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Minden jog fenntartva. A lapban megjelent írások, illusztrációk, fotók  

szerzői jogvédelem alatt állnak, teljes vagy részbeni utánközlésük, 

sokszorosításuk csak a kiadó hozzájárulásával lehetséges.  

A kiadó nem vállal felelősséget a megjelent hirdetések tartalmáért.

Tisztelt 
jelenlegi és leendő 

Partnereink!
Presztízs Magazin 
Proventus Trade Kft. 
2018 évi különszámát 

tartják a kezükben. Nem 
csak a különszám különleges 
(ekkora ter jedelemben és pél-
dányszámban még soha nem 
jelentettük meg), hanem a 
2017-2018-as szezon is. 

Cégünk életében ugyanis 
alapvető átalakulást/fejlődést 
hozott a 2018-as esztendő, 
ami 3 részből tevődik össze: 
egyrészt megnyitjuk balatonfüredi irodánkat és kísérleti telepünket, másrészt 
2018-tól már nemcsak a Maribo, hanem a Hilleshög cukorrépa fajták kizáróla-
gos képviselői is vagyunk, harmadrészt 2018-tól a Limagrain gabona portfolió-
jába tartozó árpa és búza fajtákat is kizárólag cégünkön keresztül szerezhetik be 
a termelők. Ezen jelentős változások (gondoljanak csak bele, a cukorrépa tekin-
tetében az eladott vetőmag mennyisége egyik évről a másikra 2,5 szeresére nő, 
míg a búza vetőmag a sokszorosára) nagy feladatok elé állították a cég tulajdo-
nosait, menedzsmentjét. A magunk szerény eszközeivel próbáltunk ennek meg-
felelni: kollégákat vettünk fel, bővítettük a technikai feltételeinket. 

Remélem, hogy vásárlóink ebből semmit nem vettek és nem is fognak  
észrevenni, és számukra a váltás úgy valósul meg, hogy abból kizárólag a jobb, 
magasabb színvonalú szolgáltatási palettát érzékelik.

 Bízom abban, hogy a kiadványt forgatva sok értékes, a saját tevékeny-
ségükben hasznosítható cikket találnak!

 Nagyon remélem, hogy az idei év az Önök számára is jóval sikeresebb lesz, 
mint az aszállyal sújtott 2017 és a magunk részéről mi ehhez a megfelelő  
genetikai alappal járulhatunk majd hozzá! 

A nyár hátralévő részére pedig sok napsütést (na jó, hetente 20 mm csapa dé-
kot) kívánok. A futball világbajnokság idejére a férfiaknak jó szurkolást, a höl-
gyeknek sok türelmet… Végezetül egy kis adalék: a magunk szerény módján mi 
is hozzájárulunk a futball vb-hez, ugyanis a MariboHilleshög cég tulajdonosa  
a DLF Trifolium vállalat (bővebben erről a 7. oldalon olvashatnak) szállítja  
minden a rendezésben résztvevő orosz stadionba a pályákhoz szükséges gyep 
alapjául szolgáló vetőmagot…

Bízhatnak bennünk, azzal nem lesz probléma. 

Bernáth Tibor
Ügyvezető  

Proventus Trade Kft.

A

KÖSZÖNTŐ

WWW.PROVENTUSTRADE.HU  •  3

Kiváló Maribo cukorrépa fajták 
hagyományosan a Proventus Trade Kft.-től

Fajtaajánlat:

Proventus Trade Kft. 
Székhely: H-2945 Tárkány, Fô utca 38. • Központi Iroda: H-2943 Bábolna, Sport utca 3.  
Balatonfüredi Iroda: H-8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4. • Levelezési cím: H-2943 Bábolna, Pf. 50. 
Telefon: +36-34-568-078 • Telefax: +36-34-568-079  
www.proventustrade.hu • E-mail: mariboseed@t-online.hu, proventustradekft@gmail.com 

Bernáth Tibor: +36-30-989-3157 • Máté Endre István: +36-20-925-3882 
btibigalaxy@gmail.com                            enmate@gmail.com

Taifun RZ/CR/RT/Z 

Palantino RZ/CR/Z

Heston RZ/CR/Z

Aries RZ/CR/RT/Z

Senator RZ/CR/Z

Az elsô Rizoktónia  
toleráns Maribo fajta.

Nagy gyökértermés,  
átlag feletti cukortartalom.

Magas cukortartalom,  
átlag feletti gyökértermés.

Modern Rizoktónia genetika,  
nagy répatermés.

A legújabb bôtermô, mégis átlag feletti  
cukortartalmú Maribo fajta.



PROVENTUS TRADE KFT.

 Kollégáink elérhetőségei
BERNÁTH ISTVÁN

Ügyvezető igazgató – Limagrain kalászos Brandfelelős
E-mail: agrofil2000@externet.hu
Tel.: +36-30/204-3306

BERNÁTH TIBOR

Ügyvezető igazgató – Maribo Seed Brandfelelős
E-mail: btibigalaxy@gmail.com

Tel.: +36-30/989-3157

MÉSZÁROSNÉ MAJOR ÁGNES

Számlázás, adminisztráció – Bábolna
E-mail: pannonintsz@externet.hu
Tel.: +36-30/227-2301

SZABÓ ERIKA ZOÉ

Kalászos vetőmag felelős – Bábolna
E-mail: szaboerika.zoe@gmail.com

Tel.: +36-30/274-1642

HORVÁTH DÁVID

Raktárvezető – Tárkány
E-mail: horvathd87@gmail.com
Tel.: +36-30/209-1326

MÁTÉ ENDRE ISTVÁN

Hilleshög Brandfelelős –  
 Cukorrépa technológia 

fejlesztés
E-mail: enmate@gmail.com

Tel.: +36-30/925-3882

ERDÉLYI ÁGNES

Főkönyvelő – Bábolna
E-mail:  

erdelyi.agnes@a-kontir.hu
Tel.: +36-30/768-1337

NIKOLAUS 
SAMSTAG

Régióvezető –  
MariboHilleshög,  
Bécs
E-mail: nikolaus.samstag@
mariboseed.com
Tel.: +43-66/4126-4710

SZABÓ PÉTER

Telepvezető – Tárkány
E-mail: szabopeter@rednet.hu
Tel.: +36-30/351-0598
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MariboHilleshög
KIVALÓ GENETIKA 
a Proventus Trade Kft.-től!
2017. júniusában a DLF Trifolium 

meg vásárolta a Syngenta AG teljes 

cukor répa portfólióját. A tranzakció 

lezárásra 2017. szeptemberében került 

sor. A DLF Trifolium a világ vezető 

szálastakar mány genetikával 

rendelkező vállalata, szinte minden 

piacon piacvezető, a tel jes piacot 

tekintve több mint 70% -os piaci 

részesedéssel. 

???

A Proventus új központja 
Balatonfüreden
A cégcsoport fő tevékenysége  

továbbra is a mezőgazdaság és a 

vetőmag-kereskedelem (Proventus 

Trade Kft.). Az Agrofil 2000 Kft.,  

mint társvállalkozás profilja a 

növénytermesztés, az Aquatech 

Fehérvár Kft., a Planet Travel Kft. és  

a T-Crape 1055 Kft.-k pedig a cég 

tulajdonában-résztulajdonában vannak. 

Utóbbi elnevezésében a tihanyi apátság 

alapításának évére utal.  

????

Nagyobb termés,   
jobb termésbiztonság, 
kiszámíthatóbb  
értékesítés LG őszi 
búzafajtákkal!
A 21. század mezőgazdálkodásában, 

amelynek feladata a Föld rohamosan 

növekvő népességének egészséges 

élelmiszerekkel ellátása, a termesz tés-

technológia fejlesztése alapvető 

fontosságú. Azonban – érthető módon – 

a gazdálkodókat általában nem ilyen 

globális célok vezérlik. Az innovatív 

szemlélet, a tudásra alapozott fejlesztések 

mozga-tórugója a hatékonyabb 

gazdálkodás, a nagyobb pofit elérése.

????

A Magyar Cukor Zrt.   
a kvótarendszer  
megszűnését  
követően növelni  
kívánja  a cukorrépa 
területeket
A cukorkvóta rendszer 2017. október 

elsejével történt megszűnése új  

kihívások elé állítja mind a cukorrépa 

termelőket, mind a kaposvári cukor- 

gyárat. A megváltozott feltételek- 

hez való hatékony alkalmazkodás  

új középtávú nyersanyag stratégia 

kidolgozását tette szükségessé.  

Ez abból az általános vállalati stra- 

tégiából indul ki, hogy a Magyar  

Cukor Zrt. kaposvári gyára a  

Dél-Dunántúl meghatározó élel- 

miszeripari vállalata kíván maradni  

hosszú távon is és egymagában  

a teljes hazai cukorigény legalább  

felét kívánja kizárólag hazai cukor- 

répából előállítani.
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2017. júniusában a DLF Trifolium meg
vásárolta a Syngenta AG teljes cukor
répa portfólióját. A tranzakció lezárásra 
2017. szeptemberében került sor. A DLF 
Trifolium a világ vezető szálastakar
mány genetikával rendelkező vállalata, 
szinte minden piacon piacvezető, a tel
jes piacot tekintve több mint 70%os  
piaci részesedéssel. Számos értékesítő 
és kutató központtal rendelkezik a világ 
minden régiójában. A cég régóta takar
mányrépa nemesítés kapcsán együtt 
működött a Maribo Seeddel. A tranz
akcióval mind a Hilleshög/Syngenta 
mind a Maribo fajták egyetlen közös cég 
tulajdonába kerültek. Az elmúlt hóna
pok megfeszített munkája több száz kol
lega óriási erőfeszítését igényelte. Nem 
csak a Holeby (Dánia) Maribo üzem ke
rült átalakításra (bővítésre évi 1,5 millió  
Unitra), hanem a kialakításra került  
az elkövetkező évek stratégája, amely 
régiónként és országonként eltérő. Lesz
nek országok, amelyekben kizárólag 
Hilleshög fajtákat értékesít a cég, lesz
nek, amelyekben kizárólag Maribo faj
ták kerülnek értékesítésre, lesznek or
szágok, amelyekben átmenetileg mind  
kettő, még lesznek olyan országok, ame
lyek hosszútávon két márkanév marad. 
A vetőmag nemesítés (kutatás) köz
pontja a svédországi Landskrona, míg  
a vetőmagkikészítés és a kereskede
lem központja a dániai Holeby. Az idő
közben lezárult 201718as vetőmag 
kikészítési szezon sikerrel zárult. Soha 
nem látott mennyiségű (több mint 1,2 
millió Unit) vetőmag került kiszerelésre 
Holebyben.

Magyarországon megkötésre (kiter
jesztésre) került a MariboHilleshög (új 
cég hivatalos neve) és a Proventus Trade 
Kft. között a lassan 10 éves szerződés. 
Ennek értelmében 201718as szezontól 

minden egykori Syngenta (Hilleshög) 
fajtát is cégünk értékesít Magyarorszá
gon. Ez óriási felelősség, mivel a magyar 
piac több mint 50%áról beszélünk! Kö
szönhetően a régi barátságnak sikerült 
Máté Endre István egykori „Syngentas” 
képviselőt meggyőznünk, így 201718
tól a Proventus csapatát erősíti szerző
déses formában. Ami nem változik a 
vetőmagok minősége, a fajták teljesítő
képessége… Ezek nemcsak idén, hanem 
ez elmúlt évtizedekben folyamatosan 
bizonyítottak mind Magyarországon, 
mind a világ számos országában. A do
bozokban a már jól megszokott geneti
ka lesz, az egyetlen változás egyelőre a 
szín (kékzöldet nem lehetséges). A do
bozok 2018ban 2 félék lettek, azaz  
pl. a Gazeta cukorrépa fajta Hilleshög 
dobozban, a Palantino pedig Maribo 
dobozban került kiszerelésre. A jól elfo
gadott dolgokon nem változtatunk így 

stratégia partnerünk Magyarországon  
a Magyar Cukor Zrt., de természetesen 
egyúttal minden cukorrépa termelő is, 
és bízunk abban, hogy a magyar cukor
répa termesztés az átmeneti nehéz  
időszakot átvészelve hosszútávon meg
marad. Amiben erősíteni kívánjuk te vé
kenységünket az a fajtakísérletek. Még 
több helyen még több fajta vizsgálatát 
folytatjuk mind kisparcellás kísérletek
ben mind nagyparcellás kísérletekben. 
Remélem, az eddig termelőink kitarta
nak cégünk, kollégáink és nem utolsó 
sorban a Maribo és Hilleshög fajták mel
lett. (Ahogy tették azt 2018ban hiszen 
megőriztük piaci pozíciónkat.)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
www.dlf.com
www.hilleshog.com
www.mariboseed.com

?????

MariboHilleshög
KIVALÓ GENETIKA  
a Proventus Trade Kft.-től!
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Vetômag
termeltetés – feldolgozás – forgalmazás

Iroda: H-2943 Bábolna, Sport utca 3.
Székhely-Telephely: H-2945 Tárkány, Fô utca 38.
Telefon: 00-36-34-568-078
Telefax: 00-36-34-568-079 
Központi postacím: H-2943 Bábolna, Pf. 50. 
E-mail: proventustradekft@gmail.com



KÍSÉRLETEK

A 2018. évi cukorrépa  
fajtakísérletek

 NAGYPARCELLÁS DEMO KÍSÉRLET (11 FAJTA)  

 NAGYPARCELLÁS DEMO KÍSÉRLET (5 FAJTA)

 MARIBO-HILLESHÖG KISPARCELLÁS ELŐKÍSÉRLET (PEP)

 NÉBIH KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLET (A1-A2)

 MAGYAR CUKOR ZRT. DEMO KÍSÉRLET (11 FAJTA)
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BEMUTATÓK

2018. évi tervezett  
szántóföldi bemutatók

SOPRONHORPÁCS

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Béta Kutató Kft. – GSD Agrárprodukt Kft.
 Időpont: 2018. augusztus vége – szeptember eleje
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (3) és Magyar Cukor Zrt. kísérletek.
  NÉBIH kísérletek
 Szervező: NÉBIH

MEZŐHEGYES

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
 Időpont: NAK napok keretein belül 2018. 09. 20–21.
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (11) és Magyar Cukor Zrt. kísérletek.
 Szervező:  NAK-Magyar Cukor Zrt. – Nemesítőházak

BÁCSBOKOD 

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Albert Agro EC.
 Időpont: 2018 október eleje, és 2018 december
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (11)
 Szervező:  Albert Agro EC. – Nemesítőházak

               DALMAND – SOMOGYASZALÓ

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Róna Kft. – Szvak-Agrár Kft.
 Időpont: 2018. október közepe
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (11) és Magyar Cukor Zrt. kísérletek.
 Szervező: Magyar Cukor Zrt. Nemesítőházak

TISZAVASVÁRI

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Dr. Lipták József
 Időpont: 2018. október vége
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (5)
  PEP Maribo-Hilleshög kísérletek
 Szervező:  Maribo-Hilleshög – Proventus Trade Kft.

KOMÁROM

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Brigetio Szövetkezet
 Időpont: 2018. október közepe
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (5)
 Szervező:  Maribo-Hilleshög – Proventus Trade Kft.

ENYING

 Bemutató helyszínét biztosító cég: Enyingi Agrár Zrt.
 Időpont: 2018. október vége – november eleje
 Megtekinthető: Nagyparcellás kísérletek (11)
 Szervező:  Nemesítőházak

 NAGYPARCELLÁS DEMO KÍSÉRLET (11 FAJTA)  

 NAGYPARCELLÁS DEMO KÍSÉRLET (5 FAJTA)

 MARIBO-HILLESHÖG KISPARCELLÁS ELŐKÍSÉRLET (PEP)

 NÉBIH KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLET (A1-A2)

 MAGYAR CUKOR ZRT. DEMO KÍSÉRLET (11 FAJTA)
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z Aquatech Fehérvár Kft. uszo-
datechnikával és öntözéstech-
nikával foglalkozik, dinamiku-

san fejlődik, árbevétele nő, eredmé-
nyessége elfogadható. Jóval több meg-
rendeléssel rendelkezik, mint amennyit 
a megnövelt munkaerő-kapacitással és 
a humánerőt részben kiváltó gépekkel 
el tud látni. Részt vett a tanuszoda-
programban, uszodák, focipályák, na-
gyobb ívű sportlétesítmények létesíté-
sére is készen állnak, a tervezéstől a ki-
vitelezésig.

A Planet Travel Kft. megalakulása óta 
az utazásszervezésben tevékenykedik, 
specialitása a kiscsoportos szakmai utak, 

és az egyedi igényeknek megfelelő prog-
ramok szervezése. Legnagyobb ellensé-
gük az online szállásfoglaló oldalak elő-
retörése, de a személyes kapcsolatnak és 
a bizalomnak köszönhetően továbbra is 
nyereségesen működnek.

A T-Crape 1055 Kft.-t egy exkluzívnak 
mondható tevékenységre hozták létre. 
Balatonfüreden egy oldtimer Citroën 
HY autóból alakítottak ki egy különle-
ges palacsintákat és finom italokat kí-
náló „vendéglátóhelyet”, melynek egye-
diségét az adja, hogy az ínyenc ízek ked-
velői közvetlenül az utcáról vásárolhat-
nak, és sétálva fogyaszthatják el érdekes 
ízvilágú készítményeinket.

A társaság jövővel kapcsolatos ter - 
vei ről Bernáth Tibort, a Proventus 
Trade Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
– A mezőgazdaságban 2017. átlagos  
évnek indult a szokásos piaci árharccal, 
mely napjainkban elkerülhetetlen. Ilyen 
volt például az árrés-összeomlása, mely-
ből kisebb veszteségekkel és nagyobb 
nyereségekkel jöttünk ki, attól füg- 
gően, kinek mit adtunk el. Cukorrépa- 
vetőmag forgalmunk dinamikusan nőtt, 
igaz, a magyarországi cukorrépa-vetés-
terület is bővült tavaly.
– Ennek oka lehet a kvótarendszer 
megszüntetése?

?????

A Proventus új központja 
Balatonfüreden

A CÉGCSOPORT FŐ TEVÉKENYSÉGE továbbra is a mezőgazdaság és  
a vetőmag-kereskedelem (Proventus Trade Kft.). Az Agrofil 2000 Kft., mint 

társvállalkozás profilja a növénytermesztés, az Aquatech Fehérvár Kft., 
a Planet Travel Kft. és a T-Crape 1055 Kft.-k pedig a cég tulajdonában-

résztulajdonában vannak. Utóbbi elnevezésében a tihanyi apátság 
alapításának évére utal. 

A

?????

Bernáth Tibor, a Proventus  
Trade Kft. ügyvezető igazgatója
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– Igen, mert össznépi játékká vált, hogy 
minden ország növelte a cukorrépa- 
vetésterületét: jelentős túltermelés ala-
kult ki, az eladási árak nagyot estek, az 
ágazat pedig a kardjába dőlt – egyesek 
ezt igencsak megérezték…
– Milyen évvé vált aztán 2017?
– Számunkra a legérdekesebbé: egy-
részt cégünk minden idők legnagyobb 
beruházását indította el Balatonfüre-
den. Megindult az új iroda építése, a fü-
redi kísérleti telep és egy szolgálati lakás 
kialakítása, ami nem nagydolog, de 
szükségszerűvé vált egy később jelen-
tőssé váló telephely kialakítása miatt.
– A cégcsoportnak jól bejáratott köz-
pontja volt Komárom-Esztergom me-
gyében. Miért kell áthelyezni Füredre 
a központot?
– Füred és környéke igen népszerű a 
partnereink körében. Sokan töltik itt a 
hétvégéiket, így könnyebb a kapcsolat-
tartás, legyen szó a hajónkon történő tár-
gyalásoktól kezdve az együtt töltött va-
csorákig. A másik ok az, hogy a csalá-
dunk Balatonfüreden találta meg azt a 
környezetet, mely számunkra hosszú tá-
von garantálja a biztos jövőt. A harmadik 
pedig, hogy Balatonfüred igen optimális 
helyen fekszik: Veszprém, Fejér, Zala, 
Somogy és Baranya megyékre, azaz part-
nereink közelségére gondolok.
– A cégük tulajdonát képezi egy vitor-
lás, melyet bérbe adnak, de az üres 
időszakokban tárgyalóként használ-
nak. Akár a Balaton közepén is egyez-
tetnek?
– Igen, hiszen kellemes, nyugodt, de még 
is exkluzív környezetet biztosít, amit 
partnereink különösképpen értékelnek, 
részünkről pedig ez a bizalom egy to-
vábbi jele.
– Két, jelentős dolog történt, ami a 
Proventus Trade Kft. sorsát ez elkö-

vetkező szezonra teljes mértékben 
befolyásolta. Melyek ezek?
– A Syngenta vállalat eladta cukorrépa-
üzletágát egy dán nemesítőháznak (DLF  
Trifolium). Ezáltal egy kézbe került két 
brand, a Hilleshög és a Maribo, az új cég 
neve is MariboHilleshög. A cégegyesítés 
rövid időn belül egyértelművé tette, 
hogy 2018-tól az eddig a Syngenta által 
forgalmazott cukorrépa-vetőmagot is mi 
fogjuk árulni. Mindez egyik hónapról a 
másikra meg két- és félszerezte eladá-
sunkat, ráadásul azzal párosult, hogy sok 
év után először a termelők ősszel előren-
delés formájában kötötték le a vetőma-
gokat, ehhez kellett felzárkóznunk em-
beri és anyagi erőforrásokkal. Mindezzel 
párhuzamosan a LG Nemesítőház a tel-
jes kalászos vetőmag-portfoliójának for-
galmazását átadta a Proventus Trade 
Kft.-nek Magyarországon. A bővítést, az 
átállást tavaly ősszel el kellett kezdeni, 
mert az idén értékesítésre kerülő vető-
magokat már tavaly el kellett vetni. Így 
egy átlagosnak induló évből számunkra 
minden idők egyik legbonyolultabb éve 
lett 2017.
– Bizonyára nem bánják…

– Egyáltalán nem, azonban az új felada-
tok számtalan megoldandó problémát 
hoztak magukkal. Ezek a friss portfó-
liók tavaly „megágyaztak” 2018-nak, 
azaz cégünket, cégcsoportunkat újabb 
kihívások elé állították, melyeknek ter-
mészetesen minden síkon meg kívá-
nunk felelni.
– Gondolom, a változásokkal együtt a 
partneri körük is bővült.
– Jelentősen, nem veszítettünk a vevő-
körből, sőt, jóval többen lettek.
– Ami várhatóan további árbevétel-
növekedést fog eredményezni…
– Igen, és ezzel elérkeztünk 2018-hoz. 
Gyakorlatilag realizáltuk az előző évek 
előrendeléseit, messze piacvezetők let-
tünk hazánkban, a cukorrépában piaci 
részesedésünk közel 50%-os. Nem lett 
kevesebb a kukorica és napraforgó vető-
mag-forgalmunk sem. Már előkészítet-
tük a nyári gabonavetőmag-forgalma-
zást őszi vetésű gabonákból. Folyamato-
san invesztálunk a jövőbe, erősítjük a 
cukorrépa-vetőmag értékesítését, s ké-
szülünk az őszi szezonra, amely különle-
ges lesz, mivel az unió betiltotta a cukor-
répa-vetőmagok legfontosabb csávázó-
szereit. Ezért egy nagyon korai rendelést 
és igen korai szállítást szeretnénk, ezzel 
„megmentve” a 2019-es évet – ugyanak-
kor betartva a jogszabályokat is.

?????

????

PROVENTUS TRADE KFT.
Székhely: H-2945 Tárkány, Fő utca 38.
Központi iroda: H-2943 Bábolna, 
Sport utca 3.
Balatonfüredi Iroda:  
H-8230 Balatonfüred, 
Zákonyi Ferenc u. 4.
Levelezési cím:  
H-2943 Bábolna, Pf. 50.
Mobil: +36-30/989-3157 
Web: www.proventustrade.hu 
E-mail: proventustradekft@gmail.
com, btibigalaxy@gmai.com
Telefon: +36-34/568-078
Fax: +36-34/568-079
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A PROVENTUS TRADE Kft. vállalja, 
hogy részben saját autóparkjával szükség esetén  

24 órán belül kiszállítja a vetőmagot partnerei számára  
az ország teljes területén.
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RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

  2018-ban legalább 1 Unit cukorrépa vetőmag 

 vásárlása a Maribo vagy Hilleshög fajták közül.

   Minden 20 megkezdett Unit után 1 sorsjegy kerül  

kiosztásra véletlenszerűen a termelőink között.

  Kiosztás azzal a feltétellel történik, hogy 1 termelő 

(TCS, Intergrátor) maximum 20 sorsjegyre 

jogosult, ezzel biztosítva az arányosságot, kisebb 

termelőknek is megadva a lehetőséget a 

nyereményekre.

KISORSOLÁSRA KERÜLNEK AZ ALÁBBI AJÁNDÉKOK:
5 db Proventus ajándékcsomag  „VIP I.”
5 db Proventus ajándékcsomag  „VIP II.”

1 db Balatonfüredi hétvége vitorlázással
1 db Figula borválogatás

3 db Maribo  
ajándékcsomag

NYEREMÉNY-
JÁTÉK
A PROVENTUS TRADE KFT. – MINT A MARIBO ÉS HILLESHÖG  

CUKORRÉPA FAJTÁK KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI 

FORGALMAZÓJA AJÁNDÉKSORSOLÁST RENDEZ 

2018 ŐSZÉN A MAGYAR CUKOR ZRT. (VÁRHATÓAN  

DALMANDON MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ)  

CUKORRÉPA SZAKMAI NAPJÁN.
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ó harminc évvel ezelőtt jelent 
meg a WHO kutatás eredménye 
arról, hogy az éghajlatváltozás-

sal kapcsolatban, Európában milyen 
súlyos helyzetre lehet majd számítani. 
Egy mostanában megjelent uniós fel-
mérés gyakorlatilag ráerősített a jós-
latokra, csak sokkal konkrétabban. Ez 
már kimondja, hogy néhány évtizeden 
belül, Dél-Európa termőterületeinek jó 
része – a folyómedrek közelében lévő-
ket kivéve – teljesen alkalmatlan lesz 
bármiféle mezőgazdasági hasznosítás-
ra. Sajnos ez a változás nem fogja kí-
mélni a magyar tájat sem. Ezt vetítik 
előre a napjainkban érzékelhető ég-
hajlati hatások: a hosszú aszályos idő-
szakok, a nagyon forró periódusok, az 
egyszerre lezúduló, óriási mennyiségű 
csapadékot hozó napok, az egyre gya-
koribb forgószelek.

Bácsbokod egykor több mint ötezres 
lélekszámával virágzó mezőgazdasági 
település volt. Mára az elvándorlások 
eredményeként felére csökkent a lakos-
ság. Itt él és gazdálkodik Hegedűs  József, 
az Albert Agro Egyéni Vállalkozás veze-
tője, akit, mint a Proventus Trade Kft. 
régi partnerét kerestem fel. Családi 
alapú mezőgazdasági vállalkozásuk a 
rendszerváltást követő kárpótlási idő-
szakban jött létre. Eredetileg 78 hektá-
ron kezdték el a földművelést, majd a 
bérelt és vásárolt területekkel mintegy 
600 hektárra bővültek. Kizárólag szán-
tóföldi növénytermesztéssel foglalkoz-
nak: búza, cukorrépa, kukorica, rep-
ce a meghatározó növényeik. A kezdeti 
nehézségeket, kudarcokat, több irányú 
próbálkozásokat követően hamar ráta-
láltak saját útjukra. Az általánosan jel-
lemző konvencionális felfogással ellen-
tétben más oldalról közelítették meg a 
feladatot. Már gazdálkodásuk kezde-
tén érzékelhető volt, hogy a klíma oly 
mértékben, tempóban változik, hogy 
hosszútávon csak e hatások figyelem-
bevételével lehet eredményesen földet 
művelni. A vízellátás és a talajszerke-
zet felől indították gondolkodásukat és 
a környezetüket, valamint a kort meg-
előzve ebből az irányból építették fel ta-
lajművelési módszerüket.

A VÍZ
A növénytermesztés legfontosabb alap-
eleme. Az itteni területeken nem lehet 
öntözni, mert nincs olyan természetes 
felszíni vízforrás, melynek a hozama 
elegendő lenne. A vízellátást fúrt kút-
ból sem lehet megoldani, mert a föld 
alatt lévő készletek rendkívül alacso-
nyak. Megoldást jelenthetne egy felszí-

ni víztározó építése, de ennek csak ak-
kor lenne értelme, ha egységes táblában 
helyezkednének el a földjeik. Természe-
tesen kevés vízzel is lehet hatékonyan 
öntözni (csepegtető, könnyező csöves 
módszerek), de ezek szántóföldi kultú-
rák esetén nem jöhetnek szóba. A lecke 
fel volt adva: minél hosszabb időre kell 
a talajban megőrizni a természetes csa-
padékot! Ehhez a kiindulás a fizika és a 
hidrológia szabályainak maximális fi-
gyelembe vétele volt.

– Az a baj ezzel a fránya vízzel, hogy 
szökik a növény elől: egyrészt lefe-
lé szivárog, másrészt a nap csalja ki. A 
feladatunk az volt, hogy nézzük meg, 
milyen módszerrel tudunk a talajhoz 
nyúlni úgy, hogy ami víz jön, azt a lehe-
tő leggyorsabban el lehessen tüntetni a 
felszínről, és a lehető legtovább tudjuk 
úgy akkumulálni a talajban, hogy a nö-
vény a lehető leghosszabb ideig haszno-
síthassa. Ehhez kellett úgy összeilleszte-
ni a növényt, a technológiát és a vizet, 

hogy hosszú távon profitálni tudjunk 
ebből – mondja Hegedűs József.

A TALAJ
Szerkezete alapvetően meghatározza a 
növény fejlődését. Megfelelő mennyisé-
gű vízzel és tápanyaggal ellátva a jó mi-
nőség és terméseredmény alapja. A talaj 
morzsalékosságának, vízelnyelő képes-
ségének biztosítása, valamint a vízpá-
rologtató kapillárisok megszüntetése az 
egyik legfontosabb művelet. Így érik el 
az ideális földnedves talajállapotot. Eb-
ben a gazdaságban csak olyan mértékű 
mechanikai beavatkozásokat tesznek, 
amelyek segítik a biológiai folyamatok 
természetes működését, és a talaj a lehe-
tő leggyorsabban regenerálódni tud. – 
Én azt látom, hogy a mi művelési mód-
szerünkkel kialakított talajminőség, a 
szomszédos hagyományosan művelt ta-
lajokkal szemben – aszályos időszakban 
– körülbelül három héttel hosszabb élet-
esélyt tud adni a növényeknek.

J

Virágzó, sávművelt repce

Repcevetés, gép és technológiai kapcsolat

WWW.PROVENTUSTRADE.HU  •  15

FAJTA, KÍSÉRLET, EREDMÉNY

Elébe mennek 
a klímaváltozásnak

Jó hasznot hozó cukorrépa-fajtákkal dolgoznak

PÉCSRŐL INDULTAM A BÁCS-KISKUN MEGYE déli határán  
található Bácsbokodra. Baranya, Tolna dombos, lankás,  

zöldellő vidékén át autóztam, majd a Dunát keresztezve,  
Baján túl megváltozott a táj képe. A sík vidék hatalmas táblákban  

elterülő földjei a szárazság vészes jeleit mutatták. Mindenfelé 
a klímaváltozás egyértelmű jelei látszódtak. 

Cukorrépa sávba vetése

•  WWW.PROVENTUSTRADE.HU14



FAJTA, KÍSÉRLET, EREDMÉNY

A TECHNOLÓGIA
A szántásos, tárcsázós megoldásokat 
sutba vágó, vízmegőrző, környezetkí-
mélő műveléstechnológia lazítókra, 
sávművelőkre, speciális diszkes művelő-
eszközökre épül. Ez lényegesen munká-
sabb, mintha a megszokott módszerek-
kel dolgoznának. Az eredmény viszont 
meggyőző: jó vízgazdálkodású, kiváló 
talajszerkezet, egészséges, bő termést 
hozó növényzet.

– Módszerünk nemcsak a gépek ese-
tén tér el a konvencionális földműve-
léstől. Mi nem határidőnapló-szerű-
en dolgozunk, hanem mindig az adott 
helyzetet figyelembe véve szervezzük a 
munkánkat. Ez egy okszerű gondolko-
dás, mely azt eredményezi, hogy nincs 
két egyforma évünk, a gépeinket nem 
egy előre meghatározott ütemterv, ha-
nem a pillanatnyi helyzetet kiértékelve 
vetjük be, ahogy a külső körülmények 
éppen megkívánják.

A NÖVÉNY
Kimondottan azokkal a kultúrákkal 
foglalkoznak, melyek az adott termé-
szeti viszonyok és technológiai lehető-
ségek között gazdaságosan termeszt-
hetők. Nyilván itt is meg kell felelni 
néhány kötelező elvárásnak (zöld tö-
megű növényzet termesztése), de igye-
keznek a legoptimálisabb arányokat 
tartani. Az egyik meghatározó növé-
nyük a cukorrépa. A legjobb fajták kö-
zül is kiemelkednek a Hilleshög fajták 
(például Asketa, Gundula). Ezek vető-
magja igen jó minőségű, egységes mé-
retű, így pontos helyrevetést biztosít. 
Alacsony a növényvédelmi költségük. 
Jók a kelési eredményeik, nagy a be-
tegségekkel szembeni ellenálló képes-
ségük, jó hasznot hozó termést adnak. 
– A természet egy hihetetlenül bonyo-
lult, összetett szerkezet, ami akkor 

működik legjobban, ha nem nagyon 
bolygatják – mutat rá a cégvezető. – 
De úgy szántóföldi növénytermesztést 
végezni, hogy egyáltalán nem avatko-
zunk be a természetbe, képtelenség. 
Mi megnézzük, melyik az a legkeve-
sebb roncsolás, ami mellett a termé-
szeti értékek is megmaradnak, és mi 
is jól járunk. Az általunk kifejlesztett 

módszerek, trükkök, és műveléstech-
nikai megoldások arra jók, hogy az 
egyre szélsőségesebbé váló időjárá-
si intervallumok közti kilengéseket a 
növények számára valamilyen módon 
kompenzálják – foglalja össze.

Az Albert Agro-nál kialakított el-
járás az elmélet és a gyakorlati ta-
pasztalat egyfajta természettel szem-

beni alázattal átitatott egyesítése. 
A folyamatos elemző munka, a kör-
nyezethez való rövid- és hosszú távú 
alkalmazkodás az itteni döntésho-
zatalok alapja. Elébe menni a prog-
nosztizálható hatásoknak, alternatív 
megoldásokban gondolkodni, folya-
matosan kísérletezni, elemezni és az 
eredményeket gyakorlattá emelni – ez 
lehet az a járható út, mely kellő védel-
met nyújthat a drasztikusan változó 
körülmények ellen.

ALBERT AGRO 
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS
6453 Bácsbokod, 
Mátyás király utca 52.
Tel.: +36-30/9636-486
E-mail: hegedusj@jetfly.hu

Cukorrépa  
sávos vetése  
idén tavasszal

Az egyik meghatározó növényük a cukorrépa. 
A legjobb fajták közül is kiemelkednek 
a Hilleshög fajták. Ezek vetőmagja igen jó 
minőségű, egységes méretű, így pontos 
helyrevetést biztosít. Alacsony a növényvédelmi 
költségük. Jók a kelési eredményeik, nagy 
a betegségekkel szembeni ellenálló képességük, 
jó hasznot hozó termést adnak.
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•  Magán és közületi úszó- és élmény- 
medencék tervezése és kivitelezése

•  Szaunák, infraszaunák tervezése,  
kivitelezését

•  Tavasziasítási és téliesítési  
karbantartások elvégzése

•  Automata öntőző rendszerek  
tervezése és kivitelezése



– A 2000-es években történt privatizá-
ciókor egy magáncég és egy állami tulaj-
donú helyi kft. keletkezett, utóbbi kezé-
ben volt egyebek között a lótenyésztés 
is, amit most újra összevontak. Tavaly 
óta ugyanazon a területen gazdálko-
dunk, ugyanazokat a tevékenységeket 
végezzük, mint korábban, csak a jogál-
lás változott – mondta Isaszegi Norbert, 
a Ménesbirtok termelési igazgatója. – 
Mivel a magáncég korábban eladta a ve-
tőmagüzemet, így az állam egyik fő be-
ruházása egy új ipartelep létrehozása 
lesz. Takarmánynövények fogadására, 
szárítására, tisztítására, raktározására 
alkalmas modernebb tárolókapacitást 

földi növénytermesztést kiszolgáló gé-
pek megújítása is folytatódik 2018-ban. 
Az állam elképzelése az, hogy Mezőhe-
gyes Magyarország és Európa egyik leg-
modernebb és legjobban működő gaz-
dasági vállalata legyen már öt éven 
belül. Nagy léptékben halad a fejlesztés.

Új vonalat képvisel a több mint egy 
évtized után, 2017-ben mintegy 258 
hektáron újraindított cukorrépa-ter-
mesztés. A cukorrépa Farkas Sándor 
kormánybiztosnak a növénnyel kapcso-
latos aktuális tapasztalatai alapján ke-
rült a termelésbe. Egy tangazdaságnak 
minél szélesebb spektrumon kell bemu-
tatnia a növényeket, a technológiákat, s 
ebbe illeszkedett bele a cukorrépa. Me-
zőhegyesen valaha (1888-ban jelent 
meg itt először), ezer hektáron is ter-
mesztettek e növényből. Az utolsó idő-
szakban a termőterület 200 hektárra 
csökkent, innen indultak újra tavaly.

– A piaci várakozások miatt 2018-
ban csak 150 hektáron fogunk termelni 
cukorrépát, mert látni szeretnénk, hogy 
miként fog beállni a cukor uniós és  

világpiaci ára, gazdasági környezete – 
mondta Isaszegi Norbert. – Képesek 
lennénk ennél jóval nagyobb területen 
is cukorrépát előállítani. A mezőgazda-
ságban is nagyon gyorsan kell reagálni 
az új szituációkra, melyeket figyelni fo-
gunk, és ez alapján változtatjuk a nö-
vény termőterületét. Idén 350 euró per 
tonnánál tart körülbelül a cukor világ-
piaci ára, mi korábban 450 euró per 
tonnás uniós cukorárhoz „voltunk szok-
va”. A 2017-es jövedelmezőség alatt a 
cukorrépa termesztése nem feltétlenül 
gazdaságos. Most még nem túl nagy az a 
tonnánkénti árbevétel-csökkenés, amit 
a répatermelők még kibírnak.

Mezőhegyesről éppen a napokban 
indították útjára az utolsó szerelvényt a 
kaposvári cukorgyárba. Csak a somogyi 
gyárral állnak kapcsolatban. – A tavalyi, 
csapadékszegény évben, öntözés nélkül 
hatvanhat tonna körüli volt az átlag-
termés, 17,11 százalékos cukortartalom-
mal – beszélt az első év eredményeiről  
a termelési igazgató. – Mezőhegyesen  
a magas cukortartalom soha nem volt 

Cukorrépa kísérleti parcellák felszedése

Isaszegi Norbert 
termelési igazgató

Ledeponált cukorrépa tisztítása és 
vasúti depóba szállítása, valamint a régi 

mezőhegyesi cukorgyár látképe

hoznak létre, és egy kisebb vetőmag-
üzem is épül. Ennek közbeszerzési ki-
írása tavaly decemberben megtörtént.  
A másik fő beruházást ötmilliárd forint 
értékben a több mint harmincöt éves 
szarvasmarhatelep megújítása jelenti, 
két új termelőistállóba kerülnek az igen 
magas genetikai értékű állatok. A szántó-
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Cukorrépa
– egy évtized után ismét

Egy régi-új növénykultúra Mezőhegyesen

AZ 1784-BEN CSEKONICS JÓZSEF VÉRTESKAPITÁNY 
javaslatára, II. József által megalapított Mezőhegyesi 
Ménesbirtok 2016. novemberében került 2,1 milliárd 

forintért a magyar állam tulajdonába. A 2017. január 1-től 
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. néven működő, 

10 ezer hektáron gazdálkodó, 8200 hektáron szántón és 
1400 hektáron erdőgazdálkodást folytató, 425 dolgozót 

foglalkoztató társaság akkor új menedzsmentet 
kapott, az újjászervezésének koordinálásáért 

felelős kormánybiztos Farkas Sándor lett.

Cukorrépa betakarítás közel másfél évtized után Mezőhegyesen
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NEMZETI MÉNESBIRTOK ÉS TANGAZDASÁG ZRT.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.
Telefon: (68) 566-566, Fax: (68) 566-567
E-mail: info@menesbirtok.hu

jellemző, de a negatív véleményekre, 
hogy Mezőhegyesen nem lehet cukros 
répát termelni, a megfelelő agrotechni-
kával, tápanyag-mikroelem kijuttatásá-
val már az első évben rá tudtunk cáfolni. 
Nem tettük öntöző alá, nem adtunk 
neki jelentős nitrogéntápanyagot, nem 

kapott szerves trágyát; komplex műtrá-
gyát alkalmaztunk, s ettől azt vártuk, 
hogy megfelelő tápanyagegyensúly ala-
kuljon ki a talajban. Azért sem öntöz-
tük, mert sokkal nagyobb lett volna a 
gyomosodás. A gyomok elleni védeke-
zés nem jelentett könnyű feladatot, 
többféle gyomirtót, többféle időpont-
ban kellett kijuttatni, amit tovább bo-
nyolított a csapadékszegény időjárás.

Tavaly szeptemberben a Magyar Cu-
kor Zrt.-vel közös szervezésben tartot-
tak egy sikeres fajtabemutatót, melyen 
tápanyag-gazdálkodási és növényvé-
delmi kísérletet állítottak be. Több 
mint 70 gazdaság képviselőjét, gazdál-
kodót látták vendégül, ami nem olyan 
rossz szám, ahhoz képest, hogy egy ha-
sonló gabona-fajtabemutatóra 130-an 
jönnek el. Minden fontos növény eseté-
ben – mint az őszi búza, a takarmány-
kukorica, a napraforgó, a szója és a cu-
korrépa – kísérletet folytatnak, melyek 
lényege, hogy helyben, adott térségben 
gazdálkodó, adott talajra lehet kivá-
lasztani a legmegfelelőbb vetőmagot. 

Az eredményekről egy prospektust ké-
szítenek, ezzel tájékoztatják a regiszt-
rált gazdákat.

– A tavalyi fajtabemutató valóban jól 
sikerült, azért azt tegyük hozzá, hogy a 
cukorrépát termelők elég zárt körnek 
számítanak – fűzte hozzá Koszó István 

ágazatvezető, aki elmondta még, hogy a 
fajtaválasztásnál a közepes gyökérhoza-
mú, a bőtermő és a cukordús közötti át-
menetet magában hordozó NZ, illetve a 
magasabb cukrosabb Z-típusú került 
előtérbe. – A cukorrépa területünkből 
mintegy 140 ha-on Gazeta és Monsun 
fajtákat vetettünk. A Hilleshög genetiká-
jú vetőmagok kiváló toleranciával ren-
delkeznek, így 2018-ban is szerves részét 
képezik a cukorrépa-területünknek.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt. fő profilja a szántóföldi nö-
vénytermesztésen belül természetesen 
nem a cukorrépa, hanem a vető mag-
kukorica (tavaly tonnánként igen ma-
gas, 3,7 tonnás átlagtermést értek el), de 
foglalkoznak őszi búzával és annak ve-
tőmagjával, szójával, napraforgóval és 
takarmánykukoricával is. Fontos műve-
letek közé tartozik az öntözés, ami nél-
külözhetetlen a vetőmagtermesztéshez. 
Egyidejűleg 2200 hektárt tudnak ön-
tözni, csak azért ennyit, mert az öntöző-
gépek már negyedszázadosak, de ele-
gendő víz sem áll a rendelkezésükre. 
Mivel az egyidejűleg öntözhető területet 
az állam szeretné megduplázni, az öntö-
zést is fejleszteni kívánják. – Szeret-
nénk, ha 2019-től már 4000-4500 hek-
tár lenne az egyidejűleg öntözhető 
terület – mondta Isaszegi Norbert.

Az országban kevés olyan gazdasági 
társaságot ismerünk, amelynek saját 
fenntartású iskolája lenne! Nos, a tavaly 
szeptembertől a Ménesbirtokhoz kerülő 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola ilyen intézmény, melybe 
több mint 200 diák tanul. Főleg hagyo-
mányos mezőgazdasági szakmunkás-
képzés zajlik, mind a ló, mind a gépek 
irányában. Együttműködési megállapo-
dásuk van az állatorvostudományi, a 
Testnevelési Egyetemmel, a nagy agrár-
egyetemekkel.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt.-nél komoly szerepet tölt be  
az állattenyésztés, a tejelő szarvas-
marhatartás és a védjegynek számító  
lótenyésztés. – Mezőhegyesen három 
tradícionális lófajta született, ebből az 
államosítás után három már újra jelen 
van nálunk, a nóniusz mellett a XX. szá-
zad közepén innen eltelepített gidránt 
visszahoztuk, és jelen van a furioso-
north star is – büszkélkedett Isaszegi 
Norbert. 

 A lovassportról
MEZŐHEGYESEN A LOVASSPORT legfontosabb ága a fogat- 
hajtás. A Ménesbirtok évente tíz versenyt rendez, nemcsak 
fogathajtásban, hanem díjugratásban is. Kettes fogatban 
2017-ben a mezőhegyesi fogat nóniusz lovakkal és helyi 

hajtóval lett országos 
bajnok Papp János, 
amire több mint három 
évtizede nem volt 
példa. Díjugratásban 
is érdekeltek, de itt 
mások még előrébb 
járnak. Az ügető szak-
ágban is jelen vannak, 
de a tenyésztés és 
értékesítés nagyon 
nehézkes.

A cukorrépa területünkből mintegy 140 ha-on 
Gazeta és Monsun fajtákat vetettünk. A Hilleshög 
genetikájú vetőmagok kiváló toleranciával 
rendelkeznek, így 2018-ban is szerves részét 
képezik a cukorrépa-területünknek.

Koszó István, a cukorrépa-, 
szójakísérletek ágazatvezetője
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Bőtermő és egészséges

LG kalászosok 

Őszi búzák
Alcantara – korai érésű malmi, szálkás

Altigo – korai érésű malmi, szálkás

Evina – középérésű malmi, tar

Őszi árpa
Paso – 6 soros, takarmány

forgalmazza:
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REKORD
– 1976 óta vagyok közel a cukorrépához, 
és ilyen még soha nem volt, hogy ekko
ra cukortartalommal és magas gyökér
tömeggel termett – ismertette. 64 ton
nával számolhattak és 18 százalék körüli 
volt a cukortartalom. Sokaknak megtet
szett a kiváló eredmény, de dr. Károlyi 
Ferenc óvatosságra intett. Aztán az idő
járás idén is kedvezően alakult, a termés 
megközelíti a tavalyit: az elmúlt negy
ven évben a második legjobb lesz.

Most 61 tonnás átlagtermés látszik, 
bár a cukortartalom még bizonytalan. A 
cukorrépa felét már szeptemberben ki
szedték, az 17,3 százalékos volt. A kisze
dett répa most az állomáson a prizmában 
vár, hogy elinduljon vele a vagon a kapos
vári cukorgyárba. Idén is bérelt gépekkel 
takarították be a termést– azt mondta, jó 
áron, jó feltételekkel tudnak így dolgoz
ni. Aztán a földek felé tartottunk, mert 
egy különleges területet szeretne meg
mutatni dr. Károlyi Ferenc. Útközben el
mesélte, hogy van, aki továbbvigye a csa
ládi gazdaságot: a lánya lesz az utódja. 
Most éppen a növényvédelmi szakmér
nöki képzésre jár a keszthelyi egyetemen. 
Kisebb kitérővel döntött úgy, hogy átve

szi majd a céget. A könyvelést dr. Károly 
Ferenc felesége végzi. Dolgozik még egy 
termelésirányító, valamint két állandó 
gépkezelőtraktoros, és egy nem állandó 
segítségük is van, aki idényjelleggel segít 
a gazdaságban.

RÉPÁRA REPCÉT
Amíg sorra vettük a Zonker Kft. 
humánerőforrását, addig már a 
táplánszentkereszti határba értünk. 
Zöldellik a repce – nem is akármilyen. 
Nemcsak a térségben, de Magyarorszá
gon, és lehet, hogy még nagyobb kite
kintésben sem fordult még elő olyan, 

amivel most dr. Károlyi Ferencék kísér
leteznek: – Húsz hektáron repcét vetet
tünk a cukorrépa után, pedig hagyomá
nyosan a cukorrépa októberdecemberi 
betakarítású, szóba se jöhetne repcét 
vetni utána. Mi viszont korán kezd
jük a betakarítást, amikor a cukorgyár 
indul, akkor azonnal. Ez azt jelenti, 
hogy szeptember 9én már el volt vet
ve a repce. Nincs tapasztalat, a kollégák 
nem is értették, hogy miről beszélek, 
amikor elmondtam nekik. Egy biztos: 
az első veszélyt elhárítottuk, tökélete
sen kikelt, gyönyörűen sorol – mutatta 
büszkén a gazda.

Bár a tél java még hátravan, de repce 
állapota kiváló (fent). Betakarításra  

váró cukorrépatábla (jobbra)
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Cukorrépa után repcét
Kísérlet Táplánszentkeresztnél

CUKORRÉPÁRA REPCÉT? Még nem volt rá példa, de éppen ezzel 
kísérletezik dr. Károlyi Ferenc. Kíváncsian jártuk be a Zonker Kft. 

táplánszentkereszti földjeit. Az ügyvezető megmutatta a már szállításra 
váró cukorrépát, beszélt a tavalyi rendkívüli termésről, meg egy 

különleges, agrárképzésbe kívánkozó videó sorozatról is.

TÁPLÁNSZENTKERESZTNÉL
Nyugalom van a vasi földeken, a megye
székhely környékén, a szántókon még 
nem számít a kevéske fagy. Az őszi ve
tésűeknek nem árt, sőt kell. A cukor
répa, ami még a földben van, nem fagy 
meg, az érzékeny növények pedig már 
nincsenek kint – összegezte a határban 
látottakat dr. Károlyi Ferenc. Ők is túl 
vannak a műtrágyázáson, az őszi veté
sen, csak a szántás van hátra. A Zonker 
Kft. mintegy 380 hektáron gazdálkodik. 
Az ügyvezető azt mondta, szerencsés 

helyzetben vannak, hiszen a földterüle
tek a családtagok tulajdonában vannak, 
és ez biztonságot ad a vállalkozásnak. 
Táplánszentkereszten és környékén van 
a földjük nagyja, csaknem 320 hektár, 
külön csak két kisebb külső táblán dol
goznak: Söptén és Rábatöttösön.

– Én ’90ben kezdtem el magán
vállalkozásomat, akkor még főállásom 
volt a sárvári cukorgyárban. A Zonker 
Kft. 1992ben alakult – tekintett visz
sza a kezdetekre dr. Károlyi Ferenc.  
A fő növényük a cukorrépa, az adja az 

árbevételük 5060 százalékát, 100 hek
tár felett dolgoznak vele. Pontos számo
kat is mondott: idén 116 hektár volt, jö
vőre 110 hektárral terveznek. Ami pedig 
a többi területet illeti: 90 hektáron van 
szója, 90 hektáron repce, a maradék pe
dig gabonaféle – sorolta.

ÁRAKRÓL
– 1996ban, vagy '97ben, ha jól emlék
szem, egyedül maradtunk a megyében 
cukorrépatermesztők. Elfelejtett ter
melési ág lett a cukorrépa. Tavaly felsza
badult a kvóta, most már vannak mások 
is. Osztrák és német vállalkozók, és né
hány régi termelő tért vissza – vázolta a 
vasi cukorrépahelyzetet.

– A cukorrépa, főleg most, az új árkép
zés szerint, nem feltétlenül nyereséges, de 
megvan rá a támogatás. Bár nekem min
dig az volt a véleményem, hogy fizessenek 
meg, és ne támogassanak – fogalmazott a 
gazdálkodó. „Speciális” az árképzés is: úgy 
szerződik a gazda, hogy nem tudja meny
nyit és mikor kap az áruért, hiszen csak 
áprilisban realizálja a világpiac a cukor és 
a cukorrépa árát. A mostani unióshazai 
berendezkedés 2020ig még elviselhetővé 
teszi a termelést – summázta.

Az eredményesség érdekében cégünk 
minden évben nagyparcellás kísérlet
ben vizsgálja a cukorrépa fajtákat, hogy 
a következő években is a termőterüle
tünknek leginkább megfelelő, legkivá
lóbb fajták kerüljenek elvetésre. Ebben 
az évben is vizsgáltuk a fajtákat, ahol a 
Hilleshög genetika az elvártnak megfe
lelően teljesített.

A terményről és a napi munkáról 
már szívesebben beszélt. Főleg a tavalyi 
évről, amely annyira jó volt, hogy nem 
szabad etalonnak venni.„Kiváló technikai háttérrel rendelkezünk”

Bár a tél java még hátravan, de repce 
állapota kiváló (fent). Betakarításra  

váró cukorrépatábla (jobbra)
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Összevetve a hagyományos vetési terü
letekkel, nem lehet rá panasz – a töb
bi pedig, főleg az időjárás függvényé
ben, majd kiderül tavaszra. Nem sokkal 
messzebb hagyományos repcevetés mel
lé értünk: ott augusztus végén került a 
földbe a mag, előtte gabona volt benne.

SORTÁV
Az augusztusi vetésnél kevésbé, a répa 
utáni táblánál még jobban látszik, hogy 
45 centire vetettek, nem a hagyomá
nyos, 12 centis gabonasortávra. A trend 
az, hogy többen kísérleteznek 24gyel 
is, sőt a 45 és 70 centivel is próbálkoz
nak, ez utóbbit a kukoricánál alkal
mazzák, számolt be dr. Károlyi Ferenc. 
A Zonker Kft. földjein idén kezdtek 45 
centiméterre vetni, korábban nem volt 
hozzá technika, nemrég viszont vásárol
tak egy megfelelő gépet. A szójánál dol
goztak így először, aztán már a repcénél 
is. Megmutatta azt is, mit kell vizsgálni 
a növény mostani állapotában: a gyö
kérméret számít, hiszen a gyenge gyö
kér kifagy, ha hó nélkül érkezik nagy 
hideg. Erős, vastag, fejlett leveleket haj
tott fel – nem lehet rá panasz.

VIDEÓ
Erről, és a Zonker Kft. földjeinek tel
jes novemberi állapotáról évek múlva 
is megbizonyosodhat majd – valamint 
a rendkívül érdekes réparepce kísérlet 
folyamatáról, ugyanis videó felvétel ké
szült róla. Dr. Károlyi Ferenc már majd
nem tíz éve, minden hónap elején filmet 
forgat a táblákról, a kultúráról. – Jó lesz 
visszanézni, hogy ebben az évben miért 
ez történt, a másikban miért az. Tavaly 
például volt egy olyan repcetáblánk, 
ahol foltokban kipusztult a repce. 

A szakma azt mondta, újra kellene vetni, 
de már nagyon késő volt. Azt mondtam, 
hagyom, hátha lesz belőle valami. Ilyen
kor jó látni, hogy mi az, amit még elbír a 
repce – mondott konkrét példát a felvé
telek hasznáról.

Egyelőre nem tette közzé ezeket, de 
ami késik, nem múlik, hiszen roppant 
tanulságos növényvédelmi tanulmányok 
készülhetnek a Zonker Kft. tábláiról.

A cégben bevezetett termesztéstech
nológiai újításokról az érdeklődőknek 
szívesen ad tájékoztatást.

ZONKER MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (ZONKER KFT.)
Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 12.
Tel.: +36-94/321-838 Fax: +36-94/321-838 Mobil: +36-30/946-6710.
E-mail: zonker@t-online.hu
Fő tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése

Szállításra várva

Repce, cukorrépa után
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LG 30.389     FAO 390

LG 30.369 Limanova    FAO 370

• Nagy termőképesség

• Jó alkalmazkodóképesség

• Gyors vízleadás

• Nagy termőképesség

• Kiváló termésbiztonság

• Jó alkalmazkodóképesség

KIMAGASLÓ HOZAM
LG 30.389 ÉS LG 30.369 LIMANOVA 

KUKORICÁKKAL 
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TERMELÉSBŐVÜLÉS

Megszűnt  
a kvótarendszer

Nagy változások a cukorrépa-piacon

AZ ELSŐ ŐSZI NAPOKTÓL MEGINDULNAK a cukorrépával megrakott 
kamionok és vasúti vagonok Magyarország egyetlen megmaradt 

cukorgyára, a kaposvári irányába. Ekkor veszi kezdetét és december  
végéig tart az intenzív feldolgozó időszak. Éjjel-nappal érkeznek a 

szállítmányok, három műszakban üzemel a gyár. Ez a betakarítási időszak, 
de a cukorrépa-bemutatók, termesztési tanácskozások ideje is. 
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któber elején, Dalmandon 
Börcsök Zoltán a Róna Kft. 
képviseletében fogadta a ven-

dégeket, hogy a termelők szakmai elő-
adások és szántóföldi kisparcellás be-
mutatók keretében ismerhessék meg a 
legújabb átvételi elvárásokat, és a legin-
kább ajánlott fajták tulajdonságait.

A Börcsök család a délvidéki háború 
elől menekülve költözött a Somogy me-
gyei Dalmandra. Az általuk alapított 
Róna Kft. 1992-ben családi vállalkozás-
ként jött létre, mely köré máig több egy-
ségből álló cégcsoportot építettek fel. 
Már az első időktől kezdve termesztet-
tek cukorrépát, így több mint két évtize-
des tapasztalattal rendelkeznek ezzel a 
kultúrával kapcsolatban. Összesen 2200 
hektáron gazdálkodnak, ebből jelenleg 
350 hektár a cukorrépa-terület.

A szakmai napon a vetőmag-kereskedő-
házak mellett jelen volt növényvédőszer-
gyártó, gépgyártó, és technológiafejlesz-
tő cég is, így a termelők munkájukhoz 
széleskörű szakmai áttekintést kaphat-
tak. Képviseltette magát a Magyar Cukor 
Zrt. is, hiszen az itthon termő cukorrépa 
mintegy 90%-át a kaposvári gyárban 
dolgozzák fel. Dr. Borbély Ákos igazgató-
sági tag visszatekintésként elmondta,  
az elmúlt esztendő az időjárásnak is  
köszönhetően kiemelkedően jó év volt 
mind a terméshozamok, mind a gazda-
sági eredmények tekintetében. A 2016-
os év átlagát számítva 68 tonnás termést 
hozott 16% cukortartalom mellett. Egy 
közepes méretű termesztő hektáronként 
810 ezer Ft-os bevételre tett szert az átvé-
teli árakból és a különböző állami támo-
gatásokból, a becsült termelési költség 
pedig 500 ezer Ft körül volt. Ez a többi 
szántóföldi kultúra jövedelmezőségénél 
magasabbnak számít, így megérte a cu-
korrépával foglalkozni. Idén 60 tonnás 
átlagterméssel kalkulálnak, aminek ered-
ményeként 929 ezer tonnás össz fel dol-
go zásra számítanak, magas cukortarta-
lom mellett. Az átvételi árak az előjelzé-
sek szerint jelentős mértékben nem fog-
nak változni, de a termésmennyiség vár-
hatóan alacsonyabb szintje miatt kisebb 
haszonnal kell kalkulálni. Ennek oka, 
hogy az időjárási körülmények jóval ked-
vezőtlenebbek voltak mind a hőmérsék-
letet, mind a csapadék mennyiségét és 
időbeni eloszlását tekintve, ráadásul egyes 
térségekben a gombabetegségek is jelen-
tős kárt okoztak.

Jelentős változások befolyásolják az 
ágazat életét 2017-től. Ezek közül a leg-
meghatározóbb, hogy október elsejével 

megszűnt az Európai Unióban eddig léte-
ző kvótarendszer. Ez nem csak az előállí-
tott cukor mennyiségét, hanem az árakat 
is befolyásolja. Vannak olyan régiók Euró-
pában, ahol várhatóan nagy lesz a túlter-
melés, de mi ezektől távol esünk, így meg-
van a stabil piacunk. Az új helyzetben a 
kaposvári gyár termelését a jövőben 9-10 
ezer tonnás napi feldolgozási kapacitásra 
kívánják bővíteni. Ehhez a mostani 15 
400 hektár beszállítói területet 2-3000 
hektárral szándékoznak növelni, melyhez 
az országban adott a lehetőség.

Idéntől lép életbe egy új elszámolási 
rendszer is, melynek alapja a végleges 
cukorértékesítési ár lesz. Új szerződési 
keretet alakítottak ki, és bevezettek egy 
új prémium jogcímet, ami nem a cukor-
tartalomtól, hanem az egyéb beltartalmi 
összetevőktől függ majd. A répában lévő 
nitrogén, kálium, és nátrium mennyisé-
gét is mérik a jövőben.

A szakmai napon jelen lévő Czerván 
György FVM-államtitkár a cukorrépa 
termesztést a szántóföldi növényter-
mesztés nehéziparának nevezte. Elő-
adásában a mezőgazdasági termelés ál-
talános adatai mellett részletesen kitért 
ennek az ágazatnak a helyzetére. El-
mondta, hogy az elmúlt évi GDP-növe-
kedés mintegy harmadát a mezőgazda-
ság hozta. Idén az első félévi adatok 
alapján 3,6%-os a mezőgazdaság növe-
kedése, az ez évi várhatóan 4% körüli 
lesz. A cukorrépa az összes mezőgazda-
sági termelésen belül mindössze 0,5%-
ot tesz ki, de ezzel együtt is jelentős álla-
mi támogatást kap. Október 1-től meg-

O

Czerván György FVM-államtitkár 

Börcsök Zoltán 

Az itthon termő cukorrépa  
90 százalékát a kaposvári 
gyárban dolgozzák fel
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TERMELÉSBŐVÜLÉS

szűnt a kvóta, a továbbiakban nem lesz 
semmiféle termelés-korlátozó szabály,  
a világpiaci árak fogják meghatározni  
a cukor árát, ami jelentős áringadozá-
sokat okozhat. Ma ez az ár az európai 
árak alatt van, ezért innentől még ko-
molyabb versenyre kell számítani. Ma-
gyarország eddig 105 ezer tonna cukor-
kvótával rendelkezett, és az Európai 
Bizottság előrejelzése szerint a répacu-
kor termelésének növekedésére lehet 
számítani. A gazdaságossági szempon-
tok jobban előtérbe kerülnek, ennek 
következtében a gyengébb termőterüle-
tek ki fognak szorulni. Nálunk a ter-
méshozam emelése kerül a fókuszba, 
ami a megfelelő fajtaválasztással, a ha-
tékonyabb termelési technológiával és 
az öntözhető területek hosszú távon 
történő növelésével érhető el. Az éghaj-
latváltozás, a világpiaci feltételek hatá-
rozottabb megjelenése olyan kihívás elé 
állítja a termelőket és a feldolgozókat, 
melyek még alaposabb együttgondolko-
dást követelnek meg.

A jövőben is különös érdekünk, hogy 
a közös agrárpolitika rendszere fenn-
maradjon, hiszen a Magyarországra 
jutó uniós támogatások jelentős száza-
léka mezőgazdasági jellegű, és a cukor-
répa-ágazat esetében az adható támo-
gatások most is a maximumon vannak. 
Az előttünk álló időszakot jelentősen 
befolyásolhatja ugyanakkor a Brexit ha-
tása, mivel Nagy-Britannia volt a máso-
dik legnagyobb befizető a közös kasszá-
ba. Ennek kiesése 13-14%-kal csökkenti 
az EU közös kasszáját, ami átalakíthatja 
a későbbi támogatási arányokat is.

Berki Gyula, a Cukorrépa Termesz-
tők Országos Szövetsége elnöke hozzá-

szólásában felhívta a figyelmet arra, 
hogy a termelőknek pontosabban kell 
kezelni a támogatások igénylését és a 
pályázati feltételek előírásait annak ér-
dekében, hogy minél többen minél több 
pluszforráshoz jussanak.
Az elméleti előadások után a résztvevők 
szántóföldi fajtabemutatót tekintettek 
meg, ahol négy vetőmagkereskedő fajtái-
val ismerkedtek. A legnagyobb változás-
ról Bernáth Tibor, a Proventus Trade Kft. 
(Proventus) vezetője beszélt. Elmondta, 
az egyik legismertebb gyártó – a Syngenta 
– a dán DLF cégnek eladta teljes cukor-
répa-vetőmag portfolióját: a Maribo és  
a Syngenta fajtákat. 2017-től ki zá ró la go-
san a Proventus cég forgalmazza eze -
ket a Holeby-ben felépült, korszerű 

vetőmagüzemből érkező faj tákat úgy, 
hogy hosszú távon csak a Maribo már-
kanév fog fennmaradni Magyarorszá-
gon. A Proventuson belül ezentúl – „az 
egykori Syngentás” – Máté Endre feladat 
lesz képviselni a szakmaiságot, ami egye-
bek mellett a sokkal intenzívebb kísér-
leti tevékenységben is meg fog nyilvánul-
ni. A Syngentának az országban 2017-
ben 23 helyen volt nagyparcellás faj ta kí-
sér lete, ezek betakarítási eredményeiből 
adódtak az itthoni termesztési adatok.

A mostani bemutatón a Syngenta-
fajták közül négyet emeltek ki. Az Asketa 
hármas toleránsfajta, 2016. őszén 87 
tonnás átlagtermést hozott, 14,86 tonna 
szántóföldi cukorral. A Gazeta szintén 
hármas toleráns, 87 tonnás átlagot pro-
dukált 14,86 tonna szántóföldi cukorral. 
A Gundula kettős toleráns, kicsit érzéke-
nyebb fajta, de 90 tonnás átlagtermést 
tudott 15 tonna cukortartalom mellett, 
de volt olyan 200 hektáros dunántúli 
tábla, ahol tavaly 16,7 tonna szántóföldi 
cukortartalmat mértek. A négy zászlós-
hajó utolsó tagja a SY Angy, mely kettős 
toleráns, a Gundulával paralel, 91 tonnás 
gyökérterméssel, 15 tonnás cukortarta-
lommal. Ezeknek a károsanyag-tartalma 
– ami a jövőben már prémium szempont 
lesz – normális talajművelés, tápanyagel-
látás és növényvédelem mellett megfele-
lő szinten van.

A Maribo fajták közül hármat emeltek 
ki: a Heston-t (kettős toleráns Z típus),  
a Palantino-t (kettős toleráns Nz típus) és 
a Taifun-t (3s toleráns Z típus). Itt, Dal-
mandon a Róna Kft. erre a hármasra ala-
pozta (90%-ban) a cukorrépa-portfólió-
ját, és jövőre (ahogy idén is) a Proventusnál 
is ezekhez a Maribo-fajtákhoz fűznek to-
vábbi nagy reményeket.

A cukorrépa az összes mezőgazdasági termelésen belül mindössze 
0,5%-ot tesz ki

Bernáth Tibor, a Proventus Trade Kft. ügyvezetője
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CÉGBEMUTATÓ

Hazai piacon a legjobbak 
között

A konzervativizmust ötvözik az újításokkal

ORSZÁGOS SZINTEN IS KIEMELKEDŐ cukorrépa-hozamot 
ért el az elmúlt évben a hantosi Simon Kft., hektáronként 

95 tonnát termelt, 16,7 százalékos cukortartalommal. 
Idén még lábon áll a cukorrépa a földeken, de a cégnek 
minden esélye megvan arra, hogy a tavalyihoz hasonló 

szép eredményeket könyvelhessen el.
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szántóföldi növénytermesztés-
sel foglalkozó Simon Kft. je-
lenleg 3100 hektáron integrál-

ja a termelést. A 100 százalékig magyar 
tulajdonban lévő, saját és bérelt termő-
földeken gazdálkodó Fejér megyei vál-
lalkozás a hazai mezőgazdasági piac 
egyik meghatározó szereplője. Simon 
László ügyvezető vallja, sikerük tit-
ka abban rejlik, hogy a konzervativiz-
must ötvözik az újításokkal. Nyitottak 
a legújabb technológiai megoldásokra, 
ugyanakkor nem hódolnak be minden 
divathullámnak. Megalapozott dönté-
sekkel haladnak a fejlődés útján.

A két család vállalkozásaiból álló Si-
mon Kft. jogelődje 1992-ben alakult. 
Kezdetben 300 hektáron kukorica- és 
napraforgó-termesztéssel foglalkozott, 
majd a növények köre később búzával, 
repcével, vetőmagborsóval, cukorrépá-
val, valamint őszi búza és tavaszi árpa 
vetőmaggal bővült.

Jelenleg a klasszikus szántóföldi nö-
vénytermelés 3100 hektáron folyik ve-
tésforgó alkalmazásával. Ebből 430 
hektár repce, 840 hektár búza, 500 
hektár borsóvetőmag, 200 hektár cu-
korrépa, 60 hektár tavaszi árpa, 320 
hektár napraforgó, 450 hektár kukori-
ca, 200 hektár őszi búza vetőmag, 60 
hektár tavaszi árpa vetőmag és 42 hek-
tár hibrid árpa vetőmag. A földek a te-
lephely 25 kilométeres hatósugarában 
találhatók, a környező települések ha-
táraiban. A növényeket ipari felhaszná-
lásra, takarmányozási célra termeli a 
cég, nagyobb részben exportra. A vető-
magborsót pedig hűtőházi feldolgozás-
ra értékesíti.

– A vetésforgó társaságunknál jól 
bevált eljárás. Arra törekszünk, hogy 
semmilyen növényt önmaga után ne 
vessünk el. Már többszörösen bebizo-
nyosodott, hogy a vetésforgó növeli a 

KIMAGASLÓ CUKORRÉPA-HOZAM
A társaság profiljából mindenképpen érdemes kiemelni a 200 hektáron fo-
lyó cukorrépa-termelést, mely 2009 óta sikertörténetnek mondható, hiszen 
a terméshozam évről évre emelkedést mutat. – A kaposvári cukorgyár hosz-
szas rábeszélésére vágtunk bele a cukorrépa termesztésébe. Az évek alatt 
sikerült megtanulnunk, hogyan is kell jól csinálni, eredményesnek lenni. 
Több nagyon jó évet mutathatunk fel: három alkalommal sikerült hektá-
ronként 90 tonna, tavaly pedig 95 tonna feletti hektáronkénti répahozamot 
elérnünk. A 2016-os eredményünkre országosan is felfigyeltek, a magas 
hozam 16,7 százalékos átlag cukortartalommal párosult, és hektáronként 16 
tonna cukrot jelentett – részletezte az ügyvezető.

A kimagasló terméshozam évek hosszú munkájának gyümölcse. – Jó mi-
nőségű talajban termesztjük a cukorrépát, melynek tápanyagszintje kiváló 
a tápanyag-visszapótlásnak köszönhetően. Fontosnak tartjuk az elővete-
ményt, azaz a répát a borsó után vetjük el. A borsó után marad a legtöbb 
tápanyag és víz a talajban, ez is hozzájárul a jó terméshez. A talajművelés 
során talajt lazítunk, szántunk, ősszel elmunkáljuk a talajt, tavasszal egy 
vetőágy-nyitással indítunk. A talajfertőtlenítés is része a folyamatnak. Fon-
tos a gyomirtás, de mivel bizonyos növényvédőszerek nagy dózisban nagyon 
lelassítják a répa fejlődését, így két kézi kapálást is betervezünk, hogy a 
répa maradéktalanul gyommentes legyen. A korai vetésre is odafigyelünk, 
március harmadik dekádjában vetünk. A teljes területen Gundula fajtát ter-
mesztünk, mely nekünk maximálisan bevált.

A

termésmennyiséget, és segít kikerülni 
a gyomrezisztenciát. A növényi sorren-
det, az arányokat a piac szeszélyeinek 
nem szolgáltatjuk ki. A piaci árak elő-
re kiszámíthatatlanok, sohasem lehet 
tudni, minek megy fel az ára, minek 
megy le, de a meglévő növényaránya-
inkkal, a vetésforgóval az egyik mindig 
kompenzálja a másikat. Így hosszú tá-
von minden kiegyenlítődik, és nyeresé-
ges a termelésünk – hangsúlyozza Si-
mon László.

A vetésforgó csak egy pillére a sike-
res gazdálkodásnak. Ezen kívül több 
más tényező megléte is nélkülözhe-
tetlen az eredmények felmutatásához. 
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SIMON KFT.
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Tel.:  +36-30/339-57-81, 

+36-30/581-69-93
www.simon-kft.hu
E-mail: iroda@simon-kft.hu

Ezek egyike a műtrágyázás, a talajerő-
visszapótlás. – A talajnak a meglévő jó 
tápanyagtőkéjét nem szabad csökken-
teni. Annyi tápanyagot kell mindig visz-
szatáplálnunk, amit a területről a nö-
vénytermeléssel elvontunk. Ha ugyanis 
a talaj tápanyagszintje jó, és minden év-
ben adunk mellé friss tápanyagot, ak-
kor a növény még a szélsőséges időjárási 
körülményeket is képes jól tolerálni. Így 
még a rosszabb években is elfogadható 
termésmennyiséget tudunk elérni – te-
szi hozzá az ügyvezető.

gépek technológiáját is hozzáigazítani 
ehhez, hogy a befektetett költségek va-
lóban megtérüljenek. Négy éve vezet-
tük be a precíziós gazdálkodást. A John 
Deere traktort RTK rendszerrel láttuk 
el, az összes erő- és munkagépet GPS-
szel, a kombájnokat hozammérővel sze-
reltük fel. Ezek a technológiai újítások 
nagyban hozzájárulnak a napi munka-
végzés hatékonyságához, a munkagé-
pek teljesítményét mintegy 10-15 szá-
zalékkal növelték meg. Az eredmények 
a minőségben is megnyilvánulnak, 
mely szintén fontos motiváció a fejlesz-
tések során. Az elmúlt években az ada-
tokat gyűjtöttük be, melyeket hamaro-
san kiértékelünk. Mindezek tükrében 
tesszük meg a további szükséges tar-
talmi változtatásokat. A végső céltól – 
a teljes precíziós gazdálkodás megvaló-
sításától – még távol vagyunk, komoly 
lépéseket kell tennünk, de jó úton hala-
dunk – mondta Simon László.

A Simon Kft.-t nagyságát és ered-
ményességét tekintve is a legjobbak kö-
zött jegyzik a hazai piacon. A dinami-
kus fejlődés titkát a következőképpen 
fogalmazta meg a társaság első embe-
re: – A gazdálkodás egyrészt az óriási 
konzervativizmust, másrészt az új irán-
ti fogékonyságot igényli. Ennek a kettő-
nek az egyensúlyát kell megtalálni, és a 
gyakorlatban kivitelezni. Mindig is ér-
dekeltek az új technológiák, az új ter-
melési megoldások mind gépesítésben, 
tápanyag-visszapótlásban vagy éppen 

növényvédelemben. Ezek a zálogai a jó 
terméseredmény, a jó minőség, a jöve-
delmező gazdálkodás megteremtésé-
nek. Ugyanakkor a konzervativizmus is 
jellemzi cégünk vezetését. Vallom, nem 
kell és nem is szabad mindenféle új di-
vathullámnak felülni. Mindig rendkí-
vül kockázatos, ha újítunk. Jól körbe 
kell járni, kipróbálni, meggyőződni va-
lódi használhatóságáról, csak ezután 
szabad általánosságban alkalmazni. 
A technológiai változtatás egy rendkí-
vül lassú és buktatókkal teli folyamat, 
évek kellenek hozzá, hogy az új eljárá-
sok igazán hasznossá váljanak. Mi is 
próbálunk új dolgokat, de ha kiderül 
róluk, hogy nem hozzák az önköltséget, 
az elvárt nyereséget, akkor elengedjük 
őket. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy 
rengeteg cég csak eladni akar, igazából 
nem érdekli, hogy felhasználható-e, 
hasznos-e a terméke, csak a nyereségre 
törekszik. Mi viszont ezekből nem ké-
rünk. A célunk a jövőben is a verseny-
képességünk megtartása a meglévő 
méretek mellett, és a már említett pre-
cíziós gazdálkodás teljes kialakítása – 
jegyezte meg végül Simon László.

A magas technológiai szinvonal óriási előnnyel bír

A korszerű technológiához 
nélkülözhetetlen a fedett 
tárolótér

A mezőgazdaságban óriási je-
lentőséggel bír a magas technológi-
ai színvonal megléte. A Simon Kft. a 
versenyképessége megtartásához fo-
lyamatosan bővíti gépparkját a legmo-
dernebb munkagépekkel, erőgépekkel 
és betakarítógépekkel. A munkálatok 
jelenleg négy John Deere 8300 trak-
torral, négy darab Lexion 650 kom-
bájnnal, kilenc darab kis IH traktorral, 
Amazone vetőgéppel, Habana sze-
menként vető géppel, Rabawerk eké-
vel, Horsch permetezőgéppel zajlanak. 
Saját telephellyel rendelkeznek, ahol a 
szárító mellett elegendő mennyiségű 
raktár áll rendelkezésére. – Ha a ter-
mesztési technológiai elemeket magas 
szintre emeljük, akkor nagyon fontos a 
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Édes munka a Hajdúságban
Nagyrészt Hilleshög genetikájú cukorrépa- 

vetőmagokkal dolgoznak

EGY HIDRAULIKATÖMLŐ CSATLAKOZÓJÁT MEGJAVÍTANI nem könnyű 
dolog, ebből adódik, hogy egy olyan cukorrépa-betakarító gép, ami tele van 

ilyen és ehhez hasonló szerkezetekkel, ráadásul akkora, mint egy busz, 
szerkezetileg és technikailag mindenképpen bonyolult. A hajdúnánási 

Agroszoltek Kft. gépudvarában sétálok az egyik tulajdonossal, aki – 
méltán – büszkén mutatja a traktorok, gépek sorát. Szépen egymás mellett 

száraz, fedett helyen, mintha a cég valójában új mezőgazdasági gépek 
kereskedésével foglalkozna. Pedig ők gépet csak vesznek, sok minden mást 

viszont eladnak. De ahhoz, hogy a megtermelt terményeket értékesíteni 
tudják, nem elég a jól termő hajdúsági föld. Szeretet, állhatatosság, sok-sok 
szorgalom, szakértelem is kell. Péter Imrével, a kft. vezetőjével beszélgettem 

arról, hogyan is kell ezt csinálni – lassan egy negyedszázada.
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– Az Agroszoltek Kft. 1994. januárjá-
ban alakult három fő összefogásával és 
huszonegy alkalmazottal. A három tu-
lajdonos jelenleg is aktívan részt vesz a 
cég napi munkáiban. Az induláskor és 
ma is ezerkétszáz hektárnyi bérelt föl-
dön gazdálkodunk, és negyvenegy fő-
nek adunk munkát. Cégünk fő profilja 
a növénytermesztés. Legnagyobb terü-
leten csemege- és takarmánykukoricát, 
de őszi búzát, árpát, napraforgót, zöld-
borsót és zöldbabot is termesztünk. 
Cukorrépát minden évben 300-350 
hektár nagyságú területen vetünk.

A kft. gyakorlatilag teljesen felsze-
relt gépparkkal rendelkezik e növények 
termesztéséhez, a szántástól a betaka-
rításig, vagy fordítva, hiszen a mező-
gazdaságban olyan nehéz egy biztos 
kiindulópontot megjelölni. Egy nagy 
körforgás ez, mint minden a természet-
ben, és ez ellen nem küzdeni, hanem 
vele együtt élni kell, vagyis gazdálkod-
ni, mert úgysem akkor esik az eső vagy 
süt a nap, amikor a gazda szeretné. Az 
időjárás pedig minden termesztett nö-

vénynél meghatározó, de a cukorrépá-
ra különösen igaz. Ezért is fontos, hogy 
lehetőleg minden művelethez saját esz-
köze legyen egy gazdálkodó szervezet-
nek, hiszen így optimális időben tudja 
elvégezni az adott munkát. Így van ez 

Hajdúnánáson is. – A kezdeteknél azt 
a célt tűztük ki magunk elé, hogy a ta-
laj-előkészítéstől kezdve minden egyes 
feladatot a saját gépeinkkel és szak-

képzett munkatársainkkal végezhes-
sük el. Így várhattuk és várhatjuk csak 
el, hogy a befektetett munkánk bizto-
san megtérüljön. Saját eszközökkel és 
munkaerővel minden egyes műveletet 
a növényi kultúrák igényeinek megfe-

lelően, optimális időben tudunk elvé-
gezni. A jól felszerelt géppark lehetővé 
teszi, hogy bérmunkát is végezhessen a 
vállalkozás, mivel az itt élő és kisebb te-
rületen gazdálkodó emberek gépvásár-
lási lehetőségei korlátozottak. Cégünk 
így termelésszervező integrátorként 
évente még mintegy 1500-1700 hek-
tár terület megműveléséhez adja gépi 
eszközeit és szakértelmét. Csak a beta-
karításokhoz kapcsolódó szállításhoz 
és a zöldbab betakarításához veszünk 
igénybe gépi szolgáltatást, ami érthető, 
hiszen az idényjelleggel használt esz-
közök kis kapacitásra használva fajla-
gosan magas költségeket eredményez-
nek. Az integrációban művelt területtel 
együtt biztosított nagy létszámú gép-
parkunk kihasználtsága, valamint a 
munkák optimális időben való elvég-
zése. Nagy gondot fordítunk talajaink 
termőképességének megőrzésére, foko-
zására. Eszközeink alkalmasak a kímé-
letes, energiatakarékos talajművelési 
eljárásokra. Minden kultúránknál ok-
szerű tápanyag-utánpótlást alkalma-
zunk: csak a növény igényének meg-
felelő mennyiségű és arányú tápanyag 
mennyiséget juttatjuk ki.

ÚJJÁÉLEDŐ 
TERMESZTÉSI ÁG
A cukorrépa termesztése hazánkban 
nagy múltra tekint vissza. 1990-ben 
még tizenkét cukorgyárunk volt, ame-
lyet egy kivételével 2007-ig mind bezár-
tak. Beszűkült a piac, a gépek egy részét 
más célra használták, a célgépeket pe-
dig sokan eladták. Ebben az időben itt is 
felhagytak a cukorrépa termesztésével. 
2012-ben lehetőség adódott az újrakez-
désre, és az Agroszoltek Kft élt is vele.

Betakarítás előtti felkészítés

Péter Imre ügyvezető igazgató

Az idei év eredményei biztatóbbak. 
Jobb a minőség, magasabb a termés, 
így még jelentős mennyiségű cukorrépa
van prizmában tárolva.
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– 2007-ben, a Szerencsi Cukorgyár be-
zárásakor – titkon bízva a folytatásban 
– cégünk nem adta el speciális cukor-
répa gépeit. Utólag visszanézve ez jó 
döntés volt. Sikerült nagyobb területet 
integrálni. A technológia egyre kifor-
rottabb lett, a termesztés is egyre biz-
tonságosabbá vált. Ennek hatására a 
környező településeken megnövekedett 
a termőterület, aminek betakarítását 
már egy géppel nem tudtuk biztonsá-
gosan megoldani, ezért az elmúlt évben 
egy újabb, korszerűbb betakarítógép-
pel bővítettük gépparkunkat. Így a be-
takarítási feladatokat optimális időben 
tudjuk elvégezni partnereink részére.

A technológiai fejlesztése minden 
ágazatunknál elkerülhetetlen. A GPS 
használata egy pontosabb, kényelme-

sebb és nem utolsósorban takaréko-
sabb munkavégzés lehetőségét nyújtja. 
Fiatal munkatársaink fogékonyak az 
újra, így hamar elsajátítják az új gépek 
kezelését, és szívesebben is dolgoznak 
velük. A növényvédelmi feladatokat 

ma már kizárólag olyan traktorokkal 
végezzük, amelyek zárt, túlnyomásos 
kabinnal és megfelelő szűrőberende-
zéssel rendelkeznek. A betakarító gé-
peink klímatizáltak, lehetőséget adva a 
figyelmes, pontos munkavégzésre.

Bevetésre 
készen
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AMI JÓ AZ EMBERNEK, 
AZ JÓ A NÖVÉNYNEK IS
Hallgatva az igazgató szavait, kitűnik, 
hogy nem csak a nyereség, hanem az 
itt dolgozók megbecsülése is fontos a 
cégnek. A klímaváltozás által okozott 
időjárási szélsőségek viszont az egész 
országban, így Hajdúnánáson is szük-
ségessé teszik az öntözési lehetőségek 
nagyobb arányú kihasználását. – A leg-
több kultúránkat már szinte lehetetlen 
öntözés nélkül eredményesen termesz-
teni. Ez komoly kihívás, hiszen a drága 
öntözővizet a lehető leghatékonyabban 
kell a berendezésekkel kijuttatni, le-
hetőleg úgy, hogy minél kevesebb pá-
rologjon el. Ma már állományba beló-
gó szórófejeket alkalmazva növeljük az 
öntözés hatékonyságát.

Napjainkban szinte mindent irányí-
tani tudunk a növénytermesztésben, de 
azt mégsem sikerült elérni senkinek, 
hogy a kultúrnövény hamarabb keljen 
a gyomnál, és elnyomja azt, vagy, hogy 

a csírázási képességét olyan sokáig és 
hatékonyan megőrizze egy kukorica-, 
vagy cukorrépamag, mint a talpas mu-
har, így marad a kapálás, permetezés. 
Régebben a cukorrépaföldeket kapá-
lásra, gyommentesen tartásra kiadták 
családoknak, brigádoknak, akik ter-
ményért vagy pénzért rendben tartot-
ták a területüket. Ez hatékony, arány-
lag olcsó és környezetkímélő megoldás 
volt, de sajnos ma már ilyen munkára 
szinte lehetetlen embert találni.

– Szakembereink szaktudása és jól 
beállított permetezőgépeink lehetővé 
teszik a takarékos, célzott kémiai vé-
dekezés alkalmazását. Ezután az állo-
mány lombzáródásáig még egy vagy két 
alkalommal sorközművelést végzünk, 
melynek célja a gyomirtás mellett a ta-
laj kapillárisainak megszüntetése. A te-
nyészidő második felében a lomb meg-
védése a fő feladat, mert csak ebben az 
esetben várható magas termés és bősé-
ges cukortartalom.

Átmeneti tárolás szilárd burkolatú tárolótéren

37WWW.PROVENTUSTRADE.HU  •  



CÉGBEMUTATÓ

AGROSZOLTEK KFT.
4080 Hajdúnánás 
Nyíregyházi útfél, hrsz.: 064/5
Tel.: +36-52/381-239
E-mail: agroszoltek@t-online.hu

JÓL MEGVÁLASZTOTT 
FAJTÁK – A SIKERES 
TERMESZTÉS EGYIK 
ZÁLOGA
A márciusi vetéstől több mint fél év telik 
el a betakarításig, amikor kiderül, meg-
érte-e egész évben dolgozni. Sok múlik 
a szántóföldön végzett munkákon is, de 

számít az is, hogy milyen fajtát választ 
az ember a termesztéshez. A cukorré-
pa esetében is nagy a választék. Kellő 
támpontot nyújtanak az üzemi tapasz-
talatok, a térségekben beállított fajta-
kísérletek. Az Agroszoltek Kft. cukor-
répa fajtaszerkezete sem egyöntetű. 
– Cégünknél több nemesítőház fajtái 
is megtalálhatók. Hatvan százalékban 
Hilleshög genetikájú vetőmagvakat 
vetünk, a többi negyven százalékon 
pedig három különböző nemesítő 
ház fajtái osztoznak. Az elmúlt évben 
78 tonna/hektár termésátlaggal és 
15,5%-os cukortartalommal számol-
hattunk. Az idei év eredményei bizta-
tóbbak. Jobb a minőség, magasabb a 
termés, így még jelentős mennyiségű 
cukorrépa van prizmában tárolva. Fo-
lyamatos munka mellett is csak 2018. 
január második felében lesz az összes 
termés elszállítva.

A cukorrépa betakarítása és a termés 
mozgatása komoly logisztikai kihívás, 
hiszen Hajdúnánástól elég messze esik 

Kaposvár. Ekkora mennyiséget csak 
vasúton gazdaságos szállítani. Előtte 
azonban még a földekről is el kell jut-
ni ezzel a mennyiséggel az állomás-
ra, vagy az átmeneti tárolóhelyre. Az 
Agroszoltek Kft. is igyekszik minél na-
gyobb mennyiséget szilárd burkolatú 
tárolóhelyen lerakni, vagy minden idő-
járási körülmények között megközelít-
hető táblaszéleken prizmázni.

A hajdúsági földeken jól érzi ma-
gát a cukorrépa, de „nyomot” is hagy 
maga után. Az itt élő gazdák szívesen, 
hozzáértéssel termesztik és bizakodva 
tekintenek a jövőbe. Remélik, hogy az 
elkövetkezendő években is az általuk 
megtermelt cukrot tehetik reggeli ká-
véjukba a magyar emberek!

Cukorrépa rakodása vasúti vagonokba
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2013-as BaVaRIa 36-s VItoRlás 
        kIadó

Báziskikötőnk elérhetősége:
Silver Yacht Kikötő – Balatonfüred, Zákonyi F. 4.
A hajó felszereltsége a teljesség igénye nélkül: 
High Tech vitorlázat, Top Genoa (66 m2), Genakker (2 db), Spinakker elektromos csörlők, radar, halradar, kamerarendszer, GPS, Chartplotter orrsugárkomány, elektromos 
horgony, 3 db TV-DVD, CD-rádió elektromos WC, klíma, állófűtés, mikrohullámú sütő, sütő-főzőlap, 4 kabin, mosdó, konyhasziget, kényelmes férőhely 8-10 fő számára
Irányár: 100.000 HUF + áfa/nap

Mindegy, hogy élményvitorlázásra
vágyik, vagy csak egy kellemes
napot szeretne eltölteni a Balatonon.
Hajónk kibérlésével – skipperrel
vagy anélkül – egy különleges
élményben lehet része, melyre
a hajó „teljes körű felszereltsége”
mellett Európa legnagyobb tava,
a Balaton és annak egyik legszebb
városa, a báziskikötőnknek helyt
adó Balatonfüred a garancia.

Kedvezményekről, foglaltságról,  
kérem érdeklődjön e-mailben a 

danisco@t-online.hu e-mailcímen.
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Nagyobb termés,  
jobb termésbiztonság, 

kiszámíthatóbb értékesítés  
LG őszi búzafajtákkal!

21. század mezőgazdálkodásában, amelynek feladata a 
Föld rohamosan növekvő népességének egészséges 
élelmiszerekkel történő ellátása, a termesztéstechnoló-

gia fejlesztése alap-vető fontosságú. Azonban – érthető módon 
– a gazdálkodókat általában nem ilyen globális célok vezérlik. 
Az innovatív szemlélet, a tudásra alapozott fejlesztések mozga-
tórugója a hatékonyabb gazdálkodás, a nagyobb pofit elérése.

A globális felhasználói piaci igényinek alakulása a hazai 
búza termesztésre is jelentős hatással volt. Az évek óta zajló 
árverseny miatt, a malmi minőség elegendő a feldolgozók szá-
mára. Így termelői szempontból a hektáronkénti hozam növe-
lése jelenleg sokkal kifizetődőbb, mint a kisebb mennyiségben 
keresett prémium minőség előállítása. Ez az igény hozta magá-
val a nagyobb termőképességű fajták jelentős térnyerését is.

A termesztési módszerek változására a szigorodó európai  
szabályozás is komoly hatást gyakorol. Kevesebb vegyszer fel-
használására, alacsonyabb dózisok alkalmazására ösztönöz, és 
ezzel együtt szűkül a fel-használható hatóanyagok köre is. Ész-
revehető a nemesítésben rejlő tudás, genetikai megoldások 
haszna és felértékelődése. A technológia fejlesztésében a gene-
tikai innováció felhasználása legalább olyan fontos, mint az 
egyéb technológiai megoldások.

Mivel a Limagrain nem csak növénynemesítő vállalat, de 
Franciaországban komoly sütőipari érdekeltségekkel is rendel-
kezik, kicsit másként gondolkozunk a biológiai alapokról. 
Olyan fajtákat nemesítünk, amelyek megfelelnek a modern 

technológiai és gazdasági követelményeknek, valamint a ma-
lom- és sütőipar specifikus igényeinek is. Tudjuk, hogy a fajta-
választás nem csupán vetőmag vásárlás. Ezzel együtt Önök a 
nagyobb termés, jobb termésbiztonság és a kiszámíthatóbb 
értékesítés lehetőségét is biztosítani kívánják.
KALAHARI fajtánkat a nagy termőképessége, kiváló szár-

szilárdsága és szinte egyedülálló sárga-rozsda rezisztenciája 
hamar népszerűvé tette. A termelői tapasztalatok visszaigazol-
ták, hogy gazdasági értékmérő tulajdonságainak összessége 
alapján, jövedelemtermelő képessége is kiváló.

A minősített őszi búzafajták kísérletében mutatott kiváló 
terméseredményeivel sokak figyelmét felhívta magára az 
ALTIGO őszi búzafajtánk. 2014-ben a második (8,90 t/ha) 
2015-ben a harmadik (9,38 t/ha) legnagyobb termést pro-
dukálta. Üzemi körülmények között is bebizonyosodott, hogy 
agronómiai és minőségi tulajdonságainak összessége alapján 
versenyképes a köztermesztésben meghatározó korai érésű faj-
tákkal, termőképessége azokat jelentősen meghaladja. Jelenleg 
a legkeresettebb őszi búzafajtánk.

AZ ALTIGO TERMÉS EREDMÉNYEI 
A GOSZ-VSZT POSZTREGISZTRÁCIÓS 
FAJTAKÍSÉRLETEIBEN

(Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísér-
letek 2014. – 2017. évi eredményeinek felhasználásával.)

A
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2016-ban mutatkozott be a közép-késői érésű EVINA fajtánk, 
mely kiváló kombinációja a nagy termőképességnek és a mal-
mi minőségnek. A már ismert fajtáinkhoz képest magasabb 
malomipari minőségi kategóriát képvisel, akár javító minőség 
is elérhető vele.

Az EVINA jól bokrosodó, középmagas növekedésű, tar ka-
lászú fajta, kiváló állóképességgel. Levél és kalászbetegségek-
kel szemben jó ellenállósággal rendelkezik. Sárgarozsdával és 
szárrozsdával szemben rezisztens.

Azoknak ajánljuk, akik a nagy termés mellett a kiváló minő-
séget is elvárják, és a termesztés technológiával támogatják a 
fajta képességeinek kibontakozását.

AZ EVINA TERMÉSEREDMÉNYEI 
KISPARCELLÁS FAJTAÖSSZE-
HASONLÍTÓ KÍSÉRLETEKBEN

(Készült a NÉBIH őszi búza kisparcellás fajta összehasonlító 
kísérleti eredmények, középérésű csoport 2015. és 2016. ered-
ményei alapján.)

2017-ben kapott hazai állami elismerést, új korai érésű malmi 
búzánk, az ALCANTARA. A Limagrain fajtáktól megszokott 
nagy termőképességhez kedvező agronómiai tulajdonsá-
gok társulnak.

Termés eredménye 2014-ben 29%-kal, 2015-ben 20%-kal 
haladta meg a korai sztenderdek átlagát.

Jól bokrosodik, télállósága kiváló. Középmagas szárú, na-
gyon jó állóképességű fajta. Sárgarozsdával szemben rezisz-
tens. Magyarországon forgalmazott fajtáink közül a legkoráb-
ban kalászol.

Az ALCANTARA-t azoknak ajánljuk, akik a fajta termőképes-
ségének kibontakozását pontosan időzített agrotechnikai be-
avatkozásokkal segítik elő, gazdaságukban főként a legna-
gyobb mennyiségben keresett malmi minőségű búza termelése 
a cél, valamint a korai érés és ezzel együtt a korai betakarítás 
előnyét mindig szem előtt tartják.

AZ ALCANTARA TERMÉSEREDMÉNYE A 
HAZAI REGISZTRÁCIÓS KÍSÉRLETEKBEN

(Készült a NÉBIH őszi búza kisparcellás fajta összehasonlító 
kísérleti eredmények, korai csoport 2014. és 2015. eredményei 
alapján.)

AZ ALCANTARA KALÁSZTÍPUSA, 
SZÁLKÁS

A termelési kockázatok csökkentése, a nagyobb hozam és ha-
szon elérése a technológia intenzitásának növelésével, precizi-
tásának fokozásával teremthető meg. Ennél fogva nem lehet 
kérdés, hogy ezt a magas genetikai értékű, ellenőrzött (fémzá-
rolt) vetőmag használatára kell alapozni.

A fajtáink iránt folyamatosan növekvő igények kielégítése 
érdekében olyan vetőmag előállító és forgalmazói hálózat ki-
alakítását tűztük ki célul, amely biztosítja, hogy minden vásár-
lónk, hozzá közeli helyen, gyorsan hozzájuthasson a kiválasz-
tott fajtánk jó minőségű vetőmagjához.

Jól felkészült szakemberekből álló kereskedelmi csapatunk 
mindig kész a rendelkezésünkre álló információkkal és megol-
dásokkal segíteni Önöket. Keressenek bennünket, segítünk 
választani!

Mórocz Péter  
(termékfejlesztési vezető)
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FAJTALEÍRÁS

Termésbiztonság,  
minőség

a MARIBO-HILLESHÖGTŐL

Bár az utóbbi évtizedben jelentősen csökkent a területe, ennek  
ellenére  a cukorrépa ma is az egyik legfontosabb élelmiszeripari 

növényünk. Termesztése rendkívül nagy szakértelmet, a termesztés
technológia maradéktalan betartását kívánja. A jó elővetemény,  
az okszerű talajművelés, a precíz vetés, a kímélő, de hatékony  

gyomirtás, a kártevők és kórokozók elleni szakszerű védelem mellett  
a megfelelő fajták kiválasztása is szükséges ahhoz, hogy a ráfordított 

költség és energia megfelelő mértékben megtérüljön. 
A céltudatos nemesítői munka hatására az elmúlt években célul kitűzött 
15 t/ha szántóföldi cukor elérhető közelségbe került. S hogy ez ne csak a 

kísérleti parcellákon, hanem mindenki számára elérhető legyen, a Maribo
Hilleshög évrőlévre széleskörű nagyüzemi adaptációs vizsgálatokat 

folytat annak érdekében, hogy az adott termőhely speciális viszonyainak 
leginkább megfelelő fajtákat tudja ajánlani a cukorrépát termelőknek.

TAIFUN HÁRMAS 
RZ/CR/RT/Z VÉDELEM

Az első rizoktónia toleráns Maribo faj
ta. A NÉBIH kísérletekben, cukortar
talomban a standard fajták átlagánál 
lényegesen jobb volt. Cercospora ellen
álló képessége jó. Üzemi kísérleteink
ben az utóbbi évek átlaga: 86,10 t gyö
kértermés 14,79 t/ha szántóföldi cukor.

PALANTINO PRÉMIUM
RZ/CR/Z FAJTA

Intenzív körülményeket igényel. Ilyen 
körülmények között kiemelkedő ter
mést produkál. Öntözésre kifejezetten 
jól reagál. Cercospora ellenálló képes
sége kiváló, takarékos a lombvédelme. 
Üzemi kísérleteinkben az utóbbi há
rom év átlaga: 88,01 t gyökértermés 
14,87 t/ha szántóföldi cukor.
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HESTON CSÚCSTERMŐ
RZ/CR/Z

A jó adottságú területek fajtája. Átlagos 
termőképességű, de magas cukorho
zamú fajta. Az intenzív körülményeket ki
emelkedő terméssel hálálja meg. Cerco
spora ellenálló képessége átlagos, ezért 
igényli a lombvédelmet. Üzemi kísérle
teinkben az utóbbi három év átlaga: 
86,95 t gyökértermés 14,79 t/ha szántó
földi cukor.

ARIES A SOKOLDALÚ
RZ/CR/RT/Z

Modern rizoktónia tolerancia. Jellem
ző a nagy gyökértermés és a stabil cu
kortartalom. Intenzív körül körülmé
nyek között gyors kezdeti fejlődéssel 
kiemelkedő termést produkál. Cerco
spora ellenálló képessége kiváló. Üzemi 
kísérleteinkben az utóbbi három év át
laga: 87,18 t gyökértermés 14,57 t/ha 
szántóföldi cukor.

SENATOR KIEMELKEDŐ 
RZ/CR/Z

A legújabb bőtermő fajta, amely a ma
gas gyökérhozam mellett kiemelkedő 
cukortartalmat is produkál. Gyors kez
deti fejlődésű, az öntözést megháláló 
fajta. Cercospora ellenálló képessége 
átlagosnál jobb. Üzemi kísérleteinkben 
az utóbbi három év átlaga: 89,21 t gyö
kértermés 14,88 t/ha szántóföldi cukor.

ASKETA A KLASSZIKUS
RZ/CR/RT/Z

Egy klasszikus, rizoktónia toleráns, 
kiemelkedően magas cukortartalmú 
fajta a Hilleshög kínálatából. A rizok
tó ni ás gyökérpusztuláson kívül a cer
cos pórás levélfoltosságnak is ellenáll. 
Levélzete jellegzetesen sötétzöld szí
nű. Üzemi kísérleteinkben az utóbbi 
három év átlaga: 87,39 t gyökértermés 
14,86 t/ha szántóföldi cukor.

GAZETA A JÉG HÁTÁN IS 
RZ/CR/RT/Z MEGÉL

Az Asketához hasonló rizoktónia tole
ráns, magas cukortartalmú fajta. Le
vélszíne sötétzöld, Cercospora ellenálló 
képessége az Asketához hasonlóan ki
váló, amit bizonyított 2016 évben is. Az 
aszályt és stresszes körülményeket jól 
tűri. Üzemi kísérleteinkben az utóbbi 
három év átlaga: 86,81 t gyökértermés 
15,02 t/ha szántóföldi cukor

GUNDULA MEGBÍZHATÓ 
RZ/CR/NZ>Z

Stabilan magas terméshozam, köze
pesnél magasabb cukortartalom jel
lemzi. Kiemelkedően gyors kezdeti fej
lődésű, erős vigorú fajta. Gyorsan, 
egyen letesen kel, ez az előnye száraz ta
vaszokon mutatkozik meg leginkább. 
Cercospórának közepesen ellenálló faj
ta. Üzemi kísérleteinkben az utóbbi há
rom év átlaga: 90,84 t gyökértermés 
15,09 t/ha szántóföldi cukor

SY ANGY INTENZÍV 
RZ/CR/Z

Magas termőképességű, és magas cu
korhozamú fajta. Intenzív körülménye
ket igényel. Ilyen körülmények között 
kiemelkedő termést produkál. Cerco
spora ellenálló képessége átlagos, ezért 
igényli a lombvédelmet. Üzemi kísérle
teinkben az utóbbi három év átlaga: 
90,36 t gyökértermés 15,01 t/ha szán
tóföldi cukor.

BALATON STABIL 
RZ/CR/RT/NZ

Új rizoktónia toleráns fajta, amely 
2016ban kapott elismerést. A NÉBIH 
kísérletekben, cukortartalomban a 
standard fajták átlagánál +1,3%al volt 
jobb. Cercospora ellenálló képessége jó. 
Üzemi kísérleteinkben az utóbbi há
rom év átlaga: 86,10 t gyökértermés 
14,86 t/ha szántóföldi cukor.

HONEY SZORGALMAS
RZ/CR/Z

Új bőtermő, magas cukortartalmú faj
ta, amely 2016ban kapott elismerést. 
NÉBIH kísérletekben mind termése, 
mind cukortartalma +1,5%al a fajtaje
löltek átlaga felett volt. Jó Cercospora 
ellenálló képességű fajta. Üzemi kísér
leteinkben az utóbbi három év átlaga 
95,93 t gyökértermés 15,71 t/ha szántó
földi cukor.

A Maribo-Hilleshög genetika garancia 
a stabil hozamokra és a magas minőségre
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Cukorrépa fajtakísérletek 
segítik a legjobb 

terméseredmény elérését
Mentőöv – a környezettudatos gazdálkodás aszály idején

EGYFORMÁN TISZTELI A FOGYASZTÓKAT, az állatokat és 
a környezetet. Ezen vezérelv alapján közel két évtizede eredményesen 

gazdálkodik a hódmezővásárhelyi Hódagro Zrt. Nyitott az újra, 
dinamikus fejlődését nagyban meghatározza a korszerű gépparkkal 

megvalósuló környezettudatos gazdálkodás.

Szabó Lajos elnök-vezérigazgató
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Hódagro Zrt. több kisebb szö-
vetkezetből 1999-ben alakult 
meg, a kezdeti nehézségek után 

mai vezetése 2002-ben állt fel. Szabó 
Lajos először vezérigazgatóként, majd 
néhány év elteltével, mint elnök-vezér-
igazgató irányítja a közel 150 főt foglal-
koztató, 100 százalékban magyar tulaj-
donú céget.

A vegyes mezőgazdasággal foglalko-
zó társaság szerepe kiemelkedő a tér-
ségben.

A növénytermesztési főágazat mellett 
az állattenyésztési ágazat is a kezdetek-
től meghatározó a cég eredményességét 
tekintve, melynek központja a Hódme-
zővásárhelyhez tartozó Szikáncson ta-
lálható. Emellett több környező telepü-
lésen – Batidán, Hódmezővásárhelyen, 
a hozzá tartozó Erzsébeten, illetve Ma-
kón, Maroslelén, Békéssámsonon – van 
telephelye, illetve szántóföldje.

– Cégünk az elmúlt tizenöt évben 
látványos fejlődésen ment keresztül. 
3,5 milliárd forint értékű beruházást 
hajtottunk végre, a gépparkunkat fo-
lyamatosan bővítettük, korszerűsítet-
tük. 2002-höz képest a dolgozók bére 
megnégyszereződött, a törzstőkénk 439 
százalékos növekedést mutat. A  leg-
büszkébb mégis arra vagyok, hogy ko-
moly tartalékot tudtunk elérni! A 2016-
os mérleg szerint a tőketartalékunk 
465  millió forint, az eredménytarta-
lékunk 1  milliárd 789 millió forint, az 
értékelési 117 millió forint, a lekötött 
tartalékunk pedig 273 millió forint – 
hangsúlyozta Szabó Lajos elnök-vezér-
igazgató.

A Hódagro mint holding-csoport jelen-
leg 4350 hektáron folytat szántóföldi 
növénytermesztést, 70 kilométeres ha-
tósugarú körben. A legnagyobb arányt 
1800 hektáron a kalászos gabona adja. 
360 hektáron cukorrépát, 600 hektá-

ron napraforgót, 500 hektáron kukori-
cát, 50 hektáron szóját, 200 hektáron 
lucernát, 350 hektáron repcét és 320 
hektáron vetőmagzöldborsót termesz-
tünk. 170 hektár terület rét és legelő.

A szántóföldi növények közül ki-
emelkedik a cukorrépa. A Hódagro a 
térség legnagyobb cukorrépa terme-
lője. 360 hektáron különböző fajtákat 
termeszt, a terményt a Kaposvári Cu-
korgyár vásárolja fel. A betakarítást a 
legmodernebb cukorrépa-betakarító-
géppel végzi, mellyel a térségben integ-
rációs szerepet is betölt. Gépparkjával 
betakarításban és vetésben más terme-
lőknek is szolgáltatást nyújt. – Sajnos 
idén nagyon alacsony a cukorrépa felvá-
sárlási ára, igazodik a cukor világpiaci 
árához. Ráadásul rendkívül aszályos év 
volt, Szikáncson ebben az évben mind-
össze 378 mm eső esett, ebből 110 mm 
szeptemberben, októberben, tenyész-
időn kívül, így a cukorrépa-termésünk 
nem igazán jó. A tisztított cukorrépa 
mennyisége nem éri el az 500 mázsát 
hektáronként – részletezte Szabó Lajos.

A Hódagro-nál nagyon komoly cu-
korrépavetőmag-kísérletek zajlanak. 
Mintegy 10 hektáron kis parcellákban 
a minél magasabb terméseredmények 

 Országos elismerések
A HÓDAGRO ZRT. SZAKMAI MUNKÁJÁT számos alkalommal 
elismerték. 2006-ban megkapta a Szervezet Üzlet & Siker 
minősített vállalkozása címet. 2009-ben a Magyar Agrár-
gazdasági Minőség Díjat vehette át. 2012-ben Svéd Bisnode 
csoport Soliditet cégminősítőjén AAA minősítést ért el. E rangos 
minősítést a hazai cégek alig egy százaléka kapta meg eddig. 
Szintén 2012-ben az Üzlet és Etika díjban részesült. 2017-ben 
pedig megerősítették a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díját.

A gabonatermés betárolásához a feltételek biztosítottak

A
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elérése érdekében végzik a fajtakísérle-
teket. Az ország legnagyobb vetőmag-
forgalmazó cégei különböző fajtájú 
cukorrépákat termesztenek, szinte ku-
tatóállomási szinten. Ők adják a mago-
kat, jelen vannak a vetésnél és a betaka-
rításnál, majd értékelik a fajtasorokat. 
Minden évben nagy különbségek mu-
tatkoznak a vetőmagok között, de ezek a 
fajtakísérletek lehetővé teszik, hogy be-
takarításnál kiválasszák a legjobban ter-

mő, legnagyobb cukortartalommal bíró, 
az aszályt legjobban tűrő fajtákat. – Mi 
magunk is a sajátos időjárási és környe-
zeti viszonyainknak leginkább megfelelő 
vetőmagokat választjuk ki, a következő 
évben pedig elvetjük. Mindegyik vető-
mag-forgalmazótól általában 2-3 fajtát, 
aszerint, hogy az adott évben melyik faj-
ta hogyan teljesített – tette hozzá.

A Hódagro állatállománya is jelentős. 
A baromfiágazat jelenleg csirkékkel fog-

lalkozik, rotációnként 120 ezer darabot 
nevelnek a nyári időszakban. A tejelő te-
henészetét 650 szarvasmarha és szaporu-
lata alkotja. A tejtermelés terén az utóbbi 
években nagyon szép eredményeket ér-
tek el: 11 ezer 625 litert laktációnként, 
mellyel az ország legjobb tíz tejterme-
lője között jegyzik a céget. A húsmarha-
telepen 100 charolais francia húsú szar-
vasmarhát és szaporulatát tartják. Az 
állatállományt a juhászat teszi teljessé, 
ahol jelenleg 500 anyajuhot és szaporu-
latát nevelik. Az állatok etetésére külön 
takarmánykeverő üzemet hoztak létre.

A társaság gépparkja komoly értéket 
képvisel. Minden munkafázist a legmo-
dernebb gépekkel végeznek, ami a mai 
piaci helyzetben elengedhetetlen a ha-
tékony és eredményes gazdálkodáshoz.

Pályázati sikereik is segítették a cég 
dinamikus fejlődését. Jelenleg egy nagy 
projekten dolgoznak négy másik part-
nerrel konzorciumban. Több mint egy-
milliárd forintot nyertek el innovatív 
technológiák kutatására, fejlesztésére, al-
kalmazására a kalászosgabona-vertikum 
minőségi mutatóinak javítása érdekében.

– Fontos számunkra a környezettu-
datos gazdálkodás. 2004 óta környezet-
kímélő, víz- és energiatakarékos mulcs-
technológiára tértünk át. A forgatás 
nélküli talajművelést Köckerling géppel 
hajtjuk végre, ahol a szármaradványok 
maradnak felül, ennek köszönhetően a 
párologtatás lényegesen kevesebb. Pél-
dául aszályos időben a környezettuda-
tos talajművelés miatt a mi növényeink 
sokkal tovább bírják víz nélkül. Iszo-
nyatos szárazság sújtja térségünket, így 
kénytelenek voltunk ez irányba elmoz-
dulni. Az évek alatt már többször bebi-
zonyosodott, hogy megéri a befektetett 
idő és pénz.

A tápanyag-gazdálkodásunkat is kör-
nyezettudatosan végezzük. A szerves- és 
baktériumtrágya használatával, a szük-
séges műtrágyával kiegészítve egy sok-
kal jobb, gazdagabb talajélet alakul ki.

Összességében elmondható: a környe-
zettudatos gazdálkodás nagyon költsé-
ges, komoly látszata csak évek múltán 
van, de hosszú távon mindenképpen 
megéri – mondta végül Szabó Lajos el-
nök-vezérigazgató.

HÓDAGRO ZRT.
6800 Hódmezővásárhely 
Csókási puszta 63.
Tel.: +36-62/579-840
Fax: +36-62/277-614
E-mail: info@hodagro.hu
Honlap: www.hodagro.hu

 Pihenőpark a szakmai
    rendezvényeknek
EGY TÍZ HEKTÁROS TERÜLETEN impozáns pihenőparkot 
hoztak létre két halastóval és egy 300 főt befogadó épülettel, 
ahol a nyári időszakban a vendéglátást biztosítják saját és 
partnereik rendezvényeihez.

A tejtermelésben az utóbbi években szép sikereket értek el
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• Nagy termőképesség
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A Magyar Cukor Zrt.  
a kvótarendszer megszűnését 

követően növelni kívánja  
a cukorrépa területeket
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cukorkvóta rendszer 2017. ok-
tóber elsejével történt megszű-
nése új kihívások elé állítja 

mind a cukorrépa termelőket, mind a 
kaposvári cukorgyárat. A megváltozott 
feltételekhez való hatékony alkalmaz-
kodás új középtávú nyersanyag straté-
gia kidolgozását tette szükségessé. Ez 
abból az általános vállalati stratégiából 
indul ki, hogy a Magyar Cukor Zrt. ka-
posvári gyára a Dél-Dunántúl meghatá-
rozó élelmiszeripari vállalata kíván ma-
radni hosszú távon is és egymagában a 
teljes hazai cukorigény legalább felét 
kívánja kizárólag hazai cukorrépából 
előállítani. Ebben a stratégiában leg-
fontosabb partnereink a cukorrépa ter-
melők, akik a jobb vetőmagoknak és 
magasabb szak értelemnek köszönhető-
en egyre hatékonyabb gazdálkodással 
immár stabilan 65 tonna körüli orszá-
gos átlagtermés el érésére képesek hek-
táronként. De fon tos partnerünk a ma-
gyar agrárkormányzat is, hiszen a 
termeléshez kötött cukorrépa-támoga-
tás bevezetésével lehetőséget ad arra, 
hogy a cukorrépa még a kvótarendszer 
megszűnését követő esetleges cukorpia-
ci zavarok mellett is jövedelmező ma-
radjon  Magyaror szá gon. Stratégiánk 
három alappilléren nyugszik, melyek a 
nyersanyag mennyiség stabilizálása, a 
nyersanyagminőség javítása és a logisz-
tikai optimalizálás. 

A NYERSANYAG 
MENNYISÉG 
STABILIZÁLÁSA
Az elmúlt évek termőterületének nagy-
sága meglehetősen tág értékek: 11 és 
15,5 ezer hektár között mozgott, célunk 
ennek a területnek a stabilizálása majd 
növelése. A Magyar Cukor középtávú 
célkitűzése, a 17%-os cukortartalom 
megtartása mellett a termésátlag 65 t/
ha fölé emelése, mely biztosítja az 
1.100.000 vagy akár a 1.200.000 tonna 
cukorrépa összmennyiség megtermelé-
sét. Ennek a termésmennyiségnek az 
eléréséhez 17-18.000 ha cukorrépa ter-
mőterületre lesz szükség. 

NYERSANYAGMINŐSÉG 
JAVÍTÁSA
A minőséggel kapcsolatos legfonto-
sabb célkitűzés a cukortartalom nö-
velése és stabilizálása 17%-on. Nap-
jainkban a cukorrépa 16% körüli 
cukortartalmát tekintjük sztenderd-
nek Magyarországon. Középtávú 
stratégiai cél ennek növelése. A cél 
elérése érdekében a következő rész-
területek kapnak kiemelt fókuszt:

•  A vetőmag nemesítőkkel együttmű-
ködve azon fajták kiválasztása, melyek 
a hazai környezeti sajátosságok mel-
lett a legstabilabb termést és legmaga-
sabb cukortartalmat képesek biztosí-
tani. Hatékonyabb kommunikáció 
kialakítása a termelőkkel. Ezen belül 
figyelemfelhívás, tájékoztatás kiküldé-
se a termelők részére elektronikus le-
vélben a kártevők, betegségek vagy 
fertőzések kialakulásakor; Répa Levél 
kiadvány.

•  A cukorrépában megtermett cukor 
megőrzése a tárolás és a manipuláció 
során. A helyes tárolási és depózási 
megoldások bemutatása és népszerű-
sítése a cukorrépa-termelők körében. 
Szükség esetén a cukorrépa prizmák 
védelméhez, letakarásához szükséges 
anyagok támogatása.

•  Répalevél betegségek előrejelzése és a 
hatékony védekezés megvalósítása. Az 
alacsony átvételi cukortartalom egyik 
oka, hogy a cukorrépa egyes évjára-
tokban különböző levélbetegségek mi-
att elveszíti lombozatát. 

A cukortartalom mellett a másik fontos 
répaminőséggel kapcsolatos célkitűzés 
a cukorrépa feldolgozhatóságának javí-
tása, amit az ún. sűrűlé tisztasági há-
nyados fejez ki. Minél magasabb a 
sűrűlé tisztasági hányados értéke, annál 
kisebb feldolgozási veszteséggel nyer-
hető ki a cukor a cukorrépából. A sűrűlé 

tisztasági hányados értékét alapvetően 
három beltartalmi paraméter, a répá-
ban levő kálium, nátrium és alfa-amino 
nitrogén mennyisége határozza meg. A 
sűrűlé tisztasági hányados emelése ér-
dekében a Magyar Cukor 2018-tól kez-
dődően legfeljebb 3 €/t minőségi pré-
miumot fizet a termelőknek.  

LOGISZTIKAI 
OPTIMALIZÁLÁS
A nyersanyag logisztika optimalizálá-
sának célja, hogy a megtermelt cukor-
répa a lehető legalacsonyabb költséggel, 
legkisebb mennyiségi és minőségi vesz-
teséggel és a lehető legkevesebb szeny-
nyeződés beszállításával kerüljön a fel-
dolgozás helyszínére. Mindez olyan üte  - 
mezéssel, hogy a feldolgozási folyamat 
részére mindig elegendő nyersanyag áll-
jon rendelkezésre.

A fuvarköltségek optimalizálása szem-
pontjából kulcsfontosságú a termőte rü-
letek távolsága a cukorgyártól. Európa 
többi répatermesztő országával össze-
hasonlítva Magyarországon az átlagos 
fuvartávolság jelentősen magasabb. Ez 
jelenleg egy olyan versenyhátrányt okoz 
a szektoron belül, melynek kigazdál-
kodása más területekről von el forrá-
sokat. Emiatt középtávon a termőterü-
letek növelésével cél a cukorgyárhoz 
közelebb fekvő répaterületek arányának 
növelése, ahol a fuvarköltségek alacso-
nyabbak. 

A fent megfogalmazott középtávú 
nyersanyag stratégiai célitűzések sike-
res megvalósításához elengedhetetlen a 
cukorvertikum minden szereplőjének 
(cukorrépatermelőknek, cukorgyárnak, 
kapcsolódó szolgáltató szektornak) az 
együttműködése. A szektor szereplői 
már többször bizonyították, hogy egy-
mással együttműködve hatékonyan tud-
nak alkalmazkodni azokhoz a változá-
sokhoz – jelen esetben a kvótarendszer 
megszűnéséből fakadó kihívásokhoz – 
melyek a vertikum működését befolyá-
solják.
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Fajtaajánlat:

Asketa RZ/CR/RT/Z 

Gazeta RZ/CR/RT/Z 

Gundula RZ/CR/NZ>Z 

SY Angy RZ/CR/Z

Honey RZ/CR/Z

Balaton RZ/CR/RT/NZ

Proventus Trade Kft. 
Székhely: H-2945 Tárkány, Fô utca 38. • Központi Iroda: H-2943 Bábolna, Sport utca 3.  
Balatonfüredi Iroda: H-8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4. • Levelezési cím: H-2943 Bábolna, Pf. 50. 
Telefon: +36-34-568-078 • Telefax: +36-34-568-079  
www.proventustrade.hu • E-mail: mariboseed@t-online.hu, proventustradekft@gmail.com 

Bernáth Tibor: +36-30-989-3157 • Máté Endre István: +36-20-925-3882 
btibigalaxy@gmail.com                            enmate@gmail.com

Termésbiztonság – Minőség  
a Proventus Trade Kft.-től

Cercospóra ellenálló.  
Rizoktónia toleráns!

Magas cukortartalom, kiemelkedô   
Cercospóra és Rizoktónia tolerancia.

Gyors kezdeti fejlôdés,  
magas termés!

Stabil gyökérhozam,  
magas cukortartalommal.

Magas gyökértömegû és  
cukortartalmú fajta.

Új generációs fajta, kiemelkedô  
Rizoktónia és Cercospóra toleranciával.



ALTIGO
EVINA

PASO
ALCANTARA

 SZÉKHELY: H-2945 Tárkány, Fő utca 38. 
 KÖZPONTI IRODA: H-2943 Bábolna, Sport utca 3.  
 BALATONFÜREDI IRODA: H-8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4.
 LEVELEZÉSI CÍM: H-2943 Bábolna, Pf. 50.
 MOBIL: +36-30/989-3157 
 TELEFON: +36-34/568-078 
 FAX: +36-34/568-079 
 WEB: www.proventustrade.hu  
 E-MAIL: proventustradekft@gmail.com 
  btibigalaxy@gmai.com


