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Több mint 2 év telt legutolsó különszámunk 
megjelenése óta, 2 olyan év, amely igencsak 
eseménydús volt cégünk életében. Visszatekintve 
erre az időszakra, lehet, hogy a cégcsoportunk  
20 éves történetének legmozgalmasabb 2 évéről 

beszélhetünk. Mivel részletesen olvashatnak sok mindenről,  
ezért csak egy rövid összefoglaló arról, mi is történt:

Sikerült átvennünk a Limagrain® őszi kalászos portfóliójának magyarországi 
forgalmazását, és 2 év alatt több mint 10 ezer tonna fémzárolt vetőmagot 
értékesítettünk.

Elkészültek balatonfüredi beruházásaink: az iroda, a vendégház, a kísérleti telep.

2019-ben lezártuk a „Bakonyagro csoport” akvizícióját befektetőtársunkkal 
közösen, ezáltal a cégcsoport művelésében álló szántó-legelőterület jelentősen 
gyarapodott, nem is beszélve a több mint 500 db-os Limousin törzstenyészet 
csodálatos feladatairól, tovább növelve elhivatottságunkat a genetikai alapok  
megújítása terén.

Egy nagyon éles versenyben megtartottuk piacvezető pozíciónkat a MARIBO® és 
Hilleshög® cukorrépa-vetőmagok magyarországi forgalmazójaként.

Tovább növeltük az általunk értékesített Limagrain® vetőmagok mennyiségét  
mind repcében, mind kukoricában, számos új, jelentős partnerrel bővülve.

Megkezdődtek a tárgyalások a DLF® csoport egyéb termékeinek (szálas takar-
mánynövények) magyarországi bevezetéséről.

Nem utolsó sorban Tárkányon sem állt meg az élet, 2019-ben már közel 2000 
tonna kalászos vetőmagot termeltünk és szereltünk ki piacképes állapotba.

Összefoglalva, csupa érdekes és sikeres dolog történt cégünkkel, és bizakodva 
vártuk a 2020-as évet… ami pedig ezután a világban, így Magyarországon is 
történt, az példa nélküli. Naponta szembesülünk olyan dolgokkal, amelyekkel 
eddig nem kellett. A COVID-19 vírus „tréfás” dolgokat művel velünk napról napra. 
Ehhez jött még a szinte példátlan tavaszi aszály („a magyar mezőgazdaság 
COVID-19 vírusa”,) azután fagy, és minden földi jó. (Az aszályra próbál utalni  
a címlapfotó, amely 2020. 04. 30-án készült egy 35 aranykoronás Győrhöz  
közeli szántóföldön.) Ilyen helyzetben kell folytatnunk a megkezdett munkát és 
helytállni. Természetesen nem lehet ezt például az egészségügyben dolgozók 
helytállásával összehasonlítani, de mégis, hadd köszönjem meg ezúton cég-
csoportunk minden munkavállalójának a MUNKÁT, és minden partnerünknek  
az eddigi hozzáállást, korrekt magatartást, segítséget! Teljes meggyőződéssel 
írom-mondom, a mi esetünkben tényleg igaz: EGYÜTT SIKERÜL!

Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, kitartást! Bízom benne, hogy ezen a nehéz 
időszakon hamar túl leszünk, és jövő ilyenkorra az egész már csak egy múló rossz 
emlék marad.

Vigyázzanak Magukra, vigyázzunk Egymásra!

KEDVES OLVASÓ!
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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.
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A sok lábon állás „veszélyei”  
egy veszélyes időszakban 
A most következő beszélgetés a koronavírus-járvány idősza-
kának közepén (csúcsán? ezt nem tudni…) készült, az előírt 
biztonsági óvintézkedések betartása mellett. Ez hivatalosan 
hangzik, de – tényleg így volt. Reménykedve abban, hogy  
az élet nem áll meg a mezőgazdaságban, áttekintettük a 
Proventus Trade Kft. működésének legutóbbi és jelenlegi 
kérdéseit a mezőgazdaságban zajló folyamatok tükrében.
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MARIBO® – 100 évnyi folyamatos fejlődés
A Maribo Seed-et a Dán Cukorgyárak alapították még  
1920-ban, hogy az első világháború után biztosítsák  
saját vetőmagellátásukat. Mára globális vetőmagvállalattá  
nőtte ki magát.

40

Lépjen egy szinttel feljebb!
Évekkel ezelőtt a nagyobb termés, a jobb termésbiztonság,  
a kiszámíthatóbb értékesítés gondolatkörének jegyében kezd - 
tük el kialakítani hazai őszibúza-kínálatunkat. A piaci igényeket 
szem előtt tartva, olyan fajtákat vezettünk be, amelyek jól 
alkalmazkodnak a Kárpát-medence környezeti adottságaihoz,  
és a széles körben elterjedt termesztési gyakorlathoz.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult
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CÉGBEMUTATÓ

a cukorrépa minőségének meg- 
őrzése mellett.
A figyelem központjában je len- 
leg a többszörösen rezisztens 
fajták állnak. A Maribo Seed má- 
ra ezeknek a fajtáknak (Cr, Rk, 
Rz, Ne) a teljes portfólióját „ne- 
mesítette ki” és ismertette el.

A MARIBO®  
MÁRKANÉV
A cukorrépát napjainkban 
MARIBO® márkanév alatt 
forgalmazzák, amely sok évig  
a vállalat nevének is része volt 
– a MARIBO® név tehát jól 
ismert a cukorrépaiparban. 
Azonban amikor a Dán Cukor-
gyárak 1989-ben csatlakozott  
a Danisco Cégcsoporthoz,  

a nevet Danisco Sugar-ra  
(ma Nordic Sugar) változtatták, 
a Maribo Seed neve pedig 
Danisco Seed lett. 2009-ben a 

Danisco Seed-et felvásárolta  
a Syngenta (globális vetőmag-
forgalmazó vállalat), és a ne- 
vet visszaváltoztatta Maribo 
Seed-re. 2017. október 1-én  
a Maribo Seedet a dán DLF,  
egy vetőmagforgalmazó cég 
vásárolta fel a svéd Hilleshög 
cukorrépamárkával együtt, és  
a MariboHilleshög nevet adták 
a márkának.
A MARIBO® ma a MariboHilleshög 
– a DLF cégcsoport cukorrépá-
val foglalkozó üzleti egysége – 
alatti egyik márka, a cukorrépa- 
vetőmagok globális beszállítója. 
A MARIBO® önálló márkanévként 
körülbelül 35 piacon kerül for- 
galomba az Egyesült Államoktól 
kezdve Észak-Afrikán át egészen 
keletig, Kínáig.
A vetőmag-előállítás továbbra  
is a dániai Holeby-ben történik, 
a nemesítési és kutatási tevé-
kenységek központja pedig a 
MariboHilleshög Kutatóintézet 
a svédországi Landskronában. 
Itt mintegy 85 munkatárs dol- 
gozik az új és még jobb fajták 
kifejlesztésén. Napjainkra a 
MariboHilleshög 350 alkalma-
zottat foglalkoztató, globális 
vetőmagvállalattá nőtte ki 
magát, melynek központja 
továbbra is a dániai Holeby- 
ben található.                          (X)

Több mint 20 éve a Maribo magok közelében...

A MARIBO® MAGYARORSZÁGON
A Maribo Seed régóta jelen van hazánkban, Lengyelország-
ban, Csehországban és Szlovákiában – ezek az országok 
mindig is nagy jelentőségűek voltak számára. A Maribo sorsa 
szorosan kötődik Magyarországhoz, hiszen egyik legkiemel-
kedőbb nemesítőjük, Kurt Sedlmayr (1900-1965) 1956-ban 
hazánkból emigrált, távozása előtt megalapította és sokáig 
vezette a Sopronhorpácsi Kutatóintézetet. Távozása után egy 
Bécs melletti faluban, Esslingben szervezte meg a Maribo 
Seed kelet-európai cukorrépa-kutatóintézetét, melyet 1965-
ben bekövetkezett haláláig fáradtságot nem ismerve vezetett. 
(A nemesítőközpontot a cég külön neki építette közel a 
magyar határhoz, és halála után is egészen a 2000-es évek 
közepéig fenntartotta.) Vezetésével a magyar növénynemesí-
tés a világ egyik legjobbjának számított. Külföldön pedig  
a mai napig tudják a nemesítők és a gazdák, ki volt az  
a Kurt Sedlmayr, valamint tudják, milyen jó minőségű volt  
a híres sopronhorpácsi cukorrépamag. Bizton állítható,  
hogy munkásságának köszönhetően a világ összes cukor-
répájában mindig is benne lesz „valamennyi magyar rész”.
Magyarországon a Maribo Seed 1988 óta van jelen (sokáig 
az esslingi kutatóközpont leányvállalataként), és szinte vé - 
gig piacvezető pozícióban volt, különösen igaz ez az elmúlt 
évtizedre. Számos kollégánk sokat tett a Maribo márkanév 
megismertetéséért, mindenkit felsorolni nehéz, de minden-
képpen megemlítjük Farkas Ferencet és dr. Anton Gludovatzot, 
akik nélkül a Maribo Seed nem lehetett volna mára azzá 
Magyarországon, amivé lett!

CÉGBEMUTATÓ

A CÉG INDULÁSA
Amikor az 1870-es években  
a dán farmerek elkezdtek 
cukorrépát termeszteni, annak 
alapja a külföldről behozott 
vetőmag volt, de a Dán Cukor-
gyárak hamarosan belekezdtek 
saját cukorrépa-vetőmagjuk 
nemesítésébe és fejlesztésé - 
be, amivel azonban 1903-ban 
felhagytak. Az első világhábo- 
rú kitörésekor tehát Dánia 
cukortermelése még mindig  
az importtól függött.  
A háború alatti, az ellátással 
kapcsolatos problémák miatt  
a Dán Cukorgyárak úgy döntöt-
tek, felélesztik a cukorrépa- 
nemesítést és a vetőmagter-
melést. Ennek eredménye- 
ként 1920-ban megalakult  
a Maribo Seed.

A MARIBO ÚTTÖRŐ 
JELLEGŰ FAJTÁI
Az első versenyképes cukor-
répafajtát, a MARIBO-N-t 
1928-ban mutatták be, a 30-as 
években pedig a Maribo Seed 
sikeresen kifejlesztette első 
tetraploid cukorrépafajtáját.  
Ez remek iránymutató volt  
a konkurencia számára, ezért 
1949-ben, amikor egy másik, 
vetőmagokkal foglalkozó cég  
is szabadalmi oltalmi igényt 
nyújtott be egy poliploid 
cukorrépafajtára, a kérelmet 
visszautasították, mivel ilyen 
fajták már elbírálás alatt voltak 
Dánia hivatalos vizsgálóható-
ságainál. A világpiacot az 
1950-es években elsőként  
ura ló poliploid cukorrépafajta 
így a MARIBO-P volt.

1969-ben a Maribo Seed mo- 
nogerm vetőmagokat vezetett 
be a piacra, s ugyanekkor for - 
galmazni kezdte pelletált vető- 
magjait is. Ez a kombináció 
hatalmas előrelépést jelentett, 
forradalmasította a cukorré-
pa-termesztést. Már kezdettől 
fogva nagy sikert aratott, mi- 
vel nem volt többé szükség  
a növények egyelésére, ami 
igen munkaigényes folyamat.
A Maribo Seed emellett úttörő 
szerepet játszott a rizomániá- 
val (cukorrépa-gyökérbeteg- 
ség) szemben ellenálló fajták 
kifejlesztésében is. Már az 
1960-as években elkezdték  
a fertőzésre rezisztens fajták 
nemesítését Olaszországban, 
1982-ben pedig bejegyeztették 
a világ első rezisztens fajtáját. 
Azóta minden olyan ország 
részére, ahol jelen van  
a betegség, nemesítettek  
a rizománia-fertőzéssel  
szemben ellenálló fajtákat.
A Maribo Seed az 1990-es  
évek elejétől kezdve célzott 
kutatásokat végzett a gyöke- 
rek formájának és felszínének 
megváltoztatása céljából, hogy 
csökkentse a megtapadó föld 
mennyiségét. Ezt az új cukor- 
répafajtát először az 1990-es 
évek végén vizsgálták be 
hivatalosan a dán hatóságok. 
Napjainkban a Maribo Seed 
vezető szerepet tölt be a gyö- 
kérforma megváltoztatásában, 

A Maribo Seed-et a Dán Cukorgyárak alapították még 1920-ban,  
hogy az első világháború után biztosítsák saját vetőmagellátásukat.  
Mára globális vetőmagvállalattá nőtte ki magát.

MARIBO® – 100 évnyi 
folyamatos fejlődés

Holeby, Dánia. A Maribo Seed központja
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AKTUALITÁSOK

(Komárom-Esztergom me- 
gyében) gazdálkodó cégei- 
nél ez nem mondható el. 
De erről még szó lesz.

MOST NEM ÉDES  
A CUKOR…
– Nem túlzok azzal, hogy 
kínkeserves évet kezdtünk  
a cukorrépavetőmag-értékesí-
tésben. Igen nehezen ment  
a cukorgyár részéről a szerző-
déskötés, ezáltal mi sem 
tudtunk vetőmagot eladni – 
folytatja Bernáth Tibor. Ennek 
okairól kérdezem, s elmondja, 
ez nagyon összetett kérdés.  
A világpiaci cukorár zuhant, a 
gyárak nem tudnak jó felvásár-
lási árat kínálni, emiatt nem éri 
meg termelni, sokan kiszálltak 
vagy csökkentették vetésterü- 
letüket. A vírus erre rátett egy 
lapáttal: az árak tovább estek. 
Ezzel párhuzamosan két dolog 
sújtja még a cukorrépa-termesz-
tést: egyrészt az Agrárminiszté-
rium 2020-ban már nem adta 
meg az eseti engedélyt a jól 
bevált rovarölő szeres csávázó-
szerek használatára (ebben a 
kérdésben is megosztott Európa: 
a környező országok idén adtak 
engedélyt, de például Német- 
vagy Franciaország nem), 

ráadásul utolsó éve van a leg- 
fontosabb cukorrépa-gyomirtó-
szer használatának. Ezek újabb 
termelőket tántorítottak el.  
A tulajdonos szerint erre saj- 
nos nincs alternatíva, ez idén 
be is bizonyosodott: régóta nem 
látott mértékben kellett újravet-
ni a cukorrépát, a növényvé-
dős szakemberek pedig sorra 
panaszkodnak, hogy csávázó-
szer hiányában nincs megfelelő 
rovarölő szer, így nem tudják 
megvédeni a növényt. – A gyom- 

irtót tekintve ugyan létezik már 
más megoldás, amely egy éven 
belül a magyar vetésterület 30 
százalékán terjedt el. Egy kon- 
kurensünk felfedezése, mégis 
szólok róla. Két piacvezető né- 
met cég fejlesztette ki, de a 
technoló giával szemben rend- 
kívül nagy a bizonytalanság.

– Érdekes, hogy két éve egy 
cukorrépa-konferencián 
vettem részt, ami csak erről  
az új gyomirtó szerről szólt. 
Rengeteg kérdés fogalmazó-
dott meg vele kapcsolatban.  
A technológiát amúgy mi is 
megvásároltuk (tehát ez  
most nem a „savanyú a szőlő” 
esete!), mégis kérdések ma-
radtak bennünk a fentiek 
kapcsán. Ha a helyzet nem 
változik, a cukorrépa-termesz-
tés jövője minimum megkér-
dőjeleződik. Egyedül abban 
bízunk, hogy a vírus miatt  
az európai cukoripart tönk-
retevő döntéshozók (nem a 
magyarok, a magyar kormány 
évek óta mindent megtesz az 
utolsó cukorgyár életben tar tá- 
sáért) legalább önkritikát gyako- 
rolnak, és az önellátás szerepét 
sokkal nagyobbra értékelik, 
remélhetőleg más mezőgaz-
dasági ágazatokban is.A szakemberek a cukorrépa-sorokat, a növények fejlődését vizsgálják

Máté Endre, a cukorrépa-szakterület felelőse 

Európa „kettészakadt”, míg Magyarországon és Kelet-Európa 
több országában teret hódít, addig több mint elgondolkodtató, 
hogy a kontinens két legnagyobb cukortermelő országában 
egyenlőre olyan kismértékű dózist engedélyeznek a Conviso® 
Smart technológia részét képező Conviso One® növényvédő 
szerből, ami majdnem értelmetlenné teszi használatát, ezért 
ott alig vetnek ilyen cukorrépát. Mi az oka ennek, és mi az oka, 
hogy idehaza és máshol engedik az alkalmazását? Mit tudnak 
ott, és mi nem ismert itt?... (A Conviso Smart® és a Conviso 
One® a Bayer bejegyzett márkanevei.)

AKTUALITÁSOK

MINDENT FELÜLÍR  
A JÁRVÁNYHELYZET – 
KIVÉVE AZ ÜZLETI 
BIZALMAT!
A cégtulajdonos, Bernáth Tibor 
hétköznapjait alapvetően írja 
át a járvány, szerencsére nem 
bénítja, csupán behatárolja, 
átstrukturálja. – 30 éve nem 
tartózkodtam ennyit itthon 
– mondja –, mint az elmúlt két 
hónapban. Sok előnnyel és 
hátránnyal jár ez. Előny, hogy  
a cégnél és a kísérleti telepün-
kön, a háznál minden szüksé-
ges munkát elvégeztem.  
A hátrányok közé sorolom vi- 
szont azt, hogy a cégcsoporthoz 
tartozó összes vállalkozásnál 
redukáltuk a személyes 

kontaktust, home office mód - 
ban dolgozunk a bajt megelő-
zendő, aminek nagy hátul-
ütője, hogy nem látogatom 
kereskedelmi partnereinket,  
s ez nekik is hiányzik. Ám azt 
tapasztalom, a bizalom nem 
ezen múlik, hanem alapjaiban 
a hosszú évek alatt kialakult 
emberi, baráti viszony hatá-
rozza meg. Üzleteket online  
is lehet kötni, nem nehéz, 
mondhatom, beindult a dolog. 
Viszont a folyamatos bejövő 
telefonhívások egy idő után 
– marketing-kifejezéssel élve 
– zajjá válnak: már nem tudom 
fogadni bárki hívását. Na, itt 
válnak igazán fontossá azok  
a korábban kialakított kap-
csolatok, melyek most nagyon 
felértékelődnek – hangsúlyoz-
za a cégvezető, aki furcsa 
időszaknak nevezi az idei 
tavaszt és nyarat. – Furcsa,  
hisz elmaradnak a szántóföldi 
bemutatóink, amire még nem 
volt példa! A termelőknek az 
összes döntést a máshonnan 
rendelkezésükre álló informá-
ciók birtokában kell meghozni. 
A területi képviselők sem láto - 
gathatják őket, tapasztalok is 
emiatt némi információhiányt.

RENDBE TETTÉK  
A BAKONYI CÉGET
A Proventus Trade Kft. befek-
tetőtársaival többségi tulajdont 
szerzett egy zirci székhelyű 

agrárcégben, amiről nem- 
rég számoltunk be a Pannon 
Presztízs magazinban.  
A tulajdonos szemével nézve 
hogyan zajlott az átadás-átvé-
tel folyamata? – kérdezem,  
s kiderül, ez a folyamat majd-
nem egy teljes évig húzódott 
(milliárd forintos tételekről 
beszélünk) az érintett pénz-
intézetek legjobb indulatú 
együttműködése ellenére is. 
 – A döntés meghozatalától  
az átvételig eltelt időszak  
7-8 hónap volt, ennek okai a 
bonyolult hitelstruktúrában,  
a kötelezettségek átvállalásá-
ban, a fedezetek biztosításá-
ban rejlettek. Csak a közjegy-
zőnél napokat töltöttünk és 
milliókat költöttünk! – említi pél- 
daként Tibor, majd elmondja, 
az átvétel után megkezdték a 
„rendrakást”, azaz vagyont ér- 
tékeltek, telephelyeket csopor-
tosítottak át, humán erőforrás- 
téren oldottak meg feladatokat. 
– Ez a munka javarészt ifj. 
Pusztavámi Márton barátomra 
hárult, köszönet érte, én csak 
kérdések-problémák esetén 
kapcsolódtam be. A cég fo- 
lyamatosan működik még  
a jelen a helyzetben is: meg- 
tettük a szükséges lépéseket. 
Azt örömmel mondhatom, 
hogy ebben az aszályos idő - 
ben is elfogadható a határ 
képe a Bakonyban. Sajnos  
a cégcsoport más területein 

A most következő beszélgetés a koronavírus-járvány időszakának közepén (csúcsán? ezt nem tudni…) 
készült, az előírt biztonsági óvintézkedések betartása mellett. Ez hivatalosan hangzik, de – tényleg így volt.  

Reménykedve abban, hogy az élet nem áll meg a mezőgazdaságban, áttekintettük a Proventus Trade Kft. 
működésének legutóbbi és jelenlegi kérdéseit a mezőgazdaságban zajló folyamatok tükrében.

A sok lábon állás „veszélyei” 
egy veszélyes időszakban

Bernáth Tibor
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KÍSÉRLETEK

HELYSZÍN KÍSÉRLET TÍPUSA CÉG MEGNEVEZÉSE BEMUTATÓ TERVEZETT IDŐPONTJA SZERVEZŐ

Tiszavasvári NP Fajtakísérlet (5) Dr. Lipták József 2020. szeptember vége MariboHilleshög– 
Proventus Trade Kft.

Kaba NP Fajtakísérlet (5) Axanit Kft. 2020. október 14. MC Zrt.–Axanit Kft.– 
Nemesítőházak

Szentes NP Fajtakísérlet (5) Terra Coop Kft. 2020. október közepe Nemesítőházak

Bácsbokod NP Fajtakísérlet (9) Albert Agro Ec. 2020. október vége Albert Agro Ec.– 
Nemesítőházak

Dalmand-Kocsola NP Fajtakísérlet (9) Róna Kft. 2020. október 28. MC Zrt.–Róna Kft.– 
Nemesítőházak

Enying NP Fajtakísérlet (9) Enyingi Agrár Zrt. 2020. szeptember vége Nemesítőházak

Cukorrépa-kísérleti  
helyszínek és  

a bemutatók tervezett  
időpontjai

 Nagyparcellás fajtakísérlet

 MariboHilleshög előkísérlet (PEP) 

 NÉBIH kisparcellás kísérletek (A1-A2)

BÚZA, KUKORICA  
– MAJD REPCE,  
EGY ÚJABB NAGY  
KÉRDŐJELLEL
A cégvezető arról már öröm-
mel számol be, hogy túl 
vannak a második búzavető-
mag-szezonon, ami sokban 
eltért az elsőtől. Nagyrészt 
sikerült orvosolni a kezdeti 
hibákat, így aztán valamennyi-
vel több vetőmagot értékesí-
tettek, és elkezdődött az új 
fajták bevezetése, melyeket 
idéntől ismerhetnek meg  
a termelők (akik az új fajták- 
ról ebben a különszámban 
részletesen olvashatnak.)
Kukoricavetőmag-forgalmuk 
az előző évekhez hasonlóan 
alakult, lett jó pár új nagy vá- 
sárlójuk, és jelentős partnert 
nem veszítettek. A Limagrain 
új fajtái beválni látszanak, 
különösen igaz ez az LGAN- 
hibridekre, de az új szemes 
kukoricák is ígéretesek.
– Nézzük tovább a növényeket! 
Ugye most, hogy beszélgetünk, 
még nem indult el a repceve-
tőmag-szezon. Sajnálatomra  
a piac meghatározó nemesítő-
háza már tavaly is túl korán 
indított, s ehhez alkalmazkod-
tak a többiek. Úgy látom, idén 
sem akarnak ezen változtatni, 
sőt információink szerint egy 

soha nem látott korai repce-
szezon vár a termelőkre. 
(Megjelenéskor már múlt 
időben beszélhetünk erről.) 
A fajtatulajdonosok érveit hall - 
gatva ezt csak részben tudjuk 
elfogadni. Termelői oldalról 
nézve május-júniusban úgy 
döntést hozni, hogy nem 
ismerjük a 2020-as év termés-
eredményeit, de a körülmé-
nye ket igen (rendkívüli aszály, 
az olajipar összeomlása), 
kockázatos, nem látni előre  
a 2021-es repceárakat.  
A vírushelyzet miatt elmarad-
tak a szántóföldi bemutatók,  
a látogatások. Ha ezeket mind 
összeadjuk, akkor egy óriási 
kérdőjel fogalmazódik meg 
bennem: miért van ez, és miért 
így van?

AZ UTOLSÓ KÉRDŐJEL 
– AZ ÚJSÁGÍRÓTÓL
Cégcsoportunk többi cége 
rendben működik, bár utazási 
irodánkat mélyebben érintette 
a válság, viszont az uszodatech-
nikai cégünk soha nem látott 
mennyiségű megrendelést kap.
Tárkányi telepünkön kollégáim 
fegyelmezetten teszik a dolgukat, 
egyetlen munkatársat sem 
küldtünk el, nem volt szabadsá-
golás, sem bércsökkentés, igaz, 
ők is sokkal ál dozatkészebbek, 
ezért köszönet illeti őket. Az 
Agrofil 2000 Kft.-nél – az aszály- 
tól eltekintve – minden rendben 
működik, új gépeinket be üze-
mel tük, a szezon jól indult.
Az elmondottakat magamban 
összegezve nem hagy nyugodni 
egy megállapítás, amely min- 
den, az ágazatot érintő fórumon 
elhangzik: „stabil, nyugodt,  
kiegyensúlyozott éveket él  
a magyar mezőgazdaság”. 
Muszáj megemlítenem zárás-
ként, mert kíváncsi vagyok a 
cégtulajdonos véleményére…
– A véleményem lényegre törő: 
a globális felmelegedés és a tech- 
nikai fejlesztések (a COVID-19 
vírusról nem is beszélve) 
kényszerének szorításában 
nem lehet egy ágazat stabil, 
nyugodt és kiegyensúlyozott, 
de rajtam nem múlik.        (X)Bernáth Tibor és édesapja, Bernáth István a kalászos növényeket vizsgálják

A vetőmag-előállítás az előveteménynél kezdődik – Szabó Erika kolléganőnk borsót szemléz

AKTUALITÁSOK
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Az LG ARCHITECT Európa piac
vezető repcehibridje 2019ben és 
2020ban is. 
(Forrás: Kleffmann® Oilseed Rape Europe, 2019 
és amis® WOSR Europe, 2020.)

A nagy termőképesség, TuYV-re-
zisztencia és kipergés-ellenállóság 
kombinációjával az LG új sztender-
det alkotott az európai repceter-
mesztésben. 

Az LG ARCHITECT kimagasló ter-
més eredményre képes, a tarlórépa- 
sárgaság vírusának jelenlététől füg-
getlenül. Kedvező agronómiai tulaj-
donságai együttesen szolgálják a ter-
mésbiztonság és az eredményesség 
növelését.

Az LG ABSOLUT egy olyan generá-
ció első képviselője, melyben még 
több kedvező agronómiai tulajdon-
ság egyesül a nagy termőképesség-
gel. 

Önnek ajánljuk, ha intenzív ter-
mesztést folytat, és ehhez kiemel-
kedő termőképességű hibridet ke-
res; ha olyan hibridre van szüksége, 
amellyel a megszokottnál néhány 
nappal korábban kezdhető a beta-
karítás.

A középérésű LG AMBASSADOR  
a kínálatunk legsokoldalúbb új hib-
ridje. 

Nagy termőképessége és termés-
stabilitása egy új fejlesztésnek, a ki-
váló nitrogénhasznosító képességé-
nek köszönhető. Emellett kipergés- 
ellenállósággal és TuYV-, továbbá 
Rlm7 fóma-rezisztenciával is ren-
delkezik. 

Termése a magyarországi fajtami-
nősítő kísérletek kétéves összesíté-
sében 14,5%-kal haladta meg a 
szten derdek átlagát.

Mórocz Péter
termékfejlesztési vezető

TERMÉKISMERTETŐ

Forrás: NÉBIH, Államilag Elismert és EU listás középérésű hibridek kísérlete, 2019.

LG ARCHITECT: termésben is az élen!

Forrás: NÉBIH, Államilag Elismert és EU listás korai hibridek kísérlete, 2019.

LG ABSOLUT: a korai éréscsoport abszolút győztese 2019-ben!

Forrás: NÉBIH, fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű hibridek, 2018–2019. évek átlaga.

LG AMBASSADOR: a termés nagykövete!

Bővebb információ: www.lgseeds.hu/termekek/oszikaposztarepce

TERMÉKISMERTETŐ

A termesztendő hibrid kiválasz-
tásához fontos megérteni azt, 
hogy annak genetikai tulajdon-
ságai hogyan segítik elő a legma-
gasabb termés elérését, illetve 
megóvását a termést csökkentő 
tényezők sokaságától. Az élő és 
élettelen környezeti tényezők okoz-
ta stresszhatások következménye-
ként a repcehibridek potenciális 
termőképessége és a realizált (be-
takarított) termés mennyisége kö-
zött jelentős eltérés mutatkozik, 
azonban célzott keresztezési, sze-
lekciós és tesztelési módszerekkel 
ez a különbség csökkenthető.

A Limagrain nemesítői először olyan 
repcehibrideket állítottak elő, ame-
lyek egy genetikai tulajdonság ré-
vén képesek voltak célzottan segí-
teni például a kipergés vagy a fóma 
jelentette kockázat mérséklését.

Jelenlegi hibridjeink az eltérő  
piaci igényeknek megfelelő, több 
különböző tulajdonság kombiná-
cióit tartalmazzák.

GENETIKAI BIZTONSÁG A 
TELJES TENYÉSZIDŐSZAKBAN
A kiváló betegség-ellenállósággal ren- 
delkező hibridek nagyobb biztonsá-
got nyújtanak, amikor a kémiai állo-
mányvédelem lehetőségei korláto-
zottak. Mindegyik repcehibridünk 
rendelkezik olyan poligénes fóma- 
rezisztenciával, amely nagyon jó ál-
talános védelmet biztosít a kóroko-
zó több patotípusával szemben. A 
specifikus rezisztencia-gének közül 
az LG-hibridekben megtalálható 
Rlm7 biztosítja a leghatásosabb és 
legtartósabb védelmet.

A tarlórépa-sárgaság vírusa (TuYV) 
a hazai repcetáblákon is elterjedt.  
A rovarkártevők ellen felhasználható 

hatóanyagok szűkülő köre miatt a 
vírusvektor zöld őszibarack levéltetű 
elleni védekezés egyre nehezebb és 
költségesebb. A TuYV-rezisztens hib- 
ridek már a korai fejlődési stádium-
tól hatékony megoldást jelentenek 
a vírus által okozott terméscsökke-
nés megelőzésére.

Gyökérgolyva-rezisztens hibridjeink 
a komplex agronómiai módszerek 
alkalmazásával együtt biztonságot 
nyújtanak a savanyú talajokon, vi-
zenyős táblákon előforduló golyva 
kórokozójával szemben.

A Limagrain Clearfield® repcehib-
ridjeivel genetikai oldalról nincs 
akadálya az akár 5 t/ha feletti ho-
zam elérésének. Az ehhez kapcsolt 
Clearfield® gyomirtás első lépés-
ként biztosítja, hogy ez a potenciál 
kiaknázható legyen. A ma elérhető 
legszélesebb gyomspektrumú ké-
szítménnyel posztemergensen mind 
a levélen keresztüli hatás, mind a 
bő egy hónapos talajon keresztüli 
tartamhatás biztosított.

A repce nagy tápanyagigényű kultú-
ra. Azonban nem mindegy, hogy a 
kia dott mennyiséget hogyan hasz-
nálja fel a növény. A nitrogénfelvé-
tel, az asszimiláció és mobilizálás 
nagyobb hatékonyságának ered-
ményeként az LG N-flex hibridekkel 
magasabb ho zam érhető el optimális 

nitrogénellátás esetén. Ugyanakkor 
jobb termésstabilitással rendelkez-
nek, ha kedvezőtlen körülmények 
között (például szárazság) keve-
sebb a felvehető nitrogén mennyi-
sége.

A kipergés-ellenállóság a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy a becők az érés 
folyamán jobban ellenállnak a fizi-
kai hatásoknak, megnövekszik az 
optimális betakarítási idő hossza.  
A stabilan zárt becők megakadá-
lyozzák a magok kipergését abban 
az esetben is, de néhány napra fel 
kell függeszteni az aratást. Mérhető 
előnyei a nagyobb biztonság, a be-
takarítás rugalmasabb időzítése és 
a kevesebb betakarítási veszteség.

Az LG repcehibridek széles körű genetikai biztonságot nyújtanak a tenyészidőszak  
különböző fázisaiban fellépő kockázatok kezelésében és a termés megóvásában.  
Ezzel nemcsak rugalmasságot biztosítanak a technológiában, hanem a terméspotenciál  
nagyobb mértékű kihasználását, azaz nagyobb termésszint elérését teszik lehetővé.

Limagrain-innovációk  
a nagyobb repcetermésért
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 Magán és közületi  
úszó- és élménymedencék  
tervezése és kivitelezése

•  Tavasziasítási és  
téliesítési karbantartások  

elvégzése

USZODA- 
TECHNIKA

SZIVATTYÚ- 
TECHNIKA

ÖNTÖZÉS- 
TECHNIKA

 Automata öntöző-
rendszerek tervezése  

és kivitelezése

Aqua Tech Fehérvár Kft.
8000 Székesfehérvár, Halász utca 39. • www.aquatechfehervar.hu

lg napraforgók
IGÉNY SZERINTI 
MEGOLDÁSok

Az
 E

xp
re

ss
™

 a
z 

FM
C 

Co
rp

or
ati

on
 v

ag
y 

le
án

yv
ál

la
la

ta
in

ak
 m

ár
ka

ne
ve

, a
 jo

gt
ul

aj
do

no
s 

en
ge

dé
ly

év
el

 a
 L

im
ag

ra
in

 E
ur

op
e 

S.
A 

és
 le

án
yv

ál
la

la
ta

i á
lta

l f
el

ha
sz

ná
lh

at
ó.

www.lgseeds.hu

Pu
bl

is
he

d 
05

/2
02

0

• Új LO hibrid ajánlat az Express® gyomirtást igénylő területekre

• Magas olajsavas Clearfield® és Clearfield Plus® hibridek

• Clearfield Plus® LO hibrid az átlagos, vagy gyengébb adottságú területekre is

• Peronoszpóra és szádor rezisztencia a nagyobb termésbiztonságért
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KÍSÉRLETEK

AZ ELŐZMÉNYEKRŐL
Ezeknek a kérdéseknek a 
cukorrépánál használt számos 
peszticid betiltása miatt egyre 
nagyobb jelentősége lesz a 
jövőben. Ugyanis a növényvé-
dő szerek felülvizsgálata során 
a veszély alapú megközelítés 
térnyerése a kockázati megkö-
zelítés rovására jelentősen 
hozzájárul ahhoz, hogy egyre 
több hatóanyag engedélyét 
vonják vissza, és egy-egy 
újabbat egyre nehezebb 
engedélyeztetni. Ez a cukorré-
pa gyomirtását csak most 
érintette, de a kártevők és a 
kórokozók elleni védekezést 
már eddig is megnehezítette.
Sajnos, mivel az EU-ban évente 
csaknem négyszer annyi 
növényvédő szert tiltanak be, 
mint amennyit engedélyeznek, 
egyre könnyebben alakul ki a 
károsítókban rezisztencia a 
még használható szerekkel 
szemben. Jó példa erre a 
cerkospóra, amely már vala-
mennyi hazánkban használt 
felszívódó fungicid hatóanyag-
csoporttal szemben, igaz, 
különböző mértékben, de 

rezisztens. A betiltások persze 
ebben az esetben is folyama-
tosan történnek, miközben a 
védekezésre használható 
eszközeink hatékonysága 
nyomába sem ér a 30 évvel 
ezelőttinek. Ez meg is látszik a 
répaföldeken, és a betelelő 
inokulum mennyiségén is, ami 
persze azt is jelenti, hogy a 
probléma évről évre csak nő.
Ebben a helyzetben a termesz-
téstechnológiai kutatások 
jelentősége is felértékelődik, 
hiszen ezek eredményei segít-
hetnek a kiutak megtalálásában 
és a helyzet normalizálásában.
A cukorrépa herbicidjeit 
2020-ig hazánkban még nem 
érintették komolyabban a 
betiltások, de már három éve 
szó van róluk. Ebből a szem-
pontból ez év nyár eleje fontos 
időszak lesz, hiszen a legtöbb 
még engedélyezett és cukorré-
pában használt herbicidünk 
felhasználási türelmi ideje 
ekkor jár le. Sajnos ezek közé 
tartoznak a dezmedifám 
hatóanyag-tartalmú szerek is 
(2020. július 1.).
A cukorrépa gyomirtói közül 

régóta a fenmedifám, dezme-
difám, etofumezát tartalmú 
szerkeverék a legkedveltebb. 
Amióta ezt még lenacillal is 
kiegészítették, egy igen jó 
biológiai hatású herbicidet (a 
BETANAL maxxPRO-t) sikerült a 
Bayern-nek kifejlesztenie, mely 
az egyszikűeken és néhány 
kétszikű fajon (pl. selyemmály-
va) kívül szinte valamennyi 
gyomnövényt jó hatásfokkal irt. 
A dezmedifám betiltása ahhoz 
fog vezetni, hogy éppen a 
leghatásosabb hagyományos 
gyomirtó szerek tűnnek el a 
piacról. A többi répaherbiciddel 
szintén jó hatásfokot érhetünk 
el (s-metolaklór, dimetena-
mid-p, metamitron, trifluszul-
furon-metil, fenmedifám, 
etofumezát, klopiralid, szelektív 
egyszikűirtók), de ezek költsé-
gei a betanalok többszörösére 
rúghatnak, és ki tudja, mikor 
tiltják be ezeket is. Azt, hogy a 
fenti hatóanyagok közül melyik 
milyen gyomnövényekkel 
szemben hatásos, a legismer-
tebb gyomirtó szereket feltün-
tetve az 1. táblázatban mutat-
juk be.

Az utóbbi hetek-hónapok járványhelyzete, az országok bezárkózása, a fogyasztói bizalom csökkenése 
a külföldi eredetű áruk iránt újra előtérbe hozza az országok önellátásának megteremtését 

mezőgazdasági és kertészeti termékekből. Remélhetőleg a gazdasági ösztönzők változása a hazai 
cukorrépa-termesztésre is pozitív hatással lesz, és a jelenleg a legtöbb termelőben még felvetődő 

kétely – „akarok-e én egyáltalán jövőre is répát termelni?” – nem lesz kérdés a jövőben.  
Ezután már csak azzal kell foglalkozniuk, hogy milyen vetőmagot vessenek, milyen  
technológiát alkalmazzanak (például CONVISO vagy hagyományos technológiát).

Lehetőségek a dezmedifám  
betiltása után

A GYOMIRTÁS LEHETŐSÉGEI HAGYOMÁNYOS CUKORRÉPA-FAJTÁKON

Szerzők: Kimmel János – Potyondi László

KÍSÉRLETEK

(A táblázatban szerepel az 
etofumezát hatóanyag-tartal-
mú ACORD 500 SC, melynek 
pillanatnyilag nincs engedélye 
hazánkban, de mivel a ható-
anyag az EU-ban 2031-ig 
engedélyezett, reméljük, 
nálunk is jóváhagyják a forgal-
mazását. A két hatóanyagú 
Betanalok persze tartalmaz-
zák, de alacsonyabb dózisban.)
A táblázatból láthatjuk, hogy 
szinte valamennyi gyomnö-
vényfajt több hagyományos 
herbicid is képes jó hatásfok-
kal szabályozni.
Hogy felkészüljünk a betiltások 
utáni helyzetre, 2018-19-ben 
kísérleteket állítottunk be a 
Cukor Terméktanács és Szak-
maközi Szervezet megbízása 
alapján Sopronhorpácson.  
Arról sajnos 2018-ban, a kísérlet 
indításakor még nem volt 
tudomásunk, hogy a kloridazont 
sem használhatjuk 2020 után, 
így első évben a Pyramin 
Turbo-ra és a Flirt-re alapozott 
technológiákat vizsgáltuk. Mivel 
ezeket a helyzet felülírta, 
2019-ben a maradék Betanalok 
hatóanyagait vettük górcső alá. 

Ezek ugye jelenleg a fenmedi-
fám (Betasana SC) és az etofu-
mezát, illetve a két termék 
együtt (Betanal Tandem, 
Powertwin). Közülük a Betasana 
SC-t helyeztük a középpontba.

ANYAG ÉS  
MÓDSZER
Kísérletünk szántóföldi kispar-
cellás (20 m2), 4 ismétléses 
teszt volt, melyet Sopronhor-
pácson, barna erdőtalajon 
végeztünk. A kontroll- és a 
Betanal MaxxPRO-val 3X 
állománykezelt parcellán kívül 
az alábbi kezeléseket állítottuk 
be: egyszikű alap és 3X poszt, 
egy- + kétszikű alap + 2X poszt, 

3X poszt, és 3X poszt (a 3. 
kezelést Lontrellel kiegészítve).
Alapkezelésre a Dual Gold  
960 EC és a Goltix 700 SC, 
állományban a Betasana SC, 
Safari 50 DF (+ Trend 90)  
Goltix 700 SC és Lontrel 300 
készítményeket használtuk.
A kísérleti területen a fehér 
libatop volt az uralkodó 
gyomnövény, kisebb gyakori-
sággal előfordult még szőrös 
disznóparéj, mezei tikszem, 
szulák keserűfű, őszi káposzta-
repce, néhány keserűfű- és 
egyszikű faj is.
Kezeléseinket és ezek időpont-
jait a 2. táblázatban foglaltuk 
össze.

2. táblázat

1. táblázat

A DEZMEDIFÁM BETILTÁSA ESETÉN HASZNÁLHATÓ HERBICIDEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
SOPRONHORPÁCS, 2019

Alap Poszt1 Poszt 2 Poszt 3
Kezelések 
időpontjai 2019.04.10. 2019.04.26. 2019.05.02. 2019.05.08. 2019.05.14. 2019.05.18

1; Kontroll
2;  Betanal  

maxxPro 3X
Betanal maxxPro 
1,25 (l/ha)

Betanal maxxPro  
1,5 (l/ha)

Betanal maxxPro  
1,5 (l/ha)

3;  Egyszerű 
alap  
+ 3 Poszt 

Dual  
(1,6 l/ha)

Betasana 2l/ha 
+Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha  
+ Betasana 2,0 l/ha  
+ Trend 0,05%  
+ Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha + Betasana 
2,0 l/ha + Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

4;  Kombinált 
alap  
+ 2 Poszt

Dual (1,6 l/ha) 
+ Goltix  
(3 l/ha)

Safari 30 g/ha + 
Betasana 2,0 l/ha 
+ Trend 0,05%

Safari 30 g/ha + Betasana 
2,0 l/ha + Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

5; 3 Poszt Betasana 2l/ha  
+ Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha  
+ Betasana 2,0 l/ha  
+ Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha + Betasana 
2,0 l/ha + Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

6;  3 Poszt  
+ Lontrel

Betasana 2l/ha  
+ Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha  
+ Betasana 2,0 l/ha  
+ Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

Safari 30 g/ha + Betasana 
2,0 l/ha + Trend 0,05% 
+ Goltix 1,5 l/ha

MELYIK GYOMFAJ ELLEN MELYIK HERBICID A HATÉKONY?

16 17www.proventustrade.huPROVENTUS TRADE KFT.



KÍSÉRLETEK

EREDMÉNYEK ÉS  
KÖVETKEZTETÉSEK
Bonitálási és terméseredmé-
nyeinket a 3. és 4. táblázatban 
szemléltetjük.
Az egyes kezelések költségeit 
az AGROYAL 2019-es növény-
védőszer árlistái alapján 
számoltuk ki.
Eredményeinkből látható, 
hogy ezen a kísérleti terüle- 
ten a gyomokkal szemben  
a dezmedifám betiltása után 
megmaradó herbicidekkel is 
hatásosan lehetett védekezni, 
de minimum dupla áron a 
BMP-hez képest. 
Az 1. 2. és 3. képek a 2019.  
évi parcellák gyomviszonyait 
mutatják.
A valóságban persze a területen 
előforduló gyomfajok függvé-
nyében ennél olcsóbb kombi-
nációkkal is védekezhetünk, de 
drágábbra is akadt már példa.
Eredményeink mutatják, hogy 
a fenmedifám és dezmedifám 
tartalmú herbicidek (még a  
ma répában engedélyezett 
szereket figyelembe véve is) 
részben képesek helyettesíteni 
a három, illetve négy hatóanya-
got tartalmazó Betanalokat, 
más hatóanyagú szerekkel 
kiegészítve pedig akár ezeknél 
jobb hatást is mutathatnak. 
Sajnos ezekben az esetekben  
a kezelések költségei már 
hasonlíthatók a CONVISO 

technológia alkalmazásakor 
tapasztaltakhoz.
A hagyományos répaherbi ci-
dekre a jövőben is szük ség 
lesz, még akkor is, ha a ter-
mőterület legnagyobb részén 
már CONVISO SMART fajtákat 

termesztünk, mivel az ALS- 
gátlókkal szembeni reziszten-
cia terjedése – pillanatnyilag  
a leggyakrabban előforduló 
rezisztencia a gyomnövényeink-
ben – a cukorrépa-területeken 
ezt meg fogja követelni.

A DEZMEDIFÁM BETILTÁSA ESETÉN HASZNÁLHATÓ  
HERBICIDEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

BONITÁLÁSI EREDMÉNYEK  
SOPRONHORPÁCS, 2019

2019.05.24. Gyomborítás (%)

Kezelések 1;  
Kontroll

2; Betanal 
maxxPro 3X

3; Egyszerű 
alap + 3 Poszt 

4; Kombinált  
alap + 2 Poszt

5;  
3 Poszt 

6; 3 Poszt  
+ Lontrel

AMARE 0,05 0 0 0 0,025 0
ANAAR 0,1 0,025 0 0 0 0
BILCO 0,025 0 0 0 0 0
BRANA 0 0,025 0 0 0 0
CHEAL 8 0,05 0 0,15 0 0
EGYSZIKŰ 0,2 0,025 0,025 0,05 0 0
POLSP 0,025 0 0 0 0 0
Összes 
gyom- 
borítás

8,4 0,125 0,025 0,2 0,025 0

TERMÉSEREDMÉNYEK A DEZMEDIFÁM BETILTÁSA UTÁNI  
HASZNÁLHATÓ HERBICDEKKEL VÉGZETT KÍSÉRLETBEN  

SOPRONHORPÁCS, 2019

Kezelés
Répa- 

termés  
(t/ha)

Digestio  
(%)

K  
(mmol/ 
1000 g)

Na  
(mmol/ 
1000 g)

α-amino N 
(mmol/ 
1000 g)

Kinyerhető  
cukor- 

tart. (%)

Kinyerhető  
cukor- 

term. (t/ha)

Q  
(%)

1; Kontroll 22,85 13,58 25,41 12,44 34,55 11,66 2,78 91,62
2;  Betanal 

maxxPro  
3X

112,24 13,98 26,53 8,78 21,43 12,28 13,78 93,57

3;  Egyszerű  
alap  
+ 3 Poszt 

109,13 13,69 26,10 8,58 17,43 12,05 13,17 93,93

4;  Kombinált  
alap  
+ 2 Poszt

113,29 14,29 26,83 6,80 17,00 12,68 14,36 94,31

5; 3 Poszt 109,35 14,52 25,28 7,35 17,95 12,94 14,16 94,37
6;  3 Poszt  

+ Lontrel 112,76 14,00 26,58 7,90 22,50 12,32 13,89 93,54

LSD (p<0.05) 11,97 0,92 4,20 2,80 9,35 1,08 1,86 1,49

1. kép:  
Kontroll 

2. kép:  
2. kezelés – Betanal maxxPro 3X

3. kép: 5. kezelés – Betasana SC,  
Safari 50 DF (+ Trend 90) + Goltix 700 SC 3X

3. táblázat

4. táblázat

FLOTTA

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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CÉGBEMUTATÓ

Bolla Katinka és Martini Tamás, 
a két cégvezető várnak a köz-
pontban. Nekik a magánéletük-
ben is központi szerepet játszik 
a munkahelyük. Hiába a mon-
dás, hogy a munkát nem sza - 
bad hazavinni, ők mégis ezt 
tették éveken át; és teszik ma 
is, ha kell. Merthogy náluk nem 
csupán a munka adja a pár-
huzamot – a magánéletük is 
közös. A két párhuzam pedig 
egymást erősíti: szerencsés 
eset! Mesélik, hogy amennyire 
nehéz volt eleinte együtt 
dolgozniuk, mára annyira 
összecsiszolódtak, egymás 
gondolatát is előre kitalálják, 
ami előnyös a cégcsoport 
számára. Nem is kicsit!

GAZDÁLKODÁS  
A BAKONY SZÍVÉBEN
Miközben beszélgetünk, érez - 
ni a lelkesedésüket, ahogy 
irányítják dolgozóikat, koordi-
nálják a feladatokat. S hogy 
miről szólnak a Bakony-Agro 
Kft. mindennapjai? – Fő tevé-
kenységünk a szántóföldi 
növénytermesztés. Őszi búza 
és káposztarepce a meghatá-
rozó, emellett termelünk 
kukoricát, silókukoricát (szá-
munkra a LG-Aapotheoz 
az évek során jól bevált), kis 
területen tavaszi árpát, illetve 
egy hűtőház számára zöldbor-
sót – sorolja Katinka. – Összte-
rületünk 2300 hektár, ebből 
400 hektár a kaszáló és legelő, 

ahol a limousin szarvasmarha- 
állományunk részére állítunk 
elő takarmányt.
A cégcsoport a 90-es évek 
közepén indult az egykori téesz 
alapjaira épülve, azóta folyama-
tos fejlesztésekkel kialakították 
mindazokat a tevékenységi 
köröket, melyeket ma végez-
nek, és amelyekről szó lesz.
– Tíz leányvállalatunkat a Ba-
kony-Agro Kft. koordinálja, 
nekik szolgáltatva – veszi át 
a szót Tamás. A Bakony-Agro 
Kft.-nél van például a gépflotta, 
amivel cégeinknek és külsős 
partnereinknek végzünk 
bérmunkát. – A vezető hozzá-
teszi, mintegy 30 kilométeres 
körön belül gazdálkodnak, 

Szerencsés az újságíró, ha egy cég esetében nem csupán irodai asztalnál ülve hallja a száraz 
tényeket, hanem személyesen lát mindent, a helyszíneken beszélget a dolgozókkal, miközben 

elkészíti a fotókat. Mindebben részem volt Zircen és környékén, a Bakony-Agro Kft. cégcsoportnál. 
Izgalmas, tanulságos nap. Miért? A válaszok a cikkben rejtőznek!

Főszerepben a racionalizálás
HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK, STABIL KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

melynek nyugati határa Ba-
konybél–Pápa irányában van, 
te rü leteik Akli, Porva, Eplény, 
Olaszfalu, Borzavár, Pénzes - 
győr és Lókút határában 
fekszenek.
A Bakony adottságait ismerve 
kíváncsi vagyok, vajon mekko-
ra szétaprózottsággal jár ez 
együtt. – Valamennyire létezik 
a széttagoltság, de törekszünk 
rá, hogy a tábláink lehetőleg 
egyben maradjanak. Ez a mun-
ka szervezése és végzése miatt 
is kedvező – válaszol Tamás.

KÖZPONTOSÍTÁS 
– TÖBB FRONTON, 
TÖBB ELŐNNYEL
A beszélgetést megelőző hetek 
sok csapadékot hoztak, de ez 
nem akadálya, hogy bejárjuk 
a telephe lyeket. Elsőnek a  
központi gépműhelyt célozzuk 
meg, ezért már az autóban 
meg kérdezem, milyennek ítélik 
meg a technikai hátterüket.
– Megfelelő: a szántóföldi 
trakto ro kat nézve egész jól 
állunk, bér munkákat is tudunk 
vállalni. Most a szállítókapaci-
tásunkat igyekszünk fejleszteni 
– válaszol Katinka. – A gépmű-
helynek és a tárolónak köszön-
hetően kollégáink a javítást 
megoldják helyben.
Erről nekem az égető szak  - 
em berhiány jut eszembe, de 

Ka  tinka megnyugtat, a generá-
cióváltás problémáját eddig 
sikerrel hidalták át. – Nagy 
tapasztalatú munkavállalóink 
mellett – kezeik alatt – ott 
vannak a fiatalok. Igyekszünk 
a tapasztalt szakemberek 
tudásának átadásával új 
generációkat kiképezni. Nagy 
fluktuáció szerencsére nem 
jellemző.
– Az ősz folyamán tulajdonos-
váltás történt a cégnél, a több-
ségi tulajdonos ma a B&P Agro 
Kft. (melynek résztulajdonosa 
a Proventus Trade Kft.), s ők 
úgy látják, a technikai vívmá-
nyokkal muszáj lépést tartani, 
ezért fejlesztenek folyamato-
san – hangsúlyozza Tamás. – 
Tavaly képzéseken is jártak 
szakembereink.
Öröm hallani, hogy nem csu pán 
a „mában”, de a „holnapban” is 

gondolkodnak! Jó a lelkes, 
segítőkész munkatársakkal 
találkozni. A központi műhely 
közelében van a gabonatároló 
és -szárító, megtekintjük, 
lefotózzuk azt is. Közben 
a cégvezetők informálnak, 
elmondják, hogy a koncentrá-
lódás eredményét a növény-
termesztésben már jól látják, 
hiszen két éve itt is sikerrel 
megoldották a központosítást. 
Jobban felügyelhetők a folya-
matok, hatékonyabb a gépki-
használtság, áttekinthetőbb 
a rendszer. – A jövőben arra 
helyezünk még nagyobb 
hangsúlyt, hogy szakembere-
ink minél sokrétűbb tudásra 
tegyenek szert, jobban átlás-
sák egy esetleges problémánál 
a folyamatokat, s a megoldást 
is könnyebben megtalálják – 
tudom meg.

Fontos a központosítás: a gabonatároló és -szárító a központi műhely közelében van

Gépparkjuk megfelelő, szántóföldi traktorok tekintetében jól állnak, bérmunkát is vállalnak
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EURÓPA NAGY SIKERŰ 
BIKÁJA
Bizonyára nem mondok újat 
azzal, hogy a Bakony térsége 
az országos átlagnál csapadé-
kosabb. – Bizony – erősít meg 
Katinka –, úgy gondoljuk, ez 
a klímaváltozás közepette előnyt 
fog jelenteni számunkra. Míg 
az ország más részein a betakarí-
tás már elkezdődik, mi néhány 
hetes csúszással állunk neki.
Tamás hozzáteszi, legelőik pont 
azért hasznosak, mert az állatok 
takarmányozását a nyári 
hónapokban biztosítják. – 
Az előállított szénamennyiség 
állatállományunk részére bőven 
elegendő, sőt, nagy mennyiség-
ben értékesítünk szénabálákat 
bel- és külföldi piacokon – 
mondja, miközben megérke-
zünk az Olaszfalu határában 
lévő szarvasmarhatelepre.
A cég elődje még a 80-as 
években tenyészállatokat 
importált Franciaországból, 
ezzel vívta ki a „legrégebbi 
limousin tenyészet” címet. 
A fajta keresett, könnyen ellő, 
jó gyarapodóképességű, szilárd 
szervezetű húsmarha, mely 
a tartás-takarmányozás szem-
pontjából sem túl igényes. 
Az eredmények mutatták,  
hogy a kitartó tenyésztés 
meghozza gyümölcsét.  

Ebből a törzstenyészetből 
származott például a Zakó Pp 
néven ismert, genetikailag 
szarvatlan tenyészbika, melynek 
több tízezer utódja lett Európa- 
szerte. Ilyen nagy sikerű bika 
azóta sem került ki hazánkból! 
A kezdetek óta mesterséges 
termékenyítést alkalmaznak, így 
egy éven belül 4-6 állat szaporí-
tóanyagával termékenyítenek, 
ami növeli a választási lehetősé-
get; másik hozadéka a gyorsabb 
genetikai előrehaladás – nőtt 
a vázfejlettség, a szélesség és 
az izmoltság, vagyis a használati 
értéket meghatározó tulajdon-
ságok nagy része. – Thomas 
nevű limousin tenyészbikánk 
központi sajátteljesítmény-vizs-
gálaton vett részt, ahol genom-
vizsgálatot is végeztek. Genomi-
kai pontjai magasan az átlag 
felettiek. Egy génbankkal közös 
munka révén reményeink 
szerint hamarosan a szaporító-
anyag elérhető lesz a piacon 
– mondja büszkén Tamás, aki 
azt is hozzáteszi, a Bakony Ho-Li 
Kft. (leányvállalatuk) kapta meg 
a Limousine és Blond D’Aquitai-
ne Tenyésztők Egyesületétől 
a 2018-as év tenyésztési díját.
– Munkánk eredményét jól tük- 
 rözi a nagyszámú tenyészállat- 
értékesítés. Törekszünk mindig 
a legkiválóbb takarmányt adni 

állatainknak, megközelítve 
a legmagasabb elérhető ered-
ményeket – tudom meg a tele-
pen, s azt is elárulják, fontos 
lépést jelentett a korábbi 3 
állattartó telep összevonása. – 
Úgy látjuk, lehet az állattenyész-
tést ma jól végezni, amennyiben 
a szükséges marketing-háttér 
a megfelelő szakemberekkel 
rendelkezésre áll. Cégünknél  
ez megoldott. Az ágazatban 
törekszünk humánus módsze-
reket alkalmazni gondozásban, 
ellátásban, erre külön felhívjuk 
dolgozóink figyelmét.
Valóban, nem utolsó szempont, 
milyen körülmények között 
fejlődnek az állatok. A Bakony- 
Agro cégcsoportnál jól tudják 
ezt. A szarvasmarhatelepen járva 
legalábbis így tapasztaltam. (X) 

Bakony-Agro Kft., 
Bakony Ho-Li Kft.
70/516-3936
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
bakonyagro@vnet.hu
www.bakonyagro.hu

A JELENLEGI 
ÁLLAT- 
ÁLLOMÁNY
208 tehén
88 üsző
106 borjú
70 bika
37 vemhes üsző
Összesen 509 egyed 
szarvasmarha

A limousin szarvasmarhák számára az előállított szénamennyiség bőven elegendő, 
nagy mennyiségben értékesítenek is szénabálákat

LG szemes kukorica 
minden benne van!
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www.lgseeds.hu

• Új hibridek 2021-től még nagyobb termőképességgel

• Innovatív vetőmagcsávázás a nagyobb kezdeti biztonságért

• Termőhelyre szabott ajánlások az aszálykockázat csökkentésére

• Hibrid és tábla specifikus differenciált vetés

LG_kukorica_mindenbennevan.indd   1 2020. 05. 18.   11:16:40
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RENDEZVÉNY

A KVÓTARENDSZER 
MEGSZÜNTETÉSÉVEL 
ÖNGÓLT LŐTT  
AZ UNIÓ
A vendéglátó cég tulajdonosá-
nak köszöntőjét követően dr. 
Borbély Ákos, a Magyar Cukor 
Zrt. termeltetési igazgatója 
szólt a cukorrépapiac általános 
helyzetéről, a főbb folyamatokat 
elemezve. Elmondta, a közis-
mert cukorpiaci kvótarendszer 
megszűnése 2017-ben nem  

a legjobbkor történt, a piac 
érzékenyen reagált erre, hiszen 
rekordtermés lett. – Öngólt lőtt 
a cukorrépa-felesleg felhalmo-
zásával az unió – hangoztatta –, 
melynek egy részét nem si  ke- 
rült a világpiacon értékesíteni, 
miközben a világpiaci árak 
csökkentek. A következő két év 
azért nem volt túl sikeres, mert 
kevesebb volt a vetésterület,  
a termésmennyiség jócskán 
elmaradt az átlagtól, viszont 
már nem termeltünk többletet 
– tette hozzá, s elmondta azt is, 
hogy a cukor világpiaci ára ma 
lényegesen alacsonyabb, mint 
2017 előtt volt: 320 euró/tonná-
ra mérséklődött, a kvótarend-
szer megszüntetése előttinek 
kevesebb, mint a felére. Ugyan 
tavalyelőtt volt némi árnöveke-
dés, de ez még nem eredmé-
nyez nagyságrendi változást.  
– Ma azt várjuk, hogy tovább 
szűk ülnek a készletek, csökken  
a termelés Európában, s ha  
ez beválik, szeptember végére 
minimális lesz a felhalmozódás 
az Európai Unióban – vázolta  
a termeltetési igazgató. Mint 
mondta, most jutott  
el az unió oda, hogy levonja a 
komolyabb következtetéseket. 

A Róna Kft. dalmandi telephelye évek óta ad helyet a cukorrépa-ágazat képviselőinek és  
a régióban gazdálkodó cukorrépa-termesztők tanácskozásainak. A legutóbbi rendezvényt  

a Magyar Cukor Zrt.-vel közösen tartották, ezen a cég szerződéses partnereivel megvitatták  
az aktuális kérdéseket, illetve szakemberek nyújtottak tájékoztatást az elmúlt években  

történt változásokról, az ágazat helyzetéről és a közeljövő lehetőségeiről.

Mennyire „édes” 
a cukorrépa-termesztők élete?

SZAKMAI KONFERENCIA ÉS SZÁNTÓFÖLDI FAJTABEMUTATÓ  
NEM CSAK A DÉL-DUNÁNTÚL TERMELŐINEK

Dr. Borbély Ákos, a Magyar Cukor Zrt.  
termeltetési igazgatója  

RENDEZVÉNY

A Südzucker Csoport (Südzucker 
AG, Európa legnagyobb cukor-
gyártó vállalata – a szerk.), 
melyhez tágabb értelemben  
a Magyar Cukor Zrt. is tartozik, 
két német, két francia és egy 
lengyel cukorgyár bezárását 
jelentette be, ám Magyaror - 
szág egyetlen cukorgyárát  
ez a veszély nem fenyegeti – 

hangsúlyozta. – Kaposváron  
nemrégiben jelentős beruhá-
zást valósítottak meg, ami 
szintén ezt támasztja alá.  
A Magyar Cukor Zrt. az átvételi 
kampány során 22 euró/tonna 
árat fizetett a termelőknek,  
és átlagosan 0,85 euró/tonna 
minőségi prémiumot a 2018/19-
es záróelszámolás szerint. Azon 

termelők, akik aláírják a 2020/21- 
es szerződést, és legalább a 
2017/18-as szezonbeli évi át la - 
gos cukorrépa-területüket el- 
vetik, 2,65 euró/tonna szerző-
déskötési prémiumot kapnak. 
Elhangzott, hogy idén kevesebb 
a cukortartalom a vártnál, nagy- 
jából 16% körüli. A környező 
országokban ez az érték még 
alacsonyabb. Hektáronként 
62-65 tonnás hozamra számíta-
nak, de a számok nem véglege-
sek, hiszen a kampány – ami 
január első feléig elhúzódik – 
nemrég kezdődött. Szó esett az 
ütemezési térítésről, mely a 
szállítás időpontjától függ, vala- 
mint a közúti és vasúti tarifák-
ról. Dr. Borbély Ákos elmondta, 
komoly tárgyalásokon vannak 
túl, melyekben a termelők is 
részt vettek, hiszen ők viselik  
a szállítási költségek 25%-át.  

ÉVEKRE LEBONTVA
2018: alacsony cukorár, veszteséges termelés
2019: csökkenő terület, 4,07 euro/tonna árnövekmény
2020: növekvő terület, javuló ár, csökkenő támogatások 
2021:  stabilizálódó terület, minimálisan csökkenő ár és 

támogatás, lehetséges pozícióromlás

A termelők számára jelenleg nem elfogadható a hosszú 
egyeztetések alapján kialakított, 2021-re ajánlott átvételi ár, 
ennek újragondolását kérik.
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Az összrépamennyiség 65%-át 
szállították vasúton a tervezett 
70%-kal szemben, de az átvételi 
kampány végéig el kívánják érni 
a 70%-ot. A termelőknek 20 
euró/tonna átvételi árat fi zet- 
nek ki az átvételt követő 15 
napon belül, a 2020-as kifizeté-
sek összességében várhatóan 
jobbak lesznek az ideieknél. 
Újdonságként most először 
kétéves termelési szerződési 
ajánlatot kínálnak, ami kedvező 
lesz a kínált 26 euró/tonnás 
minimálárral, a cukor világpiaci 
árától függetlenül. 430 euró/
tonna cukor-világpiaci ár felett 
pedig árprémiumot fizetnek.  
Az árakat a termelői érdekkép-
viseletekkel együtt véglegesítet-
ték – hangsúlyozta az igazgató.

SOK RÁFORDÍTÁS, 
GYENGE HASZON
A Cukorrépa-termesztők 
Országos Szövetsége (CTOSz) 
részéről Dorogi Árpád elnök 
tájékoztatóját hallhattuk, aki a 
„jövedelmet termelnia cukor-
répából” kérdést boncolgatta: 
– Nem könnyű a dolgunk a 

tavalyelőtt elszenvedett cukor-
gyári és termelői veszteségek 
után – mondta. – 2015-19 
között redukálódott a termelés 
idehaza a támogatás ellenére 
is, a szeptember elején várt 
68,8 tonna termés is szeré-
nyebb lesz. A csökkenő támo-
gatás miatt alacsonyabb a 
termelési kedv, sokan más 
növényekkel váltották ki a 
cukorrépát. Várható viszont  
a cukor világszintű árának 
emelkedése, mely igen szoros 
kapcsolatban van az olaj 
árának alakulásával. A fogyasz-
tás 1-1,5%-os növekedést 
mutat ugyan, többet termelni 
nem érdemes, mert a felhal-
mozás lenyomja az árakat. 
A termeléshez kötött támoga-
tás csökkenését az ellensúlyoz-
ná, ha a cukorgyár magasabb 
átvételi árat fizetne. Ugyancsak 
szerény növekedés tapasztal-
ható a hazai fogyasztásban  
is, de a jövedelmezőséghez 
ennél többre lenne szükség.  
A termelő sokat költ a cukor-
répára, s idén mégis rendkívül 
kevés hasznot realizált.  
Mi tehát a megoldás? Dorogi 
Árpád javaslata szerint a 
2021-re ajánlott átvételi mini-
málárba 1 euro/tonna bónuszt 
építsenek még be a cukor 
világpiaci árától függetlenül, 

mérsékelve a támogatáscsök-
kenés miatti pozícióromlást.

CSÖKKENŐ TERMELÉS 
– EMELKEDŐ  
CUKORÁR
Tarpataki Tamás agrárpiacért 
felelős helyettes államtitkár 
kiemelte a hazai mezőgazdaság 
kibocsátásának óriási növeke-
dését 2015 óta. Mint mondta, a 
szántóföldi növénytermesztés-
ben 1%-ot képvisel a cukorré-
pa-termesztés. Ugyancsak szólt 
a korábbi világpiaci túlterme-
lésről, mely mára csökkent,  
s a további csökkenéstől várják 
a cukorár-emelkedést. Az unión 
belül Franciaország, Lengyelor-
szág és Németország a döntő, 
hazánk 1%-át adja az európai 
termelésnek. Elmondta, két 
piacszabályozási eszközzel 
tudnak élni, egyrészt az EU 
támogathatja a magántárolást, 
s felülvizsgálhatja a kedvezmé-
nyes vámkvótákat. – Globálisan 
ma történelmi mélyponton van 
a cukorár, ez már csak pozitív 
irányba mozdulhat el – fejezte 
ki reményét az államtitkár.  
A szakmai napot az előadások 
után növényvédelmi tanács-
adás és szántóföldi cukorrépa- 
fajtabemutató követte, ahol 
szakértők tanácsait hallgatták 
meg a résztvevők.                  (X)

BESZÉLJENEK 
A SZÁMOK!
Uniós szinten 5%-kal 
csökkent a cukorré-
pa vetésterülete, ez a 
szám hazánkban 10%.
550-600 gazdaság ter-
mel ma cukorrépát ide-
haza, összesen 13 700 
hektáron. Termésátla-
gunk 67 tonna/hektár. 
A várható termésmeny-
nyiség 920 ezer tonna. 
A területalapú támoga-
tás idei becsült összege 
195 275 Ft.

Dorogi Árpád, a Cukorrépa-termesztők 
Országos Szövetségnek elnöke

Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős  
helyettes államtitkár 

RENDEZVÉNY

www.lgseeds.hu

LG Architect
kétszeres  
Európa-
bajnok! 

* Forrás: Kleffmann® Oilseed Rape Europe, 2019 és amis®  WOSR Europe, 2020
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A Proventus Trade Kft. hagyományos összejövetelének célja idén a szakmaiságon túlmutatva  
egymás jobb megismerése, a kapcsolatok ápolása és a többnapos együttlét volt, mely  
új távlatokat nyit különböző együttműködések kialakítására. A rendezvény programját  
a szakma képviselői mellett két meghívott alapítvány bemutatkozása tette teljessé.

Nem kérhetnek többet  
a gazdáktól – kevesebbért

ÉVES SZAKMAI KONFERENCIA ÉS TALÁLKOZÓ  
ÜZLETI PARTNEREKNEK

KONFERENCIA

A konferencia szakmai részét Farkas Sándor 
parlamenti államtitkár „Középpontban a verseny-
képesség – kormányzati intézkedési tervek a 
magyar agráriumban” címmel tartott előadása 
vezette fel. Az államtitkár a legaktuálisabb kérdé-
sek felsorolásával kezdte, például: hogyan tudunk 
megfelelni az előttünk álló kihívásoknak? Vagy:  
az Európában egy év alatt a mezőgazdaság 
tekintetében megváltozott viszonyok közepette 
mi erősebb, a zöld vagy az agrár irány? Hogyan 
lehet a kettőt összehangolni? Milyen lesz a meg-
becsülése a mai európai agrártársadalmaknak?  
Az előadó igen fontosnak nevezte a klímaváltozás 
problémáját, melyről – ahogy fogalmazott – nem 
vontuk le eddig a kellő tanulságot, hogy bizony ez 
egy folyamat krízis időszakokkal, melyek új kihívá-
sok elé állítják a mezőgazdászokat. Jó viszont, hogy 
rendelkezünk olyan tartalékokkal, melyeket még 
nem használunk ki.

ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS, DIGITALIZÁCIÓ, 
EU-S FORRÁSOK MEGTARTÁSA
Az államtitkár a versenyképességet segítő intézke-
désekről szólva kiemelte az öntözésfejlesztést: 
– Ezen a területen bizony van hová „visszafejlőd-
nünk”, hogy kiegyensúlyozottabbá téve növekedé-
si pályára állítsuk azokat a gazdaságokat, ame-
lyeknél az öntözés lehetőségeit ki lehet aknázni. 
Az öntözésfejlesztéshez 10 éven keresztül évi 17 
milliárd forint áll rendelkezésre, s azon gazdasá-
gokat kívánjuk kiemelten kezelni, ahol (esetleg 
részben) megmaradtak a régi öntözőrendszerek, 
és egyszerűbb a megvalósítás.
Farkas Sándor elmondta, hogy igen fontos az 
osztatlan közös tulajdonok rendezése. Ma mint-
egy 2,4 millió hektár termőföldet, összesen 4,6 
millió tulajdonost érint ez a magyar sajátosság.  
Az átalakítás lényege, hogy értelmezhető méretű, 
művelhető parcellák jöjjenek létre, ami nagymér-
tékben megnyugtatja az érintetteket.
Fontos feladatnak tartja a családi gazdasági és az 
őstermelői, ráncfelvarrásra szoruló jogi környezet 
rendezését, a mezőgazdasági adózás rendszeré-
nek megújítását. Másik jogalkotási feladat a hazai 
szőlő-bor ágazat szabályozásának megújítása,  
új bortörvény megalkotása, mely egyszerűbb 
szabályozási környezetet, alacsonyabb adminiszt-
rációs terhet jelentene, kiegészülve egy azt 
kiszolgálni képes informatikai fejlesztéssel – 
mondta el a parlamenti államtitkár. Szólt továbbá 
az Európában elsőként elfogadott Digitális Agrár 
Stratégiáról, amely nemcsak magát a digitalizációt 

Farkas Sándor  
parlamenti államtitkár 

KONFERENCIA
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jelenti, hanem számtalan egyéb a modernizáció 
irányába ható kérdésre is választ ad. Például arra, 
hogyan hozza meg a gazdálkodó azokat a dönté-
seket, melyekkel az eredményességét fejleszti.
Az államtitkár megjegyezte, hazánk agráriuma 
élen jár a technológiai színvonalban.
Az ágazati támogatásokról szólva kiemelte, hogy 
számos új intézkedéssel segítette az agrártárca  
az ágazatot. – 700 millió forintos keretösszeget 
biztosítunk a fűszerpaprika, a gyógy- és fűszer-
növények, az aszalványok előállítói számára.  
700 millió forintra emeltük a méhészeti támoga-
tást, 700 millió forintos keretet biztosítottunk a 
tenyészbikák tenyésztésbe állítására, míg a 
haszongalamb-vásárláshoz 100 millió forintos 
keretösszeggel állítottunk be egy csekély összegű 

támogatást. Ezzel kapcsolatban  elmondta, Európá- 
ban kedvelt a galambhús, ezért jók volnának a 
korábbról ismert galambpadlások, mert a galamb-
tenyésztés is hozzátartozik a vidék versenyképes-
ségéhez.
Az államtitkár szólt még az EU mezőgazdasági 
támogatási rendszeréről, azaz a közös agrárpoli-
tikáról. Elmondta, hogy a támogatások aránya a 
2014-2020 közötti 37,6 százalékról az új KAP-ban 
28,5 százalékra esik vissza. Ennek fő okai a BREXIT 
és az olyan új kihívások, mint a migráció finan-
szírozása. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, 
hazánk mellett másik 19 tagállam is elutasította  
a KAP forráscsökkentését. A magyar állásponttal 
kapcsolatban kiemelte, hogy nem kérhetünk 
többet a gazdáktól – kevesebbért. Azaz, szeretnék 
megőrizni azokat az uniós forrásokat, melyek  
a magyar gazdák versenyképességét, eredmé-
nyességét segítik. – A KAP-források nem csökken-
hetnek nagyobb mértékben, mint amekkorát  
az Egyesült Királyság unióból történő kilépése 
indokol – mutatott rá.
Végül összegezte: ennyire kiegyensúlyozott és 
békés agrárvilág tán nagyon rég volt. Vannak 
tartalékaink, melyeket muszáj lesz kihasznál - 
nunk, de ehhez az agráriumot társadalmi szinten 
is fel kell tudnunk emelni, elismertetni magunkat 
azért, hogy mi vagyunk, akik legalább 20 millió 
ember számára tudunk élelmiszert előállítani – 
foglalta össze.

Az időszerű kérdésekre keresendő válaszokat nagy figyelem övezte a konferencián 

KONFERENCIA

MEZŐGAZDASÁGUNK  
TELJESÍTMÉNYE
Az ágazat kibocsátása 2019-ben elérte a  
2 776 milliárd forintot. 
Ebből a növénytermesztés részesedése 
56,5%, az állattenyésztésé 36,5%, a szolgál-
tatásoké és másodlagos tevékenységeké 
7%. Ha kis mértékben is, de az állattenyész-
tés részesedése az elmúlt években folya-
matosan nőtt, ami fontos eredmény.

NÖVEKVŐ KÖRNYEZETVÉDELMI 
ELŐÍRÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSI 
FORRÁSCSÖKKENÉS MELLETT

A konferencia második előadója, dr. Feldman Zsolt 
mezőgazdaságért felelős államtitkár azt fejtette  
ki, mi vár ránk 2020-ban a magyar mezőgazdaság-
ban. Elmondta, megkezdődött a Közös Agrárpoli-
tika 2021-22 közötti időszakának tervezése, ami 
mintegy 200 ezer mezőgazdasági termelő és 
valamennyi hozzájuk kapcsolódó gazdasági 
szektor jövőjét érinti, hiszen az agrártámogatások 
alapvető szerepet játszanak jövedelemtermelő 

képességünkben, megítélésünkben. – Az agrár-
költségvetés forrásairól 2020 első felében döntést 
hoznak az EU állam- és kormányfői, remélhetőleg 
úgy, hogy az Magyarország érdekeinek mind az 
agrárium, mind a többi fejlesztési forrás tekinteté-
ben megfeleljen – hangsúlyozta, majd ő is leszö-
gezte, az ágazat szempontjából kulcsfontosságú, 

Így vagy úgy, de minden megjelent partner érintett a konferencián elhangzottakkal kapcsolatban
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AGRÁRFINANSZÍROZÁS
Immár 678 milliárd forintot tesz ki az 
agrár-hitelállomány, miközben az ágazat  
a legalacsonyabb csődrátájú a nemzet-
gazdaságon belül.
2020-ban is kedvezményes hitelprogra-
mokkal segítik a termelést, beruházást. 
Várakozásaik szerint idén teljes egészében 
lekötésre kerülnek a mezőgazdaság,  
az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar  
100 milliárd forint összegű beruházási 
hiteleihez kapcsolódó kamattámogatási 
program forrásai. 
Tovább folytatódik az Agrár Széchenyi 
Kártya Folyószámlahitelek támogatása,  
így a vállalkozások továbbra is csaknem 
kamatmentesen jutnak a napi működést 
finanszírozó hitelekhez.

Dr. Feldman Zsolt  
mezőgazdaságért felelős  

államtitkár 
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hogy nem kérhetünk többet a gazdálkodóktól 
kevesebb forrás biztosítása mellett. Ezt azért 
különösen fontos hangsúlyozni, mert jelen  
állás szerint egy jelentősen növekvő környezet-
védelmi előírásrendszer bevezetése zajlik az  
ezt kompenzálandó támogatási forráscsökkenés 
mellett. A jelenlegi támogatási rendszer folyama-
tos és stabil biztosítására számíthatnak idén  
is a gazdálkodók. Az új rendszer legkorábban 
2022-ben fog elindulni.
Az államtitkár elmondta, ma is vannak nyitott 
pályázati felhívások, kiemelve az öntözést  
segítőket vagy az erdőtelepítést ösztönzőket.
Szintén 100 milliárd forint áll rendelkezésre  
az idei költségvetésben az EU-s támogatásokon 
felül az agrárium támogatására, különösen az 
állattenyésztést segítő területeken – tette hozzá 
dr. Feldman Zsolt államtitkár.

FURCSASÁGOK, TÚL NAGY  
SZÁMOK EGY NEM KÍVÁNATOS 
„HUNGARIKUM” KAPCSÁN
Dr. Nagy János földügyekért felelős helyettes 
államtitkár előadását közkívánatra a minden,  
ami termőföld… és a kapcsolódó jogszabályok 
témakörére fűzte fel.
– Célul tűztük ki a magyar gazdák felé immár  
30 éve fennálló „adósságok” törlesztését, melyek 
közül az osztatlan közös tulajdonok rendezése  
a legégetőbb. Van reális esélye annak, hogy idén 
jogszabály szülessen a kérdésben – hangsúlyozta. 
A fogalom igazi „hungarikum”, más országokban 
nem ismeretes, mennyisége, területe nagy,  
igazi forrása az öröklés. Hivatalos adatok szerint 
4,6 millió földtulajdonost érint – ami reálisan 3,5 
millió körüli –, és a 2,440 millió hektárnyi osztatlan 

közös terület is brutálisan nagy szám. – Az idei  
év végéig a 2012-ben indult ingyenes megosztási 
folyamat keretében 40 ezer darab osztatlan  
közös tulajdonnal érintett ingatlan megosztásáig 
el kívánunk jutni, összesen 55 ezer ingatlan 
kapcsán kérték a tulajdonostársak az ingyenes 
kimérést – mondta el a helyettes államtitkár.  
Más számot is említett: a nyilvántartás szerint  
1 060 ezer darab földrészletről van szó. Kiemelt 
szélsőségeket, példákkal illusztrálva: extrém  
eset, amikor két tulajdonos rendelkezik egyetlen 
négyzetméterrel – önálló helyrajzi számú ingatlan-
ként! Induláskor megyénként és területnagyságon-
ként vizsgálták az osztatlan közös tulajdonokat,  
s hogy ágazatonként mekkora az optimálisan 
művelhető minimálméret. A jelenleg rendelke-
zésre álló megosztási-kimérési módszerek kevés 
földet érintenek, lassúak, drága eljárások, a teljes 
tulajdonosi egyezség pedig szinte lehetetlen.  

Dr. Nagy János  
földügyekért felelős  

helyettes államtitkár 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM MÉG NYITOTT,  
FONTOSABB FELHÍVÁSAI
–  egyedi szennyvízkezelés
–  mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
–  erdősítés támogatása
–  erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 

beruházások
–  tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátása, valamint a szennyvízkezelés fejlesztései
–  együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért 

és promóciójáért
–  borszőlőültetvény-telepítés támogatása
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Az új megszüntetési módok során elvárás, hogy 
földek és tulajdonosok tekintetében széleskö- 
rűen elérhető, gyors, ha lehet, akkor „földmérő-
mentes” és olcsó legyen. Főszabály az 1/1 tulaj-
doni hányad megszerzése minden tulajdonos 
számára, ha ez nem megoldható, úgy a pénzbeli 
megváltás jöhet szóba. – A cél, hogy művelhető 
méretű földek jöjjenek létre, és érdemben csök-
kenjen az osz tatlan közös tulajdon mennyisége 
– hangsúlyozta dr. Nagy János, majd ismertette  
az új módszereket: egyezség, hitel, csere, kisa - 
já títás. Hozzátette, lesz, aki nem akar semmit  
tenni – vagy nem tud, hiszen rengeteg 1900  
előtt született tulajdonos is be van még jegyezve 
az ingatlan-nyilvántartásban!
A helyettes államtitkár az egyezség további 
részleteit ismertetve elmondta, egy ingyenes 
szoftvert kívánnak biztosítani ehhez. Kitért a 
mérethatár alatti és fölötti földterületekre, kiemel-
ve, céljuk, hogy a legnagyobb tulajdoni hányaddal 
rendelkező tulajdonos szerezzen 1/1 tulajdont,  
de annak kialakítása ne csak terület-, hanem 
AK-alapú is legyen. Ha egy területet többen 

szeretnének megváltani, belép az árverseny,  
de a spekulációt ki akarják zárni, az a cél, hogy 
ténylegesen az osztatlan közös tulajdonnal évek 
óta érintett tulajdonostársak szerezhessenek  
1/1 arányú tulajdont.
Megtudtuk azt is, hazánkban mintegy 15 ezer 
darab ingatlan létezik, melynek nincs az ingatlan- 
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, ezeket 
állami kézbe kívánják venni. A Nemzeti Föld-
alapban ma mintegy 52 ezer osztatlan közös 
tulajdonban lévő állami tulajdonú földrészletet 
érintő tulajdoni hányad van, ami 10 hektár  
vagy az alatti térmértékű. A tervezet szerint a 
mostani 3 helyett 10 hektáros területnagyságig 
pályázta tás nélkül értékesíthetné az NFK ezeket  
is, tehát ebből is várnak még bevételt. Speciális 
probléma a ha lastavak és az azokhoz közvetle - 
nül kapcsolódó területek helyzetének rendezése. 
A halastó definíciója módosításra szorul, mely 
által cég részére is lehetővé válik az értékesítés. 
A helyettes államtitkár szólt a mintagazdasá- 
gokra vonatkozó új rendelkezésekről, illetve 
ismertette az aktuális jogalkotási feladatokat.
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„NEKEM KELL EGY ILYEN KUTYA!”
A rendezvényen bemutatkozott a gödöllői szék-
helyű Doktor Mancsok Alapítvány, mely speciáli-
san képzett terápiás kutyákkal dolgozik különféle 
korú és problémával rendelkező emberek kezelé-
séért, helyzetük javításáért. 12 terápiás és több 
tanulókutyával rendelkeznek, több megyében 
jelen vannak.
– Terápiás kutyáinkat fogyatékkal élő gyermekek 
és felnőttek, idősotthonok, hospice-házak, 
rehabilitációs intézetek, kórházak várják – sorolja 
Tervey Viktória elnök, aki  hangsúlyozza, hogy 
ezek az állatok igen jól motiválják az egészséges 
gyerekeket is akár tanórákon, és hatékonyan 
bevethetők például kutyáktól való félelem gyógyí-
tásában, mozgáskoordinációs gyakorlatoknál, 
finommotorika fejlesztésében és logopédiai 
fejlesztő feladatoknál is.
– A mozgásra, helyváltoztatásra képes betegek 
számára ez még aktív elfoglaltság, az ágyhoz 
kötötteknél látogató terápiát alkalmaznak,  a 
demens betegeknél cél az állapotukat minél 
tovább szinten tartatni.
S hogy milyen sikereket értek el eddig? Viktória 
elmondja, minden egyes területen mást és mást. 
– A kutya nagyon hatékonyan segíti a kommuni-
kációt, akár nehéz helyzetekben is (pl. hospice). 
Ha idősek között van jelen, előhozza az emléke-
ket, a nevetést. Iskolásoknál például magyarórán 

befekszik a terápiás kutya a zárkózottabb gye-
rekek közé, hogy neki olvassanak fel. Oldja  
a feszültséget, és ez mind-mind siker, pozitív  
a fogadtatás a csoportterápiákon.
Az alapítvány elnöke hangsúlyozza, ma már jól 
ismerik a módszert, mondhatni átfordult a do - 
log, intézményvezetők keresik őket, akik egyre 
nyitottabbak a kutyás terápia iránt. – Persze nem 
elég, hogy a kutya „csak” kutya legyen, a kiképzé-
sükre rengeteg időt és energiát áldoz a 2012 óta 
működő alapítványunk. Az igen komoly kiképzést 
szigorú, kétkörös vizsga követi, és évente teljes 
állatorvosi szűrés. Havonta külső, háromhavonta 
belső élősködők elleni védelem. Vannak olyan 
kutyafajták, amelyek alapból alkalmasabbak  
a segítő feladatra (spániel, golden és labrador 
retriever, border collie), túlnyomórészt a mi 
kutyáink is közülük kerülnek ki. A fajta mellett 
egyedfüggő is, melyik állat alkalmas, és milyen 
feladatra. Az én kutyám, aki most itt van velem, 
Nelly – mint a neve is mutatja, szuka. A szukák 
alkalmasabbak, de vannak kiképzett és dolgozó 
kan kutyák is. Állatainkat rendszeresen visszavár-
ják, sőt volt rá példa, hogy gyerekek haza akarták 
vinni, olykor szinte megőrjítik a szüleiket, hogy 
nekik bizony kell egy ilyen kutya – meséli Viktória.
A Doktor Mancsok Alapítvány munkája jelenleg  
a főváros mellett Gödöllő, Zirc, Veszprém és Eger 
vonzáskörzetét fedi le.
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ADOMÁNYBÓL – GYERMEKMOSOLY
Az 1996 óta működő Piros Orr Bohócdoktorok 
Alapítvány nevetést, humort visz a rászorulók 
életébe. 35 bohócdoktoruk 16 gyerekkórházat 
látogat heti rendszerességgel, speciális progra-
mokkal vannak jelen három idősotthonban, a  
Pető Intézetben, s halmozottan sérült gyerekekkel 
foglalkozó intézményekben. Bohócdoktoraik eddig 
több mint 375 ezer beteg gyermekhez, több ezer 
idős emberhez vitték el a gyógyító nevetést.
Magyar Zsuzsa vezető adományszervező elmond-
ja, munkájuk igen magas szakmai felkészültséget 
igényel, hogy a féléves csecsemőtől a 17 eszten-
dős nagykamaszig felvidítsák a betegeket, nem 
beszélve az ápolószemélyzetről, orvosokról. 
Bohócdoktoraik egyben előadóművészek, akik 
közel féléves képzési folyamaton vesznek részt. 
– Tevékenységünk igen átfogó, minden beteg 
más megközelítést igényel, ez elsősorban pszi-
chológia – mondja Zsuzsa, aki hozzáteszi, az 
intézmények számára munkájuk  ingyenes.  
Az alapítvány anyagi hátterét magánszemélyek 
adományai, céges felajánlások biztosítják.
– A Proventus Trade Kft. rendezvényén a hölgyek 
részt vettek interaktív prezentációnkon, elvittük 
őket virtuális vizitre, vidámmá, színessé varázsol-
tuk az összejövetelt, ahogy tesszük ezt a minden-
napokban. A rendezvényt országos összefogás-
nak is nevezhetjük: 1 millió 250 ezer forintot 
sikerült összegyűjteni, ebből a győri kórházban 
fél éven át tudunk vizitelni – mondja örömmel  
a vezető adományszervező.
Vizitre a bohócdoktorok ketten érkeznek, látoga-
tásuk előtt az ápolószemélyzettől tájékozódnak. 
Már a kórházi folyosón gondoskodnak a mosoly-
ról. A kórterembe lépve a másodperc töredéke 
alatt alkalmazkodnak a pillanatnyi helyzethez: 
milyen a hangulat, mekkorák a gyerekek, milyen 
az állapotuk, van-e látogató, akit be lehet vonni  
a nevetésbe. Ezután a tarsolyukból zenét, vidám 

varázslatot, zsonglőrmutatványt, játékokat húz- 
nak elő, és a megteremtett barátságos légkör 
által segítik a gyógyulást.
– Orvosi megfigyelések megállapították: azok a 
betegek, akik találkoznak  bohócdoktorral, gyor-
sabban épülnek fel műtét után. Egy kisgyermek így 
nyilatkozott: „Ha a kórházban nem lennének bo - 
hócok, az összes gyerek sokkal szomorúbb lenne. 
A bohócok segítenek, hogy vidámabbak legyünk.” 
A nevetés nemzetközi nyelv, a világ minden 
pontján értik. Az alapítvány 2004-ben csatlakozott 
a Red Noses Clowndoctors International szerve-
zethez, mely tíz tagállam alapítványait tömöríti.  
A nemzetközi képzések, közös rendezvények remek 
alkalmak, hogy a különböző országok bohócdokto-
rai megosszák tapasztalataikat, tudásukat. 
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LEGJOBBNAK LENNI – AKÁR  
AZ ARANYCSAPAT
A konferencián nemzetközi nemesítőházak, 
vetőmag-forgalmazók vezető szakemberei is 
megjelentek. Bemutatkozott a BASF Agrodivízió 
magyarországi vezetője, Roberto Salmito, aki 
Brazíliából érkezett a céghez. A két ország közös 
értékének nevezte a mezőgazdaságot, mint 
mondta, mindkét nemzetben él az ágazat iránti 
szenvedély, s ha szeretjük, amit végzünk, azt nagy 
eséllyel jól is végezzük. Beszélt a BASF új elképze-
léseiről hazánk szempontjából. Hét „eszközt”  
sorolt stratégiájukból – az emberek, a portfolió, a 
műveletek, illetve az innováció, a digitális világ, a 
fenntarthatóság, az ügyféltapasztalat. Elmondta, 
tavaly 1 milliárd euró volt a cég K+F kiadása, ami 
igen jelentős, egy új hatóanyaggal is jelentkeztek 
a piacon. Új mobilalkalmazások bevezetéséről 
szólt, s arról, mit tudnak ezek az alkalmazások.  
Az egyik ilyen applikációban a mobileszköz kame - 
rájával beazonosíthatók a gyomok, egy másikban 
pedig műholdas felvételek és elemzések alapján, 
szaktanácsot adva segítik a gazdálkodást. A BASF 
2019-től a vetőmagpiacon is jelen van, nyolc új 
hatóanyag kifejlesztésén dolgoznak, ami jónak 
számít a versenytársakhoz viszonyítva.
– Egy dolgot nem tudtam, mielőtt Magyarországra 
jöttem – zárta érdekes gondolatmenettel bemutat-
kozását Roberto Salmito. – A brazilok köztudottan 
igen szeretik a kávét, a táncot és a focit. Nos, rá 
kellett döbbennem, hogy van egy csapat, ami a 
teljes labdarúgás-történetben a legsikeresebb, 
mégpedig az 1953-as magyar válogatott, akikben 
 megvolt a maximális akarat! Egyfajta hasonlóságot 
vélek felfedezni a magyar Agrodivízió csapatával is: 
bennünk is ott az akarat, és az a szándék, hogy a 
legjobbak legyünk.

TELJESSÉG, FEJLESZTÉSEK,  
FENNTARTHATÓSÁG
A BASF Agrodivízió magyarországi vezetőjét Pál 
Bertalan, a cég alföldi régióvezetője követte egy 
előadással. A szakember kiemelte: teljességre 
törekszenek, normál hibridek tekintetében a 
portfoliójuk világvezető. Négy új hibridet muta-
tott be, majd beszélt három gyomirtó, egy gomba - 
ölő és egy rovarkártevők elleni hathatós védel-
met nyújtó szerről.
A régióvezető egyrészt a fejlesztést, az innovációt 
emelte ki: – 13 repcehibriddel szerepelünk, napra-
forgóink termésátlaga tavaly meghaladta Magyar-
országon a három tonnát, köszönhetően a BASF- 
tulajdonú Clearfield® technológiának, mellyel részt 
vehetünk az egyre hatékonyabb termelésben. A tech- 
nológia térnyerése tavaly is folytatódott a nap ra-
forgónál. Idén két hibriddel indulunk, az Acordis® 
alkalmazkodóképes, betegség-ellenálló, a Coloris® 
pedig az extenzívebben termelőknek ajánlható.
Majd a fenntarthatóságot emelte ki Pál Bertalan, 
mely mindenki szempontjából más és más.  
– Egy példa erre, hogy a kijuttatott műtrágya egy 
része elvész, jóval nagyobb súllyal kellene bírnia  
a folyékony műtrágyának. A BASF garantálja, 
hogy biztonságos kijuttatással 30 százalékkal 
több nitrogén áll a növények rendelkezésére, 
az NH3- (ammónia-) veszteség csökkenthető.
Ujvári Botond, a cég dél-dunántúli régióvezetője 
egy kalászos lombvédelemre kifejlesztett terméket 
ismertetett, melyet tavaly már 100.000 hektárra 
értékesítettek teljes vásárlói elégedettség mellett 
– ez a Systiva®, mely megjelent a búza és árpa 
gombaölő szeres technológiájában. A fuzáriózis 
minden kalászos növényt érint, ellene az egyik Roberto Salmito

Pál Bertalan Ujvári Botond
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megoldás az Osiris® nevű termék. – Kihívás a 
gombaölőszer-piacon bizonyos hatóanyagok 
kivonása és azok helyettesítése, mely komoly 
változást eredményez, eltűnnek bizonyos olcsó 
készítmények, s hiány jelentkezik. Megoldást hoz 
egy új termék, a Revycare® 2021-ben, mely egyesíti 
majd a kedvező regisztrációs tulajdonságokat a 
kiemelkedő hatékonysággal és a szelektivitással.

INNOVÁCIÓ-VEZÉRELTSÉG
Mórocz Péter, a Limagrain termékfejlesztési 
vezetője szintén a nagyobb termésbiztonságot 
nyújtó innovációkat helyezte előadásának fó-
kuszába. Ahogy fogalmazott, ehhez a hátteret  
a vállalatcsoport biztosítja – a Limagrain a világ  
4. legnagyobb vetőmagvállalata. Globális cég, 
mely 53 országban rendelkezik leányvállalattal, 
árbevételének közel 13 százalékát innovációra 
költi. Küldetésükben is szerepel az innováció- 
vezéreltség, a termelőkkel szorosan együttmű-
ködve, elkötelezettek a mezőgazdaság iránt.
Magyarországon széles vetőmagkínálattal rendel-
keznek. Hibridjeik és fajtáik a növénytermesztés 
eredményességének növelését szolgáló tulajdon-
ságokkal rendelkeznek.
A növénynemesítés és minőségi vetőmag-előállí-
tás jelenti a vállalat klasszikus alapjait, amire  
új digitális technológiai fejlesztéseiket, illetve  
a vetőmag-kezelési eljárásokat helyezik. Ezek 
 eredményeként növelhető a hibridek stressztűrő 

képessége, jobban kihasználható a bennük lévő 
potenciál. Az aszály nagy kockázat, öntözéssel 
nem sokan rendelkeznek, de a megfelelő hibrid-
kiválasztás segít. A Hydraneo® a Limagrain által 
fejlesztett alkalmazás, mely az aszály okozta 
stresszhatás-csökkentés újfajta megközelítése:  
a hibridkiválasztás és a helyes agronómiai gyakor-
lat kombinálása. Széles körű adatelemzés után  
a gyakorlat ismeretében helyspecifikus kockázat-
értékelést végeznek, majd az egyes táblák szint-
jére adnak hibridajánlatot, ami egyedülálló.
Kalászosokban a Limagrain hosszú ideje együtt-
működik a Proventus Trade Kft.-vel, portfoliójuk 
megújítása után az új fajtákat szeretnék minél ha- 
marabb bevezetni a piacon. A termékfejlesztési ve- 
zető ismertette új búzafajtáik előnyeit, s elmondta, 
teljes mértékben megújul az ősziárpa-kínálatuk.

VAN-E VALAMI ÖSSZEFÜGGÉS?
A konferenciát szervező Proventus Trade Kft. 
tulajdonos-ügyvezetője, Bernáth Tibor cégcsoport-
jukkal kapcsolatban szólt az utóbbi évek folyamatos 
eredményeiről. Elmondta, ők a Limagrain 2. legna-
gyobb hazai forgalmazói. Fejlődési potenciált igazán 
a napraforgóban lát, de igen jók az eredményeik 
repcében és bizonyos kukoricafajtáknál is. A cég 
búzavetőmagból 4000 tonnát értékesített belföl-
dön, s 800 tonnát exportált. – Szívem csücske 
továbbra is a cukorrépa, ezen a területen piacveze-
tők vagyunk, piaci részesedésünk 50 százalék feletti. 
A cukorrépa az elmúlt 25-30 évben sokunkat tett 
„jobb módúvá”, s erre a mostani  nehezebb években 
is gondolnunk kell – fogalmazott.
Majd felvetett 2 kérdést, egyrészt azt, hogy a 
legfontosabb kenyérgabonánk, a búza vetéséhez 
használt vetőmag 70 százaléka (2018-as adat) 
nem fémzárolt Magyarországon, miközben az 
összes többi vetőmag az. Hogyan követhető 
nyomon a lakosság és a NÉBIH számára így a 
tápláléklánc (búza-liszt-kenyér) egyik legfonto-
sabb alkotóeleme? Sehogy!
Másrészt, Vas megyében, ahol országosan 
jelenleg legeredményesebbek a búzatermelők, 
60-70 százalékban fémzárolt vetőmagot használ-
nak. Van-e valami összefüggés? Igen! Nem lehet 
mindent időjárással megmagyarázni.
A tulajdonos-ügyvezető végül beszámolt arról, 
hogy tavaly résztulajdonosként megvásárolták  
az egykori zirci termelőszövetkezet jogutódját,  
15 céget, így – az ottani szarvasmarhatelep révén 
– mára állattartók is lettek… amit pár éve még 
lehetetlennek gondolt.                                           (X)Mórocz Péter

Ujvári Botond

KONFERENCIA
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• Nagy termőképesség, jó termés stabilitás,

• Jó alkalmazkodó képesség,

• Jó betegség ellenállóság,

• Stabil „B” sütőipari minőség

• Kalász típus: szálkás

lg airbus
 közép korai malmi búza
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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: 200.000 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 

 proventustradekft@gmail.com e-mailcímen.



Lépjen  
egy szinttel  
feljebb!

Évekkel ezelőtt a nagyobb termés,  
a jobb termésbiztonság, a kiszámíthatóbb 
értékesítés gondolatkörének jegyében  
kezdtük el kialakítani hazai őszibúza-
kínálatunkat. A piaci igényeket szem  
előtt tartva olyan fajtákat vezettünk be, 
amelyek jól alkalmazkodnak a Kárpát- 
medence környezeti adottságaihoz, és  
a széles körben elterjedt termesztési 
gyakorlathoz.

TERMÉKISMERTETŐ

Az elképzelés sikerességét bizonyítja az elmúlt hét év alatt 
nagy piaci karriert befutott, korai érésű ALTIGO faj tánk. 
Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhe tően 
évek óta jól teljesít üzemi körülmények között, ezért 
jelenleg is meghatározó részét képezi fajtaajánla-
tunknak. Nagy termőképesség és stabil, malmi minőség 
jellemzi. Nagyon jól bokrosodik, szára erős, középmagas, 
kiváló állóképességgel rendelkezik. Szár- és levélbetegsé-
gekkel szemben jó az általános betegség-ellenállósága.

Az ALTIGO terméseredményei
a minősített őszi búzafajták kísérletében

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek   

2014–2017. évi eredményeinek felhasználásával.

Szintén korai érésű fajtánk az ALCANTARA, amelyben a 
Limagrain búzafajtáktól megszokott nagy termőképes-
séghez kedvező agronómiai tulajdonságok társulnak. Jól 
bokrosodik, télállósága kiváló. Középmagas szárú, na-
gyon jó állóképességű fajta. Sárgarozsdával szemben re-
zisztens. A Magyarországon forgalmazott fajtáink közül a 
legkorábban kalászol.

Azoknak ajánljuk, akiknek a célja a legnagyobb meny-
nyiségben keresett malmi minőségű búza termelése. 
Érdemes beilleszteni a vetésszerkezetbe azoknak, 
akik a korai kalászolás és érés, illetve ezzel együtt a 
korai betakarítás előnyét is szem előtt tartják.

Az ALCANTARA terméseredményei  
a minősített őszi búzafajták kísérletében

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek, korai érésű 

csoport 2019. évi eredményeinek felhasználásával.

Az ALCANTARA kalásztípusa, szálkás

Az ALCANTARA minősége  
a minősített őszi búzafajták kísérletében

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek,  

korai érésű csoport 2019. évi eredményeinek felhasználásával.

Újításként jelenik meg hazai kínálatunkban a környező 
országokban már nagy népszerűségnek örvendő, közép-
korai érésű AIRBUS. Habitusa hasonló az ALTIGO-éhoz. 
Nagy termőképesség, jó alkalmazkodóképesség és be-
tegség-ellenállóság jellemzi. Tipikusan „B” sütőipari mi-
nőségű malmi búza. Termés- és minőségstabilitásban 
jelent előrelépést a régebbi fajtáinkhoz képest. Gazdasá-
gi értékmérő tulajdonságainak összessége alapján az  
AIRBUS versenyképes a köztermesztésben jelenleg 
meghatározó fajtákkal.

Az AIRBUS termése két korai érésű  
fajtához viszonyítva

Készült a Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek  

2017–2019. eredményei alapján.

TERMÉKISMERTETŐ
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Az AIRBUS szintén szálkás kalászú fajta

A széles körben elterjedt fajtákhoz képest magasabb  
minőségi kategóriát képvisel az EVINA, mely kitűnő 
kombinációja a nagy termőképességnek és a kiváló 
malmi minőségnek.

Az EVINA komplex minősége  
a minősített őszibúza-fajták kísérletében

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek, középérésű 

csoport 2019. évi eredményeinek felhasználásával.

Jól bokrosodó, magas növekedésű, tar kalászú fajta, kivá-
ló állóképességgel. Levél- és kalászbetegségekkel szem-
ben jó ellenállósággal rendelkezik. Sárgarozsdával és 
szárrozsdával szemben rezisztens.

A kedvező termőhelyi adottságokat, illetve az inten-
zív termesztési körülményeket nagy terméssel hálál-
ja meg, ezért azoknak ajánljuk, akik a jó termés-
hozam mellett a kiváló minőséget is elvárják, és a 
termesztéstechnoló giával támogatják a fajta képes-
ségeinek kibontakozását.

Őszibúza-kínálatunkat bővíti a korai érésű,  
LG ARMSTRONG 

Termése a magyarországi fajtaminősítő kísérletek-
ben 5,4%-kal haladta meg a sztenderd fajták átlagát. 
Kedvező minőségi értékei alapján az A2-es sütőipari 
minőségi csoportba tartozik.

Középmagas szárú, szálkás kalászú búza. Télállósága és 
állóképessége egyaránt kiváló. Nagyon kedvező betegség- 
ellenállóság jellemzi. Szár- és levélrozsdával szemben  
rezisztens, lisztharmattal és kalász-fuzáriózissal szem-
ben nagyon jó ellenállósággal rendelkezik.

Az LG ARMSTRONG terméselőnye 
a fajtaminősítő kísérletekben

Készült a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai csoport, 

2017–2019. eredményei alapján.

Az LG ARMSTRONG  
fajtaminősítő kísérletekben  

mért minőségi értékei

Készült a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai csoport, 

2017–2019. eredményei alapján.

TERMÉKISMERTETŐ

2020-ban teljesen megújul az ősziárpa-kínálatunk!

Három új fajtát tudunk ajánlani azoknak, akik a takar-
mányárpa-termesztésüket innovatív genetikai alapokra 
helyezik.

Az LG TRIUMPH a hazai fejlesztési kísérleteinkben az 
egyik legnagyobb termőképességű fajtának bizonyult, több 
esetben 8 tonna feletti terméseredményt produkált.

Az LG TRIUMPH termése két fajtával összehasonlítva

Készült a Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek eredményei alapján.

Az LG TRIUMPH középérésű, nagy termőképességű 
takarmányárpa. Erős produktív bokrosodás, kiváló tél-
állóság és nagyon jó betegség-ellenállóság jellemzi. Ro-
busztus megjelenésű, hatsoros kalász típusú fajta.

Idén részesült állami elismerésben Magyarországon a 
korai érésű ősziárpa-fajtánk, az LG ZEBRA. A fajtaminő-
sítő kísérletekben a sztenderdek termésátlagát 14,2%-
kal múlta felül. Nagy termőképességét olyan tulajdon-
ságok alapozzák meg, mint a kiváló télállóság és álló - 
képesség, a nagy ezerszemtömeg.
Árpalisztharmattal és árpatörperozsdával szemben nagyon 
jó ellenállósággal rendelkezik.

Különleges tulajdonsága, hogy rezisztens az árpa  
sárga törpülés vírusával (BYDV) szemben, melyet a 
levéltetvek terjesztenek.

Az LG ZEBRA termése a fajtaminősítő kísérletekben

Készült a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai csoport, 

2017–2019. eredményei alapján.

A kétsoros kalászú LG CAPRICORN a fajtaminősítő  
kísérletekben, három év átlagában 8,9%-kal haladta 
meg a középérésű sztenderdek termését. Az összes-
ségében kedvező agronómiai tulajdonságai közül na-
gyon jó télállóságával, állóképességével és nagy hekto-
litertömegével emelkedik ki a mezőnyből.

Az LG CAPRICORN termése  
a fajtaminősítő kísérletekben

Készült a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű 

csoport, 2016–2018. eredményei alapján.

A fajtáink vetőmagja iránti növekvő igények kielégítése 
érdekében olyan forgalmazói és vetőmag-előállítói 
együttműködést alakítottunk ki, amely biztosítja minden 
vásárlónk számára a jó minőségű vetőmag közvetlen  
elérhetőségét, ezért a Limagrain őszi kalászos fajták 
vetőmagjait a Proventus Trade Kft. forgalmazza.

A két cég felkészült szakemberei az Önök rendelkezésére 
állnak, hogy javaslatokkal és megoldásokkal segítsék a 
fajtaválasztást!

Mórocz Péter
termékfejlesztési vezető

Bővebb információ: www.lgseeds.hu
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• Nagy termőképesség, stabil minőség,

• Erős produktív bokrosodás,

• Kiváló állóképesség,

• Jó általános betegség ellenállóság

• Kalász típus: szálkás
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Utazások 
a Világ körül

a Felfedezők és Világutazók 
nyomdokain

1113 Budapest,
Bocskai út 77-79.
Tel.: (+36-1) 354-06-59, 354-06-58

E-mail: info@planettravel.hu
Web: www.planettravel.hu
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BERUHÁZÁS

Marczinka Tamás cégvezető „gépészgyereknek” 
nevezi magát. Olyan embernek, aki szeret mindent 
kipróbálni, akit mindig motiválnak az új kihívások, 
melyekben valami egészen mást, újat lehet 
megvalósítani – bár a cég, amit irányít, alapvetően 
„hagyományos” mezőgazdasággal foglalkozik.  
De tudjuk, ami esetleg ma még nem „hagyományos” 
tevékenység, egy-kettőre azzá válik, ismerve  
a XXI. század tempóját. Viszont azt, hogy a kft. 
kellően innovatív, jól mutatja, hogy a munkatársak 
többsége pozitívan fogadta a döntést (bár akadtak 
kétkedők), mely a vezető fejében – ahogy mondja 
– már korábban megszületett, csak az alkalmas 
pillanatra várt annak megvalósításához. 

Ám – ugyan technika ez is, az is, mégis – egymástól 
igencsak távol esik a mezőgazdasági gépészet és 
egy napelempark üzemeltetése – utóbbiban mégis 
jó perspektívát láttak-látnak. Nem beszélve róla, 
hogy más jellegű bevételi forrást (itt jön be a kép  be 
az a bizonyos „újabb láb”) jelent számukra, mint  
az eddigiek, a megszokott agrártevékenységek.  
S a bevétel bizony mindig jól jön, jól jöhet. Kell is!

ÁTHIDALTÁK A NEHÉZSÉGEKET
– A napelempark ötletét tehát már pár éve érlel-
gettem magamban – meséli a cégvezető. – 2016-
ban hallottam erről a lehetőségről és a kedvező 
feltételekről, csak a kellő pillanatra vártam, hogy 

Minden vállalat történetében adódnak periódusok, amikor valami egészen mást, olykor  
fő tevékenységétől merőben eltérő dolgot álmodik meg, tervez és hoz létre a vezetés.  

Vagy már tudatosan készült rá, vagy pedig ötletszerűen, bizonyos információk birtokában dönt így. 
Adonyban, a Március 21. Mezőgazdasági Kft.-nél nemrég egy napelemparkot létesítettek és  

helyeztek üzembe, mely azóta már működik, folyamatosan áramot termel. Tették ezt egyrészt  
a „még eggyel több lábon állás”, az eddigi tevékenységeiktől igen eltérő kihívás, és  

nem utolsó sorban a környezetre való tudatos odafigyelés jegyében.

Valóra váltott ötlet  
Adonyban

VILLAMOSÁRAM-TERMELÉSSEL BŐVÍTETTE  
TEVÉKENYSÉGÉT A MEZŐGAZDASÁGI CÉG

Az elkészült napelempark, mely egy hektáron épült meg, már termeli a villamos energiát

 BERUHÁZÁS

meg is valósítsuk. Kérdés volt persze a megtérülés, 
ami lényegében – ahogy számoltuk – 8-9 év.  
A pozitív indulást figyelembe véve ez reményeim 
szerint a 8 évhez lesz inkább közelebb. S lám, 
tavaly eljött a várva várt pillanat! Egy hektáron 
épült meg a napelempark egy projekt keretében 
egy pályázat segítségével, melynek lényeges 
eleme, hogy az állam 25 évre garanciát vállal a 
létesítmény által termelt villamos energia átvéte-
lére. Pályáztunk, s az elbírálás kedvező volt szá-
munkra. A területet, mely korábban szántóként 
funkcionált, kellett biztosítanunk és 10%-os 
önerőt, így kaptunk 2,5%-os fix kamatozású hitelt, 
amit a megtermelt villamos energiáért fizetett 
összegből törlesztünk.
Miközben bejárjuk a parkot, Marczinka Tamás 
azért elmondja, adódtak nehézségek egyrészt  
a különböző szakhatóságokkal, másrészt pedig  
a földtulajdonosokkal, utóbbi volt a nagyobb. – 
Emiatt az eredeti helyszín helyett egy másikat 
kerestünk és találtunk is, aminek kizárólagos 
tulajdonosai vagyunk, így „megúsztuk” az egyez-
kedést, ráadásul a 22 KV-os távvezeték is közel 
van, a tájolás is kedvező, déli. Egyedül az enge-
délyeket kellett módosítani az új területhez, ahol 
végül felépült a napelemparkunk.  
Az országos hálózatra január 14-én kapcsolód tunk 
fel, a méretezések alapján 496 kVA összesített 
névleges teljesítménnyel termelünk áramot ezen  
a sík területen.

TÁVVEZÉRLÉSSEL IS JAVÍTANAK,  
HA KELL
Ma tehát, ha úgy vesszük, egyszerű is, nem is 
napelemparkot létesíteni – jegyzem meg, de 
megtudom, ha megtalálja a beruházó azt a meg-
bízható fővállalkozót, aki kézbe veszi a munkát, 
onnantól megfordul a helyzet, lényegében eltűn-
nek a nehézségek, helyüket a folyamatos kap-
csolattartás veszi át. – Tulajdonképpen cégünk 
részéről a napelempark üzemeltetése, fenntartása 
nem kíván újabb humánerőforrás-bevonást, mert 
ez egy annyira speciális szakterület, hogy külön 
jogosultsággal rendelkező üzemeltető viszi a 
technikai részét. Más nem is vihetné – szögezi le 
Marczinka Tamás, és a részletekről is elárulja,  
amit tudni érdemes. – Ők telemetrikus rendszer - 
rel – ami nagy távolságú adattovábbítást, távoli 
méréseket és vezérlést lehetővé tévő vezeték 
nélküli kommunikációs rendszer – napi szinten 
minden szükséges paramétert ellenőrizni tudnak, 
elvégzik a rendszerfelügyeletet, a hibákat rögtön Három hónapot vett igénybe a kivitelezés

A napelemeket tartó minden egyes láb tulajdonképpen egy-egy fúró

A kezdetek...
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javítják, akár távvezérléssel is. Sőt, az időjárás- 
előrejelzéseket figyelve a napsütéses órák számá-
tól kezdve minden részletre előre felkészülnek, 
odafigyelnek. Magyarul: kézben tartják a napelem-
parkot.

JÓ VÁLASZ A NÖVEKVŐ  
ENERGIAIGÉNYRE
A cégvezető elmondja azt is, az új tevékenységből 
adódó bevétel szem előtt tartásán túlmenően 
természetesen a környezetvédelmi szempontokat 
sem hagyták figyelmen kívül, amikor belevágtak  
a projektbe. Menet közben adódtak ugye a ko-
rábban említett nehézségek, de ő és munkatársai 
egyaránt végig bíztak a beruházás sikerében. 

Kiderült, nem hiába! – Maga a kivitelezés három 
hónapot vett igénybe. A befejezéskor egy cseh 
szakemberekből álló csapat is érkezett hozzánk  
és húzópróbákat végzett, hogy a váratlan nagyobb 
szélterhelést elviseli-e a rendszer. Kiderült, elviseli. 

A napelemeket tartó minden egyes láb ugyanis 
tulajdonképpen egy-egy fúró, amit durván másfél 
méter mélyre csavartak le a földbe. Összességé-
ben nem nevezem sem bonyolultnak, sem hossza-
dalmasnak a napelempark kivitelezését – teszi 
hozzá Marczinka úr.
Az viszont mindannyiunk számára köztudott, hogy 
a klímaváltozás egyik oka az emberiség folyamato-
san növekvő energiaigényében keresendő, s ez 
egy olyan globális kihívás, melyet hagyományos 
módszerekkel már lehetetlen kielégíteni. Szüksé-
ges tehát a megújuló/alternatív energiatermelés, 
és egy napelemparkkal ez szépen, s mint kiderült, 
könnyedén megvalósítható. Környezetbarát 
módon, ahogy azt oly sokszor halljuk, és nem 
véletlenül. Megfelelő fekvésű terület kell hozzá 
(mind földrajzi, mind technikai szempontból 
nézve), a szükséges hivatalos procedúra, az elvárt 
önerő a beruházáshoz, no és az akarat. Ezért is  
jó dolog volt tapasztalni, hogy Adonyban mindez 
összeállt, a villamosenergia-termelés már működik 
– és jól működik. A cégvezető örömmel mondja, 
tudomása szerint a környékükön Seregélyesen is 
üzemel hasonló napelempark, és Iváncsán kíván-
nak létesíteni egy másikat. Hogy az egyre több 
családi ház tetejére szerelt napelemeket már ne is 
említsük…
Azaz: dehogynem! Beszéljünk róla, váltsuk valóra, 
tegyünk a jövőnkért! Mert a környezet védelmének 
és az energia biztosításának összekapcsolása – 
fennmaradásunk záloga!                                         (X)

MÁRCIUS 21. MEZŐGAZDASÁGI KFT.
Cím: Adony, Ady Endre u. 82.
Telefon: +36-30/902-1541
E-mail: szovetkezet@m21.hu

BERUHÁZÁS

Egy hektáron épült meg a napelempark, 
egy projekt keretében, melynek lényeges 
eleme, hogy az állam 25 évre garanciát 
vállal a létesítmény által termelt villa-
mos energia átvételére. 

Pályáztunk, s az elbírálás kedvező volt 
számunkra. A területet, mely korábban 
szántóként funkcionált, kellett biztosítanunk 
és 10%-os önerőt, így kaptunk 2,5%-os fix 
kamatozású hitelt, amit a megtermelt 
villamos energiáért fizetett összegből 
törlesztünk.

Egy napelempark létesítéséhez elengedhetetlen a földrajzi és technikai szempontból megfelelő fekvésű terület
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LOGISZTIKAI PARTNEREINK

Székhely: 
H-2945 Tárkány, 
Fő utca 38. 
Levelezési cím: 
H-2943 Bábolna, Pf. 50.
Központi iroda: 
H-2943 Bábolna, 
Sport utca 3. 
Balatonfüredi iroda: 
H-8230 Balatonfüred, 
Széchenyi utca 29.  
(Carina Residence  
apartmanház)
E-mail: 
proventustradekft@gmail.com; 
Web: 
www.proventustrade.hu  
Telefon: +36-34/568-078 
Fax: +36-34/568-079

Cím: H-5081 Szajol, Bem u. 16.
Tel.: +36-56/446-458
Fax: +36-56/446-458
Mobil: Liptai József –  
főkoor dinátor +36-30/400-92-40 
Kiss László +36-30/426-17-13
Hegedűs Ilona +36-30/250-48-25
E-mail: kalumetbt@gmail.com 
Web: www.kalumet.atw.hu

Maribo és Hilleshög  
cukorrépa-vetőmagok és  

a Limagrain kalászos  
vetőmagjainak kizárólagos 

forgalmazója  
Magyarországon:  

Proventus Trade Kft.

Alföldi  
logisztikai  

partner: 
Kalumet  

Twins Kft.

Cím:  
H-2943 Bábolna,  
dr. Köves János út 2.
Tel.: +36-34/369-188
E-mail:  
info@kopitrans.eu
Web:  
www.kopitrans.eu

Dunántúli  
logisztikai  

partner: 
Kopitrans Sro.

Cím: H-2945 Tárkány, 
Fő utca 38. 
Tel.: +36-34/568-078
Fax: +36-34/568-079
E-mail:  
agrofil2000@externet.hu
Web:  
www.agrofil2000.hu

Központi  
raktár: 
Agrofil  

2000 Kft. 

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: 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.
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