
2010/6 1www.holstein.hu

ISO 9001

Tanúsított cég

Holstein
Magazin
Holstein
Magazin

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.

Holstein_2010_1.qxd  2/18/10  5:10 PM  Page 1

XVIII. évfolyam 6. szám
2010/6.



2010/62 Holstein Magazin



2010/6 3www.holstein.hu

Ó

S

10 53 17

Kiadó és szerkesztôség:
Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete
1134 Budapest, Lôportár u. 16.
Tel.: (+36-1) 412-5050, 412-5051; Fax: (+36-1) 412-5052
Internet: www.holstein.hu      E-mail: office@holstein.hu

Felelôs kiadó: 
Bognár László, ügyvezetô igazgató, HFTE

Fôszerkesztô:
Dr. Györkös István

Szerkesztô: (szakmai lektor, reklám)
Sztakó István

A lapban megjelent cikkek tartalmáért a szerzôk vállalnak 
személyes felelôsséget. A szerkesztôség fenntartja a jogot,
hogy a cikkeket szerkesztve közölje, s azok tartalmával nem
feltétlenül ért egyet. A hirdetések tartalmáért a megrendelô felel.
Nyomdai elôkészítés: Jazz Repro Stúdió Kft.
Nyomda: Lombos Nyomda Kft.
ISSN 1587-8120
Készült 1100 példányban

www.holstein.hu  32010/1

Egyesületi élet

HolsteinHolstein
MagazinMagazin

XVIII. évf. 1. szám, 2010
A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA

Tartalom:

EGYESÜLETI ÉLET

A felelôs kiadó jegyzete (Bognár László)                                                                                              4

Aranytörzskönyvi avatások 2009.                  6  

Amirôl tavaly olvashattak                             8  

Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren 18

Új tulajdonságok a tenyészértékbecslésben 20

„Ölég nyizigének láccik ez a bika” 22

TELEPSZEMLE

Agroméra Zrt., Érsekvadkert (Krajczár Zsuzsanna)                                                                    25

HAZAI SZERZÔINK

Halvaszületésekbôl eredô gazdasági veszteség         
csökkentésének lehetôségei III. (Szenci Ottó)                                                                                    28 

Tejpiaci és szabályozási információk (Fórián Zoltán) 32

A különbözô tejtermelésû holstein-fríz tehenek
ivóvíz fogyasztása (Bedô Sándor) 40  

Az oltógyomor helyzetváltozás újabb megoldási
lehetôsége (Szelényi Zoltán, Horváth András, Sassi Gergely, Bajcsy Árpád Csaba, Szenci Ottó) 44

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETE
NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN HOLSTEIN FRIESIAN BREEDERS

ISO 9001

Tanúsított cég

Holstein
Magazin
Holstein
Magazin

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.

Holstein_2010_1.qxd  2/18/10  5:11 PM  Page 3

XVIII. évf. 6. szám, 2010
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének kiadványa

Tartalom:

 Egyesületi élet

Teljes létszám a felügyelő bizottságban (Sztakó István) 4.

Aranytözskönyvi avatások  7.

Hírek a nagyvilágból 
feketén-fehéren (Siposné Ruszkai Krisztina)    12.

 Hazai szerzőink

OMT Zrt. a változó idő sodrában (Drágossy Zsolt) 18.

Tejpiaci aktualitások (Fórián Zoltán)  22.

A petefészek cisztás elváltozásai IV. rész (Stiller Szilárd) 29.

A tejelő állatok fehérje ellátásáról – másképp (Éliás Dávid)        30.

A takarmányokban előforduló káros  
mikroorganizmusok (Nagy Zita, Orosz Szilvia, Kölber Mária) 32.

Nyomdai előkészítés és nyomda: Poster Press Kft. 
(www.posterpress.hu, nyomda@posterpress.hu)

Búcsúzunk az Óévtől!

Nehéz időszakot hagyunk magunk mögött.
A természet csapásait – összefogással és példátlan szolidaritással 
enyhítve ugyan, de megrendülten szenvedtük el. 
A változásokat hozó időkben az összefogás, a józan ész és a becsületes 
munka értékeiben hiszünk! Nehéz döntéseket kellett felvállalnunk, de 
bízunk abban, hogy az eredmények hamarosan minket igazolnak!

Egyesületünk Elnöksége, Felügyelő Bizottsága, Szakbizottsága és 
az Iroda valamennyi munkatársa nevében Boldog Új Esztendőt 
kívánunk minden kedves Tenyésztő Kollégának!

               Bognár László     Kiss Ferenc
           ügyvezető igazgató        elnök
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Egyesületi élet

2010. december 8. Holstein Egyesület, rendkívüli küldöttgyű-
lés. 2010. október 20-i dátummal Veres Zoltán, az Egyesület 
felügyelő bizottságának elnöke benyújtotta lemondását Kiss Fe-
rencnek, melyet az Egyesület elnöke elfogadott. Az alapszabály 
értelmében az FB három tagból áll, s a törvényi szabályozás 60 
napon belül új FB tag választására kötelezi a társadalmi szerve-
zetet, melyet december 8-ra hívtunk össze. A felügyelő bizott-
sági új tagjának és elnökének választása a küldöttek 54%-ának 
jelenlétével (52/96) érvényes és eredményes volt. 
Első előadóként dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkár vázolta az ágazatot érintő kormányzati elkép-
zeléseket, melynek összefoglalóját lejjebb olvashatják. A jelen-
lévőktől záporoztak a kérdések a jövővel kapcsolatban. 
Távozását követően egyhangúlag megválasztották a jelölő- és 
szavazatszámláló bizottságot, melynek elnöke Varga Ágnes 
(Mezőfalvi Mg. Zrt.) lett. 
Az Egyesület elnöke bevezetőjében elmondta: Egyesületünk 
legfőbb célja a tagság érdekeinek képviselete, a nemzeti te-
nyésztési program megerősítése, működtetése. A hazai tenyésztő 
társadalom, a tejhasznú szarvasmarhát tartó mindhárom egyesü-

let egyhangúan támogatta az ÁT Kft. privatizációját és elfogadta 
annak szakmai és gazdasági vonzatait. A magánosítás és a Kft. 
törzstőke emelése a tagság anyagi terhelése nélkül valósult meg, 
s az együttműködés mindkét fél számára előnyös. Idén nyárra 
az import és hazai értékelésű szaporítóanyag felhasználás kriti-
kus szintű aránytalanságot mutatott. Európában csak a nemzeti 
tenyésztési programmal nem rendelkező Szlovákiában hasonló, 
2/3-os az import részesedése. Ez az irreális felhasználási arány 
veszélyezteti a saját nemzeti tenyésztési programunk, az ivadék-
teljesítmény-vizsgálat végrehajtását, amely nélkül az importfüg-
gőség előnytelen állapotába kerülnénk. Enélkül feladnánk annak 
lehetőségét, hogy a tenyészértékbecslés a tenyésztők számára a 
hazai környezetben becsült valós tenyészértéket eredményez-
zen. S itt elsődlegesen nem is a tenyészbikák értékelése – vagy 

annak hiánya – jelenti a fő értéket, hanem a tagok tulajdonát ké-
pező nőivarú tehén és üszőállomány minősítése, hiszen enélkül 
a vemhesüsző-értékesítés elképzelhetetlen. 
A piacon való megjelenés nem pusztán egy újabb forgalmazót 
jelent, hiszen nincs kizárólagos joguk a termék értékesítésére, 
inkább az árversenyt erősíti a tenyésztők érdekében. A három ha-
zai mesterséges helyzetének javításával fenntartható a tenyészté-
si programunk, ezáltal az ÁT Kft. is végezheti alaptevékenysé-
gét. A szolgáltatás elindítása ésszerű, hiszen az teljesítményvizs-
gáló szakemberei hitelesek, a tenyésztők tapasztalatai pozitívak, 
a szándék tisztességes és előre mutató. Elnöki megnyitóját kö-
vetően megadta a szót Veres Zoltánnak, aki lemondása indok-
lásakor elmondta: az Egyesület demokratikusan működő szer-
vezet, melynek életében olykor rendkívüli helyzetek adódnak. 
Az új tevékenység bevezetésének céljával – a hazai minősítésű 
tenyészbikák értékesítésének, szaporítóanyag-felhasználásának 
növelésével – mélységesen egyetért, annak megvalósítását azon-
ban más módon tartja kivitelezhetőnek. Lemondásának oka az 
ÁT Kft. szaporítóanyag forgalmazása a beszűkült piacon, illet-
ve, hogy a Bos-Genetic Kft-vel és az OMT Zrt-vel a szerződést 
megkötötték, s a termelésellenőrző cég meg is kezdte a szaporí-
tóanyag értékesítését, így a Génbank-Semex Magyarország Kft-
vel szemben konkurensként lépett fel. Mivel a HFTE résztulaj-
donos az ÁT Kft-ben, véleménye szerint nem lenne erkölcsileg 
sem korrekt eljárás, ha ő a felügyelő bizottság elnöke maradna 
akkor, amikor az egyesület résztulajdona a konkurense. Nem kí-
ván visszaélni a belső információhoz jutás lehetőségével. 
A másik személyes és vezetői kérdés. Ha a személyes meggyő-
ződésével és akaratával ellentétes döntés születik és az általa 
képviselt kereskedelmi cég érdekével ellentétes folyamatok  
erősödnek, akkor le kell vonni a következtetéseket, s le kell 
mondani. 
Természetesen kiemelt partnerei a hazai tenyésztésnek, eziránti 
elkötelezettségük megkérdőjelezhetetlen, de a saját szaporító-

Teljes létszám 
a felügyelő bizottságban

Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
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anyag értékesítését saját szakembergárdával, saját eszközökkel, 
a Génbank érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva kívánja vé-
gezni. 
Bakos Gábor (Bos-Frucht Kft., Kazsok) hozzászólásában ki-
fejtette: egyetért Veres Zoltán álláspontjával, s nehezen tudja 
elképzelni, hogy a három mesterséges állomás szakembereinél 
egy „külsős cég” többet tudna a hazai bikák forgalmazásáról. 
Nem gondolja, hogy a termelésellenőrök gyakoribb látogatói a 
telepeknek, mint az szaporítóanyag forgalmazók. Az alapkon-
cepcióval, miszerint a hazai értékelésű bikakört és szaporító-
anyag forgalmat növelni kell, messzemenően egyetért, viszont a 
hazai ITV és az ÁT Kft. tevékenysége között nem lehet átfedés. 
Ha a cég hatékonyságát tulajdonosként növelni akarjuk, nézzük 
meg a működési tartalékokat, az alaptevékenység esetleges hiá-
nyosságait.
Bognár László a felvetett kérdésekre és Lejtényi György az ÁT 
Kft. FB-jének elnöke megnyugtató választ adtak a felvetésekre, 
melyet a küldöttek elfogadtak. 
Ezt követően a jelenlévő küldöttek nyílt szavazással két jelölt 
nevének szavazólapra kerüléséről döntöttek: Németh Vilmos a 
bogyoszlói Cankó 2000 Kft. Bogyoszló ügyvezetője és tulajdo-
nosa és Csermák István, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezető 
igazgatójának termelési helyettese indult a felügyelő bizottsági 
tagságért. Az eredményes választáshoz első körben a jelen lévő 

küldöttek – 52 fő – szavazatának kétharmada (35 voks) volt 
szükséges, ez a titkos szavazás Németh Vilmos 74%-os (50/37 
érvényes szavazat) megválasztásával ért véget. 
Az így ismét teljes létszámú bizottság tagjai önmaguk közül vá-
lasztanak elnököt, kinek legitimitását természetesen a küldött-
gyűlés többségi határozata adja meg. Felügyelő bizottságunk 
három tagja – dr. Herceg Károly (Herceg Farm Kft., Csaholc; 

Németh Vilmos (Cankó 2000 Kft. Bogyoszló) és dr. Tatár Gyu-
la (Dél-Pest Megyei Mg. Zrt.) – dr. Tatár Gyulát jelölte elnöki 
pozícióra, s döntésüket a küldöttek a titkos szavazás során egy-
hangúlag támogatták. 

Ezzel a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete vezető testületei is-
mét teljes létszámban és teljes jogkörrel végezhetik feladatukat, 
s a teljes jogkörű döntéshozó grémium jövő májusban ül össze, 
hogy döntsön az Egyesület munkájáról, jövőbeni céljairól és fel-
adatairól. 
Addig is a munka valamennyi választott tisztségviselő közremű-
ködésével a szak- és felügyelő bizottságban, az elnökségben és 
az irodában a megszokott ütemben folyik tovább az egyesület 
működése és fejlődése, tagjai gyarapodása és előrehaladása ér-
dekében.

Dr. Feldman Zsolt összefoglalója:
  2011-ben lesz OMÉK, a tárca megkezdte ennek előkészületi munkáit, az év utolsó harmadában tervezik, a helyszín   
 Budapest lesz. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége vállalja a tenyészállat-kiállítás teljes szervezését és lebonyolítását.  
     a tenyésztési támogatások 1 milliárd forint forrását biztosítani fogják.
  az állati hulla és hulladék elszállítás és az állatbetegségekkel kapcsolatos vizsgálatok és mentesítés (148-as rendelet)   
 támogatására az ideinél több pénzt csoportosítanak, de még nincsenek végleges számok. Céljuk, hogy a tavaly és idén  
 tapasztaltakkal szemben 2011-ben ne fogyjon ki idő előtt a keret.
     a 23 Ft/kg tejtámogatást az előző kormány sulykolta a köztudatba,  s melyre nincs fedezet a nemzeti oldalon. A tej top up  
 támogatás 6 Ft/kg (ez a 2010-es támogatás, amit 2011-ben fizet ki az MVH). A 68. cikkely szerinti 9,55 Ft/kg támogatásból  
 6,3 milliárd Ft-ot fizetett ki októberben és novemberben az MVH, a másik felét 2011. év elején utalja. A tejtermelő  
 tehenek állatjóléti támogatásának nemzeti fedezete (27 Mrd Ft) hiányos az öt éves intervallumra, ehhez a kormány  
 döntésére várnak. Nem cél az uniós források elvesztése. 

Csermák István



2010/66 Holstein Magazin

Boldog, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket 

és eredményekben bővelkedő új esztendőt 
kívánunk Tisztelt Tagjainknak, 

Partnereinknek és Kedves 
Olvasóinknak!

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet 

nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, 
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, 
mennyi vad örömmel ünnepeltek!  Az ünnep a különbözés. 

Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
                                            (Márai Sándor)
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30880 0934 1 Pirka (12311×10042) a derecskei Kasz-Farm Kft. nyolcadikos tehene. 
Az oklevelet Sóczó György telepvezető kollégáival vette át.

Toponáron a Kapostáj Zrt. 30155 2347 4 Soros nevű 8. laktációs tehene (14800×10748) a kaposvári kiállítás alatt kapta meg elismeré-
sét, melyet Nagy Imre telepvezető Szépics Tiborral és munkatársával, valamint  Pócz János tenyésztési szaktanácsadóval együtt vett át.

A Dunakiliti Agrár Zrt-nél is szépen gyarapodnak a százezresek.
 Kerecsényi András elnök-vezérigazgató munkatársaival a szintén nyolcadikos 31316 0448 4 Bagoly (12523×11027) oklevelét vette át.

Aranytörzskönyvi avatások
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A Hidráns Mg. Kft. 30181 4224 1 Pityer tehene (12370×9789) hetedik laktációjában 
haladta meg a „4. tartálykocsit”. Oklevelét Szalay István Csaba kollégáival vette át.

31982 0038 8 Pecér (13305×12312) 9, míg 31982 0501 1 Nebuló (12312×7035) 
10 ciklus alatt teljesítette a 100.000 kg tejtermelést. Az okleveleket Herpai Tibor 
ügyvezető igazgató, Kovács László és Sipos Mihály vette át.

Pakson ismét avattak. 
30057 3915 5 Lina (15063×13533) 6., míg 
30057 3563 4 Maros (14368×12165) 7. lak-
tációjában termelte meg a százezret. Gamós 
András ügyvezető igazgató kollégáival kapta 
az elismerést.
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32084 1709 8 Vidor (13187×9433) a répcelaki 
Kemenesmagasi Agrár Zrt. negyedikes büszkesége. 
Ludvig László telepvezető munkatársaival fogadta 
az elismerést.

A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. rangut majori telepén 30107 2725 9 Róka 
(12429×13421) már csak posztumusz, míg a hajdúböszörményi Barter-Kim Kft. 
által tenyésztett, de a Sárvári Mg. Zrt. Lajos majorjában termelő 30888 0554 7 Kati 
(13059×8042) életében kapta meg oklevelét. Az elismerést Magyar József ágazatvezető, 
Rózsa Géza telepvezetővel és munkatársaival vette át. 

A 12 éves tizedikes 30004 5549 6 Bivaly (14061×11027) elismerő oklevelét 
Rózsahegyi Tibor ügyvezető, Lantay Gyula állattenyésztési igazgató 

és Bozsó Péter törzsállattenyésztő vette át munkatársaival. 
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Minden korban

védelem!megfelelő

Bovipast rsp
tÜDŐGYULL aDÁs ELLEN:  EGY vaKCiNa –  MiNDEN KorBaN! 10

24
66

8B

Mivel a tüdőgyulladás bármikor felütheti a fejét, a hatásos 
védekezésre figyelmet kell fordítani. A Bovipast RSP ideá-
lisan alkalmazható egy átfogó vakcinázási program része-
ként. Minden szarvasmarha vakcinázható vele, a kéthetesnél 
idősebb borjaktól kezdve a vemhes és a tejelő tehenek is. 
Miért választana bonyolult megoldásokat, amikor van egy 
tüdőgyulladás elleni vakcina, amely megfelelő védelmet nyújt 
a legfontosabb kórokozók ellen – ez a Bovipast RSP.

A hirdetés nem teljes körű! 
Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt 
használati utasítást!
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további 
felvilágosítást!

védekezésben az első

Intervet Hungária Kft.  ● 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C. 
Telefon: +36 1/456-3090 ●  Fax: +36 1/456-3099
www.intervet.hu ● Info.Hungary@Intervet.com

Bovpast2010_12_A4_makary2.indd   1 12/3/10   11:23 AM



2010/6 11www.holstein.hu

Romhányi József: Marhalevél

Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, 
minden vad bikának legvadabbikába. 
Vonzalmát megírta egy marhalevélben, 
nagyjából ekképpen:

- Hatalmas Barom!
Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom.
Tudom, mily elfoglalt, milyen megbecsült ön,
mégis tollat ragadott csülköm,
hogy amit a marhanyelv elbőgni restell,
így adjam tudtára, Mester!
Ön, ismervén jól a tehénszív rejtelmét,
tudja, hogy nem minden a napi tejtermék.
Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet,
gondolatom egyre ön körül őgyeleg.
Muú! Minden bikák közt legelőkelőbb!
Midőn megláttam a legelő előtt,
elpirultam, elsápadtam,
vágy reszketett felsálamban,
s úgy éreztem, hogy kéj oson
keresztül a rostélyoson.
Muú, hogy forrt a vér szívembe,
hogy tódult a bélszínembe!
Az a perc, mit velem ön tölthet maholnap,
megrázza majd egész pörköltnekvalómat.
Ám míg önről ábrándozom kérődzve,
vad féltés öl a szívemig férkőzve,
és átjárja ó mind a kín
velőscsontom, mócsingjaim.
Már bánom e merész vágyat,
hisz ön büszke tenyészállat,
csupa gőg,
mely után az egész tehéncsorda bőg.

De ne féljen Bikaságod!
Ha nem szeret, félreállok.
Nem fog látni levert búsnak,
mert beállok leveshúsnak.
Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet,
s megszánja az önért égő tehenet,
válaszoljon hamar rája.
Üdvözli önt a marhája.

Ím a levél. Ráírva a kelte.
Az úton a posta előtt le is pecsételte.
De a postáskisasszony nem vette fel...

Az év végi vigasságok felé közeledve most álljon itt egy kicsit lazább mű, egy igazi Romhányi-féle 
klasszikus, melyet olvasóink nagy része is ismer. 
„Romhányi, a rímhányó” – akasztották rá az elismerő becenevet jó öt évtizede, – melynek 
valóságtartalmáról az alábbi költeményt olvasva magunk is meggyőződhetünk – s rímeit leginkább a 
Szamárfül címmel megjelent, játékos állatverseit egybefűző kötetből ismerjük. 
Elismert szövegíró, de a Frédi és Béni magyarítása, a Mézga család, a Lúdas Matyi és Dr. Bubó 
nyelvezete is rigmusos eszejárását dicséri. Kevésbé ismert, de a Macskák című musicalt is Ő 
fordította. (szerk.)
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Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren

Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági tá-
mogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf József földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az unió-
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jó-
zsef szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támoga-
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up ki-
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelez-
te ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben eset-
leg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. A minisz-
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyar-
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. A miniszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

Magyar Termék
A Magyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinami-
kusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó mi-
nôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
A tagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termé-
kek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és mun-
kahelyteremtést támogatják. A válság ráirányította a fogyasztók fi-
gyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatá-
sára. A védjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskede-
lemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a ke-
reskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyar-
országon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.

Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának. 
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. A lépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
A Pöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunió-
ba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval be-
vont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. A termékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Man-
deville Rudolfnak a nevéhez köthetô. A terméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megal-
kotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rek-
lámkampány lebonyolításával bíztak meg. A nagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idô-
vel gyártották, ezért  kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

A margarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
A termék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered-
ményeként született meg. A pályázati kiírás célja a lakosság meg-
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az el-
sô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hoz-
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. A termék növényi olajokból készül és többszörö-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren

Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági tá-
mogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf Józsefföldmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az unió-
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jó-
zsef szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támoga-
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up ki-
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelez-
te ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben eset-
leg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. Aminisz-
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyar-
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. Aminiszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

MagyarTermék
AMagyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinami-
kusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó mi-
nôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
Atagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termé-
kek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és mun-
kahelyteremtést támogatják. Aválság ráirányította a fogyasztók fi-
gyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatá-
sára. Avédjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskede-
lemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a ke-
reskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyar-
országon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.

Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.

Alakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. Amegkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának. 
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. Alépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
APöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunió-
ba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval be-
vont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. Atermékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Man-
deville Rudolfnaka nevéhez köthetô. Aterméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megal-
kotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rek-
lámkampány lebonyolításával bíztak meg. Anagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idô-
vel gyártották, ezért  kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Amargarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
Atermék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered-
ményeként született meg. Apályázati kiírás célja a lakosság meg-
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az el-
sô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hoz-
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. Atermék növényi olajokból készül és többszörö-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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2011-ben 593 milliárd forint fordítható agrártámogatásokra
2011-ben 593 milliárd forint fordítható agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásokra, ami több mint 20 százalékkal – 130 milliárd fo-
rinttal – haladja meg az idei forrásokat. Az állattenyésztésnek 33 
százalékkal több pénzt biztosítanának – mondta a Magyar Nem-
zetnek Czerván György, a vidékfejlesztési tárca agrárgazdasá-
gért felelős államtitkára. Az államtitkár a lap szombati számában 
ismertette: a kormány főként a vidéki foglalkoztatás növelését 
célozta meg, amikor összeállította az agrárköltségvetés terveze-
tét. A jövő évi költségvetésben nemcsak a tárgyévi szükségletek-
re, hanem az elmaradt kifizetésekre is forrásokat biztosítottak.
Ennek eredményeként a hazai támogatások mértéke a jövő évi 
költségvetésben 12 milliárd forinttal magasabb az idei előirány-
zatnál, többek között ebből szeretnék kifizetni az elmaradt állat-
tenyésztési támogatásokat.
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra – intézményi ráfor-
dítások nélkül – jövőre összesen 593 milliárd forint jut. E kassza 
három lábon áll: nemzeti támogatások (63,7 milliárd forint), uni-
ós társfinanszírozással működő támogatások (205,5 milliárd fo-
rint) és uniós közvetlen támogatások (323,4 milliárd forint). Az 
utóbbi nagy része területalapú támogatás, egy kisebb, csökkenő 
része pedig a piaci támogatásokból tevődik össze; ez nem sze-
repel a költségvetésben, de az ágazat számolhat vele. Az összes 
támogatás 20 százaléka hazai, 80 százaléka uniós forrás.
Ismert, hogy az idei támogatási keretek idő előtt kiürültek sok 
jogcímnél (pl. tenyésztési feladatokra nyújtott, állati hulla és 
hulladék elszállításra, állatjóléti vállalásokra, állatbetegségek 
mentesítésére és megelőzésére adott támogatások). Ez elsősor-
ban azért következett be, mert az előző kormány alultervezte 
ezeket a költségvetési sorokat. Ezen kívül az árvíz, belvíz, va-
lamint vörösiszap katasztrófák kárenyhítése felülírt több tervet, 
és rendkívüli költségvetési átcsoportosításokra volt szükség. A 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSz) augusztusban je-
lezte, hogy nem lesz elég a tenyésztési feladatokra szánt forrás, 
ugyanis az amúgy is alultervezett 750 millió forintos támogatási 
keretből 100 millió forintot vont el a kormány júniusban az árvíz 
és belvíz károk enyhítésére. Augusztus óta a tenyésztőszerve-
zetek egyetlen fillér támogatás nélkül működnek. Szövetségünk 
jelezte a kormánynak, hogy a magyar tenyésztés akkor tud csak 
talpon maradni, ha jövőre a tenyésztőszervezetek megkapják az 
elmaradt pénzüket és a 2011-ben elvégzett feladataik után járó 
támogatást is. Ehhez legalább 1 milliárd forint forrásra van szük-
ség  a tenyésztés-szervezési jogcímen.
Nagy a tétje tehát annak, hogy mennyi pénz jut az állattenyész-
tésnek és ezen belül a tenyésztőszervezetek munkájára. A ma-
gyar tenyészállat előállítás jövője ugyanis alapvetően függ a 
tenyésztési támogatásoktól. Az elmúlt nyolc évben ezt a támo-
gatási jogcímet rendre alul tervezték (az igény 60-70 százalékát 
adták), így a tenyésztőszervezetek a túlélésre rendezkedtek be, 
nem pedig a versenyképesség megőrzésére. A korábbi kormá-
nyok nem ismerték fel, hogy egy nemzet állattenyésztése akkor 
lesz erős és versenyképes, ha a tenyészállat előállítást nemzeti 
keretek között tudja megoldani, azaz az árutermelők hazai te-
nyészállatokkal termelnek és nem külföldről idehozott kétes 
származású és állategészségügyi státuszú egyedekkel. /Forrás: 
allattenyesztok.hu /

Vidékfejlesztési Minisztérium december 3-i közleménye
Mától újra megnyílt a tenyésztésszervezési feladatok támogatá-
si kerete. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter november 
3-tól hatályon kívül helyezte a tenyésztésszervezési támogatá-
sok felfüggesztéséről szóló augusztus 18-i közleményét. 
A támogatásokra fordítható keret július 15-én kimerült, és ezt 
követően a kifizetéseket felfüggesztették.
Annak érdekében, hogy a gazdák ne szenvedjenek jelentős ká-
rokat, a tárca most 77,383 millió forint átcsoportosításával újra 
megnyitotta a tenyésztésszervezési feladatok támogatására for-
dítható keretet. Az eddig beadott kérelmeket nem kell újra be-
nyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. /
Forrás: MVH/.

A Magyar Tudományos Akadémián a genomszelekcióról volt szó
A Magyar Tudományos Akadémia Állatnemesítési, Állatte-
nyésztési- és Takarmányozási Bizottsága 2010. november 30-án 
tartott ülésén napirendjére tűzte az „Újabb genomikai módsze-
rek alkalmazása az állattenyésztésben” témakör megvitatását.
Mivel a genom analízisben, a genomika szelekcióban törté-
nő alkalmazásában a holstein-fríz tenyésztők állnak az él-
vonalban a világon, Szabó Ferenc, az MTA doktora, a bi-
zottság elnöke Bognár László ügyvezető igazgatót kérte fel, 
hogy tartson vitaindító előadást a genomika alkalmazásáról a 
szarvasmarhatenyésztésben.

20,5 milliós büntetés az Auchannak
Beszerzési ár alatt forgalmazta az importból származó, Tatra és 
Madeta márkájú 1,5 százalékos cseh UHT-tejeket az Auchan, 
ezért a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) 20,5 
millió forintos büntetést szabott ki az üzletláncra. Az Auchan 
Magyarország Kft. és a Tesco Global Zrt. ellen a piaci szerep-
lőket tömörítő Tej Terméktanács (TT) még szeptemberben tett 
bejelentést beszerzési ár alatti értékesítés gyanúja miatt. 
Az MgSzH vizsgálatot tartott és összesen 20 515 379 forintra 
bírságolta az Auchan Magyarország Kft.-t, mert az üzletlánc 
beszerzési ár alatt forgalmazott Csehországból származó UHT 
(ultramagas hőmérsékleten kezelt) tejeket. A beszerzési ár alat-
ti értékesítést az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény tiltja. A 
jogszabály szerint a kereskedők az élelmiszereket nem adhatják 
olcsóbban, mint amennyiért azokat vették.   
Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy egyes import ter-
mékek 115-145 forintos literenkénti árakon kerültek a polcokra, 
miközben a hazai UHT-tejek normális árviszonyok mellett 170-
180 forintnál olcsóbban nem jelenhetnek meg a kiskereskede-
lemben. Az Auchan már befizette a büntetést. 

A rövid hírek összeállítója:

Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE
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A Tesco esetében a vizsgálat még tart és várhatóan december 
elején fejeződik be, addig az MgSzH az eljárásról nem közöl 
részleteket. /Forrás: VM Sajtóiroda közleménye/

Mégis ajánlják a zsírosabb tejek fogyasztását is
Míg korábban a dietetikusok az érrendszeri kockázatok csök-
kentése végett csak csökkentett zsírtartalmú tejek fogyasztását 
javasolták, 2010-ben több olyan kutatási eredmény született, 
amelyek még a teljes, 4 százalék körüli zsírtartalommal rendel-
kező tejeket is ajánlják.
2010-ben számos, a tej jótékony hatását alátámasztó kutatá-
si eredmény született. A legfrissebb az American Journal of 
Clinical Nutrition című táplálkozási szaklap 2011. januári szá-
mában jelenik majd meg. A Wageningen és Harvard Egyetemek 
közös kutatása szerint napi három pohár tej a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázatát 18 százalékkal csökkentheti.
Összegeztek továbbá tizenhét, a témában 2010-ben Európában, 
az Egyesült Államokban és Japánban született kutatást is. Ezek-
ből is az derült ki, hogy sem a teljes, sem a csökkentett zsírtartal-
mú tejek rendszeres fogyasztása  nem növeli a szívbetegségek, 
illetve a stroke kockázatát.

Tejfogyasztásra bíztató kutatások 2010-ben
2010 januárjában amerikai kutatók az American Journal of 
Clinical Nutrition című táplálkozási szaklapban 350 ezer em-
ber adatait elemezve arról számoltak be, hogy a tejben található 
telített zsírok fogyasztása nem növeli a szív- és érrendszeri be-
tegségek kockázatát.
Februárban az American Journal of Epidemiology című járvány-
ügyi szaklap egy svéd kutatásról adott hírt. A vizsgálat 23.366 
svéd férfi kalciumbevitelét elemezve azt találta, hogy a hivatalo-
san ajánlottnál 25 százalékkal több kalciumot fogyasztva a szív- 
és érrendszeri betegségekben, valamint rákban való elhalálozás 
kockázata 25 százalékkal csökkenthető.
Áprilisban a European Journal of Clinical Nutrition című táplál-
kozási lapban ausztrál kutatók arról számoltak be, hogy 16 éven 
át 1529 ausztrál felnőtt tej- és tejtermék-fogyasztását követve 
azt találták, hogy a legtöbb tejterméket fogyasztók kardiovasz-
kuláris elhalálozásának kockázata 69 százalékkal alacsonyabb 
volt, mint azoké, akik a legkevesebbet fogyasztották.
Szeptemberben egy izraeli tanulmány, amelyet az American 
Journal of Clinical Nutrition folyóirat közölt, azt állította, hogy 
magasabb kalciumbevitel mellett sikeresebb a fogyókúra. A ku-
tatás több mint 300 túlsúlyos nő és férfi étrendjét követte két 
éven keresztül. Az eredmények szerint a legtöbb kalciumot fo-
gyasztók 38 százalékkal többet fogytak, mint a legkevesebb kal-
ciumot szedők. /Forrás: origo.hu/

A magyar ajánlás napi fél liter tej
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet napi 
3-4 egység tej- és tejtermék fogyasztását ajánlja. Egy egy-
ség 2 dl tejnek, joghurtnak illetve kefirnek, 3 dkg sajtnak, 2 
db ömlesztett sajtnak, vagy 5 dkg félzsíros túrónak felel meg. 
A tej és a tejtermékek a leggazdagabb kalciumforrások, fél liter 

tej fedezi napi kalciumszükségletünk 60-70 százalékát, 5 dkg 
sajt pedig egyötödét-felét, attól függően, hogy milyen sajtról van 
szó. A tej ráadásul tartalmaz a kalcium hasznosulásához szüksé-
ges D-vitamint is.
De a tej és tejtermékek nemcsak D-, hanem A-, B1-, B2- és B12-vi-
tamint is tartalmaznak, ezenkívül nem elhanyagolható mennyi-
ségben magnéziumot és cinket. Kitűnő fehérjeforrások, fél liter 
tej elfogyasztásakor 17 gramm fehérje kerül a szervezetbe. A tej 
szénhidráttartalma viszont nem jelentős, 1 dl-ben 5 gramm cu-
kor van. Kisgyerekeknek azonban csak óvatosan adjunk tejet, a 
kicsik körében ugyanis a tej a leggyakoribb ételallergén, európai 
statisztikák szerint 2-3 százalékukat érinti.
/Forrás: origo.hu/

 
A Tej Terméktanács évi 200 literre növelné a tejfogyasztást
A Tej Terméktanácsnál elkészült ágazati, stratégiai program sze-
rint az elkövetkező tíz évben 200 literre kívánják növelni Ma-
gyarországon a fejenkénti éves tej- és tejtermék-fogyasztást.
Ezt Bakos Erzsébet, a terméktanács szakmai koordinátora és szó-
vivője mondta kedden Budapesten sajtótájékoztatón. Az újság-
írókat azt követően tájékoztatták, hogy november végén véget 
ért az a szimpátiatüntetés, amelyet az Agrármarketing Centrum 
(AMC) és a Tej Terméktanács közösen szervezett a magyar tej- 
és tejtermékek népszerűsítése érdekében a fővárosban. Magyar-
országon jelenleg évente és fejenként mintegy 160 liter tejnek 
megfelelő tejet és tejterméket fogyasztanak el az emberek. Ez a 
mennyiség mintegy fele az uniós átlagnak. A magyarok ugyan-
akkor jelentős mennyiségű tejet isznak, ez évente és fejenként 
63 liter. Ezzel az ország az uniós országok között az élmezőny-
ben található. Magyarországon évente mintegy 1,3 milliárd liter 
tejet dolgoznak fel és mintegy 1,5-1,6 milliárd liter tejet termel-
nek. Néhány évvel ezelőtt a termelés még megközelítette a 2 
milliárd litert évente, míg a feldolgozás szintje 1,7-1,8 milliárd 
liter volt. Az ágazati stratégia elkészítésekor a szakemberek azt 
tűzték ki célul, hogy 2020-ra a magyar tejtermelés ismét érje el a 
2 milliárd litert, és a feldolgozás is közelítse meg a 2003-as szin-
tet. Ezt 360 ezer tejelő tehénnel szeretnék elérni. Most a tejelő 
tehenek száma az országban 174 ezerre tehető. Az úgynevezett 
kettőshasznú tehenekkel együtt a tehénállomány 312 ezer.
Bakos Erzsébet szerint jelentős mennyiségű tej és tejtermék ér-
kezik külföldről az országba, például a 1,5 százalékos zsírtartal-
mú UHT tejek 80 százaléka külföldről származik, az elfogyasz-
tott összes tejnek pedig mintegy fele az országhatárokon túlról 
származik. 
Az is sokatmondó, hogy a legkedveltebb sajtból, a Trappistából 
minden második kilót külföldről hozzák be.
Jelenleg a tej felvásárlási ára 75-80 forint literenként, míg tavasz-
szal ez 60 forint körül volt. A tej árának emelkedése ugyanakkor 
nem kompenzálja a jelentős mértékben megemelkedett előállítá-
si költségeket, amely most literenként 85-90 forint körül van. Az 
előállítás költsége azért emelkedett meg, mert a takarmány- és 
az energiaárak ugrásszerűen nőttek az utóbbi hónapokban.
A magyar tej és tejtermékek fogyasztásának népszerűsítésére a 
Tej Terméktanács közbeszerzési pályázaton mintegy 70 millió 
forintot nyert, ennek egy részéből rendezte meg a mostani szim-
pátiademonstrációt a magyar tejtermékek fogyasztásának nép-
szerűsítéséért – közölte a Tej Terméktanács szóvivője.
(forrás: MTI) 
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Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági tá-
mogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf Józsefföldmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az unió-
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jó-
zsef szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támoga-
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up ki-
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelez-
te ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben eset-
leg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. Aminisz-
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyar-
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. Aminiszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

MagyarTermék
AMagyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinami-
kusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó mi-
nôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
Atagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termé-
kek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és mun-
kahelyteremtést támogatják. Aválság ráirányította a fogyasztók fi-
gyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatá-
sára. Avédjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskede-
lemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a ke-
reskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyar-
országon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.

Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.

Alakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. Amegkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának. 
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. Alépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
APöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunió-
ba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval be-
vont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. Atermékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Man-
deville Rudolfnaka nevéhez köthetô. Aterméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megal-
kotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rek-
lámkampány lebonyolításával bíztak meg. Anagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idô-
vel gyártották, ezért  kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Amargarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
Atermék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered-
ményeként született meg. Apályázati kiírás célja a lakosság meg-
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az el-
sô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hoz-
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. Atermék növényi olajokból készül és többszörö-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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A tejtermelők uniós szövetkezését javasolja Brüsszel
A tejtermelők az EU-ban a mostaninál erősebb piaci pozícióra 
tehetnének szert a jövőben az EU Bizottság javaslata szerint, 
mely lehetővé tenné számukra uniós szintű termelői együttmű-
ködési szervezetek alakítását.
Az egyesülések alakításával a tejtermelők a feldolgozókéval 
megegyező nagyságrendű piaci erőre tehetnének szert. A tej-
termelők alakíthatnának ágazati érdekvédelmi szervezeteket 
is, elsősorban kutatási eredmények és termelési szakismeretek 
megosztására egymással. Brüsszel a tejpiacot 2008 óta sújtó 
heves áringadozásokra kíván javaslatával megoldást nyújtani. 
A javaslat célja, hogy a tejipari ellátási láncon belül javuljon a 
tejtermelők helyzete, és az ágazat felkészülhessen a piacorien-
táltabb és fenntarthatóbb jövőre. Előírja, hogy a tejtermelők és 
tejfeldolgozók között írásbeli szerződés jöjjön létre, megteremti 
a szerződéses feltételek kollektív megtárgyalásának lehetőségét, 
méghozzá termelői szervezetek útján, hogy a tejtermelők és a 
jelentős feldolgozók tárgyalási pozíciója egyensúlyba kerüljön. 
Rendelkezik a szakmaközi szervezetekre vonatkozó egyedi 
uniós szabályokról és a piac átláthatóságának növelésére irá-
nyuló lépésekről. A javaslat általános szabályként azt tartalmaz-
za, hogy a nyers tejet szállító termelő és a tejüzem a szállítás 
előtt írásban szerződést köthet, amelynek tartalmaznia kell az 
árat, a szállítások ütemezését és volumenét, valamint a szerző-
dés időtartamát. A tagállamok azonban a területükön belül kö-
telezővé tehetik a szerződések alkalmazását. A szövetkezetek 
számára – egyedi jellegük figyelembevétele érdekében – nem 
írnák elő szerződés kötését, ha alapszabályuk hasonló hatású 
rendelkezéseket tartalmaz. Biztosítanák azt is, hogy a kollektív 
tárgyalásokon – a verseny megőrzése, valamint a kis- és közép-
vállalkozások érdekeinek védelme mellett – erősödjön a tejter-
melők tárgyalási pozíciója. A javaslat értelmében az intézkedé-
sek 2020-ig maradnának hatályban, és ebben az időszakban két 
időközi értékelésre kerülne sor. Dacian Ciolos mezőgazdasági 
EU-biztos szerint ezek a módosítások fontosak ahhoz, hogy az 
ágazat zökkenőmentesen alkalmazkodjon a tejkvóták 2015. évi 
megszűnéséhez. /Forrás: MTI/

A Parmalat SpA alapítóját 18 év börtönre ítélték 
Az olasz tejipari vállalat, a Parmalat SpA alapítóját 18 év bör-
tönbüntetésre ítélték a cég 2003. évi összeomlásában játszott 
szerepéért.
Az ügyészség 20 év börtönbüntetés kiszabását kérte a most 72 
éves Calisto Tanzira. Tanzi valószínűleg fellebbez a döntés el-
len. A tárgyalássorozat 2005 óta tartott. A Parmalat részvényei-
vel 2003. decemberben szüntették meg a kereskedést a milánói 
tőzsdén, miután kiderült, hogy a cég könyvelésében hatalmas 
hiány mutatkozik, nyolcszor nagyobb a korábbi állításokhoz ké-
pest. Ennek nyomán robbant ki az akkori évek legnagyobb olasz 
cégbotránya, amely mintegy 200 ezer befektetőt tett tönkre. A 
Parmalat közel 14,5 milliárd eurós adósságot ismert el, majd 
csődöt jelentett. A vizsgálatok szerint évek óta meghamisították 
a mérlegadatokat, és a befektetőket félrevezető csalássorozatban 
bankok és könyvvizsgáló cégek is közreműködtek. A céget je-
lentős átalakítás után 2005. októberben vezették vissza a milánói 
tőzsdére. /Forrás: hirstart.hu/

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál
Láncra verve, mínusz fokokban étlen-szomjan tartottak 8-10 
szarvasmarhát Szekszárd határában. Az állatvédők szerint már 
hetek óta kínlódtak az állatok. Mint mondták: ilyesmi azért for-
dulhat elő, mert a törvények és a kiszabott büntetések nem el-
rettentőek. A láncra vert szarvasmarhákat gazdájuk a szabad ég 
alatt tartotta, a leesett eső és hó éjszaka ráfagyott a hátukra. A 
marhák a jeges sárban feküdtek, körülöttük már nincs fű sem, 
ezért nincs mit enniük. Lábukat azért emelgetik folyton, nehogy 
belefagyjon a talajba. Étlen-szomjan, kikötve küzdöttek az éle-
tükért. Az állatvédők hetek óta látogatják őket, azt mondják egy-
re rosszabb a helyzet. 
A helyi állatvédő egyesület bejelentést tett az állategészségügyi 
állomáson, ahol azt mondták, az állatok úgynevezett ridegtar-
tásban vannak, ami azt jelenti, hogy nem kell nekik istálló. A 
állatvédelmi törvény azonban mást ír elő. Az állatvédők tapasz-
talatai szerint amióta az állatkínzás bűncselekménynek számít, 
nem lett kevesebb belőle. Szerintük ugyanis a bíróságok nem 
hoznak elegendő szigorú ítéletet. Az állatkínzók gyakran csak 
pénzbüntetést kapnak, ez pedig véleményük szerint nem elret-
tentő. A marhák gazdájával nem sikerült beszélnünk. Úgy tudjuk 
már többször megbüntették állatkínzásért. Az állatvédők most 
azt szeretnék elérni, hogy a gazdájukat tiltsák el az állattartástól. 
/Forrás: Független Hírügynökség/
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Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren

Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági tá-
mogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf József földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az unió-
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jó-
zsef szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támoga-
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up ki-
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelez-
te ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben eset-
leg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. A minisz-
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyar-
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. A miniszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

Magyar Termék
A Magyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinami-
kusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó mi-
nôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
A tagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termé-
kek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és mun-
kahelyteremtést támogatják. A válság ráirányította a fogyasztók fi-
gyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatá-
sára. A védjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskede-
lemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a ke-
reskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyar-
országon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.

Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának. 
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. A lépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
A Pöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunió-
ba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval be-
vont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. A termékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Man-
deville Rudolfnak a nevéhez köthetô. A terméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megal-
kotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rek-
lámkampány lebonyolításával bíztak meg. A nagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idô-
vel gyártották, ezért  kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.

Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

A margarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
A termék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered-
ményeként született meg. A pályázati kiírás célja a lakosság meg-
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az el-
sô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hoz-
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. A termék növényi olajokból készül és többszörö-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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Egyesületi élet

Citromos borjú

Szilveszterre 
ajánljuk!

Hozzávalók 6 főre: 
  6 szelet borjúkaraj (összesen kb. 1,2 kg)
  1 citrom leve
  350 ml csirke alaplé
  1,5 dl száraz fehérbor
  3 ek kapribogyó 
  3 ek vaj
  1,5 ek olívaolaj
  3 ek durvára vágott petrezselyem
  só
  frissen őrölt fekete bors

A  kb. 2 cm vastag borjúkaraj szeleteket fóliába csomagolva hús-
lapítóval (sima felületű, nehéz húsklopfolóval) fele vastagságúra 
lapogatjuk, majd az olivaolajat és a vajat egy serpenyőben ösz-
szeolvasztjuk és felhevítjük. A hússzeleteket oldalankét 2-2 per-
cig sütjük, majd sózzuk-borsozzuk és egy tányérra félretesszük.
Ugyanebbe a serpenyőbe öntjük a bort és magasabbra véve a 
lángot harmadára beforraljuk. Felöntjük az alaplével, belefacsar-
juk a citrom levét és hozzáadjuk a lemosott kapribogyót. Néhány 
percig forraljuk, míg a lé kissé elfő.
Végül visszatesszük a hússzeleteket és pár pillanat alatt, néhány-
szor megforgatva átmelegítjük. Meghintjük petrezselyemmel és 
azonnal tálaljuk. Enyhén citromos tört burgonya illik hozzá.
Forrás: nosalty.hu

Rákóczi túrós
Ilyenkor, a hűvösebb idő beálltakor jelenik meg a cukrászdák 
polcain sokunk kedvenc tartalmas és omlós süteménye, a Rákó-
czi túrós, mely sajnos sosem volt a nagy fejedelem kedvence és 
semmi köze a történelmi eseményekhez, viszont Rákóczi János 
múlt századbéli szakácsmester alkotása. 
Rákóczi mester 4 aranyérmet is nyert Bécsben, Frankfurtban és 
Berlinben. Az 1958-as világkiállításon a 66 nemzetközi szakács-
híresség közül a legjobb hatba választották. 
A túrós sütemény receptje az ’58-as Brüsszeli világkiállítás óta 
vált ismertté.

Hozzávalók a tésztához:
  25 dkg liszt
  1 késhegynyi szódabikarbóna
  csipetnyi só
  12 dkg vaj
  6 dkg cukor
  2 tojássárgája
  1 dl tejföl

Egy nagy tálba dolgozzuk össze a tésztához valókat: a lisztet, a 
szódabikarbónát, a sót, a  vajat, a tojássárgákat, a tejfölt. Gyúr-
juk össze és egy órára a hűtőben pihentessük.
A töltelékhez a tojássárgákat a cukorral keverjük krémesre, majd 
morzsoljuk bele az áttört túrót, tejfölt, a mazsolát, és a citrom 
reszelt héját. Legvégül keverjük hozzá a 2 tojás felvert habját.
A tésztát nyújtsuk ki ceruzavastagságúra, majd fektessük egy kö-
zepes (20×30-as), vajjal kikent, liszttel megszórt tepsibe. Villá-
val megszurkáljuk és 180 fokon 10 percig elősütjük. Ezután ken-
jük rá a baracklekvárt, majd a túrós tölteléket. Így sütjük még 
20 percig.  A fehérjéket verjük kemény habbá a porcukorral és 
simítsuk rá a túrókrémre, vagy csillagos csővel ellátott nyomó-
zsák segítségével berácsozzuk.
A sütőbe visszatéve még pár percig sütjük, majd legalább 10 
percig szárítjuk.  Vizes késsel szeleteljük.
Forrás: gasztrovilag.hu

A töltelékhez:
  50 dkg túró
  3 tojássárgája
  15 dkg cukor
  5 dkg zsemlemorzsa
  5 dkg mazsola,
  1 dl tejföl,
  Citromhéj
  Barackíz
A habhoz:
  4 tojásfehérje
  10 dkg porcukor
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Hazai szerzőink

Az OMT Zrt. a legrégebbi és az egyik legnagyobb mesterséges 
termékenyítő vállalkozás Magyarországon. A múlt eredményei-
nek ismerete, hangsúlyozása azonban csak egyetlen módon segít 
a talpon maradásban, az egyre élesedő gazdasági versenyben, 
mégpedig úgy, hogy a vállalkozás valamennyi dolgozója meg-
ismerve a múltat, munkájával igyekszik a jelent az elődök által 
elért eredményekhez méltóan alakítani. Bármely vállalkozás – 
így az OMT Zrt. is – csak abban az esetben maradhat 
versenyképes, ha a változó körülményekre időben és 
megfelelő válaszokat tud adni. 
A megújulás jegyében az OMT Zrt. a jó minőségű sza-
porítóanyag ellátás mellett további szolgáltatásokkal 
igyekszik partnerei rendelkezésére állni, kapcsolódó 
szolgáltatásainkkal partnereink szakmai döntéseihez 
megfelelő alapot, pénzügyi helyzetükhöz segítséget 
kívánunk nyújtani.
A tenyésztői döntések meghozatalához elengedhetetlen a kiin-
duló állomány erényeinek, hiányosságainak pontos ismerete. 
Partnereink többsége természetesen jól ismeri az általa mene-
dzselt állományt, mégis plusz információval szolgálhat egy va-
lamennyi tenyészértékre kiterjedő tenyészérték analízis, amely 
az adott állomány genetikai értékmérőit születési évjáratonként 
hasonlítja össze az azonos évben született országos állomány 
eredményével. A tulajdonságonként és évjáratonként végzett 
elemzés szemléletesen mutatja a korábbi tenyésztői döntések 
eredményét, a tenyésztési célokban esetleg időközben bekövet-
kezett változásokat.
A tenyészértékek ismerete mellett az állomány három ősi soros 
összevont származási analízise segít pontosan látni az állomány 
származását, ezzel is segítséget nyújtva a jövőt megalapozó dön-
tésekhez. Az előzőben ismertetett elemzést valamennyi jelenlegi 
és reménybeli partnerünk számára térítésmentesen végezzük.
Az állományelemzés és a tenyészet célkitűzéseinek ismeretében 
szaporítóanyag kínálatunkkal állunk partnereink rendelkezésére. 
Kínálatunk gerincét a múltban és a jelenben is a hazai körülmé-
nyek között Magyarországon tesztelt bikák adják. A hazai kíná-
lat mellett a nemzetközi piacról eddig Olaszországban, 
míg legújabb kínálatunkban Spanyolországban tesztelt 
szaporítóanyagot is kínálunk. 
Hazai programunkba a világ élvonalbeli genetikáját a ko-
rábbiaknál nagyobb mértékben kívánjuk integrálni. En-
nek a folyamatnak első lépéseként három genomtesztelt 
fiatal bikát vásároltunk, illetve 2×6 embriót, amelyek pe-
digréjükben valamennyien a világ élvonalbeli tehéncsa-
ládjait, aktuális bikaelőállító apáit tartalmazzák. A vásár-
lások után megjelent Holstein International tartalmazza a 
világ holstein tenyésztőnek szavazata alapján kiadott „Év 
Tehene” választás eredményét, melynek folyománya-
ként a 2010. év legnagyobb genetikai hatású tehene – FG 
Snowman anyja – Broeks MBM Elsa lett. Ez a hír nagy 

örömet jelentett számunkra, mivel a vásárolt bikák közül egyik 
az unokája, az egyik embrió garnitúra donor üszője szintén az 
unokája (2000 GTPI feletti eredménnyel), míg a másik embrió 
csomag apja Snowman, akinek sikere nagyban hozzájárult, hogy 
Elsa lett az „Év Tehene”. Ennek a címnek a rangját nem csak 
az adja, hogy a világ tenyésztőinek szavazata alapján ítélik oda, 
hanem az a névsor, akik eddig elnyerték ezt a címet:

Ivadékvizsgálati programunkban természetesen a jövőben is je-
lentős szerepet szánunk a hazai körülmények között bizonyított 
tehéncsaládoknak. A megfelelő bikaelőállító teheneket tenyé-
szettől függetlenül, tenyészértékük, pedigréjük alapján válogat-
juk ki. A kiválogatott egyedek genetikai értékét genomvizsgálat-
tal megerősítve, embrióprogrammal kívánjuk hasznosítani.
A két beszerzési forrás párhuzamos működtetése lehetővé teszi 
partnereink számára, hogy a világ és a hazai élvonalbeli geneti-
kát párhuzamosan tesztelhessék, értékeiket integrálhassák állo-
mányukba ivadékvizsgálati programunkon keresztül.
Partnereink számára térítésmentesen végezzük el az általuk vá-
sárolt teljes szaporítóanyag párosítását az általuk megadott sze-
lekciós szempontok szerint. Párosítási programunk – a hazai pi-
acon egyetlenként – teljeskörű pedigré információ alapján ellen-
őrzi a megtervezett utód rokontenyésztettségét, a megadott szint 
felettieket kizárja. A megtervezett utódgeneráció tenyészérték 
átlagait beilleszti az állomány genetikai trendjébe, ezzel azonnal 
értékelhetővé teszi az elkészült terv genetikai hatását, mellyel 
megítélhetővé válik, hogy a kiválasztott bikakör, elvégzett páro-
sítás a kívánt irányba fejleszti-e az adott állományt.

OMT Zrt. a változó idő sodrában

Drágossy Zsolt
tenyésztési és kereskedelmi igazgató

Év „Év Tehene” Leghíresebb fia
2005 Snow-N Denises Dellia Regancrest Elton Durham
2006 Breadale Gipsy Grand Braedale Freelanze
2007 Condon Aero Sharon Picston Shottle
2008 Braedale Bailer Twine Braedale Goldwyn
2009 Meier-Meadows EL Jezebel O-Bee Manfred Justice
2010 Broeks MBM Elsa Flevo Genetics Snowman
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A szaporítóanyag genetikai értéke, a hozzá kapcsolódó szolgál-
tatások mellett hasonlóan fontos szempont a választásnál annak 
ára, a fizetési feltételek. Az OMT Zrt. az elmúlt években számos 
költségcsökkentő intézkedést hozott, melynek eredményeként 
versenyképes áron tudjuk kiszolgálni partnereinket. Az ágazat 
tartós anyagi nehézségeinek kezelésére stabil partnereink szá-
mára kidolgoztunk egy kedvező fizetési konstrukciót, mely alap-
ján a tőlünk vásárolt szaporítóanyag költségét folyamatosan fél 
évig finanszírozzuk partnereink számára.
A szaporítóanyag ellátás mellett országos lefedettségű hálózattal 
rendelkezünk a cseppfolyós nitrogén biztosítására, ahol kollégá-
ink megbízhatóan, menetrendszerűen szolgálják ki ügyfeleinket, 
területi képviselőinken keresztül az időszakosan felmerülő igé-
nyeket is rugalmasan teljesítjük.
A szaporítóanyag ellátás és a közvetlen kapcsolódó szolgálta-
tások mellett az állattenyésztésben szükséges további termékek 
kínálatával állunk partnereink rendelkezésére, mely a jövő évtől 
jelentősen bővülő termékpalettával szolgálja ki Önöket. Ajánla-
tunk, szolgáltatásaink részletes információival területi kollégá-
ink készségesen állnak az Önök rendelkezésére.
Az előzőekben vázolt fejlesztésekkel, szolgáltatásokkal a kiéle-
zett nemzetközi versenyben az OMT Zrt. a múltjához méltóan a 
jövőben is meghatározó, megkerülhetetlen szereplője kíván len-
ni a hazai szarvasmarha tenyésztésnek a 

T R A D Í C I Ó  –  M E G Ú J U L Á S  
–  P A R T N E R S É G   A   J Ö V Ő É R T !

szellemében.
Az OMT Zrt. valamennyi dolgozója nevében:
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Európai unió
Börtönbüntetés tejkvótacsalásért
Európai uniós tejkvótával történő visszaélés miatt ítéltek börtön-
büntetésre két embert Olaszországban. A 20 millió eurós csalást 
külön erre a célra létrehozott vállalkozások hálózatával hajtották 
végre – állapította meg Pordenone bírósága. Becslések szerint 
csak Olaszországban 100 millió eurós kárt okoztak eddig a tej-
piaci kereslet és kínálat kiegyenlítését szolgáló kvótarendszerrel 
kapcsolatos bűncselekmények. (Forrás: VG)

Alvászavarok ellen: csodatej
Németországban jóformán népbetegségnek számítanak az alvás-
zavarok: a 82 millió lakos közül minden harmadiknak megke-
serítik az életét. A baj ellen altató tablettákkal lehet védekezni 
– vagy pedig azzal a „szenderítő itallal”, amelynek receptjére 
nemrég kért szabadalmi oltalmat egy müncheni cég.
A nedű nem más, mint tej – viszont különleges tej. Rendkívül 
magas ugyanis a benne lévő alváshormon, a melatonin aránya. 
Ez az anyag szabályozza valamennyi emlősállat (és az ember) 
nappal-éjjel ciklusát. A melatonin kizárólag sötétben kerül a vér-
be – tehenek esetében pedig a tejbe.
Ezt az adottságot használták ki bajorországi kutatók. A mün-
cheni Milchkristalle GmbH szakemberei olyan fejési módszert 
dolgoztak ki, amelynek révén a többszörösére növelhető a tej 
melatonin-tartalma. Bár a tejről régóta ismert, hogy van benne 
alváshormon, a nagyüzemi tehéntartás körülményei között en-
nek a mennyisége minimális. Egyrészt azért, mert az ilyen istál-
lókban még éjszaka is erős fényű lámpák világítanak, másrészt 
az állatoknak adott takarmányban alig van olyan alapanyag, 
amely serkentené a melatonin képződését.
A müncheni módszer lényege: az istállóban éjjel csak vörös, na-
rancs és sárga fénykeveréket adó lámpák égnek. E fénysugarak 
hullámhossza nem csökkenti a tejben képződő melatonin meny-
nyiségét. A tehenek ugyanakkor látnak, ami szintén fontos, mert 
teljes sötétségben elveszítenék tájékozódásukat, nyugtalanná 
válnának, egymás felé döfnének, ami megnehezítené a fejést – a 
tejükben pedig szinte nullára redukálná a melatonint. 
A fenti fényspektrum hatására az állatok nyugodtak maradnak, 
viszont szervezetük úgy reagál, mintha teljes volna a sötétség: 
beindul a melatonin termelése – árulta el a Berliner Morgenpost 
című újságnak Tony Gnann, a Milchkristalle igazgatója. A má-
sik serkentő tényező a takarmány. A tehenek egyfajta gyógynö-
vény-keveréket kapnak, amelyhez jócskán kevernek gondozóik 
lucernát. Ez a pillangós nemcsak rendkívül gazdag fehérjében, 
de sok benne a tryptophan, amely viszont a melatonin-termelés 
„alapanyaga”.
A teheneket hajnali 2 és 3 óra között fejik, a fejőgép csöveiben 
áramló tej 25-ször annyi melatonint tartalmaz, mint a boltokban 
kapható biotej. A jobb eltarthatóság és a könnyebb kezelhetőség 

érdekében a „csodatej” kristályosított por alakban kerül forga-
lomba. Lefekvés előtt egy órával tejbe, joghurtba vagy más tej-
termékbe keverve kell bevenni és a hatás garantált. A kísérleti 
személyek – akik között „éjjeli baglyok” is voltak – könnyen el-
aludtak, átaludták az egész éjszakát, reggel pedig a szokásosnál 
kipihentebben ébredtek. Némely altatóval szemben az új szer-
nek, amely már kapható német gyógyszertárakban, semmilyen 
mellékhatása nincs.
És mi van a tehenekkel? Őket megfosztják éjjeli nyugalmuktól 
csak azért, hogy az emberek nyugodtan tölthessék az éjszakát 
– kérdezhetik állatvédők. Erről szó sincs – mondta el a berlini 
újságnak Heiko Dustmann, a Weihenstephan tejfeldolgozó üzem 
innovációs részlegének főnöke. Az új fejési módszernek köszön-
hetően az istállókban is helyreálltak a nappal és éjjel váltakozá-
sát tükröző fényviszonyok. Nappal fényárban úszik a csarnok, 
éjjel viszont csak derengő fényt sugároznak a lámpák: így a te-
henek is jobban alszanak, és több tejet adnak. 

Magyarország

Tejipari óriásberuházás - Kiszorítanák az olcsó importot
A Naszálytej Zrt. történetének eddigi legnagyobb – 586 millió 
forint értékű – beruházása keretében egy új, Tetra Pak gyártmá-
nyú, UHT és ESL hőkezelési eljárásra egyaránt alkalmas tejfel-
dolgozó vonalat és töltőgépet állított üzembe.
A fejlesztés révén a Naszálytej Zrt. mintegy megduplázza UHT 
tej csomagolási kapacitását és óránként 7 ezer darab 0,5, 0,75 
vagy 1 literes dobozt tölt meg tejjel.
A cég a versenyképessége erősödését várja attól, hogy a gyártás 
folyamata a korábbinál hatékonyabb, kevesebb energiafelhasz-
nálással valósulhat meg, így a korábbinál alacsonyabb költség-
ráfordítással állíthatja elő prémium kategóriás termékeit.
Az új sátortetős csomagolásban a Fittej, a Zöldfarm, a Magic 
Milk és Puszta Friss UHT tejek, valamint a Jolly Ice fagylaltok 
és a habtejszín november közepétől lesznek elérhetők a hazai 
kiskereskedelmi forgalomban.
A beruházást az idén elnyert EMVA (Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap) támogatásból, önerőből, valamint részben 
hitelből fedezte a Naszálytej Zrt. A teljes összegből 530 millió 
forintot tett ki az új töltőgépsor és az új csomagolás bevezetése, 
40 millió forintot raktárbővítésre és az üzemcsarnok átalakításá-
ra, további 16 millió forintot pedig vállalatirányítási rendszeré-
nek fejlesztésére fordított a cég. A fejlesztés révén Közép- Eu-
rópában a Naszálytej Zrt. alkalmazhat elsőként ilyen modern 
csomagolást tejipari célra.
Németh Vilmos, a cég elnöke szerint az új eljárás révén a váci 
üzemből kikerülő UHT termékek a friss tej ízét idézik. Ezért is 
számítanak arra, hogy sikerül majd kiszorítaniuk a magyar piac-
ról az import UHT tejeket. 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 

Agrár Európa
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A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Naszálytej 35 mil-
lió liter – kizárólag kiváló minőségű, hazai termelőktől szár-
mazó – tejet dolgoz fel évente, tavalyi árbevétele elérte az 5,6 
milliárd forintot. A vállalat 181 embert foglalkoztat, beszállítóin 
és alvállalkozóin keresztül pedig 400-500 család megélhetését 
biztosítja. (Forrás: VG)

Továbbra is a K+F-ben erősít a Danone
Idén is folytatja innovatív kutatás-fejlesztési tevékenységét és 
programjait az egészséges élelmiszerek és táplálkozás területén 
a Danone. Paolo Maria Tafuri, a Danone Kft. ügyvezető igazga-
tója szerint a vállalat egyik legfontosabb célja, hogy egészséges 
és tápláló tejterméket biztosítson minél több magyar fogyasztó 
számára.
Magyarországon jelenleg az egy főre eső éves friss tejtermék fo-
gyasztás továbbra is messze elmarad mind a szomszédos, mind a 
nyugat európai országokétól: Magyarországon évente 12,1 kilo-
gramm az egy főre jutó fogyasztás, míg Csehországban 20,4 kiló 
ugyanez az adat, míg Franciaországban 35,4 kilogramm.
A Danone innovációs tevékenysége nemcsak helyi szinten tör-
ténik. A Danone nemzetközi kutató csapata (1200 tudós és táp-
lálkozási szakértő) 2009-ben, közel 200 millió euró (54 milliárd 
forint) értékben végzett kutatásokat világviszonylatban. A kuta-
tásokban ötszáz közismert, nemzetközi hírű tudós és kutató vett 
részt, akik a táplálkozástudomány, a fiziológia, az immunoló-
gia, a neurológia, a mikrobiológia, a molekuláris biológia és a 
biokémia különböző területein végzik munkájukat. A kutatások 
eredményeit csak 2009-ben több mint 100 tudományos publiká-

ció és prezentáció követte független, nemzetközi, tudományos 
lapokban – tudatja a Danone közleménye.

„Gyilkos” olcsó tejimport a hazai piacon - Az Auchan és a 
Tesco ellen bejelentést tett a terméktanács
„Megölik” a hazai tejpiaci szereplőket az olcsó importtejek, 
amelyek folyamatosan jelen vannak a hazai élelmiszerláncokban 
– állítják ágazati szakértők. A Tej Terméktanács (TT) legutóbb 
az Auchan és a Tesco ellen tett hatósági bejelentést beszerzé-
si ár alatti értékesítések gyanújával a 1,5 százalékos UHT-tejek 
behozatala miatt. Az agromonitor.hu tapasztalatai szerint a köz-
elmúltban a Cora hozott forgalomba osztrák dobozos tejet 115 
forintos literenkénti áron, miközben a hasonló magyar termé-
kek a boltokban minimum 170-190 forintba kerülnek. A külföldi 
tejek úgy juthatnak irreálisan olcsón a magyar piacra, hogy az 
előállító országok tejgazdasági szereplői akár veszteségek árán 
is levezetik árufeleslegeiket. Az Országos Kereskedelmi Szövet-
ség (OKSZ) szerint fontos a törvényesség, de az olcsó tejtermé-
kek nem feltétlenül kerülnek szabálytalanul a hazai forgalomba.
Továbbra is folyamatosan áramolnak a magyar piacra az ol-
csó importtejek, amelyeket az élelmiszerláncok vevőcsalogató 
termékekként forgalmaznak – állították tejpiaci szakértők. Az 
agromonitor.hu tapasztalatai szerint a közelmúltban például a 
Cora értékesítette érthetetlenül alacsony, 115 forintos literenkén-
ti áron az osztrák Almliesl elnevezésű, 1,5 százalékos UHT-tejet. 
Más üzletláncok is rendszeresen forgalmaznak ilyen külföldi 
termékeket 120-140 forintos literenkénti árakon, miközben a ha-
sonló minőségű magyar UHT-tejek – közölte Mélykúti Tibor, a 
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hazai tejfelvásárlásban meghatározó Alföldi Tej Kft. ügyvezető 
igazgatója – literenként minimálisan 170-190 forintba kerülnek. 
A Tej Terméktanács az olcsó UHT-tejek importja kapcsán a köz-
elmúltban az Auchan és a Tesco ellen tett bejelentést a Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalnál (MgSzH) beszerzési ár alatti 
értékesítések gyanúja miatt – tudtuk meg Bakos Erzsébettől, 
a szervezet szakmai koordinátorától. Tájékoztatása szerint az 
MgSzH még vizsgálja az ügyet. A TT azért is tartja aggályosnak 
a tejbehozatalt, mert a 25 eurócent körüli kilónként magyar árak 
csaknem a legalacsonyabbak a régióban, így eleve elmaradnak 
az import szempontjából lényeges, 27-31 eurócentes lengyel, 
cseh, szlovák, német és osztrák áraktól. Továbbra is kérdéses 
tehát, hogy a drágább alapanyagból készült külföldi termékek 
ideszállítva és a 18 százalékos áfát is felszámítva miként lehet-
nek jóval olcsóbbak a magyar UHT-tejeknél, miközben a feldol-
gozási, a csomagolási és az egyéb költségekben nagyságrendi 
különbségek nem lehetnek – húzta alá a szervezet.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint a hazai tejipari 
cégek augusztusban a feldolgozott tejet 134 forintos literenkénti 
átlagáron értékesítették a kereskedelemnek, míg a boltokban 254 
forintos átlagárak alakultak ki. Így a kereskedők 120 forintos 
árrést használtak, amelyről az import esetében a vevőcsalogató 
politika miatt sokszor lemondanak. Ezért a terméktanács szerint 
már az előrelépést hozna, ha az élelmiszerláncok a külföldi és a 
magyar termékeknél azonos árképzési rendszert működtetnének. 
Az olcsó uniós UHT-tejek és a főként Lengyelországból érkező 
importsajtok „megölik” a hazai tejpiaci szereplőket, akik évről-
évre 10-12 százalékkal csökkentik termelésüket – fogalmazott 
Mélykúti Tibor. 
A nyomott árú behozatalt ugyanakkor szakértők szerint az is erő-
sítheti, hogy egyes országok – saját piacuk stabilitásának megőr-
zése érdekében – akár veszteségek árán is piacra dobják meglé-
vő tejfeleslegeiket más EU-tagállamokban. Ha egy EU-tagállam 
tejgazdasági szereplői tejtermelésük 90 százalékát jövedelmező 
módon saját fogyasztóiknak értékesíthetik, nem sajnálják a rá-
fordításokat arra, hogy a fennmaradó 10 százalékot eltakarítsák 
piacukról akár ráfizetéssel is – állították ágazati szakértők. 
Az MgSzH és esetleg a bíróság dönti majd el, hogy a kereskedők 
a behozatal kapcsán megsértették-e a jogszabályokat – reagált 
Vámos György, az OKSZ főtitkára. A behozott áruféleségek cso-
magolásán szereplő magyar feliratokból is látszik, hogy egyes 
külföldi gyártók és kereskedők ráálltak a hazai piacra, mert 
tejtermékeiket hosszabb távon is olcsóbban tudják előállítani. 
Ugyanakkor az is tény, hogy nem csak a kereskedők, hanem 
egyes tejfeldolgozók is rendszeresen importálnak UHT-tejeket 
és más tejtermékeket – jegyezte meg a szövetség főtitkára.

Olcsón importált UHT-tejek: több mint 20,5 milliós bírság 
az Auchannak
Több mint 20,5 millió forint bírsággal sújtotta a Mezőgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) az Auchan Magyarország 
Kft-t, mert az üzletlánc a közelmúltban beszerzési ár alatt for-
galmazta az importból származó, Tatra és Madeta márkájú 1,5 
százalékos cseh UHT-tejeket – közölték az agromonitor.hu-val 
az MgSzH illetékesei. Az Auchan és a Tesco Global Zrt. ellen a 
piaci szereplőket tömörítő Tej Terméktanács (TT) tett bejelen-
tést még szeptemberben beszerzési ár alatti értékesítés gyanú-
ja miatt. Az Auchan már befizette a büntetést, a Tesco esetében 
viszont a vizsgálat még tart és várhatóan két-három héten be-

lül fejeződik be. Az MgSzH az Auchan Magyarország Kft-nél 
szeptember 30-án tartott helyszíni ellenőrzés, de a vizsgált ak-
ciós időszak augusztus 19-26. között tartott. A hivatal az eljá-
rásban megállapította, hogy az üzletlánc a kétfajta import tejet 
beszerzési ár alatt adta el. 

Befejezte a területalapú támogatás (SAPS) előlegek kifizeté-
sét az MVH
Lezárult a területalapú támogatás előlegek kifizetése a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Az idén minden 
korábbi évnél előbb már október közepétől megindultak a kifi-
zetések.
A szükséges helyszíni és adminisztratív ellenőrzések után 171 
ezer gazdálkodó, a kérelmezők 95 százaléka kapta meg az elő-
leget, összesen 107,5 milliárd forintot. Olyan esetekben, ahol 
az ügyfélnek köztartozása volt, nem a végzésen feltüntetett ösz-
szeget fizette a hivatal, de erről minden érintett külön értesítést 
kapott. Mintegy 7400 termelőnél megakadályozta az előleg fi-
zetését a túligényelt támogatás, ezért nekik adategyeztetésre fel-
szólító végzést küldött a hivatal. Az egy blokkban lévő földdel 
rendelkező gazdatársaknak érdemes közösen fordulniuk a falu-
gazdászokhoz és a Magyar Agrárkamara helyi tanácsadóihoz, 
mert a valós területnagysággal kapcsolatos adatok náluk megta-
lálhatóak. A falugazdászoknál személyesen leadhatóak az aláírt, 
eredeti adategyeztető lapok, s a továbbításról is ők gondoskod-
nak. Az érintett blokkok listája nyilvános, az MVH honlapján 
megtalálható (www.mvh.gov.hu) Az adategyeztető levelek be-
érkezése és feldolgozása, valamint az úgynevezett visszaosztási 
ráta meghatározása után, 2010 decemberében indulhat a mara-
dék támogatások kifizetése. Fazekas Sándor 2010. július 12-én 
Brüsszelben, a Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek Tanács-
ülésén kérte az EU mezőgazdasági minisztereit, hogy támogas-
sák a Bizottsághoz benyújtott SAPS előlegfizetésre vonatkozó 
magyar kérelmet, mivel Magyarországon a rendkívüli árvíz és 
időjárás miatt kritikus helyzet alakult ki, és a termelők súlyos ká-
rokat szenvedtek. A Bizottság szeptember 21-én mind az SAPS 
előlegnél, mind a különleges tejtámogatásnál a maximális 50 
százalékos előlegfizetésre adott engedélyt. Hazánkon kívül Bel-
gium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Írország, Lett-
ország, Litvánia Spanyolország és Románia kapott előlegfizetési 
lehetőséget.

Magyar tej enyhítheti a szerb hiányt 
Külföldről hozna be tejet a belgrádi kormány, hogy enyhítse a 
Szerbiában kialakult tejhiányt. Az illetékes minisztérium a né-
metországi és romániai mellett magyarországi ajánlatokat is 
mérlegel – szólnak a szerb híradások. Szeptemberben 57 millió 
liter tejet termeltek Szerbiában, 18 százalékkal kevesebbet, mint 
januárban. Idén az első kilenc hónapban 20 százalékkal kisebb 
volt a tej mennyisége mint tavaly ugyanebben az időszakban. 
Átlagosan havi tízmillió liter hiányzik.
A szerbiai sajtó élénken találgatta, mennyibe fog kerülni, ha 
végre lesz elegendő tej az üzletek polcain. Egyes becslések 
szerint a literenkénti ár elérheti akár a 100-110 dinárt – azaz 
majdnem 300 forintot – is. Slobodan Milosevljevic kereske-
delmi miniszter azt hangsúlyozta, hogy átmeneti intézkedésről 
van szó, a pillanatnyi tejhiányt szeretnék enyhíteni 5-7 millió 
liter importálásával. Szavai szerint ezért nem érdemes azt talál-
gatni, a pótlólagos behozatal fenyegetést jelent-e a belföldi ter-
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melőkre, és hogy befolyásolja-e az árakat a szerbiai tejpiacon. 
A nacionalista ellenzék azért bírálta a kormányt, mert három éve 
még literenként 4 és fél dinár (12 forint) támogatást fizetett a 
gazdálkodóknak, ma pedig csak harmadennyit. A miniszter elis-
merte, hogy nincs elég pénz a mezőgazdaságra, és nem megfele-
lő a meglévő források elosztása. Szakértők szerint az év végére 
ismét emelkedik a hozam, ezért arra lehet számítani, hogy lesz 
elég tej a szerbiai boltokban, és valamelyest megnyugodnak a 
kedélyek.

Tovább csökken a tehenek száma Magyarországon
Még kimondani is különös, de a magyarországi tehénállomány – 
a KSH statisztikái szerint –1950 óta gyakorlatilag folyamatosan 
csökken. Az akkori egymillióról 1990-re 639 ezerre csökkent, 
és akkor fel is gyorsult. Olyannyira, hogy mára megfeleződött. 
2010 júniusában már csak 305 ezer tehenet számlált a KSH. 
Pedig az azt követő hónapokban újabb lendületet vett a csökke-
nés, mivel az EU lehetővé tette, hogy Magyarországról is vegye-
nek a törökök marhát, és a magas ár miatt sok termelő most látta 
elérkezettnek az időt az állatok értékesítésére. Véleményünk 
szerint a decemberi adatok már 300 ezer alatti állományról fog-
nak beszámolni. 

Forrás: KSH

A már citált júniusi KSH felmérés adatai szerint az 5 százalé-
kos tehénszám csökkenéshez Közép és Észak-magyarország 
járult hozzá leginkább, 13 százalékos eséssel. A Dunántúlon 
4, az Alföldön 3 százalékos volt a mért visszaesés. A tehenet 
tartó gazdasági társaságok száma 2, az egyéni gazdálkodóké 4 
százalékkal mérséklődött. Az átlagos tehénállomány az egyéni 
gazdaságokban 1 százalékkal, 8 tehénre, a gazdasági társaságo-
ké 3 százalékkal 271-re csökkent. A tejhasznú tehénállomány 
81 százalékát gazdasági szervezetek, 19 százalékát egyéni gaz-
dálkodók tartják. Tartósan az Alföldön van az állomány 42-44 
százaléka. 
A tejelő tehénállomány fokozatos csökkenése Európa-szerte 
általános jelenség, mivel a kvótákkal korlátozott tejtermelés a

A tehénállomány földrajzi megoszlása, ezer egyed (Forrás: KSH)

hozamok növekedésével kisebb állatlétszámmal is elérhető. A 
legnagyobb európai tejtermelőknél szintén tovább csökken az 
állomány. Franciaországban 2,1, Németországban és az Egye-
sült Királyságban 0,5-0,5 százalékkal. Körülöttünk a legna-
gyobb csökkenés a cseh állományban történt az elmúlt egy év-
ben (5,2%), de a szlovákiai 4,5 százalék és a lengyel 2,6 százalék 
is jelentős. Ausztriában viszont 0,4 százalékkal növekedett. 

Tejtermékek: növekszik az import aránya
A saját márkás áruk térhódítása jellemzi a hazai kiskereskedel-
met – derül ki az MEMRB piackutató felméréseiből. Az import 
erősödése, illetve a saját márkás termékek térhódítása a két meg-
határozó tényező ma a tejtermékek esetében a hazai kiskereske-
delemben – derül ki az MEMRB piackutató adataiból. Mint Rádi 
Zsuzsanna, a cég ügyvezetője elmondta: a tej az egyik klasszi-
kus példa a hazai kiskereskedelemben a saját márkás termékek 
dominanciájára. A kiskereskedelmi csatornákban az értékesített 
hazai márkás tejek mennyiségi aránya 44 százalékról 40-re mér-
séklődött a 2007. január–augusztusi időszakról a 2010. január–
augusztusi időszakra. A csökkenő tendencia ebben az évben is 
folytatódik: 2010 első nyolc hónapját az előző év ugyanezen 
időszakához viszonyítva is megfigyelhető egy százalékpontos 

visszaesés. Ezzel egy időben azonban a saját 
márkás termékek aránya is csökkent az elmúlt 
években (47 százalékról 40-re). Az importter-
mékek aránya mennyiségben 10 százalékról 
20 fölé emelkedett. Ez az arány a hipermar-
ketekben még magasabb, 33 százalék, ez 10 
százalékpontos növekedés 2007 első nyolc 
hónapjához képest, igaz, két százalékpontos 
csökkenés 2009-hez viszonyítva. Az 50–300 
négyzetméter eladóterű üzletekben viszont a 
hazai márkás tejek aránya sokkal magasabb, 
megközelíti a hatvan százalékot, a saját márka 

és az importtermék aránya egyaránt húsz-húsz százalék körüli. 
Az ötven négyzetméteresnél kisebb boltokban az importcikkek 
aránya csupán öt százalék. Értékben vizsgálva mind az import, 
mind a saját márka részesedése kevesebb, ez is mutatja az alacso-
nyabb árszintet, továbbá azt, hogy az import jellemzően UHT-s 
gyártási technológiával készült tej, amely eltarthatósága miatt 
kedvezőbb árú, mint az egyéb technológiával készült termékek 
(friss, ESL). A legnagyobb kereskedelmi láncokban jelen lévő 
cikkek számát vizsgálva a hazai márkás termékek többségben 
vannak, ám értékben mindössze a forgalom 30 százalékát adják. 
Fontos kiemelni, a saját márkás termékek között sok a magyar 
gyártótól származó cikk, és általában az áruk is kedvezőbb, mint 
a hazai márkás termékeké. A sajtoknál 2008-ról 2009-re három 
százalékkal csökkent a hazai gyártók részesedése, az import-
termékek aránya értékben 35 százalékról 37 százalékra nőtt. A 
tejszín kategóriában is évről évre esik a hazai termékek aránya: 

mennyiségben a három 
évvel korábbi 37 száza-
lékhoz képest a 2010. 
január–augusztus idő-
szakban már csak 28 
százalékos volt az ará-
nyuk, míg értékben 42-
ről 35 százalékra esett a 
részesedésük. 

(Forrás: VG)
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Közép-Magyarország 24 25 24 24 23 25 26 25 23 23 22
Közép-Dunántúl 50 54 54 51 47 43 42 43 42 40 40
Nyugat-Dunántúl 58 54 51 49 48 45 43 46 47 46 42
Dél-Dunántúl 48 50 46 44 42 41 39 38 37 35 33
Észak-Magyarország 34 31 32 31 34 33 32 32 33 33 27
Észak-Alföld 89 83 84 82 81 81 76 75 77 78 78
Dél-Alföld 76 72 72 69 70 64 64 64 66 65 61
Ország összesen 380 368 362 350 345 334 322 323 325 320 305
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Túró Rudi
Magyarországon a Túró Rudi – úgy tűnik – abszolút népszerű-
ségnek örvend, nem csoda, hogy több gyártó fejében megfor-
dult a termék külföldi „meghonosítása”. Ezidáig azonban nem 
sok siker fűződött az ilyen tervek megvalósításához, szemben a 
belföldi próbálkozásokkal, amelyekhez viszont kisebb-nagyobb 
siker továbbra is kapcsolódik.

Új kezdeményezések is vannak
Bár a piac messze nem telítődött, az új belépőknek így is komoly 
ellenszéllel kell számolniuk. Egyrészt – a GVH egy korábbi, a 
Sole-Mizo Zrt. és a Danone Kft. Túró Rudi üzletágának össze-
fonódása kapcsán készített tavaly év végi piaci elemzése szerint 
– egy rendkívül erős, költséges marketing kampánnyal kialakí-
tott márkát (Pöttyös) birtokló piacvezetővel, másrészt a piaci 
forgalom majdnem negyedét kitevő sajátmárkás termékek által 
támasztott versennyel kell szembenéznie. Ez viszont láthatóan 
nem rettentette el az év elején forgalomba került Kockás túrórúd 
forgalmazóját. A termék nagy lendülettel robbant be a piacra, és 
alig fél év alatt már mérhetővé vált. Az eladások alapján az első 
féléves Nielsen felmérés szerint a Kockásnak már 0,6 százalé-
kos piaci részesedése volt a hűtött szeletes tejdesszertek piacán 
- mondta el a Napi kérdésére Pemmer István, a Kockás túrórudat 
forgalmazó cég ügyvezető igazgatója. Mindezt pedig aránylag 
szűk - leginkább Budapest és környékére korlátozódó - lefedett-
séggel sikerült elérni - tette hozzá Pemmer. Az ügyvezető el-
mondta, hogy több áruházlánccal is tárgyalnak és reményei sze-
rint még idén meglehet az országos lefedettsége a Kockásnak is. 
Pemmer is megerősítette annak a korábbi felmérésnek az ered-
ményét, miszerint a magyar vásárlók a válság idején az olcsóbb 

termékek felé kezdtek fordulni a piacon és emiatt az árnyomás 
is nagy ebben a szegmensben. A Kockás jelenleg 55-69 forint 
közötti áron forog az üzletekben, és bár általában pozitív vissza-
jelzések érkeznek a termékről, mégis több olyan véleménnyel 
találkoztak, miszerint bizonyos vásárlók még ezt az árszintet is 
drágállták. Ugyanakkor az is igaz, hogy a minőségi termékekre 
mindezek ellenére is van kereslet, így Pemmer a Kockás iránti 
kereslet csökkenésétől egyáltalán nem tart.

Van-e élet határon túl?
Az elmúlt években több kísérlet is volt arra, hogy a túró rudival 
más országok piacára is betörjenek, ám tőlünk nyugatra alapve-
tően ismeretlen a túró rudi fogalma, sőt a nálunk ismert túróé is. 
Nagy Isván szerint főleg a magasabb vásárló erővel bíró nyugati 
országok irányába történő nyitás jelentette volna a legkecsegte-
tőbb üzleti lehetőséget, itt azonban csak igen komoly marketing 
ráfordítások mellett lehetne olyan tömegtermékké tenni a Túró 
Rudit, mint itthon Magyarországon. A FrieslandCampina saját 
példáját említve megjegyezte, hogy a cég jelenleg Szlovákia és 
Románia részére gyárt Túró Rudit, Dots néven. Ezekbe az orszá-
gokba közel 4 éve szállítják a terméket, az értékesítés azonban 
csupán a töredéke az itthoniénak. A mérsékelt érdeklődés miatt a 
Pöttyössel a FrieslandCampina inkább az itthoni vásárlóközön-
ségre fókuszál, így a cég a jelenlegieken kívül más országok felé 
nem is tervez nyitni.

A siker még várat magára
A fenti tapasztalatokra mintegy fittyet hányva, a közelmúlt egyik 
nagy port kavart próbálkozása volt a magyar túró rudihoz ha-
sonló termék, a Túró Kiittyy névre keresztelt tejdesszert kínai 

Agrár Európa

A HUNLAND TRADE Kft. egyik legfontosabb tevékenysége a nem-
zetközi vemhes üsző kereskedelem. A világ számos országába szál-
lítunk tenyészállatokat, ezen a területen az egyik piacvezető keres-
kedő cég vagyunk Európában. 
Magyarországról, Hollandiából, Németországból és már a tengeren-
túlról is szállítunk magas genetikai értékű tenyészmarhákat Orosz-
országba, Kazahsztánba, Közel-Keletre, Romániába, Bulgáriába és 
egyéb országokba.

A HUNLAND TRANS Kft. a cég saját tulajdonú logisztikai részlege. 
A fuvarozásban a legmodernebb kamionokat használjuk, amelyek 
minden igényt kielégítenek és minden EU-s állatjóléti követelmény-
nek megfelelnek. 
A Hunland a közúti fuvarozás mellett élőállatok légi- és tengeri 
szállítmányozásában is sokéves tapasztalattal rendelkezik.

Ha kínál, ha keres… legyen Ön is a Hunland partnere!
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gyártása és értékesítése. A sajtóban korábban megjelent hírek 
alapján már temették a projektet, és arról lehetett olvasni, hogy 
a vállalkozás bedőlt. Később azonban kiderült, hogy erről egy-
előre nincs szó, ám a Túró Kiittyy kínai gyártásának beindítása 
csúszik. A beruházásban magyar oldalról érintett EU-Milk Kft. 
ügyvezetői, Tóthfalusy Péterné és Káplár Kálmán, a Napinak 
elmondták, hogy a már év elején a sajtóban is megjelent hely-
zethez képest nincs még változás: vagyis a gyár készen van, a 
próbagyártás sikeresen lezajlott, de a szabványosítással tovább-
ra is küzdenek, így az engedélyeztetés hiányában a gyártás sem 
indulhatott még el. A beruházás sikerében azonban továbbra is 
bíznak. Az engedély kiadásának várható időpontjára viszont 
egyelőre nem tudtak mit mondani, nekik, magyar részről, a fo-
lyamat felgyorsítására innen nincs lehe-
tőségük, ez a kínai félen múlik jelenleg 
- mondta Tóthfalusy Péterné. Amennyi-
ben a gyártás beindulhatna, akkor napi 
százezer csokoládé bevonatú túródesz-
szert készülne a Peking közelében már 
felállított gyártósoron. A termék sikeré-
ben egyáltalán nem kételkednek, hiszen 
- mint mondták - egyrészt a tejtermékek 
fogyasztása az ázsiai országban egyre 
növekszik, másrészt maga a túródesz-
szert is nagy sikert aratott az előkóstol-
tatások során a kínaiak körében. A Túró 
Kiittyy a középrétegek gyermekeinek 
lehet majd kedvelt édessége - amennyi-
ben beindul végre a termelés - a terve-
zett ár alapján ugyanis ő lettek a kisze-
melt célcsoport.

Piaci adatok
Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára 
kilogrammonként 79,43 forint volt októberben, az előző hónap-
hoz képest 5,4 százalékkal tovább emelkedett. Októberben a fel-
dolgozók 11 százalékkal kevesebb nyers tejet vásároltak fel az 
előző év azonos hónapjában. A nyerstej kiviteli átlagára október-
ben 89,55 Ft/kg volt, a szeptemberihez képest 3 százalékkal nőtt, 
és 13 százalékkal volt magasabb a belföldi árnál. A termelők és 
kereskedők nyerstej exportja 2 százalékkal, a feldolgozóké 21 
százalékkal nőtt az előző havihoz képest. 
A nyers tej termelői ára szeptemberben Új-Zélandon nem vál-
tozott, az Európai Unióban 1, az USA-ban 6 százalékkal nőtt 
augusztushoz képest. 
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hónapos korban tudjanak megelleni. Fontos a megfelelô testtö-
meg (340-362 kg) és marmagasság elérése (122 – 127 cm) és a te-
nyészpárosítás. Üszôket csak kisebb testtömegû utódokat örökítô
apaállatokkal párosítsunk. Ellenkezô esetben nagyobb számú el-
lési segélynyújtással és ezzel egyidejûleg a halvaszületések szá-
mának emelkedésével kell számolnunk.
Megengedett erejû húzatás esetén a húzatás idôtartama ne legyen
több mint 3 perc. A magzati medence elakadása esetén addig nem
célszerû a húzatást folytatni, amíg a légzést nem váltottuk ki, il-
letve nem vált ritmusossá. Csak ezután helyes folytatni a húzatást
úgy, hogy a magzatot egy idôben rotáljuk. Ellenkezô esetben a
magzat még megszületése elôtt súlyos asphyxia következtében
elhullhat.
Hosszanti farfekvés esetén a segélynyújtást gyorsan be kell fejez-
ni, mivel a köldökzsinór leszorul, illetve elszakadhat. Így a sú-
lyos fokú asphyxia kialakulásának is nagyobb az esélye. Kórházi
körülmények között a segélynyújtás megkezdése elôtt levett vér se-
gítségével megállapíthatjuk az aktuális sav-bázis egyensúlyi álla-
potot, és ennek ismeretében megválaszthatjuk a segélynyújtás mód-
ját. Intrauterin kialakult súlyos fokú asphyxia alkalmával, különö-
sen értékes utód esetén célszerû császármetszést végezni, mivel a
mûtéti beavatkozás jóval kisebb mértékben terheli a születendô
magzat sav-bázis egyensúlyát, mint a szülôúton keresztüli ellés,
illetve segélynyújtás.

Gyakorlati körülmények között a gyenge reflexmozgások (vagy
azok hiánya) a súlyos fokú asphyxiára hívják fel a figyelmet.
Ilyenkor rendszerint csak a szopási reflex váltható ki.
A következô részben a halvaszületések elôfordulásában a menedzs-
ment szerepét foglalom össze.

Köszönetnyilvánítás:
Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05 (OMFB 00173, OMFB-
00177/2006) pályázat támogatta.

Hazai szerzôink
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A cisztaképződéssel kapcsolatban számos takarmányozási 
hiányosság szóba jön. A szelén- és E-vitaminhiány, a takar-
mány ösztrogéntartalma; Na:K-arány felborulása, és a jód-
hiány kerülnek most a cikk középpontjába.

Szelén és E-vitaminhiány
Az antioxidáns rendszer jeles képviselői a szelén és az E-vita-
min. A szervezet számos pontján képződő, illetve a külvilágból 
bejutó oxidatív gyökök hatásának megakadályozására alakultak 
ezek a rendszerek, melyek a káros ionokat stabilabb vegyületek-
be építik be saját szerkezetük visszafordítható vagy visszafor-
díthatatlan megváltozásával. Az antioxidánsok nélkül fontos ve-
gyületek (örökítőanyag, fehérjék) sérülnének és sérülnek. Újab-
ban Se hiány kapcsán is szó esik a magzatburok visszatartásról, 
endometritisről és cisztaképződésről, ha az E-vitaminhiánnyal 
párosul. A szelén injekciókat összefüggésbe hozták a csökkent 
cisztaképződéssel. Az ellés körüli 60 ng/ml plazma (~176 vér) 
Se értéknél csökkent cisztaképződési valószínűséget állapítottak 
meg. Az E-vitamin kiegészítésnek (1g/nap körülbelül) a mag-
zatburok-visszatartás leküzdésénél volt nagy szerepe szelénnel 
együttes adagolásban azoknál a teheneknél, melyeknél a tömeg-
takarmány erjesztett, tárolt volt. Az ellés előtti Se injekció (5 mg 
Se/injekció) a metritis csökkentésében és a cisztaképződésben 
volt hatásos korai ellés utáni időszakban.

Magas ösztrogénszint a takarmányban
A cikksorozat első részében részleteztem a ciszta kialakulásának 
hormonális hátterét. A nem (vagy részben) ovuláló tüsző LH és 
ösztrogéntermelése kifejezett, de preovulációs LH csúcs nem fi-
gyelhető meg. Számos növényben fordul elő olyan ösztrogénha-
tású anyag, mely nőivarú állatoknál természetes tüszőhormonhoz 
hasonló hatású. Ezek a fitoösztrogének (izoflavonok, genistein, 
daidzein, phloretin, formonometin, biochanin-A, kumarin, 
szteroidszármazékok) az állati szervezetbe jutva ösztrogénhatást 
válthatnak ki. A lucerna és a herefélék a főbb takarmánynövé-
nyek, melyek ösztrogénhatású vegyületeket tartalmaznak. Ha 
ezeket a növényeket zölden, szecskázottan etetjük, érdemes fi-
gyelembe venni, hogy ronthatja a szaporodásbiológiai státuszt.
A takarmányban felbukkanó penészek által termelt toxinokról 
nagy mennyiségű irodalom áll rendelkezésünkre. A legtöbb ma-
gazinban foglalkozik szakcikk ezeknek a hatásával, ám a gyakor-
lat sok helyen nem tulajdonít a megelőzésnek nagy jelentőséget.
A zearalenon (ZEN, F-2 toxin) a gabonafélék – kiemelten ku-
korica, esetleg búza főbb toxinja. Főleg a Fusarium graminearum 
gomba termeli a meleg és nedves körülmények között valamen-
nyi takarmányon, de főleg a kukoricán. Szájon át adagolva gya-
korlatilag nem halálos, ösztrogénszerű hatása miatt az ivarszerve-
kre van negatív befolyással. Ivarzási tünetek nélküli hiperösztro-
genizmust (vemhesülési problémák), tejtermelés-csökkenést vált 
ki, hozzájárulhat a cisztás képletek kialakulásához. A bendőben 

a protozoák által metabolizálódik a sokkal mérgezőbb hatású 
α-zearalenolra. Kutatások folynak az irányban, hogy mennyire 
befolyásolja a bendő pH a ZEN hatását. A toxin 30%-a alakul át 
48 óra alatt α-zearalenollá, de az acidózis passzázst lassító hatása 
például növeli a felszívódás mértékét. 
A mikotoxinok kórélettani elkülönítése az adott toxin hatására ki-
alakuló más káros folyamatoktól igen nehéz, hisz a toxinterhelés 
hatására az állatok immunrendszere is gyengül, a rátelepedő 
megbetegedések súlyosbitják az általános állapot romlását. A 
gombákkal fertőzött takarmány táplálóanyag-tartalma csökken-
het, így a csökkent energiamennyiség is közrejátszik a szaporo-
dásbiológiai gondok felbukkanásában.

Na:K arány (10:1) felborulása
Talajtól és trágyázástól függően a Na hiánya és ezzel együtt a 
K nagy mennyisége csökkentheti a termékenyülés sikerét rend-
szertelen ivari ciklus, endometritis és tüszőciszták kialakulásá-
val. Ezek az elemek antagonistái egymásnak. Az antagonizmus 
az ozmotikus egyensúly és ezek forgalmának alapját képezi, ez 
magyarázza a marha szaporodásához való közüket is. Mivel a 
növényekben szintén antagonista a két elem, anyagcseréjük foly-
tán a takarmánynövények többnyire K túlsúllyal és Na hiánnyal 
rendelkeznek, ami kevésbé ismert. Ivarszervi hurut és a tüszők 
funkcionális zavara (disztrófia, elhúzódó ovuláció) jelentkezhet. 
A káliumtúlsúly másik kísérő tünete a ß-karotin szint csökkenése 
a vérben. Magas K tartalom esetén (0,84% vagy több az adag 
szárazanyagában) csökken a takarmányfelvétel, ezen keresztül is 
befolyásolt a szaporodásbiológia, kálium-túladagolással a növé-
nyeknek csökken a Na és Mg szintje. Nagy K tartalmú trágyá-
záskor (pl hígtrágya) a Gramineae család tagjai különösen sok 
káliumot vesznek fel (pl kukorica).

Jódhiány 
Tehenekben, üszőkben általánosan szabálytalan, vagy csendes 
ivarzás, illetve annak elmaradása figyelhető meg, az involúció 
késedelmessé válik, vetélés, koraellés, magzatelhalás fordulhat 
elő. Az elsődleges jódhiány ritkán fordul elő tejelő marhatelepe-
ken, általában a jódozott sóval meg tudjuk oldani a jódellátást. 
A másodlagos hiány különböző antinutritív anyagok etetésével 
előfordul. Ilyenek a repcedara különböző tiocianát tartalma, illet-
ve a nitráttartalom is befolyásoló. Egy vizsgálatban a jódtartalom 
magasabb volt az egészséges tüszőfolyadékban, alacsonyabb a 
cisztás tüszőfolyadékban. Az ok-okozati összefüggés nem volt 
világos, a különbség nem volt nagyobb a szórásértékeknél. A 
jódhiány (<4,5mg/nap kifejlett tejelő állatnál) – ugyanígy a jód-
mérgezés (50 mg/nap) – reprodukciós teljesítményt csökkentő 
tényező lehet, de egyedüli cisztaképző hatását vizsgálni kell.
„(…) mindenekfelett pedig ne keresse a hátramaradást, a hibát 
másban, mert mással nem – hanem inkább magában, mert magá-
val parancsolhat” (Széchenyi, 1828).

A petefészek cisztás elváltozásai IV. rész
Stiller Szilárd

Szarvasmarha szaktanácsadó
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Az elmúlt évtizedekben a hazai tejtermelő állomány termelése 
jelentős mértékben emelkedett. Míg 1985-ben a hazai ellenőrzött 
tehénállomány 4875 kg-os standard laktációs eredményt produ-
kált, addig ez a szám  1990-re 5534 kg-ra, 1995-re 5856-kg-ra 
emelkedett. 2000-ben az állomány átlaga 6773 kg volt, míg je-
lenleg a hazai holstein-fríz populáció már a 9000 kg-ot ostro-
molja.
A tejtermelés dinamikus fokozódása nagymértékben növelte az 
állatok fehérje és aminosav szükségletét. Ez azonban lineárisan 
nem növelhető a végtelenségig. A normális szaporodási folyama-
tok fenntartásához, a kiváló tejtermelés eléréséhez szükségünk 
van úgynevezett védett fehérjék használatára. Így megoldható, 
hogy a takarmányadag nyersfehérje koncentrációját oly módon 
tudjuk emelni, hogy az ne emelje a bendő ammóniaszintjét. A 
nagy termelőképességű állományok fehérjeigényének kielégí-
tése olyan komponensek etetésével valósítható meg, melyek a 
bendőben kisebb mértékben emésztődnek, a tápcsatorna későbbi 
szakaszaiban – az oltóban, majd a vékonybélben – ellenben en-
zimes módon bontódnak.
Emellett a tejelő állatok ellátását döntő módon befolyásolják a 
bendőbeli emésztési folyamatok. A bendő mikroorganizmusok 
az állat által elfogyasztott takarmányfehérje tartalmának 65-
70%-át lebontják, átstrukturálják. Ez a folyamat azt eredménye-
zi, hogy a tehén számára már egy más összetételű táplálóanyag 
mennyiség áll rendelkezésre, mint a jászolba juttatott TMR ere-
deti összetételéből az következett. A mikroorganizmusok rendel-
keznek proteolitikus aktivitással, mely bizonyos anyagok adago-
lásával azonban módosítható.
A különböző növényi eredetű takarmánykomponensek speci-
fikus bendőbeli lebonthatósággal rendelkeznek. Számunkra az 
a kedvező, ha ez minél inkább eltér az említett 70%-tól. A ta-
karmányadag védett fehérje szintjének megfelelő beállítása le-
hetséges hagyományos komponensek segítségével: pl. kukorica 
glutén, DDGS, extrahált szójadara stb. felhasználásával.
Viszonylag szűk a köre azoknak az alapanyagoknak, melyeknek 
a fehérjetartalma kellően magas, ezzel együtt pedig a bendőbeli 
lebonthatóságuk alacsony. A fenti előnyös hatások elérésére tö-
rekednek a gyártók a bendőbeli védettség emelésére valamilyen 
fizikai vagy kémiai eljárás segítségével. Az így előállított takar-
mányt nevezhetjük védett fehérjetakarmánynak.

Tapasztalataink szerint létezik más út is a megfelelő védettség 
eléréséhez, mely a takarmányozási költségeinkre is kedvező ha-
tással van!
Az elmúlt években a fehérjehordozók ára általában növekedett, 
ez talán az idei évben csúcsosodott ki igazán. A nyerstej felvá-
sárlási ára ezzel szemben évek óta mélyponton van. Ez termé-
szetesen hat a receptúrák legdrágább komponenseire, a védett 
fehérjék felhasználására is. A felhasználást elsősorban nem a 

szakmai meggyőződés limitálja, hanem a költségek folyamatos 
csökkentésének szükségszerűsége. Nagyon sok üzemben nem 
csak a védett fehérjék kerültek ki az elmúlt időszakban az ada-
gokból, hanem jelentősen szaporodott azon üzemek száma is, 
akik a szójadara etetését is szüneteltetik átmenetileg emiatt.
Amikor a tejelő tehenek védett fehérjével történő ellátásáról be-
szélünk, több megközelítése is felvetődik a témának. Azonban 
mindig a kialakított takarmányadag by-pass fehérje mennyisé-
gére kell koncentrálnunk, a többi csupán technikai kérdés. A lak-
táció elején termelő állatok ilyen irányú szükséglete: 35-40%-a 
az adag nyersfehérje tartalmának.
A védett fehérjék etetése két tényező miatt is nagyon fontos. Az 
első a tejtermelés fokozása: a bendő, mint a mikroba fehérjék 
termelődésének helye, mintegy 25-30 literes termelési szintig 
képes az állati termelés igényeinek kielégítésére. E feletti ter-
melés esetén indokolt a védett fehérjék etetése, mely ha más té-
nyező nem befolyásolja a folyamatokat, mindig emeli a termelt 
tej mennyiségét. A nyersfehérje by-pass része áthalad a bendőn, 
kikerüli a mikrobák fermentáló tevékenységét és az oltógyo-
morban, illetve a vékonybélben emésztődik, illetve szívódik fel, 
közvetlenül a tehén fehérjeszükségletét elégítve ki.
Ezért a laktáció első száz napja az gyakorlati szempontból, mely 
igényelheti a termelés oldaláról ezen anyagok etetését. Másrészt 
ez az időszak egybeesik az állatok újravemhesítésével is, amely-
ben a megfelelő védettségű takarmányadag etetése azért fontos, 
hogy elkerüljük a bendőben a túlzott ammónia felszabadulást, 
mely egyértelműen rontja a vemhesülési paramétereket.
A védett fehérjék etetésén kívül próbálkozunk új utak keresésé-
vel, melyek hasonló eredményt produkálnak, de a már említett 
költséghatékony takarmányozás elveinek is jobban megfelelnek. 
Növényi hatóanyagokat használunk az olcsó fehérjeforrások vé-
dettségének emeléséhez.

A tejelő állatok fehérje ellátásáról – másképp

Éliás Dávid
szm. vezető szaktanácsadó

     Bonafarm - Bábolna Takarmány Kft.

Fito-MEGOLDÁS

Eszenciális olajok / növények szinergiája a tejelő teheneknek

 Ízfokozás 
 Nyáltermelés

1

Optimalizáció a bendőben:                                                                 
 CH4,  NH3  

2Tejtermelés 
növelése 

3

Fito-megoldás
Eszenciális olajok/növények szinergiája a tejelő teheneknek
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Az eljárás nem újdonság és nem forradalmi, legalábbis a gyógy-
növények alkalmazásával a takarmányozásban. A védett fehér-
jék csökkentésére, kiváltására egy adott receptúrában viszont 
igen. Az elterjedtsége és a téma ismertsége szakmai körökben 
viszont még nincs a kívánatos szinten. 
Az illóolajok, alkaloidák már évszázadok óta ismertek az élel-
miszer szektorban. A takarmányozásban is több évtizede hasz-
náljuk a gyógynövény kivonatokat. A különbség, hogy ma már 
iparszerűleg, a legújabb kutatási eredményeket felhasználva 
gyűjtik be az egész világról a megfelelő növényfajokat. Sze-
lektálják őket a kívánatos hatóanyagtartalom alapján és a leg-
magasabb koncentrációt eredményező vonalakat termesztik. A 
gyógynövény kivonatok egymással szinergista hatásban vannak. 
Természetesen ez megint egy sokrétű kutatás feladata, hogy 
megtalálják a legjobb kombinációt egyes kérdésekre. A szinergia 
azt is jelenti, hogy kisebb adagokat lehet alkalmazni a megfelelő 
kombinációban mint egyenként, illetve a hatásuk is kifejezet-
tebb és erőteljesebb az anyagoknak. 
A szarvasmarhánál a komplex mechanizmusban az első fontos 
tényező az ízhatás fokozása, ezáltal növelhető a takarmányfel-
vétel. Másrészt fontos a nyálképzés, a kérődzés serkentése, mert 
ez a természetes módja a bendő pufferelésének. Harmadszor 
említhető az emésztési folyamatokat modifikáló hatás mind a 
fehérje, mind a keményítő oldalon. Összességében az alkaloidák 
alkalmazása nem újszerű, viszont a modern takarmányozásban 
nagyon is időszerű, egyre nő az ezzel foglalkozó cégek, additív 
gyártók, illetve termékeik száma a piacon.
 Az anyag működése komplex és hosszú távú hatást gyakorol 
a teljes bendőemésztésre. A nyáltermelés serkentése révén tö-
rekszik egy stabil természetes módon is pufferelt, jól működő 
fermentor kialakítására. Az ízletességet fokozó összetevőivel a 
hatóanyag serkenti az étvágyat, növeli a takarmányfelvételt.
A következő lépés az emésztési folyamatok modifikálása a ben-
dőben, a cél pedig a veszteségek csökkentése a fermentáció 
folyamán. A fehérjék emésztését tanninok és szaponinok alkal-
mazásával lassítják és gátolják. Esszenciális olajok és a tannin 
közvetlenül gátolja a fehérjék bendőbeli emésztését, növelve 
ezáltal a by-pass fehérje mennyiséget. Gyakorlati szempontból 
ez azt eredményezheti, hogy csökkenthető a takarmányadagban 
a drágább és magasabb védett fehérje tartalmú komponensek 
aránya anélkül, hogy ez rontaná az adag hatékonyságát. Más-
részt a két vegyületcsoport együttesen csökkenti a bendőfolya-
dék proteolitikus aktivitását, lassítja a fehérjebontást, mérhetően 
csökken a felszabaduló ammónia mennyisége.

A fehérjék és a keményítő lebontása a bendőben a mikroorganiz-
musok által párhuzamosan történik. A fermentáció során a fehér-
jékből először aminosavak keletkeznek. Az aminosavak további 
bontásából képződik ammónia, mely részben a mikrobák által 
felhasználható N-forrásként, más feleslegben lévő része pedig 
veszteségként eltávozik a szervezetből. Ennek a mennyiségét 
ha tudjuk csökkenteni, az egyrészt a veszteségeket csökkenti, 
másrészt több, értékesebb szubsztrát tud képződni az emész-
tési folyamatokban, ami a termelés emelkedését jelentheti. A 
szénhidrátok bontása során metán szabadul fel. Ha a bendőbeli 
folyamatokat lassítjuk, ugyancsak csökken a termelődő metán 
mennyisége, a tápcsatorna további részeiben az enzimes bontás 
révén a keményítő pedig hasznosul. A végeredmény ugyanaz, 
mint a karbamid esetében.
A költségcsökkentés lehetősége abban rejlik, hogy a magasabb 
védett fehérje hányadú komponensek csökkenthetőek az ada-
gon belül (általában ezek a komponensek a költségesebbek), az 
előbb leírt kedvező folyamatok miatt pedig mindez nem jár a 
termelés csökkenésével, sőt inkább a hozam növekedésének ad-
juk meg az esélyét. A BONAFARM-Bábolna Takarmány Kft. 
porfóliójában létrehoztunk egy Herbárium nevű termékcsaládot, 
ebben a gyógynövény kivonatokat tartalmazó termékeket fej-
lesztjük és forgalmazzuk. A fehérjeellátás kérdésén kívül ren-
delkezünk megfelelő termékekkel a borjú és növendék felneve-
lésre, a hízómarha takarmányozás kiegészítésére, az anyagcsere 
folyamatok támogatásával a májvédelemre is.
A költségcsökkenés mértéke nem uniformizálható, minden 

üzemben saját, specifikus önköltségei vannak a tömegtakar-
mányoknak és a vásárolt anyagok beszerzési árai is egyediek. 
Leginkább attól függ a megtakarítás mértéke, hogy a kiindulási 
receptúra milyen alapanyagokat tartalmaz. Egy magasabb érté-
kű, ezzel együtt a hagyományos felfogás szerint összeállított (pl. 
védett fehérjéket is a kellő mértékben tartalmazó) receptúrában 
a megtakarítás nagyobb mértékű lehet, eléri az 50-100 Ft-ot is 
az eddigi tapasztalataim alapján a napi takarmányozási költsé-
gekből.
Takarmányozási szempontból nem kerülhető meg a kérdés, az 
állati igények ismertek. A termékek ésszerű használatára bízta-
tok mindenkit, azzal együtt, hogy a termelés növelésének meg 
kell találni minden telepen az optimumát, a költség és hozam 
összefüggéseket minden esetben figyelemmel kell kísérni. Meg-
felelő telepi háttér (technológia, menedzsment, jó minőségű 
tömegtakarmányok) megléte esetén a várt hatás nem marad el. 
Azonban a sikerhez vezető utat mindenkinek saját magának, a 
leghatékonyabb költségfelhasználás mellett kell megtalálnia. 
Cégünk ehhez ajánl megfelelő alternatívát: A magas termelés 
lehetőségét, egy egészséges és gazdaságosan termelő állomány 
kialakításával.
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A silóbontást követően, levegővel érintkezve a szilázs könnyen 
romlásnak indul, melyet a betárolt növények felületén megte-
lepedő káros mikroorganizmusok (élesztő- és penészgombák, 
valamint az aerob ecetsavtermelő baktériumok) felszaporodása 
okoz. Oxigén jelenlétében az említett mikroorganizmusok a szi-
lázsban táplálóanyag-veszteséget okoznak, valamint ecetsavat, 
alkoholokat, mikotoxinokat is termelnek. A szilázsokban felsza-
porodó káros mikroorganizmusok ellen az aerob romlás megelő-
zésére kell a hangsúlyt fektetni.
A szemlecikk célja a káros mikroorganizmusok elleni védekezé-
si lehetőségek összefoglalása.

Fertőzési források kiküszöbölése
A romlási folyamatokért felelős mikroorganizmusok számos 
forráson keresztül fertőzhetik a szilázsokat. A növények fe-
lületén, az un. epifita flórában található mikroorganizmusok 
aerob körülmények között már a szántóföldön gyorsan szapo-
rodásnak indulnak, és tovább szaporodnak a rosszul taposott 
silóban vagy a nyitott silófalban. Az erjedés első szakaszában 
a heterofermentatív tejsavtermelő baktériumok mellett a koli-
aerogenes csoportba tartozó baktériumok felszaporodásának 
kedveznek a körülmények. Ezen baktériumok elsősorban ecet-
savat termelnek. Bár a csoport tagjai csak 4,3-4,5 pH-értéknél 
fejezik be tevékenységüket, a náluk gyorsabban szaporodó tej-
savbaktériumok már magasabb kémhatásnál képesek korlátozni 
szaporodásukat. Az erjedésből történő gyors kiszorulásuk mér-
sékli a silózás veszteségét, továbbá az ecetsavhányad csökkené-
se miatt javul a szilázs minősége. 
Az anaerob fázisban a káros másodlagos erjedési folyama-
tokért elsősorban a vajsavbaktériumok tehetők felelőssé. A 
Closztridiumokat a kémhatás kritikus pH-szint alá történő gyors 
leszorításával és a vízaktivitás-viszonyok szabályozásával (fony-
nyasztással) lehet az erjesztésből kirekeszteni. 
A szántóföldön a kukoricanövény felületén felhalmozódhatnak 
a penészgombák (többek között Fusarium gombafajok), továbbá 
az élesztőgombák is (a Saccharomyces fajok stb.). Szaporodá-
suknak kedvez a párás meleg időjárás. A Fusarium- és élesztő-
gombák együttesen, a silóbontást követően bontják le a szilázs 
szénhidrátjait és a tejsavat. A levegő hatására bontják a tejsavat 
és fokozzák az aerob romlás mértékét a szilázsban. Szaporo-
dásuk másik káros következménye a mikotoxinok megjelené-
se (penészgombáktól) és a magas alkohol (elsősorban etanol) 
tartalom (élesztőgombáktól). Az élesztőgombák elszaporodása 
a fertőzött szilázs felmelegedéséhez vezet. A bomlási folyamat 
következtében a szilázs pH-ja emelkedik, amely lehetővé teszi a 
rothasztó baktériumok működését is. 
Földszennyeződéssel kerülnek be a szilázsba az aerob bacilu-
sok, melyek az erjedés kezdetén vagy a rosszul lezárt silóban 
tovább tudnak szaporodni. A talaj eredetű Mikrococcusok és 

Sarcinák szintén károsak, mert az egészségre káros vegyületeket 
állítanak elő és csökkentik a szilázs erjeszthető szénhidrátkész-
letét. A talajban élő mikrooganizmusok közül idén az anaerob 
Clostridiumok okozzák a legnagyobb problémát.
A talajban élő mikroorganizmusok között megtalálhatók un. ob-
ligát (feltétlen) kórokozó fajok. Ezek az erjedés során nem játsza-
nak jelentős szerepet, de az etetést követően az állat szervezeté-
ben elszaporodva megbetegedést okozhatnak. Továbbá léteznek 
olyan fakultatív (feltételesen) patogén (kórokozó) törzsek, me-
lyek jelen vannak a gazdaszervezetben (légutakban, emésztőcsa-
torna nyálkahártyájában), de csak akkor idéznek elő megbetege-
dést, ha az állat ellenállóképessége valamilyen okból kifolyólag 
lecsökkent. A Clostridium perfringens D, C és B típusok fakul-
tatív patogén baktériumok, a bélcsatornában tömegesen elszapo-
rodva enterotoxinokat termelnek (enterotoxémiát okozva), me-
lyek általában un. necrotikus enteritist (elhalásos bélgyulladást, 
bélvérzést stb.) eredményeznek. A Clostridium haemolyticum 
szintén talajban élő kórokozó baktérium, mely a májban kezd a 
spórából kicsírázni, és itt kezdi el vérsejtoldó hatását kifejteni. 
Következmények: sötétvörös vizelet-vérfestékvizelés, kiterjedt 
belső vérzések, lázas állapot. A betegség lefolyása gyors, az álla-
tok általában egy-két nap alatt elhullanak. Azokban az országok-
ban, ahol nagyobb gyakorisággal fordul elő, vakcináznak ellene. 
A Clostridium perfringens a gázgangréna kialakulását is előidéz-
heti a földdel szennyezett sebekből kiindulva. Az emberi sebfer-
tőzéshez társuló gázödémát viszont a Clostridium perfringens A 
törzs okozza. Ekkor gyakran van jelen a Clostridium septicum 
és a Clostridium histolyticum is, amelyek önmagukban kevéssé 
patogének. Az ember elhalásos bélgyulladásáért a Clostridium 
perfringens C a felelős. Ezek spórái különösen ellenállók magas 
hőmérékséleten! A Clostridium tetani baktérium sebekbe jutva 
halálos kimenetelű merevgörcsöt idézhet elő állatokban és em-
berben egyaránt. A Clostridium tetani spórái a talaj felső rétegé-
ben mindenütt megtalálhatók. 

A takarmányokban előforduló 
káros mikroorganizmusok

Nagy Zita1, Orosz Szilvia2, Kölber Mária1

1Fitolab Kft. 
2egyetemi docens, Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék
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Takarmánnyal az állatok bélcsatornájába kerülve a spórák ki-
csíráznak, elszaporodnak és a bélsárral ürülnek. A fertőzött ál-
latok bélsarában ezért sok tetanusbacilus mutatható ki. A gaz-
dasági állatok közül a lovak veszélyeztetettek elsősorban, de 
más állatokban is kialakulhat a fertőzés. Ennek következtében 
a trágyázott mezőgazdasági területen különösen sok spórát lehet 
találni a talajban. A Clostridium botulinum okozta botulizmust 
(izomrenyheség, bénulás) a baktérium által termelt toxin váltja 
ki. A Clostridium botulinum nem a szervezetben, hanem a termé-
szetben, például talajban, alacsony vízállású tavakban anaerob 
körülmények között szaporodik el. Toxint 20°C környezeti hő-
mérséklet felett termel, nyáron. Tömeges toxintermelés rosszul 
silózott tömegtakarmányokban és nedves, befülledt szénában 
is bekövetkezhet. Szemes termények tárolásakor a belekerült 
rágcsálók és madarak hulláiban termelődő botulinus-toxin lehet 
veszélyes. A fertőzött állatok hulláin megtelepedő légyálcák a 
toxin közvetítői lehetnek. Ebben az esetben tulajdonképpen 
mérgezésről és nem fertőző betegségről van szó, mégis járvány-
szerűen, nagy számban jelenhet meg. Szarvasmarha esetében 
baromfitrágyával kezelt talajon való legeltetéskor figyelték meg 
előfordulását.
Az élesztők a fonnyasztás alatt szaporodnak fel, továbbá a ta-
lajszennyeződés (többek között a gépi rendkezelés) is hozzá-
járul az élesztők számának növekedéséhez. A talaj ugyanis az 
élesztőfajok komplett tárháza, ahonnan azok könnyen átvihetők 
a besilózott növényre. Az élesztők nem kórokozó mikroorga-
nizmusok, de az alkoholosan erjedt szilázs miatt csökkenthet a 
szárazanyag-felvétel, és állományszintű hasmenés is kialakulhat 
etetésekor. Kerülni kell az alacsony vágási magasságot, mert az 
növeli a földszennyeződés mértékét, amely a klosztridiumok, az 
élesztőgombák és penészgombák felszaporodását eredményez-
heti a silózás során.

Az aerob romlást befolyásoló tényezők
Az erjedést követően a szilázs cukortartalma befolyásolja az 
aerob romlást okozó élesztő- és penészgombák, valamint ecet-
savtermelő baktériumok felszaporodását, a nagyobb cukortar-
talom növeli az aerob romlás kockázatát. Megfelelő tömörítés, 
légmentes zárás esetében az anyag cukortartalmától függetlenül 
azonban előállítható stabil szilázs. A magasabb (30-35oC) kör-
nyezeti hőmérséklet fokozza az aerob romlást okozó mezofil 
mikroorganizmusok szaporodását. A kukoricából és a kalászos 
gabonából készült szilázsok általában jobban ki vannak téve a 
kitárolás utáni romlási folyamatoknak, mint a fűfélékből vagy 

pillangósokból készült szilázsok. Az alacsony pH önmagában 
még nem képes megelőzni az aerob mikroorganizmusok felsza-
porodását, mivel az élesztők igen alacsony (2,5-3 pH) kémhatás 
mellett is életképesek. A jól erjedt szilázsok gyakran jobban ki 
vannak téve a romlási folyamatoknak a felbontás után, mint a 
rosszul erjedtek. Az erjedés során keletkező káros anyagoknak 
ugyanis bizonyított az aerob stabilitást javító hatásuk (ecetsav, 
propionsav, vajsav) melyek a jobb minőségű erjedés során nem, 
vagy alig termelődnek. 
Silózási adalékanyagok hozzáadásával befolyásolhatjuk az erje-
dést és a bontás után bekövetkező romlási folyamatok mértékét.
Az aerob stabilitás javítása adalékanyagokkal

Megfelelő adalékanyagok alkalmazásával többféleképpen is be-
folyásolhatjuk az erjedést. Az adalékanyagok egy csoportjával 
a tejsavtermelő baktériumok működési feltételeit javítjuk, más 
adalékokkal viszont az erjesztés szempontjából káros mikroor-
ganizmusokat kívánjuk az erjedésből kizárni. Honig és mtsai. 
(1999) megállapították, hogy megfelelő silózási technológiával 
és adalékanyagok hozzáadásával fokozható a szilázs aerob sta-
bilitása.
A szilázs erjedőképességének javítását fokozhatjuk szénhidrát 
adalékanyagokkal, de szabályozható biológiai adalékanyagok-
kal is. Az erjedés mértékét befolyásolja a növény felületén lévő 
(általában 104 cfu/g) homofermentatív tejsavtermelő baktériu-
mok száma. A silózandó zöldtakarmányok ezen baktériumokkal 
történő oltása csökkenti az erjedési veszteségeket és javítja a 
szilázs minőségét. A biológiai tartósítószerek homofermentatív 
tejsavtermelő baktériumokat, enzimpreparátumot és szénhidrát 
adalékanyagot is tartalmaznak. Egyes tartósítószerekben talál-
ható propionsavtermelő baktériumszuszpenzió is. Az általuk ter-
melt propionsav erőteljes fungicid hatású, és javítja a szilázsok 
aerob stabilitását. A biológiai tartósítószerek tartalmazhatnak 
klostridiofágokat is, amelyek hatástalanítják a vajsavtermelő 
baktériumokat. 
Az erjedés szabályozható szelektív mikrobagátló anyagokkal 
is. A takarmányhoz adagolt savak erősen csökkentik a kémha-
tást, melyen csak a tejsavtermelő baktériumok tudnak működni. 
A tartósítás folyamán a sav a sejtnedvben disszociálva növeli 
annak hidrogénion koncentrációját, amely megakadályozza az 
élesztők és penészgombák szaporodását. Az erős fungicid hatású 
szerves savak (hangyasav, ecetsav, propionsav) hatékonyabbnak 
bizonyultak a szervetlen savaknál, mivel a disszociálatlan sav-
hányad passzív diffúzióval átjut a sejtmembránon, és a sejten 
belül disszociálva csökkenti annak pH-ját. 
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A leggyakrabban használt szerves sav a hangyasav, 
amely gátolja az enterobaktérium csoportba tartozó mik-
roorganizmusok szaporodását, de 4 pH-ig nem befolyá-
solja a tejsavtermelő baktériumok tevékenységét. A han-
gyasav nagyobb adagban kifejezetten klosztridiumölő 
hatású. Filya és munkatársai (2005) megállapították, 
hogy hangyasav alapú tartósítószerek fokozzák az ae-
rob stabilitást, az élesztő- és penészgombák gátlásával 
javítják az alacsony szárazanyag-tartalmú szilázsok ta-
karmányminőségét, valamint csökkentik a pH-t és CO2-
termelést.
Az élesztők szaporodását gátló ecetsavat ritkábban al-
kalmazzák silózási adalékként, mivel nagy disszociáci-
ós képességének köszönhetően a hangyasavnál nagyobb 
dózis szükséges belőle, valamint kedvezőtlen a takar-
mányfelvételt csökkentő hatása. 
A propionsav gyengébb sav a hangyasavnál, ezért a szi-
lázs pH-ját annál kisebb mértékben csökkenti. Fungicid 
hatásánál fogva gátolja az élesztő- és penészgombák 
felszaporodását, így az utóerjedés megelőzésére jól használható 
nem csak a szálastakarmány, de a szemes nedves kukorica tar-
tósításánál is. 
Különböző hatóanyagú adalékanyagok együttes használatával, 
keverék készítményekkel hatékonyabban fokozhatjuk a szilá-
zsok aerob stabilitását.
Davies és munkatársai (2005) számos vizsgálatot végeztek 
propionsavtermelő baktériumot, heterofermentatív tejsavter-
melő baktériumot, valamint homofermentatív baktériumot és 
sókat (szorbátot, szulfátokat, benzoátot) tartalmazó keverék 
készítményekkel. Az adalékanyagok eltérő hatást mutattak a 
fűszilázs aerob stabilitásának javításában. Filya és munkatársai 
(2005) megállapították, hogy a Propionibacterium acidipropioni 
az élesztőgombák szaporodását gátló tulajdonsága révén segí-
tette az aerob stabilitás kialakulását. Tiszta tenyészetben a P. 
acidipropioni (106 cfu/g zöld növényre juttatva) nagyobb meny-
nyiségű propion- és ecetsavat, valamint kevesebb CO2-t termelt 
és jelentősen csökkentette az élesztő- és penészgombák felsza-
porodását, mint a Lactobacillus plantarum vagy L. plantarum és 
P. acidipropionic összetevőjű készítmények. A L. plantarum és 
P. acidipropionic baktériumkészítmény nem befolyásolta a szi-
lázs aerob stabilitását. 
Nemrégiben a heterofermantatív Lactobacillus bruchneri tej-
savtermelő baktériumról megállapították, hogy javítja a szi-
lázs aerob stabilitását. A L. bruchneri egy heterofermentatív 
tejsavbaktérium, amely anaerob körülmények között a tejsavat 
ecetsavvá és 1,2-propándiollá bontja. Önmagában alkalmaz-
va károsan befolyásolja az erjedést, amely homofermentatív 
tejsavbaktériumok együttes alkalmazásával ellensúlyozható. 
Ruser és Kleiman (2005) szerint a L. bruchneri főleg a másod-
lagos erjedési folyamatokban bontja a tejsavat ecetsavvá és 1,2 
propándiollá. Ruser és Kleinmans (2005) megállapították, hogy 
a L. bruchneri, (5l/tonna) propionsav kezeléssel kiegészítve ja-
vította a fűszilázs aerob stabilitását. A kezeletlenhez képest a 
kezelt fűszilázs ecetsavtartalma jelentősen emelkedett, de nem 
eredményezett visszaesést a takarmányfelvételben és tejterme-
lésben. Bach és munkatársai (2005) megfigyelték, hogy a L. 
bruchneri-vel oltott szilázs hőmérsékleti csúcspontja, valamint 
a bontás után a penészgombák száma és aflatoxin-tartalma ala-
csonyabb volt a kezeletlenhez képest. A kezeletlen és kezelt 
szilázsok deoxinivalenol és zearalenon tartalma nem tért el je-

lentősen. A L. bruchneri termelhet eddig nem ismert, gombaölő 
tulajdonságú metabolitokat is. 
Magas tejsavtartalom nem feltétlenül eredményezi a szilázs ae-
rob stabilitását. Yimin és munkatársai (2002) megállapították, 
hogy a L. casei és L. plantarum segítette az erjedési folyama-
tokat az olaszperje alapanyagú szilázsban, de az élesztőgom-
bák felszaporodását és az aerob romlás mértékét nem csökken-
tették. L. casei és L. plantarum készítmények akadályozták a 
klosztridium és aerob baktériumok felszaporodását, de a kezelt 
szilázsban felszaporodott élesztőgombák a tejsav jelenlétét jól, a 
vajsavét pedig kevésbé tolerálták. Ezek az élesztőgombák az ala-
csony pH-n is tudtak szaporodni, valamint bontották a tejsavat, 
de élettevékenységeiket az alacsony vaj- és propionsav jelenlé-
te gátolta. A silóbontás után az élesztőgombák felszaporodása 
aerob romlást idéz elő. White és munkatársai (2002) azonban 
megállapították, hogy amikor a tejsavbaktérium-kultúrát kom-
binálták Na-benzoát és K-szorbát adalékkal (500 és 1000ppm), 
a keverék alkalmazásával a bontás után a szilázsban kevesebb 
CO2 keletkezett a kezeletlen vagy tejsavval kezelt szilázshoz 
képest. A keverék-adalékanyaggal kezelt szilázs pH-ja kevésbé 
emelkedett a kontrollhoz és a csak tejsavval kezelt szilázshoz 
képest (nyolc nappal a bontás után). A keverék nem befolyásolta 
károsan a szilázs táplálóanyag-tartalmát, valamint megvédte azt 
a bontás utáni emészthetőség-csökkenéstől.
Howard és munkatársai (2005) vizsgálták a 372 g/kg száraz-
anyag-tartalomra fonnyasztott perjéknél az egyes adalékanya-
goknak, pl. ammónium-tetraformiát sóknak (85%, 3 és 6ml/
kg); a L. plantarumnak, a L. plantarum Na-benzoáttal vagy 
K-szorbáttal kevert változatának és egyes élelmiszeripari sók-
nak (Na-benzoát, K-szorbát) hatásait. Megállapították, hogy a 
magas hangyasav-tartalmú készítmények segítették legjobban 
az erjedést és javították a szilázs aerob stabilitását. 
Megállapítható, hogy az adalékanyagokkal külön-külön, de 
együtt, egymás hatását fokozva, javítható a szilázsok aerob sta-
bilitása. Elsősorban a szilázsok aerob romlásának megelőzésre 
kell a hangsúlyt fektetni. A betakarítás módja, a silózás és a ta-
karmányok tárolása, a szilázsok adalékanyaggal való kezelése 
egyaránt fontos tényező a mikroorganizmusok felszaporodásá-
nak megelőzésében. Kedvező körülmények között a silózás ösz-
szes vesztesége a közepesen erjeszthető takarmányok esetében 
11%, a nehezen erjeszthető takarmányok esetében pedig 15% 
alá szorítható.

Hazai szerzőink
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Valódi áttörés a nagy teljesítményű 
szarvasmarhafajták anyagcsere és 
szaporodásbiológiai zavarainak kezelésében

Jelentősen megnő a frissen ellett tehenek étvágya és szárazanyag felvétele.

Már a fogadó- és a nagytejű csoportban javul az energiastátusz. 

Javul az általános kondíció, csökken a ketózis veszélye.

Kedvezőbb egészségügyi státusz.

Megnő a fehérjeszintézis, ami a magas vérplazma IGF-I szintre és 

az inzulinszerű hatások normalizálódására vezethető vissza.

Stabilizálódik, illetve növekszik a tejfehérje %.

Meghatározó mértékben nő az összes termelt tej mennyisége.

SZAPORODÁS- 
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Forgalmazza: 
ARRAVIS Kft. • H-4024 Debrecen, Piac u. 68 • Tel.: (20) 312-9655  
E-mail: info@arravis.hu • www.arravis.hu • Nyugat-Magyarország: (20) 263-8283 
Dél-Magyarország: (20) 324-4101 • Kelet-Magyarország: (20) 468-9810
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

Telefon: 34/557-050 Fax: 34/557-060
info@btakipar.hu • www.babolnatakarmany.hu

HerbáriumHerbárium
A növényvilág erejével!

• HERBÁRIUM
MILKY

BORJÚ TEJPÓTLÓ ÉS
TEJ KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

• HERBÁRIUM BORJÚ
TAKARMÁNY

TAKARMÁNYKEVERÉK

• HERBÁRIUM ALFA
BORJÚ INDÍTÓ/NEVELŐ KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM BÉTA
NÖVENDÉK MARHA KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM GAMMA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM DELTA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX

PUFFER, NIACIN, BIOTIN, XTRACT ÉS
ÉLŐÉLESZTŐ KIEGÉSZÍTÉSSEL

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

Termékeinkkel kapcsolatban
keresse szaktanácsadóinkat:

Éliás Dávid (20/468-6076)
Kollár Sándor (20/468-6086)

Schlosser István (20/444-3787)
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