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Változó agrárium
Legyen használható tudásbázis

Év ElEjI, ImmáR hAgyOmáNyOs szAKmAI KONFERENCIáRA 
hívta üzletfeleit - valamint az agrárágazat országos folyamataira 
nagy rátekintéssel bíró szakembereket- Bernáth Tibor, a Proventus 
Trade Kft. ügyvezetője, a sárvári Spirit Hotelbe. A tanácskozáson 
szó esett a vetőmag- és növényvédőszer kínálatról, a szántóföldi 

kultúrákban alkalmazható hozamnövekedést eredményező 
szerekről, az agráriumot érintő szabályozások változásairól. 

Négy előadót kérdeztünk az idei tervekről.

A mEgbízhAtó pARtNER
Egresits József értékesítési vezető a leg-
frissebb kínálatukról tájékoztatta la-
punkat. A BASF küldetésének tekinti, 
hogy a magyar mezőgazdaság innova-
tív, megbízható partnere legyen. 2015-
ben Jumbo® Extra néven új kukorica 
gyomirtószer csomagot hoznak forga-
lomba, melynek összetétele – Kelvin® 
40 SC + Callam® + Dash® HC – ext-
ra erővel segíti a termelőket az összes 
fontos magról kelő és évelő gyom el-
leni védekezésben. A 2014-ben beve-
zetett innovatív AgCelence® termék-
családba tartozó a Retengo® Plus, új 
szegmenst nyitott a kukorica növény-
védelmében. Az idén piacra kerülő 
Medax® Top a BASF szerint kiválóan 
alkalmazható lesz a kalászosok regu-
látoros kezelésében. Az újszerű növe-
kedésszabályozó jól beilleszthető az in-
tenzív gabonatechnológiába, így újabb 
lehetőséget teremt a kalászosok szár-
erősítésére a zászlós levél megjelenésé-
ig. A Biathlon® 4D-t 2014-ben vezették 
be. A XXI. századi követelményeknek 
megfelelő kalászos gyomirtó szerük 

széles hatásspektrumával, rugalmas 
időzítésével, időjárástól független haté-
konyságával és jó keverhetőségével elé-
gíti ki a termelők elvárásait a kalászo-
sok gyomirtásában.

száNtóFöldI 
NövÉNyEK FEjlEsztÉsE
Perczel Péter, a Limagrain Central Eu-
rope SE Magyarországi Fióktelepének 
és egyben az LGAN projektjének veze-
tője elmondta, idén a legfontosabb cél-
juk az általuk forgalmazott hibridku-
korica- és hibridnapraforgó-vetőmag 
piaci részarányának növelése. Szemes 
kukorica kínálatukban – a korai-kö-
zépkorai csoportban – van két olyan 
hibrid, melyek az előző években már bi-
zonyították kiváló termőképességüket. 
Az LG 30.369 Limanova megjelenésé-
ben „átlagos”, versenytársai közül azon-
ban kiemelkedik termőképességével. 
Ezt igazolja, hogy a fejlesztési kísérle-
tekben mind a kedvező, mind a stresz-
szes termőhelyeken szisztematikusan 
az éréscsoportja átlagánál nagyobb 
termést produkált. Az LG 30.389 

2012-ben tűnt fel, és az előző két év-
ben végzett kísérletekben már szintén 
bizonyította kiváló termésstabilitását, 
termőképességét, ezért remélik, hogy 
ennek a mennyiségét is növelni tudják 
a hazai köztermesztésben!

Növelni szeretnék silókukorica-el-
adásaikat is. Itt a nemesítésénél a rost 
emészthetőségének javítására fóku-
szálnak. A hangsúly a magasabb napi 
rostbevitelen, a jobb emésztésen, a 
többlet tejhozam elérésén van. A nagy 
tejtermelő gazdaságok visszajelzései 
ezen a téren is pozitívak. Bizonyított 
tény, hogy a produkált tejhozam a siló-
kukoricájuk felhasználásával emelke-
dett. A BASF céggel együttműködve az 
idei vetési szezonban elindítanak egy új 
technológiai eljárást is.

A legújabb LG napraforgó hib-
ridek a legmagasabb szintű szádor-
rezisztenciával rendelkeznek és 
Clearfield®, illetve Clearfield® Plus 
gyomirtási rendszerben használhatók. 
A tisztább táblák pedig magasabb ter-
mésátlagot eredményeznek!

Távlati tervük az őszi káposztarep-

egresits József perczel péter
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ce területén – ahol a legmagasabb pi-
acrésszel rendelkeznek – a hibridek 
részarányának növelése, valamint a 
Clearfield gyomirtási technológiájú 
repce hibridjeik hazai bevezetése.

 Az év utolsó vetési szezonja az őszi 
kalászosoké lesz. Itt is emelni szeretnék 
az őszi árpa és az őszi búza értékesíté-
si volumenét. Mindezt új fajták hazai 
piaci bevezetésével, eredményeik még 
több termelővel való megismertetésé-
vel szándékoznak elérni.

A mezőgazdaság finanszírozása – alap-
vetően a termelés sajátosságai miatt – 
sok problémával küzd. A forrást nyújtó 
hitelintézetek – az érintettek számára– 
ezeket a gondokat kizárólag piaci ala-
pon nem képesek elfogadhatóan kezel-
ni. Számos területen ugyan már javulás 
tapasztalható, de még mindig sok olyan 
nehézséggel küzdenek, mint a garanciák 
kezelése vagy a követelményeknek való 
meg nem felelés. Poprády Géza vélemé-
nye szerint ezeket a problémákat csak 
egy, a sajátosságokat figyelembe vevő ag-
rárbank létrehozásával lehet megoldani.

A lEvÉltRágyáK KIRályA
János Levente, a Focusynergy Kft., az 
AGROSOLution magyarországi képvi-
selete nevében az új trágyázási techno-
lógiáról beszélt. 

Az AGROSOL liquid nagyon finom-
ra őrölt természetes ásványok keveré-
kéből áll, melyekben magas széndioxid 
koncentrátum tárolódik. Fejlesztése-
ik eredménye a hatékonyabb, árban is 
sokkal kedvezőbb folyékony állapotú 
szer. Céljuk, hogy ezt a szert itthon is 
a levéltrágyák királyaként emlegessék!

A folyékony formátumot ezért nö-
vényi hormonokkal bővítették, neveze-
tesen auxinokkal serkentik a hosszanti 
növekedést, a citokininekkel pedig előse-
gítik a gyökerek növekedését, ezen kívül 
aminosavakat is alkalmaznak. Nagyon 
fontosnak tartják a fiatal növény pre-
ventív megerősítését, mert ezáltal lehet 
megelőzni a stresszt kiváltó tényezőket, 
úgy, mint az aszályt, a sok csapadék ká-
ros hatásait, vagy a kórokozók elszaporo-
dását. Ha a növény tűrőképessége maga-
sabb, az a hozamban is megmutatkozik!

Az osztrák piacon a mezőgazdák az 
AGROSOL liquid-re már biztosítás-
ként tekintenek. A hazai elterjesztés ér-
dekében ezért az idén azt tervezik, hogy 
megosztják tapasztalataikat a gazdák-
kal. Felhívják majd a figyelmet arra, 
hogy mennyire fontos precízen odafi-
gyelni minden apró tényezőre, hiszen 
a siker nem egy csodaszer, hanem sok 
apró lépés betartásának eredménye! 

Folyékony szerük pedig bizonyítot-
tan hatásos minden szántóföldi és egyéb 
növényi kultúrában, igazi fegyver annak 
a kezében, aki helyesen alkalmazza!

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter egy korábbi nyilatkozatában 
kitért arra, hogy a létrehozandó agrár-
bank nagy figyelmet fordít majd a családi 
gazdaságok és a fiatal gazdák segítésére, 
és sokkal közvetlenebb kapcsolatban lesz 
az ágazattal, mint a sokszínű pénzügyi 
portfólióval rendelkező bankok. (X)

Új szAbályOzásOK

A konferencián részt vett dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára, 

aki beszélt az agrárgazdaság szerkezetéről, a beruházások élénkü-
léséről. Ismertette a jelenlegi és a tervezett támogatások körét, a 
magyar agrárgazdaság távlatait.

Megoldandó problémaként említette a birtok-tulajdonviszonyok 
rendezését, az élelmiszergazdaság versenyképességének növelését, 
a külső piacok megszerzésének és megtartásának elősegítését, a 
belső piac rendezettségének megteremtését, a kiegyensúlyozott tá-
mogatási politika biztosítását, valamint a munkaigényes ágazatok 
kiemelt kezelését. Változások lesznek a zöldítés, az alaptámogatás 
terén, nő a fiatal gazdáknak juttatott támogatás is.

– Az idei év magával hozta a zöldítés feltételeinek alkalmazását, 
azt, hogy több forráshoz juttassuk a fiatal gazdálkodókat. Bevezet-
jük az egyszerűbb támogatási rendszert a kisgazdaságok számára 
– emelte ki, majd hozzátette – tervezik az állattenyésztés, a kerté-
szeti ágazat számára juttatott közvetlen támogatás mértékének nö-
velését is. Hangsúlyozta, hogy mivel jelentős változások várhatók 
az agrárpolitika szabályozásában, ez sok munkát, nagy odafigye-
lést igényel mind kormányzati oldalról, mind a gazdák részéről.

– Folytatódik annak az intézményrendszernek a megújítása, 
mely a magyar mezőgazdaság érdekében működik. Immár több 
mint hatvan olyan középfokú intézmény tartozik az FM irányítá-
sa alá, ahol agrárképzés folyik. Ezt a hálózatot állítjuk a gyakorlat-
orientált és tudással felvértezett munkaerőt igénylő szükségletek 
szolgálatába. Továbbra is fontosnak tekintjük a nemzeti agrárkuta-
tás megújítását.  A cél, hogy magas színvonalú, használható tudás-
bázis álljon az agrárium mögött!

– 2015-ben, a Miniszterelnökség koordinálásával indul az új vi-
dékfejlesztési program, mely az elkövetkező időszakban bővülő 
forrásokat jelent, pl. az élelmiszergazdaság fejlesztésére. Így több 
területen is vízválasztó lesz az idei esztendő, legyen szó pl. az 
osztatlan közös területek elszámolásáról, a mezőgazdasági öntö-
zés, vízgazdálkodás felszámolásáról. A kormányzat kiemelt célja a 
kis- és középgazdaságok helyzetének javítása, az intenzív ágazatok 
fejlesztése, a hozzáadott érték növelése a foglalkoztatási képesség 
emelése érdekében! – hangsúlyozta dr. Feldman Zsolt.

KORmáNyzAtI CÉl 
Az AgRáRbANK 
lÉtREhOzásA
Poprády Géza, a Miniszterelnökség poli-
tikai főtanácsosa az agrárfinanszírozásról 
adott tájékoztatást. Elmondta, hogy 1987 
óta, amikor is kétszintűvé vált a bank-
rendszer, az agrárágazat alulfinanszíro-
zottsággal küzd. A kormányzati straté-
gia világos –nyilatkozta–, hiszen tudjuk, 
hogy a kis és közepes méretű gazdaságok 
adják a mezőgazdaságban dolgozó vállal-

kozások zömét, a teljes vertikumon be-
lül azonban ők a leginkább érzékenyek 
és a legkevésbé jó tőkeellátottságúak. A 
kormányzat célja ezért az – bár a pontos 
szerkezet még nem eldöntött –, hogy egy 
nemzeti agrár-pénzügyi intézményháló-
zatot hozzon létre, kifejezetten ennek a 
célcsoportnak. Ez jelenthet majd meg-
oldást arra, hogy enyhüljenek az ekkora 
méretű gazdaságok pénzügyi gondjai, és 
fejlődésük/fejlesztésük hosszútávon biz-
tosítva legyen.

poprády Géza János Levente


