
A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 
Állategészségügyi Igazgatóságától kérnek recenziót, az 
Útmutatót pedig elegendő példányban fogják kinyom-
tatni, hogy mindenki megkaphassa, aki a 410 szerbiai 
piacon állati eredetű élelmiszerek értékesítésével foglal-
kozik. Ezekről a kérdésekről Szerbia szerte szakmai előa-
dásokat tartanak a termelők és árusok részére.

Prof. dr. Snežana Bogosavljević Bošković, mezőgaz-
dasági és környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy 
a piacoknak különleges szerepük van, hiszen lehetővé 
teszik, hogy a termelők és a vásárlók között közvetlen, 
közvetítők nélküli kapcsolat jöjjön létre, ezzel pedig hoz-
zájárulnak a hazai termelés megőrzéséhez, a termelés 
értékének a növeléséhez valamint a vidék fejlődéséhez.

Sanja Čelebićanin, az Állategészségügyi Felügyelő-
ség vezetője kiemelte, hogy a piacigazgatóságok számít-
hatnak a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Miniszté-
rium támogatására a piacokon állati eredetű élelmiszere-
ket forgalmazó termelők és árusok tervezett képzésében. 
Mint mondta, a friss baromfihús, a tojás és a tejtermékek 
a piacok forgalmában mintegy 30 százalékkal vesznek 
részt. Ez nagy piaci részesedés, épp ezért a Szerbiai Pi-
acok ÜK szándéka, hogy külön Útmutatót dolgoz ki az 
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TALÁLKOZÓ A MEZŐGAZDASÁGI MINISZTERREL
Belgrádban a hónap elején tartotta ülését a Szerbi-

ai Piacok Ügyviteli Közösségének igazgató bizottsága, 
amelyen részt vett prof. dr. SnežanA Bogosavljević 
Bošković, mezőgazdasági és környezetvédelmi minisz-
ter, Sanja Čelebićanin, a köztársasági Állategészség-
ügyi Felügyelőség vezetője, valamint Nenad Vujević, a 
Mezőgazdasági Felügyelőség vezetője. 

Ilinka Vukoja, a SZPÜK igazgató bizottságának el-
nöke elmondta, hogy Szerbiában a 410 piacon naponta 
mintegy 80.000 ember dolgozik, s hogy a piacok a szerbi-
ai mezőgazdasági termékek értékesítésében 20 százalé-
kos részesedést valósítanak meg.

Savo Duvnjak, a SZPÜK végrehajtó igazgatója az 
ügyviteli közösség céljairól elmondta, hogy a piacigaz-
gatóságok folyamatosan munkálkodnak az értékesítés 
feltételeinek a javításán, igyekeznek biztosítani a törvé-
nyes rendelkezések következetes alkalmazását, és hogy 
készek műszaki és technológiai újításokkal fokozni a 
piacokon forgalomba hozott élelmiszerek biztonságát a 
fogyasztók számára.

Predrag Veinoć, a SZPÜK végrehajtó bizottságának 
alelnöke kiemelte, hogy a közösség érdekelt a felügyelő-
ségekkel való együttműködés javításában többek között 
az élelembiztonságról, különösen pedig az állati eredetű 
élelmiszerek biztonságát szavatoló jogszabályok alkal-
mazása szempontjából. A Szerbiai Piacok ÜK épp ezért 
dolgozott ki Útmutatót a helyes termelői (GMP) és helyes 
higiéniai (GHP) gyakorlat alkalmazásáról az állati erede-
tű élelmiszerek termelésében és piaci forgalmazásában. 

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton emlékeztetjük bérlőinket, hogy az Árusítási egység 

bérleti szerződése /Ugovor o zakupu prodajne jedinice – 1 (SP-
722_101.12)/ 4. szakaszának 3. bekezdése értelmében tilos megnö-
velni az árusítási egység-piaci asztal méretét, felületét.

A vásárlóktól/polgároktól számos panasz érkezett hozzánk, 
hogy a többlet-terület elfoglalásával akadályozzák a vásárlók pi-
aci mozgását, a piacok bejáratainál pedig ezzel akadályozzák a 
vásárlók zavartalan belépését a piacok területére. 

Épp ezért kérjük a piaci asztalok bérlőit, hogy legkésőbb 2014. 
augusztus 1-ig szereljék le és távolítsák el az összes polcot a piaci 
asztalok elejéről, és hogy árujukat ne pakolják ki az asztalok elé. 

A piacok rendjéről szóló rendelet megszegése esetén az illeté-
kes szolgálat megteszi a megfelelő lépéseket.

a Szabadkai Piacok KKV megbízott igazgatója,
Vukoja Ilinka, dipl. ecc.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

 Folytatás a 3. oldalon

fotó: www.sumedija.rs
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Brokkoli 130-200 din/kg
Burgonya 30-40 din/kg
Cukkini 60 din/kg
Csemegekukorica 10-30 din/cső
Csillagtök 60 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fokhagyma 150-200 din/kg
Kapor 20-30 din/csomó
Káposzta 30 din/kg
Karalábé 40 din/db
Karfiol 100-150 din/kg
Koktélparadicsom 200-250 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lila káposzta 70 din/kg
Mángold 40-60 din/kg
Padlizsán 150-200 din/kg
Paprika 5-20 din/db
Paradicsom 70-80 din/kg
Paraj 100 din/kg
Petrezselyem 30-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 15-30 din/cs.
Póréhagyma 150 din/kg
Rukkola (borsmustár) 1000 din/kg
Sárgarépa 20-40 din/csomó
Tök 10-25 din/kg
Uborka 30-70 din/kg
Vöröshagyma 50-60 din/kg

Zeller 50-70 din/db
Zöldbab 60-100 din/kg
Gyümölcs
Áfonya 1200 din/kg
Alma 20-50 din/kg
Füge – friss 300 din/kg
Görögdinnye 30 din/kg
Körte 80-100 din/kg
Málna 400-500 din/kg 
Meggy 80-90 din/kg
Nectarin 30-60 din/kg
Őszibarack 30-50 din/kg
Sárgabarack 50-120 din/kg
Sárgadinnye 30-50 din/kg
Szilva 30-40 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180-200 din/kg
Banán 120-130 din/kg
Citrom 230 din/kg
Grapefruit 120 din/kg
Mangó 450 din/kg
Narancs 110-130 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 240 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 300 din/kg
Kecsketúró 800-900 din/kg
Öntött túró 300-400 din/kg 
Sajt 400-800 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg

Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt)  
  800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 300-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 400-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 200-250 din/kg 
Csirkezúza 250-300 din/kg
Darált csirkehús 400 din/kg
Kacsahús 500 din/kg
Kakashús 320-350 din/kg
Pulykacomb 310-700 din/kg
Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 450-500 din/kg 
Pulykamell 730-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300 din/kg 
Tyúkhús 320 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg

Hal 
Adriai durbincs 140-165 din/kg
Amur 320 din/kg 
Busa 260 din/kg
Csuka 400 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 600 din/kg 
Kalmárhal 435 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 6-13 din/db

Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Brazíliai dió 1400 din/kg
Dióbél 750 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 450-500 din/kg
Gomba 200-1000 din/kg
Indiai dió 1100-1200 din/kg
Mák 600 din/kg
Mandulabél 1000 din/kg 
Mazsola 450-500 din/kg 
Mogyoróbél 800-1000 din/kg
Pistácia1400 din/kg
Tökmag 600-750 din/kg 
Vörös áfonya 750-800 din/kg
Sütemények 500-700 din/kg
Krémes lap 160-220 din/pár
Réteslap 160-220 din/kg
Fagylalt-tölcsér 90-150 din/  
  csomag
Méz 450-700 din/kg 
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 50-70 din/szelet
Virágok
Gerbera 60-100 din/szál
Kardvirág 60-100 din/csokor
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 100-200 din/szál
Rózsa 80-150 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 130 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hajdina 130 din/kg
Köles 60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Napraforgó - csemege 70 din/l
Napraforgó 40 din/kg
Proteincirok 35 din/kg
Takarmányborsó 70-80 din/kg
Tritikálé 25 din/kg
Zab 35 din/kg

/Júl. 18-i árak/ 
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állati eredetű élelmiszerek termelői és árusai számára 
olyan jó gyakorlatnak tekinthető, amely hozzájárul a pi-
acokon forgalmazott árucikkek minőségének a növelé-
séhez.  Az Állategészségügyi Igazgatóságnak nem célja 
büntetni a piacokon a termelőket és az árusokat, hanem 
hogy megelőző tevékenységgel, gyakori ellenőrzések-
kel és képzéssel érje el azt, hogy a piacokon a vásárlók 
egészséges és jó minőségű termékeket vásároljanak.  

Nenad Vujević, a Mezőgazdasági Felügyelőség ve-
zetője elmondta, hogy számos növényi eredetű termé-
ket is – az igen népszerű ajvártól a lekvárokig és a be-
főttekig – mindenféle ellenőrzés nélkül állítanak elő és 

forgalmaznak. Mint mondta, a minisztérium igyekszik 
a termelők számára minél egyszerűbbé tenni a gazda-
ság bejegyzésével kapcsolatos eljárást illetve termékeik 
tanúsítványozását - s ebben számunkra nagyon fontos a 
piacok ügyviteli közösségével való együttműködés.

A Szerbiai Piacok ÜK igazgató bizottsága úgy dön-
tött, hogy az „Útmutató a helyes termelői (GMP) és a he-
lyes higiéniai (GHP) gyakorlat alkalmazásáról az állati 
eredetű élelmiszerek termelésében és piaci forgalmazá-
sában“ című kiadvány recenzióját követően azt mielőbb 
előkészítsék, kinyomtassák és terjesszék a szerbiai pia-
cokon.

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége Útmutatót 
dolgozott ki,  amely áttekintést ad azokról az elvekről, 
amelyek a GMP, GHP és HACCP rendszereken alapul-
nak és néhány általános modellt is bemutat az adott élel-
miszercsoportok termelői számára, amelyeket rövidesen 
a szerbiai termelőknek is alkalmazniuk kell. Ma a fejlett 
országok átfogó, hosszú távú és tudományosan meg-
alapozott stratégiákat fejlesztenek ki saját piacaik és fo-
gyasztóik egészségének minél hatékonyabb megóvására 
az élelmiszerek okozta betegségektől.

A Veszélyelemzésen alapuló Kritikus Irányítási Pon-
tok rendszerét (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – HACCP) az 1960-as évek elején kezdték kifej-
leszteni, azzal a céllel, hogy azonosítsák, jellemezzék és 
ellenőrizzék azokat a veszélyeket, amelyek különösen 
jelentősek (azaz magas kockázatot jelentenek) az élelem-
biztonság szempontjából.

A Helyes Termelési Gyakorlat (GMP) és a Helyes 
Higiéniai Gyakorlat (GHP) 

A gyakorlat szabályaival, ipari szabványokkal, előírásokkal 
és törvényekkel, amelyek az élelmiszer termelésével, feldolgozá-
sával, kezelésével, megjelölésével és értékesítésével kapcsolato-
sak, s amelyeket az ipar, a helyi és állami szervek, nemzeti és 
nemzetközi testületek határoztak meg azzal a céllal, hogy az 
embereket megóvják a betegségektől, az élelmiszer-hamisítóktól 
és a csalásoktól. 

Egyszerűbben szólva: „a GMP/GHP olyan általános 
szabályok (tudományosan rögzített helyes gyakorlatok) 
összessége, amelyek az élelmiszerként használatos ter-
mékek higiénikus előállítását, kezelését és előkészítését 
szolgálják.

Az Európai Unió (EU) szintjén az élelembiztonsággal 
kapcsolatos új törvények és előírások magukban foglal-
ják:

a) „a farmtól az ebédlőig“ elv alkalmazását az élelem-
biztonság terén;

b) az elővigyázatosság (precautionary) elvének alkal-
mazását;

c) az élelembiztonságért a legjobban azok felelnek, 
akik élelmiszereket kezelnek;

d) a követhetőség elvének alkalmazását az állatoktól, 
anyagoktól és termékektől kezdődően a termelés, feldol-
gozás és forgalmazás minden szakaszában;

e) az átláthatóságot a nyilvános konzultációkon és in-
formációkon keresztül, valamint

f) minden új előírás és a megfelelő intézkedés a ve-
szélyelemzésen kell hogy alapuljon, kivéve azokban az 
esetekben, amelyekben ez az elv nem alkalmazható.

Az élelembiztonság irányításának hagyományos 
rendszerében az illetékes szervek többé vagy kevésbé 
részletesen „előírták“ a termelőknek, hogy hogyan dol-
gozzanak, a rendszer pedig elsősorban a hivatalos fel-
ügyeleti ellenőrzésekre és a kész termékek laboratóriumi 
vizsgálatára épült.

Ez a rendszer is ugyan jó eredményeket adott az éle-
lembiztonság javítása terén, idővel azonban kiderült, 
hogy jelentős fogyatékosságai is vannak. A hagyomá-
nyos rendszer egyik fogyatékossága pl. hogy az egész-
séges állatok ürülékében megtalálhatók a betegségek   
leggyakoribb okozói (pl. Salmonella, Campylobacter, E. 
coli 0157), amelyek megfertőzik a húst annak kinyerése 
során, és amelyek a hús vizsgálatával nem detektálhatók.

Ez a probléma nem oldható meg laboratóriumi vizs-
gálatokkal, mivel a statisztikailag jelentős és megbízható 
eredmények eléréséhez naponta hatalmas számú mintát 
kellene megvizsgálni, ami lassú, drága és gyakorlatilag 
megoldhatatlan feladatot jelentene.

Emiatt az Európai Unió tagországaiban a HACCP 
rendszeren alapuló élelembiztonsági szabályokat alkal-
mazzák, ami kötelező a harmadik országokra nézve is, 
ha azok élelmiszert szeretnének szállítani az EU piacára. 
A HACCP rendszer alkalmazása azonban nem lehetsé-
ges, ha az érintettek nem tesznek eleget a Helyes Ter-
melési Gyakorlat (GMP) és a Helyes Higiéniai Gyakor-
lat (GHP) elveinek. A GMP/GHP segítségével tarthatók 
tiszteletben az általános higiéniai elvek és a megfelelő 
eljárások minden élelmiszerrel kapcsolatos feladat el-
végzése során. Épp ezért a két gyakorlat az élelembiz-
tonság szempontjából kulcsfontosságú az állati eredetű 
élelmiszerek piaci forgalmazása során.

II. A BIZTONSÁGOS TERMÉK ELŐFELTÉTELEI
Az élelembiztonság előfeltétele a Helyes Termelési 

Gyakorlat (GMP) és a Helyes Higiéniai Gyakorlat (GHP), 
valamint a szabványos munkafolyamatok, eljárások 
(SOP) elveinek az alkalmazása. Ezeknek az elveknek az 
alkalmazása nélkül nem vezethető be a HACCP sem.

MI AZ A GMP, GHP, HACCP?
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Fontos tudni, hogy ezek a programok olyan egyete-
mes elveket tartalmaznak, amelyeket egyformán alkal-
maznak mindazok, akik élelmiszerekkel foglalkoznak 
– ám a GMP és a GHP nem az azonos tevékenységgel 
foglalkozó magántermelőkre (pl. vágóhídra) van szabva. 
Ellenkezőleg, a HACCP terv a specifikus.

III. A HELYES TERMELÉSI GYAKORLAT (GMP)
A Helyes Termelési Gyakorlat egy gász sor ajánlást 

tartalmaz, amelyeket célszerű alkalmazni az élelmisze-
rek előállítása, feldolgozása, tárolása és forgalmazása 
során, hogy megakadályozzuk az élelmiszer mikrobio-
lógiai, vegyi vagy fizikai szennyeződését. Más szóval, a 
Helyes Termelési Gyakorlat arra mutat rá, hogy mit kell 
tenni az élelmiszer szennyeződésének a megakadályo-
zására, továbbá, hogy ezeket a feladatokat kinek és mikor 
kell elvégeznie. A Helyes Termelési Gyakorlat nem vo-
natkozik bizonyos specifikus káros tényezőkre (veszé-
lyekre), és a GMP feletti ellenőrzés elvesztése fogja min-
dig és feltétlenül veszélyeztetni a fogyasztók egészségét, 
de növelni fogja annak kockázatát. A Helyes Termelési 
Gyakorlat alapelveit több területen alkalmazzák:

• munkaerő: beleértve feladataikat, a munkahely leí-
rását, a szervezeti felépítést és a higiéniai képzést;

• helyiségek: beleértve a helyet és elhelyezkedést (di-
zájn, építészeti elvek, karbantartás, munkakörnyezet a 
világítással, hőmérséklettel, páratartalommal együtt);

• felszerelés: beleértve a berendezések formáját, kar-
bantartását és beállítását (kalibrálását);

• a termelésben használt nyersanyagok: élőállatok, gön-
gyöleg-anyagok, élelmiszer-összetevők, vegyi anyagok;

• a termékek követhetősége;
• szolgálatok, beleértve az egészségügyi, hulladék-

szállító, áram,-, víz-, páraellátó, hűtőszolgálat;
• dokumentáció.
IV. A HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLAT (GHP)
A Helyes Termelési Gyakorlatban a takarítás és a hi-

giénia különösen fontos és ez a két tevékenység a Helyes 
Higiéniai Gyakorlat két legfontosabb eleme.  GHP az 
eljárások olyan csoportja, amelyek révén tiszta, egész-
séges és biztonságos környezet alakítható ki az élelmi-
szerek termeléséhez, feldolgozásához, tárolásához, a 
velük való ellátáshoz. Más szóval, a Helyes Higiéniai 
Gyakorlat arra mutat rá, hogy mit kell tenni a takarítás 
és a higiénia terén, és hogy ezeket a feladatokat mikor 
és kinek kell ellátnia. A Helyes Higiéniai Gyakorlattal 
felölelt tevékenységek:

• a létesítmény/üzem, berendezések takarítása;
• az élelmiszerekkel kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkaerő egészségi állapota és tisztasága; 
• a termelésben felhasznált nyersanyagok tisztasága, 

beleértve az élőállatokat is;
• biztosítani, hogy a higiénia fenntartására használt 

vegyszereket és más vegyi anyagokat szabályszerű-
en csomagolják, jelöljék, tárolják illetve hogy rendelte-
tésszerűen használják őket, valamint

• az eljárások dokumentálása.
Külön fejezet foglalkozik a HELYES TERMELÉSI 

ÉS A HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLAT alapelemei-
vel, leírást adva a létesítmény legfontosabb jellemzői-
ről, elhelyezéséről, berendezéséről. Külön dolgozza fel 
a munkahelyek és a szennyeződés kérdéseit, a helyisé-

gekkel /padlózat, falak, mennyezet, a tető belső felülete, 
ablakok, ajtók/, felszereléssel, vezetékekkel /vízellátás, 
hőmérséklet fenntartása, szennyvízelvezetés/ kapcsola-
tos követelményeket, a személyes higiénia biztosítását, 
az élelmiszerek tárolását, a létesítmény és a felszerelés 
karbantartását, a kártevők ellenőrzését, a hulladékok be-
gyűjtését és elszállítását valamint a higiéniai intézkedé-
sek hatékonyságát.  

Ugyancsak külön fejezet tartalmazza AZ ÉLELMI-
SZEREK KEZELÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ LÉTESÍTMÉ-
NYEK sajátos kérdéseit /vízellátás, hőmérséklet fenntar-
tása, a különböző anyagok betárolásának feltételei, az 
élelmiszer csomagolása, szállítása, a termékek követhe-
tősége/.  Külön fejezet tartalmazza a SZEMÉLYES HIGI-
ÉNIÁVAL kapcsolatos követelményeket, stb.

Az Útmutató röviden áttekinti az Élelembiztonság-
ról szóló törvényt, külön magyarázatot adva az egyes 
fogalmak jelentéséről, az élelmiszertermelésben és for-
galmazásban részt vevők feladatairól, kötelezettségeiről.  
A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 
Állategészségügyi Igazgatósága készíti el az Útmutató 
recenzióját, majd azt elegendő példányban fogják ki-
nyomtatni, hogy minden érdekelt termelő és árus meg-
kaphassa, de olyan összejöveteleket is szerveznek majd, 
amelyeken mindenki tájékozódhat az elvárásokról, 
hogy a HELYES TERMELÉSI GYAKORLATOT és a HE-
LYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOT az érdekeltek minél 
szélesebb köre minél hatékonyabban alkalmazhassa.

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

IDEIGLENES ÁRUSÍTÓHELYEK ÉS MOZGÓ 
ESZKÖZÖK (PIACI ASZTALOK ÉS PULTOK)

Az ideiglenes árusítóhelyek és mozgó eszközök, 
mint a sátorok, piaci asztalok/pultok, átalakított la-
kókocsik és járműből működő kereskedések használ-
hatók élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységekre.

Ezeket a helyiségeket, eszközöket úgy kell meg-
tervezni, kialakítani és elhelyezni, hogy a lehető leg-
nagyobb mértékben megakadályozza az élelmiszerek 
szennyeződését, a kártevők megtelepülését. Ezekre a 
létesítményekre is ugyanazok az elvek, feltételek és 
követelmények vonatkoznak, amelyeket az élelem-
biztonságra és az élelmiszerek fogyaszthatóságára 
alkalmaznak.
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A GABONAFÉLÉK TÁROLÁSA
A betakarított gabonafélék helyes tárolása nagyon 

fontos, mondhatni a legfontosabb lépés a termelésben 
használt összes technológia közül, mert a helytelen tá-
rolás az áru minőségromlásához és mennyiségi veszte-
ségekhez vezet, miáltal csökken a piaci értéke és érté-
kesíthetősége egyaránt.

Az aratást követően szokás a szemtermés tisztítása és 
esetleges szárítása, a tárolást pedig úgy kell megoldani, 
hogy megőrizzük a termés minőségét és mennyiségét is. 
A kalászosok esetében a mezőgazdasági termelők álta-
lában a vízszintes tárolást alkalmazzák – magtárakban, 
garázsokban, fészerekben, újabban pedig a függőleges 
tárolási módot, vagyis fémsilókat választanak erre a cél-
ra.

A raktár használatba vétele előtt mindenekelőtt ala-
pos takarítást és fertőtlenítést kell végezni a kártevő 
gombák, elsősorban a penészgombák eltávolítására, to-
vábbá a rovar- és rágcsálóirtást is el kell végezni, hogy 
ne maradjanak olyan rovarok, rágcsálók, amelyek meg-
fertőzhetik, megsemmisíthetik vagy lényegesen leront-
hatják a tárolt szemtermés minőségét.

A raktárakban a patogén gombák közül a Penicilli-
um és az Aspergillus gombák fordulnak elő, amelyek a 
szemek tönkremenetelét eredményezik. Mellettük elő-
fordulhatnak még Fusarium és Chladosporium gom-
bák, amelyek toxinjai rendkívül mérgezőek. 

A rovarirtással megsemmisítik a raktári kártevőket, 
a kifejlett egyedeket illetve a lárvákat, amelyek tönk-
reteszik a teljesen száraz és egészséges szemeket és 
könnyen elszaporodnak a raktárakban. A leggyakoribb 
raktári kártevők a következők: gabonazsizsik, rizszsi-
zsik, különféle molyok és lisztbogarak. 

A patkányok és az egerek olyan káros rágcsálók, 
amelyek évente számos generációt képesek kinevelni, 
ezért rendszeresen kell védekezni ellenük.

Mivel a fertőtlenítésre, rovar- és rágcsáló-írtásra 
olyan vegyszerek használatosak, amelyek helytelen 
adagolásukkal, használatukkal káros következménye-
ket, pl. mérgezést idézhetnek elő, ezért ezeket a mun-
kákat a legjobb szakmai – erre szakosodott – szerveze-
tekre bízni.  

Az egyik legfontosabb dolog, hogy a tárolókba csak 
jól kiszárított áru kerüljön, amelyből eltávolították a 
zöld növényi tartalmakat. Ha a magtárba nem elég-
gé száraz szem kerül, amelynek a nedvességtartalma 
meghaladja a 13-14 százalékot, magasabb hőmérsékle-
ten a mikroorganizmusok intenzív tevékenysége nyo-
mán a szemtermés önmelegedése következik be.

Miután megtörténik a termény betárolása, bekövet-
kezik az utóérés, amely több hétig tart és összefüggés-
ben áll a gabona halom lélegzésének a folyamatával, 
melynek során széndioxid és víz keletkezik, valamint 
hő szabadul fel. A lélegzés intenzitása a raktárban ural-
kodó hőmérséklettől és a szem nedvességtartalmától 
függ. 10 0C-nál a lélegzés rendkívül gyenge, a hőmér-

séklet és a nedvességtartalom emelkedésével a lélegzés 
egyre intenzívebbé válik.

Az önmelegedés lehet helyi, rétegenkénti vagy ki-
terjedhet az egész halomra.

A helyi önmelegedés a betárolt halom egyes helyein 
jelentkezik többnyire a nem megfelelő nedvességszige-
telés következtében, vagy egy-egy helyre nem kellően 
száraz szem került, de hasonló következményekkel jár 
a beázás is.

Az egyes rétegek önmelegedése mindig a halom 
csúcsa, alja vagy a falai mentén jelentkezik. A csúcs ön-
melegedése annak a jele, hogy nem megfelelően lehűlt 
termény került betárolásra, amely nyáron még inkább 
felmelegszik és nem csak a szem, hanem a szemek kö-
zötti levegő hőmérséklete is megemelkedik. Télen a víz-
pára lecsapódik a szemek közötti térben és a keletkező 
nedvesség következtében elszaporodnak a mikroorga-
nizmusok, ami a betárolt tőmeg önmelegedését ered-
ményezi.

A halom alján levő rétegek önmelegedése akkor je-
lentkezik, ha nem megfelelő a nedvességszigetelés. A 
halom alján levő tömeg nedvességet kap, az önmele-
gedés során keletkezett hő pedig felmelegítheti a teljes 
halmot is.

A leírtakból következnek a gabonafélék helyes táro-
lásának a szabályai: 

- a gabona betárolása előtt elvégezni a raktár mecha-
nikai takarítását, fertőtlenítését, a rovar- és rágcsálóir-
tást

- csak jól megszárított és megtisztított (minél keve-
sebb egyéb anyagokat és tört szemeket tartalmazó) ga-
bonát tároljunk be

- gondot viselni arról, hogy a raktárba beázással 
vagy egyéb módon ne jusson be nedvesség 

- a tárolás során ellenőrizni a halom hőmérsékletét 
és ha önmelegedést észlelünk, végezzük el a gabona 
eleválását illetve keverését.

Damir Varga okl. mérn.

Nagy lisztbogár (Tenebrio Molitor)
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Viccözön
Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszer csak piszkálni kezdi a 
tüzet. Rászól az apa: 
- Kisfiam! Ne bántsd a telefont!

***
Két barát találkozik az utcán. 
- Képzeld, megnősültem! - mondja az egyik. 
- Tényleg? És kit vettél el? 
- Jézus Máriát! 
- Ne hülyéskedj már! 
- De komolyan. Itt a fényképe, nézd meg! 
- Jézus Mária!

* * *
Egy kacsa beslattyogott a kocsmába, és odaszólt a pultosnak:
- Kérek egy szendvicset és egy sört!
- De hát maga kacsa! - válaszolta a pultos megdöbbenve.
- Látom, jó szeme van.
- De hát maga beszél! - hüledezett tovább a férfi.
- Látom, a füle is jó. Akkor megkaphatnám, amit kértem? - kérdezte a kacsa.
- Természetesen. Elnézést, de nem szoktak nálunk kacsák rendelni. Mi 
járatban van errefelé?
- Ott az út túloldalán dolgozom kőművesként egy építkezésen.
- Kőművesként? - Lepődik meg a csapos. - Tudok én magának egy jobb 
állást, sokkal többet kereshetne, mint most.
- Igen, és hol? - kérdezte a kacsa.
- A cirkuszban.
- A cirkuszban? A cirkuszosok azok, akik egy nagy kerek sátorban 
vannak, nem?
- De igen.
- Mi a fenét akarhatnának azok egy kőművestől?

***
- Szeretném, ha mindent tudna rólam - mondja az új titkárnő a 
főnöknek. - Bevallom, nagyon babonás vagyok! 
- Cseppet se törődjön vele! Magának legfeljebb nem fizetünk tizenhar-
madik havi bért!

***
- Miért javította ki Micike az „e” betűt „a” betűre? 
- Hát mi értelme van annak, hogy „feszmérő”?

***
Vizsgáztató: 
- Önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia. 
- ??? 
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el.

***
A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoznak, hogy melyikük 
munkája volt előbb a földön. 
- Mi építettük fel a gízai piramisokat - mondja a kőműves -, tehát 
először mi léteztünk. 
- Dehogy! - tiltakozik fejét rázva az ács. - Mi már jóval korábban 
elkészítettük Noé bárkáját. 
Erre a villanyszerelő kuncogni kezd. 
- Mi olyan vicces? - kérdi az ács. 
- A teremtés első napján Isten azt mondta: „Legyen világosság!” - ma-
gyarázza a villanyszerelő - Addigra mi már lefektettük a kábeleket!

***
A tanár megkérdezi a kislány anyjától: 
- Mondja, honnan örökölte a kislánya azt a hatalmas tudásszomját? 
- A tudást tőlem, a szomját az apjától!
***
A nászéjszakán a fiatal menyasszony megkérdezi a férjet: 
- Mondd, te hány nővel voltál már életedben? 
- Ha megmondom tudom, hogy be fogsz dilizni. 
- Ne aggódj, nem fogok! 
- OK, ... egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, ... aztán jöttél te... nyolc, 
kilenc...

HOROSZKÓP AUGUSZTUSRA

„Tudd meg ember, bárhol is lakoznál,
lényed a csillagokkal egy.
Tested nem más, mint bolygó,
mely a középpont körül kering.
Amikor eléred minden bölcsesség fényét szabad leszel, 
hogy sugározz az éterben.” 
   /Hermész Triszmegisztos/

KOS: A Marsi hatások meglehetősen borzolják az idegeidet, ennek ellenére is 
sikeres periódusnak nézel elébe. Ambíció, dinamizmus, elismerések és sikerek – 
ezekkel mind jobban érzed magad. Szellemileg is teljesen rendben vagy. Családi, 
otthoni körülményeid szintén jól alakulnak. Igazán nincs okod az aggodalomra. 

BIKA: Mindig készen állsz a küzdelemre. Vigyázz, nehogy olyanokat is megbánts, 
akivel együtt kell dolgoznod. Egyébként derűs, vidám hónapra számíthatsz. Lelki-
leg nem lesz megterhelő ez a hónap, könnyen veszed a kisebb akadályokat, úgy 
érzed, minden simán megy, betegeskedésre sem kell számítani.

IKREK: Időnként úgy érezheted kicsit megakadtak a dolgok. Munkával kapcso-
latosan, de családi vonalon is kérdőre akarnak vonni. Lehet, hogy némileg jogos 
is a felvetés, próbáld meg mérlegelni a lehetőségeket.  Meggondoltsággal, ked-
vességgel és türelemmel sok mindent elérhetsz. Váratlan anyagi bevételre is szert 
tehetsz.

RÁK: Érzéseid, érzelmeid, hangulataid irányítanak. Ha úgy érzed, gondjaid van-
nak szeretteiddel, esetleg szerelmeddel vagy épp barátaiddal, akkor a hónap első 
napjai kiválóak arra, hogy nyíltan beszélj a problémáról, és megoldást keress a ba-
jokra, persze az érdekeltekkel együtt. De időnként saját magaddal is foglalkozzál.

OROSZLÁN: Kiemelten fogékonnyá válsz a szép és kellemes dolgokra, érzelmei-
det, gazdag lelkivilágodat kivetíted környezetedre is. Ha vigyázol arra, hogy nem 
esel túlzásokba, amit később megbánhatnál, akkor ez egy kiváló időszak lehet új 
tervek megvalósítására, pénzügyi tárgyalásokra, vagy befektetésekre. 

SZŰZ: Hajlamos lehetsz mindent magadban tartani, pedig jobb lenne őszintén 
kibeszélni a dolgokat. Mind a régebbi, mind a legújabb kapcsolataid stabilak, és 
nyugodtak lesznek. A józanész fog felül kerekedni a romantikán is. Képes leszel 
elfogulatlanul megoldani nehézségeidet. Kisebb feszültségek csak a hónap végén 
várhatók.  

MÉRLEG: Rengeteget dolgozol, mert egy előléptetés van kilátásban, és úgy gon-
dolod, hogy majd akkor fogsz lazítani, amikor nem lesz ennyi kötelességed. Nem 
is jut elegendő időd a családodra. Sok energiát kívánhat tőled az állandóság meg-
teremtése, ám ha nem akarsz a jövőben magányos lenni, többet kell törődnöd a 
családoddal.

SKORPIÓ: Szerelmi életedet ebben a hónapban a szélsőségek jellemzik. Az idő-
szak elején szinte irigylésre méltó helyzetben telnek a napjaid, néhány hét eltelté-
vel azonban, minden önmaga ellentétébe fordul át. Azon kapod magad, hogy in-
dulataid kezdenek irányítani és érzelmi életednek alakulását hatalmukba keríteni.

NYILAS: A nyár neked – úgy tűnik – nem annyira a pihenés, mint a munkálkodás 
időszaka. Használd ki az energiáidat, munkabefektetésed hamarosan megtérül. A 
kellemes helyek, a természeti környezet, a sok napfény és a meleg vizek jó katali-
zátorai lehetnek az előnyös kapcsolatoknak. Keress időt a pihenésre is.

BAK: A családi boldogság sem akadályozhat meg abban, hogy a munkahelyeden 
is babérokat arass, ami a pénztárcádra is igen jó hatással lehet. Ha viszont saját 
üzleti ügyeid intézed, tervezz óvatosan. A változásokkal nehéz lesz most racioná-
lisan lépést tartani, ezért hallgass inkább a megérzéseidre! Távoli utazásra is sor 
kerülhet.

VÍZÖNTŐ: Párkapcsolatban élsz? Akkor kedveseddel a hónap elején kisebb 
konfliktusok alakulhatnak ki, melyeket nem lesz nehéz rendezni. A hónap utolsó 
hetében már újult erővel veted bele magad az életbe. Használd kommunikációs 
képességedet, ezzel bárkit levehetsz a lábáról. Aki most nyitott arra, hogy üzletet 
kössön veled, az nem fog csalódni.

HALAK: Sok mozgalmasságot ígérnek az elkövetkező napok hetek, hónapok. Új 
ismeretségekre tehetsz szert, melyekből profitálhatsz – nemcsak erkölcsileg, ha-
nem anyagilag is. Új tervek megvalósítására kiváló a hónap közepe. Emberi kap-
csolataid leginkább a hónap elején mutatnak harmóniát és kiegyensúlyozottságot.

Braun Mária

RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


