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NÖVÉNYTERMESZTÉS

A szegedi szék helyû Agromag Kft. 2014. január 23-án tartotta meg

évnyitó szakmai talál ko zóját, melyen a vetõ mag ága zatot érintõ aktu -

a li tá sokról is beszá moltak.

Az egyre erõsödõ piaci versenyben az Agromag

Kft. dina mi kusan fejlõ dött, és tevé keny ségi köre is

folya ma tosan bõvült. A cég életében az üzlet ágak

közül minden szem pontból a vetõmag üzletág a

legmeg ha tá ro zóbb, mely az alábbi növé nyekre

koncent rá lódik: napra forgó, kuko rica, õszi és tava -

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

kender. 

Mátrai Pál ügyve zetõ megnyi tó jában érté kelte a 

2013-as évet, mely az Agromag Kft. 23. terme lési

éve volt. A számok isme re tében elmond ható, hogy

fenn ál lásuk legsi ke re sebb eszten dõje lett a tavalyi.

A 2012-es év árbe vé telét 1 milliárd forinttal tudták

növelni, így tavaly 4,5 milli árdot reali záltak, mely

70%-ban a vetõmag ágazatnak köszön hetõ. A leg -

na gyobb volu ment a napra forgó vetõmag elõál lí tása 

jelen tette, még úgy is, hogy a terve zett 4000 helyett

csak 3300 hektár lett a tény le gesen elõál lí tott te -

rület. Ennek oka, hogy egysze rûen nem volt több

izo láció. 

Vetõ mag tör vény újra töltve

Lukács József (NÉBIH Tenyész tési és Növény -

ter mesz tési elnök he lyettes) és Benke Zoltán

(NÉBIH Növény ter mesz tési és Kerté szeti Igaz ga tó -

sá gának osztály ve ze tõje) a vetõ mag szek tort érintõ

jogsza bály vál to zá sokról és a vetõ mag-sza po rí tások 

védõ tá vol sá gának aktu ális kérdéseirõl tartottak elõ -

adást. 

A 2013. decem be rében megje lent vetõ mag tör -

vény módo sí tá sának köszön he tõen nagyobb védel -

met kapnak a vetõ mag ter mesztõk. A törvény a föld

hasz ná lóját köte lezi az izolá ciós távol ságok betar tá -

sára – mely megaka dá lyozza az idegen bepor zást,

és ezáltal a vetõmag termelés meghi ú su lását –, illet -

ve, hogy vetés tervét a szom szédos termõ föld hasz -

ná ló jával egyez tesse, amennyiben a földet szapo rí -

tó anyag terme lésre hasz nálják. A termelés bizton -

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

mag-elõ ál lító és a terme lési hely körüli többi terü letet 

hasz náló gazdál kodó között. A törvénytõl elvár ható,

hogy rendezi majd a vetõmag elõál lítók és a többi

földhasználó közötti nézeteltéréseket.

Vetõmag a legja vából

„Rend kívül jó volt a 2012-es évünk, a tavalyi

pedig mond hatni kiváló. Ilyen még nem volt az

Agromag törté ne tében, hogy két egymást

követõ évben a teljes megter melt vetõmag kész -

le tünk gazdára talált” – kezdte beszá mo lóját

Mátrai Tibor, az Agromag Kft. termék fej lesz tõje,

majd beszélt az áruter mesztés jöve del me zõ sé gérõl

és ismer tette a fõbb fajtáikat. 

A Shakira (FAO 330) szemes kuko rica a korai

érés cso port elején érõ, kiváló termõ ké pes ségû

hibrid. Gyors vízle adású, ezért utána bármi lyen õszi

kalá szos tervez hetõ. Korábban több évben, és

2013-ban is – az Agromagos bemu ta tó sorok mérési

ered mé nyei alapján – nagy termése és alacsony

ned ves ség tar talma miatt, jöve del me zõ ségben ez a

hibrid lett az elsõ. Erõs szára kiváló szilárd ságú,

közép magas, kellemes megjelenésû.

Az Agromag legnép sze rûbb hibridje, a szintén

korai Eric. Gyors száraz anyag-be épí tésû és vízle -

adású, õszi búza elé vethetõ. Egyre kedvel tebb a

korai kuko ri cákat választók körében. Szép, végig

ter mé ke nyült, egyforma csöveket hoz.

A Raven névre keresz telt jó termõ ké pes ségû

tavaszi zab fekete pely va szí nével és az azzal járó

kitûnõ beltartalommal egye dül álló a hazai piacon. 

Szója terén is beerõ sí tett az Agromag Kft., az

általuk termelt és érté ke sí tett szóják egytõl egyig

nagy termõ ké pes séggel és kiváló évjá rat biz ton ság -

gal rendel keznek. Az Ika hagyo má nyosan az egyik

legmeg bíz ha tóbb fajta az országban: jó év já rat ok -

ban kima gas lóan terem, gyen gébb évjá rat okban

pedig álta lában szem be tûnõ termés több letet ad a

legtöbb fajtához képest. Az Atlantic – bár kicsit

késõbbi, mint az Ika – mind a kísér le tekben, mind a

termesz tésben bizo nyí totta, hogy az egyik legna -

gyobb termõ ké pes ségû fajta Magyar or szágon. Új

fajtájuk a korai Lucija.

A rendez vé nyen hallot takat mérle gelve egy

biztos, idén is ömlik a vetõmag az Agromag háza

táján, s való színû a 2014-es év is a sikerrõl szól

majd.

Kalmár Nárcisz

A rendez vé nyen készült fotók
megte kint he tõek

a www.agraragazat.hu
 galé ri á jában.

Agromag – magban nagy


