
Kezdjünk egy kis visszatekintéssel! Az Agromag tulajdonosai 

korábban együtt dolgoztak a Gabonamag Alapanyagszapo-

rító Gazdasági Társaságnál. Nagyon érdekes dolog volt már 

a Gabonamagnak a megalakulása is. Erről a több mint 40 

éves történetről tudnál nekünk mesélni?

A Gabonamag már megalakult mielőtt én odakerültem, de 

a tevékenysége akkor kezdett el felpörögni, amikortól bele-

folytam a dolgokba. A szegedi Gabonatermesztési Kutatóin-

tézet olyan partnert keresett magának, aki nagymértékben 

felhasználná, sőt elő is állítaná az intézetben nemesített és 

honosított fajták vetőmagját. Így kötött szerződést a KSZE-

vel, a Kisalföldi Búzatermelési Rendszerrel és a KITE-vel. 

Majd a GKI – Pioneer kapcsolat révén a vetőmagigény any-

nyira megnőtt, sőt a GKI lehetőséget kapott a Pioneer alap-

anyagok előállítására is, hogy kellett egy cég, amely előállít-

ja és szétosztja az alapanyagot, valamint koordinálja, szakta-

náccsal látja el és ellenőrzi az F1 előállítást. Így született meg a Gabonamag. Ehhez a GKI a partnert a 

nádudvari Vörös Csillag Tsz-ben, illetve szakmailag az alá tartozó KITE-ben találta meg. A Gabonamag ala-

pítói között még több kukoricatermesztési rendszer is volt, de irányítását Nádudvar és Szeged végezte.

Hogyan emlékszel vissza, milyen muníciót kaptatok a Nádudvari Vörös Csillag Tsz-től, a KITE-től, és a 

Gabonakutatótól?

Nádudvar jelentette számunkra az anyagi biztonságot. Vezetőjének, Szabó Istvánnak rengeteget köszön-

het a magyar agrárium. Amiben látott fantáziát, jóváhagyta, azt politikailag már nem kezdte ki senki. Rá-

adásul hagyott minket dolgozni. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy amit elképzeltünk, hogy meg kell 

valósítani, azt meg is valósíthattuk. Azt, hogy eljuthattunk nyugatra, meglátogathattuk a Pioneer, majd más 

cégek üzemeit, vetőmagelőállításait, akár az Egyesült Államokban is, azt is Nádudvarnak köszönhetjük.  

A KITE a technológiai szakmai hátteret biztosította és partnerhálózatot adott. A kor legfejlettebb techno-

lógiáját tanultuk meg a KITE-től, és közvetítettük a többi vetőmagtermelő felé. A Gabonakutatóban pedig 

óriási tudás halmozódott fel a kukoricanövény ismerete kapcsán. Az egyébként is Európa-szinten jegyzett 

intézet jelentős sikereit megfejelve Magyarországra hozta a Pioneert, a világ első számú kukoricanemesítő 

intézetét. Németh János és csapata olyan betekintést és jogosultságot kapott a Pioneer anyagok szaporí-

tásába és közös nemesítésbe, mint sehol a világon. 

Kikre emlékszel vissza szívesen a gabonamagos időkből?

Legszorosabb együttműködésünk Németh Jánossal volt, aki a Gabonamag szellemi szülőatyja, a GKI ne-

mesítési osztályának vezetője, a Pioneer jobbkeze volt. Óriási koponya volt, mindent tudott a kukoricáról. 

Az emberekkel is nagyon jól tudott bánni. Közvetlen, lehengerlő stílusa volt. Pozitívan állt a Gabonamaghoz 

Szániel Imre, a GKI igazgatója és Magassy Dániel, a helyettese. Nádudvaron Búvár Géza és Suba István, a 

KITE igazgatóhelyettesei támogatták elképzeléseinket. Az alapanyagüzem építését Papp Mihály, a Vörös 

Csillag Tsz főépítésze irányította. Nagyon alaposan belefolyt a részletekbe, és jó üzemet épített. Az egész 

KITE apparátus nagyon segítőkész volt. Ennek volt egy személyes oka is. Korábban KITE-s voltam, így ami-
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kor bárkivel találkoztam Nádudvaron, közvetlenül tudtunk beszélgetni, információkat cserélni, ötletelni.  

A Pioneertól Mark Dicky-re emlékszem szívesen. Ő volt a szakmai kapcsolattartó a Pioneer és a GKI, illetve 

a Gabonamag között. Nem folyt bele a részletekbe, de rajta tartotta a szemét az összes előállításon. Ő 

szervezte meg az első amerikai utunkat, lehetővé tette, hogy megnyíljon előttünk a nyugati világ, és hogy 

közvetlenül megismerkedjünk a világ vezető vetőmagos cégével.

Mi jellemezte a Gabonamag működését?

Nagyfokú önállóságunk volt és nagyszerű háttér. Gyakorlatilag mindent meg tudtunk valósítani, ami szak-

mailag indokolt volt. Ember, kocsi, kilométer nem volt akadály. Amit kértünk, megkaptuk. Amit kért a ne-

mesítő, megcsináltuk. A GKI pl. jelezte, hogy kellene egy klimatizált raktár az alapanyagok tárolására, és 

hamarosan neki is kezdhettünk a kivitelezésnek. Nádudvar nagyon komoly anyagi támaszt jelentett. Önál-

lóságunkat az is jelezte, hogy a szegedi kalászosok mellett behoztuk a zágrábi búzákat Magyarországra, 

melyekkel pár évig komoly sikereket értünk el.

Hogyan és miért alakult meg az Agromag?

Olyan politikai és gazdasági helyzet volt a rendszerváltáskor, mely ösztönözte a gazdasági társaságok lét-

rejöttét. Így főállásunk mellett 

létrehoztuk az Agromagot, 

melyet jövedelemkiegészítés-

nek szántunk. Viszont nem 

sokkal később kiderült, hogy a 

Gabonamag lényege elveszni 

látszik, mivel a Pioneer önálló-

an bejött Magyarországra, és 

saját kezébe vette az alap-

anyag- előállítást. A Gabona-

mag megmaradhatott volna a 

Pioneer vetőmagszaporítójá-

nak, illetve a GKI alapanyag-

szaporítójának. Előzőre túlmé-

retezett volt az alkalmazotti 

létszám és alkalmatlan az üzem, utóbbi pedig nem képviselt jelentős volument. Az Agromag gárdája úgy 

döntött, hogy inkább együtt menjünk az ismeretlenbe, minthogy szétszéledjünk. Hittünk magunkban, ta-

pasztalatainkban és a kapcsolatainkban. Nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni, de azt tudtuk, hogy a Ga-

bonamag ennyi embert nem tud eltartani. És hogy valóban nem szóródtunk szét, abban nagy szerepe volt 

annak, hogy Kőnig Ferenc segítségével létrejött egy együttműködési megállapodás a Maisadour és az 

Agromag között.

Milyen stratégiai célok mentén épült fel az Agromag?

Eleinte próbáltunk mindennel foglalkozni, ami némi jövedelmet hozott. Az már elég hamar kirajzolódott, 

hogy saját fajtákkal akarunk foglalkozni. Eleinte egy-két külföldi cég hazai képviseletét szerettük volna meg-

szerezni, utána, ahogy jól ment a dolog, egyre komolyabban kezdtünk ezzel foglalkozni. Alaposan teszteltük 

a fajtákat mielőtt a hazai regisztrációs kísérletekbe bejelentettük volna, és egyre több céggel találtunk egy-

másra, egyre több növényfajban. A vetőmagot eleinte bérben termeltettük, de hamarosan cél lett, hogy 

saját vetőmagüzemmel rendelkezzünk. Miután ez is megvolt, nagy stratégiai célokat nem tűztünk ki magunk 

elé. Mindent megcsináltunk, amiben lehetőséget láttunk, egy időben nagy mennyiségben kereskedtünk és 

integráltunk, sok pénzt fordítva a finanszírozásra. Így vált stratégiai elemmé a több lábon állás koncepciója.
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Milyen eseményeket, eredményeket emelnél ki az Agromag történetéből?

Az első nagy esemény a Maisadour-szerződés aláírása volt. Egy nemcsak hozzánk képest óriási cég bízott 

bennünk annyira, hogy ideadta a fajtákat, és adott előállításokat. Ugyanígy, bizalmi alapon Hidashát (Ko-

vács János) és Mezőhegyes (Pasek Mária) termelt és feldolgozott nekünk vetőmagot, noha eleinte egy 

fillérünk nem volt. Elhitték azt, hogy komoly szerződések állnak mögöttünk, és ha eladtuk a vetőmagot, 

akkor ki fogjuk azt fizetni. És ez így is történt. Nagyon nagy dolog volt a Bungeval való kapcsolatunk. Volt 

olyan év, hogy a Bunge 5. legnagyobb árunapraforgó beszállítói voltunk. Ekkor még rengeteg napraforgó 

vetőmagot értékesítettünk. Kollár Lajossal olyan jó kapcsolatot alakítottunk ki, hogy amikor a Bungénak 

megjelentek a saját nemesítésű napraforgó hibridjei, akkor azok vetőmagelőállítását nekünk adta ide. Ez 

egy nagy lökés volt a napraforgóvetőmag-előállításra specializálódás terén. Ezután nagy területekkel be-

lépett a Syngenta a megrendelőink közé, és a velük való kapcsolat jelentős fejlesztéseket indukált.

Szakmailag mire vagy a legbüszkébb?

Az elmúlt harminc évben közel száz fajtát regisztráltattunk Magyarországon és külföldön, a kínálatunkban 

valaha megjelent fajták száma pedig közel van a kétszázhoz. Ehhez több ezer fajtajelöltet teszteltünk ko-

moly kísérletekben. Így a kínálatunk mindig kellően megalapozott, és egyelőre bírja a versenyt a nagyok-

kal. Büszke vagyok arra, hogy idehaza és a nemzetközi vetőmagos világban egyaránt elismert, tőkeerős, 

független céggé váltunk. Az egymilliós forgalom 3 milliárdossá nőtt, és stabilan működünk. Magyarország 

legpontosabban fizető cégei között tartanak minket nyilván. A tulajdonosok el tudták tisztességesen tarta-

ni családjukat, és taníttatni tudták gyerekeiket. Több mint száz embernek adunk munkát és megélhetést 

folyamatosan, nagyon sokaknak már 15-20 éve.

Milyen útravalót adnál a fiataloknak?

Ássák bele magukat alaposan egy szakma ismeretébe, és higgyenek abban, hogy azzal sokat el lehet érni. 

A lehetőségek ma bizonyos szempontból sokkal nagyobbak, mint a mi időnkben, mert az információk 

könnyebben elérhetők. Alakítsanak ki és ápolják emberi kapcsolataikat, mert sokkal jobb emberekkel dol-

gozni és kommunikálni, mint cégekkel vagy ügyfélszolgálatokkal.

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutatóintézet-

ben komoly búza- és kukoricanemesítés volt, 

ezen kívül termesztéstechnikai és ágazatökonó-

miai kísérletezés is folyt meglehetősen magas 

színvonalon. Kisebb jelentőségű növényfajok 

közül is sokkal foglalkoztak. Meghonosították 

Magyarországon a durumbúzát és komoly nap-

raforgónemesítésbe kezdtek. Szániel Imre sok 

olyan középkorú és fiatal kutatót vett fel, akik 

évtizedekig sikeres kutatásokat végeztek és kivá-

ló fajtákat, hibrideket nemesítettek. Komoly ag-

rotechnológiai kísérletezés folyt. Ebbe a gárdá-

ba került be Németh János, aki megalakította a 

kukoricanemesítési csapatot. A nemesítés tudo-

mányát, a vetőmag-előállítás minőségi fejlesz-

tését úgy tudta ötvözni a marketing munkával, 

hogy az a Gabonakutatónak és a magyar kuko-

ricavetőmag-ágazatnak egyaránt a javát szolgálta.
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Mátrai Pál Németh János kukoricanemesítővel  

egy Agromag rendezvényen


