekint vissza, és máig is a mezőgazdaság
egyik legfontosabb szektora, amely az ágazat
termelési értékéből mintegy 14,0, exportjából
pedig 11,4 százalékkal részesedik, továbbá
jelentős szerepet játszik a vidéki foglalkoztatásban is. A szarvasmarhatartás és a tejtermelés
jelentőségét növeli, illetve túlsúlyát meghatározza, hogy az ország mezőgazdasági területének
valamivel több mint felét rétek és legelők foglalják el, és – 22,5 százalékos erdősültség mellett
– csak egynegyede alkalmas haszonnövények
termesztésére. 2016-ban a belga gazdák 106
millió eurót fordítottak a tejtermelés fejlesztésére. A legutóbbi három év átlagában az országban
működő 7.300 gazda évi 3,89 millió tonna tejet
állított elő. Ez azt jelenti, hogy az ország a szarvasmarha állománysűrűségét és egy lakosra jutó
tejtermelését tekintve az egyik első helyet foglalja el az EU-tagországok sorában. Az egy főre jutó
tejfogyasztás 238,5 kg, ami világviszonylatban
is magasnak tekinthető (ebből azonban az ivótej
csak 50 kg-ot tesz ki). A tejtermelők és -feldolgozók száma a legutóbbi 15 évben folyamatosan
csökkenve, 2016-ra a felére esett vissza. Egy
tejtermelő gazdaság 2016-ban átlagosan 34
hektár földterületen 51 fejőstehenet tartott (azok
nőivarú szaporulatával együtt), ezektől évente
360 ezer liter tejet adott le feldolgozásra.
A fejőstehén-állomány fajta szerinti összetételében a holstein-fríz fajta (fekete-tarka és vörös
változat) és annak átkeresztezett fajtái, valamint
a belga kék a meghatározók. Jelen van még
néhány, Magyarországon kevésbé ismert fajta,

pl. a pie-rouge (második legnagyobb tejelő fajta),
blaarkop (fehérfejű), jersey, borzderes, pie-noire
(holstein keresztezés), montbéliarde, lakenvelder, meuse-rhin-yssel. A tejtermelés nagyjából
egyenletesen oszlik el az ország területén, az
északi rész (Flandria) túlsúlya mellett, amely
közel 60 százalékkal részesedik a termelésből.
A helyi állomány ír fajtákkal való keresztezése
eredményeként a 19. század elején jött létre a
belga kék fajta, amely jelenleg 35 százalékkal
részesedik a teljes (hús- és tejhasznú) állományból.

Belga kék fajta
A fajta elsősorban húshasznosítású, de teheneit részben tejtermelésre is használják. A fenti
kép mutatja a méretes tőgyet és annak állását.
Annak ellenére, hogy a belga kék az utóbbi
évtizedekben a világ első számú húsmarhájává
vált, és több külföldi országban is tenyésztik, az
állattenyésztési szakértők közül sokan a kissé
a félresikerült nemesítés példájának tekintik.
A hústermelés szempontjából kétségtelen előnye
a nagy testtömeg, a magas húskihozatal és a jó
takarmánykonverzió, illetve húsminőség; testfelépítése (kidudorodó izomnyalábai) miatt azonban
az elléseknél súlyos problémák lépnek fel (császármetszés, anyaállat elpusztulása).

Húshasznú belga kék bika
Az országban előállított tejet mintegy 150
üzem dolgozza fel, amelyek összesen 7.500
főt foglalkoztatnak. Ezek közül a legnagyobbak
az Inza, a Vitalac, a Cadbury Milk, a Biolé. Ezek
többsége tejszövetkezeti alapon működik.
A belga tejtermelésnek európai élvonalba emelésében – akárcsak Hollandiában – jelentős szerepet játszottak a szövetkezetek, amelyek a mai
napig is közreműködnek a tej felvásárlásában,
tanácsot adnak gazdáknak a takarmányozást és
a tejkezelést illetően, és segítséget nyújtanak a
termelőket megillető, méltányos ár elérésében.
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A termelők és feldolgozók többsége tagja a egy közösségbe tartozott, és a lakosság fele ma
Belga Tejtanácsnak, amely a termelők érde- is a holland (flamand) nyelvet beszéli. A francia
keit képviseli. A feldolgozott termékek között sajtkultúra hatása is jelen van a kéksajtok és
viszonylag magas a kakaóital (csokoládé) és a camembert fehér sajtok választékának kialakudesszertek részaránya, amelyekből évente 880 lásában.
millió litert gyártanak, a joghurtok és krémes
Legismertebb belga sajtok a Passendaele,
tejitalok mennyisége (fagylaltokkal együtt) pedig Beauvoorde, Lo, Wijnendale, Hervekaas (Hervéeléri az 500.000 tonnát. Ezeken kívül évi 45.000 sajt), Floreffe, Maredsous, Damme, Orval,
tonna vaj, 100-120 ezer tonna sajt és 200 ezer Limburger.
tonna tejpor kerül ki a belga üzemekből, ezek
Ezek közül kiemelendő a rúzsos Hervekaas
közül az utóbbi években a tejporkibocsátás erő- (Hervé-sajt), amely a Liège melletti Herve vidékételjes növekedése figyelhető meg.
ről származik. Alakja négyszög vagy hasáb, 20-40
Az ország külkereskedelmi forgalma tejtermé- dkg súllyal és felületén a nedves rúzsbevonattal,
kekből nagyon érdekes képet mutat. A legfris- színe barnássárga vagy rózsaszín-narancsos. Zsír
sebb statisztikai adatok szerint Belgium 2016-ban a szárazanyagban 45-50% vagy még több. Két
181.000 tonna sajtot exportált, ami (az azonos hónap körüli érlelés alatt heti két-három alkalomforrásból származó statisztikai adatok alapján) a
másfélszerese az országban előállított mennyiségnek. Ez úgy lehetséges, hogy Belgium egyben
285.000 tonna sajtot külföldről is beszerzett. Ez a
túlméretezettnek tűnő cserebere – a választékbővítés és a határmenti térségek közötti átszállítások mellett – a külkereskedelmi mérleg javítását célozta (drágább sajtok exportja, olcsóbbak
importja). Az évenkénti belga exportban szerepel
még 700.000 tonna friss tej, 145.000 tonna tejHerve-sajtok
krém és fagylalt, 45.000 tonna joghurt, 100.000
tonna savó és 180.000 tonna tejpor. A teljes belga
export 2016-ban 2,2 milliárd eurót tett ki, ennek mal sörrel és enyhén sós vízzel kezelik. Kedvező
40 százaléka Hollandiába, több mint 80 százaléka hőfokú és páratartalmú pincékben érik karakteres
az EU-tagországokba, a tejpor viszont harmadik sajttá. Szeletelve nagyon különleges és élvezetes
(elsősorban ázsiai) országokba irányult. Ezek a liège sziruppal (a szirupot sötét cukorból, körtével,
számok arról tanúskodnak, hogy az importáló almával készítik) leöntve.
országok (főleg Hollandia) nagyrészt re-exportra,
A Herve-sajt a XV. században az egyik legisilletve választékbővítésre használják a Belgiumból mertebb holland sajt volt Remoudou néven, ez
behozott tejtermékeket.
a francia szó fejést, újból fejést jelent, angolul
Belgium – a fent említett nagy mennyiségű ’milking again’. Régen ez volt a sajtkészítő
sajton kívül – 2016-ban importált még 1,3 millió farmerek okos adókicselezése, amikor csak az
tonna friss tejet, 170.000 tonna tejport, 135.000 adóellenőr látogatása után fejték meg rendesen
tonna vajat, 72.000 tonna sűrített tejet és 99.000 a teheneket.
tonna joghurtot is.
Tehén- és kecsketejből gyártott, rúzsbevoAkárcsak az EU más tejexportőr országait, nattal érő belga sajtoknak nagy a választéka:
a belga termelőket is érzékenyen érintette a Achelse Blauwe – Grevenbroecker nevű sajt
2015-16. évi tejválság, amikor az árak sok (francia apácák kezdték gyártani az Achelse Kluis
helyütt az átlagos önköltség alá
apátságban, ahol a trappista
(kilónként 18-19 centre) süllyedsört is főzték), Cabriolait, Li
P’tit Rossê (ardenneki minőtek. Ugyancsak súlyos érvágás
volt az orosz embargó a belga
ségi tejből), Pas de Rouge
exportőrök számára, mivel 2014(félkemény és tipikus apátben még mintegy 20 millió euró
sági sajt).
értékben szállítottak tejtermékeBelga blue (Kékpenészes,
roquefort típusú) sajtok: A
ket (főleg sajtot és vajat) az orosz
piacra.
kékpenésszel érő sajtok franBelgium sajtválasztéka gyakorcia eredetűek (egy pásztorfiú
barlangban felejtett sajtja
latilag vetekszik Hollandiáéval,
néhány nap múlva kékpehiszen a németalföldi sajtkultúra
kialakulása és világhírének megnészes lett), és akár bérérPas de Rouge
alapozása idején a két ország
lelést is végeztetnek a Dél-

Bernister Fleuri
Franciaország szívében található Roquefort település barlangjaiban, ahol a leghíresebb roquefort sajtot készítik. A természetes barlangokban
évente 22.000 tonna roquefort sajtot érlelnek.
Népszerű belga kéksajt a Pas De Bleu. Kisebb
családi üzemekben készítik. Kék- és fehérpenészes (camembert brie változatban), hagyományos
kolostori-apátsági műhelyekben is készítik sörgyártással együtt. Achelse Kluis apátság híres
sajtja az Achelse Blauwe – Grevenbroecker mellett, hozzávaló trappista nevű sört is gyártanak itt.
A belga sajtok nagy választéka kis műhelyekben készül, általában pasztőrözetlen tejből.
Híresek az Ardennek-körzet farmtehenészeteinek a legelők virágaitól sajátos, ízletes, aromás camembert típusú sajtjai: Bernister Fleuri,
Nyugat Flandriában a Blankaart – 'Keiemse
Witten', de több kecskesajt is szerepel a sajtpalettán, így a Chevrin, címkéjén habzó sörrel és kecskével. Tetszetős formájú a Neteling kecskesörsajt.

Neteling kecskesajt

Összefoglalva: Belgium fejlett tejgazdaságú ország (éves tejkibocsátása a területéhez
viszonyítva a legmagasabbak közé tartozik
Európában). A tejelőállomány legelőn tartása
elősegíti a tejelőállítás alacsony önköltségét.
Nagyobb tejtermék- és sajtfeldolgozói szövetkezeti formában működnek, magas színvonalú
technológiai felszereltséggel. A tejtermékeket és
sajtokat főként desszertként fogyasztják, sokféle
sörsajtot is készítenek, a több évszázados kolostori hagyomány megőrzésével. Tejtermelésüket
és feldolgozásukat egyenrangúnak tekinthetjük a
francia, holland és dán tejgazdasági színvonallal.
dr. Tóth Endre és Kimmel István z
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Címkét és
címkézôs mérleget
a Bizerbától

2018. március

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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Tejtermelés és migráció
az arab világban
Az Agromilk Kft. közel 15 éve dolgozik az Arab-öböl
térségében. Ez alatt az idő alatt sok tapasztalatot
szereztünk, a szakma megismerésén túl betekintést
nyertünk az itteni kultúrába is.

D

olgozunk Ománban, az Emirátusokban, oldalfüggönyökkel. A nagy melegben a lehúKatarban, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában. zott függönyök árnyékolnak, és zárttá teszik
A világ ezeket az országokat olajter- az istállót. A friss levegőt a tetőre épített axiál
melőként ismeri, így gazdag országként tekin- ventilátorok biztosítják. Minden ventilátor fel van
Az Emirátusok jelképe, Burj Al Arab
tünk rájuk. Ez részben igaz is, de nagyon sok szerelve páragyűrűkkel, melyből párát, nagyon
hotel, Dubai
egyéb tanulságos, olyan dolog van a működé- finomra porlasztott vizet, ködöt permeteznek.
Ezzel a levegőt 12-15 °C-kal is le lehet hűteni.
sükben, amire érdemes odafigyelni.
Mindezen nehézségek ellenére SzaúdDe előbb talán néhány szó arról, ami minket A köd párolog, mely hőelvonással jár, ez bizto- Arábiában, az Emirátusokban hatalmas farmok
elsősorban érdekel, a tejtermelésről-tejfeldol- sítja a hűtést. Sajnos tengerparti területeken, üzemelnek. A tejtermelés színvonalát mutatja,
ahol magas a páratartalom, ez a rendszer nem hogy a termelési átlag ezen farmokon tehenengozásról.
Ezen sivatagi országokban szinten nincs használható kielégítően.
ként 10-11 ezer liter évente, amely jóval megA partoktól 50-100 km-rel távolabb viszont haladja az európai, a magyar farmok termelését.
takarmánytermelés. Bizonyos mennyiségű
takarmányt termelnek Szaúd-Arábia észa- jól működik. E rendszerek nélkül a tejtermeMindezt elsősorban minőségi import takarki területein és Omán bizonyos részein. lés nagyon nehezen megoldható. 10-15 ezer mánnyal és nagyon képzett menedzsmenttel
Természetesen ez a szükséglet 5%-át sem férőhelyes nagy farmok, vagy akár 40 ezer érik el.
fedezi. Ez azt jelenti, hogy jelentős az import. férőhelyesek is üzemelnek úgy, hogy a nagy
A farmok vezetői általában Írországból vagy
Évente írnak ki tendert takarmánybeszerzés- melegben sem csökken a tejtermelés. Ezen más EU-s országokból, esetleg Ausztráliából,
re, melyre elsősorban az USA, Ausztrália, túl az állatokat fejés előtt az elővárakozóban, Új Zélandról származó, tapasztalt szakembeÚj-Zéland termelői tudnak pályázni. Sajnos a sőt a visszatérő folyosókban is permetezik, rek. A dolgozók nagy része pakisztáni, indiai,
magyar termelőknek nincs esélye – habár pró- zuhanyozzák.
szudáni, Fülöp-szigeteki.
Mondani sem kell, hogy a vízszükséglet
A tej felvásárlási ára kb. kétszerese az
bálkoztunk –, hiszen olyan mennyiségekről van
szó, amelyet még 5-10 termelő integrálásával nagyon nagy a ködképző-zuhanyzórendsze- EU-áraknak. A farmok ilyen feltételekkel profisem tudunk biztosítani. A minőségről nem is rek miatt, jóval több, mint az európai vagy tábilisan dolgoznak. A melléktermékeket is értébeszélve. Aki erre szeretne berendezkedni, észak-amerikai farmokon.
kesítik: például a trágyát Dubai nagyon magas
annak jelentős beruházást kell végrehajtaA másik probléma, amelyet az előzőekben áron megvásárolja, és parkosításra használja.
nia: betakarító, bálázó, speciális bálaprések, említettem, a víz. Ezen országokban az ivóvíz Közelmúltban hallottam egy farm vezetőjétárolók stb. szükségesek hozzá. Egész évben jelentős részét a tengervíz sótalanításával biz- től, hogy a trágya eladásából származó bevéfolyamatosan azonos minőséget kell szállítani.
tosítják. Drága eljárás, de nincs más megoldás tel bőven fedezi a dolgozói bérköltségeket. Az
Mindezek ellenére hatalmas tejtermelő far- a folyamatosan növekvő lakosság, ipar és Emirátusokban a legnagyobb farmon, Al Rawabin
mok, baromfitelepek üzemelnek ezen orszá- mezőgazdaság, nem utolsósorban a turisztika 17 000 a tehénlétszám, míg Szaúd-Arábiában az
vízigényének biztosítására.
Al Moroj farmon 40 000 tehenet tartanak.
gokban.
Európában a magyar farmok
Azt vallják, hogy a friss élelmimérete nagynak számít, mégis
szert helyben kell megtermelni, és
eltörpül a fentiekhez képest.
olcsóbb a takarmányt szállítani, mint
Egyre népszerűbb a nagyüzea hűtött, friss élelmiszert repülővel
behozni az országba. Ez igaz.
mi tevetartás és tejtermelés ezen
Van azonban még két dolog, ami
országokban.
jelentősem megnehezíti a termelést:
Az Agromilk ez idő alatt a tevefejés
az egyik a nyári nagy meleg, amely
specialistájává vált. Több nagyüzelehet 50 °C is, a másik a vízhiány.
mi fejőházat építettünk, szereltünk,
Köztudott, hogy ezen sivatagi orszámelyeket rendszeresen szervizelünk
is. A legnagyobb farm 4000 férőgokban a víz nagyobb kincs, és
drágább, mint az üzemanyag.
helyes, ahol 2 db 2x2x12 állásos
Úgy tűnik, mindkét problémára
fejőház üzemel. A tevék körülbelül
jó megoldást találtak. A farmokon
8-10 liter tejet adnak naponta. Jóval
Istálló az Emirátusokban, 10 000 férőhelyes, Al Ain Dairy farm
részben nyitott istállókat használnak
kevesebbet, mint a tehenek, viszont a
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Úgy gondolom ezek az
tej ára háromszorosa a tehéntej árának.
országok sokkal okosabban
Ez elsősorban a beltartalomnak, valamint
kezelik a kérdést, mint az EU.
annak köszönhető, hogy az ember száAmellett, hogy biztosítják a
mára egészségesebb, mint a tehéntej.
munkaerő-szükségletet, segíEgyesek szinte gyógyszernek tekintik. Jó
hatással van a diabétesz és a laktózallertenek a szegényebb országogia kezelésére.
kon is. Persze minden kontrolHasonlóan dolgozzák fel, mint a
lált körülmények között zajlik.
tehéntejet, sőt csokoládét is gyártanak
Különböző vallású, kultúrájú
tevetejpor felhasználásával.
emberek keverednek, nagyon
Néhány szó a migrációról, a menejól megférnek egymás mellett,
és rend van az országban.
kültekről. Sokszor halljuk, hogy a gazSzellőztetés, párásítás-hűtés nagy teljesítményű ventilátorokkal
Azt hallottam egy helyi szakdag, öböl menti országok miért nem
kapjon, és természetesen munkahellyel is kell embertől, hogy szerintük az EU-nak is hasonfogadnak be menekülteket, migránsokat.
A GCC országok nagyon sokat segítenek a rendelkezni. Akinek nincs munkahelye, annak lókképpen kellene a munkaerőhiányt pótolni,
szegényebb országokon azzal, hogy munka- 48 órán belül el kell hagynia az országot. Ha és inkább kínai vendégmunkásokat importálni,
erőt foglalkoztatnak ezekből a térségekből. Az valaki a legapróbb bűncselekményt elköveti, mint írástudatlan, agresszív, afrikai és egyéb
Emirátusokban 6 millió ember él, melyből csak azonnal kitoloncolják. Eleve csak azt enge- bevándorlókat fogadni. Ez a helyzet csak élezi
1 millió a helyi állampolgár. 5 millió más orszá- dik be, akinek már biztosított a munkahelye, a feszültséget az iszlám vallásúakkal szemben,
gokból érkező vendégmunkás, aki az itt meg- amelyhez megfelelő végzettséggel rendelkezik. és az emberekben olyan kép alakul ki, mintha
keresett jövedelmének jelentős részét hazaküldi Írástudatlanokkal nem találkozni, sőt alapfo- minden muzulmán ilyen lenne, pedig nem így
a családjának, így biztosítva 10-20 millió ember kú angol nyelvtudással a segédmunkások is van. Ezt magam is alátámaszthatom.
Mi szívesen dolgozunk itt, egyre ismertebb a
megélhetését. Legtöbben Pakisztán, India, rendelkeznek. A külföldi munkavállalók ötször
Szudán, és a Fülöp-szigetek térségéből érkez- annyian vannak, mint a helyi állampolgárok, cégünk, sok embert megismertünk és kedvenek – az úgynevezett migránsok. Igaz, ide nem mégis rend van. A vendégmunkások soha nem zőek a tapasztalataink. Hosszú időnek kellett
lehet erőszakkal bejutni, csakis szervezetten, kapnak állampolgárságot, akár 20 évi munkavi- eltelni, hogy ezt elmondhassam, hisz több mint
bizonyos papírokkal, át kell esni orvosi vizs- szony, ottlét után sem. Az ott születő gyermek tíz éve vagyunk jelen ezen a piacon.
gálaton is, valamint ujjlenyomat, íriszfotó stb. sem lesz állampolgár, hanem a szülei állampolBoródi Gábor – Agromilk Kft. z
szükséges ahhoz, hogy valaki rezidens kártyát gárságát kapja.

Silent Herdsman
Ivarzás és Állategészség
Megfigyelő Rendszer

Konyhahigiénia

Személyi
higiénia

Egészségesebb és jobban teljesítő tehenek
az Afimilk Silent Herdsman rendszerével, pillanatok alatt.
Most még elérhetőbb áron!
Az egyszerűen felhelyezhető okos nyakörv, egészség és ivarzás megfigyelő
rendszere mindig segíti Önt, hogy több pénzt és időt takarítson meg és fenntartsa a
jó egészségügyi állapotot az állományban. Mindezt néhány kattintással akár
okostelefonon is!
A rendszer főbb jellemzői:
- Érintőképernyős bázisállomás
- Felhő alapú adat kezelés
- Nyakörves kialakítás

Intézményhigiénia

Március 31-ig történő megrendelés esetén, komplett rendszer
ára 150 db pánttal, 20% kedvezmény a listaárból! Minden
további termék listaáron érhető el.
AGROMILK Kft.
8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 48. — www.agromilk.hu — agromilk@agromilk.hu — +36 22 397-187
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A Vidók családi gazdaságban a laktációk
száma az országos átlag kétszerese
A Vidók-család Dunaszentbenedeken
gazdálkodik. Ez a Duna menti, közel ezer
lelket számláló falu Bács-Kiskun megyében,
a Kalocsai járásban található, nevét
a Dunáról és a bencés szerzetesekről kapta.

A

családfő, Vidók Zoltán, feleségével és három gyermekével
tejelőszarvasmarha-tartással foglalkozik. Az állattartó telepet bejárva jól láthatók a folyamatos fejlesztés eredményei.
Meggyőző módon bizonyítják a család szakmai hozzáértését és azt a
nagyfokú tenni akarást, melyet az elődöktől kaptak örökül.
A hatvanas éveiben járó Vidók Zoltán családfő röviden összefoglalta
a családi gazdaság kialakulásának körülményeit, fejlődésük főbb állomásait. Elmondta, hogy parasztcsalád gyermekeként látta meg a napviA Vidók-család
lágot, és életútját származása határozta meg. A kalocsai Dózsa György
Szakközépiskolában alapozta meg a mezőgazdasági alapismereteit, Milyen munkamegosztás valósul meg a családi vállalkozásban?
majd a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola hódmezővásárhelyi karán szer- A családi vállalkozást formálisan én vezetem, de minden döntést a
zett felsőfokú állattenyésztői diplomát 1977-ben. Tanulmányai elvégzése kollektív bölcsesség alapján hozunk meg. Feleségem, ki főállású könyután visszatért szülőfalujába, Dunaszentbenedekre, és az Új Hajnal velőként van alkalmazásban egy másik cégnél, a családi gazdaság
Szövetkezetben kezdett el dolgozni, ahol 22 évet töltött el. Végigjárta a könyvelését is végzi. Legidősebb lányunk, Szilvia közgazdász végzettranglétrát, volt gyakornok, állattenyésztő, szarvasmarha-ágazatvezető, ségű. Két kiskorú gyermekének nevelése mellett sajtot és más tejtermíg végül főállattenyésztő lett. A rendszerváltás után alapozták meg méket készít és értékesít. Fiunk, Zoltán a gödöllői egyetemen végzett
családi gazdaságukat, miután szülei vis�növényorvos, tudását a növénytermesztés
területén kamatoztatja, biztosítva ezzel azt,
szakapták a szövetkezettől a földet. A
hogy az állatok a legjobb minőségű takarfalu szélén lévő családi házuk istállójában
20 egyedre növelték a tehenek számát.
mányhoz jussanak. Legkisebb lányunk,
Édesapja ekkor már benne volt a korban,
Erzsébet mezőgazdasági mérnök és élela 70-es éveiben járt, ezért segítségre
miszermérnök végzettséggel rendelkezik,
szorult az állatok tartásában. Ez persze
illetve inszeminátorként a telep teheneinek
azzal járt, hogy munkahelyén nem igazán
időben történő termékenyítéséért felel.
tudott megfelelni az elvárásoknak. Ezért
abbahagyta a szövetkezetben végzett
A családi vállalkozás milyen nagyságú
munkát. Élete és családjának élete is
területen gazdálkodik, és milyen növéLegnagyobb sajtunk 7,5 kg
fontos fordulóponthoz érkezett 2002-ben.
nyek termesztésével foglalkozik?
Sorsfordító esztendő volt ez. Ekkor született meg az a nagyívű döntés, Szántóterületünk 132 ha, melynek túlnyomó többsége családi tulajdon.
hogy családi gazdasággá alakulnak. Növelték az állatlétszámot és a Ez a földterület elegendő arra, hogy az állatok takarmányszükségletét
földterületet, melynek eredményeként 2015-re már 70 állatuk volt. A megtermeljük. A tömegtakarmány-igény biztosítására lucernát, silókukotovábbi fejlesztéshez már nem volt elégséges terület a családi háznál, ricát és a cukorcirkot termesztünk. Abraktakarmánynak kukoricát, búzát
ezért megvásárolták a TSZ volt tehenészeti telepét, mely igen lepusz- és árpát használunk. Árunövényeink a repce, a napraforgó és a szója.
tult állapotban volt. Mindent, ami fémből
A felsorolt növényfajták sokfélesége biztosítkészült, elvittek, még a hidroglóbuszt és
ja számunkra azt, hogy a vetésforgó mega 8000 literes tejhűtőt is feldarabolták.
valósításra kerüljön. A szarvasmarhatelepen
Birtokbavétel után első dolguk az volt,
képződő szervestrágya elegendő mennyihogy körbekerítsék a telepet, és ezzel
ségű ahhoz, hogy az előírás szerint ötévente
megakadályozzák a további rongálást.
biztosítani tudjuk a talajerő-utánpótlást.
A családi gazdaság további fejlődéséMilyen az állomány mérete és fajtaösszenek eredményeiről, a gazdálkodás során
alkalmazott módszerekről és megoldátétele? Naponta mennyi tejet termelnek,
és milyen annak a beltartalmi értéke?
sokról szólt tovább a beszélgetés, melybe
A telep három évvel ezelőtti birtokbavétebekapcsolódott az idősebbik lány, Szilvia
Érlelt sajtunk
és ifjabb Vidók Zoltán is.
lekor 40 és 50 között volt a tehénlétszá-
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munk, melyet mostanra sikerült 85–re növelni.
Amennyiben nem termékenyül meg a tehén, úgy
Limousin-spermát használunk, így a termelés
folyamata nem szakad meg. A nőivarú szaporulatot az állomány gyarapítására használjuk fel,
az a célunk, hogy a 100 egyedes tejelőtehén-létszám létrejöjjön. Nagyobb létszámú állományt
nem tervezünk, mert annak munkaerő-vonzatát
nem tudnánk biztosítani. A teljes szarvasmarhalétszám eléri a 150-es egyedszámot. Teheneink
zöme holstein-fríz fajtájú. A magyar tarka részaránya az állományban 15%-os, ezt az arányt a
jövőben is tervezzük tartani. A fejőház rendszere
alkalmas a tejmennyiség egyedenkénti mérésére, de a tej beltartalmi értékére vonatkozó adatot
nem mutat ki. A holstein esetében a 30-35 literes fejési átlag a jellemző, de van köztük olyan,
ami 40 liter felett ad. A magyar tarka tehenek
teljesítménye szerényebb, de köztük is van
olyan, mely 25 liter tejet ad. Naponta 1400 liter
GMO-mentes tejet termelünk. A termelt tej zsírtartalma 3,8-3,9 % között van, melyet a mostani
fajtaösszetétellel értünk el.
Fűszeres gomolyák
Az idei évben hogy alakul a tej felvásárlási ára?
A tej felvásárlási ára a 2016-os mélypont után a tavalyi évben már elfogadható szintre növekedett. Az idei évben kilónként 98 Ft-os felvásárlási
árra szerződtünk, mely a piaci kereslet-kínálat függvényében havonta
módosítható lesz. Csatlakoztunk a bikácsi székhelyű Dunamelléki
Tejértékesítő Szövetkezethez, mely a nagyobb tejmennyiség okán jobb
pozícióból tud alkudni az átvételi árról a Tolnatej Zrt-vel. A feldolgozó a
minőségi felárat az idén nem emelte, 3,6%-os zsírtartalom felett 350
Ft-os felárat fizet tejzsírkilogrammonként, míg a tejfehérje minőségi felára 700 Ft maradt. A tej felvásárlási ára a minőségi felárral együtt most 105 Ft/kilogramm.
Mi késztette a saját erőből történő tejfeldolgozásra? Milyen távlati tervek vannak ezen
a területen?
A feldolgozásra a 2016. évi alacsony felvásárlási
árak inspiráltak bennünket. A feldolgozandó
mennyiséget a termékek iránti kereslet határozza meg. Jelenleg hetente két alkalommal átla-

Fejőház most

Fejőház egykor

gosan 200 litert dolgozunk fel. Erre a célra
a telepen alakítottunk ki egy sajtkonyhát,
mely megfelel a minőségbiztosítási követelményeknek. A sajt és tejtermék készítését
Pozsa Panni jóvoltából háromnapos képzés
keretében ismertem meg, és a kezdeti próbálkozások után egyre ígéretesebb
minőséget sikerült elérni – emlékezik vis�sza a kezdetekre Szilvia. – Folyamatosan
követjük a magyarországi képzéseket,
sajtkészítéssel kapcsolatos rendezvényeket (Sajtakadémia, Sajtmustra).
Termékkínálatunk friss, fűszeres sajtokból,
gyúrt és töltött sajtokból áll. Készítünk még
feta sajtot, joghurtokat, kefíreket és ordát
is. Érlelt sajtokat még nem készítünk,
ehhez még érlelőhelyet, pincét kell kialakítani. Kialakult egy törzsvásárlói réteg a
paksi termelői piacon, kik keresik a kézműves tejtermékeket, erre a folyamatosan
növekvő igényre lehet építeni, tehát van
jövője a feldolgozásnak. Ezt a felismerést
erősíti az a tény is, hogy egy étteremet is
vásárlóink között tudhatunk, illetve kisebb
családi rendezvények alkalmával is keresnek minket a vevőink (esküvő, születésnap, nyugdíjas-búcsúztatók).
Miként alakul a hasznos élettartam, milyen különbség van a két
fajtához tartozó tehenek között?
A magyar tarka élettartama lényegesen hosszabb. Összességében
az átlagos laktációk száma 5 és 6 között van, de vannak 9, illetve 10
laktációt teljesítő teheneink is. A holstein-fríz fajta is szépen teljesít, a
laktációk száma náluk is közelíti az ötöt. A két ellés közötti időtartam
átlagosan 414 nap.
Mi a magas laktációs érték titka?
Nem zsigereljük ki az állatokat. Nagy hangsúlyt fektetünk a takarmányozásra. Az egyedenkénti 8-9 kg abrakból 20% a napraforgó
dara, melynek fehérjetartalma 36%-os, a
többi gazdasági abrak, premix meg só.
A termelés nagysága szerint három csoportba osztottuk az állatokat, mely szerint az abrak mennyiségét differenciáljuk.
Tömegtakarmány tekintetében nem teszünk
különbséget az adagok nagyságát illetően. Mindig arra törekedtünk, hogy a legjobb takarmánnyal etessük állatainkat. A szilázsnak és a szénának jó a minősége, nincs porral keveredve, nem
penészedik be. A szilázs kukorica és cukorcirok közös vetéséből
készül. Ez azért előnyös, mert a cukorcirok magas cukortartalma
az erjedés beindítására jó hatással van, másrészt a 3-3,5 méter
magasra nővő cirok nagy tömeget ad.
A tartási körülmények javítása érdekében milyen beruházások voltak?
Pályázati források segítségével használható állapotba hoztuk a
tehenészeti telepet, megépítettük a DeLaval 2x8-as, halszálkás
rendszerű fejőházat, az istállókat átalakítottuk, oldalfalak készí-
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villanypásztor segítségével szakaszosan tudnak legelni.
Téli időszakban a karámmal körülhatárolt területre tudnak
kimenni. A továbbiakban tervezzük a növendék üszők elhelyezésére szolgáló istálló kialakítását.
Mi jellemző az állategészségügy helyzetére?
Körmölést, csülökápolást évente kétszer, szakemberekkel
végeztetünk. Van lábfürösztő rendszerünk is, de még eddig
nem használtuk, mert lábvégbetegségek nem fordulnak
elő. Tőgygyulladás elvétve jelentkezik, főleg esős időjáráskor, mikor a tőgy felülete jobban szennyeződik.

Kínálatunk a termelői piacon
tésével megszüntettük a huzatosságot. Középső utas takarmánykiosztást
valósítottunk meg, karámot húztunk az istálló mellé. Létrehoztuk a
szervestrágya-tárolót. A telep mély fekvése miatt esővíz-elvezetőt és
-tárolót is ki kellett alakítani. Kamerás riasztórendszert építettünk ki,
önjáró teleszkópos rakodógépet szereztünk be, mellyel a silómarástól a
kitrágyázásig tudunk dolgozni. A silótároló fölé építettünk széna és szalma tárolására alkalmas fészert, bálázógépet vásároltunk, felújítottuk az
úthálózatot, és betonozott burkolatra cseréltük az aszfaltborítást. Magtárt
alakítottunk ki a régi épületből, ahol az abraktakarmány készítését, a
darálást és a keverést automatizáltuk. Az istállóban emelkedő almos
rendszer van, hetente egy alkalommal történik a kitrágyázás. A telepen
az épületeken kívüli területet bevetettük fűmaggal, így legelőként tudják
azt használni a tehenek. Az istállóból szabad kijárásuk van a legelőre,

Mik a borjúnevelés sajátosságai a családi gazdaságban?
Az ifjabb Vidók Zoltán véleménye szerint az itteni tartási
körülmény inkább félintenzív tartásnak nevezhető, mivel sok tekintetben
különbözik a nagyüzemi tartási körülményektől. A borjúnevelésnél fontos
az, hogy az első 5 napban az anyja mellett legyen a borjú, az anyjától
kapja meg a föcstejet. Élettanilag is fontos, hogy nyugodt körülmények
között, kortyonként tudja szopni az anyja tejét. A bikaborjaknál is megvárjuk az öt napot, csak azután adjuk el őket.
Kéthónapos korukig egyedi tartásban vannak, és tejet kapnak itatásos
módszerrel. Itt van lehetőségük választani is a tehéntej és a növényi
alapanyagú tejporból készült tej közül, majd a választott tejféleségből
kapják naponta az adagjukat. Fokozatosan hozzászoktatjuk őket a borjúindító táphoz és a lucerna etetéséhez. Kéthónapos kor után kerülnek
csoportos tartásba.
BEMI z
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A sajtok érlelésének és érésének
néhány fontosabb elméleti
és gyakorlati vonatkozása I.
Az elmúlt hónapok lapszámaiban igyekeztünk a sajtgyártás alapanyag-, technológiai
és érzékszervi vonatkozásait röviden összefoglalni. A megfelelő minőség
biztosításában az érlelés és érés műveleteinek meghatározó szerep jut. A következőkben
ezért ezzel a témakörrel részletesebben is foglakozunk. Ebben a fejezetben
a sajtgyártás egyik legnehezebb feladatának az ismertetésére vállalkozunk – mivel
rendkívül bonyolult fizikai, kémiai, mikrobiológiai és biokémiai folyamatokról
van szó –, amit egyszerű és viszonylag érthető formában megfogalmazni nagyon nehéz
feladat. Miután a sajtérlelési technológia műveleteit számtalan tényező befolyásolja,
és a helyi lehetőségeknek, valamint a szakszerű gyakorlati munkának meghatározó
szerep jut, ezért azokat a fontosabb ismereteket és tapasztalatokat szeretnénk megosztani
az olvasóinkkal, amelyeket a gyakorlati munkájuk során is hasznosíthatnak.

A

sajtok érésén azokat a biokémiai folyamatokat értjük, amelyek
során azok jellegzetes tulajdonságai kialakulnak, az érlelésen
pedig az alkalmazott technológiai folyamatoknak az összességét.
A friss és az ún. savanyú tejsajtok nagy részét a gyártás befejezése után
általában rövid időn belül forgalmazzuk. Ezek jellegzetes íz- és aromaanyagai már a gyártás során kialakulnak, és a pár napos, hűtőben történő
tárolás során tovább nemesednek. Tulajdonképpen érlelésről csak az
oltós alvasztású sajtoknál beszélhetünk. Ezeknek a sajtoknak minden
alkotórésze kisebb-nagyobb átalakuláson megy keresztül. A kémiai
átalakulások és a keletkező bomlástermékek alakítják ki a sajtok jellegét,
lyukazottságát és ízvilágát, a változásokat pedig a jelenlévő enzimek
okozzák. A tej saját enzimjeinek csak a nyerstejből készült sajtok esetében van jelentősége, a hőkezelt tejek feldolgozása során – mivel nagyrészük már inaktivizálódott – nemigen kell számolni velük. Az érést tehát
az oltóenzim, valamint a hőkezelést esetleg túlélő, valamint a hozzáadott
színtenyészetek által termelt enzimek irányítják. Egyes sajtféleségekben
a kéregflóra részéről termelteknek is meghatározó szerepük van.

A sajtérés biokémiája és gyakorlata
A gyártás során a tejsavbaktériumok a tejcukor lebontásakor tejsavat, illósavakat, aldehideket, ketonanyagokat, szén-dioxidot és egyéb
bonyolult összetételű íz- és aromaanyagokat termelnek. A lebomlás már

a kádmunka alatt megindul, ennek üteme és mértéke az érés későbbi
folyamataira jelentősen kihat. Az elégtelen vagy a túlzott bomlás az
érlelés későbbi folyamatait helytelen irányba képes befolyásolni. Gyenge
savtermelés mellett az alvadék nem szárad ki megfelelően, a túlsavanyodás esetében a sajtok betúrósodhatnak. A kemény sajtok gyártásakor a
tejből viszonylag kevés tejcukor kerül át az alvadékba, mivel nagy része
a leeresztése során a savóval együtt, a még megmaradt rész pedig a
préselés végére távozik. A félkemény sajtok esetében a minimálisan még
jelenlevő tejcukor néhány nap alatt lebomlik. A friss és lágy állományú
(savanyútej-) sajtokban találjuk a legnagyobb mennyíségben a tejcukrot.
Ezeknél a technológiai műveletek során csak mintegy egyharmada bomlik le, emiatt viszonylag nagy mennyíségben marad vissza a savó, ezért
a tejcukor egy része a sajtokban is jelen lesz.
A keletkezett tejsav a kalciumsókról, valamint a kalcium-parakazeinátról
lehasítja a kalciumot, és a tejsav egy része a cserebomlás következtében kalcium-laktáttá alakul. A laktátok az érés során lebomlanak, és a
kemény sajtokban a propionsav-baktériumok ezekből termelik a lyukazottságot biztosító szén-dioxidot. Az esetenként jelenlevő, nemkívánatos
vajsavbaktériumok is bontják a laktátokat, amiből azokat a káros gázokat
termelik, amelyek a sajtok nemkívánatos lyukazottságát, puffadását és
ízhibáit okozhatják. Ugyanez a folyamat jellemzi a nagyobb mennyiségben jelenlevő coliform- és élesztőcsírák munkáját is (pl. colis puffadás). A laktátok fontosabb bomlástermékei a propion-, az ecet-, a
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A sajtok érlelésének gyakorlata kétféleképpen történhet. Az egyik, amikor kéreg nélkül történik az érlelés, és egy tömegben érik a sajt, ami
csak a fóliában történő érlelés során valósul meg. Ilyen esetben a sajtok
felületéről is diffundálódnak annak belsejébe az íz kialakulása szempontjából fontos enzimek és bomlástermékeik. Azonban ezek a sajtok mindig
enyhébb ízűek, mint a fólia nélkül érők. A kéregflórával érleltek teljes
tömegben, kívülről befelé is érnek, mint például a rúzzsal és nemespenészekkel érő sajtok.

hangyasav, valamint különböző észterek és egyéb anyagok, mint például
a diacetil és acetaldehid stb., amelyek a sajtok íz-, és aromaanyagainak
a kialakításában játszanak nélkülözhetetlen szerepet.
A fehérjebontás mértéke az egyes sajttípusok érésére jellemző, ami az
élvezeti értékük kialakulása szempontjából meghatározó jelentőségű.
A friss és a pár nap alatt forgalomba hozható sajtok esetében gyakorlatilag nincsen fehérjebontás. Ez a folyamat csak a tíz napnál hosszabb
ideig érleltek esetében jelentős. A sajtokban a tej fehérjéi közül csak a
kazein van túlsúlyban, a savófehérjék jelenléte minimális, ezért az érlelés
menetét nem befolyásolják. Azonban amennyiben tőgybeteg állatoktól
származó tejeket dolgozunk fel, a jelenlevő kórosan megnövekedett
albumin- és globulintartalom – többek között – nehéz savóleadást és
keserű íz megjelenését eredményezheti.

A hosszabb érésidejű sajtok érlelése három szakaszból áll. Az előérlelés
általában alacsonyabb hőmérsékleten (11-16°C) történik. Ez idő alatt
a még jelen lévő tejcukor is lebomlik, és a fehérjebomlás is megindul.
A fő érleléskor (20-26°C) a fehérjebomlás fokozódik, és megindul a zsírbomlás. Ilyenkor alakul ki a sajtok lyukazottsága. Az utóérlelést (5-10°C)
további íz- és zamatanyag-képződés jellemzi. Az érlelési időtartamokat
a gyártott sajtok típusa, a rendelkezésre álló helyiségek műszaki színvonala, (pl. hőmérsékleti, páratartalmi viszonyai), az érésre fordítható
időtartam stb. határozzák meg.

Mint láttuk, az érés során az oltó-, valamint sajt mikrobái által termelt
enzimek hatására a sajtfehérje nagy része lebomlik. A lebontatlanul
maradt kazein százalékos mennyisége adja a relatív kazeintartalmat,
ami a sajtok érési állapotának egyik fontos fokmérője. Hidrolízise során a
kazein először peptonokra, peptidekre és aminosavakra bomlik. A kazein
vízben oldhatatlan, a bomlástermékei már nagy részben vízben oldhatókká, illetve ebből kifolyólag már könnyen emészthetőkké, az állományuk
pedig képlékennyé, omlóssá válik. Ez utóbbi kialakulásában a konyhasó
is komoly szerepet játszik azzal, hogy a kazeint duzzasztja. A bomlástermékek nagymértékben meghatározzák a sajtok ízét. A sajt fehérjebomlási folyamatai – mint láttuk – igen bonyolultak. Az egyes sajttípusok
jellegének megfelelő kellemes íz és állomány, valamint ezek mennyisége
és aránya azonban csak a megfelelő érési feltételek biztosítása mellett alakítható ki. Amennyiben ezekhez a szakszerű üzemi feltételeket
nem teremtjük meg, akkor jellegtelen ízű sajtokat fogunk gyártani, és
fehérjebomlásos íz, illetve állomány, valamint különböző mikrobiológiai
hibák megjelenésével is rendszeresen számolnunk kell.
A tejzsír fontos szerepet tölt be a sajtok ízének és állományának (jellegének) kialakításában, a bomlástermékei pedig az egyes sajtféleségek
nélkülözhetetlen illat-, és aromaanyagai. A folyamat során különböző
zsírsavak és glicerin válik szabaddá, miközben a sajtzsír savfoka emelkedik. A jelenlevő szabad zsírsavak különböző keton-, és egyéb bonyolult
összetételű termékekké alakulnak át. A rövid érésű sajtoknál nincs, a
fél-, és kemény sajtok esetében minimális a sajtzsírbomlás. A rúzzsal
érők esetében jelentős, a különböző nemespenészekkel érőknél és a
juhtejből készülteknél, illetve a reszelni való sajtok esetében már nagymértékű. A juhtejből készült termékek jellegzetes aromáját alapvetően
a zsírbomlásos vegyületek jelenléte adja. Mivel a feldolgozható juhtej
mennyisége nagymértékben csökkent, ezért bizonyos tejfeldolgozók
tehéntejből, lipázenzim adagolásával próbálnak a juhsajtok ízét megközelítő termékeket előállítani.
A tárgyalt folyamatok, valamint a termelt bomlástermékek és azok
egymásba, illetve egymásra hatása eredményeként alakulnak ki a
különböző sajtok érzékszervi tulajdonságai. Mint láttuk, a sajtok jellegének kialakulása szempontjából meghatározó jelentőségűek a gyártás,
valamint az érés első szakaszában végbemenő savanyodási folyamatok.
Túlsavanyodás esetében a sajttészta törékeny és ún. „rövid” lesz, a
gyártott termékek gyakran tisztátalan, illetve jellegtelen ízűek. A nem
megfelelően végzett préselés esetén jellegtelen, gyakran íz-, szag-,
és állományhibás termékeket kapunk (pl. nem megfelelő hőmérséklet,
illetve présnyomás alkalmazása stb. esetén)

A különböző sajttípusok érési viszonyainak és megfelelő feltételeinek
biztosítására a gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok folyamatos és szakszerű beépítése a gyártástechnológiába, a gyártandó sajtok
jellegének megfelelő rendszeres és szakszerű, célirányos érzékszervi
minősítés, továbbá az épületek, a műszaki berendezések igények szerinti
fejlesztése, valamint a megfelelően „karbantartott”, magas színvonalú
szakmai felkészültség meghatározó és nélkülözhetetlen jelentőségű
ebben a munkában.
		
dr. Merényi Imre z
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Ceska®-star kultúrák túrógyártáshoz

A túrógyártáshoz javasolt Ceska-star kultúrák magasan koncentrált tejsav baktériumokat
tartalmaznak, melyek biztosítják a megfelelő aroma, viszkozitás és állomány
kialakítását. A CSK a túrógyártáshoz teljes termékskálát fejlesztett a direkt kultúrák
és a tömegkultúrák területén is, melyek megfelelnek a személyre szabott igények
kielégítésére. Közép- és Kelet-Európában több, mint 200.000 tonna túrót gyártanak a
CSK kultúráival.
A Ceska-star kultúrák különböző kiváló tulajdonságaik alapján választhatóak, mint
például a gyors és stabil savanyodás, aroma kialakítás és fág rezisztencia. Ezeket a
kultúrákat eredményesen használják többféle túró és túró alapú termék előállításához.
A kultúrák továbbá a következő tulajdonságok eléréséhez segítenek a kiváló minőség
mellett:
▪
kiváló aroma és állomány profil
▪
optimális kihozatal
▪
kiváló lebegtetési tulajdonság
▪
kiegyensúlyozott savanyodás, túlsavanyodás nélkül
▪
kemény alvadék és nagy vízkötő képesség
▪
tiszta savó
Az érzékszervi tulajdonságokat tekintve a következőképpen jellemezhető a túró:
▪
nagyon aromás ízprofil, friss, sima ízérzettel,
▪
lédús, elasztikus, szivacsos konzisztencia.
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Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

Szemerszki Zsolt
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Már-már elfeledett sajtjaink?
A Tejgazdasági Szemle 2017. novemberi számában elindult egy sorozat,
melyben egykor híres, ám sokak számára ma már szinte feledésbe merült magyar sajtok
készítési módját elevenítem fel. Ebben a lapszámban a kisalföldi sajt
gyártását idézem fel. Az egyes sajtkészítési műveleteket a továbbiakban is elsősorban
manufakturális körülmények között mutatom be.
KISALFÖLDI SAJT
A kisalföldi sajt az 1950-es, 60-as évek kedvelt sajtja volt. Elődjét
sztyeppe illetve szteppe sajt néven készítették Kelet- és NyugatEurópában, és igen népszerű volt Dániában is. A hazai körülményekhez
alkalmazott gyártási technológiáját Garamfalvi József és Hegedüs Ödön
dolgozta ki. Rendszerint nagyobb – 8-9 kg-os – méretben, tégla alakban
gyártották, és paraffinozva forgalmazták ezt a félkemény sajtot.

A tej minősége
A sajt készítéséhez legfeljebb 7,6 SH°-os tehéntejet dolgoztak fel. Ezt a
sajtot többnyire kádban készítették.

csökkentették a melegítés ütemét, és csak 4 percenként emelték 1 °C-kal
a savós alvadék hőfokát. Ha a 36 °C elérésekor a próbatej savfoka az
elősajtolás végétől nem emelkedett még 0,2-0,3 savfokkal, akkor a folyamatos melegítéssel leálltak a kellő savfokemelkedésig. Természetesen a
keverést tovább folytatták. Ezután 40-41 °C-ra melegítették az alvadékot.
Az utómelegítés rendszerint 40-45 percig tartott.
Az utósajtolást addig folytatták állandó kavarás közben, míg a próbatej
savfoka a beoltástól számítva 1,4-1,6 SH°-ot emelkedett. Arra viszont
ügyeltek, hogy a próbatej savfoka erre az időre se haladja meg a 9 SH°-ot.
Az utósajtolás befejezésekor az alvadékot 2-3 percig ülepítették, majd feltolták perforált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült lemezzel
a megfelelő alvadékréteg-vastagságig, kiékelték, préslapot helyeztek rá,
és 20-30 percig savó alatt a kádban előpréselték.

A tej előkészítése
A tej hőkezelésére a gyors pasztőrözést alkalmazták, 73-74 °C-on
20-40 másodpercig pasztőrözték a tejet (kisebb mennyiségű tejnél
kíméletes pasztőrözéssel 63-65 °C-on is hőkezelhetjük a tejet). Ezután
32-33 °C-ra hűtötték a kádtejet, majd beállították a zsírtartalmát
2,7-2,85%-ra, a tej szárazanyag-tartalmának megfelelően. A tejhez 100
literenként 5-15 g kalcium-kloridot is adagoltak, ezzel segítették elő a
későbbiekben az alvadék kellő szilárdulását. A tejet nyáron kevesebb,
télen több karotinfestékkel festették, az egyenletes sárga sajttésztaszín
biztosítása céljából. (0,5-4 ml sajtfesték/100 liter tej). Ezután annyi
vajkultúrát adagoltak, hogy a próbatej savfoka 0,2 SH°-ot emelkedjen a
beoltásig, a kidolgozás végéig pedig érje el a 1,4-1,6 SH° emelkedést.
Az érlelési idő kb. 20 perc volt.

A kádtej beoltása és alvasztása
A tejet nyáron 30 °C-on, télen 31 °C-on oltották be, annyi oltóval, hogy
kb. 30-35 perc alatt májas alvadék képződjön.

Az alvadék kidolgozása
Az elősajtolás során az alvadékot kíméletes felvágás után hárfával kb.
búzaszem nagyságig aprították. Ez kb. 20-25 percig tartott. Ekkor kb. 5
percig pihentették a savós alvadékot, majd a savó egyharmad részét eltávolították, és tovább folytatták a keverést. Az elősajtolást addig folytatták,
míg a próbatej savfoka a beoltástól számítva 0,6 SH°-ot emelkedett.
Az utómelegítést állandó keverés mellett végezték. Kezdetben 3 percenként 1 °C-kal emelték a hőmérsékletet, majd amikor elérték a 36 °C-ot,

A cég profilja a nemzeti és nemzetközi tejtermék-nagykereskedelem. Az iroda széleskörű információs hálózatot
tart fenn Európán belül élelmiszer- és -takarmány-gyárakkal, úgy, hogy rövid határidőre tud a cég szállítani.

A mi érdeklődésünk folyékony és szilárd tejtermékek
vételére és eladására terjed ki, pl.:
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

nyerstej, biotej
pasztőrözött, standardizált tej (1,5%-4,20%-ig)
soványtej, -koncentrátum
tejszín/-bio-tejszín
biotej
kecsketej
juhtej
savó, -koncentrátum
tejpor
sajt 3 kg-os, 15 kg-os blokkokban

A hét minden napján 24 órában partnereink rendelkezésére állunk
sürgősségi telefonvonallal, ami gyorsítja a logisztikát és a szállítást. Németországi irodánk vasárnap kivételével nyitva tart.
Németül, angolul, olaszul, magyarul, franciául állunk
partnereink rendelkezésére.

TAKÁCS TAMÁS

Tel.: 00 36-30/670-6797
email: tamas.takacs26@gmail.com
web: www.apollomilch.de
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Formázás, préselés

Minőségi követelmények

Az előpréselés befejezése után leengedték a savót. Az alvadéktömböt
a megfelelő nagyságú hasábokra vágták, és fémformákba helyezték.
A formák 32 cm hosszúak, 20 cm szélesek és 15 cm magasak voltak.
A formázott sajtok a préselőhelyiségbe kerültek, ahol száraz kendőbe
rakták, és a továbbiakban préselték, forgatták őket. Az első fordításkor
a présnyomás 4 kg/sajt kg volt. 10 perc múlva következett a második
forgatás. Ekkor a présnyomást 6 kg/sajt kg-ra, újabb 30 perc elteltével,
a harmadik forgatásnál pedig 8 kg/sajt kg-ra emelték. A negyedik forgatástól 11-12 kg/sajt kg súlynyomással préseltek, és óránként forgattak,
majd a hetedik forgatás után a présnyomást visszacsökkentették 10
kg/sajt kg-ra. A két utolsó forgatás után elhagyták a kendőzést, azaz
simázva préseltek. A préselés ideje összesen 6 óra volt, és ügyeltek
arra, hogy a helyiség hőmérséklete 19 °C alá ne menjen. A sajttészta
savfoka a préselés végére elérte a 90-95 SH°-ot.
Ezután a sajtok a formákkal együtt 5 °C-os helyiségbe kerültek, ahol
12 óráig tartották őket, miközben lehűltek.

Jellemző tulajdonságok: a sajtok 32 cm hosszú, 20 cm széles, és 12-15
cm magas tégla alakúak, az oldallapok kissé kidomborodók, az alsó
és felső lap egyenes, a sarkok pedig legömbölyítettek. Súlyuk 8-9 kg.
A kéreg sima és zárt, a paraffinbevonat teljes és ép, a színezése is
egyenletes. A sajttészta színe egyenletesen aranysárga, a sajt metszéslapján legfeljebb 4-5, borsószem nagyságú erjedési lyukkal, melyek
elosztása egyenletes (nem hiba az sem, ha a vágási felület lyuk nélküli).
Állománya rugalmas, jól vágható, a sajtfurat jól hajlítható, és a szájban
könnyen elomló. Szaga kellemes, egész gyengén savanykás, telt, kellemesen sajtos. Íze telt, jellegzetes, zamatos, tiszta, minden idegen íztől
mentes, kifejezetten sajtos, érezhetően sós ízű.
Kémiai összetétele: a szárazanyag-tartalom legalább 56%, a szárazanyagra vonatkoztatott zsírtartalom pedig legalább 45%.

Sózás
A lehűtött sajtokat 22-24%-os konyhasótartalmú, 12-14 °C-os, és
14-16 SH°-os sófürdőben 4 napig sózták, és közben naponta megforgatták. Forgatáskor a sajtok sóléből kiálló részeit meghintették porsóval.
A sóléből kiszedett sajtokat még 7 napig a sózóhelyiségben tartották, és
naponta forgatták. A sózóhelyiség hőmérséklete 12 °C volt, és páratartalma nem haladhatta meg a 80%-ot.

Érlelés
A kisalföldi sajtot hidegen érlelték. A kezelés naponkénti forgatásból és
sós vizes áttörlésből állt. Az érlelő hőmérséklete 12 °C volt, páratartalma
pedig 80-85%-os, amely megakadályozta a túlzott nyálkaképződést.
12 napos érlelés után a sajtokat pirosra festett paraffinnal paraffinozták. Ezután a sajtok az utóérlelőbe kerültek. Itt a hőmérséklet már csak
5 °C volt, és a páratartalmat is lecsökkentették 80%-ra. A sajtokat itt
már csak hetenként kétszer forgatták, és ilyenkor étolajos ruhával gyengén áttörölték azokat, majd száraz, tiszta deszkára helyezték. A teljes
érlelési idő 8-9 hét, kb. 60 nap volt.
Mivel a sajtok paraffinozottak voltak, így csak papírba csomagolták a
paraffinréteg védelme érdekében, és így forgalmazták őket.
100 liter tejből általában 8,6-8,8 kg sajt készült.

A kisalföldi sajt gyakoribb hibái
Rúzsképződés a sajtok kérgén. Az érlelőhelyiség levegőjének túl magas
a páratartalma, és ennek következtében a sajtok kérgén erős mikrobafejlődés indul, emiatt erős bevonat képződik. A hiba kifejlődését a túl
nedves kéregkezelés is elősegíti.
A sajtkéreg repedezettsége. Főként a túl száraz kéregkezelés és
az érlelőhelyiség levegőjének alacsony relatív páratartalma idézi elő.
Elősegíti a hiba kialakulását a huzatos helyiség is.
A sajttészta besavanyodása. Rendszerint akkor fordul elő, ha az alvadék kidolgozása során túl erős a savanyodás, vagy túl sok savó marad
vissza a sajttésztában.
Sűrű lyukazottság. Legtöbbször a magas hőmérsékleten végzett sózás
vagy az alvadék kidolgozása során kialakult gyenge savhatás következtében lép fel.
Korai puffadás. Már a sajtkészítés utáni első napokban jelentkezhet.
Előidézői a coli-aerogenes mikrobák vagy élesztők. Ezek a gázképző
mikrobák a hanyag pasztőrözés vagy utófertőzés következtében kerülhetnek a sajttésztába.
Somogyi Imre z tejipari szakmérnök-tanár
Felhasznált szakirodalom
Balatoni M. (1960): Sajt-, tejpor- és kazein gyártás, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1960.
Dr. Balatoni M. (1963): Anyag- és gyártásismeret III., Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1963.
Takó I. (1956): Részletes sajtgyártás, jegyzet, Budapest, 1956
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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
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Betekintés Japán gazdaságába
Japán volt a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár díszvendége. Ebből az alkalomból sikerült
némi betekintést kapnunk a szigetország gazdaságába.
A 127 milliós lakosságú és relatíve magas életkorú Japán
a világ ötödik legerősebb gazdasága. Gazdasági erejét jól
jellemzi, hogy míg az ország területe csak négyszerese, addig
a népessége tizenháromszorosa, a bruttó hazai terméke
(GPD) tizennyolcszorosa hazánkénak. Az infláció mínusz
0,1%, az alapkamat 0,3%, a hitelkamat pedig csak
1,5%-os. Mind az export, mind az import vonatkozásában
a világrangsor negyedik helyén áll. Az export a 2016.
évben 641,1, az import 629,8, a devizatartalék pedig 1233
milliárd dollár volt. Mintegy 65,9 millió munkavállaló
70,9 százaléka a szolgáltatói szektorban, 26,2 százaléka az
iparban, 2,9 százaléka pedig a mezőgazdaságban dolgozik.
A munkanélküliség nem haladja meg a 3,2 százalékot.

A rizs mindig létfontosságú szerepet töltött be a japánok életében, a szarvasmarha
tenyésztése pedig ehhez elengedhetetlen
volt, mivel a termesztés során a szükséges igavonást nagy részben velük oldották
meg. A wagyu marha innen származtatható.
A rizstermesztés gépesítése következtében
az igavonó állatok szerepe nagymértékben
csökkent, ezért adva volt a lehetőség a fajta
átalakítására. A természetes környezet, a
szakszerű tenyésztői munka, az okszerűen
alkalmazott tartástechnológia és a folyamatos fajtafenntartás meghozta az eredményét.
A kiváló húsformákat mutató, márványozottan
faggyúval bevont wagyu marha húsa mára
már kiváló érzékszervi és konyhatechnikai
tulajdonságokkal rendelkező, világviszonylatban is keresett élelmiszerré vált. Japánban
hosszú évekig tiltott volt a hús fogyasztása, amely több okra is visszavezethető.
Ebben elsősorban a szarvasmarhák
értékes és nélkülözhetetlen igavonó
nemzetközi vásáron Japán
állat volta, valamint különböző vallá19 kiállítóval volt jelen, az
„A”-pavilonban mutatkozott
si okok játszottak szerepet. Fordulat
be, ahol mindig nagy volt az érdek1877-ben következett be, amikor is
Tokióban 558, a marhahúst „forró
lődés, és sok volt a látogató. Itt
fazékban” felszolgáló étterem nyílt.
látványkonyha is működött, ahol a
A wagyu marhát elsősorban Kinki
termékek egész sorát mutatták be,
és Chugoku régiókban tartják, ahol
többek között azokat is, amelyeket
1944-ben minősítették őshonos japán
magyar alapanyagok felhasználáfajtává. Ma már az ország minden
sával készültek. Megkóstolhattuk a
részében tenyésztik, és a szigetorkülönböző steakeket, a wagyu marhahúst, illetve a belőle készült hússzágban tartott hízómarha-állomány
Akiknek szívügye volt a japánok részvétele a 78. OMÉK-on:
mintegy 90 százalékát adja. A világkészítményeket, továbbá a rapen,
Kosuge Junichi, Fazekas Sándor és Daróczi László
illetve szusi ételeket.
viszonylatban is keresett, kiváló
Már a kiállítás megnyitója előtt Japán buda- húsból készül serpenyőben, különböző fűsze- minőségének az az alapja, hogy a húsrépesti nagykövete, Kosuge Junichi meghívta az res szószok hozzáadásával. A résztvevők nagy szeket ízletes, finom faggyú szövi át, ami
újságírók és a szakemberek egy csoportját, elismeréssel szóltak a fogyasztott termékek a márványosságát, egyedi ízét, és „omlós”
hogy megismertesse velük a japán kony- ízéről, a feltálalt húsételek állagáról és márvá- állományát biztosítja. Ez egyben lehetővé
teszi a világ bármely részén könnyű beillesztha büszkeségét, a wagyu hízómarhát, illetve nyozottságáról.
a belőle készült ételeket. Köszöntőjében
hetőségét az étlapokba és a különböző
elmondta, nagy megtiszteltetés számukra,
konyhatechnikai műveletekbe.
hogy részt vehetnek a vásáron, egyben
A szakszerű tartástechnológia alkaljelezte, hogy a véleménye szerint a japán
mazása következtében a borjak nagy
tradicionális ételek kiválóan adaptálhatók
részét születésük után a 7-10. hónapban
a magyar gasztronómiában is. A kóstolón
már értékesíthetik. A bikaborjakat, illeta japán séfek mutatták be a tradicionáve a továbbtenyésztésre már nem szánt
üszőket kb. 700 kg súlyra felhizlalják.
lis ételeiket. Megkóstolhattuk a steaket,
Alaptakarmányuk a jó minőségű szilázs,
ami wagyu marhahúsból készült. Megtavalamint a rendelkezésre álló szálas takarpasztalhattuk a hús rendkívül omlós szerkezetét, amely kiválóan fogyasztható volt
mányok, zöld fűfélék, rizsszalmák, stb.
evőpálcikával is. Meg kell még említenünk
Ezen túlmenően olyan takarmánykoncentRészlet a wagyu húsából.
A
hús
minőségének
megállapításánál
a világ egyik legismertebb japán ételét, a
rátumokat és abrakkeverékeket kapnak,
alapvető szempont az olajsavtartalom
SUKIYAKIt, amely vékony szeletelt marhaamelyek elősegítik a hús márványozott-
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Japán fekete wagyu
ságának kialakulását. A továbbtenyésztésre szánt üszőket, valamint a teheneket a
szabadban tartják, hogy ezzel biztosítsák a
könnyű ellést, valamint az egészséges borjak
születését. Japán jelenleg 49 országba exportálja a wagyu marha húsát. A vágóhídjaiknak
meg kell felelniük az adott ország állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai előírásainak.
Az alkalmazott minőségbiztosítási rendszerük
messzemenően biztosítja a késztermékek
nyomon követhetőségét.
Dr. Fazekas Sándor miniszter így értékelte a szigetország részvételét: „Nagy öröm

A tenyészállatok és a vemhes tehenek a legelőn
mindannyiunk számára, hogy ez a sikeres és
fejlett társadalommal és gazdasággal rendelkező ország elfogadta meghívásunkat, mert
a japán élelmiszerek minősége és termelési
kultúrája példaértékű lehet hazánk számára.”
Egyben Japán fontos agrárexport-partnere
hazánknak is.
A szigetországban a magyar sertéshús is
kedvelt termék, de érdeklődés van a fagyasztott baromfitermékek, elsősorban a kacsa- és
libatermékeink exportja iránt is. Az utóbbi
időben a bor, valamint a kolbász és egyéb feldolgozott hústermékek exportja is növekedett.

A korábbi időszakban a magyar kínálatban
egyes tejtermékek köre is számottevő volt.
Elsősorban a sajtok és különböző porított
termékek kerültek az ország piacára, amiknek
volumene évi 2100 tonnáig emelkedett. 2007
után ebben csökkenés állt be, majd sajnos
végleg eltűntek az exporttermékeink listájáról.
Tehát lenne alapja a Japánba exportálható
termékeink skálájának bővítésének, aminek
megtárgyalására jó alapot szolgáltatott a 2017.
évi OMÉK.
					
dr. Lendvay Béla z
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HÍREK ∙ HÍREK ∙ HÍREK
(Ez a rovatunk jogelődünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül)
Tömegesen kell levágni a szarvasmarhákat az Egyesült
Királyságban a tuberkulózisfertőzés (TBC) terjedése miatt. A
leölt állatok száma egy év alatt 10 százalékkal növekedett, átlépte a
40 ezres számot. Magyarországon a szarvasmarha-állományok 99,5
százaléka mentes a tuberkulózisfertőzéstől. Az utóbbi években a hazai
szarvasmarhatelepeken csak szórványosan, évente egy-két állományban merült fel a TBC-fertőzés lehetősége.
Tavaly októbertől megújult receptúrával készül a Pöttyös Tejsüti.
Ennek köszönhetően 48 százalékkal több tejet tartalmaz a korábbi
változathoz képest, és egy lágyabb ízvilág, könnyedebb állag jellemzi.
Idén pedig még egy lépéssel tovább ment a Pöttyös, a kedvelt tejszeletet csokival borította, és MEGaCSOKI néven ezzel az új termékkel
bővíti a választékát.
Nagy csapás a francia élelmiszeriparra, hogy a világhírű Lactalis
cég babatejpora szalmonellával fertőzötten került forgalomba
a világ 83 országában. A Lactalis az egyik legnagyobb, tejtermékek gyártásával foglalkozó cég, 47 országban vannak gyárai,
Franciaországban 15 ezer embert alkalmaznak. A Lactalis arról volt
nevezetes, hogy higiéniai normái messze az átlag felett álltak. A botrány miatt most meginoghat a bizalom a francia élelmiszeriparban és
az exportban.
Az Európai Unió országainak mezőgazdasági növekedését vizsgálva a 2010 és 2017 közötti időszak viszonylatában a magyar
mezőgazdaság az első három között volt. A magyar mezőgazdasági
kibocsátás 2017-ben 2 534 milliárd forint volt, hét év alatt folyó áron
50 százalékkal, változatlan áron 25 százalékkal bővült. A hazai forrásból finanszírozott támogatások közel duplájára növekedtek az elmúlt
hét évben. A nemzeti támogatásokra fordítható összeg a 2010. évi
mintegy 50 milliárd forintról 2017-re 96 milliárd forintra emelkedett,
Magyar agrárdiplomáciai siker, hogy újabb négy ország csatlakozott a magyar-osztrák-német kezdeményezésre korábban
létrejött Szója Nyilatkozathoz. A Berlini Nemzetközi Zöld Hét élelmiszeripari fogyasztói vásár egyik kísérőprogramjaként megtartott
agrárminiszteri találkozón Koszovó, Moldova, Macedónia, Montenegró
minisztere írta alá a csatlakozást.
Az állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak a 10. Berlini Agrárminiszteri
Csúcs résztvevői. A tanácskozáson elhangzott elképzelések szerint jelentős szerepet kapnának a jövő élelmezésében a laboratóriumi körülmények
között előállított mesterséges húsok és a rovarok.
Az elmúlt években megduplázódtak a nemzeti forrásból nyújtott
agrártámogatások, amelyek összege a 2010-es évben 52,8 milliárd
forintról 2018-ra 109 milliárdra nőtt – fogalmazott Fazekas Sándor

a Szolnokon tartott gazdafórumon. A miniszter elmondta még, hogy
a lehető legnagyobb mértékű nemzeti támogatást a szarvasmarha-,
a tej- és a juhágazat szereplői kapják.
Jelentősen növekedett tavaly a magyar mezőgazdasági termékek
külföldi eladása. A kivitel első tizenegy havi adatai azt vetítik előre,
hogy 2017-ben újabb rekordot ért el az agrárexport, kivitelünk tavaly
meghaladta a nyolcmilliárd eurós értéket – mondta az agrárgazdaságért felelős államtitkár egy nagykőrösi gazdafórumon.
Nem támogatjuk a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást, mely dömpingáras, gyakran gyenge minőségű, élelmiszer-biztonsági szempontból pedig kockázatot
jelentő termékekkel árasztaná el az európai és így a magyar piacot
is – hangsúlyozta a földművelésügyi miniszter a rádióban elhangzott
nyilatkozatában.
Többet termelni kevesebb ráfordítással, ez a kihívás áll az
európai és a magyar agrárgazdaság előtt – mondta Feldman
Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a Prega Science
2018 elnevezésű szakmai konferencia megnyitóján, Budapesten.
A hatékonyság növelésének napjainkban egyre fontosabb eszközei a
digitális technológiák, köztük a precíziós gazdálkodás alkalmazása.
A munkaerőhiány leküzdésének is fontos megoldási eszköze lehet a
digitális megoldások elterjedése. A kormány kiemelt célja a digitalizáció elősegítése, ennek irányait és fontosabb eszközeit a most készülő
Digitális Agrár Stratégia fogja tartalmazni.
Első alkalommal tartott Rovaripari Konferenciát a Szent István
Egyetem Élelmiszertudományi Kara a rovarok magyar piaci felhasználhatóságának módjairól. Napjainkban egyre nő az igény a
gazdasági állatok takarmányozásában az alternatív fehérjeforrások felhasználása iránt, a hagyományos fehérjeforrások kiváltására. Jelenleg
több mint 2000 ehető rovarfajt ismerünk. Ezek közül a leggyakrabban
bogarak, hernyók, hangyák, méhek, darazsak és termeszek fogyaszthatók, szinte bármelyik fejlődési szakaszukban. Gyorsan szaporíthatók, szinte kimeríthetetlen fehérjeforrásként szolgálhatnak. A rovarok
felhasználhatósága elképzelhető mind a takarmányozásban, mind
pedig az élelmiszeriparban, köszönhetően előnyös összetételüknek és
fenntartható tenyésztésüknek.
Magyarország még intenzívebb partneri kapcsolatot kíván kialakítani az afrikai kontinens országaival – mondta Nagy István, a
Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az Afrika Expo
megnyitóünnepségén, Budapesten. Az afrikai országok jelentős mennyiségű nyersanyaggal és hatalmas termőföldekkel rendelkeznek, viszont
a szaktudás hiánya miatt Magyarországnak nagy szerepe lehet a mezőgazdasági fejlesztések vagy a megújulóenergia-ipari kutatások terén.
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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

30

2018. március

Az Agrometal 1989 évi megalakulásától
kezdve az élelmiszergyártó, elsôsorban
tejüzemi kis közép és nagyüzemek gyártását tûzte ki célul. Az „Agrometal” brand
az évek során cégcsoporttá fejlôdött és innovációs fejlesztô munkája eredményeként vetélytársként jelenik meg tejüzemeivel a hazai és a nemzetközi piacon Európa elismert gyártóival.
Dolgozói létszáma napjainkra meghaladja
a 100 fôt, kooperációs partnerei pedig
több mint 150 dolgozót foglalkoztatnak.

10.000 l/óra kapacitású tejpasztôr 10 perces hôntartóval

4x5000 literes joghurtkádak

Agrometal érlelôtartály szelepmátrix

Pasztôr és CIP berendezéseivel Európa élvonalába tartozik és egyedi fejlesztései,
valamint K+F tevékenysége révén (folyamatos rikotta gyártó berendezés, számítógépes gyártásfelügyelet, termékfejlesztés
stb.) több nagy gyártó és üzem
együttmûködô partnere.
Az Agrometal az ISO 9001:2008 szabvány
szerinti minôségirányítási rendszert, az
ISO 14001;2004 környezetvédelmi rendszert vezette be és mûködteti. A folyamatos minôségfejlesztés és a hegesztési
technológiák magas szinten történô alkalmazása lehetôvé tette az EN ISO 3834-2
szabvány és a PED 97/2003 EK irányelv
„G” modul szerinti tanúsítvány megszerzését. Ezek birtokában magasabb követelményrendszernek megfelelô nyomástartó berendezéseket is gyárthatunk
(PED). Jelenleg egy külön erre a célra kialakított hegesztôcsarnokban 18 hegesztôt – kikbôl 9 minôsített hegesztô – foglalkoztatunk, akik összesen 21 hegesztési
minôsítéssel rendelkeznek, amelyek lefedik az Agrometal által gyártott PED-es tartályokhoz szükséges valamennyi hegesztési követelményt.
AGROMETAL
1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090
fax: +36 (1) 204 9091
e-mail: agrometal@agrometal.hu
www.agrometal.info

