NÖVÉNYTERMESZTÉS

Agromag – magban nagy
A szegedi székhelyû Agromag Kft. 2014. január 23-án tartotta meg
évnyitó szakmai találkozóját, melyen a vetõmagágazatot érintõ aktualitásokról is beszámoltak.
Az egyre erõsödõ piaci versenyben az Agromag

A 2013. decemberében megjelent vetõmagtör-

Kft. dinamikusan fejlõdött, és tevékenységi köre is

vény módosításának köszönhetõen nagyobb védel-

folyamatosan bõvült. A cég életében az üzletágak

met kapnak a vetõmagtermesztõk. A törvény a föld

közül minden szempontból a vetõmag üzletág a

használóját kötelezi az izolációs távolságok betartá-

legmeghatározóbb, mely az alábbi növényekre

sára – mely megakadályozza az idegen beporzást,

koncentrálódik: napraforgó, kukorica, õszi és tava-

és ezáltal a vetõmag termelés meghiúsulását –, illet-

szi árpa, õszi és tavaszi búza, tritikálé, szója, zab és

ve, hogy vetéstervét a szomszédos termõföld hasz-

kender.

nálójával egyeztesse, amennyiben a földet szaporí-

Mátrai Pál ügyvezetõ megnyitójában értékelte a

tóanyag termelésre használják. A termelés bizton-

2013-as évet, mely az Agromag Kft. 23. termelési

sága miatt szerzõdés köthetõ (18.A.§) a vetõ-

eredményei alapján – nagy termése és alacsony

éve volt. A számok ismeretében elmondható, hogy

mag-elõállító és a termelési hely körüli többi területet

nedvességtartalma miatt, jövedelmezõségben ez a

fennállásuk legsikeresebb esztendõje lett a tavalyi.

használó gazdálkodó között. A törvénytõl elvárható,

hibrid lett az elsõ. Erõs szára kiváló szilárdságú,

A 2012-es év árbevételét 1 milliárd forinttal tudták

hogy rendezi majd a vetõmag elõállítók és a többi

középmagas, kellemes megjelenésû.

növelni, így tavaly 4,5 milliárdot realizáltak, mely

földhasználó közötti nézeteltéréseket.

70%-ban a vetõmag ágazatnak köszönhetõ. A legnagyobb volument a napraforgó vetõmag elõállítása

Az Agromag legnépszerûbb hibridje, a szintén
korai Eric. Gyors szárazanyag-beépítésû és vízle-

Vetõmag a legjavából

adású, õszi búza elé vethetõ. Egyre kedveltebb a

jelentette, még úgy is, hogy a tervezett 4000 helyett

„Rendkívül jó volt a 2012-es évünk, a tavalyi

csak 3300 hektár lett a ténylegesen elõállított te-

pedig mondhatni kiváló. Ilyen még nem volt az

rület. Ennek oka, hogy egyszerûen nem volt több

Agromag történetében, hogy két egymást

A Raven névre keresztelt jó termõképességû

izoláció.

követõ évben a teljes megtermelt vetõmag kész-

tavaszi zab fekete pelyvaszínével és az azzal járó

letünk gazdára talált” – kezdte beszámolóját

kitûnõ beltartalommal egyedülálló a hazai piacon.

Vetõmagtörvény újratöltve
Lukács József (NÉBIH Tenyésztési és Növénytermesztési elnökhelyettes) és Benke Zoltán

korai kukoricákat választók körében. Szép, végig
termékenyült, egyforma csöveket hoz.

Mátrai Tibor, az Agromag Kft. termékfejlesztõje,

Szója terén is beerõsített az Agromag Kft., az

majd beszélt az árutermesztés jövedelmezõségérõl

általuk termelt és értékesített szóják egytõl egyig

és ismertette a fõbb fajtáikat.

nagy termõképességgel és kiváló évjáratbiztonság-

(NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgató-

A Shakira (FAO 330) szemes kukorica a korai

gal rendelkeznek. Az Ika hagyományosan az egyik

ságának osztályvezetõje) a vetõmagszektort érintõ

éréscsoport elején érõ, kiváló termõképességû

legmegbízhatóbb fajta az országban: jó évjáratok-

jogszabályváltozásokról és a vetõmag-szaporítások

hibrid. Gyors vízleadású, ezért utána bármilyen õszi

ban kimagaslóan terem, gyengébb évjáratokban

védõtávolságának aktuális kérdéseirõl tartottak elõ-

kalászos tervezhetõ. Korábban több évben, és

pedig általában szembetûnõ terméstöbbletet ad a

adást.

2013-ban is – az Agromagos bemutatósorok mérési

legtöbb fajtához képest. Az Atlantic – bár kicsit
késõbbi, mint az Ika – mind a kísérletekben, mind a
termesztésben bizonyította, hogy az egyik legnagyobb termõképességû fajta Magyarországon. Új
fajtájuk a korai Lucija.
A rendezvényen hallottakat mérlegelve egy
biztos, idén is ömlik a vetõmag az Agromag háza
táján, s valószínû a 2014-es év is a sikerrõl szól
majd.

Kalmár Nárcisz

A rendezvényen készült fotók
megtekinthetõek
a www.agraragazat.hu
galériájában.
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