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Eltelt 150 év - Európa legrégebbi vetőmag cége
1867-2017. Ez így leírva, csak két 

évszám, de a közöttük eltelt idő, az 
az európai züldségtermesztés, ne-
mesítés és fejlesztés igencsak ese-
ménydús másfél évszázada. Európa 
legrégebbi vetőmag cégének törté-
netét érdemes áttekinteni, jól mo-
dellezi a gazdaság történetét.

 A Németalföld, majd az itt létre-
jövő Hollandia, a középkor óta je-
lentős szerepet játszott a kertészeti 
termesztésben. A híres, hírhedt tu-
lipán, az egyéb virágok és dísznö-
vények, majd ehhez felzárkózva a 
zöldségfélék termesztése, azok sza-
porítóanyagainak előállítása fontos 
szerepet játszott az ott élők megél-
hetésében, az ország gazdaságában 
évszázadok óta.

A mi történetünk is itt kezdődött, 
és ide kötődik a mai napig. Két szor-
galmas és vállalkozó kedvű család-
hoz, név szerint a Sluis és a Groot 
családokhoz, akik régóta zöldségfé-
lék, főleg káposztafélék termeszté-
séből éltek, Amszterdamtól észak-
ra, Andijk, Enkhuizen térségében. 
Akkortájt általános gyakorlat volt a 
saját vetőmag előállítás, mindenki 
megtermelte a szükségletét a tér-
ségre jellemző tájfajtákból. Az em-
lített két család híres volt a kiváló 
szelekciójú fajtáiról, és a saját szük-
ségletük feletti vetőmagot el tud-
ták adni, mert keresett volt. Ahogy 
teltek az évek, ennek mennyisége 
nőtt, és egyre többen használták a 
térségben az ők által megtermelt ve-
tőmagokat. Az 1800-s évek közepén, 
majd század második felében a vető-
mag előállítás már annyira túlnőtte 
a saját termesztést, hogy dönteniük 
kellett. Termelés vagy vetőmag elő-
állítás? Így, 1867-ben Nanne Groot 

és Peter Sluis szövetséget hozott 
létre, közös céget alkotva, megala-
pítva Európa első zöldségvetőmag 
vállalkozásást 

A Sluis & Groot, ha fokozatosan 
változva is, de a mai napig műkö-
dik. 150 év távlatából elmondhat-
juk, hogy nincs zöldségtermesztő 
Európában, de akár a nagyvilágban 
is, aki ne ismerné a nevet. A vállal-
kozás dinamikusan nőtt, felvásá-
rolva az ország más nemesítőinek, 
egyéb zöldségfajokban létrehozott 
fajtáit, hamarosan egész Európára 
kiterjedő tevékenységet folytattak. 
A terjeszkedés más földrészekre is 
folytatódott, csakúgy, mint az újabb 
és újabb zöldségfajok bevonása a te-
vékenységi körbe. A XX. század első 
felében már gyakorlatilag minden 
zöldségfajt felölelő portfólió állt ren-
delkezésre, ami a virágválasztékkal 
tovább bővült.

Generációk adták tovább egymás-
nak a tudást, és a vállalkozás kor-
mányrúdját évtizedeken keresztül. 
A holland zöldségvetőmagok foga-
lommá váltak, mindenhol, ahol csak 
zöldségtermesztés folyt a világban. 
Természetesen mások is próbálkoz-
tak Hollandiából és Európa, vagy a 
nagyvilág egyéb részeiből, hasonló 
és sikeres cégek létrehozásával, de a 
cég úttörő és vezető szerepét a mai 
napig megőrízte, bár a piaci verseny 
és a gazdaság örökös mozgása sok 
változást hozott. Egyesülések, felvá-
sárlások, stratégiai együttműködé-
sek jellemzik mai napig az üzletágat. 

- A Zaadunie 1963-s létreho-
zása után is megmaradt a Sluis & 
Groot, mint kereskedelmi márka. 

- 1980-ban a svájci vegyipari 
konszern, a Sandoz a tulajdonosok-
tól megvásárolva a céget, annak ré-
szévé tette. 

- Az S&G Sandoz Seeds né-
hány év múlva, 1996-ban S&G No-
vartis Seeds-é változott a Sandoz és 
Ciba-Geigy egyesülése után 1996-
ban. 



- Ez a márkajelzés csak 2000-
ig élt, mert a Syngenta megalaku-
lásával, amely a Novartis és Astra 
Zeneca által létrehozott agráripari 
óriáscég, S & G Syngenta Seeds-é 
változott. 

A zöldségüzletág ma a Syngenta 
önálló üzletágaként működik. Vi-
lágszerte 2400 alkalmazott dolgo-
zik a nemesítésben, vetőmagterm-
esztésben, kereskedelemben és a 
kiszolgáló tevékenységekben. 30 
zöldségfaj, a paradicsomtól a bim-
bós kelig, a csemegekukoricától az 
uborkáig, minden, ami zöldség a 
tevékenységbe tartozik. 2400 fajta 
az ajánlatban világszerte, évi 150 új 
bevezetés, vezető szerep a világon, 
innovációban, minőségben, társa-
dalmi elkötelezetségben. 

Magyarországon a 80-s években 
jelent meg a cég újra, holott a két 
világhárorú között már ismert volt. 
Az önálló kereskedelmi tevékenység 
azonban csak a rendszerváltás után 
indulhatott meg, addig csak az álla-
mi vetőmag vállalaton, a Kertima-
gon keresztül lehetett, igen nehezen 
beszerezni a kívánt, értékes gene-
tikát hordozó szaporítóanyagot. A 
90-s évek elején a cég szaktanács-
adó, képviselő csapatot szervezett, 
amelynek tagjai felkészültségük, 
szaktudásuk révén, hamar a zöld-
ségtermelők segítségeivé, barátai-
vá váltak. 

 1987 óta, azaz 30 éve pedig már 
önálló kísérleti és nemesítő állomást 
is működtet a cég Ócsán. A Syngen-
ta Ócsai Kísérleti és Nemesítő Ál-

lomása az egyetlen, az európai kon-
tinentális éghajlati zónában, ahol az 
adaptációs kísérletek mellett neme-
sítői munka is folyik, több termék-
csoportban. Egyre több új zöldség-
fajta kerül innen ki, amelyek a hazai 
éghajlati körülményeknek, termesz-
tési technológiának leginkább meg-
felelő tulajdonságokat hordozzák, 
ezzel is a magyar, európai vagy akár 
más földrészek termelőinek munká-
ját és a fogyasztók választását segít-
ve. Tehát már három évtizede nem 
csak a külföldön nemesített fajták 
adaptálása, hanem a hazai tudást 
és a cég 150 éve alatt felhalmozott 
szellemi tőkéjét felhasználva, új, és 
mégújabb zöldséghibridek neme-
sítése folyik Ócsán, amelyek aztán a 
világ minden részén termesztésbe 
kerülnek.

Eltelt 150 év. A Syngenta Kft. 
zöldség vetőmag üzletágának min-
den munkatársa büszkén járja az 
alapító atyák által megálmodott 
utat, amely már nemcsak nemzet-
közi, nemcsak holland, hanem igen 
is hazai, és magyar út is.  Az elmúlt 
évtizedek munkatársai értéket te-
remtettek úgy a cégnél, úgy a ma-
gyar zöldségtermesztésben.

Antal Gyula
Üzletágvezető, zöldségfélék

Syngenta Kft.
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Élénk a kereslet a csemegekukorica iránt 
Európában

Idén mintegy félmillió tonna cse-
megekukorica kerül a feldolgozók-
ba, ezzel a mennyiséggel Magyaror-
szág az Egyesült Államok után a világ 
2. legnagyobb csemegekukorica ter-
melője. A Syngenta 2017. augusztus 
közepén tartott hajdúszoboszlói 
szakmai rendezvényén elhangzott, 
a kontinensen lassan, de évről-évre 
emelkedik a kereslet az élelmiszer-
növény iránt, különösen a szuperé-
des fajták iránt nőtt meg az igény. 

A Syngenta hajdúszoboszlói cse-
megekukorica bemutatója évek óta az 
egyik legfontosabb találkozója a szeg-
mens főszereplőinek. Mint a szakmai 
rendezvényen elhangzott, idén a tava-
lyinál nagyobb területen, összesen 35 
ezer hektáron vetettek csemegekuko-
ricát feldolgozási célra. A legtöbb kon-
zervgyár és hűtőház igyekszik a teljes 
kapacitását kihasználva a lehető leg-
több csemegekukoricát feldolgozni. A 
becslések szerint mintegy félmillió ton-
nányi terményt dolgoznak majd fel.  

Magyarország Európa legnagyobb 
csemegekukorica termelője, világszin-
ten az Egyesült Államok előzi meg, ahol 
hatalmas kultusza van az édes cseme-
gekukorica fogyasztásának.   Az utób-
bi években a hazai termelés és a piaci 
kereslet egyensúlyba került, alig ing-
adozik. Az európai csemegekukorica 
fogyasztás lassan, évről-évre növekszik, 
ismertette Pereczes János, a Syngenta 
nagymagvú zöldségféléinek délke-
let-európai menedzsere.

Nagyobb hazai termésbővítésre ak-
kor lenne lehetőség, ha más termelők-
nél hatékonyabban tudjuk a kukoricát 
termelni és feldolgozni. Ebből a szem-
pontból jelenleg kedvező, hogy a francia 

termelésnél olcsóbb a mi előállításunk. 
A lengyeleknél az utóbbi évek időjárása, 
míg a szerbeknél gazdasági problémák 
miatt visszaesőben van a csemegekuko-
rica termelés, ugyanakkor Oroszország 
igyekszik önellátó lenni. A feldolgozók 
igyekeznek a változó piaci igényeknek 
jobban megfelelő termékeket gyártani. 
Az elmúlt években jelentősen nőtt a fa-
gyasztott csövek gyártása, napjainkban 
is növekszik a szuperédes termékek ará-
nya, jelentős változások vannak a cso-
magolásban, a konzervdobozok méreté-
ben is, és növekszik a biotermékek iránti 
igény.  

Az idei szezonról Pereczes János el-
mondta, a hideg tél ellenére a kártevők 
korán megjelentek a csemegekukori-
ca táblákon. Egyes helyeken korán, és 
többszöri védekezésre volt szükség a 
földibolhák, a mocskospajor és a gya-
pottok-bagolylepke ellen.  

A hideg tavaszi időjárás miatt nagyon 
elhúzódott a csemegekukorica kelése. 
Általában hiányos és egyenetlen volt a 
korai fajták kezdeti fejődése. Utána hosz-
szabb meleg és száraz időszak követke-
zett, amely újabb stresszt jelentett a nö-
vényeknek. A korai fajták nagyobb részét 
öntözetlen területeken vetik, szerencsére 
júniusban több csapadék hullott, külö-
nösen a korai termelés meghatározó ré-
szét adó Hajdúságban. A korai növények 
kisebbek, kevésbé fejlettek, nagyjából 
15-20 százalékkal gyengébben terem-
nek. A hamar beköszöntött nyár viszont 
segítette a későbbi fajták gyors fejlődé-
sét, amelyeket általában már öntözhető 
területekre vetettek. A középkorai és késői 
fajták jelenleg jó képet mutatnak, ígére-
tesek a terméskilátások. De a hőségna-
pok, a csapadékhiány, és az erős rovar-
fertőzések még erősen befolyásolhatják 
az eredményességet.

A Syngenta piacvezető a csemege-
kukorica vetőmagok területén. A válla-
lat a termelői és feldolgozói igényeknek 
megfelelő fajtaválasztékkal, megbízha-
tó és jó minőségű vetőmagellátással 
segíti az ágazatot. 

Széles fajtaválasztékkal rendelke-
zünk, nagy az igény az eddigieknél bő-
termőbb, ellenállóbb, hosszabb ideig be-
takarítható hibridekre. A tavalyi termék-
bevezetés után idén gyorsan nőtt a Tyson 
vetésterülete. A jelenlegi piacvezető faj-
tánk, a GSS 8529 mellett idén próbáltuk 
ki üzemi körülmények között a GSS 8529 
M-et, amely a legkeresettebb fajtánk fo-
kozottan MDMV vírus ellenálló változata. 
Ezzel a déli megyékben javulhat a termés-
biztonság. A középkorai szegmensben 
tovább teszteljük a GSS 3071 fajtát, és a 
Sweetstar mellett jövőre egy új igen korai 
szuperédes fajta megjelenése is várható. 
A csemegekukorica értékes, ugyanakkor 
érzékeny növény, ezért a növényvédel-
mére is fokozott figyelmet kell fordítani. 
A gazdálkodók növényvédelmi problé-
máinak hatékony kezelésére a Syngenta 
széles választéka áll rendelkezésre. Ezek 
közül kiemelkedik a Quilt Xcel, amely 
kimagasló preventív védelmet nyújt a 
növény számára. Gombaölő hatásán 
túl kedvezően befolyásolja a csemege-
kukorica élettani folyamatait. Emellett 
nagyon fontos, hogy az utóbbi években 
egyre többször megjelenő rovarkártevők 
ellen is megfelelő védelmet biztosítsanak 
a gazdálkodók. A Lumax a kukorica mag-
ról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei 
elleni alap-, illetve korai posztemergens 
kezelésre javasolt. Az Ampligo rovarölő 
permetezőszer csemegekukoricában is 
használható rovarölő szer, amely a lep-
kekártevők (kukoricamoly és gyapottok 
bagolylepke) ellen biztosít megfelelő vé-
delmet.

KRQ Communications

Fotók: Láng Péter
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Új fajtákkal segítik a dinnyetermesztőket
A görögdinnye az egyik leg-

finomabb és legegészségesebb   
gyümölcsünk, s emellett egyedül-
álló beltartalmi értékekkel is 
rendelkezik. Kiváló vízhajtó, segít 
felépülni a betegségekből és 
serkenti a további gyógyulást, 
mivel nagy vértisztító hatással is 
rendelkezik. 

E bevezetés után érthető, 
hogy élénk érdeklődés kísérte azt 
a görögdinnye fajtabemutatót, 
amelyet a Syngenta Kft. tar-
tott a Nyíregyházához közeli 
Nagycserkeszen. Itt a termelők - 
melyek között voltak más megyéből 
érkezettek is - több olyan újdonságot 
is megkóstolhattak, amelyek majd 
várhatóan népszerűek lesznek a 
fogyasztók körében. E település 
nagy hagyományokkal rendelkezik 
a dinnyetermesztés terén, amit az 
évente itt megrendezésre kerülő 
Dinnyefesztivál is jól szimbolizál.

A bemutató helyszíne Benkő 
Pál termelő területén volt. A több, 
mint 40 hektáros dinnyetáblán 
belül Ő mintegy 6 hektáron öntözés 
nélkül végzi ezt a tevékenységet, s 
mint elmondta, ebben az évben a 
csapadékellátottsággal viszonylag 
elégedett lehet. Döntően Syngenta 
fajtákat használ, mert véleménye 
szerint ezek a mutatósságuk mellett 
jó beltartalmi tulajdonságokkal is 
rendelkeznek, ezért piacképesek. 
A jövedelmezőség szempontjából 
nincs két egyforma év, az egyik 
„elviszi” a másikat, ha folyamatos a 
termelés.

Az idei árak alakulása nem a 
legideálisabb, ismertette Csige 
László, a Syngenta értékesítési 
támogatója, mert a külpiacainkat 

(pl. lengyel, szlovák, cseh) mások 
is „észrevették”. Sajnos a hazai 
fogyasztás sem nőtt, inkább 
csökkent. A konkurens, szezonbeli 
gyümölcsök aránya is lényegesen 
megnőtt, valamint sajnos a 
szupermarketek sem igazán segítik 
a megfelelő árképzést. A minőség 
azonban mindig jól felismerhető, a 
Rubin fajta esetében pl. a nyújtott 
alakjáról, a héj finoman csíkozott, 
sötétzöld színéről, valamint a 
mélyvörös, édes húsáról.

A rendezvényen megtekint-
hető volt a kiváló minőségű Rubin 
(Mirsini F1), valamint a korai 
napégésnek ellenálló Bostana F1 
fajta is - adott tájékoztatást Aros 
József, a Syngenta értékesítési 
támogatója. Ezek mellett több 
ígéretes fajtajelölt is bemutatásra 
került, köztük a Mirza (WMH 3731), 
a Shogun (WMH 2866), a WMH 
4746, a WMH 3801 és a WMH 4826. 
A résztvevők meg is kóstolhatták 
ezeket, hiszen a fajtaválasztásnál 
a külcsín mellett az íz is nagyon 
meghatározó szempont.

A hazai fogyasztás növelé-
séhez vevőcsalogató dinnyét 
kell kínálni a vásárlók számára, 

hiszen, mint lényegében min-
den más gyümölcsöt, ezt is 
elsősorban szemmel választják ki. 
A kiskereskedelemben egyre több a 
félben vagy akár negyedben eladott 
dinnye aránya. A felvágott dinnye 
esetében pedig egyértelműen az 
attraktív hússzín dönti el, hogy 
a vevő mit fog vásárolni. Ez még 
akkor is így van, ha tudjuk, hogy 
nincs szoros összefüggés a szín és 
cukortartalom, valamint a szín és 
harmonikus íz között – mondta 
végezetül Aros József.

Nádasi Zoltán
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Csige László (bal oldalt) és Aros József (középen) termelők között a 
bemutatón
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Az alma növényvédelme korszerűen

A hazánkban termesztett 
gyümölcsfajok közül az almának 
van a legnagyobb jelentősége. 

Sajnos sok kártevője és kórokozója 
van, így a sikeres, gazdaságos 
termesztéséhez a tenyészidőszak 
alatt többször szükséges az 
átgondolt, célratörő növényvédelmi 
beavatkozás.

Ezért is kísérte nagy figyelem 
a termelők részéről a Sumi Agro 
Hungary Kft., a Malagrow Kft. 
és a Belchim Hungary Kft. 
szervezésében a Nyíregyháza 
melletti Vajda bokorban megren-
dezett almatermesztési bemutatót. 

Az eseményen először Simon 
László tulajdonos köszöntötte 
a vendégeket. Ismertette töb-
bek között, hogy a bemutató 
helyszíneként szolgáló, jéghálóval 
fedett, öt hektáros, korszerű 
almaültetvény előnyei már az idén 
is jól megmutatkoztak, hiszen 
egy nyári jégeső a mellette lévő, 

hagyományos ültetvényben ko-
moly károkat okozott. Ezért úgy 
döntöttek a terület tulajdonosai, 

Simon László és Szilágyi Csaba, 
hogy a továbbiakban sorra kerülő 
almatelepítéseiket kizárólag csak 
jéghálós technológiával fogják 
kivitelezni, mert a jövőbeni gyü-
mölcstermesztés - véleményük sze-
rint  –  már csak ezzel a módszerrel 
képzelhető el. 

Elhangzott, hogy az Ő terü-
leteiket sem kímélte áprilisban 
a virágzáskori fagy. Hasonlóan 
Magyarország, és különösen Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye sok 

gyümölcstermesztőjéhez, mintegy 
10 – 40 százalékos volt itt a vi-
rágelfagyásuk fajtától függően. 

A gyümölcsösökben a 
2017-es esztendőben fellépő 
növényvédelmi problémákról Si-
mon Zoltán, a Sumi Agro Hungary 
Kft. mérnök-üzletkötője szólt, 
és egyben ismertette az erre 
vonatkozó technológiai javaslatukat 
is. Elmondta többek között, hogy 
a betegségek közül a fogékony 
fajtákban (pl. Jonathan, Idared) 
az almalisztharmat kényszerítette 
többletvédekezések elvégzésére 
a termelőket. Érdekes módon e 
betegség tünetei megjelentek az 
almalisztharmatra nem fogékony 
fajták (pl. Golden, Gála) levelein 
is. Az állati kártevők közül pedig a 
takácsatka jelentette a legnagyobb 
problémát – emelte ki Simon Zoltán.

Ezután Nehéz helyzetek – tudatos 
megoldások címmel Deme János, 
a Malagrow Kft. szaktanácsadója 
tartott előadást. Az alma 
gyomirtásában használható új 
hatóanyagot Kiss Dániel, a Belchim 
Hungary Kft. szaktanácsadója 
mutatta be. 

Az előadások után került sor - 
Simon László és Szilágyi Csaba 
közös kalauzolásában - a nagyon 
tetszetős, szépen gondozott, 
szuper-intenzív, jéghálós ültetvény 
részletes kertszemléjére, mely 
közben szívesen válaszoltak a 
résztvevők által feltett kérdésekre is.

Nádasi Zoltán

Szakmai tanácskozás és kertszemle ______________________________________________
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Figyelemfelhívás 

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezete 2017. július 27-
én értekezletet tartott Jakab István, 
a MAGOSZ Elnöke, és az érintett 
terület szakmai képviselőinek 
részvételével, a megyei gaz-
dálkodókat érintő vízügyi - vízjogi, 
eljárásrendi problémák áttekintése 
céljából.

Többek között Kovács Lajos 
Főosztályvezető Úr, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztályának vezetője 
felhívta a figyelmet a VP2-4.1.4-16 „A 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése” c. felhívás 
keretében megjelent pályázat 
vonatkozásában benyújtott kérel-
mekkel kapcsolatosan az alábbi   
problémára.

A projekt tevékenységek beso-
rolása nem a pályázati felhívás 
3.1.1. „Önállóan támogatható te-
vékenységek” fejezetében leírtak-
nak megfelelően történik a pályázók 
részéről.

Ha a projekt, fejlesztéssel érintett 
területén vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel öntözési tevékenységet 
már korábban is végeztek, akkor az 
új öntözőberendezések telepítése 
projekt tevékenységet is a felhívás 

3.1.1. fejezet IV. tevékenység 
(Meglévő öntözőberendezések 
vízfelhasználás hatékonyságának 
javítása, valamint öntözési in-
frastruktúra és kapcsolódó mű-
tárgyainak fejlesztése, rekonstruk-
ciója) alá kell besorolni.

Az ügyfelek ennek elle-
nére, gyakran a meglévő öntö-
zőtelepekre beszerezni kívánt új 
öntözőberendezéseiket a felhívás 
3.1.1. fejezet V. tevékenység (Új 
öntözőberendezések beszerzése, 
illetve új öntözővíz-szolgáltató 
művek létrehozása) alá sorolják be.

A tényállás tisztázását követően 
a nem megfelelő tevékenység 
besorolások hivatalból történő 
átsorolására kerül sor. Ennek ered-
ményeképpen az ügyfél által V. 
tevékenység alá sorolt projekt 
átsorolásra kerül a  IV. tevékenység 
alá.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 
projekt tevékenysége, az V. pont 
szerinti tevékenységről átsoro-

lásra kerül a IV. pont szerinti 
tevékenységek alá és az előzetes 
helyszíni szemlén megállapításra 
kerül, hogy a beruházást megkez-
dték, a pályázati kérelmük érintett 
része a Felhívás 3.5.1. pontja alapján 
elutasításra kerül.

Felhívjuk ezúton is a pályázók 
figyelmét arra, hogy a fent említett 
problémák elkerülése érdekében a 
felhívásban szereplő szempontok 
figyelembevételével válasszák ki a 
megfelelő célterületet.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatósága

4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.
42/501-131, fax:42/501-132
www.nak.hu

„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”
pályázat vonatkozásában benyújtott kérelmekkel kapcsolatos  
problémára
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A XXVI. Farmer – Expó Nemzet-
közi Mezőgazdasági Élelmiszer-
ipari Szakkiállításon Debrecen-
ben idén is sikerrel mutatkozott be 
a Zetor-Vas Kft. Az idén már a 20. 
születésnapját ünneplő, nyíregyhá-
zi székhelyű cég - az 1997-ben tör-
tént megalakulása óta – folyamato-
san, minden évben részt vesz ezen 
a Magyarország egyik vezető nem-
zetközi mezőgazdasági és élelmi-
szeripari rendezvényén – tájékozta-
tott Vas Ottó tulajdonos, ügyveze-
tő igazgató. 

Az egyik legnagyobb 
területen

Mint elmondta, azért tartották 
ezt fontosnak ezúttal is, mert itt 
mindig jó lehetőség kínálkozik az 
agráripari ágazatcsoport szerep-
lőivel a kapcsolatteremtésre, és a 
már meglévő partnereikkel a kap-
csolatok elmélyítésére. Jól példázta 
ezt ebben az évben is a standjukon 
megfordult sok érdeklődő, valamint 
a megkötött konkrét üzletek is. A 
mezőgazdasági gépeket forgalma-
zó cégek között 2017-ben a Farmer 
Expón az egyik legnagyobb terü-
lettel a Zetor-Vas Kft. jelent meg, 
felvonultatva a termékpalettájának 
szinte minden lényeges elemét az 
erőgépektől a különféle munkagé-
peken át egészen az alkatrészekig 
és a kiegészítő input-anyagokig.

A bűvös határ 
az 1000. eladott Zetor

Visszagondolva az elmúlt húsz 
évre, elmondható, hogy a kezdésnél 
se tőkém, se telephelyem nem volt. 
Mindössze egy dologgal rendelkez-
tem, ami viszont később nagyon 
fontosnak bizonyult, mégpedig ki-
terjedt ismeretséggel a mezőgaz-
dasági szektorban. Az ismeretséget  
részben a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen végzett tanulmánya-
imnak, részben a 70-es években a 
nyíregyházi Ságvári TSZ-ben végzett 
munkámnak, részben pedig az Állami 
Gazdaságok megyei gépész földmér-
nökeként végzett munkámnak kö-
szönhetem – ismertette visszaem-
lékezésként Vas Ottó. A partnerei 
elnyert bizalma mellett talán arra a 

legbüszkébb, hogy a cége értéke-
sítette Magyarországon a legtöbb 
Zetor traktort, amelyek darabszáma 
idén el fogja érni a „bűvös” határt, az 
1000. erőgépet is!

Díjak, bővülő kínálat, 
ügyfélcentrikusság

Már hosszú évek óta rendszere-
sen jelen vagyunk mind az országos, 
mind pedig a térségi meghatározó 
kiállításokon - ismertette ifj. Vas 
Ottó ügyvezető igazgató. Ez ebben 
az évben a 35. AGROmashEXPO 
Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Mezőgép Kiállítással, valamint 
annak társrendezvényével, a VII. 
AgrárgépShow Mezőgazdasági 

A Zetor-Vas Kft. összeszokott kollektívája a rendezvényeken is jól teljesít

Generációk, apa és fia: id. Vas Ottó és 
ifj. Vas Ottó

A Farmer Expón a Zetor-Vas Kft. stand-
ján végig nagy volt az érdeklődés. 
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A 2017-es Farmer - Expón is sikerrel mutatko-
zott be az idén húsz éves Zetor-Vas Kft.

Vas Ottó: A forgalmazott terméke-
inkkel sikerült lefednünk a legtöbb 
mezőgazdasági munkafázist, így az 
ügyfeleinknek már teljes csomagot 
tudunk kínálni a tevékenységükhöz.
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Eszköz- és Gépkiállítással kezdő-
dött Budapesten. Az augusztus kö-
zepén Hajdúböszörményben meg-
rendezett VI. Hajdúsági Expón 

és Traktorhúzó Európa Kupán 
megismételtük a tavalyi jó szereplé-
sünket, így a Traktorhúzó verseny 
3-as kategóriájában ismét I. helye-

zést értünk el. S hogy mi a húsz éve 
tartó siker titka? Egyrészt a kínálat 
folyamatos bővítése, hiszen a Zetor-
Vas Kft. 1997 óta kiemelkedő hazai 
forgalmazója a Zetor, majd többek 
között a Maschio Gaspardo és a 
McHale termékeknek. Másrészt pe-
dig, hogy megbízható szerviz hát-
térrel, valamint jelentős alkatrész 
készlettel és rugalmas ügyfélkeze-
léssel is a partnereik rendelkezésére 
tudnak állni. 

A most induló alkatrész web áru-
házunk, a gazdacentrum.hu is a 
gyorsabb és gördülékenyebb ügy-
félkiszolgálást hivatott megvalósíta-
ni – mondta végezetül ifj. Vas Ottó. 

Nádasi Zoltán 

A 2017. évi  Farmer Expón a gépforgalmazók közül  az egyik legnagyobb terüle-
ten a Zetor-Vas Kft. jelent meg

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyü-
mölcs Szakmaközi Szervezet szer-
vezésében idén már a hatodik alka-
lommal került sor a Magyar Paprika 
Napja elnevezésű rendezvény lebo-
nyolítására, amelynek ezúttal Móra-
halom városa adott otthont. 
Az évente változó helyeken megtar-
tott konferencia-sorozat minden év-
ben sikeresen mutatja be a paprika 
ágazat egy-egy területének eredmé-
nyeit és időszerű feladatait. Az idei 
helyszínen, az Aranyszöm Rendez-
vényházban 2017. szeptember 1.-én 
megrendezett szakmai nap kiemelt 
témája a fűszerpaprika termesztés 
és feldolgozás volt. A problémák és 
megoldások megvitatására több száz 
termelő, kutató és egyéb, a paprika-
termesztésben járatos szakember 

A Magyar Paprika Napja Mórahalmon
(A témakörről készített videó anyagot  megtekintheti a Hírportálunkon: www.agrarmediairoda.hu)

(A témakörről készített videó anyagot  megtekintheti a Hírportálunkon: www.agrarmediairoda.hu)

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke a kertészeti 
ágazatok sarkalatos kérdéseiről, 
többek között az öntözés és mun-
kaerőhiány problémáról beszélt.
Előadásában vázolta a megoldások 
lehetőségeit, valamint az értük eddig 
tett erőfeszítéseket is.

gyűlt össze. Az érdeklődők itt bete-
kintést kaphattak a hazai fűszer-pap-
rikatermesztés aktuális kérdéseibe, a 
termesztéstechnológiai újításokba.
A program első részében kerültek 
sorra a szakmai előadások, melyek-
nek moderátora Dr. Domján Erika, 
a FruitVeB ügyvezetője volt. A fű-
szerpaprika-ágazat helyzetét Szokol 
Lajos, a Fűszerpaprika Terméktanács 
elnöke mutatta be. A fólia alatti ter-
mesztés előnyeiről Slezák Katalin, a 
SZIE, Zöldség és Gombatermesztési 
Tanszék docense szólt. Tornyai Tibor, 
a Rijk Zwaan termékfelelőse a hazai 
termesztés megújításának lehetősé-
geit, Bráj Róbert, a NAIK munkatársa 
pedig a bio fűszerpaprika termeszté-
sének tapasztalatait ismertette.

A program második részében Móra-
halom önkormányzati kertészetében 
tartottak hajtatott fűszerpaprika-ter-
mesztési és szántóföldi fajtabemuta-
tót. Ezután a röszkei Paprika Molnár 
Kft.-nél a fűszerpaprika szántóföldi 
intenzív termesztéstechnológiát is-
mertették. Itt lehetőség volt a Papri-
ka Múzeum megtekintésére is. 

N. Z.
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Augusztus utolsó napjai talán 
elhozták az árcsökkenés végét, de 
egyelőre ez még nem egyértelmű. 

A világ gabonatermése 2017-ben 
összességében új rekordot érhet el, 
s bár vannak még bizonytalanságra 
okot adó tényezők, de ez már most 
egyértelmű. Ennek következménye, 
hogy július eleje óta egy kis szünet-
tel, de gyakorlatilag folyamatosan és 
jelentősen csökkentek a nemzetközi 
jegyzések. Már késő tavasszal, nyár 
elején az előrejelzések, becslések mu-
tatták ezt a tendenciát, de az árcsök-
kenés mértéke jelentősebb lett, mint 
az várható volt. Az is tény, hogy az 
elmúlt 3 - 4 hét friss, már a betakarí-
táshoz kapcsolódó adatai jóval felül-
múlják a várakozásokat, illetve ahol 
korábban rossz hírekre és gyenge ter-
més-eredményekre számítottak, ott 
sem igazolódtak a negatív hírek és 
ez is az árcsökkenés irányába hatott.

A nemzetközi piacok egyik leg-
fontosabb terméke a búza, éves ter-
melésének mintegy harmada kerül 
nemzetközi forgalomba és ezen a te-
rületen idén több jelentős változást 
lehetett elkönyvelni.

A világ termelésének alakulását 
feltüntető diagramm azt is mutatja, 
hogy a számunkra egyik legfonto-
sabb termék termelése idén ismét 
meghaladja a felhasználást, és ez vár-
hatóan a készletek további növeke-
dését eredményezheti majd. A beta-
karítás az északi-féltekén nagyjából 
a vége felé jár, és most már szinte 
csak az a kérdés, mennyivel is lesz 
nagyobb az idei termés a legfőbb 
exportőröknél. Augusztus közepén 
még arra is volt esély, hogy a globá-
lis búzatermés valamelyest elmarad 
a tavalyitól, de a hónap végére már 
egyértelműnek látszik, hogy nem így 
lesz. 

A változás jószerivel egyetlen ter-

melőhöz Oroszországhoz köthető – a 
betakarítási adatok alapján 2017-ben 
a tavalyit akár 10 – 15 %-kal is megha-
ladhatja az ottani termés. A korábbi 
várakozások 72 millió tonna búza be-
takarításával számoltak, most már a 
80 millió tonna is valószínű, sőt egyes 
becslések már 85 millió tonnát sem 
tartanak kizártnak. Ez önmagában azt 
eredményezte, hogy a rendelkezésre 
álló export-alap is legalább 5, de akár 
10 millió tonnával is nagyobb lehet.

Az eddigi export árualap 30 millió 
tonnát tett ki, ennek 30 %-os növeke-
dése elvben lehetséges, de ha a kuko-
rica termése is a vártnak megfelelően 
alakul, úgy az már minden eddiginél 
komolyabb szállítási feladatot jelent, 

és elemzők rámutatnak arra, hogy 
nem is a tengeri kikötők kapacitása 
jelenthet elsősorban korlátot, hanem 
az árualap eljuttatása a kikötőkig. 

Számunkra minden szempontból 
meghatározó Európa termelése is, és 
a tavalyi gyenge termés-eredménye-
ket követően idén „helyre áll a rend”. 
A mostani - egyelőre nem végleges - 
eredmények szerint nagy valószínű-
séggel el fogja érni a termés mennyi-
sége a 140 millió tonnát (durum búza 
nélkül). A leglényegesebb növeke-
dés természetesen Franciaországot 
érinti, de ez a mostani állapot a több 
éves átlagot jelenti annak ellenére, 
hogy év/év alapon a növekedés 30 
% körüli. Ez azt is jelenti, hogy az ex-
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Jelentős árcsökkenés a nyáron – 
korrekció ősszel?
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port árualap Európában is jelentősen 
nagyobb lesz, ami megint csak az ár-
csökkenés irányába hat.

Az európai búzatermés alaku-
lásánál még ki kell emelni, hogy 
Románia és Bulgária is jó termésre 
számít - ha nem is a 2016-os rekordot 
elérő, de azt megközelítő mennyi-
séggel. Ennek abban látom jelentő-
ségét, hogy az ottani export szintén 
EU-n belüli szállítások fontos eleme. 
Románia exportjának 20-25 %-a kerül 
az Unióba, míg Bulgária az elmúlt 
években exportjának 60-70 %-át ér-
tékesítette az EU28-ak piacán, főként 
Spanyolországba, Olaszországba és a 
szomszédos Görögországba. E meny-
nyiség növekedése és az Unión kívü-
li exportpiacokra irányuló fokozódó 
nyomás a legmeghatározóbb piaci 
jegyzés, a FOB fekete-tengeri paritá-
sú jegyzés tartósan alacsony szintjét 
eredményezi. Az uniós többlet piaci 
elhelyezése is ezáltal nehezebb lesz, 

így a szokványos malmi búza piacát 
tükröző párizsi tőzsdei jegyzést is 
nyomás alatt tarthatja. Ami egyfelől 
jó hír, az most nehezítheti az előrelá-
tást és azt is eredményezheti, hogy a 
szezon folyamán az árak nem fognak 
emelkedni, akár még a szezon folya-
mán felmerülő költségek sem fognak 
megtérülni.

Hazai helyzetünket is jellemez-
hetjük a fent említettekkel: az elmúlt 
évekhez képest rekord-termést nem 
értünk el, de véleményem szerint az 
idei termés is jó átlagos eredményt 
mutat. A hivatalos adatok, de saját 
információim alapján is a korábban 
jelzett vetésterületek egy része nem 
kerülhetett végülis betakarításra, fő-
ként a Békés megyei adatokban mu-
tatkozik jelentős -mintegy 14 ezer 
hektáros - eltérés. Összességében így 
930 ezer hektár került igazolásra és a 
kalkulált eredmény 4,8 millió tonná-
ra adódik. Nehéz, talán nem is lehet 

pontosan meghatározni a tényleges 
termést, de az mindenesetre szem-
beötlő, hogy jószerivel alig volt ó-ter-
mésű készlet június végén és a belföl-
di igények azonnal, már a betakarítás 
első napjaiban jelentkeztek.

Az átmenő készletek alakulása 
azért is lett fontos szempont, mert 
az előző szezon utolsó hónapjaiban 
az export jelentősen megugrott és 
számításaim szerint kiemelkedően 
nagy mennyiség került kiszállítás-
ra. Korábban nem számítottam arra, 
hogy meg fogjuk, meg tudjuk haladni 
a 3 millió tonnás kiszállításokat, de az 
eddigi tényadatok és a júniusi kiszál-
lítások alapján úgy számoltam, hogy 
ezt is elérhetjük, esetleg meg is lehet 
haladni. A növekedés legnagyobb 
része Olaszországba került kiszállítás-
ra. Jelentős a romániai rendeltetéssel 
történt szállítás, ami szerintem nagy 
valószínűséggel onnan tovább-szál-
lításra került. A korábbi mennyisé-
gekhez képest e két ország 400-400 
ezer tonnával nagyobb mennyiséget 
vett fel. 

Érdekesség, hogy a korábbi évek-
ben Svájcba szinte nem is lehetett 
eladni magyar árut, alig 2-6 ezer 
tonna került oda kiszállításra, míg a 
2016/17-es szezonban 52 ezer tonna 
áru ment el. A dolog érdekessége, 
hogy míg korábban a kifejezetten 
nagyon jó minőség került szállítás-
ra (minimum 15-16% fehérje, 35 % 
sikér), most a gyengébb minőségre 
is volt kereslet – nem volt francia áru, 
kellett a pótlás.

Mindezek alapján úgy látom, az 
itthoni helyzetet elsősorban a bel-
földi kereslet fogja befolyásolni, egé-
szen addig, amíg a belföldi felhaszná-
lók önmérsékletet nem tudnak tanú-
sítani, vagy le nem fedezik magukat 
és vissza nem vonulnak a piacról. Ez 
várhatóan átmeneti lesz, de ez idő 
alatt a termelőknek lehet akkora ki-
tartása, hogy „nem fogadják el” az ex-
port kínálta árakat.

A 2017/18-as kilátásokat azért is 
tartom kevésbé kedvezőnek, mert 
egy fontos kérdés alapvetően eltér 
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a tavalyitól, és ez a minőség kérdése. 
Amint arról már több fórumon is szó 
esett, az idei termés eddigi eredményei 
azt mutatják, hogy van sok malmi mi-
nőségű tétel, de a szokottnál nagyobb 
a nem-malmi minőségű tételek aránya 
is. Nem nevezném ezeket takarmány-
nak sem, mert a legtöbb tétel nem a ha-
gyományos takarmány-minőséget adja, 
hanem inkább vagy a fehérje szintje túl 
alacsony, de egyébként elfogadható 
lenne a sütőipari tulajdonsága, vagy a 
fehérje szintje jó, de gyenge a sikér mi-
nősége. Ami a korábbi években nem volt 
jellemző, az most egyre határozottab-
ban jelentkezik, a magyar áru oda lehet 
jó, ahova az alacsony fehérjéjű, de azért 
normális esésszámú áru kell és ez a piac 
erősen korlátozott – jószerivel csak az 
olaszoknak elfogadható. A fekete-ten-
geri piac is igényli a malmi minőséget, 
az európai piacok is nagyobbrészt a jó 
minőséget keresik, a különleges, javító 
minőséget igénylő vevők idén alig talál-
hatnak árualapot.

Az exportunk eddigi irányát nem va-
lószínű, hogy meg tudnánk változtatni, 
és ennek immár ár oka (is) van.

Az elemzés címében is, és az elején 
is említett áralakulás olyan belföldi árak 
kialakulását eredményezte a világon 
gyakorlatilag mindenütt, ami valameny-
nyi termelő számára már nem fedezi a 
költségeket. Hazánkra jellemző, hogy 

bármerre is szeretnénk nagyobb meny-
nyiséget értékesíteni, számolnunk kell 
a tengeri kikötőkig felmerülő fuvarkölt-
séggel. Ez önmagában jelent több ezer 
Forintos hátrányt tonnánként, de ezzel 
nem csak mi vagyunk így. Ez vonatkozik 
Oroszországra és Ukrajnára is, de az USA 
és Franciaország termelőinek is számol-
nia kell a belső szállítás költségével.

Az árak alakulásában az említett 
orosz többlet játssza a meghatározó sze-
repet, a fekete-tengeri kínálat árszintjé-
nek alakulását jelzi, hogy a tényleges, 
ú.n. fizikai piacon is határozott árcsökke-
nés következett be. A világ legnagyobb 
vevője, Egyiptom az elmúlt néhány hét-
ben kihasználta az árcsökkenést és már 
októberi szállításra is vett búzát. A bera-
kó kikötőben érvényes árak időközben 
178,0 / 185,0 USD/to körül alakulnak, és 
mintha itt is megállt volna a csökkenés 
– az utóbbi két hétben már tartott volt 
az árszint. 

A jegyzések alakulásánál megítélé-
sem szerint elsősorban azonban nem a 
vevők megjelenése, hanem az eladók tá-
vol-maradása játssza a fő szerepet. Ebből 
következően várom azt, hogy a követ-
kező hetekben még tartott árak való-
színűek, de amint a kukorica betakarí-
tása megkezdődik, és láthatóak lesznek 
a tényszámok, úgy a piacnak újabb lö-
kést adhat a „reálisabb” árszintek kiala-
kulásához.

Bidló Gábor 
Budagabona Kft.

A vevőknek is fedezniük kell igénye-
iket, és amint ez az igény megjelenik, 
úgy valószínűsíthető, hogy a nemzetközi 
jegyzések erősödni fognak. 

 A nemzetközi jegyzések emelkedé-
se azonban nem feltétlen jelenti a hazai 
árak emelkedését – a jelenlegi itthoni 
piaci árak alapja még a korábbi, júliusi 
árszintek voltak, az utóbbi hetekben a 
hazai értékesítés „lefagyott”. Főként ami-
att, mert a lehetséges eladók árelvárása 
nem találkozik az export-piacok lehető-
ségeivel és amint meg tud indulni a véte-
li érdeklődés a magyar áru iránt, először 
„vissza kell érnie” az áraknak az elvárt 
szintekhez és csak azt követően indulhat 
meg ismételten az érdemi kereskedés.
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Mesterhármas ajánlatok a termesztés sikeréért a
BELCHIM kínálatában

A repce termesztésekor na-
gyon sok szempontot kell szem 
előtt tartani annak érdekében, 
hogy az aratáskor elégedettek 
legyünk a munkánkkal. Az ősz 
folyamán nagy figyelmet kell 
szentelni a gyomirtásra, kártevők 
elleni védelemre, valamint hogy a 
repce ne túl fejletten, vagy éppen 
fejletlen állapotban készüljön a 
téli nyugalmi állapotára.

Az őszi káposztarepce fejlő-
dése kezdetén gyenge gyomel-
nyomó képességgel rendelkezik. 
A magas terméshozam elérésé-
nek érdekében szükséges az 
állomány gyomszabályozása, 
mely elősegíti a repce zavartalan 
fejlődését és megerősödését 
a tél beálltáig. Két ősszel 
felhasználható termék is talál-

ható kínálatunkban: a Rapsan 
400 SC és Rapsan Plus. Mindkét 
termék rugalmasan – vetés 
után – kelés előtt, és kelés után 
is kijuttatható. Használatuk-
kal számos a repcében gondot 
okozó gyomnövény sikeresen 
írtható.

A jó télállóságnak, valamint  
a jó termésnek az egyik elen-
gedhetetlen feltétele, hogy 

megfelelő fejlettségű – 8-10 
leveles - repce induljon a 
téli nyugalmi szakaszba. Sok 
esetben a változékony időjárás 
befolyásolja a repce optimális 
fejlődését. Száraz körülmények 
között a repce gyengén 
fejlődik és fennáll a téli kifagyás 
veszélye, míg csapadékos kö-
rülmények esetén a szárba 

indulás veszélye fokozódhat. A 
télállóság javításában segíthet a 
Teson termékünkben található 
tebukonazol hatóanyag.

Számos rovar kártevő is 
megnehezítheti a repce fej-
lődését. Már csírázástól - rep-
cebolha, repcedarázs miatt – 
szükséges figyelni a tábláinkat. 
Rovarkártévők ellen az Eribea 
0,1 l/ha dózisával tudunk 
védekezni

A Belchim CropProtection 
Kft. két technológiai csomag-
ajánlattal készült az előttünk 
álló őszi növényvédelmi munká-
latokra:

Rapsan Kombi tartalma:
Rapsan 400 SC 20 l
Teson  10 l
Eribea   1 l

Rapsan Plus Kombi tartalma:
RapsanPlus  25 l
Teson  10 l
Eribea   1 l

Felhasználás előtt olvassa el 
a terméken szereplő címkét és 
használati útmutatót! 

Sikeres repcetermesztést 
kívánunk mindenkinek a 
Belchim CropProtection Kft. 
nevében!

Az Ön partnere a növény-
védelemben!

Kezeletlen Rapsan Plus 2,5 l/ha hatása

Kezeletlen Teson 1 l/ha



B U R G O N Y A T E R M E S Z T É S

14 • 2017. szeptember •www.agrarmediairoda.hu

Burgonyanemesítéssel a klímaváltozás negatív 
hatásai ellen

A burgonya sekély gyökérrend-
szere, számos kórokozója és kárte-
vője miatt erősen stresszérzékeny 
növény. Ráadásul olyan klíma alól 
származik, ahol a tenyészidőszak-
ban hűvös az átlaghőmérséklet és 
egyenletes a csapadékeloszlás. A 
hazai klíma nem ilyen. 

A tenyészidőszak napi átlaghő-
mérséklete rendszerint magasabb 
az optimálisnál (>25°C), gyakoriak 
a 30°C feletti maximumok, miköz-
ben a csapadék kevesebb és egye-
netlenebb a kívánatosnál. A stresz-
szérzékenység kisebb tövenkénti 
gumószámban és gumósúlyban, 
minőségromlásban (gumódefor-
mációk, belső hibák, magas cukor 
és alkaloid tartalom, stb.) és beteg-
ségérzékenységben nyilvánul meg. 
Az egyes fajták stresszérzékenysége 
azonban nagyon eltérő egymástól. 

A Keszthelyi Burgonyakutatási 
Központ célja olyan magas termő-
képességű és minőségű, stressz 
rezisztens fajták kinemesítése, me-
lyekkel Magyarországon is gazdasá-
gosan lehet burgonyát termeszteni. 

A következetes nemesítői munka 
eredményeként az elmúlt években 
több olyan új fajta is született Keszt-
helyen, melyek rezisztenciáik, ter-
mőképességük és minőségük tekin-
tetében egyedülállóak, pl.: Balatoni 
rózsa, Katica, Démon és Botond. 
Több éves üzemi tapasztalatok 
alapján, termesztéstechnológiától 
függően mind a négy fajta termés-
potenciálja meghaladja a 60 t/ha-t. 
Nyers, főzési és sütési minőségük 
legalább olyan jó, mint a verseny-
társ külföldi fajtáké, míg vírusre-
zisztenciájuk és abiotikus stressztű-
rőképességük messze meghaladja 
azokét. Esetükben a szárazság és 
hőstressz következtében jelent-
kező minőségi hibák előfordulása 
lényegesen ritkább, mint a külföldi 
fajtáknál. Az előállított termésből 
magasabb az értékesíthető, piacké-
pes termés aránya (jobb az árú ki-
hozatal, kevesebb a kieső gumó), 
termőképességüket több éven át 

megtartják, így gazdaságosabb a 
termesztésük. 

Termesztésükkel javítható a bur-
gonyatermesztés jövedelmezősé-
ge!

Pannon Egyetem Agrártudományi 
Centrum Burgonyakutatási Köz-
pont 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics 
György utca 7. Igazgató: Dr. Polgár 
Zsolt Tel.: 83/545-135 
E-mail cím: plg-zs@georgikon.hu

(A témakörről készített videó anyagot 
megtekintheti a Hírportálunkon:

www.agrarmediairoda.hu)





Annabelle

Sagitta

Saline

Challenger

Courage

Taurus

Crisps4all

Heraclea

Leonardo

Felsina

Innovator

Explorer

Ivory Russet

Challenger

Victoria

Sagitta

Annabelle

Challenger

Mozart

Primabelle

Cecile

Monalisa

Colomba

Blue Star

Sunred

Red Scarlett

Canberra

Adora

Rosi

Carrera

Memphis

Hermosa

A selection of our
Promising  
varieties

Primary use Primary use Primary use Primary use Primary use
TradiTional French Fries crisps peeledreTail Fresh 

& salad

papp anTal      
6787 Zákányszék
III. kerület 459. 
Hűtőtároló
Tel.: +36-70-7090457

horVÁTh FarM KFT.  
4233 Balkány 
Geszterédi u. 1.
Tel.: +36-30-2425602
Tel.: +36-30-5244233

KELŐMAG Kft.  
2351 Alsónémedi 
Kápolna u. 70.
Tel.: +36-30-2445420
Tel.: +36-30-2621420

MÉsZÁros Vendel    
2193 Galgahévíz
Fő u. 63.
Tel.: +36-20-9436533

Wendler isTVÁn KFT
Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2. II. 14/b.
Levélcím 1398 Budapest 62, Pf.: 586.
Tel.: +36-1-352-5204
Mob.: +36-30-990-0002
Fax: +36-1-352-5205
istvan.wendler@hzpc.hu

AVox HunGAry Kft.
6792 Zsombó
Andrássy u. 83.
Tel.: +36-30-9630146

K.ZPC-HunGAriA Kft.
6000 Kecskemét
Jókai u. 34.
Tel.: +36-30-9433791
Tel.: +36-30-9982262

For a complete list of varieties
please see our website:
 
www.HzPC.CoM


