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Bevezetés 
 
 A tej eredeti rendeltetése az újszülött állat táplálása. A szarvasmarha azonban a borjú 
igényinél sokkal több tejet termel, ezért a tej jelentős részét már régóta emberi táplálkozásra 
és élelmiszeripari célokra is felhasználják. A tehéntej az emberiség egyik legfontosabb 
élelmiszere. Azzá teszi kedvező összetétele, mert a tej megfelelő arányban és könnyen 
emészthető formában tartalmazza a táplálkozáshoz szükséges anyagokat. A tej különféle 
termékekké (sajt, túró, vaj, joghurt, kefir, stb.) feldolgozva is tápláló élelmiszer.  
 
 A tej azonban igen könnyen szennyeződik és gyorsan megromlik. Amilyen kiváló táplálék 
a tiszta, friss tej, olyan veszélyes a fogyasztó egészségére a tisztátalanul termelt és kezelt tej, 
mert gyakran betegségeket okozó baktériumokat is tartalmazhat. A tej higiénikus termelése és 
kezelése elsősorban közegészségügyi érdek, de alapvető érdeke a gazdának is. A rossz 
minőségű tej nem forgalmazható, alkalmatlan tejtermékek előállítására, azaz értéktelen.       
 
 Kiadványunk célja, hogy a tejtermelő gazdáknak alapvető ismereteket adjunk a 
tejképződés élettani folyamatairól, a tej összetételéről és tulajdonságairól. Áttekintsük a 
tejhozamot és az összetételt befolyásoló legfontosabb tényezőket, továbbá ráirányítsuk a 
figyelmet a higiénikus tejtermelés és tejkezelés módszereire. Különösen fontosnak tartjuk ez 
utóbbiak tanulmányozását, mert az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal a nyers tej 
minőségével szemben támasztott követelmények szigorodtak. Ezek a követelmények, amelyek a 
tejtermelés jövedelmezőségét döntően befolyásolják, a szakszerű tejnyerésre és tejkezelésre 
vonatkozó ismeretek birtokában és azok következetes alkalmazásával azonban teljesíthetők.     
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1. A tejképződés élettani alapjai 
 
1.1. A tőgy felépítése 
 
 A tőgy az emlős állatok tejmirigye, amely szerkezetében és funkciójában szoros 
rokonságot mutat a verejtékmirigyekkel. A tehén tőgye a has alján, a köldöktájtól a 
szeméremtájig húzódva a hátulsó végtagok között helyezkedik el. A kétoldali részarányos 
szerven egy hosszanti barázda vonul végig. A kívülről is láthatóan két félre különülő szervet 
egy belső kötőszöveti lemez osztja ketté. Mindegyik tőgyfelet egy keresztirányú lemez 
további két félre oszt úgy, hogy végeredményként négy tőgynegyed alakul ki (1. ábra).   
 
 
   
 

 
1. ábra. A tőgy és a tőgynegyedek 

(1. a tőgynegyedek, 2. a tőgybimbók) 
 

 
 
A tőgynegyedek egymástól függetlenül működnek, teljes elkülönültségüket jelzi a négy 
tőgybimbó is. A tőgy mérete és alakja a tehén fajtájától, korától és a laktációs periódustól 
függően változhat. 
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 A tőgyszövet fő részét a mirigyállomány alkotja, amelynek szerkezete „szőlőfürthöz” 
hasonló. A tőgy szöveti felépítését a 2. ábra vázolja. 

 
 

 
 

2. ábra. A tőgyszövet szerkezete 
(1. mirigy-végkamra, 2. tejcsatorna, 3. tejmedence, 4. bimbóalap, 5. bimbómedence, 6. bimbócsatorna) 

 
 

A mirigy-végkamrák (alveolusok) lebenykéket alkotnak. Az alveolusokból (1) tejcsatornák 
(2) erednek, amelyek nagyobb méretű tejutakba, majd a tejmedencébe (3) torkollanak. A 
tejmedence folytatását a bimbómedence (5) és a bimbócsatorna (6) képezi. A tőgybimbó alsó 
végén záróizom található, amely összehúzódásával elzárja a bimbócsatornát, és így 
megakadályozza a tej kifolyását. Az alveolusokat, amelyek száma a tehén tőgyében kb. 20-
100 milliárd, sűrű ér-, ideg- és nyirokhálózat, továbbá összehúzódásra képes sejtek, az ún. 
kosársejtek veszik körül (3. ábra). 
 

 
 

3. ábra. A mirigy-végkamra (az alveolus) felépítése 
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1.2. A tejképződés 
 

 Az alvolusok belső falán elhelyezkedő sejtek a vérből átvett alapanyagokból állítják elő a 
tej alkotórészeit, a tejzsírt, a tejfehérjét és a tejcukrot. A tej ásványi sói, vitaminjai és bizonyos 
fehérjéi közvetlenül a vérből származnak. A bő vérellátás fontosságát bizonyítja, hogy 1 liter 
tej képződéséhez 400-500 liter vérnek kell a tőgyön keresztüláramolnia. Ez azt is jelenti, hogy 
egy 550-600 kg súlyú, napi 30 liter tejet termelő tehén teljes vérmennyisége 4-5 percenként 
áthalad a tőgyön. 
  A fejések közötti időben folyamatosan képződő tej először az alveolusokat tölti meg, 
majd egyre nagyobb hányada jut át a tőgy tároló rendszerébe. Nagy tejhozamú teheneknél a 
fejés előtt a tej 1/3-a, 2/5-e található a tejmedencében. A tej a tőgy telítődésekor egyre 
nagyobb nyomást gyakorol a tejtermelő sejtekre és a tejutak falában lévő idegvégződésekre. 
Ezért részben a tejnyomás következtében, részben hormonális hatásra a tejelválasztás 
csökken, majd átmenetileg meg is szűnik. Csak akkor indulhat meg újra, ha a tej a tejutakból 
kiürül, és a tejtermelő sejtekre ható nyomás megszűnik. 
 
1.3. A tejleadás  
 
 A tejleadás a borjú szopásakor vagy fejéskor összetett idegi- és hormonális hatásra 
következik be, amelynek főbb szakai a következők. 
 

a) A külső, környezeti ingerek felvétele (pl.: a fejő meglátása, a fejőgép hangja, a 
tőgy mosása, masszálása). 

b) Az ingerek a gerincvelői idegpályákon keresztül eljutnak az agyba. Az ingerület az 
agyfüggelékben kiváltja az oxitocin nevű hormon véráramba jutását. 

c) A tejutak kitágulnak, a tej a tejmedencébe ömlik. 
d) Az oxitocin a vér útján a tőgybe jut. 
e) Az oxitocin hatására az alveolusokat körülvevő kosársejtek összehúzódnak, a tejet 

a tejmedencébe préselik, ahonnan az kifejhető. 
 
A tejleadás folyamatát a 4. ábra foglalja össze. 
   

 
 

4. ábra. A tejleadás idegi- és hormonális szabályozása 
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 Az oxitocin az állat szervezetében 7-8 perc alatt lebomlik, ezért a fejést úgy kell 
ütemezni, hogy az még az oxitocin lebomlása előtt befejeződjön. Ellenkező esetben a tehén a 
tejet visszatartja, a kifejés nem lesz maradéktalan. Megszűnik a tejleadás akkor is, ha a 
tehenet zavaró, szokatlan inger éri (pl.: ütés, rúgás, kiabálás, hideg víz, stb,), mert ilyenkor 
egy másik hormon, adrenalin (a „stressz-hormon”) képződik, amely az oxitocint 
hatástalanítja. Ha a tehenet a fejésre nem a helyes módon és sorrendben készítik elő, az 
„oxitocin-mozgósítás” csökken. Az állat a tejet ilyen esetben visszatartja, a teljes mennyiség 
nem lesz kifejhető. A tejleadást jellemző élettani sajátosságok arra hívják fel a figyelmet, 
hogy a fejést mindig gondosan, körültekintően kell elvégezni.  
 
 
2. A tej fogalma, összetétele és legfontosabb tulajdonságai 
 
2.1. A tej fogalma 
 
 A tudományos megfogalmazás szerint a tej a nőivarú emlős állatok tejmirigye által 
kiválasztott biológiai folyadék, amely az újszülött állatok első tápláléka. Élelmezési 
szempontból a tej az emberi táplálékul szolgáló, különböző eredetű tejféleségek összességét 
jelenti, mint például tehéntej, juhtej, kecsketej, stb. A mindennapi gyakorlatban tejen csak a 
tehéntejet értjük, a többi tejféleség esetében a megnevezésben az állatfaj nevét is fel kell 
tüntetni. Ebben az értelemben fogalmaz a Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 számú, „Tej és 
tejtermékek” című előírása is. „A termelői nyers tej olyan termék, amelyet egy vagy több 
tehéntől, juhtól vagy kecskétől rendszeres, teljes kifejéssel nyernek, amelyet nem melegítettek 
40 °C hőmérséklet fölé vagy nem részesítettek ezzel egyenértékű kezelésben, továbbá amelyből 
semmit sem vontak el, és amelyhez semmit sem adtak hozzá.” 
 
2.2. A tej összetétele 

  
 A tej táplálkozás-élettani minőségét, feldolgozhatóságát és egyes tulajdonságait jelentős 
mértékben az összetétel határozza meg. Az állati eredetű tejek fehérje összetételük alapján két 
nagy csoportra oszthatók, a kazein- és az albumintejekre. A kazein típusú tejek a fehérjék 
nagyobb részét kazein formájában tartalmazzák, ilyen a kérődző állatok teje (tehén, juh, 
kecske, stb.). Az albumintejet ezzel szemben a viszonylag magasabb albumin- és globulin 
fehérjetartalom jellemzi. Albumintejet adnak az egypatás állatok, például a ló és a szamár. Az 
anyatej az albumintejek csoportjába tartozik. Néhány kazein- és albumintej átlagos 
összetételéről az 1.táblázat ad tájékoztatást.   
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1.táblázat 
 

Néhány kazein- és albumintej átlagos összetétele 
 

A tejalkotórészek mennyisége, % 
fehérje 

 
Megnevezés víz száraz- 

anyag 
zsír 

összes 
fehérje

kazein savó- 
fehérje 

 
tejcukor 

ásványi 
sók 

Kazeintejek 
Tehén 87,40 12,50 3,80 3,30 2,70 0,60 4,70 0,80 
Juh 80,65 19,35 8,20 5,35 4,30 1,05 4,90 0,90 
Kecske 86,85 13,15 4,00 3,60 2,60 1,00 4,50 0,85 
Bivaly 80,95 19,05 7,90 5,90 5,35 0,55 4,50 0,75 

Albumintejek 
Ló 90,15 9,85 0,60 2,15 1,30 0,85 6,75 0,35 
Szamár 90,95 9,05 1,15 1,50 0,90 0,60 6,00 0,40 
Anyatej 87,65 12,35 4,50 1,30 0,80 0,50 6,30 0,25 

 
 A tej legnagyobb arányú komponense a víz, amelyben finom eloszlásban és oldott 
formában találhatók a tejalkotórészek. Ez utóbbiak összességét a tej szárazanyagának, a 
szárazanyag zsírtartalommal csökkentett hányadát pedig zsírmentes szárazanyagnak 
nevezzük. A szárazanyagban nagyobb mennyiségben lévő tejzsír, tejfehérjék és a tejcukor a 
fő alkotórészek, míg az ún. „mellékalkotók” (ásványi sók, vitaminok, enzimek, stb.) 
rendszerint kis koncentrációban vagy nyomokban találhatók a tejben. 
 
A víz 
 
 A legnagyobb részarányt képviselő víz a tejcukor, a vízoldható ásványi sók és vitaminok 
oldószere, továbbá hordozó közege a finom eloszlású zsírnak és fehérjerészecskéknek. 
 
A tejzsír 
 
 A zsír a tejben apró, szabad szemmel nem látható, átlagosan 3-4 mikrométer átmérőjű 
golyócskák formájában van jelen, amelyeket többrétegű burok, közöttük vékony fehérjeburok 
vesz körül. Ez a fehérjeburok akadályozza meg a zsírgolyók összetapadását. A zsír a tej 
legkönnyebb alkotóeleme, ezért állás közben a tej felszíne felé törekszik, azaz a tej 
felfölöződik. 
 
A tejfehérje 
 
 A tejfehérjék igen fontos, az emberi szervezet számára jól emészthető tápanyagok. A 
tejfehérjéknek két fő alkotórésze van, a kazein- és a savófehérjék. A kettő átlagos aránya a 
tehéntejben 80:20, azaz 1 rész tejfehérje 80%-a kazein, 20%-a savófehérje. A hagyományos 
sajtgyártás során csak a kazeint nyerik ki, ez képezi annak fő anyagát. A savófehérjék - a neve 
is innen ered - a savóban maradnak. A savót magas fehérjetartalma miatt élelmiszerek és 
élelmiszer adalékanyagok előállítására, valamint takarmányozási célra is felhasználják. 
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A tejcukor 
  
 A tejcukor, amely természetes formában csak a tejben található meg, a tej legállandóbb 
alkotórésze. A tejcukrot a tejbe került egyes baktériumok az ún. „tejsavbaktériumok” tejsavvá 
alakítják, ilyenkor a tej savanyú lesz és megalszik. A tej megfelelő hűtésével a mikrobák 
élettevékenysége lelassítható, a tej savanyodása megakadályozható. 
 
Az ásványi sók 
 
 Az ásványi anyagok a tejben nagyrészt sók formájában, kisebb részben a fehérjékbe 
épülve találhatók. Jelentős a tej kalcium-, foszfor-, magnézium- és káliumtartalma. 
 
Vitaminok, nyomanyagok 
 
 A tej az ember számára nélkülözhetetlen vitaminforrás. A különféle vitaminokon (A, B1, 
B6, C, D, E, K, stb.) kívül táplálkozás-élettani szempontból fontos szerves savakat, enzimeket 
és színezőanyagokat is tartalmaz a tej. A tejzsír, a vaj sárga színe a takarmányokkal felvett 
karotin nevű anyagtól származik.   
 
2.3. A tej tulajdonságai, jellemzői  
 

A jó minőségű tej termeléséhez ismernünk kell a tej legfontosabb tulajdonságait, 
jellemzőit, amelyek a következő csoportosításban foglalhatók össze: 

 
• érzékszervi tulajdonságok, 
• fizikai-kémiai tulajdonságok, 
• biológiai tulajdonságok, 
• higiéniai jellemzők. 

 
2.3.1. A tej érzékszervi tulajdonságai 
 
 A tej érzékszervi tulajdonságai határozzák meg a tej élvezeti értékét, azaz, hogy a tej 
mennyire jellegzetes ízű, szagú, színű és állományú. Az érzékszervi tulajdonságok gyakran 
hasznos tájékoztatást adnak a fejés és a tejkezelés tisztaságáról, higiéniájáról. Átvételre vagy 
közvetlen fogyasztásra csak a kifogástalan érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező tejet lehet 
felajánlani. 
 
A tej színe 
 
 A tej színe fehér vagy enyhén sárgásfehér. A fehér színt a tejfehérje, a sárgás árnyalatot a 
tejzsír által megkötött színezőanyagok adják. A kifölözött, zsírmentes tej kékesfehér. A tej 
rendellenes elszíneződése takarmányozási problémákra vagy baktériumok okozta fertőzésre 
vezethető vissza. 
 
A tej szaga 
 
 A tisztán fejt és lehűtött tej gyakorlatilag szagtalan. A tőgymeleg tej jellegzetes, a tehén 
bőrének kipárolgására emlékeztető tejszaga az istálló levegőjétől és a tejjel érintkező 
eszközöktől alakul ki. A tej az istállóban tárolva gyorsan idegen ízt és szagot vehet fel. A 
kifejezett, erős tejszag legtöbbször a hanyag fejés és a helytelen tejkezelés következménye. 
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A tej állománya 
 
 A tej állománya a zsírtartalomtól függően hidegen a víznél kissé sűrűbben, meleg 
állapotban pedig a vízhez hasonlóan folyó. A tej üledéktől mentes, egynemű, a felfölöződött 
zsír keveréssel eloszlatható. Az állomány pelyhes, rögös, nyúlós elváltozása a tőgy 
megbetegedésére vagy baktériumok jelenlétére enged következtetni. 
 
A tej íze 
 
 A tej enyhén édeskés, telt, tiszta ízű, ami elsősorban a tejcukortól és a tejzsírtól 
származik. A tej ízét befolyásolja a takarmányozás, az állatok egészségi állapota, a laktáció 
szakasza, a tejkezelés szakszerűsége és a tej baktériumtartalma. 
 
2.3.2. A tej fizikai és kémiai tulajdonságai 
 
 A tej fizikai és kémiai tulajdonságai az alkotórészek mennyiségétől, arányától és a tej 
higiéniai állapotától függnek. A fontosabb jellemzők a teljesség igénye nélkül a következők: 
 

•  sűrűség, 
•  fagyáspont, 
•  kémhatás. 

 
A tej sűrűsége 
 
 A tej sűrűségén egységnyi térfogatú, 20 °C hőmérsékletű tej, és egységnyi térfogatú 
ugyancsak 20 °C hőmérsékletű víz tömegének a hányadosát értjük. A természetes összetételű 
tej sűrűsége alkotórészeinek mennyiségétől és arányától függően 1,029 – 1,034 g/cm3 között 
változhat, vagyis 1 liter tej 29 – 34- grammal nehezebb, mint 1 liter víz. A tejkomponensek 
sűrűsége eltérő, amelyek jellemző értékeiről a 2.táblázat ad felvilágosítást. 
 
                                                                                                             2. táblázat 

A tejalkotórészek sűrűsége 
 

Tejalkotó Sűrűség, g/cm3

Tejzsír 0,93 
Tejfehérje 1,25-1,30 
Tejcukor 1,54 
Ásványi sók 2,3-2,4 

 
 Ha a tejalkotórészek mennyisége vagy aránya változik, úgy a tej sűrűsége is módosulni 
fog. A magasabb zsírtartalom csökkenti, a szárazanyag egyéb komponensi pedig növelik a tej 
sűrűségét. A tej kifölözése esetén a sűrűség emelkedése, vizezéskor csökkenése tapasztalható. 
 
A tej fagyáspontja 
 
 A fagyáspont a tej legállandóbb fizikai jellemzője, amely már igen kis mennyiségű víz 
hozzáadására is jól mérhetően változik. Az egészséges tehenektől származó elegytej (több 
tehén összekevert teje) a Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 számú, „Tej és tejtermékek” című 
előírása szerint –0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet kell, hogy legyen. 
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Amennyiben ez az érték a víz fagyáspontjához, a 0 °C-hoz közelít, akkor a tejet valószínűleg 
vizezték, hamisították. Ha például a tej fagyáspontja –0,515 °C, akkor a vizezés 1% mértékű. 
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az állatok egyedi tulajdonságai miatt szándékos 
vizezés nélkül is előfordulhat –0,520 °C-nál magasabb fagyáspont. Ez esetben a 
hamisítatlan tej fagyáspontját ellenőrzött körülmények között végzett mintavétellel és 
vizsgálattal, istállópróbával kell megállapítani. Az idegen víz tejbejutását a fejésre és a 
tejkezelésre vonatkozó szabályok betartásával egyszerűen el lehet kerülni. A fejéshez használt 
edényzetből (pl.: sajtár), a fejőkészülékből, a tejvezetékekből, a tárolóeszközökből a fejés 
megkezdése előtt az öblítővizet ki kell csurgatni, illetve le kell ereszteni. 
 
A tej kémhatása  
 
 A frissen fejt tej enyhén savas kémhatású, amelyet indikátorokkal vagy elektromos pH-
mérővel állapíthatunk meg. Ennek megfelelően a tej kémhatása megadható savfokban és pH-
értékkel. 
 A savfok a tej ún. „lúgkötő-képességének” a mérőszáma. Normál értéke az elegytejben 
6,0-7,2 °SH (SOXHLET-HENKEL savfok) között változik. A tej savfokát döntően a tejcukor 
baktériumok okozta bomlásából származó tejsav mennyisége, a savanyodás határozza meg, de 
befolyásolják a tej egyéb alkotórészei is, például a fehérje és az ásványi sók. A friss, 
egészséges egyedi tej (egy tehén teje) savfoka 7,2 °SH feletti is lehet, amelynek oka 
rendszerint az átlagosnál nagyobb fehérjetartalomra vezethető vissza. Elegytejnél a 7,2 °SH 
feletti, egyedi tejnél pedig a 7,6 °SH-ot meghaladó érték szinte mindig a tej savanyodását 
jelzi. Az ilyen tej fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan. Bizonyos esetekben, elsősorban 
az ásványi sók rendellenes összetétele vagy az alacsony fehérjetartalom miatt, a tej savfoka 
6,0 °SH alatti is lehet. Az ásványi sók összetétele többnyire a tőgygyulladás (masztitisz) 
következtében változik meg, de hasonló eltérést mutat az „öregfejős” tehén teje is. Az 
alacsony savfok oka lehet még a tej vizezése. Közvetlen fogyasztásra vagy ipari feldolgozásra 
az alacsony savfokú tej sem alkalmas. 
 A tej pH-értéke a tejben lévő hidrogén-ionok koncentrációjából határozható meg. 
Mérésére elektromos műszereket alkalmaznak. A jó minőségű tej pH-ja szűk tartományban 
6,60-6,75 között változik. A 6,50 alatti pH-érték a tej savanyodására utal.  
   
2.3.3. A tej biológiai tulajdonságai 
 
 A tej a vérből képződik (1. fejezet), ezért a frissen fejt tej sok tekintetben a vérhez 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek közül a tej baktérium-szaporodást gátló hatását 
emeljük ki. 
 A friss tej a benne található véreredetű anyagok miatt baktérium-szaporodást gátló 
képességet, baktericid hatást mutat. Ennek eredményeként a fejés után a tejben található 
mikrobák száma nem emelkedik, sőt csökkenhet is. Ez az időtartam 2-3 óra, ami 24-48 órára 
növelhető, ha a fejést tisztán végezték, és a tejet a lehető legrövidebb időn belül alacsony, 4-5 
°C hőmérsékletre hűtötték (4.3.3. pont). 
 
2.3.4. A tej higiéniai, mikrobiológiai jellemzői 
 
 A tej legfontosabb higiéniai, mikrobiológia jellemzői és egyben értékmérői, amelyek 
alapvetően meghatározzák a tej fogyaszthatóságát és ipari feldolgozhatóságát, a következők: 
 

• összcsíraszám, 
• szomatikus sejtszám, 
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• erjedést gátló tejidegen anyagok, 
• fizikai tisztaság. 

 
Az összcsíraszám 
 
 A tej összcsíraszáma - más elnevezéssel mikrobaszáma - a fejés és a tejkezelés 
tisztaságának, higiéniájának legpontosabb jelzője. A tej köbcentiméterenkénti (cm3) 
baktériumtartalma és a tejtermékek minősége között igen szoros az összefüggés. Magas 
csíraszámú tejből jó minőségű termék nem gyártható. A fejés és a tejkezelés folyamán olyan 
módszereket kell alkalmazni, hogy a baktériumok száma a tejben a lehető legkevesebb 
legyen.   
 A baktériumok szabad szemmel nem, csak mikroszkóppal, kb. 1.000-szeres nagyításban 
látható egysejtű élőlények. A környezetünkben úgyszólván mindenhol, a levegőben, a vízben, 
az élelmiszerekben, a talajban, a takarmányokban, a bélsárban megtalálhatók. 
Közegészségügyi szempontból két fő csoportra oszthatók: kórokozó (patogén) és nem 
kórokozó (szaprofita) baktériumok. A patogén baktériumok az emberben és az állatokban 
betegségeket idéznek elő. A nem kórokozók egészségügyi tekintetben veszélytelenek, 
azonban sok esetben nem kívánatos változásokat okoznak, például a tej megsavanyodását. 
Ezek a baktériumok azonban megfelelő módon kiválogatva hasznos tevékenységre is 
foghatók. A sajtok érése, a joghurt savanykás íze a baktériumok munkájának eredménye. A 
tudomány napjainkban több, mint 100.000 baktériumfajt ismer. 
 A baktériumok csoportosítása alakjuk szerint is történhet, amelyet az 5. ábra szemléltet.    

 
 

 
 

5. ábra. Különböző baktériumalakok   
 
A gömb alakú baktériumok a „kokkuszok”, a pálca alakúak a „bacilusok”. Mikroszkóppal 
megfigyelve, mint ahogy az 5. ábrán is látható, szőlőfürtszerű halmazokat, láncokat, csomókat 
képeznek. Egyes baktériumfajok mozgásszervekkel is rendelkeznek (csillók, ostor), 
amelyekkel az őket körülvevő közegben mozogni képesek. A baktériumok osztódással 
szaporodó élőlények. Megfelelő körülmények között (tápanyag, hőmérséklet, kémhatás, stb.) 
sok baktériumfaj minden 20 percben képes megduplázódni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen 
baktériumsejt 12 óra alatt potenciálisan több, mint 68 milliárd sejtre osztódhat. A tőgymeleg 
tej a baktériumok kitűnő táptalaja, benne minden olyan anyag megtalálható, amely 
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szaporodásukhoz szükséges. A tejben lévő baktériumok szaporodását és ezzel párhuzamosan 
a tej megsavanyodását hűtéssel lehet megakadályozni. 
  
 A tejet fertőző baktériumok döntő többsége a környezetből származik. A legfontosabb 
források a tőgy és a tőgybimbó felülete, a tejbe került szennyező anyagok (por, bélsár, alom), 
a tejjel a fejés és a tejkezelés során érintkező eszközök (fejősajtár, fejőgép, tejvezetékek, 
tejszűrők, tejhűtők, kannák, tartályok, stb.) és a rovarok. A csíraszegény tejtermelés 
alapfeltétele, hogy ezeket a fertőző forrásokat megszüntessük, vagy legalább is a fertőzés 
lehetőségét a minimálisra csökkentsük. Ez a cél a fejés és a tejkezelés szabályainak (4. 
fejezet) következetes betartásával érhető el. 
 A tőgy felületén, mivel az a fejések között szennyeződik, mindig találhatók baktériumok, 
ezért fejés előtt a tőgyet meg kell tisztítani. A tisztítás langyos, tiszta vízzel történjen, amit az 
első tejsugarak kifejése, majd a tőgy szárazra törlése kövessen. A fejésre előkészített tőgyön, 
de különösen a tőgybimbón látható szennyeződés és csepegő víz nem maradhat. A 
tőgytisztítás csak akkor lesz eredményes, ha ahhoz tiszta vizet és tiszta tőgytörlőt használnak. 
Elszennyeződött tőgymosó vízzel és tőgytörlővel, amelyek a baktériumok milliárdjait 
tartalmazzák, hatékony tőgytisztítást nem lehet végezni. Ahol csak lehetséges, a tisztítás folyó 
vízzel történjen. Fontos a tőgy szárazra törlése, mert a tőgyfelületen visszamaradó, csepegő 
víz is nagy számban tartalmaz mikrobákat. 
 A környezetből származó és a fejés alatt a tejbe kerülő szennyeződés növeli a tej 
összcsíraszámát. Ezért arra is gondosan ügyelni kell, hogy a tej fejés alatti szennyeződése 
minimális legyen. Ha a tej szennyeződött, a szennyeződést szűréssel mielőbb el kell 
távolítani. Fontos tudni azonban, hogy a tejbe került fizikai szennyeződés többé-kevésbé 
ugyan eltávolítható, de az azokkal bejutott baktériumok nem! A tej környezeti eredetű 
szennyeződése az istálló, a fejőház tisztántartásával mérsékelhető. 
 A tej a fejés és a tejkezelés (szűrés, hűtés, tárolás) alkalmával különböző eszközökkel, 
edényekkel érintkezik, amelyek felületéről baktériumok mindig belekerülnek a tejbe. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb baktérium a tejjel közvetlenül érintkező 
felületekről jut a tejbe. A tejtermelés során tehát arra kell törekedni, hogy ez a fertőzés a 
lehető legkisebb legyen. Ennek érdekében egyrészt a tejjel érintkező felületeket minimálisra 
kell csökkenteni (pl.: feleslegesen nem szabad a tejet egyik edényből a másikba önteni), 
másrészt azoknak tisztáknak kell lenniük. A fejéshez, a tejkezeléshez csak olyan eszköz és 
edényzet használható, amely bakteriológiai értelemben is tiszta, vagyis a felületükön található 
mikrobák száma nem jelentős. Ennek biztosítása megfelelő tisztítási-fertőtlenítési 
technológiát és speciális tisztító-fertőtlenítőszereket igényel (4.2. fejezet). 
 Különösen istállóban fejéskor a tejbe rovarok, elsősorban legyek is bekerülhetnek. A 
legyek testükön baktériumok millióit hordozzák. Ilyen körülmények között elengedhetetlen a 
rendszeres légyirtás és olyan módszerek alkalmazása, amelyekkel a rovarok a tejtől távol 
tarthatók.   
 
A szomatikus sejtszám 
 
 A szomatikus sejtszám (a tőgy belső felületéről leváló hámsejtek és a vérből származó 
fehérvérsejtek összessége) a tőgygyulladás jelezésére alkalmas paraméter. A tőgygyulladás a 
tőgy kóros elváltozása, amely szekréciós zavarral, a tej összetételének megváltozásával, és a 
tejhozam csökkenésével jár együtt. Ha a tőgy gyulladt, a tej köbcentiméterenkénti szomatikus 
sejtszáma emelkedik. A gyulladást legtöbbször kórokozó baktériumok idézik elő, amelyek a 
környezetből, a bimbócsatornán keresztül jutnak a tőgybe. Ezek a kórokozó mikrobák a 
tőgyben elszaporodva nemcsak az állat megbetegedését okozzák, hanem a kifejt tejjel ürülve 
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növelik annak csíraszámát, ami közegészségügyi veszélyt is jelent. Tőgygyulladást 
mechanikai eredetű sérülés, például a tőgytiprás is okozhat.   
 A tőgygyulladásnak alapvetően két formája van, a szubklinikai- és a klinikai 
tőgygyulladás. Az egészséges tehén tejében a sejtszám 300.000/cm3-nél kevesebb, jellemzően 
150.000-200.000 sejt/cm3 közötti. Szubklinikai tőgygyulladás esetén a sejtszám 300.000 
sejt/cm3 fölé emelkedik, amellyel párhuzamosan a tej összetétele is megváltozik. A tehén 
tőgye és a kifejt tej látható elváltozásokat még nem mutat. Klinikai esetben a szomatikus 
sejtszám köbcentiméterenként több millió is lehet, a tőgy duzzadt, meleg, piros, tapintásra 
érzékeny, a tej pelyhes, nyúlós, csomós állományú. Az ilyen állatot gyógykezelni kell, teje 
fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan. Tekintettel arra, hogy a tehén tőgynegyedei 
egymástól függetlenül működnek, a tőgygyulladás rendszerint nem mindegyik tőgynegyedre 
terjed ki. A legtöbb esetben csak egy tőgynegyed gyulladt, a többi egészséges. 
  A tőgygyulladás a tejhozam jelentős csökkenésével jár együtt, amelynek mértéke a 40%-
ot is elérheti. Növelik a tőgygyulladással összefüggő veszteségeket a gyógykezelés költségei 
is. A tőgygyulladás okozta veszteségek megoszlását a 6. ábra szemlélteti. 

 

 
 

6. ábra. A tőgygyulladásból származó veszteségek megoszlása amerikai adatok alapján 
 
Az ábra arra figyelmeztet, hogy célszerűbb és olcsóbb a megelőzés, azaz minden olyan 
tényező kizárása, amelyek növelik a tőgygyulladás kockázatát. A tőgygyulladás elleni 
védekezés összetett, nehéz feladat. Ismerni kell a tőgygyulladást kiváltó okokat és az elhárítás 
módját. A következőkben ezeket foglaljuk össze. 
 A fejés módja és végrehajtása befolyásolja a tőgygyulladás kialakulását. Kézi fejéskor a 
tőgy igénybevétele kisebb, a tőgyet károsító tényezők rendszerint elhanyagolhatók. Gépi 
fejésnél az ingadozó vagy a nem megfelelő értékű vákuum és az ún. „vakfejés” az, ami 
elsősorban károsítja a tőgyet és a bimbócsatorna záróizmát. Ha ez az izomgyűrű fellazul, a 
kórokozó baktériumok könnyen a tőgy belsejébe hatolhatnak, megfertőzik a tőgyet és 
gyulladást idéznek elő. A megelőzés módja a fejőgépek rendszeres ellenőrzése és 
karbantartása, illetve a vakfejés kiküszöbölése.  
 A tartástechnológia is fontos szerepet játszik a tőgygyulladás kialakulásában. Arra kell 
törekedni, hogy kórokozókban szegény, a tehén számára megfelelő környezetet biztosítsunk. 
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Kötött tartás esetén a tőgygyulladás kiváltója és fenntartója lehet az elhanyagolt alom. A 
vizelettel, trágyával szennyezett nedves alom ideális feltételeket nyújt a baktériumok 
elszaporodásához. Ezért az istálló a tehenek számához mérten kellően tágas, szellős (nem 
huzatos!), világos és tiszta legyen. Olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek biztosítják a 
tehén, de különösen a tőgy folyamatos tisztaságát. Kötetlen tartásmódnál az előzőeken 
túlmenően gondoskodni kell szilárd padozatú kifutókról és azok tisztaságáról. A felázott, 
sáros kifutók szennyezik a tehenet, ami növeli a tőgygyulladás kockázatát. Az istállókat, az 
állatok pihenőhelyeit (állások, boxok), a kifutókat, a felhajtó utakat úgy kell kialakítani, hogy 
a tőgy mechanikai sérülése kizárható legyen. 
 A takarmányozás is befolyásolhatja a tőgygyulladás kialakulását. A rossz minőségű, 
tápanyagokban szegény takarmányokkal etetett tehenek ellenálló képessége romlik, mert 
szervezetükben csökken azoknak a specifikus ellenanyagoknak a mennyisége, amelyek a 
tehenet a tőgygyulladástól megvédik. A tőgybe hatoló baktériumok a természetes védekezés 
hiányában gyorsan elszaporodnak, és gyulladást okoznak. Minden olyan takarmányváltás, ami 
a bélsár felhígulásával vagy hasmenéssel jár, növeli a tőgygyulladás veszélyét, mert a 
bélsárban a kórokozó baktériumok elszaporodnak. Ezekben az időszakokban a trágya 
rendszeres eltávolítása, a száraz, tiszta pihenőhely biztosítása fokozott jelentőségű. 
  A tehén néhány küllemi tulajdonsága is lehet olyan tényező, ami hajlamosít a 
tőgygyulladásra. A tőgygyulladás gyakorisága a hibás tőgyformák esetében nagyobb, mint 
szabályos tőgyalakulás esetén. A lelógó, lazán függesztett, csüngő tőgyek, amelyek bimbói 
ferdén állnak vagy közel vannak a talajhoz, könnyebben sérülnek, hajlamosabbak a 
tőgygyulladásra. A tőgybimbó vége a talajtól legalább 42-48 cm-re legyen. A bakteriális 
fertőzések kapuja - mint utaltunk rá - a bimbócsatorna. A túl rövid, tág bimbócsatorna, a 
rosszul működő záróizom megkönnyíti a mikrobák behatolását. Optimális, ha a tőgybimbók 
hossza 6-7 cm, vastagságuk 20-22 mm, és az egymástól való távolságuk kb. 6 cm. A 
szabályos tőgybimbó hengeres formájú, alapi részén mérsékelten kiszélesedő, a 
bimbócsatorna enyhén besüllyedt.           
 A nagy teljesítményű, sok tejet termelő tehenek hajlamosabbak a tőgygyulladásra, mert 
ezek a finom szervezetű, gyors anyagcseréjű állatok minden külső és belső hatásra 
érzékenyebben reagálnak. Különös gondot kell fordítani kiegyensúlyozott 
takarmányozásukra. 
 A tehenek rendszeres megfigyelése, egészségi állapotuk ellenőrzése, a fejés 
szakszerűsége, a fertőzési lánc megszüntetése a tőgygyulladás elleni védekezés fontos 
tényezői. Az állomány tőgyegészségügyi helyzetének nyomon követését szolgálja egy igen 
egyszerű, az istállóban vagy a fejőházban is elvégezhető vizsgálat a „MASZTITESZT-próba”, 
amelyet a 7. ábra szemléltet.   
 
 
 
 
 
 



A minőségi tejtermelés alapjai 17

 
 

7. ábra. A Masztiteszt-próba 
 
A vizsgálathoz kifejlesztett fehér színű műanyagtálca 4 csészéjébe a fejés elején (az első 
tejsugarak kifejése után), tőgynegyedenként külön-külön 2-3 ml tejet fejünk. Ezt követően 
mindegyik csészébe 2-3 ml reagenst adagolunk, majd a tálca körkörös mozgatásával a tejet és 
a vegyszert összekeverjük. Az elbírálás az elegy konzisztenciájának és színének változása 
alapján történik: 
 

a) változatlan szín és állomány                            = egészséges tőgynegyed, 
  
b) néhány pehely, változatlan szín                       = kétes tőgynegyed, szubklinikai 

tőgygyulladás valószínűsíthető, 
  
c) nyálkás csomók, pelyhek, lila szín                   = szubklinikai tőgygyulladás, 
  
d) gyors sűrűsödés, nyálkásodás, bíborlila szín   = kezdődő klinikai tőgygyulladás, 
  
e) kocsonyás, összeálló elegy, bíborszín             = klinikai tőgygyulladás. 

 
 A tőgygyulladás mértékének pontos megállapításához kérjük állatorvos segítségét. A 
vizsgálatok eredményeit célszerű feljegyezni, az állat egészségi állapotát folyamatosan 
nyomon követni. Ez a teszt alkalmas a még látható elváltozást nem mutató, szubklinikai 
tőgygyulladások felderítésére is. Abban a tehénállományban, ahol a szubklinikai 
tőgygyulladás aránya magas, előbb-utóbb számolni kell a klinikai tőgygyulladás 
kialakulásával. A védekezés csak akkor lehet eredményes, ha először felderítjük és 
megszüntetjük az okokat. A tehenek gyógyszeres kezelése, ami állatorvosi feladat, csak a 
végső eszköz lehet.   
 
Az erjedést gátló tejidegen anyagok 
 
 Az erjedést gátló tejidegen anyagok csoportjába azok az anyagok tartoznak, amelyek nem 
természetes alkotórészei a tejnek, és gátolják az egyes tejtermékek, például a joghurtok, a 
sajtok, a túró és a tejföl gyártásában nélkülözhetetlen erjedési folyamatokat. Ezek az anyagok 
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elsősorban gyógyszermaradványok (antibiotikumok, szulfonamidok), amelyek a tehenek 
kezelése során a tejjel kiválasztódnak. Ha a gyógyszeres kezelésre vonatkozó szabályokat 
nem tartják be, és a kezelt tehenek tejét az ún. élelmezés-egészségügyi várakozási időn belül 
az elegytejhez keverik, az elegytej gátlóanyag tartalmú, gátlóanyag pozitív lesz. 
 Az élelmiszerekből származó gyógyszermaradványok okozta emberi egészségkárosodás 
ma már bizonyított tény. A gyógyszermaradványok hatására a bélrendszer természetes 
baktériumflórája megsérül, ellenálló képessége gyengül, ami emésztési zavarokhoz, súlyosabb 
esetekben betegséghez vezet. A kórokozó baktériumok a kis mennyiségű gyógyszer miatt 
ellenállóvá válnak (rezisztencia), amely később a gyógyszeres kezelés eredménytelenségében 
nyilvánul meg. A gyógyszermaradványok az arra érzékeny embereknél allergiás tüneteket 
válthatnak ki. A gátlóanyagot tartalmazó tej fogyasztásra, ipari feldolgozásra és 
takarmányozásra alkalmatlan, azt meg kell semmisíteni! 
 A tapasztalatok szerint gátlóanyagok a tejben elsősorban a tőgygyulladás gyógyszeres 
kezelése (tőgyinfúzió) után mutathatók ki akkor, ha a gyógyszerek kiürülésével kapcsolatos 
előírásokat nem tartják be. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szájon át adott vagy az 
izomzatba, vénába injekciózott gyógyszerek többsége is kiválasztódik a tejjel. A gyógyszerek 
kiürülésének, lebomlásának ideje azok típusától és a tehenek egyedi tulajdonságától függően 
más és más. Ezért gyógyszeres kezelés csak állatorvosi felügyelet mellett végezhető. 
 A gátlóanyag vizsgálat rendkívül kis mennyiségű, 3-4 mikrogramm (a gramm százezred 
része!) gyógyszermaradványt képes kimutatni 1 kg tejből! A tőgy kezelésére használt 
gyógyszerek hatásos adagja ennek a mennyiségnek a több milliószorosa is lehet. A gyógyszer 
egy része a kezelés után a szervezetben felszívódik, de kb. 5 - 10% a tejjel kiürül. Ez a 
mennyiség 25-30.000 liter tej gátlóanyag pozitivitását okozhatja! Ezért nem szabad egyetlen 
gyógyszeresen kezelt tehén tejét sem az elegytejbe önteni, bízva abban, hogy az majd 
„felhígul”. A gyógyszerek kiürülése egyszerű vizsgálattal, például az ún. „STARTER-KIT” 
alkalmazásával a termelőhelyen is ellenőrizhető. A módszer lényege, hogy a tesztanyagban 
lévő baktérium a gátlóanyagok jelenlétére rendkívül érzékeny, ezért csak akkor képes 
szaporodni, ha a vizsgált tej nem tartalmaz gyógyszermaradványt. A baktérium szaporodását, 
azaz a tej gátlóanyag-mentességét a tesztanyag sárga színváltozása jelzi. Ha a tejben 
gyógyszermaradvány van, a baktérium nem tud szaporodni, a tesztanyag lila színű marad (8. 
ábra).  
 

 
 

8. ábra. A gátlóanyag vizsgálat (Starter-kit) értékelése 
 
  Gátlóanyag pozitivitást okozhat a föcstej is, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a 
baktériumok szaporodását, élettevékenységét a gyógyszerekhez hasonlóan gátolják. A 
föcstejet emiatt sem lehet a normális összetételű tejhez keverni. Erjedést gátló tejidegen 
anyagnak minősülnek a tisztító- és a fertőtlenítő szerek, amelyek tejbe jutását meg kell 
akadályozni. Ezért elengedhetetlen, hogy a fejőgépek, a tejjel érintkező felületek tisztítását, 
fertőtlenítését mindig alapos öblítés kövesse.  
 
A fizikai tisztaság 
 
 A fizikai tisztaság a fejés és a tejkezelés higiéniájának egyik mutatója. A fejés és a 
tejkezelés folyamán a környezetből szennyező anyagok (szőr, por, alom, bélsár, rovarok, stb.) 
kerülhetnek a tejbe. Ezek az anyagok nemcsak önmagukban, hanem a felületükön, a 
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belsejükben található nagyszámú baktérium miatt is kifogásolhatók. A tej szűrésével (4.3.2. 
pont) csak a fizikai szennyeződések távolítható el, a mikrobák nem. Ezért arra kell törekedni, 
hogy a fejés és a tejkezelés alatt minél kevesebb szennyeződés jusson a tejbe. 
 
2.4. A tej minősége 
 
 A tej minőségét az előzőekben tárgyalt összetétel, az érzékszervi tulajdonságok, a fizikai-
kémiai és a higiéniai-mikrobiológia jellemzők együttesen határozzák meg. Az egyes 
tulajdonságokra vonatkozó EU-konform követelményeket a Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 
számú, „Tej és tejtermékek” című előírása tartalmazza, amelyeket a 3. táblázatban foglaltunk 
össze. 
 

3. táblázat 
 

A nyers tej minőségével szemben támasztott követelmények 
 
Fizikai és kémiai követelmények 
 

Jellemző Követelmény 
A tejalkotórészek mennyisége(a) A természetes összetételnek megfelelő legyen 
Fehérjetartalom(b) legalább 2,9 g/100 g 

Sűrűség 20 ºC-on legalább 1,028 g/cm3

Fagyáspont(c) -0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet 
a) A természetes eredetet szükség esetén hivatalos mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal kell ellenőrizni. 
b) A tej összes nitrogéntartalma (TN, m/m%) szorozva 6,38-cal. 
c) A fagyáspontot szükség esetén hivatalos mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal kell ellenőrizni. 
 
Higiéniai és mikrobiológiai követelmények 
 

Jellemző Nyers tehéntej közvetlen 
fogyasztásra 

Nyers tehéntej ipari 
feldolgozásra*

Mikrobaszám(a), cfu/cm3 ≤ 50.000  ≤ 100.000  

Szomatikus sejtszám(a), sejt/cm3 ≤ 400.000 ≤ 400.000 
Gátlóanyag(b) Nem mutatható ki 
Staphylococcus aureus-szám(c,d), 
bakt./cm3

n=5, c=2, m=100, M=500 n=5, c=2, m=500, M=2000

Salmonella ssp., bakt./cm3 n=5, 25 g-ban negatív - 
Egyéb kórokozó 
mikroorganizmusok és/vagy 
toxinjaik 

Nem mutathatók ki a 
fogyasztó egészségét 
veszélyeztető mennyiségben 

 
- 

(a) A hatályos rendelet szerint számított mértani átlag alapján, havonta legalább 3 vizsgálattal. 
(b) Az élelmezés-egészségügyi határértékeket a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 
(c) A vizsgálatot azokból a tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú 

terméket. 
(d) n: A mintát alkotó elemi minták száma. 

m: Mikrobaszám küszöbérték. Az eredmény akkor megfelelő, ha a mikrobaszám egyetlen mintában sem 
több, mint „m”. 
c: Azon mintaegységek száma, amelyekben a mikrobaszám „m” és „M” között lehet. A minta akkor 
elfogadható, ha a többi mintaegység mikrobaszáma ≤ „m”-mel. 

       * A követelmények a nyers tej termelőhelyi átadás-átvételének időpontjára vonatkoznak. 
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3. A tej mennyiségét, összetételét és tulajdonságait befolyásoló tényezők 
 
 A tejhozamot, a tej összetételét és tulajdonságait örökletes (genetikai), élettani 
(fiziológiai) és környezeti tényezők befolyásolják. A tejelő állatfajok, az azonos fajon belül a 
különböző fajták, illetve egyedek tejének összetétele genetikai különbségeket mutat (1. 
táblázat). A fiziológiai jellegű változások közül a tejelési időszak (laktációs periódus), az 
állatok egészségi állapota és kora van hatással a tej mennyiségére és összetételére. A 
környezeti tényezők közül meghatározó a takarmányozás és a tejnyerés, valamint a klimatikus 
viszonyok befolyása. 
 
3.1. A fajta 
 
 A tejtermelő képességet a mennyiség és az összetétel vonatkozásában döntően a fajta 
határozza meg. Közismert, hogy a lapálymarhák (pl.: holstein-fríz) tejhozama nagyobb, de a 
tej hasznos anyag tartalma kisebb, mint a hegyimarháké (pl.: szimentáli). Általában 
elfogadható, hogy a tejhozam a tej zsír- és fehérjetartalmával fordított viszonyban áll. 
Céltudatos tenyésztői munkával a tej zsír- és fehérjetartalma növelhető. 
 
3.2. A tejelési időszak, a laktáció 
 
 A laktáció folyamán a tej mennyiségében és összetételében változások következnek be. 
Ellés után a tejhozam kb. a 12. hétig folyamatosan nő, majd lassú csökkenést mutat, amelyről 
a 9. ábra ad tájékoztatást. 
 

 
 

9. ábra.  A tehén laktációs görbéje 
 
 A tejelési időszak kezdetén a tehén a normálistól teljesen eltérő összetételű és 
tulajdonságú tejet, föcstejet (kolosztrumot) termel, ami az újszülött állat nélkülözhetetlen 
táplálékául szolgál. Ez a tej az ellést követő 5-10 napig emberi fogyasztásra és feldolgozásra 
alkalmatlan, ezért azt az elegytejhez keverni nem szabad. A föcstej utáni tejelési időszakban a 
tej összetételében kisebb változások figyelhetők meg. Az első három hónapban a tej zsír- és 
fehérjetartalma a tejhozam növekedésével párhuzamosan csökken, majd fokozatosan 
emelkedik. A laktáció alatt – a föcstejes időszakot kivéve – a tejcukortartalom lényegében 
nem változik, az ásványi anyagok mennyisége annak második felében kismértékű növekedést 
mutat. Az elapasztás előtti ún. „öregfejős” periódusban a tejhozam jelentősen csökken, 
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amellyel párhuzamosan nő a zsír- és az ásványi só tartalom. A tej íze ilyenkor keserű, sós 
gyakran avas lesz, ezért fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan. 
 
3.3. Az egészségi állapot 
 
 A beteg állat tejhozama rendszerint csökken, tejének összetétele és tulajdonságai kisebb-
nagyobb mértékben különböznek az egészségesekétől. A mennyiségére és összetételére 
elsősorban a tőgygyulladás van hatással (2.3.4. pont). A betegség következtében a 
zsírtartalom a normális értéknél alacsonyabb, a fehérjetartalom kissé magasabb lesz. A 
tejfehérjén belül a kazein-savófehérje arányt jellemző 80:20 százalék megváltozik, nő a 
savófehérjék mennyisége. Egységnyi mennyiségű tőgygyulladásos tejből ezért kevesebb sajt, 
túró készíthető. A legmarkánsabb változás a tejcukortartalom csökkenésében és a nátrium-
klorid (konyhasó) mennyiségének növekedésében figyelhető meg, amit a tej sós íze jelez. A 
változások mértéke szoros összefüggést mutat a tőgygyulladás súlyosságával. Szubklinikai 
tőgygyulladás esetén a tőgy és a tej szemmel látható elváltozást nem mutat, a betegség csak 
célzott vizsgálatokkal (pl.: szomatikus sejtszám vizsgálattal) deríthető fel. Az ilyen tehéntől 
származó tej fogyasztásra vagy feldolgozásra csak megfelelő hőkezelés után alkalmas. Abban 
az esetben, ha a tőgy és/vagy a tej a gyulladás tipikus elváltozásait mutatja, az állat klinikai 
tőgygyulladásban szenved, gyógykezelésre szorul. A tőgygyulladásos, „tőgyes tej” emberi 
fogyasztásra és ipari feldolgozásra alkalmatlan, azt az egészséges állatoktól fejt elegytejhez 
önteni tilos! 
 
3.4. A kor   
 
 A tej mennyisége és zsírtartalma az állat 7-8 éves koráig, a 4.-5. ellésig fokozatosan 
emelkedik, majd ezt követően csökken. A tehenek életkora, és ez által teljesítményük helyes 
felneveléssel, szakszerű tartási- és takarmányozási körülményekkel meghosszabbítható, 
illetve növelhető. 
 
3.5. A takarmányozás 
 
 A takarmányozás hatást gyakorol a termelt tej mennyiségére, összetételére és 
tulajdonságaira. Ismert, hogy a jó minőségű szilázs, a nyers rostban gazdag szénafélék növelik 
a tejhozamot és a tej zsírtartalmát. A tej fehérjetartalma csak mérsékelten, energiában gazdag 
takarmányok etetésével növelhető, a tejcukortartalom - élettani okok miatt - nem 
befolyásolható. Hasonlóan független a takarmányozástól a tej ásványi só tartalma, azonban 
vitamintartalma növelhető. 
 Bizonyos takarmányok etetése miatt a tej érzékszervi tulajdonságai megváltozhatnak. A 
takarmányok egyes íz- és szaganyagai a légzés és az emésztés során a véráramon keresztül 
rövid idő alatt megjelenhetnek a tejben. A nagy mennyiségben etetett répa, káposzta, 
zöldlucerna, franciaperje rontja a tej ízét. A takarmányba keveredett hagymaféléktől a tej 
hagymaszagú lesz. A karotinban dús zöldtakarmányozás hatására a tej színe nyáron sárgább 
árnyalatú, mint télen.  
 A takarmányozás befolyással van a tej mikrobiológiai állapotára is. A rosszul erjesztett, 
talajjal szennyezet szilázs sok káros mikrobát (pl.: klosztridiumot) tartalmaz, amelyek a tehén 
emésztőrendszerén átjutva a bélsáron keresztül fertőzik a tejet. Ez sokszor lehetetlenné teszi a 
jó minőségű sajtok gyártását. A zöldtakarmányok és a répa etetése idején a bélsár felhígul, 
ilyenkor a tej bélsár útján történő fertőződése nagyobb mértékű lehet. 
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3.6. A fejés 
 
 A fejések száma és körülményei kihatnak a tejhozamra és a tej összetételére. A tehenek 
fejése általában naponta kétszer, a két fejés között azonos időkülönbséggel indokolt. A napi 
egyszeri fejés csökkenti a tejhozamot, de nagyobb lesz a tej fehérje-, nátrium-klorid és 
tejcukortartalma. Háromszori fejéssel a tejmennyiség növelhető, azonban csökken a tej 
hasznosanyag-tartalma. A napi háromszori fejés, az anyagcsere-zavarok elkerülése érdekében 
csak a kiválóan takarmányozott, nagy teljesítményű teheneknél javasolt.  
 Egy fejésen belül az első fejési részletben kisebb a tej zsírtartalma, ami a továbbiakban 
fokozatosan növekszik, és az utolsó tejsugarakban éri el a maximumot. A tejcukor 
mennyisége a fejés alatt a zsírral ellentétesen változik.     
 A fejések közötti idő elsősorban a tej zsírtartalmára van hatással. Ha ez az időkülönbség 
rövid, akkor a zsírtartalom nagyobb, ellenkező esetben kisebb lesz. 
 A fejés módja (kézi vagy gépi), ha azt szakszerűen végzik, a tej mennyiségére és 
összetételére nincs befolyással. 
 
3.7. Az éghajlat 
 
 A tejtermelést a kiegyenlített éghajlati viszonyok elősegítik. A szélsőséges időjárás, a 
túlzottan magas vagy alacsony hőmérséklet kedvezőtlenül hat a tejtermelésre. Mindkét 
esetben csökken a tej mennyisége és hasznosanyag-tartalma.   
 
 
4. A jó minőségű tej termelésének alapjai 
 
 A tejtermelő gazdaságok egyik legnagyobb szakértelmet és gondosságot igénylő 
munkafolyamata a fejés és a tejkezelés. Ezek a műveletek közvetlenül befolyásolják a tej 
minőségét és mennyiségét. A nem megfelelő módon és körülmények között nyert tej 
minősége semmiféle utólagos eljárással nem javítható. Ebben a fejezetben a fejéssel és a 
tejkezeléssel összefüggő legfontosabb ismereteket foglaljuk össze. 
  
4.1. A fejés 
 
 A szűkebb értelemben vett fejés a tej tőgyből való mesterséges eltávolítását jelenti. 
Szervezése, végrehajtása akkor lesz sikeres, ha a fejés figyelembe veszi a tejképződés és a 
tejleadás bonyolult élettani folyamatait (1. fejezet). A fejés, mint munkafolyamat - függetlenül 
a tejnyerés helyszínétől (legelő, istálló, fejőház) és módjától (kézi vagy gépi) - a következő 
főbb műveletekre osztható: 
 

• előkészítő munkálatok, 
• a fejés végrehajtása, 
• a fejés utómunkálatai. 

 
4.1.1. A fejést előkészítő munkálatok 
 
Általános műveletek 
 
 A fejést megelőző munkálatok közül alapvető a fejés helyszínének rendbetétele, a 
higiénés tejnyerés körülményeinek megteremtése. Istállóban történő fejéskor a 
porképződéssel, zajjal járó munkákat (takarmány kiosztás, alomcsere, az állatok letisztítása, 
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az istálló szellőztetése, stb.) a fejés előtt legalább egy órával be kell fejezni. Fejőházban a 
padozatot, a fejőaknát és a csatlakozó helyiségeket (elővárakozó, tejház, szociális 
létesítmények, stb.) gondosan ki kell takarítani. 
 A tejjel érintkező eszközöket (fejősajtár, fejőgép, csővezetékek, szűrők, hűtők, tejtárolók, 
stb.) a fejéstechnológiának megfelelő módon ki kell öblíteni. Gépi fejés esetén gondosan 
ellenőrizni kell a fejőrendszer műszaki állapotát is (vákuumszint, ütemszám, fejőgumik, stb.).      
 Az előkészületek nem kevésbé fontos része a fejők személyi higiéniájának megteremtése. 
A fejők a munka megkezdése előtt vegyenek fel tiszta, vízálló védőöltözetet (gumicsizma, 
gumikötény), kezüket alaposan mossák meg és fertőtlenítsék. 
 A fejők minden egyes fejés előtt ellenőrizzék az állatok egészségi állapotát. Azokat az 
egyedeket, amelyeken betegségre utaló tünetek mutatkoznak (pl.: bélhurut, hüvelyfolyás, 
duzzadt, piros, tapintásra fájdalmas tőgy) vagy gyógyszerrel kezelték, az állomány egészséges 
részétől elkülönítetten kell fejni, és jól láthatóan meg kell jelölni. 
 
A tőgy előkészítése 
 
 A szakszerű fejés egyik legkritikusabb művelete a tőgyelőkészítés. A tőgyelőkészítés 
célja egyrészről a maradéktalan tejleadást biztosító oxitocin hormon véráramba jutásának 
kiváltása, másrészről olyan tisztaságú tőgybimbó felület létrehozása, amely a 
baktériumszegény tejnyerés alapfeltétele. A tőgyelőkészítés fázisait a 10. ábra szemlélteti. 
  
 

 
 

10. ábra.  A tőgyelőkészítés műveletei 
(1. tőgymosás, 2. tőgytörlés és masszázs, 3. az első tejsugarak kifejése) 

 
 
 Közvetlenül a fejés előtt a tőgyet és környékét kézmeleg (35-40 ºC) vízzel alaposan meg 
kell tisztítani, majd egyszerhasználatos papírkendővel vagy jó nedvszívó képességű tiszta, 
fertőtlenített ruhával szárazra kell törölni. A tőgymosás akkor megfelelő, ha a tőgybimbón és 
a bimbónyílás környékén látható szennyeződés nem marad. A tőgyelőkészítés során 
előforduló gyakoribb hibák a következők: 

 
• hideg víz használata, 
• elégtelen törlés, amely következményeként mikrobákban gazdag csurgalék víz  
           kerülhet a tejbe, 
• nem kielégítő tőgymasszázs, ami hosszabb fejési időt és tejvisszatartást       
           okozhat, 
• istállóban fejésnél elszennyeződött mosóvíz és piszkos törlőkendő használata. 
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  A hagyományos vizes mosás mellett széles körben alkalmazzák az ún. száraz 
tőgyelőkészítést. Ennek lényege, hogy bemártással vagy permetezéssel szennyoldó 
fertőtlenítőszert (pl.: Labucid, Pregold) juttatnak a tőgybimbóra. A hatás kifejtéséhez kb. 15-
20 másodpercre van szükség, majd ezután a tőgybimbót letörölik. Ez a módszer jelentősen 
csökkenti az előkészítés időtartamát, és a fejő keze, ruházata sem nedvesedik át. További 
előnye, hogy az alkalmazott szerek többsége a tőgygyulladás egyes kórokozóit elpusztító, 
számukat csökkentő hatással is rendelkezik. A módszer hátránya, hogy erősen szennyezett 
tőgybimbók esetén csak a vizes mosással kiegészítve használható eredményesen. 
  A hagyományos vizes mosás és a száraz tőgyelőkészítés pozitív tulajdonságait egyesíti a 
forgókefés gépi tőgybimbó tisztítás (pl.: Puli-mamm). A berendezés működését a 11. ábra 
szemlélteti. 

 

 
 

11. ábra. Tőgybimbó tisztítás forgókefés berendezéssel 
 
Az egymással szemben forgó felső kefék a tőgybimbó felületét, az alsó kefe a bimbó csúcsát 
tisztítja. A beállítható koncentrációjú (0,05-1,0%) fertőtlenítőszert tartalmazó mosóvíz 
mennyiségét a szennyezettség mértékétől függően a fejő tetszőlegesen szabályozhatja. A 
berendezéssel egy átlagos szennyezettségű tőgy 350-500 ml víz felhasználásával 10-15 
másodperc alatt megtisztítható. 
 
Az első tejsugarak kifejése 
 
 A tőgy tisztítása és fertőtlenítése után azonnal el kell végezni az első tejsugarak kifejését. 
Ennek a műveletnek három szempontból van jelentősége: 

 
• az első tejsugarak baktériumtartalma rendkívül magas, ezért nem kerülhet az 

elegytejbe, 
• fokozza a tejleadás ingerét, 
• a tej állapota a fejés megkezdése előtt vizsgálható, elbírálható. 
 

A tej már a tőgyben is tartalmaz mikrobákat, amelyek a környezetből a bimbócsatornán át 
behatolva a tejmedencébe kisebb-nagyobb mértékben befertőzhetik azt. Egészséges állatoknál 
a tőgyből kiürülő tej baktériumszáma nem több, mint 100-500 baktérium/cm3. A 
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bimbócsatornában lévő tej csíraszáma ennél lényegesen magasabb, amelynek oka - mint 
utaltunk rá -, hogy a baktériumok a bimbócsatorna záróizmán átjutnak, és az ott található tejet 
befertőzik. Az első tejsugarak csíraszáma ezerszer, tízezerszer is több lehet, mint a tőgyet 
később, a fejés főszakaszában elhagyó tejé. Az első tejsugarak baktériumtartalmának 
változásáról a 12. ábra ad tájékoztatást. 
 
 

 
 

12. ábra. Az első tejsugarak mikrobaszámának változása 
 

 Az adatok szerint a 3.-4. tejsugár az, melynek baktériumtartalma már elfogadhatóan 
alacsony, és nem veszélyezteti az elegytej minőségét. Az első tejsugarakat tőgynegyedenként 
külön-külön, sötét színű lappal vagy hálóval fedett próbacsészébe kell fejni. Mindkettő arra 
szolgál, hogy a tej szekréciós zavarra utaló elváltozásai (pelyhek, kicsapódások, genny, stb.) 
könnyebben észlelhetők legyenek (13.ábra).  
 

 
 

13. ábra. Az első tejsugarak kifejése 
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A kifejt és az elbírált tejet - tekintettel magas baktériumszámára - az erre a célra kijelölt 
edénybe kell önteni, és meg kell semmisíteni. A próbacsésze és az első tejsugarak helyes 
kezelésének különösen istállóban történő fejéskor van jelentősége. Az alomra fejt vagy öntött 
első tejsugarakban lévő mikrobák kitűnő táptalaja az alom, ahol elszaporodva a környezeti 
eredetű tőgygyulladások okozói lehetnek.  
 
4.1.2. A fejés végrehajtása 
 
A kézi fejés 
 
 A legkorszerűbb technikával rendelkező tejtermelő gazdaságokban is előfordulhat, hogy 
bizonyos okok miatt (pl.: tőgygyulladás) néhány állatot kézzel kell fejni. Bár a kézi fejés 
jelentősége napjainkra háttérbe szorult, ismerete és szakszerű végrehajtása nem nélkülözhető. 
Kézi fejéskor az előkészített tőgyből a tejet a fejő többféle módon nyerheti ki. Ezek közül az 
ún. marokfejés minősíthető helyes eljárásnak. Marokfejéskor a fejő hüvelyk- és mutatóujjával 
gyűrűszerűen átfogja és elszorítja a tőgybimbó tövét, majd a többi ujjainak egymás utáni 
zárásával a bimbócsatornából kipréseli a tejet. Folyamatos marokfejéskor az ujjak 
hullámszerűen mozognak anélkül, hogy a fejő a tőgybimbót erőteljesen húzogatná. 
 
A gépi fejés 
  
 A kimerítő és kevéssé hatékony kézi fejés gépesítésére már a XIX. században történtek 
próbálkozások, amelyek a kézi fejést vagy a borjú szopását utánzó eszközök kifejlesztését 
célozták. Az első és a jelenleg alkalmazott fejőgépekhez hasonló berendezést 1902-ben 
Angliában Hulbert és Marc építette.  A napjainkban használt fejőgépek a borjú szopásán, 
illetve annak imitálásán alapulnak.  
 A fejőgépek az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen mentek keresztül. A berendezések 
választéka rendkívül széles, a tartástechnológiától és az állatállomány nagyságától függően 
kiválasztható az adott körülményeknek legmegfelelőbb típus. Kötött tartás esetében az 
állatokat az istállóban, állásokban („standokon”) fejik. A standfejés eszközei a sajtáros-, a 
tankkocsis- és a vezetékes fejőberendezések. Ezek hátránya, hogy a fejő kényelmetlen 
testhelyzetben (guggolva) dolgozik, a fejőkészülékek csatlakoztatása, áthelyezése jelentős 
munkával és időveszteséggel jár, továbbá nagyok a tejjel érintkező felületek. Istállóban 
fejésnél egy fejő 3-4 készüléknél többet nem tud úgy kezelni, hogy a tőgy gondos előkészítése 
és a fejés további munkálatai is megfelelőek legyenek.     
 Kötetlen tartásnál a fejés az erre a célra szolgáló fejőházban, fejőteremben, alkalmas 
módon kialakított fejőállásokban történik. A leggyakoribb fejőállás típusokat a 14. és a 15. 
ábra szemlélteti. 
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14. ábra. Stabil fejőházi fejőállások 
 

 

 
 

15. ábra. Mobil fejőházi fejőállások 
 
A fejőtermi fejés előnye, hogy a fejők mélyített folyosóban (aknában) állva, kevésbé fárasztó 
testhelyzetben és hatékonyabban dolgozhatnak, a fejés nagy tisztasággal végezhető, a tej zárt 
rendszerben hűthető és továbbítható, valamint a tejjel érintkező felületek kisebbek, mint 
istállóban fejésnél. 
 
 A fejőberendezések alapvetően két gépcsoportra oszthatók. A vákuumszolgáltató 
gépcsoportot a villanymotorral hajtott vákuumszivattyúk, a puffer-tartályok, a nyomás-
szabályozó szelepek, a vákuumvezetékek és a szerelvények (csapok, nyomásmérők, 
légszűrők) alkotják. A fejőkészülék a tőgybimbóra illeszthető kettős terű (fejőtér, falközötti 
tér) belül gumi, kívül fém vagy műanyag borítású fejőkehelyből, a pulzátorból, a kollektorból, 
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a rövid- és a hosszú tejtömlőkből, valamint a gyűjtő edényzetből (sajtár, tank), illetve a 
tejvezetékekből áll. 
 A fejőberendezésekben a vákuumot a vákuumszivattyú hozza létre. A vákuum szerepe a 
fejőkelyhek tőgyön való megtartása, a tőgybimbók stimulálása, a tej kinyerése és szállítása, 
vezetékes rendszerek esetében a cirkulációs tisztítás-fertőtlenítés mechanikai hatásának 
biztosítása. A vákuumszivattyú teljesítményét úgy kell méretezni, hogy az elegendő legyen az 
előzőekben vázolt feladatok ellátásához. Tőgyegészségügyi okok miatt a fejővákuum (40-48 
kPa) nem ingadozhat (max.: ±2 kPa), azt megfelelő szabályozó eszközökkel stabilizálni kell. 
 A fejőgumi a fejőgép azon része, amely közvetlenül érintkezik az állat tőgyével, és 
közvetíti a fejővákuum, a pulzátor tőgyre gyakorolt hatásait. A fejőgumikat a tőgybimbó 
méretének és alakulásának megfelelően kell kiválasztani. Az elfogadott szakmai álláspont 
szerint az a jó fejőgumi, amely a felhelyezés után nem szorítja el a bimbó alapi részét, annak 
csak alsó kétharmadát foglalja magába. Ezeket a fejőgumi típusokat a tőgybimbó méretéhez 
képest „kisméretűeknek” nevezik. A fejőgumik a tartós igénybevétel vagy a szakszerűtlen 
használat következtében fokozatosan elvesztik eredeti tulajdonságaikat. Az öreg, repedezett 
felületű gumik nehezen tisztíthatók és a tőgyet is károsítják. A repedésekben megtapadó 
tejmaradványokban a baktériumok elszaporodhatnak, ronthatják a tej mikrobiológiai 
minőségét, növelik a tőgygyulladás kockázatát. 
 A pulzátor (ütemező) feladata, hogy a fejőkelyhek falközötti terébe ütemesen váltakozva 
vákuumot hozzon létre, illetve légköri nyomást juttasson. A fejőgumik nyitott állapota a 
szívási-, a zárt a szorítási ütemszakasz. Egy szorítási és egy szívási ütemrész együttesen ad 
egy pulzálási ciklust. Az ütemszám rendszerint 40-60/perc között változik, az ütemek aránya 
géptípustól függően szívásnál 50-75%, szorításnál 50-25%. A 65%-nál nagyobb szívási 
szakasz káros lehet, mert a hosszú szívási ütem alatt a tőgybimbóban vérpangás alakulhat ki. 
Ez a szövetek sérülése miatt a tej szomatikus sejtszámának növekedéséhez, tartós terhelés 
esetén pedig tőgygyulladáshoz vezethet.            
 A tőgyből kifejt tej összegyűjtését a kollektor végzi. Térfogata (200-500 cm3) igazodjon a 
termelési szinthez, de legalább akkora legyen, hogy a kifejt tej a kollektor telítődése nélkül 
elférjen benne. 
 A vákuum, a levegő és a tej szállítására különböző típusú gumi és műanyag tömlőket 
alkalmaznak. A jó minőségű tejtömlők ellenállnak a környezet és a tisztító-fertőtlenítő szerek 
káros hatásainak. A fejőgumikhoz hasonlóan idővel ezek az alkatrészek is berepedezhetnek, 
kitágulhatnak. Ez esetben a megfelelő tisztíthatóság és a csíraszegény tejnyerés érdekében 
haladéktalanul ki kell cserélni azokat. 
 A tejvezetékek feladata a tej elszállítása a tejleválasztóba és a tejházba. A tejvezetékeket 
úgy kell megtervezni és építeni, hogy bennük a tej áramlása akadálytalan legyen. A 
rozsdamentes acélcsövek csatlakozásait a hatékonyabb tisztíthatóság céljából lehetőség 
szerint hegesztéssel kell megoldani. Az egyéb csőcsatlakozásokat (pl.: hollander, gumitoldat) 
rendszeres időközönként szét kell szedni, kézi tisztítással el kell mosni, a sérült tömítéseket ki 
kell cserélni.  
 
 A gépi fejés munkaműveletei 
 
 Napjainkban a fejőgépeket a tejtermelésre szakosodott nagyüzemekben és a kisebb 
családi gazdaságokban egyaránt széleskörűen használják. Ahhoz azonban, hogy a tej 
maradéktalanul kinyerhető és jó minőségű legyen, nem elegendő a korszerű fejőgép, ismerni 
kell a gépi fejés szabályait is. A gépi fejés munkaműveleteit a 16. ábra foglalja össze. 
 
 
 



A minőségi tejtermelés alapjai 29

 
 

 
 
 

16. ábra. A gépi fejés műveletei 
(1. a fejőkészülék felhelyezése, 2. a fejőkészülék megigazítása, 3. a gépi fejés, 4. a fejőkészülék levétele) 

 
  
A gépi fejés műveleteinek sorában elsőként felhelyezzük a tőgybimbókra a fejőkelyheket. A 
fejőkészüléket csak jól előkészített, tiszta, száraz tőgyre tegyük fel. A legkedvezőbb, ha a 
tőgymosás kezdete és a felhelyezés között 1-1,5 percnél hosszabb idő nem telik el.  
 A következő munkaművelet a fejőkészülék megigazítása és a tejfolyás megindulásának 
ellenőrzése. A tőgynegyedek együttes tejleadása a kollektornál vagy a hosszú tejtömlő 
kollektorhoz közelebbi szakaszán figyelhető meg. Ha a fejőkelyhek felhelyezése után 5-10 
másodpercen belül nem indul meg a tejfolyás, akkor valószínűsíthető, hogy a tőgy 
előkészítése nem volt megfelelő.  
   A fejés végén, amikor a tejleadás csökken, haladéktalanul el kell végezni a gépi utófejést. 
A fejőkészüléket enyhén előre és lefelé (a bimbók irányába) húzzuk, majd ha a tejfolyás ismét 
csökken, tőgymasszázst végzünk. (Ezt a műveletet a jó gépi fejhetőségű állományokban 
gyakran elhagyják, a legújabb géptípusok pedig automatikusan, a fejő beavatkozása nélkül 
végzik el.) A gépi utófejés késedelmes megkezdése vakfejést okoz. Vakfejés alatt a fejőgumi 
a szívó- és a szorító ütemrészben is tartósan elzárhatja a bimbó alapi részét, egymáshoz 
dörzsöli belső felületeit, ami a szövetek károsodásához vezet. A rendszeres vakfejés az 
említett okok miatt a tőgygyulladások elsődleges kiváltója. 
 A gépi utófejést követő művelet a fejőkészülék levétele. Ez a munkafázis az 
automatizáltságtól függően történhet kézzel és kehelyleemelő berendezéssel. Kézi levétel 
esetén a következő sorrend szerint járjunk el. 
 

a) A hosszú tejtömlőt a kollektor előtt olyan mértékig nyomjuk le, hogy a 
kollektorban lévő tej átfolyjon a tömlőbe. 

b) Zárjuk el a kollektor csapot vagy a tömlőreteszt. 
c) Néhány másodpercet várjunk, hogy a fejőgumik tapadása megszűnjön, zárjuk el a 

fejővákuumot és vegyük le a fejőkészüléket. 
 
A leemelő automata hibájából vagy hanyag fejéskor előfordulhat a fejőkelyhek vákuum alatti 
levétele. Ez esetben a levegőből és a padozatról - különösen istállóban fejésnél - szennyező 
anyagok juthatnak a bimbócsatornán át a tőgybe és a fejőkészülékbe, ami tőgyfertőzést 
okozhat, illetve rontja a tej minőségét. 
 A fejőkészülék levétele után, illetve azzal egyidőben ellenőrizni kell a kifejtség mértékét. 
A legalkalmasabb módszer a tőgyvizsgálat és a kézi utócsepegtetés. Ha a tőgy tapintásra puha 
és szemmel láthatóan „összeesett”, akkor a kifejtség megfelelő. A kézi utócsepegtetést a 
tejtermelő gazdaságok többségében, elsősorban a nagyüzemekben elhagyják. Ez a művelet 
csak akkor nélkülözhető, ha a fejést képzett és gyakorlott személy végzi, a fejőberendezés 
műszaki állapota kifogástalan, és az állomány jó fejési és tejleadási mutatókkal rendelkezik. 



A minőségi tejtermelés alapjai 30

4.1.3. A fejés utómunkálatai 
 
 A fejés utolsó művelete a tőgybimbók fertőtlenítése. A bimbófertőtlenítés célja 
egyrészről a baktériumok bimbócsatornába való bejutásának megakadályozása, másrészről a 
fejés kedvezőtlen hatásainak kitett bimbófelület kezelése. A leghatékonyabb módszer, ha a 
tőgybimbókat fertőtlenítő- és bőrregeneráló anyagokat tartalmazó folyadékba merítjük (17. 
ábra).  
 

 
 

17. ábra. A tőgybimbó fertőtlenítése 
 
A bimbócsatorna tökéletes záródása a fejés után 20-30 perccel következik be, ezért az olyan 
anyagok használata javasolt, amelyek a bimbó felületén és a bimbócsatornában baktericid 
hatású védőfilmet, illetve dugót képeznek.  
 
 
4.2. A fejőberendezések és a tejjel érintkező eszközök tisztítása, fertőtlenítése 
 
 A fejés után a fejőberendezéseket és a tejjel érintkező felületeket haladéktalanul tisztítani, 
fertőtleníteni kell. A gyorsaságot az indokolja, hogy a felületeken megtapadt tejben a 
baktériumok hamar elszaporodnak. Csíraszegény eszköz és felület csak a tisztítás, 
fertőtlenítés megfelelő rendszerességével, a technológiai sorrend és a technológiai előírások 
betartásával biztosítható. Az elszennyeződött, elhanyagolt eszközök nem, vagy csak nagyon 
nehezen tisztíthatók. A tisztításhoz, fertőtlenítéshez sokféle, közel azonos hatásfokú 
készítmény áll rendelkezésre, amelyek közül néhányat az 5. táblázatban foglaltuk össze. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



A minőségi tejtermelés alapjai 31

5. táblázat 
 

A tejgazdaságokban leggyakrabban használt tisztító- és fertőtlenítőszerek 
(Az OÉTI adatai alapján) 

Megnevezés Ajánlott 
koncentráció, %  

Hőmérséklet, 
°C 

Alkalmazási terület 

Lúgos kémhatású tisztítószerek 
Nátronlúg 0,1-3,0 55-90 Rozsdamentes acélfelületek 
Calgonit RK 1,0-3,0 80-90 Fejőkészülékek, tejvezetékek, 

hűtők, tartályok 
Divo CIP 0,5-3,0 20-80 - „ - 
Neomoscan FA 1 0,5-3,0 20-90 - „ - 

Savas kémhatású tisztítószerek 
Salétromsav 0,1-0,5 45-70 Tejvezetékek, hűtők, tartályok, víz- 

és tejkő eltávolítás 
Divomil ES 0,5-1,0 20-80 - „ - 
Noklar 88 0,5-1,0 50-80 - „ - 
P3 Holorit 0,5-2,0 40-80 - „ - 

Fertőtlenítőszerek 
Klórlúg 0,3-1,0 20-50 Tejjel érintkező- és egyéb felületek
Divosan Forte 0,2 20 - „ - 
Divosept 101 0,3-3,0 max. 50 - „ - 
P3 Oxonia 0,1-1,0 max. 80 - „ - 

Egyfázisú (kombinált) tisztító- és fertőtlenítőszerek 
Calgonit U 0,5-2,0 50-70 Fejőkészülékek, tejvezetékek, 

hűtők, tartályok 
Mikroklor 0,5-1,5 60 - „ - 
Milko H 0,5-1,0 40-50 - „ - 
P3 Asepto Flüssig 0,5-2,0 40-70 - „ - 
 
 
 Függetlenül attól, hogy a tisztítás kézzel vagy gépi módszerrel történik, a munkafázisok 
és azok sorrendje a következő. 
 

a) Előöblítés tiszta, langyos vízzel (38-40 ºC), amely a tejmaradványok és a szenny 
fizikai eltávolítására szolgál. A hideg víz nem hatékony, mert a megdermedt és a 
felületre tapadt zsírt nem oldja, a forró viszont a fehérjéket kicsapja és „ráégeti” a 
felületre. A szakszerű előöblítés a tejmaradványok kb. 70%-át eltávolítja. 

  
b) Mosás lúgos kémhatású meleg tisztítószerrel. Célja a tejmaradványok és az egyéb 

szennyeződések kémiai eltávolítása, valamint a baktériumok számának 
csökkentése, részbeni elpusztítása. (Kézi eljárásnál legalább 5-, gépi folyadék-
áramoltatásnál minimum 10 percig tartson). 

 
c) Közbenső öblítés langyos vagy meleg vízzel. Feladata a mosószer maradéktalan 

eltávolítása, a fertőtlenítő oldat hatásának növelése. 
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d) Fertőtlenítés, rendszerint aktív klórt (pl.: Na-hipoklorit) vagy perecetsavat, 
hidrogén-peroxidot tartalmazó vegyszerek alkalmazásával. 

 
e) Utóöblítés bő, tiszta, hideg vízzel a fertőtlenítőszer teljes eltávolításához. (Ezt a 

műveletet gyakran nem a fertőtlenítés után végzik, hanem közvetlenül a fejés 
előtt. Ez a megoldás növeli a fertőtlenítés hatékonyságát.)      

 
A felsorolt öt művelet ún. egyfázisú tisztító-fertőtlenítőszer használatával háromra (előöblítés, 
tisztítás-fertőtlenítés, utóöblítés) csökkenthető. Munkaszervezési és gazdaságossági előnyei 
miatt ezeket az anyagokat gyakran alkalmazzák. 
 
 A tejből és a vízből idővel tej- és vízkő válhat ki, amely az eszközök felületére, 
különösen a hajlatokban és az ívelt részekben lerakódik. Ezek porózus szerkezetéből a tej nem 
távolítható el. A bennük visszamaradó tej a baktériumok jó táptalaja, ezért abban 
elszaporodnak. A tej- és a vízkő lúgos kémhatású mosószerekkel nem távolítható el, ehhez 
savas tisztítószerre van szükség. A savas tisztítást hetente legalább egyszer, a lúgos mosást, a 
fertőtlenítést és az öblítést követően kell elvégezni. Erre a célra legalkalmasabbak a 
salétromsav és a foszforsav tartalmú készítmények. A sav a tejet kicsapja, ezért a savas 
tisztítás után ügyelni kell az alapos öblítésre. 

 
 A tisztítás a fejéstechnológiától függően történhet kézi eszközökkel és gépi folyadék-
áramoltatással. 
 Kézi módszerrel kell tisztítani és fertőtleníteni a sajtáros fejőberendezéseket, valamint a 
gépi úton nem mosható eszközöket. A tisztítandó berendezéseket, részegységeket közvetlenül 
a fejés után a tejmaradványok eltávolítása céljából kézmeleg (38-40 ºC) vízzel alaposan 
öblítsük ki. A szétszerelt alkatrészeket meleg vízben (50-55 ºC) feloldott, a gyártó által 
javasolt koncentrációjú lúgos tisztító-fertőtlenítő oldattal mossuk át. A felületek alapos 
súrolásához használjuk a fejőgépek és a csővezetékek tisztítására kifejlesztett ún. 
„formakeféket”(18. ábra). 
 
 

 
 

18. ábra. Formakefék fejőgépek tisztításához 
(A: fejőgumikhoz, B: kollektorhoz és a rövid tejtömlőkhöz, C: kollektorokhoz és a sajtárfedél csonkjaihoz, D: sajtárhoz) 

 
Fémdörzsölőt vagy durva súrolószert ne használjunk, mert azok összekarcolják a felületet, 
ami ideális „búvóhelyet” teremt a baktériumok számára. Tisztítás után az alkatrészeket hideg 
vízzel öblítsük le, és helyezzük nem rozsdásodó, tiszta fémrácsra vagy szárító állványra. 
Száradás után a berendezés összeszerelhető. Figyelmesen ellenőrizzük az alkatrészek 
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tisztaságát, esetleges sérüléseit (pl.: lyukak, repedések). A hibásakat ki kell cserélni. A fejés 
előtt a készüléket ismételten át kell öblíteni.         
 A gépi folyadék-áramoltatásos tisztításnál a mosási folyamat lehet kézi- vagy 
automatikus vezérlésű. Az általános követelmények a következőkben foglalhatók össze. 
 

a) A tisztítás az előírt ideig tartson (időtényező). 
 
b) A tisztító-, fertőtlenítő oldat kellő hőmérsékletű legyen (hőtényező). 

 
c) A tisztító-fertőtlenítő oldat elegendő mennyiségben és koncentrációban álljon 

rendelkezésre (vegyszer koncentráció). 
 

d) A tisztító-fertőtlenítő oldat áramlási sebessége megfelelő legyen (min.:               
1,5 méter/sec.), hogy mechanikai (súrlódó) hatása segítse a tisztítást (mechanikai 
tényező).  

 
Ez a négy tényező egymástól is függ, de a hatékony tisztításhoz mindegyiknek érvényesülnie 
kell. Ha közülük bármelyiket is elhanyagoljuk, a tisztítás nem lesz eredményes. A gépi 
folyadék-áramoltatásos tisztításnál sem nélkülözhető a kézi tisztítás. A zárt rendszerű, 
fejőtermi berendezéseket rendszeres időközönként szét kell szerelni, a fejőgép alkatrészeket, a 
tejvezetékeket, a csőcsatlakozásokat kézi módszerrel alaposan meg kell tisztítani. Ezen 
tisztítás, karbantartás feladata a rejtett szennyeződések eltávolítása, és az alkatrészek műszaki, 
higiéniai megfelelőségének ellenőrzése.     
 
4.3. A tej elsődleges kezelése a termelőhelyen 
 
 Az elsődleges tejkezelés célja, hogy a kifejt tej a termelés helyétől a feldolgozó üzemi 
átvételig eredeti állapotát minőségromlás nélkül megőrizze. A tejkezelés során fontos, hogy a 
tejet mielőbb eltávolítsuk a fejés helyszínéről, megszűrjük, a lehető legrövidebb időn belül 
lehűtsük, és az elszállításig hűtve tároljuk. A higiénés tejkezelés helye nagyobb 
gazdaságokban a tejház, kisebbekben a tejkamra, amelyek méreteikben ugyan különböznek 
egymástól, azonban kialakításuk alapkövetelményei és funkciójuk azonos.    
 
4.3.1. A tejház 
 
 A tejház létesítésekor a következő főbb szempontokat kell figyelembe venni. 
 

• A tejház az állattartás szennyezett övezeteitől (istálló, felhajtó utak 
takarmánytároló, trágyadomb, hulladéktároló, stb.) elkülönített, jól 
megközelíthető, tiszta helyen legyen. Gondoskodni kell megfelelő minőségű és 
mennyiségű hideg-meleg vízről, energiaellátásról és a szennyvíz elvezetéséről. 

 
• Arra kell törekedni, hogy a tej útja az istállótól vagy a fejőháztól a tejházig minél 

rövidebb legyen. 
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A belső kialakítás fontosabb követelményei a következőkben foglalhatók össze. 
 

• A tejház csak annyi helyiségből álljon, amennyi a tej átvételéhez, kezeléséhez, a 
tisztításhoz, és az ott dolgozók átöltözéséhez, tisztálkodásához szükséges. 

 
• Az oldalfalakat a mennyezetig mosható, fertőtleníthető, vízzáró burkolattal (pl.: 

csempével) kell ellátni. 
 
• A padozat könnyen mosható, vizet át nem eresztő, csúszásmentes legyen, a 

padozatszintbe épített fedett nyílású (bűzelzáró) szennyvízaknával. A padozatot a 
lefolyó felé olyan lejtéssel kell kialakítani, hogy a mosóvíz maradéktalanul 
elvezethető legyen. 

 
• A nyílászárók korrózióálló, tisztítható anyagból készüljenek. Az ablakfelületet úgy 

kell méretezni, hogy a munkavégzéshez megfelelő erősségű fény (min. 200 lux) 
álljon rendelkezésre. 

 
• A helyiségeket éles sarkok nélkül kell kialakítani, a falsíkok és a padozat 

találkozása a könnyebb tisztíthatóság céljából lekerekített legyen. 
 
 A tejházban csak olyan berendezések, eszközök tárolható, amelyek a tej kezelésére és a 
tisztításra-fertőtlenítésre szolgálnak. A tejátvétel, a tejkezelés és a tárolás berendezései a 
következők: 
 

• mennyiségmérők (bilaktométer, kalibrált mérőpálca, térfogatáram-mérők, 
mérlegek), 

• tejszűrők, 
• tejhűtők, 
• tejtároló eszközök (kannák, tartályok, tankok, silók), 
• mintavételi eszközök,  
• szivattyúk, csővezetékek és ezek szerelvényei. 

 
A tisztítás eszközei és anyagai az alábbiak: 
 

• vízmelegítő (bojler, kazán, hőcserélő), 
• mosogató legalább három medencével és szárítóval, 
• formakefék a fejőgép alkatrészek és a szerelvények tisztításához, 
• szárítóállványok az edényzet és szerelvények kicsurgatásához, 
• tisztító- és fertőtlenítőszerek. 

 
4.3.2. A tej szűrése 
 
 A fejés során elkerülhetetlen, hogy a környezetből ne kerüljön több-kevesebb 
szennyeződés (alom, szőr, bélsár, por, rovarok, stb.) a tejbe. A tejbe jutott szennyeződés 
mindig magában hordozza annak lehetőségét, hogy azt onnan maradéktalanul eltávolítani nem 
lehet. Ezért arra kell törekedni, hogy a fejést előkészítő műveletekkel és a fejés szakszerű 
végrehajtásával minimalizáljuk a tej szennyeződését. A tejet a fejés után azonnal szűrni kell, 
mert a szennyanyagok egy része (pl.: a bélsár-rögök) gyorsan oldódnak, aprózódnak, 
miközben felületükről mikrobák sokasága jut a tejbe. A megkésett szűrés a tej fizikai 
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tisztaságát és bakteriológiai minőségét rontja. Ha a tőgyelőkészítés és a fejés szakszerű volt, 
elegendő az egyszeri, legfeljebb a kétszeri szűrés. Szakmai szempontból a tej szűrését 
gyakran „szükséges rossz” műveletként ítéljük meg. Szükséges, mert a szennyanyagokat el 
kell távolítani, rossz, mert a szűrés (különösen a többszöri szűrés) mechanikai hatása 
felaprózhatja a szenny egy részét, ami növelheti a tej mikrobaszámát. A tej szűrésére 
legalkalmasabbak a jó duzzadó képességű, egyszer használatos papírbetétek, ezek hiányában 
a tiszta, fertőtlenített molinóvászon vagy a „tetra” anyagú szűrőruha. Ha a szűrőpapír, a 
szűrőruha elszennyeződött, azt cserélni kell, mert ellenkező esetben a szűrés nem lesz 
eredményes. 
 Kézi- és gépi sajtáros fejésnél a legcélszerűbb az ún. kúpos tejszűrők használata. A 
tölcsérszerűen kialakított szűrő hornyaiba két szita illeszthető, amelyek közé helyezhető a 
szűrőbetét. A sziták rögzítik a betétet, és megvédik a tej közvetlen rácsapódásától. Nagyobb 
tejházakban, gyűjtőcsarnokokban - ha a tej hűtése tartályban történik - a hullámfogóval 
felszerelt tartályszűrők alkalmazható. A kúpos- és a tartályszűrő felépítését a 19. ábra mutatja 
be.       
 

 
 

19. ábra. A kúpos- és a tartályszűrő felépítése 
 
 Zárt rendszerű fejéskor a tejvezetékbe épített, cserélhető papírbetéttel ellátott csőszűrők 
szolgálnak a tej tisztítására. A hatékony szűrés céljából a betéteket szükség szerint, de 
legalább állatcsoportonként cserélni kell. 
 
4.3.3. A tej hűtése 
 
 A hűtés a tejkezelés legfontosabb művelete, minőségi tejtermelés megfelelő hűtés nélkül 
nem képzelhető el. 
 Hűtés hatására a baktériumok élettevékenysége lelassul. 8 °C hőmérséklet felett a 
mikrobák szaporodása gyorsabb ütemű, ezért a tejet feltétlenül 8 °C alá kell hűteni. A csírák 
szaporodása 6 °C alatt lényegesen mérséklődik, ennek megfelelően a hűtést úgy kell 
ütemezni, hogy a tej hőmérséklete a fejést követő 1 órán belül a 8 °C-t, 2 órán belül pedig a 4-
5 °C hőmérsékletet elérje. Fontos azonban megjegyezni, hogy hűtéssel a baktériumokat elölni 
nem lehet. Ha tej felmelegszik, a baktériumok újra szaporodni fognak, és a tej 
megsavanyodik, illetve megromlik. A hideget tűrő baktériumfajok - ha lassabban is - még 
ezen a hőmérsékleten is képesek szaporodni, ezért arra kell törekedni, hogy a fejés során 
minél kevesebb baktérium kerüljön a tejbe.   
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 A tejhűtés leghatékonyabb módszere a pillanathűtés, amikor a tejet a kifejés után zárt 
rendszerben lemezes hőcserélővel (20. ábra) azonnal a kívánt hőmérsékletre hűtik 
 

 
 

 
 
 

20. ábra. A lemezes hűtő vázlata 
 
 A hűtőben a lemezek egyik oldalán vékony rétegben a tej ( ), a másik oldalon 
ellenáramban a hűtőközeg ( ), rendszerint jeges víz folyik. A tejet és a hűtőközeget 
szivattyúk továbbítják. Ez a módszer nemcsak a gyors hűtés biztosítása, hanem 
energiatakarékossága miatt is az egyik legkorszerűbb. Alkalmazása azonban jelentős 
beruházásigénye folytán csak nagyobb tejmennyiséget előállító gazdaságokban kifizetődő. 
Pillanathűtés esetén a tej tárolása külön eszközt igényel. Erre a célra megfelelőek a zárt, siló 
rendszerű tejtárolók. A lemezes hűtők folyadék-áramoltatással jól tisztíthatók, azonban a nagy 
felületre való tekintettel időnként szét kell szerelni, és a lerakódásokat kézi tisztítással el kell 
távolítani. 
 Kisebb tejházak és tejgyűjtők számára a tartályhűtés ajánlott. A hűtő-tároló tartályok 200-
5.000 literes, rozsdamentes acélból készült, kettősfalú szigetelt, keverővel felszerelt 
berendezések. Lehetnek közvetett vagy közvetlen hűtésűek, amelyek közül az utóbbiak az 
elterjedtebbek (21. ábra) 
 

 
21. ábra. Közvetlen hűtésű tejtároló 
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 Közvetlen hűtés esetén a tejtartály és a szigetelt fal között, illetve a fenékrészen kerül 
elhelyezésre a hűtőberendezés ún. elpárologtató csőkígyója, a hűtőaggregát a tartályon kívül 
található. A hőmérséklet és a keverés szabályozása automatikus. A tejhűtő-tárolók feltétlen 
előnye, hogy a tej kevesebb felülettel érintkezik, mint a pillanathűtésnél, mert a hűtés és a 
tárolás ugyanabban a berendezésben történik. A hűtő-tároló tartály kiválasztásánál fontos 
szempont a hűtőkapacitás. Napi kétszeri fejést és egyszeri elszállítást feltételezve a hűtési 
sebesség akkor megfelelő, ha a második fejésből származó tőgymeleg tej rátöltése után az 
összes tej 2 órán belül ismét eléri a 4-5 ºC tárolási hőmérsékletet. 
 A 25-200 liter tejet termelő kisgazdaságok számára a tej gyors lehűtéséhez a kannahűtők 
alkalmazása a legcélszerűbb (22. ábra). 
 

 
 

22. ábra. Kannahűtő berendezés 
 
Ezek a hűtők jeges vizet előállító berendezések, amelyek olyan kialakításúak, hogy a jeges 
vízbe 1-4 db kanna állítható. A tejeskannákba a töltőnyílást lezáró fedélbe épített keverő 
nyúlik, amely a tejet a hűtés alatt mozgásban tartja, így biztosítva a jó hőátadást. Ezzel a 
módszerrel a tej gazdaságosan és rövid idő alatt (30-50 perc) 4-5 °C-ra hűthető.   
  Önálló tejhűtéssel nem rendelkező gazdaságokban a kifejt tejet a szűrés után hideg vízben 
vagy hűtőszekrényben javasolt előhűteni és tárolni. Az így kezelt tejet mielőbb gépi hűtéssel 
felszerelt gyűjtőcsarnokba vagy feldolgozó üzembe kell szállítani.  A fejést és a tejgyűjtést 
úgy kell ütemezni, hogy a tej gyors hűtése (1 órán belül 8 °C, 2 órán belül 4-5 °C) ez estben is 
biztosított legyen. 
 
4.3.4. A tej tárolása 
 
 A tejet az elszállításig vagy a feldolgozásig minősége megőrzése érdekében hidegen, 4-5 
°C hőmérsékleten kell tárolni. A 23. ábra a tej összcsíraszámának változását szemlélteti az idő 
és a hőmérséklet függvényében. 
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23. ábra. A tej összcsíraszámának változása 4- és 8 °C tárolási hőmérsékleten 
 
Látható, hogy amíg 4 °C-on 48 óra elteltével alig nő a baktériumok száma, azaz a minőség 
gyakorlatilag változatlan, 8 °C hőmérsékleten már 24 óra tárolás után is csíraszám emelkedés 
tapasztalható. A tej termelőhelyi hűtve tárolására az előzőekben részletezett eszközök és 
berendezések szolgálnak. A tárolókapacitást az átlagos napi tejtermelés legalább 
másfélszeresére célszerű méretezni. 
 
4.3.5. A tejház higiéniája és rendje 
 
 A tejházban a tej kezeléséhez kapcsolódó munkák közül elsőrendű a tisztítási műveletek 
rendszeres és szakszerű végrehajtása. Az eredményes tejkezelés feltétele a tiszta környezet és 
a tejjel dolgozók személyi higiéniája. 
 A tejjel érintkező felületek tisztítása, fertőtlenítése során a felületek ún. megfelelő 
tisztaságát kell elérendő célként kitűzni. Ez azt jelenti, hogy a tejjel érintkező tiszta, 
fertőtlenített felületen végzett öblítésre használt vízből csak annyi mikroba tenyészthető ki, 
mint amennyit a víz az öblítés előtt tartalmazott. A megfelelő tisztaság alapfeltétele az 
elegendő mennyiségű ivóvíz minőségű hideg-meleg víz, a hatékony tisztító-fertőtlenítőszerek 
és eszközök. A tisztítás munkafázisai és azok sorrendje azonos a 4.2. pontban 
részletezettekkel.  
 A hűtő-tároló tartályok és a zárt tejsilók tisztítása gépi cirkulációs rendszerben, a 
tartályba épített vagy a mosás idejére a tartály ürítő csapján behelyezhető szórófejjel történik. 
Fontos követelmény, hogy a tisztítószer és az öblítővíz a belső felület minden részére közel 
azonos mennyiségben és nyomással jusson el. A hatékony tisztításról korszerű mosó-
automaták gondoskodnak, azonban a kézi tisztítás ez esetben sem nélkülözhető. A 
tárolóeszközök nehezen tisztítható részeit, szerelvényeit (pl.: lefejtő csap, csőcsatlakozások, 
nívócső, mintavételi csap, keverőlapát, stb.), továbbá külső felületüket minden egyes 
használat után  kézi mosással is meg kell tisztítani. 
 A padozatot naponta fel kell mosni, szükség szerint, de hetente legalább egyszer 
fertőtleníteni. Hasonlóan kell eljárni a csempézett falak és a nyílászárók esetében is. Ezek 
tisztítására mosó-fertőtlenítő mobil berendezések állnak rendelkezésre, amelyekhez a 
feladattól függően különböző adapterek (szórófej, habképző, forgó kefe, stb.) 
csatlakoztatható. 
 Fejést és tejkezelést csak egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő, érvényes orvosi 
egészségügyi igazolással rendelkező dolgozók végezhetnek. A munkaköri ártalmak elkerülése 
és a közegészségügyi előírások betartása érdekében megfelelő védőruházatot (köpeny, kötény, 



A minőségi tejtermelés alapjai 39

fejfedő, gumicsizma, stb.) kell biztosítani. A munkaruhák szakszerű tisztításáról, 
fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A dolgozók egészségük védelme és a higiénés tejkezelés 
céljából testüket és ruházatukat kötelesek tisztán tartani. A helyiségek bejáratainál - nemcsak 
járványveszély idején - fertőtlenítőszerrel átitatott lábtörlőket és kézfertőtlenítésre alkalmas 
edényeket kell elhelyezni. Étkezni, dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.   
 A higiénés tejtermelés feltétele a külső környezet gondozása, rendben tartása is. Az 
udvart, az utakat rendszeresen portalanítsuk, a hulladékot, a szemetet naponta szedjük össze, 
és rovaroktól, rágcsálóktól védett, zárt edénybe tároljuk.   
 
 
5. A nyerstej minősítés magyarországi rendszere, gyakorlata és módszerei 
 
5.1. A nyerstej minősítés célja és feladata 
 
 Az általánosan elfogadott megfogalmazás szerint a nyers tej minőségén beltartalmának, 
táplálkozás-élettani és élvezeti értékének, valamint higiéniai jellemzőinek egységét értjük. A 
nyerstej minősítés célja, hogy ezeket a tényezőket rendszeresen értékelje, a minőséget a tej 
felvásárlási árában kifejezze, és ezen keresztül a tejtermelőt a minőség folyamatos 
javításában, a jó minőség megtartásában érdekelté tegye. Hazánkban 1984 óta folyik európai 
értelemben vett nyerstej minősítés. Az egyre szigorúbb követelmények és az ehhez szervesen 
kapcsolódó felvásárlási ár együttes eredményeként a tej minősége az elmúlt 20 évben 
számottevően javult. Ezt bizonyítják a 2004. év statisztikai adatai is, amelyek szerint a 
Magyarországon termelt tej 97%-a teljesíti az Európai Unió vonatkozó előírásait. 
 
5.2. A nyerstej minősítés szervezete 
 
 Az árkonzenkvens nyerstej minősítés olyan szervezetet feltételez, amelynek vizsgálati 
eredményeit a tejtermelők és a feldolgozók fenntartás nélkül, magukra nézve kötelező 
érvénnyel elfogadják. Az objektív minősítés alapja tehát egy a termelőktől és a feldolgozóktól 
független szervezet, amelynek legfontosabb feladatai a következők: 
 

• a mintavétel és a mintaszállítás szervezése, ellenőrzése, 
• a minősítő vizsgálatok elvégzése, 
• a minősítés eredményeinek dokumentálása és közlése a tejtermelők és a 

feldolgozók részére. 
 
 A nyerstej minősítéssel összefüggő feladatokat a minősítés eredményében nem érdekelt, 
azonban a szakmai szempontok vonatkozásában kompetens Magyar Tejgazdasági Kísérleti 
Intézet budapesti laboratóriuma látja el. Az objektivitás további erősítését szolgálja a 
laboratórium akkreditált státusza, a minősítés állami felügyelete. A hazánkban kialakult 
nyerstej minősítés fő elemei megegyeznek a fejlett tejgazdasággal rendelkező országok 
gyakorlatával, és minden tekintetben megfelelnek az Európai Unió követelményeinek. 
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5.3. A nyerstej minősítés gyakorlata 
 
5.3.1. A mintaszám és a mintavétel 
 
A mintaszám 
 
 A vizsgálati gyakoriság, az elégséges mintaszám az objektív minősítés egyik 
kulcskérdése. A mintaszámot úgy kell megválasztani, hogy a valós tejminőség éves szinten 
minimum 90% biztonsággal jellemezhető legyen. A minták számát mindig az adott régióra 
jellemző tejbeszállítási gyakorlat határozza meg. A magyarországi körülmények között, ahol a 
napi egyszeri beszállítás a jellemző, a havi háromszori mintavétel és vizsgálat nyújtja ezt a 
biztonságot. A mintavételek időpontját véletlenszerű eloszlásban a minősítő laboratórium 
jelöli ki, amelyeket ún. mintavételi ütemtervben összesítve az érintett tejüzem illetékes 
vezetőjének megküld. A mintavétel időpontját titkosan kell kezelni, arról illetéktelen személy 
tudomást nem szerezhet. 
 
A mintavétel általános szabályai 
 
 A nyerstej minősítés első művelete a mintavétel. Szakszerű végrehajtása az objektív 
minősítés alapfeltétele. Az árkonzekvens minősítés céljából végzett mintavétel általános 
követelményei az alábbiakban foglalhatók össze. 

 
a) Mintavételt megfelelően képzett, a minősítő laboratórium által elismert és 

ellenőrzött személy végezhet. 
 
b) A mintavétel alkalmával biztosítani kell az érdekelt felek (tejtermelő, feldolgozó) 

jelenlétét. 
 

c) A mintát a sértetlenséget és az azonosíthatóságot biztosító módon zárni, illetve 
jelölni kell. 

 
d) A mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

 Azok a személyek, akik árkonzekvens nyerstej minősítésre vesznek mintát, kötelesek 
képzésen részt venni, és elméleti, gyakorlati felkészültségükről vizsga keretében számot adni. 
Sikeres vizsga esetén a hiteles nyerstej mintavevők tanúsítványt és számozott körbélyegzőt 
kapnak, amelyek feljogosítják őket ezen tevékenység végzésére. A hiteles nyerstej 
mintavevők a mintavételt a minősítő laboratórium képviseletében látják el, ezért a 
mintavétellel kapcsolatos tevékenységükről a laboratórium részére tartoznak beszámolási 
kötelezettséggel.    
 Mintavételkor biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy a tejtermelő a mintavételnél jelen 
lehessen. A gyakorlatban azonban előfordulhatnak olyan körülmények, amikor ez nem 
teljesíthető. Amennyiben a tejtermelő a mintavételnél nincs jelen, ezt a tény a mintavételi 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.  
 A mintát a mintaadó (tejtermelő, tejkezelő) és a mintavevő (tejfeldolgozó) közösen zárja 
le. A zárásnál olyan módszert kell alkalmazni, amely egyrészről bizonyítja a minta 
sértetlenségét (zsineg-plomba ragasztószalaggal rögzítve, aláírással és bélyegzővel 
hitelesítve), másrészről egyértelműen azonosítja a mintát. A minták és így a tejtermelők 
azonosítása a nyerstej minősítő laboratórium által kiadott számítógépes vonalkódokkal 
történik. 
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 A mintavételről hivatalos jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv (24. ábra) a minta 
kísérő dokumentuma, amely olyan adatokat és információkat tartalmaz, amelyek alapján a 
mintavétel helye, időpontja, a mintavételben résztvevő személyek és a mintavétel 
szabályszerűsége ellenőrizhető. 
 

A termelőhely kódszáma: □□□-□□□□□-□□□-□□-□-□ 
 
           (A vonalkód helye)                                                                                 A jegyzőkönyv sorszáma:………. 
                                                                                                                           Készült………….példányban 
 

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 
Felvéve:…………………………………………....….termelő……..……………………………….telephelyén 
20…… év……………………………………hónap……………..….nap………….óra……..……….perckor. 
 
Tárgy: Termelői nyers tej mintavétele árkonzekvens minősítés céljára. 
 

Jelen vannak: 
                        A Termelő részéről:……………………………………………………………… 
 

                        A Feldolgozó részéről:…………………………………………………………… 
 
1. A mintavétel tárgyát a Termelő által előállított, a fenti időpontban átadásra felkínált, a Termelő tejtároló 

edényében (edényeiben) tárolt nyers tej képezi, amely a vonatkozó jogszabályok alapkövetelményeinek 
(érzékszervi tulajdonságok, sűrűség, hőfok) megfelel. 

 

2. A nyers tejből……………db minta került kivételre: 
 

a) kézi módszerrel……………………………………………………………………………….  □ 
b) automata mintavevővel……………………………………………………………………….. □ 
 

3. A minta (minták) „NBF” tartósítószerrel: 
 

a) Konzervált(ak)………………………………………………………………………………… □ 
b) nem konzervált(ak)………………………….………………………………………………… □ 

 

4. A mintát (mintákat) a jegyzőkönyven feltüntetett kódszámmal jelölték meg. 
 

5. A mintát (mintákat): 

a) lezárták…………………………………………………………………………………………□ 

b) nem zárták le……………………………………………………….…………………………... □ 
 

6. A megmintázott nyers tej mennyisége:……………………liter. 
 

7. A jellemző napi tejmennyiség:……………………...liter. 
 

8. A megmintázott nyers tej sűrűsége.……………g/cm3 és hőfoka. …………°C. 
 

9. A mintavétellel kapcsolatos megjegyzések: 
      …………………………………………………………………………………………………………… 
       
10. A mintavétel végrehajtása a Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú előírása szerint történt. 
 

11. A Termelő és a Feldolgozó a vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzését a Magyar Tejgazdasági 
Kísérleti Intézet Kft. Nyerstej Minősítő Laboratóriumától megrendeli.  

 
 
…………………………………..                                                                        …………………………………...

Termelő                                                         P.H.                                                 Feldolgozó 
 

24. ábra. Mintavételi jegyzőkönyv 
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A mintavétel végrehajtása 
 
 A mintavétel részletes követelményeit a Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 számú, „A 
nyers tej árkonzekvens minősítésének vizsgálati módszerei” című előírása szabályozza. A 
mintát az átvételre felkínált tejből az átadás-átvétel időpontjában vagy röviddel azt 
megelőzően kell megvenni. 
 A tejtételt a mintavétel előtt alaposan meg kell keverni. Az egyneműsítés a tárolás 
körülményeitől függően (kanna, hűtőtároló, siló) történhet kézi- vagy gépi eszközökkel. A 
keverés olyan hatékonyságú legyen, hogy a minta az egész tejtételt reprezentálja! A keverés 
ideje és intenzitása alkalmazkodjon: 
 

a) a megmintázandó tej mennyiségéhez, 
b) a tároló edény méretéhez és alakjához, 
c) a tej hőmérsékletéhez, 
d) és ahhoz az időtartamhoz, amíg a tej nyugalomban (keveretlen) volt. 

 
A tartályban tárolt nyers tej akkor tekinthető homogénnek, ha a tartály különböző pontjain, 
vagy leeresztésnél két különböző időpontban vett részminta zsírtartalma 0,1%-nál nagyobb 
mértékben nem tér el egymástól.   
 A mintát közvetlenül a keverés után - amikor a tej még mozgásban van - kell kivenni. 
Térfogata 100 ±10 cm3 legyen. A minta tárolására a nyerstej minősítő laboratórium által 
megfelelően előkészített (sterilizált, konzerválószerrel ellátott, lezárt) műanyagflakont lehet 
használni. 
   Nyitott tárolótartály esetén a mintát a tartály több pontjáról, közvetlenül a tej felszínéről 
kell megvenni. Zárt tárolótank esetében biztosítani kell a mintavételi pont (pl.: pillangószelep, 
mintavételi csap, stb.) tisztaságát. Nívócsőből mintát venni tilos!   
 
A minták tárolása és szállítása  
 
 Magyarországon a nyerstej minősítésben a mintavétel és a vizsgálatok között rendszerint 
15-30 óra különbség van. A minták eredeti fizikai-kémia és higiéniai-mikrobiológiai állapotát 
a feldolgozásig meg kell őrizni. A minták konzerválása Nátrium-azid – Bronopol – Furacin 
(NBF) összetételű tartósítószerrel, és 2-8 ºC hőmérsékletű hűtéssel történik. Ez a kombináció 
36 óráig terjedő mintatárolást biztosít. A mintavételt és a mintaszállítást ezért úgy kell 
ütemezni, hogy a minták a minősítő laboratóriumtól legtávolabb eső termelőhelyről is 36 órán 
belül beérkezzenek, és vizsgálatra kerüljenek.    
 A tejmintát a mintavétel után azonnal hűtőtáskába kell helyezni. A hűtőtáskákat 
jégakkumulátorokkal kell ellátni úgy, hogy annak belső hőmérséklete 2-8 ºC közötti legyen. 
Az adott hőmérséklethatáron belül törekedni kell az alacsonyabbra. A hűtőtáskába a 
hőmérséklet ellenőrzése céljából hőmérőt kell elhelyezni. A folyamatos hűtés, a „hűtőlánc” 
fenntartása érdekében a tejmintákat a mintavétel után mintagyűjtő centrumokba 
(tejüzemekbe) kell szállítani. A beszállított mintákat 2-8 ºC hőmérsékletű, zárható 
hűtőszekrényben kell tárolni. 
 A minta elszállítását a mintagyűjtő centrumból a nyerstej minősítő laboratórium által 
megbízott gépkocsivezetők végzik. A gépkocsivezetők a mintagyűjtő centrumokban tételesen 
ellenőrizni kötelesek a mintatárolás körülményeit (hőmérséklet, higiénia). A gépkocsivezetők 
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a következő adatokat kötelesek rögzíteni: 
 

• a mintagyűjtő centrumba érkezés időpontját, 
• a mintatároló hűtőszekrény hőmérsékletét, 
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• az átvett minták számát, 
• a nyerstej minősítő laboratóriumba érkezés időpontját, 
• a hűtőtáska vagy a hűtőkocsi hőmérsékletét a laboratóriumba érkezéskor. 
   

A mintagyűjtő centrum és a laboratórium közötti szállítás és a laboratóriumi tárolás alatt is 
fenn kell tartani a minták 2-8 ºC közötti hűtését. 
 
5.3.2. A nyerstej minősítés fontosabb vizsgálati módszerei 
 
 Az objektív, megbízható minősítési eredmények garanciája a megfelelő vizsgálati 
módszer. Nagyszámú minta gazdaságos feldolgozása korszerű, magas szinten automatizált 
műszerezettséget feltételez. A berendezések kiválasztásánál azt az elvet kell érvényesíteni, 
hogy az alkalmazott vizsgálati eljárások a világviszonylatban elfogadott módszereket 
képviseljék. Ennek megfelelően a magyarországi nyerstej minősítő laboratórium a napjaikban 
beszerezhető, legkorszerűbb műszerekkel van felszerelve.    
 
Az összcsíraszám meghatározás módszere és műszere 
 
 A hazai nyerstej minősítésben a mikrobaszám vizsgálatára az automatizált, közvetlen 
mikroszkópos baktériumszámlálást alkalmazzuk, amely módszer legújabb fejlesztésű 
változata az ún. áramlásos citometrián alapuló Bactoscan-FC típusú műszer. A műszer és a 
módszer legfontosabb ismérvei a következők: 

 
• a mérés automatizált, 
• a vizsgálat nem igényel minta előkészítést, 
• az eredmények eléréséhez a korábbi 72 órával szemben mindössze 10 percre van 

szükség, 
• a mérések ismételhetősége, pontossága a hagyományos eljárásokénál (pl.: 

tenyésztéses módszerek) jobb, 
• a mintafeldolgozó kapacitás 100 minta/óra, 
• a vizsgálat során veszélyes hulladék (pl.: fertőzött táptalaj, Petri-csésze) nem 

képződik. 
 

A szomatikus sejtszám meghatározás módszere és műszere 
 
 A szomatikus sejtszám meghatározás korszerű módszere és műszere az áramlásos 
citometrián alapuló Fossomatic-5000 berendezés, amelynek legfontosabb jellemzői a 
következők: 

 
• a mérés automatizált, 
• a vizsgálat nem igényel minta előkészítést, 
• az eredmények eléréséhez 0,5 percre van szükség, 
• a mérések ismételhetősége, pontossága a korábban alkalmazott műszerekénél jobb, 
• a mintafeldolgozó kapacitás 200 minta/óra. 
. 

 
 
 
 



A minőségi tejtermelés alapjai 44

Az erjedést gátló tejidegen anyagok meghatározása 
 
 A nyerstej minősítő laboratóriumban a gyógyszermaradványok kimutatására használt 
vizsgálat az ún. „Delvotest SP Multi” eljárás alapelveit és érzékenységét tekintve megegyezik 
a 2.3.4. pontban ismertetett „Starter-kit” módszerrel. A különbség csak annyi, hogy a 
„Delvotest SP Multi” alkalmas több minta (96 db) egyidejű vizsgálatára. 
 
A tejidegen víztartalom meghatározásának módszere és műszere 
 
 Mint ahogy a 2.3.2. pontban utaltunk rá, a tej fagyáspontja már igen kis mennyiségű 
hozzáadott víz hatására is jól mérhetően megváltozik. A tejidegen víztartalom meghatározása 
termisztoros fagyáspont vizsgáló műszerekkel történik. Ezek a berendezések a tejidegen 
víztartalmat nagy pontossággal, jellemzően 0,2%-on belül képesek kimutatni.    
 
A beltartalom meghatározás módszere és műszere 
 
 A különböző tejalkotórészek (zsír, fehérje, tejcukor, stb.) vizsgálatára több, mint 30 éve 
rutinszerűen alkalmazzák az infravörös fény elnyelésén (abszorpcióján) alapuló műszereket. 
A rögzített hullámhosszon működő, optikai szűrőkkel felszerelt régebbi típusú berendezéseket 
a hazai nyerstej minősítésben a korszerűbb ún. „FTIR” (Fourier - Transzformációs - 
Infravörös - Spektroszkópia) technológián alapuló műszerek váltották fel. A Combifoss-6000 
műszerbe integrált Milkoscan FT-6000 típusú berendezés jelenleg a legkorszerűbbnek 
tekinthető. A vizsgálati módszer és a műszer legfontosabb előnyei a következők: 
 

• a mérés automatizált, 
• a vizsgálat nem igényel minta előkészítést, 
• az eredmények eléréséhez 0,5 percre van szükség, 
• a mérések ismételhetősége, pontossága a korábban használt műszerekénél jobb, 
• szélesebb körű vizsgálati lehetőség (pl.: valódi fehérje, kazein, savófehérje 

meghatározás), 
• a mintafeldolgozó kapacitás 200 minta/óra. 

 
5.3.3. A vizsgálati eredmények közlése 
 
 A nyerstej minősítés vizsgálati eredményeinek gyors rendszerezése, ellenőrzése és 
mielőbbi továbbítása a tejtermelők és a feldolgozók részére ma már alapkövetelmény. A 
minősítő laboratórium korszerű, nagy kapacitású vizsgáló műszerei és az ezekhez a 
berendezésekhez kapcsolt számítógéprendszer révén a minősítés eredménye közvetlenül a 
vizsgálatok után rendelkezésre áll. A teljes körű eredményközlés korábban 5-6 napot vett 
igénybe, amely az elektronikus adattovábbítási módszerek (e-mail, internet) alkalmazásával 
egy napra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a tejtermelők és a feldolgozók a mintavételt követő 
napon hozzájuthatnak a minősítés eredményeihez. A magyarországi nyerstej minősítés 
folyamatát a mintavételtől az eredményközlésig a 25. ábra foglalja össze. 
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Tejtermelő gazdaság, gyűjtőcsarnok 
 

 
 
 

A tejtétel 
megkeverése,  
egyneműsítése 

 
 
 
► 
 

A tejtétel 
ellenőrzése: 
• érzékszervi 
• sűrűség 
• savfok 
• hőfok 
• mennyiség 

 
 
 
► 

 
 

A minta 
megvétele 
 (100 cm3) 

 
 
 
►

 
 

A minta 
zárása és 
jelölése 

 
 
 
► 

 
A minta hűtése 
(2-8 °C), 
konzerválása 
(NBF), a jegyző-
könyv kitöltése 

 
 
 

A minták hűtve szállítása (2-8 °C) a mintagyűjtő centrumokba (tejüzemekbe) 
 

A minták hűtve szállítása (2-8 °C) a nyerstej minősítő laboratóriumba 
 

Nyerstej Minősítő Laboratórium 
 

 
 

A minták és a 
jegyzőkönyvek 

ellenőrzése, 
azonosítása 

 
 
 
 
► 

Vizsgálatok a 
mintavételtől számított 
36 órán belül: 
•  csíraszám 
•  szomatikus sejtszám 
•  gátlóanyag 
•  fagyáspont 
•  beltartalom 

 
 
 
 
► 

 
A vizsgálati 
eredmények 

rendszerezése, 
ellenőrzése, a 

minták minősítése

 
 
 
 
► 

 
A minősítés 

eredményeinek 
közlése 

 (posta, fax, e-mail)

 
Tejfeldolgozó 

 
 
 

25. ábra. A nyerstej minősítés folyamata 
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