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A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow az ország legnagyobb szántóföldi szakmai rendezvénye, mely idén visszatér
2017-es kiindulási helyszínére, a Fejér megyei Mezőfalvára.
Közel 50 hektáron száznál több kiállító várja itt a szakmai közönséget. A tavalyi őszi rendezvény után 2019-ben újra tavaszra szerveztük az eseményt, ezzel is új tematikát biztosítva.
A belépés ezúttal is ingyenes.
Mind 2017-ben, mind 2018-ban tízezernél többen látogattak
ki az eseményre, ami azért is nagy szám, mert nem családi, hanem szakmai rendezvényről van szó. A MEGFOSZ professzionális partnerünk a megvalósításban, a III. NAK Szántóföldi Napok
és AgrárgépShow–Mezőfalva most is az ország legszélesebb
körű álló- és mozgógépes szabadtéri kiállítása lesz. Ez a két nap
komplex tájékozódási pont a gazdálkodók számára, közvetlenül
szerezhetnek releváns információkat, melyek segítik őket a hatékonyságjavítást segítő döntések meghozatalában.
A rendezvényen a grandiózus gépbemutatók mellett aktuális
kérdésekkel kapcsolatos konferenciák, a legújabb nemesítési
és kutatási eredmények, köztük nagy és biztonságos termést
ígérő fajták, hibridek is várják az érdeklődőket. Továbbá a talaj
hatékony használatával is foglalkozunk, ahogy újdonságként
az erdőgazdálkodással is. Remélem, hogy – a számos kiállítóval közösen – idén is a tagjaink segítségére leszünk abban,
hogy megismerjék a versenyképes termelést támogató technológiákat. A magágyakat előkészítettük a területen, a kiállító
cégek pedig az elmúlt hónapokban, hetekben maguk gondozták a saját fajtáikat, a saját technológiáik szerint. Egyebek közt
lennel, borsóval, zabbal, őszi búzával, repcével is találkozhatnak a kilátogatók.
Két éve, 2017-ben nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor belekezdtünk az első NAK Szántóföldi Napok megszervezésébe –
de azóta bebizonyosodott, hogy igény van ilyen rendezvényre,
ezt számos visszajelzés és a résztvevő szakemberek magas
száma is igazolja.

Győrffy Balázs

elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A 2017-ben, új koncepció alapján útjára indított kezdeményezés sikeres volt, az évi egy alkalommal egy szabadtéri helyszínre koncentrált szakmai kiállítás az ország legnagyobb
agrárrendezvényévé vált.
A szándékot felismerték, a színvonalat elismerték a termelők,
a forgalmazók és a gyártók egyaránt, amit alátámaszt a NAK
Szántóföldi Napok és AgrárgépShow iránti élénk érdeklődés.
Idén az AgrárgépShow állógépes kiállítási területén – több
mint 9 200 m2-en - 55 kiállító gépes cég mutatja be a legújabb
technológiákat és gépes újdonságokat, amely gépeket a látogatóknak lehetőségük van demó pályán, működés közben is
megszemlélni.
A MEGFOSZ és a MEGOSZ tagjai - annak érdekében, hogy a gazdák a számukra legmegfelelőbb technológiájú gépet választhassák – naponta, délelőtt és délután, GépShow-n szemléltetnek 26-26 gépkapcsolatot. A GépShow keretében sor kerül
permetezési bemutatóra is, ahol – többek között - nemesítési,
kutatási eredményeket is a közönség elé tárnak.
A mikro- és demóparcellás fajtabemutatók mellett a nagyközönség idén precíziós gazdálkodás jelentőségét feltáró konferencián,
drónos, öntözéstechnikai programokon, beszállítók, kutatóintézetek, agrárképzéshez és -finanszírozáshoz kapcsolódó cégek
prezentációin vehet részt, továbbá agrár haszongépjárműveket
és inputosokat ismerhet meg.
Az ingyenesen látogatható rendezvényre a MEGFOSZ a saját
szervezésű Legyél Te is Mezőgépész! Országos Bajnokság egyik
fordulóját is elviszi, ahol a mezőgépész szakiskolások a szántóföldön, gyakorlati feladatok megoldásával mérhetik össze
tudásukat.
A bajnokságon épp úgy, mint a rendezvény összes színterén
az elsődleges cél az innováció, a technológiai újítások, az eredményesebb gazdálkodást segítő megoldások bemutatása és
átadása az agrárium szereplői, a gazdálkodó szakemberek számára.

Harsányi Zsolt
elnök
MEGFOSZ
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Agro.bio Hungary Kft.
Az AGRO.bio Hungary Kft. mikroparcellás bemutatóján kukoricán és napraforgón mutatjuk be a BacoFil Kukorica és
a BactoFil Napraforgó talajbaktérium-készítmények és a KITE Start Fl folyékony starter műtrágya együttes hatását.
www.agrobio.hu
Bentley Hungária Kft.
Villanypásztor tartozékok értékesítése, villanypásztor rendszerek telepítése, vadkár-elhárító kerítés építése,
gyümölcsösök védelme, vadasparkok bekerítése, szaktanácsadás több mint 15 év tapasztalattal.
Caussade Semences Hungary Kft.
Kukorica-, napraforgó-, repce-, cirokhibridek, lucerna, kalászos fajták széles, évről évre megújuló választékával
immár 10. éve szolgálja megelégedéssel a CAUSSADE SEMENCES a magyar mezőgazdaságot.
www.caussade-semences.hu
Csernozjom Kft.
A Csernozjom Kft. az AgroCares BV kizárólagos magyarországi partnere. Az AgroCares szkenner egy hordozható
eszköz, amellyel azonnali, helyszíni tápanyag-vizsgálat végezhető talajból és takarmányból. Az új tápanyag-vizsgálati rendszer magába foglalja a mérést és az eredmények értékelését is, ezzel segítve a gazdálkodók információ
alapú döntéshozását.
www.csernozjom.com
Gabonakutató Nonprofit Kft.
A Gabonakutató Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató intézmény – 95 éves élő hagyomány,
stabilitás, megbízhatóság. A kutatást, nemesítést, termelést, vetőmagüzemet és kereskedelmet egységes rendszerbe foglalva, hazai, jó vetőmagtermő körülmények között fejlesztik, állítják elő fajtáikat és hibridjeiket a magyar
gazdálkodóknak.
www.gabonakutato.hu
H2020 Nefertiti project
A NEFERTITI projektben 16 európai országból 32 partner vesz részt, a cél egy EU-szintű hálózat létrehozása,
melynek tagjai egymással együttműködő bemutató- és kísérleti gazdaságok (mintagazdaságok). A hálózat célja a
tudástranszfer, a résztvevők kölcsönös előnyös egymásra hatása és az innovációk hatékony bevezetése a mező
gazdasági szektorban.
www.nefertiti-h2020.eu
Horsch Maschinen GmbH
A legmodernebb talajművelés, vetés és növényvédelem egy kézből! Tőlük értéket, szaktudást és a legmodernebb
gépeket kapja pénzéért. Mezőgazdaság szenvedéllyel!
horsch.com
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Huminisz Kft.
A Huminisz Kft. magyar tulajdonú, szakmai alapon szerveződött gyártó és forgalmazó vállalkozás. A cég munkatársai 15 éves tapasztalattal rendelkeznek huminsavas termékek gyártása, fejlesztése és felhasználása terén.
A KONDISOL és SOLVITIS termékeket együtt alkalmazva szántóföldön átlagosan 3-4-szeres, kertészeti kultúrákban akár 10-szeres a megtérülés.
www.huminisz.hu, pais.istvan@huminisz.hu
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Impavidus Trade Zrt.
Az IMPAVIDUS természetes megoldásokat kínál állattenyésztőknek és növénytermesztőknek. Innovatív fejlesztésen alapuló hozamfokozó, folyékony és szilárd biostimulátor termékeink használatával nemcsak a naturális
termelési mutatók javulnak, hanem az elért nyereség is növekszik. Hatékony termésnövelő anyagok, talaj- és
növénykondicionálók, biotechnológiai megoldások hagyományos és biogazdálkodásban.
www.impavidus-trade.com
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Az MTA ATK évtizedek óta az ország meghatározó jelentőségű, mezőgazdasági kutatásokat végző intézménye.
A rendezvényen a 2018. évi Agrár Innovációs Díjjal elismert őszi búzafajtáik (Mv Nádor, Mv Nemere és Mv Ménrót)
mellett bemutatják az új Mv búzageneráció több képviselőjét, melyekben a kiváló termőképesség jó, vagy javító
malmi minőséggel párosul.
www.agrar.mta.hu
NEBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal harmadik alkalommal vesz részt a NAK Szántóföldi Napok rendezvényen. Idén 4000 négyzetméter területen 45 államilag elismert kisparcellás búzafajta kerül bemutatásra. A Mező
gazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság arculata a rendezvényen megjelenik, két bemutatósátorban kerül
sor az igazgatóság prezentációjára, játékos vetélkedők mellett.
www.nebih.gov.hu

Nutrikon Kft.- Plantaco Kft.
A Plantaco Kft. a mikrogranulált starter- és lombtrágyák elkötelezett híve, a Radistart termékek forgalmazója.
A rendezvényre látogatók a termékek gyártójával, a Nutrikon Kft.-vel és a cég legújabb termékfejlesztéseivel
ismerkedhetnek meg. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a gyár éltébe, és rendelkezésre állunk üzleti kérdésekben is.
www.nutrikon.hu – www.plantaco.com
Organic Humin Trade Zrt.
Ismerje meg a magyar kutatás-fejlesztésre épülő, huminsav koncentrátum alapú, vegyszermentes Humin Aqua®
rendszert! Az itthon és Európában is több ezer hektáron jelenlévő innovatív technológia alkalmazása egyszerű,
méhbarát, minimum 20%-os hozamnövekedést garantál kitűnő beltartalmi értékek mellett, úgy, hogy közben a
talajéletet is visszaállítja.
www.huminaqua.hu
Rapool Hungária Kft.
A RAPOOL rendelkezik a repcéről a legrégibb és legnagyobb tapasztalattal Európában. A RAPOOL-fajták és -hibridek
alapvetően változtatták meg és vitték előre a repcetermesztést. Kutatás, nemesítés, vetőmag-előállítás, csávázás
technológiai fejlesztése és vetőmag-forgalmazás – a RAPOOL mindent egy kézben tart. RAPOOL. A repce a hivatásunk.
SAATEN-UNION Hungária Kft.
A SAATEN-UNION Európa egyik vezető szántóföldi vetőmag-nemesítőjeként egyedülálló módon már négy kalászos fajban foglalkozik hibridnemesítéssel: a hibridbúza, hibridrozs és hibridárpa már elérhető, a hibridtritikáléval
pedig folynak a bevezetését megelőző kísérletek. A cég Európa egyik legszélesebb faj- és fajtakínálatát biztosítja.
Több termés. Nagyobb biztonság. Ez a SAATEN-UNION célja.
Vital-Feed Kft.
A VITAL-FEED Kft. a talaj-előkészítéstől a tömegtakarmány előállításáig kínál komplett rendszert. Termékeink:
mezoelem műtrágyák, takarmányfű vetőmagok, tejsavbaktériumok, silótakaró fóliák, silótömlők, takarmánytartósítás gépi szolgáltatás, folyékony takarmányok.
www.vitalfeed.hu

Látogasson el standunkhoz!
A mikroparcellás területen a 2-es stand







Új
hibridjeinkkel
Új repce hibridünkkel
Napraforgó technológiánk erejével
Az új kalászos fungicidünkkel, az

-val

csávázás nyújtotta előnyökkel

Szerezzen információt szolgáltatásainkról!
Contivo™

MIKROPARCELLÁS TERÜLET

Ismerkedjen meg
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Jöjjön el talajszelvényünkhöz!
Mintegy 25 méter hosszúságú talajszelvénnyel várjuk az érdeklődő gazdálkodókat. A szelvényben megtekinthetik a talajművelő
eszközök munkamélységét, hatásukat. Ezen túlmenően talajtani szakértők ismertetik, bemutatják a talajban lezajló folyamatokat,
esetleges agrotechnikai hibákat, kémhatásviszonyokat, melyek a talaj termőképességét, vízháztartását alapvetően meghatározzák,
befolyásolják.
A szelvény melletti kis sátorban konzultációs lehetőséget biztosítunk a talaj termőképességét megalapozó talajtulajdonságokról
(szervesanyag, kémhatás, szikesség, tömörödés, talajbiológia stb.) szakértők, kutatók részvételével. A konzultációkra csütörtökön
és pénteken 13-15 óra között nyílik lehetőség.
Továbbá talajmintáinak laboratórium felé történő leadásában, tápanyag-gazdálkodási tervének elkészítésében segít a NAK
Nonprofit Kft. Meglévő talajvizsgálati eredményeit szóban is kielemezzük. Amennyiben talajának mintáját elhozza, úgy helyszíni
talajvizsgálatra is lehetősége van, mely által gyors képet kaphat talajának tulajdonságairól.

MIKROPARCELLÁS TERÜLET

További talajjal kapcsolatos információkkal várjuk a május 24-én 10 órakor kezdődő „NAKAdémia – Hogy a földünk termő legyen”
című ingyenes szakmai rendezvényünkön a konferenciasátorban!
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
a NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK ÉS AGRÁRGÉPSHOW
rendezvény ideje alatt lehetőséget biztosít
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV készítés
és LABORATÓRIUMI TALAJVIZSGÁLAT
megrendelésére a helyszínen.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek:
• az érintett parcellák adatai
• a laboratóriumi vizsgálathoz pedig
a megfelelően vételezett talajminta

Keresse kollégáinkat a mikroparcellás fajtabemutató
területen, a talajszelvény melletti NAK-sátorban!

Kövessen minket!

MIKROPARCELLÁS TERÜLET
NÉBIH
A NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága (MGEI) idén Mezőfalván, a NAK Szántóföldi Napok rendezvényén számos programmal vesz részt.
Bemutatjuk a gazdálkodóknak – a GOSZ-VSZT-NAK posztregisztrációs kísérleti helyszíneinek egyikén – a NÉBIH által kivitelezett
szántóföldi növény-fajtakísérletek módszertanát. Az érdeklődő gazdálkodók őszi kalászos fajok fajtáinak bemutatásán keresztül
megismerhetik a kisparcellás kísérletek kivitelezését és azt, hogy hazai körülmények között milyen módszerrel kerülnek kiválasztásra a nagyszámú fajtajelölt közül a köztermesztés, a gazdálkodók számára legmegfelelőbb nagy termőképességű, betegségeknek
ellenálló, minőségi árualapot adó növényfajták. Őszi búzából a szemtermés mellett fontosabb beltartalmi értékek (nyersfehérje,
nedvessikér, alveográf paraméterek) kerülnek meghatározásra és publikálásra.
Az MGEI szakemberei a szántóföldi kísérletben közérthető módon mutatják be a termelőknek a régióban is jelentős területen ter
mesztett kalászos fajok fajtáit.
Május 23-24-én, a mezőfalvai NÉBIH-standon és szabad területen jelenik meg a szakterület igény esetén a kísérleti parcellák bemutatásával, gyakorlati tanácsokkal. A szakmai programon túl szórakoztató, interaktív módon szeretnénk megismertetni az érdeklődő
termelőkkel, látogatókkal a fajtaelismerési és vetőmag-minősítési tevékenységünket.
A NÉBIH MGEI a rendezvény keretei között adja át az újonnan állami elismerésben részesült szántóföldi fajták díszokiratát.

DEMÓPARCELLÁS TERÜLET
KITE növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató
Az elmúlt évtizedekben a KITE Zrt. a folyamatos fejlesztések eredményeképpen számos új termesztés-technológiai eljárást,
valamint eszközöket, fajtákat, hibrideket, növényvédő szereket vezetett be, amelyeket a mezőgazdasági termelők eredményesen használtak, vagy használnak ma is.
Az elmúlt években az intenzív fejlesztési tevékenység nem állt meg. A KITE legújabb eredményei a szántóföldi technológiai területen
kerülnek bemutatásra. Itt kukorica, gabona és repce komplex termesztéstechnológiáinak legújabb szemléletű megoldásai kerülnek
bemutatásra. Az inputanyagok és a műszaki eszközök közül is több újdonsággal találkozhatnak a látogatók. A látványos mozgógép-
bemutató és funkcionális szakmai tartalom mind részei a programnak.
A bemutatóterületen 2018. augusztus óta folynak technológiai műveletek. Ötfajta növény vetése történt meg (repce, őszi búza, őszi
árpa, kukorica, napraforgó). A KITE bemutatófelülete négy területre oszlik, melyeknek egyenként külön-külön mondanivalójuk van.
Ezek technológia szintű bemutatása a következő logika mentén történik.
I.
II.
III.
IV.

Víztakarékos repcetechnológiai bemutató és fajtasor
A kapásnövények precíziós termesztéstechnológiája
Gabonatermesztési technológia I. – növénytáplálás, növényvédelem
Gabonatermesztési technológia II. – vetés

A bemutató magában foglalja a termesztési módhoz, termőhelyi adottságokhoz igazodó hibridajánlatot, az eredményes növénytermesztéshez szükséges növénytáplálási javaslatot, növényvédelmi iránymutatást, valamint a XXI. század precíziós technológiájára
épülő műszaki hátteret, mellyel mind a kis, mind a középgazdasági szinten eredményes, belátható távon megtérülő gazdálkodás
valósítható meg.
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NAK

BIZTOSÍTÁSOK

MÉG NEM KÉSŐ
BIZTOSÍTÁST KÖTNI!
RÁADÁSUL EGY PIPÁVAL AZ EGYSÉGES KÉRELEM FELÜLETÉN
AKÁR 65% BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁSHOZ IS JUTHAT!

HOGYAN CSINÁLJA?
JELÖLJE AZ EGYSÉGES KÉRELEMBEN, HOGY BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYEL
Az Egységes Kérelem felületén kipipálva a megfelelő jelölő négyzetet Ön jogosulttá válik
akár 65% utólagos díjtámogatásra a megfelelő növénybiztosítások megfizetett díjai után.
Semmiképpen nem veszíthet, téves jelölés esetén sem sújtja semmiféle szankció! A bizto
sítást az EK kitöltése után is megkötheti.
SEGÍTÜNK, AHOL TUDUNK
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden lehető eszközzel segíti a tagjait munkájukban.
Akár a bevallásban van szüksége segítségre, akár gazdálkodási kérdésben fordulna hozzánk,
falugazdásza örömmel áll rendelkezésre. Ráadásul az időjárás okozta károk megelőzésén
2012 óta dolgozunk, így jött létre a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR),
amely tavaly kiegészült a NAK által üzemeltetett Jégkármérséklő Rendszerrel.
VELÜNK KÖSSE MEG TERMÉNYBIZTOSÍTÁSÁT – MEGDŐLÉS FEDEZETTEL IS!
A NAK Biztosításközvetítő Kft. munkatársai egyedi, személyre szabott biztosításokkal se
gítenek Önnek, és együttműködve egy tradicionális magyarországi mezőgazdasági bizto
sító társasággal a szokásos biztosítói feltételeket kiegészítő, megdőlés miatti betakarítási
többletköltségre is tudnak fedezetet biztosítani. A részletekért keresse falugazdászainkat!

További információkat a www.nak.hu oldalon talál,
vagy keresse ügyfélszolgálatunkat
(ugyfelszolgalat@nak.hu, 06 80 900 365)
illetve az Ön falugazdászát.

Kövessen minket!

Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1138 Budapest, Tomori utca 34.
Tel +36 1 335 2100

Arysta LifeScience is now part of UPL,
creating a new leader in global agriculture
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KIÁLLÍTÁSI TERÜLET
Agrárközösség Kft.
Magyarország piacvezető mezőgazdasági tanácsadója! Mezőgazdasági vállalkozók szakmai támogatása 9 területen, több mint 40 szakemberrel. Könyvelés, adószakértés / Pályázatírás, projektmenedzsment / Mezőgazdasági
szaktanácsadás / Gazdasági adminisztráció / Agrárfinanszírozás, biztosítás / Növényvédelmi szaktanácsadás /
Jog / Szakmai rendezvények.
www.agrarkozosseg.hu
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.
Jelentkezzen kiállítónak Magyarország legnagyobb agrárgazdasági seregszemléjére, a 79. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásárra (OMÉK) az Agrármarketing Centrum standján. A 2019. szeptember 26-29. között a
HUNGEXPO területén megrendezendő esemény középpontjában a professzionalitás, a nemzetköziség, az élelmiszeripar valamint az élelmiszer- és agrárinnovációk lesznek.
AgroPilot Kft.
Az AgroPilot Kft látja el a TOPCON márka mezőgazdasági vonalának kizárólagos hazai importőri szerepét. Gépfüggetlen precíziós eszközforgalmazóként elsősorban meglévő gépparkokat igyekszünk alkalmassá tenni az
elérhető legfejlettebb technológiák biztosította előnyökhöz. Specialista szakembereink országszerte vállalják a
márkához tartozó vezérlési megoldások telepítését illetve szervizelését.
www.agropilot.hu
Agrova Kft.
A Phylazonit Technológia célja a talaj szerkezetének javítása, a tápanyagfelvétel hatékonyságának fokozása és
a növény ellenálló-képességének növelése, ami több lépésben, több készítménnyel valósul meg. Termékeink
hatékonyságának fontos eszköze a megfelelő kijuttatás és agrotechnika, amely a technológia szerves részét
képezi (Phyller kijuttató + Temposensor Basic).
www.phylazonit.hu
Agrováció Kft.
Az Agrováció Kft. egy internetes kereskedelmi modellben működő, termésnövelő anyagok forgalmazásával foglalkozó vállalkozás. Webáruházat működtetünk, mely eltér a nagykereskedelmi modelltől, így a vásárló közvetlen
tőlünk vásárol jó árú, jó minőségű termékeket. A standon az érdeklődők betekintést nyerhetnek a cég működésébe és megismerkedhetnek termékeinkkel egy hideg üdítő társaságában.
www.agrovacio.hu
Alfaseed Kft.
Az Alfaseed Kft. Európa egyik meghatározó ciroknemesítője és vetőmag-ellátója. Fő tevékenysége a vetőmagtermelés, -termeltetés, vetőmag nagy- és kiskereskedelem mellett olyan új fajták és hibridek előállítása, melyek
mind agronómiai, mind beltartalmi tulajdonságaikban magas hozzáadott értéket képviselnek.
www.alfaseed.hu

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

Alpha-Vet Kft.
Állatgyógyszerek és eledelek gyártásában, kereskedelmében, valamint az agráriumot ellátó állattenyésztési
eszközök és inputanyagok forgalmazásában az Alpha-Vet a hazai agrobusiness egyik meghatározó szereplője.
Kiemelten képviseltetjük magunkat a piacon generikus állatgyógyszereinkkel, takarmány- és növény tápanyag-
kiegészítő termékeinkkel, komplex levéltrágyákkal.
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Bayer Hungária Kft. Crop Science
A Bayer Crop Science üzletága innovatív gyomirtó szerek, gombaölő szerek és rovarölő szerek, valamint csávázószerek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Képviselőink a mezőgazdasági termelőkkel közvetlen
kapcsolatot tartva segítik a felelősségteljes növényvédő szer felhasználást. A teljes körű megoldások biztosítása
érdekében egyre több szolgáltatással bővítjük kínálatunkat.
www.bayer.co.hu www.agro.bayer.co.hu
Boehlerit Hungária Kft.
Az osztrák keményfém-specialista Boehlerit bemutat egy új innovációt a talajművelés területén. A keményfémbetétes kultivátorkapa után bemutatjuk az új fejlesztésű, keményfémmel ellátott lúdtalpkapát. A gazdaságos
hatékonyság, a maximális termelékenység és az élettartam legalább ötszörösre növelésével a Boehlerit új utat
mutat a talajművelésben. Látogasson el standunkra és győződjön meg újdonságainkról!
www.boehlerit.com

Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.
Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft. az erdő-, mező- és vadgazdák megbízható partnere 1991 óta.
Tevékenységeink: profi villanypásztor és tartozékok, csúcsminőségű csúszásmentes Tornado vadháló, klasszikus
csomóval Torpedo Flex vadháló, elektromos és mechanikus kerítések tervezése, kivitelezése, akácoszlop-kérgezés.
Corteva Agriscience™
A Corteva Agriscience™ világszinten élen jár a nemesítésben és az innovatív növényvédelmi megoldások fejlesztésében. Magyarországon a vetőmag-kínálat a kukorica, a napraforgó és a repce esetében is 3-3 új Pioneer
hibriddel bővül, a növényvédelemben a Belkar új repce gyomirtó szer és napraforgóban új parlagfű elleni megoldásként kerül bevezetésre 2019-ben.
Damisol Kft.
DAMISOL – Prémiumkategóriás környezetbarát levéltrágya-család – Magas hatóanyag-tartalom – Azonnali
hatás – Kedvező árak! DAMISOL = Minőség, megbízhatóság. DAMISOL Kft. Albertisa.
e-mail: damisolkft@gmail.com, damisol@t-online.hu
www.damisol.hu
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság célja az Észak-Alföldi régió élelmiszergazdaságának
fejlesztése. Három eltérő agroökológiai térségben (Hajdúság, Nyírség, Nagykunság) sokrétű agrárágazati kutató-
fejlesztő (biotechnológiai és állattenyésztési kutatások, növénynemesítés), innovációs illetve oktatási tevékenységet lát el.
www.portal.agr.unideb.hu
Drone Agro Kft.
A Drone Agro Kft. a DJI vezető kereskedelmi és civil dróngyártó vállalat által gyártott, DJI Agras típusú permetező
drónok hivatalos importőre és disztribútora. Partnereink számára biztosítjuk a szervizszolgáltatást és a pilótaképzést.
EuroChem Agro Hungary Kft.
Az EuroChem a világ három olyan műtrágyagyártójának egyike, amely mindhárom elsődleges tápelem alapanyagával rendelkezik – tevékenysége a bányászattól a műtrágyák gyártásáig, logisztikájáig és értékesítéséig terjed.
Tápanyag-utánpótlási megoldások széles kínálatát biztosítja a mono műtrágyáktól az összetett termékeken át
a stabilizált műtrágyákig.
www.eurochemagro.hu
FA-PIAC Magánerdészeti Kft.
A FA-PIAC Magánerdészeti Kft. fő tevékenysége magán tulajdonú erdők szakirányítása, pályázatkezelés, termő
hely-feltárás és erdőtelepítések tervezése, ipari célú fás szárú ültetvények tervezése, erdő-igénybevételi és egyéb
hatósági ügyek intézése, erdészeti határmérés, földmérés, erdészeti-vadászati szaktanácsadás, faanyag-kereskedelem, birtok-menedzsment.
www.fapiac.com

Groupama Biztosító
A Groupama Biztosító számára Magyarországon is kiemelt fontosságú az agrárium, évről évre egyre magasabb
színvonalú szolgáltatásokkal igyekszünk a gazdálkodók rendelkezésére állni. A több mint százéves múltra vissza
tekintő anyavállalatunk életében is meghatározó a mezőgazdaság, hiszen éppen a mezőgazdasági károk és tűzkockázatok elleni védekezésül alapították a biztosítótársaságot. Ez a terület így mindig is fontos részét képezte
stratégiánknak és termékportfóliónknak, társaságunk logója a stilizált szántófölddel a mai napig is viseli ennek
jegyeit.
Hungaroplant Kft.
A Hungaroplant Kft. a Silvanussal együttműködve az elmúlt 15 évben komoly erőforrásokat fordított gyors és
egyenes növésű akácfajták nemesítésére. Az elért eredmények lehetővé tették az akác ipari célú, tág hálózatú,
ültetvényszerű termesztéstechnológiájának kidolgozását, kiemelkedő hozam és faminőség mellett, fele annyi
vágásforduló alatt.
www.silvanusforestry.com

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

FarmFacts Hungary Kft.
A FarmFacts Hungary Kft. mezőgazdasági szoftverek fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik. Fő terméke a
Next Farming Office (AO Agrár-Office) programcsomag, mely a növénytermesztéssel kapcsolatos adatok rögzítésén túl olyan precíziós gazdálkodási modult is tartalmaz, mely a legtöbb monitortípust támogatja. A kiállításon
a Next Farming Greenseeker ISOBUS rendszerű N-szenzort is bemutatjuk.
www.nextfarming.hu
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Hungaroring Off Road Centrum
A Hungaroring belsejében található 30 hektárnyi vadregényes erdős területen került kialakításra az Off-Road
Centrum. 20 km-es erdei úthálózata természetes akadályokkal tűzdelt.
Szolgáltatások: off-road tréningek, 9 akadályból álló épített off-road tanpálya, különböző nehézségi fokozatú
erdei úthálózat, különleges csapatépítő programok.
www.terepenvezetek.hu
Ivanics Csoport
Ivanics Kft. több mint 30 éve az ügyfelekért. Ford, Hyundai és Volvo gépkocsik, Kawasaki, Indian és Yamaha
motorkerékpárok értékesítése és márkaszervize; márkafüggetlen autós és motoros műszaki vizsgáztatás;
karambolos szervizelés teljes körű biztosítási ügyintézéssel; használt autó és motor beszámítás, értékesítés;
alkatrész- és tartozékértékesítés.
www.ivanics.hu
Ivanics Motor Kft.
www.ivanics.hu
Kawasaki MULE PRO-MX – A kemény munkához erősre építettük
Vontatható tömeg 680 kg, erős első és hátsó tárcsafékek, 25”-es gumik és 12”-es felnik, 700 cm3-es egyhengeres motor kiemelkedő nyomatékkal, első és hátsó dupla-lengőkaros felfüggesztés, „pont jó” méret: 2795 mm
hosszú és 1525 mm széles, 2005 mm tengelytáv, acél lökhárító és gyémántlemezes rakományágy.
K-Prec Kft.
Professzionális precíziós szaktanácsadás komplex rendszerben. Átfogó szolgáltatás a talajmintavételtől a helyspecifikus kijuttatásokig, a tápanyag-gazdálkodásra, vetésre illetve növényvédelemre kiterjedően. Precíziós
technológiák, kísérletek tervezése és menedzselése, valamint az eredmények kiértékelése.
www.k-prec.hu
KWS Magyarország Kft.
A KWS csoport egy független, hosszú hagyományokra visszatekinthető családi tulajdonban lévő vállalkozás,
amely már több mint 160 éve foglalkozik vetőmag-nemesítéssel. A KWS Magyarország Kft. leányvállalat 1999
óta van jelen, mára már a magyarországi vetőmagpiac meghatározó résztvevőjévé vált. A KWS minden jelentősebb növénykultúrában képviselteti magát a piacon: kukorica, repce, napraforgó, cirok.
www.kws.hu
LIMAGRAIN CE SE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
A repcenemesítésünk eredményességét az biztosítja, hogy a sikeres hibridgenerációk és a széles körű kutatási
eredmények felhasználásával új innovatív hibrideket hozunk létre. Az újabb generációs repcehibridjeink az elődökre építve tartalmaznak új, a termésnövelést és termésbiztonságot szolgáló tulajdonságokat. A termőképesség
növelése, a termésbiztonság fokozása és a minőség javítása a célunk!
www.lgseeds.hu

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület
Az egyesület célja a szója- és fehérjenövény-termesztés fejlesztése, a szója- és fehérjenövény-kereskedelem, a
szója- és fehérjenövény-feldolgozás szakmai, gazdasági érdekfeltárása, érdekképviselete, érdekvédelme, érdek
egyeztetése, nemzetközi szakmai kapcsolatok megteremtése. Szakmai információk összegyűjtése a fehérje
növények szakterületéről, továbbadása a tagoknak, az ismeretátadás folyamatának segítése.
www.magyarszoja.hu
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MAÏSADOUR Hungária Kft.
A MAS SEEDS, a MAÏSADOUR Szövetkezeti Csoport leányvállalata, a szántóföldi növények nemesítésének, előállításának és forgalmazójának specialistája. A MAS SEEDS egyike a fő KUKORICA és NAPRAFORGÓ vetőmag-
cégeknek Európában. Ezen kívül a REPCE és LUCERNA is fontos növényünk. A cég 2.5 millió vetőmag zsákot
képvisel, és az árbevétele 140 millió €.
www.maisadour-semences.fr/hu; www.masseeds.hu
Mobilchem Kft.
A Mobilchem Kft. által forgalmazott termékeket az innováció és a megbízhatóság jellemzi. Kínálatunkból: kiváló
minőségű zsírok, olajok (ipari felhasználásra is), technikai spray (ipari és élelmiszeripari felhasználásra is), munka
védelmi és munkaruházati termékek, ragasztástechnikai eszközök, tisztítószerek, kertészeti, kézi szerszámok,
autóápolás.
www.mobilchem.hu

OFF ROAD CENTRUM

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
A Takarék Csoport Magyarország egyik legnagyobb pénzügyi csoportja. Jól ismerjük a megyék, kis és nagy települések speciális igényeit. Élen járunk a mezőgazdaságban működő vállalatok finanszírozásában. Jelenleg 28 ezer
agrárügyfélnek vezetünk számlát, 18 ezer hitelszerződést kezelünk és több mint 10 ezer gazdának nyújtunk finanszírozást. A szakértelem mellett hiszünk a személyes kapcsolat fontosságában.
www.takarekcsoport.hu
Natur Agro Hungária Kft.
A Natur Agro Kft. már 17 éve áll a hazai gazdák és a talajok, növények célzott tápanyag-utánpótlásának szolgálatában. A cég mikrobiológiai talaj- és állománykezelő termékek fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik.
Talajoltók, biostimulátorok és lombtrágyák szerepelnek termékpalettájukon.
NRG CAR Kft.
Cégünk, az NRG CAR Kft. a környezettudatosság jegyében szolgálja ki ügyfeleit, a legkisebb s zemélyszállítási
feladatoktól a legnagyobb ipari teherszállításokig. Elektromos járműpalettánkat mindig az ügyféligényeknek
megfelelően, a felmerülő igényekhez igazítjuk. A személyszállítástól kezdve a kisáru-, eszköz- illetve a nagyobb
ipari teherszállításig vagy vontatási igényekig mindenre van megoldásunk. Beszállítóink megbízható minőségű
alkatrészekkel és több évtizedes – az elektromos járműgyártás területén szerzett – tapasztalattal rendelkeznek.
Praktika Tűzvédelmi Kft.
Cégünk több mint 40 éve, a kezdetektől foglalkozik tűzvédelemmel; tűzoltó készülékek és szervizalkatrészek
forgalmazásával, karbantartással, javítással, száraz felszálló-vezetékek kiépítésével, karbantartásával, átalakításával, tűzi víz tározó munkálatokkal valamint létesítéssel is.
Tűzgátló ajtók beépítése, javítása karbantartása. A munkavédelmi felszereléseink köre folyamatosan bővül, speciális igényekkel kapcsolatban is fogadunk megkereséseket. Az idei év elején megvásároltuk az Evident után
világító táblákat gyártó céget, üzemet, így szolgáltatásaink köre bővült.
RWA
Az RWA Magyarország Kft. a Raiffeisen Ware Austria AG 100%-os tulajdonú leányvállalata. A hazai mezőgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő, országos lefedettségű integrátora. 1995 óta szakmailag kompetens input
tanácsadóként és megbízható szállítóként van a piacon. A magyar mezőgazdaság kis-, közép- és nagytermelőit,
vállalkozásait szolgálja ki.
www.rwa.hu
Sárosd Kapa Kupa Kapálógép Motorsport Egyesület
Világrekordra készülnek az V. Sárosd Kapa-Kupa szervezői, a kísérlet megvalósítását a Guinness World Record
központja is jóváhagyta! Az izgalmas versenyek valamint a szakmai kiállítók újdonságai mellett egy hatalmas
kapálógépes felvonulásnak is részesei lehetnek a kilátogatók! Mindenkit szeretettel várunk augusztus 31-én
Sárosdon, Magyarország legnagyobb kapálógépes versenyén!
kapakupa.hu

UPL OpenAg
ProNutiva program – A UPL exkluzív integrált termesztéstechnológiai programja, amely ötvözi a biológiai megoldásokat és a hagyományos növényvédelmet a maximális terméspotenciál kiaknázása érdekében. UPL – Arysta
LifeScience is now part of UPL, creating a new leader in global agriculture.
www.arystalifescience.hu
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
A VADEX Mezőföldi Zrt. tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás teljes vertikumát felöleli, melyet a hagyományos erdőgazdasági feladatok mellett vállalkozási tevékenységeik, a vadfeldolgozás, a vadvédelmi kerítés és
parképítés, STIHL gépek és vadászbolti termékek forgalmazása, az Erdei Delikátesz üzlethálózat működtetése,
valamint a közjóléti és turisztikai üzletág tesz teljessé.
www.vadex.hu
Volkswagen Haszongépjárművek
Volkswagen Amarok – V6, 3000 ccm, 256 Lóerő, 580 Nm nyomaték! Próbálja ki Ön is a Szántóföldi Napok alkalmával a kategória csúcsát jelentő Volkswagen Amarok Pick Up-ot! Várjuk a rendezvény Off Road pályáján!
www.vwh.hu

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

Unicomp Kft.
GrainPatrol, vezeték nélküli online terménymonitorozó rendszer. A GrainPatrol egy vezeték nélküli terménymonitorozó rendszer, amely alkalmas a síktárolóban és silóban betárolt terményben a hőmérséklet és a páratartalom mérésére. A rendszer a mért értékeket vezeték nélkül továbbítja, az adatokat tárolja, illetve online lehetővé
teszi a felhasználó számára, hogy az eltárolt adatokat megjelenítse.
www.unicomp.hu
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Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel. Az Európai Bizottság
és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban
szereplő információk esetleges felhasználását illetően.
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AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY

MODUL TREND KFT.

1068 Budapest, Benczúr u. 43.
Telefon: 06 209 490-327 mail7@babilon7.hu
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TRADÍCIÓ. INNOVÁCIÓ.
EGYÜTTMŰKÖDÉS.
KOMPLEX PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

+36 80 333 770
16

mkb.hu/agrar | eszkozlinzing.hu

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről kérjük, tájékozódjon a fenti elérhetőségeinken vagy bankfiókjainkban.

MINŐSÉGI
AGRÁRKÉPZÉSEK –
A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT.
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NONPROFIT

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
+36 1 803 6230

Kövessen minket!

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.

GÉPBEÁLLÍTÁSI
TERÜLET

RENDEZVÉNYTÉRKÉP

LEN FAJTABEMUTATÓ

DEMÓPARCELLA

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK
MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 13 PONTJA
1. A Látogatók a kiállításra belépve elfogadják, hogy a munka- és balesetvédelmi előírások és utasítások be nem tartásából származó balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért a Rendezőket felelősség nem terheli! A Résztvevők visszavonhatatlanul lemondanak a Rendezőkkel
szembeni, fent jelzett irányú kártérítési követeléseikről.
2. A Rendező a látogatókat a kihelyezett információs táblákon túl, a kiállítás helyszínén üzemeltetett LED falon és hangosbemondón keresztül
is tájékoztatja a balesetvédelmi szabályokról.
3. A gépek megközelítése, megtekintése, a géprészek érintése saját felelősségre történik! Álló, és mozgó gépekre felmászni szigorúan tilos!
4. A mozgógépshown a gépcsoportok indulását a Rendező egyértelmű figyelmeztetéssel jelzi. A mozgó gépeken csak a kezelő, és a Rendezőkkel
egyeztetett személy tartózkodhat az erre vonatkozó biztonsági előírások fokozott és saját felelősségű betartása mellett!
5. A gépek kordonnal jelölt körzetén belül és munkasávjában tartózkodni szigorúan tilos!
6. A rendezvényen a kiskorúak csak szülői felügyelettel és felelősséggel tartózkodhatnak!
7. A rendezvényen dohányozni csak a Rendező által kijelölt helyen szabad!
8. Az előírásokat megszegő és/vagy ittas személyek a Rendező felszólítására kötelesek elhagyni a helyszínt!
9. A Rendezvényen tudatmódosító szerek árusítása, és/vagy fogyasztása tilos!
10. A Rendezvény ideje alatt felmerülő problémák megoldásában minden esetben a Rendező kérése, utasítása a mérvadó; ezeket a Látogatóknak
be kell tartani!
11. Ne feledjük! A balesetek nem önmaguktól történnek, de megelőzhetőek! Mi emberek okozzuk azokat! Vigyázzunk magunkra és embertársainkra!
12. Közérdekű bejelentések a Regisztrációnál tehetőek!
13. Drónt csak a Rendezők engedélyével, előre egyeztetett időpontban és területen szabad használni!
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Tisztelettel: Rendezők
+ 36 70 528 56 82

MIKR
FAJT

D

M

ERDŐSOR

ROPARCELLÁS
TABEMUTATÓ

GASZTRO- KIÁLLÍTÁS
FALU

DEMÓPÁLYA

PARKOLÓ

ÁLLÓGÉPES
KIÁLLÍTÁS

MEGFOSZ GÉPSHOW

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény)
nyilvános tömegrendezvény, amelyről mind a Főszervező mind a sajtó képviselői fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítenek, és a tömegfelvételeket a Rendezvényről történő tájékoztatás céljából a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint a felvételeken rögzített személyek hozzájárulásának hiányában is felhasználhatják. A Látogatók a rendezvény tömegrendezvény jellegét és a felvételkészítés
és felhasználás ezen módját tudomásul veszik. Látogató a Rendezvényre történő belépéssel továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvény egyes
programpontjainál a Főszervező róla vagy nem cselekvőképes hozzátartozójáról fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítsen, és ezt a felvételt
a programpont későbbi bemutatása céljából felhasználja.
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PROGRAMOK
CSÜTÖRTÖK
9:00		
09:30 – 11:00
11:30 – 12:00
13:00 – 14:00
13.45 – 15.30
		
14:00 – 15:30
16:00 – 17:00
17:00 		

Kapunyitás
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
Ünnepélyes megnyitó
KITE precíziós növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató
Erdészeti szakmai konferencia: A magántulajdonú erdők földhasználati viszonyai;
az erdészeti szakirányítási rendszer tervezett szabályozása
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
Agrofotó 2019 díjátadó ünnepség
Kiállítás zárása

PÉNTEK
9:00 		
9:30 – 10:30
10.00 – 12.30
		
10:00 – 13:30
10:30 – 12:00
10:45 – 11:30
		
11:30 – 17:00
12:00 – 13:00
		
13:00 – 14:00
13:30
		
14:00 – 15:30
17:00 		

Kapunyitás
NÉBIH államilag elismert fajták díszokirat átadó ünnepsége
Erdészeti szakmai konferencia: Erdőtelepítések, fás szárú ültetvények,
fásítások és az agrárerdészet szerepe a termőföldek racionális hasznosításában
NAKAdémia – Fókuszban a talaj
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
Technikai és technológiai változások a gabonatermesztésben – PREGA –
precíziós gazdálkodói kerekasztal
Szakmai konferenciák
Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság mezőfalvai tavaszi fordulójának
gyakorlati döntője az AXIÁL demópályán
KITE precíziós növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató
Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság mezőfalvai tavaszi fordulójának
eredményhirdetése az AXIÁL demópályán
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow
Kiállítás zárása

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A KIÁLLÍTÁS MINDKÉT NAPJÁN:
Mikroparcellás fajtabemutató
Európai Friss Kalandok stand
Autós tesztvezetés
Gasztrofalu, kézműves termékek
(A programváltozás jogát fenntartjuk.)
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KONFERENCIASÁTOR

NAKAdémia – Fókuszban a talaj

PÉNTEK
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.25
10.25 – 10.55
		
10.55 – 11.10
11.10 – 11.25

Regisztráció
Megnyitó
A precíz talajmintavétel – Dr. Vona Márton, Csernozjom Kft.
A talajtulajdonságok hatása a tápanyagok hasznosulására –
Pirkó Béla, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet
Átgondolt növénytáplálás - Péntek Csaba, IKR Agrár Kft.
Precíziósan is csak precízen – Dr. Pecze Zsuzsanna, IKR Agrár Kft.

11.25 – 11.50

Kávészünet

11.50 – 12.15
		
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
		
12.45 – 13.00
13.00 – 13.30

Növény igényéhez pozícionált starter- és fejtrágyázási megoldások –
Mészáros Gábor, KITE Zrt.
Az ásványi anyagok szerepe a talajjavításban – Dr. Tamás András, Colas Északkő Kft.
A megfelelő hatóanyag-választás jelentősége a talaj kémhatás
optimalizálásában – Carmeuse Hungaria Kft.
Talajjavítás a gyakorlatban - Szabó Szilárd, Agro AIM Hungary Kft.
Kérdések
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ERDŐSOR
MÁJUS 23. (CSÜTÖRTÖK):
9.45 – 12.30
		

Terepi gépbemutató és faültetvény bemutató a VADEX Mezőföldi Zrt. területén
(Sárosd 3B erdőrészlet és környéke)

A terepi bemutatóra az érdeklődőket a kiállítás központi parkolójának bejáratától 9.30 órakor induló busz szállítja oda és vissza. A helyszínre
egyénileg is el lehet jutni, illetve a programokhoz ilyen módon később is lehet csatlakozni. A bemutató helyszínének pontos adatai: Sárosdi Erdőgondnokság régi műhelyépülete mellett kialakított parkoló, Sárosd, Erdősor (GPS koordináták: 47°02’50.5”N 18°38’47.7”E)

Terepi bemutatón bemutatott gépek:
• Tuskófúrás (Rotor-S 1200), Solti nehéztárcsa, avagy a teljes talajelőkészítés lehetőségei
• FAE erdészeti zúzó felhasználási lehetőségei erdőfelújításokban, befejezett ápolásokban, szántó, rét, legelő
művelési ág helyreállítása
• Hengeresfa-ültetvény telepítésével kapcsolatos tapasztalatok, pályázati lehetőségek
• Innovatív STIHL-eszközök felhasználása ápolásokban (STIHL multimotor)
• Heizohack 14800 KL nagyteljesítményű darálógép
• Keskeny nyomtávú gépi ápolás Antonio Carraro SRX10400 traktorral és Dragone erdészeti mulcsozóval
13.45 – 15.30
		
		
		

Szakmai konferencia: A magántulajdonú erdők földhasználati viszonyai,
valamint ehhez kapcsolódóan az erdészeti szakirányítási rendszer tervezett szabályozása
Előadók: AM Erdészeti Főosztály, Jogalkotási Főosztály munkatársai
Helyszín: Kiállítási terület – Erdősor konferenciasátor

MÁJUS 24. (PÉNTEK):
10.00 – 12.30
		
		

Szakmai konferencia: Erdőtelepítések, fás szárú ültetvények,
fásítások és az agrárerdészet szerepe a termőföldek racionális hasznosításában
Helyszín: Kiállítási terület – Erdősor konferenciasátor

Előadások:
10.00 – 10.20
		
		

Erdőtelepítések, fásítások Magyarországon a múltban és a jövőben /
a készülő Kaán Károly erdőtelepítési és fásítási program előzetes bemutatása/
Előadó: NAIK ERTI, AM Földügyekért Felelős Államtitkárság munkatársai

10.20 – 11.20
		

Erdőtelepítési, fásítási, agrárerdészeti módszerek, illetve azok jövedelmezőségi kérdései
Előadó: NAIK ERTI, NAIK AKI munkatársai

11.20 – 11.40
		

Erdőtelepítések, fásítások hatásai a termőterületek vízgazdálkodási viszonyaira
Előadó: NAIK ÖVKI munkatársa

11.40 – 12.00
		
		

Új erdőtelepítések, fásítások szerepe a vadállomány élőhelyének fejlesztésében,
valamint a telepítések vadkárkockázatai
Előadó: AM Vadgazdálkodási Főosztály munkatársa

12.00 – 12.20
		

Erdőtelepítések, fásítások támogatási lehetőségeinek várható alakulása
Előadó: AM EMVA Stratégiai Főosztály munkatársa

12.20 – 12.30 Gazdálkodók erdőtelepítési és fásítási hajlandósága,
		
az erdőtelepítések és fásítások szakmai és támogatási adminisztrációjával kapcsolatos
		gyakorlati tapasztalatok
		
Előadó: Tátrai Gábor, FA-PIAC Kft.
13.45 – 15.00
		
		
22

Terepi bemutató helyi magán erdőtelepítő erdejében (Mezőfalva 49 erdőtag)
A terepi bemutatóra az érdeklődőket a kiállítás központi parkolójának bejáratától 13.30 órakor
induló busz szállítja oda és vissza.
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Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók 		

24.

Kverneland Group Hungária Kft.

Országos Szövetsége

25.

MGA Tanácsadó Kft.

2.

Penda Kft.

26.

KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.

3.

AGRO-TIPP No.1. Kft.

27.

Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft.

4.

Dorker Kft.

28.

Agri Szerviz Kft.

5.

Agió Kft.

29.

Lakkos Kft.

6.

Belarus Traktor Kft.

30.

Pap-Agro Kft.

7.

Agro-Boma Mezőgép Kft.

31.

Amazonen-Werke Kft.

8.

ODISYS Bt.

32.

KITE Zrt.

9.

AGROTEC Magyrország Kft.

33.

Szegána Kft.

10.

Agro-Alfa Kereskedelmi Kft.

34.

Linamar Hungary Zrt. Oros Divízió

11.

Agroker Holding Zrt.

35.

Habi Kft.

12.

Két-KATA Kft.

36.

Bátor Agrotrade Kft.

13.

Multiva Magyarország Kft.

37.

Ádám és Társa Kft.

14.

Agromehanika Kft.

38.

FARKAS SZERVíZTECHNIKA Kft.

15.

Győri Agroker Zrt.

39.

Sato-Gép Kft.

16.

Vaderstad Kft.

40.

Vadkert-Agrotechnika Kft.

17.

Sióagrár Kft.

41.

AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft.

18.

BAUER HUNGÁRIA KFT.

42.

Axiál Kft.

19.

Gesellmann Kft. Agrobörze

43.

Pappas Auto Magyarország Kft.

20.

McHale Hungária Kft.

44.

Start-Agro Kft.

21.

FLIEGL ABDA Kft.

45.

Szal-Agro Kft.

22.

Megazet Kft.

46.

DM-KER Kft.

23.

Omikron Kft.

47.

Lemken Hungária Kft.

1.
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Agro-Alfa Kereskedelmi Kft.
Mezőgazdasági gépek, szálastakarmány-kezelő, -betakarító gépek, traktorok, kombájnok, vetőgépek, ekék és
boronák, trágyaszóró gépek, szalmabálázók, kertészeti gépek, erdészeti gépek terén teljes kínálatot nyújtó professzionális cégként abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy legyen az gép, alkatrész vagy szerviz, optimális
megoldást kínáljunk Önnek.
www.agroalfa.hu
AGRO-TIPP No.1. Kft.
STEYR, CASE-IH traktorok és alkatrészeik, MAZZOTTI önjáró permetezőgépek 2000 l – 6000 l-ig, 40 m-es keretszélességig, légzsákkal 28 m-ig, szabad hasmagasság 280 cm-ig. TOSELLI vontatott permetezők 4200 l-ig, szóró
keretek légzsákos és inox kivitelben, Schäffer rakodógépek, KNOCHE talajművelő gépek, HAUER homlokrakodók
és fronthidraulika berendezések, SPEARHEAD karos kaszák, PÖTTINGER gépek.
www.agrotipp.hu
Agroázis-MON Kft
Az Agroázis cégcsoport HARDI permetezők, Moro Aratri ekék és lazítók gyári képviselete mellett vetőgépeket,
kultivátorokat, szántóföldi öntözéstechnikát, terményszárítókat, valamint szőlészeti-borászati eszközöket kínál,
a hozzájuk tartozó teljes szolgáltatással.
www.agroazis.hu
Agro-Boma Mezőgép Kft.
Traktorok, mezőgazdasági munkagépek kis- és nagykereskedelme az ország teljes területén. Minőség és megbízhatóság, teljes országot lefedő szervizhálózattal.
www.agroboma.hu
Agroker Holding Zrt.
A nyíregyházi székhelyű Agoker Holding Zrt. meghatározó szereplője a kelet-magyarországi agrár-kereskedelemnek. Tevékenységeink: mg-i gépek értékesítése ( BUGOSLAV szántóföldi permetezők kizárólagos forgalmazója) és szervizelése, alkatrész-, növényvédőszer-, műtrágya-, vetőmag-, terménykereskedelem, növény- és
iparialma-termesztés finanszírozása, kertészeti áruház üzemeltetése.
www.agrokerholding.hu
AGROTEC Magyrország Kft.
Az AGROTEC Magyarország Kft. az ügyfélközpontúság mellett a kiváló ár-érték arány biztosítására összpontosít.
Kedvező áron, megfelelő felszereltséggel bocsájtjuk rendelkezésre az általunk forgalmazott termékeket, legyen
szó mezőgazdasági gépről, technológiáról, alkatrészről, vagy a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról. Forduljon
bizalommal szakembereinkhez! Munkatársaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy Ön elégedett New Holland
tulajdonosként élvezze a legmodernebb mezőgazdasági technológiák nyújtotta lehetőségeket és előnyöket.
www.agrotec.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft.
A cég több évtizedes múltra tekint vissza a mezőgazdasági szállítójárművek (traktorvontatású szippantó tartálykocsik, locsoló és injektáló tartálykocsik, pótkocsik, takarmányszállító tartálykocsik), tervezésében és gyártásában,
de már közel két évtizede kínálunk ügyfeleink számára tehergépkocsi felépítményeket és közúti pótkocsikat is.
www.ajgkft.hu
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Axiál Kft.
Az AXIÁL Kft. Magyarország egyik piacvezető vállalkozása. Tevékenységei között szerepel alkatrész-, új és használt mezőgazdasági-, építőipari-, és anyagmozgatógép-forgalmazás, valamint szerviz- és háttérszolgáltatások
nyújtása. A cég jelenleg 19 telephellyel rendelkezik az országban azért, hogy ügyfeleit a lehető legmagasabb
színvonalon tudja kiszolgálni.
www.axial.hu
Bátor Agrotrade Kft.
A Bátor Agrotrade Kft. 1997-ben alakult Dunaföldváron. Fő tevékenysége mezőgazdasági munkagépekkel, erőgépekkel való kereskedelem. Használt gépeinket egyrészt import, másrészt belföldi vásárlásból, valamint használt
gép beszámításból kínáljuk vevőinknek. Banki finanszírozással, hitelügyintézéssel kapcsolatban is állunk vásárlóink rendelkezésére.
www.dunafoldvartraktor.hu
BAUER HUNGÁRIA KFT.
BAUER – Teljes körű öntözési megoldások – Rainstar mobil csévélődobos öntözőgépek, Lineár, Center, Center-
corner öntözőberendezések egyedi szórófej-szabályozási rendszerrel, szivattyúk, gyorskapcsolású horganyzott
öntözőcsövek. Hígtrágya-kezelés – keverők, szivattyúk, szeparátorok, tartálykocsik, alomregeneráló berendezés.
Alkatrészellátás, szerviz.
www.bauer-at.com

AGROGÉP JÁRMŰ- ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT.

Belarus Traktor Kft.
A Belarus Traktor Kft. országos márkakereskedői hálózata az MTZ gyártmányú traktorok teljes választékával,
műszaki vizsgával, egy éves garanciával és két éves jótállással szolgálja a gazdálkodókat. Terméklistánkon kombájnok, szántóföldi kultivátorok, traktoros homlokrakodók, mezőgazdasági pótkocsik és egyéb gépek nagy választékát kedvező áron kínáljuk.
www.belmtz.hu
CONTSTAR Kft.
A Contstar Kft. országos lefedettséggel, mezőgazdasági és önkormányzati gépek forgalmazásával, alkatrészellátással és szervizszolgáltatással áll meglévő és leendő ügyfelei rendelkezésére. A kiállításon megtekinthetőek
lesznek a legújabb Same traktormodellek valamint széles munkagépválasztékunk számos eszköze.
www.traktor.hu
DM-KER Kft.
A DM-KER Kft. a Bobcat és a Doosan munkagépek, továbbá az olaszországi Arbos traktorok hivatalos forgalmazója és javítóműhelye. A Storti, a Tifone, a F.lli Annovi, a Willibald, a Frandent, az Ilmer, az SMS és a Cosmo, emellett az építőipari szektorban az Epiroc, a Dynapac, a Weycor, a Viking (Eydescreen) gyártói képviselete és szervize.
www.dmker.hu
Dorker Kft.
Mezőgazdaságigép-, alkatrész-kereskedés és szerviz.
www.dorker.hu
FARKAS SZERVíZTECHNIKA Kft.
Tevékenység: duplafalú műanyag gázolajkút, fém gázolajkút, konténerkút, tankoló automatika, szállítható műanyag
gázolajtartály, Ad Blue tartály forgalmazás, telepítés. Gázolaj és Ad Blue kimérőeszközök értékesítése. Helyszíni
ingyenes állapotfelmérés. Kenéstechnikai eszközök, zsírozók értékesítése. Mezőgazdasági műhelyek berendezési
forgalmazása.
www.tankoljon.hu
FLIEGL ABDA Kft.
A magyarországi Fliegl gyár 1993-ban kezdte meg a működését, Abdán. Elsősorban a mezőgazdasági szállítástechnika számára gyártanak pótkocsikat (letolós, tartály, billentős, átrakó és beszállító), de egyéb munkagépeket,
részegységeket, valamint adaptereket és alkatrészeket is előállítanak, és értékesítenek.
www.fliegl.com
Győri Agroker Zrt.
U 671 tárcsa műszaki jellemzői: 620mmx6mm OFAS tárcsalap, csapágyazás OPTIMAL német gondozásmentes,
tárcsasorok közötti távolság 105 cm. A tárcsák több mint tízféle záróhengerrel rendelhetők, így biztosítva a talaj
külön munkafázis nélküli azonnali lezárását.
www.agroker-gyor.hu

Hanki-Ker Kft.
A Hanki-Ker Kft. gépkínálatában megtalálhatóak Kongskilde kombinátorok, Farmtech pótkocsik, trágyaszórók,
Lemken talajművelő gépek: ekék, tárcsák, kultivátorok. Ha gépeinkről bővebb információt szeretne, találkozzunk
a NAK Szántóföldi Napokon, Mezőfalván.
www.hanki-ker.hu
Két-KATA Kft.
A több mint 10 éves múltra visszatekintő Két-KATA Kft. a mezőgazdasági szektor meghatározó szereplője.
A Kubota márka kizárólagos hazai forgalmazójaként japán gyártmányú Kubota fűnyírók, kompakt traktorok,
mezőgazdasági erő- és munkagépek értékesítésével és szervizelésével foglalkozik Magyarország teljes területén.
Tevékenységük az alkatrészek forgalmazását is magába foglalja.
www.ketkata.hu
KITE Zrt.
A tudomány világszínvonalú eredményeinek, valamint az új technológiák, a korszerű termelési eszközök és az
üzemszervezési eljárások elterjesztésével segítjük partnereink hatékony gazdálkodását. A magyar piacon egyedülállóan elérhetővé tesszük a precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök, termékek, szolgáltatások, informatikai és üzleti megoldások teljes rendszerét.
www.kite.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Habi Kft.
Mezőgazdasági erőgép alkatrészek, munkagépek, munkagép alkatrészek készletről, vagy néhány napon belül
házhoz szállítással.
www.habi.hu, www.webaruhaz.habi.hu
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Kreator Global Kft.
Automatizált hidroponikus rendszerek fejlesztése és építése – háztartásbeli és ipari felhasználásra egyaránt.
KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.
Mezőgazdasági munkagépek és pótalkatrészeik gyártása, értékesítése, valamint autóbuszváz és szerelvényeinek gyártása.
www.kuhne.hu
Kverneland Group Hungária Kft.
A Kverneland 140 éve a mezőgazdasági vállalkozók partnere. A megfelelő munkagépek biztosításával és a különböző intelligens megoldásokkal segítünk a terveik megvalósításában és a sikeriek elérésében. A bemutatandó
függesztett DTX egy sokoldalú munkagép, mely tarlóhántást/ talajlazítást végez egymenetben.
hu.kverneland.com
Lakkos. Kft.
Erő- és munkagép vezérképviselet. Cégünknél nemzetközileg díjazott és egyedi műszaki megoldásokkal szabadalmaztatott kertészeti, erdészeti, szántóföldi gépek széles választéka elérhető, valamint alkatrészek. Képviselt
márkák: Hattat, Niubo, LKS, Viva, Repossi és más gépcsaládok. Mottónk: minőségi gépek elérhető áron.
www.lakkos.hu
Lemken Hungária Kft.
A LEMKEN az egyik vezető nemzetközi gyártó a talajművelés, vetés és növényvédelem gépeinek területén. Mint
családi vállalkozás, értékeljük a szoros kapcsolatot a partnereinkkel. Ebbe beletartoznak az alkalmazottak és a
kereskedőink, de mindenekelőtt a gazdálkodók és a bérvállalkozó cégek. A partnereinkkel való szoros együttműködés alapvető szerepet játszik a több díjat is elnyert fejlesztéseinkben.
www.lemken.com/hu
MAGTÁR Kft.
A 30 éves szolnoki MAGTÁR KFT. mezőgazdasági gépek forgalmazásával, öntözési megoldásokkal, precíziós
gazdálkodással, pótalkatrész-ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével foglalkozik.
Forgalmazott márkáink többek között: STEYR, PÖTTINGER, LEMKEN, DAMMANN, TEBE.
www.magtarkft.hu
McHale Hungária Kft.
Az ír McHale cég a szálastakarmány betakarításhoz szükséges gépek gyártására specializálódott. Termékei
körbálázók, bálacsomagolók, bálabontók, bálamozgatók, fűkaszák, rendrakók. A magyarországi forgalmazást a
szolnoki gyárából látja el, ahol a McHale körbálázók készülnek. Gépeiben ötvöződik a magas minőség, a kiváló
teljesítmény és a hosszú élettartam.
www.mchale.net

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Megazet Kft.
A Megazet Kft. 1994-ben alakult Veszprémben. Mezőgazdasági gép- és alkatrész-kereskedelemmel valamint
szervizszolgáltatással foglalkozunk. A FELLA szálastakarmány-betakarító gépek és az AHWI Prinoth erdészeti
gépek országos, a ZETOR traktorok területi márkaképviseletét látjuk el. Ezen felül, igyekszünk kiszolgálni vásárlóink felmerülő igényeit.
www.megazet.hu
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Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége célja a magyarországi eszköz- és gépforgalmazók szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok meghatározása, azok érvényre juttatása. „Legyél Te is
mezőgépész!” pályaorientációs programján keresztül népszerűsíti a mezőgépész szakmát és 8 pontban segíti az
érdeklődő fiatalokat.
www.mezogepesz.hu; www.megfosz.com
MGA Tanácsadó Kft.
Az AgriCasa mint az olasz Maschio – Gaspardo és az Umega pótkocsik teljes értékesítési palettáját forgalmazó
vállalkozás előzetesen már 2017-ben kezdte meg a régiós tevékenységét. Dolgozói több mint tíz éves tapasztalattal rendelkeznek a mezőgazdasági gépek értékesítésében, és az értékesítés utáni ügyletek kezelésében.
Legyen Ön is partnerünk!
www.agricasa.hu
MKB Pénzügyi Csoport
Az MKB Pénzügyi Csoport vállalatai a pénzügyi szolgáltatások területén megszerzett több évtizedes tapasztalattal és szaktudással állnak az agrárvállalkozások rendelkezésére. Tevékenységünk középpontjában a gyors és
egyszerű ügyintézés, a támogató szakértelem, a megbízható partneri viszony és az innovatív gondolkodás áll.
www.mkb.hu; www.euroleasing.hu

Multiva Magyarország Kft.
A Multiva Magyarország Kft. a finn gyártású Multiva munkagépek magyarországi importőre és forgalmazója.
Magágykészítő kombinátorok, sekély kultivátorok, függesztett és vontatott rövidtárcsák, szántóföldi hengerek,
mechanikus és pneumatikus direktvetőgépek alkotják a kínálatot.
www.multiva.hu
ODISYS Bt.
Az ODISYS Bt. hosszú évek óta áll a magyar gazdák szolgálatában. Tevékenységünk az új és használt gépek értékesítése mellett a szervizszolgáltatásra és alkatrész-értékesítésre is kiterjed. Cégünk több márka kizárólagos
magyarországi forgalmazója, mint például a Goldoni vagy a Solis traktorok.
www.odisys.hu
Omikron Kft.
Minőségi munkagépek közvetlenül a gyártótól 1991 óta! Termékeink: kombinátorok, kultivátorok szilárd- és folyékony műtrágya adapterrel, függesztett tárcsák, vontatott középnehéz és nehéz tárcsák, rövidtárcsák ékgyűrűs
elmunkálóval, lazítók, Cambridge-hengerek, gruberek ékgyűrűs vagy Cambridge-elmunkálóval. Házhoz szállítás
az ország egész területén!
www.omikronkft.hu
Pap-Agro Kft.
Nagykőrösön található a Pap-Agro Kft. telephelye, ahol bővülő gép- és alkatrészkínálattal, valamint szervizellátással is várják az érdeklődőket. Kínálatunkban erőgépek, rakodógépek, pótkocsik, munkagépek, szárítók, permetezők, ill. a szálastakarmányozás és a hígtrágyakezelés gépei is megtalálhatóak.
www.pap-agro.eu
Pappas Auto Magyarország Kft.
A Pappas Auto jóvoltából kiállításunkon bemutatkozik az új Mercedes-Benz Unimog U530 típusú járműve, mely
kialakítása folytán mind közúton, mind szántóföldön tökéletes „munkatárs”: mezőgazdasági eszközök fogadására és pótkocsi vontatására egyaránt alkalmas. Keresse szakértő értékesítőiket a Pappas Auto standjánál és
ismerje meg testközelből az „AGRÁR” kivitelt!
www.pappas.hu
Penda Kft.
A PENDA Kft. kiállítási területén megtekinthetők a MORESIL GB FOLDING sorfüggetlen, összecsukható, szárzúzós napraforgó-adapter mellett az AGRIMASTER erdészeti és univerzális szárzúzók, valamint a FAZA nagyteljesítményű csillagkerekes rendsodró. További cikkeink megtekinthetők a honlapunkon. Tisztelettel várjuk standunkon, és állunk rendelkezésére.
www.pendakft.hu

Sióagrár Kft.
A Sióagrár Kft. 10 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, alkatrész-kereskedelemmel valamint
az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. Mottónk – “Mezőgép – profiktól, profiknak” – mutatja be legjobban cégünk filozófiáját: kiváló minőségű mezőgazdasági gépeket forgalmazunk nagy szaktudással, igényes
kis, közepes és nagyméretű gazdaságok számára. Célunk, hogy minden egyes forgalmazott termékkategóriában
a legjobb minőséget tudjuk biztosítani.
www.sioagrar.hu
Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft.
SOKORÓ – Húzzon magyar gépet! Kombinátorok, tárcsák, hengerek, grubberek, lazítók, rendsodrók, talajsimítók
gyártója évtizedek óta.
www.sokoro.hu
Starcz
A Starcz Kft. standján egy Güstrower GTU 25-ös átrakó látható, amely növeli a betakarítás teljesítményét, és
kiszolgálja a műtrágyaszórót és a vetőgépet is. Megtekinthető egy DAMMANN Profi Class 6000 I. 30m. vontatott
permetezőgép is. A szórókeretet az új DCD elektronika vezérli. A permetező kormányzott vonórúddal, fúvókánkénti világítással és rotoros tartálykeverővel, illetve ProControll-lal is ellátott.
www.starczkft.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

PRÜFLAND Kft.
A Prüfland Kft. évtizedes múltra tekint vissza a permetezéstechnika témakörben. Német gyártók kiváló minőségű termékeit találja meg nálunk, Lechler mezőgazdasági fúvókákat és tartozékokat, Herbst szántóföldi és ültetvénypermetező mérőberendezéseket, és Müller Elektronik eszközöket.
prufland.hu
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Start-Agro Kft.
A Start-Agro Kft. szolnoki és hajdúböszörményi telephellyel, továbbá kecskeméti alkatrész- és szervizponttal látja
el a Massey Ferguson erő-, betakarítógépek, a McHale, Siloking és Elho szálastakarmány gépek, hivatalos képviseletét, a Versatile traktorok, a Pneusej vetőgépek és Agro-Tom talajművelő eszközök márkaimportőri feladatait.
www.startagro.hu
Sz-Agro 2007. Kft.
Az Sz-Agro 2007. Kft. magyarországi importőrként az alábbi cégek gépeit és alkatrészeit forgalmazza: HE-VA - dán
hengerek, magágykészítők, rövidtárcsák, lazítók, gyomfésű stb. CARRE – francia sorközművelők, kamerás sorvezetők, kijuttatók. TULIP – holland rövidtárcsák, tárcsás lazítók, műtrágyaszórók.
www.szagro.hu
Szal-Agro Kft.
Fő tevékenységünk mezőgazdasági gépek és alkatrészek forgalmazása. Főbb termékkörünket a lengyelországi
gyártók kiemelkedő minőségű termékei adják. Az országban már három helyen (Miskolc, Kisszállás, Sárbogárd)
rendelkezünk alkatrész- és gépraktárral, illetve szervizbázissal. A dél-koreai TYM traktorok kizárólagos importőreként folyamatos készlettel állunk az érdeklődők rendelkezésére.
www.szalagro.hu
Szegána Kft.
Mezőgazdasági gépek forgalmazásával, szervizelésével és alkatrészellátással foglalkozunk. Főbb márkáink:
Mascar bálázók és vetőgépek, Bogballe műtrágyaszórók, Dal-Bo hengerek és talajművelő gépek, Everun rakodók, Caffini permetezők, Metal-Fach pótkocsik.
Vadkert-Agrotechnika Kft.
Talajművelő gépek és alkatrészek gyártása. Ásóboronák, lazítók, fogas boronák, kombinátorok, szőlőművelő gépek,
tárcsák, rövidtárcsák, hengerek, forgókapák, szántóföldi és sorközművelő kultivátorok, simítók.
www.vadkertagrotechnika.hu
VALKON 2007 KFT.
Mezőgazdasági erő- és munkagépek kereskedelme, alkatrész-értékesítés és szerviz. VALTRA traktorok, KRONE
munkagépek, KRAMER rakodógépek, REGENT talajművelő gépek, RAUCH műtrágyaszórók, Samson trágyaszórók,
SOLA vetőgépek, bálabontók és takarmányozó kocsik, Wielton pótkocsik, SEPPI mulcserek és erdészeti zúzógépek, KESLA erdészeti közelítőkocsik és daruk képviselete.
info@valkon.hu

Gyári képviselet:
Starcz Ktf. | 5008 Szolnok, Krúdy Gyula u. 110.
+36 56 655 093 | info@starczkft.hu | www.starczkft.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

LÁTOGASSON
MEG MINKET!
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MEGFOSZ GÉPSHOW
2. nap

1. nap délelőtt, 2. nap délután

Szegána - Magágykészítő
Vadkert - Magágykészítő

Valkon - Szerves trágyaszóró

Fliegl - Trágyaszóró pótkocsi

Sokoró- Egyenes tárcsa
Pap-Agro - Késes henger
Contstar - Zabkaszáló

1. SZEKCIÓ

Güttler - Szántóföldi kultivátor
Vaderstad - Szántóföldi kultivátor
Agrotec - Szántóföldi kultivátor

1. nap délután, 2. nap délelőtt

Szal-Agro - Szántóföldi kultivátor

Güttler - Magágykészítő
Multiva - Vetőgép
Dorker - Eke

2. SZEKCIÓ

Lemken - Eke

Két-Kata - Eke
Agroázis - Eke

1. nap

Amazonen - Eke

Permetező pálya (4 db permetező)

Vaderstad - Rövid tárcsa
Győri Agroker - Rövid tárcsa
Pap-Agro - Rövid tárcsa
Omikron - Rövid tárcsa
Lemken - Rövid tárcsa

Kverneland - Kombinált talajlazító
Valkon - Talajlazító
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Contstar

Magtár

Valkon

Axiál demo
Sz-Agro

Agroázis-MON

Starcz

Güttler

MEGFOSZ GÉPSHOW

DEMÓPÁLYÁK

Szívesen olvasná rendszeresen az AgrárUniót?

Még nem előfizető?
Hívja szerkesztőségünket előfizetési csekkért a +36 52 751 682-es telefonszámon!

www.agrarunio.hu

www.karkep.hu

HIRDESS és NYERJ!
Adj fel hirdetést
az

Agroinform.hu Piacterén,

és nyerd meg

a 10 db, egyenként 100.000 Ft
értékű Doxmand vadriasztó
utalvány egyikét!
Gondozásmentes
vad-, rágcsáló-,
és seregélyriasztás

Látogass el
az agroinform.hu/aprohirdetes oldalra!
A nyereményjáték
2019.04.08-2019.06.08-ig tart.

Töltsd le
az Agroinform applikációt!
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HAVONTA MEGJELENŐ,
ORSZÁGOSAN TERJESZTETT,
INGYENES AGRÁRLAP
ÉS ONLINE KIADVÁNY.
Alapítva: 1991

VÁLASSZA A
MEGBÍZHATÓSÁGOT!

Eddigi partnereink nyitottak voltak az újra és nem csalódtak.

Lépjen partnereink sorába
most extra kedvezménnyel!
Rendelje meg hirdetését már most a jövő évre
és részesüljön extra kedvezményeinkből!
Kapcsolattartó:

Hanuszik Tünde • 30/66 222 53
tunde.mezsgyeujsag@gmail.com
www.magyarmezsgye.hu
Keressen a facebook-on is!

•
•
•
•

9000 példány havonta
24300 olvasó havonta
7300 hírlevél feliratkozó
folyamatosan bővülő weboldal, növekszik
az olvasók és a facebook követők száma

“Adott egy rugalmas, segítőkész, kreatív és nyitott szerkesztőség. A tématerületek között, minden ami
vidék - s mégis határ a csillagos ég. A lap színes oldalai és az online struktúra mindig rejt valami újdonságot. Közérthető információk, innovatív tartalom és remek tájékoztatási felület, színes cikkekkell. A
MEZSGYE a vidék lapja, véleményem szerint mindenek felett”
(Semperger - Sommariva Kinga Vision and Mission Consulting)
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Agrár- éS piAcgAzdASági mAgAzin

A versenyképes gazdálkodás szakértője
agrárgazdaság
növényterMesztés

agrárstratégIa

táMogatások

állattenyésztés

PrecízIós gazdálkodás

élelMIszerIPar

adózás
géPesítés

Megújuló energIák

Szaklapunk olvasója minden legalább 50 hektáron termelő gazdálkodó
Iratkozzon fel heti hírlevelünkre! » www.agrarium7.hu | info@agrarium.hu

g!
á
s
on

d
Új

Egy

Rendelje meg most!

magazin agrár
tele élettel.
990 Ft

Éves előfizetése mellé válasszon
egyet új pólóink közül 990 Ft-ért,
vagy válassza a teleszkópos
Top Quality Tchibo cipőkanalat
csak 2995 Ft-ért.
A Megrendelőlapot az újságban
és a www.agrarelet.hu
weboldalon is megtalálja.
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Az Agrár Élet Magazin a 06 30 914 5678-as
mobilszámon, sms-ben,
és az agrarelet@gmail.com e-mail címen
is megrendelhető!
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

2995 Ft

KÖSZÖNJÜK A MÉDIAPARTNEREINK TÁMOGATÁSÁT!
Agroinform.hu
Célunk: hazai vállalkozásként segítsük a Kárpát-medencei mezőgazdasági társadalom tájékozottságát, verseny
képességét. Közösségeink: Aktív, elkötelezett szakmai csoportok az Agroinform Fórumon és a Menőgazdászok
Facebook csoportban. Piactér: mezőgazdaságra szabott kereskedelmi platform, szakmai moderálással és több mint
130.000 ajánlattal. Köszönjük, hogy velünk vagytok!
Agrotrend cégcsoport:
Rendezvények, díjátadók: Az Év Agrárembere, Magyarország Legszebb Birtoka, Agrofotó, Az Agrárvilág Szépe Online
felületünk: www.agrotrend.hu • www.agrarallasok.hu
Print felületeink: Profi mezőgazdasági gépmagazin, Agrotrend magazin
Bővebb tájékoztatás a ertekesites@agrotrend.hu vagy a 06-30/267-1493 telefonszámon.
Magyar Mezőgazdaság
Magyarország legnagyobb agrármédia cége. 11 nyomtatott és 7 digitális agrárszaklap kiadója. Piacvezető hetilapjai
a Magyar Mezőgazdaság és a Kertészet és Szőlészet. Lapkiadói tevékenysége mellett a Bábolnai Gazdanapok kiállításszervezője, valamint nevéhez köthető többek között a SMARTFARM Precíziós Mezőgazdasági konferenciasorozat, valamint az Agrármarketing- és Média Nap rendezvények.
A www.magyarmezogazdasag.hu Agrárhírportál, online napilap üzemeltetője.
Agrárvilág magazin, Mezolap.hu hírportál
Tevékenységi kör: Agrárvilág országos agrokulturális magazin, Mezolap.hu Online Hírportál Csoport
www.mezonaptar.hu • www.mezopiac.hu • www.mezoprojekt.hu
Magyar Mezsgye
Az egyetlen ingyenes mezőgazdasági havilap. A Magyar Mezsgye a térség (Kelet-Magyarország) első agrárlapjaként
jött létre 1991-ben. Több formátum és névváltás után 2014 januárjától új kiadóval, új megoldásokkal, de a régi utakon
haladva jelenik meg. A 9000 példányban, ingyenesen megjelenő magazint keresse a mezőgazdasági kiállításokon,
szakmai napokon, bemutatókon is.
www.magyarmezsgye.hu
Agrár Élet Magazin
Az Agrár Élet Magazin megjeleníti a mezőgazdaság minden szegmensét. Az INPUT-GÉPESÍTÉS-LOGISZTIKA
témakör a talajműveléstől kezdve, a precíziós technológiákon át egészen a feldolgozóiparig adja szakmai hátterünket. Nálunk megvalósíthatja marketing elképzeléseit online formában is. Lapunkkal Ön és cége eljut a hazai
’agrárélet’ minden szereplőjéhez.
www.agrarelet.hu
AGRÁRIUM
Agrár- és piacgazdasági magazin, a versenyképes gazdálkodás szakértője
Agrárgazdaság • Agrárstratégia • Támogatások • Növénytermesztés • Állattenyésztés • Élelmiszeripar • Precíziós
gazdálkodás • Megújuló energiák
Olvasónk minden legalább 50 hektáron termelő gazdálkodó. Iratkozzon fel Ön is heti hírlevelünkre!
agrarium7.hu • info@agrarium.hu
Horizont Média Kft.
Magyarország egyik legjelentősebb agrárszaklap kiadója. Mezőgazdasági szaklapjainkkal igyekszünk hozzájárulni
a sikeres gazdálkodáshoz: Agrárágazat mg-i havilap – „Hivatásunk a mezőgazdaság”
MezőHír mg-i havilap – „Aktualitások növénytermesztésről és növényvédelemről”
GÉPmax – „Korszerű megoldások az agrártechnika világából”
AgrárUnió magazin és portál
A magyar gazdálkodók szakmai közössége
KárKép – Növényvédelem képekben
Nézzen be hozzánk rendszeresen! Mezőgazdasági aktualitások, naponta frissülő növényvédelmi helyzetkép.
www.agrarunio.hu • www.karkep.hu • info@agrarunio.hu
Agrofórum Kft.
Agrofórum szaklap és portál: gyakorlati információk, szakcikkek a növényvédelem, a növénytermesztés, a mezőgazdasági gépészet, valamint az agrárium számos más területéről. Olvasson minket hónapról hónapra, napról napra!
www.agroforum.hu
IpariCégek.hu:
Ipari cégek, ipari hírek, cégkeresés, eladási, vételi tanácsadás, befektető-ajánlás, keresés, közvetítés, cégfejlesztés,
Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk. Videók: Ipari.hu (több mint 10.000 videóval)
www.iparicegek.hu
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Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Bánkuti Anna, Oravecz Dóra, Totth Ádám
Tóth Nikolett
Pécsek Imre
Nagy-Tószegi Bálint
Nagy Barbara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A kiadó adatkezelési szabályzata elérhető a www.nak.hu/kamara/adatvedelem oldalon.
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Az ország legnagyobb
fedett mezogazdasági

rendezvénye!

2020. január 22-25.

AMI MA A TRAKTORBAN,
AZ HOLNAP AZ AUTÓBAN!
BIZTOS JÖVŐ
MINDIG KÖZEL A TERMÉSZETHEZ
REMEK KARRIERLEHETŐSÉGEK
KORSZERŰ MEGOLDÁSOK
HASZNOS TUDÁS

MEZŐGÉPÉSZRE
MINDIG SZÜKSÉG LESZ!

www.mezogepesz.hu

VISZONTLÁTÁSRA
JÖVŐRE!

KIÁLLÍTÓI
KATALÓGUS
II. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

ÜDVÖZÖLJÜK

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
SZÁNTÓFÖLDI
RENDEZVÉNYÉN!
2018. szeptember 20-21.
Nyitva: csütörtök és péntek 9-17 óra
www.szantofoldinapok.hu

Köszöntjük vendégeinket!

A tavaly első ízben megrendezett NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow bemutató és kiállítás az ország legnagyobb
szántóföldi szakmai rendezvénye volt. A 39 hektáron bemutatkozó 138 kiállítóra több mint 15 ezer szakmai látogató volt
kíváncsi. A rendezvény beváltotta a reményeinket, sőt, a vendégszám, visszajelzések alapján elmondható: túl is szárnyalta
azokat. Nem volt kérdés, hogy idén is megrendezzük a kiállítást, aminek szervezésében ezúttal is partnerünk a MEGFOSZ.
A II. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow–Mezőhegyes
egyértelműen az ország legszélesebb körű álló- és mozgógépes szabadtéri kiállítása lesz, 42 hektáros területen. Ez a két
nap – 2018. szeptember 20. és 21. – komplex, meghatározó
tájékozódási pont lesz a gazdálkodók számára. A grandiózus
gépbemutatók mellett a mikroparcellákon és demóparcellákon
jelentős termesztéstechnológiai újdonságokkal is készülünk.
A szakemberek közvetlenül szerezhetnek olyan releváns és
naprakész információkat, amelyek segítik őket a versenyképességüket, hatékonyságuk javítását segítő döntések meghozatalában.
A rendezvény mindkét napján – az aktuális kérdésekkel kapcsolatos konferenciák mellett – bemutatkoznak a legújabb nemesítési és kutatási eredmények, köztük nagy és biztonságos termést ígérő fajták, hibridek. Illetve a munkaeszközöket, gépeket,
gépkapcsolatokat hétköznapi, szántóföldi körülmények között,
„akcióban” lehet megtekinteni, akár ki is próbálni.
Célunk, hogy hasznos információkkal segítsük a gazdákat, mező
gazdasági vállalkozásokat, szakembereket. Remélem, hogy – a
számos kiállítóval egyetemben – idén is segítségükre leszünk
abban, hogy megismerjék a már megkerülhetetlen és a hatékony
termeléshez szükséges technológiákat.

Győrffy Balázs

elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az elmúlt időszakban visszaesett a hagyományos s zabadtéri
agrárkiállítások jelentősége, így új lehetőségek felé kellett nyitni.
Tavaly egy új koncepció alapján útjára indítottunk két egymást
jól kiegészítő rendezvényt – egy helyen és egy időben. Azzal,
hogy évente egy alkalommal, egy s zabadtéri helyszínre koncentráljuk a szakmát, időt, energiát és pénzt takarítunk meg,
vagyis a termelőknek, forgalmazóknak és gyártóknak nem kell
többször útra kelniük ahhoz, hogy a gépek ilyen széles skáláját
legyen lehetőségük megtekinteni, sőt kipróbálni. A kezdeményezés sikeres volt, közel 40 hektáron az elmúlt 70 év legnagyobb agrár rendezvényét keltettük életre.
Az AgrárgépShow–Mezőhegyes az ország egyetlen olyan álló
és mozgógépes szabadtéri kiállítása, ahol a mezőgazdasági
gépek legszélesebb kínálata megtekinthető. A mozgó gépbemutatón működés közben figyelhetik meg a legmodernebb
betakarító és egyéb szántóföldi munkákat ellátó eszközöket.
Emellett a rendezvény középpontjába az évszaknak megfelelő
fajta-, mikro-, és demóparcellás növénytermesztési bemutatók,
valamint egyebek közt a precíziós gazdálkodást ismertető elő
adások kerülnek.
A II. NAK Szántóföldi Napok jól kiegészíti ezt a tematikát, hiszen
a társkiállítás felvonultatja a termesztéstechnológia széles
spektrumát, a parcellákon különböző fajtákat, növényvédelmi,
tápanyagutánpótlási technológiákat ismerhetnek meg. A két
rendezvény így olyan színvonalas szakmai esemény, amelyről egyetlen mezőgazdasági szakember sem maradhat távol.
Mezőhegyesre, mint helyszínre azért esett a választás, mert
a környék fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban, sokan
gazdálkodnak a település vonzáskörzetében, akikhez közelebb
hozzuk a bemutatót. Természetesen a távolabbról érkezőkre
is gondoltak a szervezők, ezért lett 2 napos ez a komplex bemutató.

Harsányi Zsolt
elnök
MEGFOSZ

BIRTOKOS

MOBIL
AZ AGRÁRKAPCSOLAT

JÁTSSZON
NYERJEN!

és

VÁSÁROLJON
KÉSZÜLÉKET

MÉG MA!
CAT® S61 Flir
hőkamerával
327.990 Ft

299.990 Ft

CAT® S31
96.990 Ft

88.590 Ft

Keressen minket a NAK standjánál a részletekért!

CAT® B30
25.990 Ft

22.990 Ft

© 2018 Caterpillar. Minden jog fenntartva. A CAT, a CATERPILLAR, a BUILT
FOR IT, ezek logói, a “Caterpillar Yellow”, a “Power Edge” márkaelemek és
az itt használt vállalati valamint termékazonosítók a Caterpillar bejegyzett
védjegyei, engedély nélkül nem használhatóak. A Bullitt Mobile Ltd. a Caterpillar Inc. engedéllyel rendelkező licenszelője

NAK

BIZTOSÍTÁSOK

CSOPORTOS TANULÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS
NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSOK
Érdeklődjön
Falugazdászánál!
További információ:
NAK Biztosításközvetítő Kft. | 06 1 802 6100 | info.biztositasok@nak.hu

Keressen minket a NAK standjánál a részletekért!

NEMZ
AGRÁR
KAMA

BEJÁRAT
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2

K&H Bank Zrt.

3

J&J (PSV) Magyarország Kft.

4

HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5

Budapest Bank Zrt.

6

Bonafarm Mezőgazdaság

7

RAGT Vetőmag Kft.

8

AgroVIR Kft.

9

Agropilot Kft.

10

Pannon-Mag-Agrár Kft.

11

Sumi Agro Hungary Kft.

12

Limagrain Ce SE Magyarországi Fióktelepe

13

Bayer Hungária Kft. Crop Science

14

Hungrana Kft.

15

Takarék Csoport

16

SAATEN-UNION Hungária Kft.
Rapool Hungária Kft.

17

Alpha-Vet Kft.

18

Caussade Semences Hungary Kft.

19

Manuli Stretch Magyarország Kft.

20

Agromag Kft.

21

Colas Északkő Kft.

22

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek
és Tangazdaság

23

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

24

EuroChem Agro Hungary Kft.

25

Agrováció Kft.
Plantaco Kft.

26

FarmFacts Hungary Kft.

27

Agrofórum Kft.

28

Magyar Mezőgazdaság Kiadó

23

29

Horizont Média Kft.

30

22

Agrotrend cégcsoport,
Profi Mezőgazdasági Gépmagazin

31

Agrárvilág magazin, Mezolap.hu hírportál

32

Pionner Hi-Bred Magyarország Kft.
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KIÁLLÍTÓI SÁTOR

KIÁLLÍTÓI SÁTOR

3

1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Azért dolgozunk, hogy tagjaink sikeresen végezhessék tevékenységüket, munkájuk eredményeként gyarapodjanak, ezáltal erősödjön a vidék. Agrár- illetve élelmiszergazdaságunk érdekeit következetesen képviseljük a hazai és a nemzetközi fórumokon. Segítjük tagságunk felkészülését, hogy az aktuális piaci és környezeti
kihívásokra fenntartható módon, versenyképes válaszokat tudjanak adni. Ösztönözzük tagjainkat tudásuk
folyamatos fejlesztésére, ehhez biztosítjuk számukra a naprakész szakmai ismereteket és piaci információkat. Elkötelezetten támogatjuk az ágazati szereplők közötti együttműködést.
www.nak.hu

KIÁLLÍTÓI SÁTOR – NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA STANDJA

NAK Biztosítások
A NAK Biztosításközvetítő Kft. több - egymással versengő - biztosító mezőgazdasági termékeit kínálja. Munkatársaink a növény-, a géptörés-, a vagyonbiztosítások, illetve – igény szerint – egyéb, egyedi módozatok
összehasonlítását végzik, emellett az ajánlat elkészítéstől, a hosszú távú ügyfélkapcsolatig tartó szolgáltatást
nyújtanak a kamarai tagok számára.
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BirtOKOS Mobil
2017-ben BirtOKOS MOBIL néven telekommunikációs szolgáltatás indult tagjaink számára. A piacinál kedvezőbb publikus mobiltarifák közös jellemzője a csoporton belüli díjmentes beszélgetés, a tagdíjjóváírás, valamint az előfizetők a Kamara több mint 650 fős falugazdász hálózatával ingyenesen beszélhetnek. A BirtOKOS
névre keresztelt szolgáltatáson belül az érdeklődők több díjcsomag közül választhatnak.
Energetikai szolgáltatások
A NAK felismerte a kamarai tagok számára kialakítandó komplex energetikai szolgáltatási csomag létrehozásának jelentőségét, mivel az energia mára az agrárszektorban és az élelmiszeriparban is alapvető fontosságúvá vált. Az eredmény pedig egy komplex energetikai szolgáltatási csomag kialakítása lett, amely az alábbi
elemekből áll:
• közös vezetékesföldgáz-tender
• közös villamosenergia-tender
• tartályos gázszolgáltatás közvetítése
• energetikai audit és energetikai szakreferensi szolgáltatás közvetítése
• energetikai tanácsadás; az energetikai jogszabályalkotásban a tagi érdekek képviselete
Laboratóriumi talajvizsgálat / Tápanyag-gazdálkodás
Az érdeklődők a www.naknonprofit.hu oldalon keresztül az ország bármely pontjáról elérhetik a tápanyaggazdálkodási terv készítő szolgáltatásunkat, bejelentkezhetnek területmérésre, vagy részt vehetnek képzéseinken, valamint válogathatnak felkészült pályázatírók között, és az energiahatékonyság javulását alátámasztó számításokat is készíttethetnek partnereinkkel.
Országos jégkármérséklő rendszer
A korábbi évek mezőgazdasági kárnemei közül nagyságrendileg 20% volt a jégkár. A NAK által országosan kiépített és 2018 májusa óta üzemelő jégkármérséklő rendszer a számítások szerint éves szinten mintegy 50
milliárd forint termelési értéket óv majd meg a jégveréstől. A rendszer nemcsak a mezőgazdasági termelők,
hanem Magyarország teljes lakossága számára kézzelfogható előnyöket hoz: megvédi például a lakóházakat, a gépkocsikat és a házi kiskertek növényeit is.
Falugazdász-hálózat
A 650 fős kamarai falugazdász-hálózat országszerte mintegy 2000 ügyfélfogadási ponton áll a tagság rendelkezésére. Számos feladatuk közt a Kamara megalakulása óta a falugazdászok ingyenesen végzik az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, ezzel közel egymilliárd forintot hagyva a gazdálkodóknál.
Az elmúlt években rendre az egységes kérelmek 70-80%-át a falugazdászok segítették beadni. Az egységes
kérelmeket és a Vidékfejlesztési Program pályázatait is figyelembe véve közel 1000 milliárd forintra rúg az
az összeg, amihez az elmúlt években a gazdálkodók a falugazdász-hálózaton keresztül jutottak hozzá.
Szaktanácsadás
Szakreferenseink kulcsfeladatnak tekintik a tudásátadást. Számos specifikus információra, technológiai támogatásra van szükség ahhoz, hogy a gazdaságok nemzetközi viszonylatban is versenyképesebbé váljanak, és
minél több, jobb minőségű termékeket állítsanak elő. Szaktanácsadói hálózatunk naprakész, piacképes tudással segíti a Kamara minden tagját!
Felnőttképzés
A munka világában nélkülözhetetlen az elérhető, kompetens tudás megszerzése. A jól kidolgozott felnőttképzés nemcsak hathatós eszköze, hanem szükséges feltétele is az eredményes, minőségi agrárgazdasági
működés előremozdításának. Felnőttképzési szolgáltatásunkkal hatékonyan támogatjuk a munkaadói és
munkavállalói képzési törekvéseket is.

2. K&H Bank Zrt.
A K&H Bank Magyarország egyik vezető bankja mind a lakossági szolgáltatások terén, mind a vállalati szegmensben. Célunk, hogy partnereink pénzügyi igényeire a legmegfelelőbb megoldásokat kínáljuk. Ezért fejlesztjük folyamatosan termékeinket és szolgáltatásainkat. Bankunk országszerte 206 fiókkal a pénzügyi
szolgáltatások teljes választékát kínálja ügyfeleinek.
www.kh.hu
3. J&J (PSV) Magyarország Kft.
A J&J PSV Magyarország Kft. 2008-ban kezdte meg működését. Cégünk látja el a FOGMAKER automata oltóberendezés kizárólagos képviseletét 2010 óta. Az eltelt időszakban több száz oltórendszert terveztünk és építettünk be járművekbe és ipari berendezésekbe. 2017 óta igyekszünk kamatoztatni tapasztalatunkat a mezőgazdasági gépek esetében is. Az ország teljes területén látjuk el a szerviz- és vevőszolgálati teendőinket.
www.fogmaker.hu
4. HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. magyar tulajdonú cégként ’92-ben alakult és kezdte meg működését,
jelenleg összesen huszonkét telephellyel rendelkezik az ország számos településén.
Célunk, hogy meghatározó piaci szereplőként növeljük jelenlétünket a piacon mezőgazdasági munkagépek,
erőgép és munkagép alkatrészek forgalmazásával.
www.habi.hu
5. Budapest Bank Zrt.
A Budapest Bank több mint 30 éve a hazai mezőgazdaság egyik legnagyobb finanszírozója és pénzügyi partnere.
Bankunk a szakértelem és a stabil pénzügyi háttér mellé kölcsönösen kedvező partneri együttműködést kínál
ügyfeleinek. Agrár szakértőink tapasztalataira és kiterjedt kapcsolatrendszerére támaszkodva nyújtunk segítséget a fejlődésben, a megújulásban és az előrelépésben, hiszen ügyfeleink által mi is fejlődünk. Célunk, hogy egy
támogatások nélkül is stabil jövedelempozícióval rendelkező, versenyképes szektor kialakulását segítsük.
www.budapestbank.hu
6. Bonafarm Mezőgazdaság
A Bonafarm Mezőgazdaság tevékenysége rendkívül széles körű, a szántóföldi növénytermesztésen túl magában foglalja a vetőmagellátást, a takarmánygyártást, a sertés-, szarvasmarha- és baromfitenyésztést.
www.bonafarmcsoport.hu
7. RAGT Vetőmag Kft.
Az RAGT 26 növényfaj nemesítésével és forgalmazásával foglalkozó nemzetközi vállalat, mely hazánkban búza,
kukorica, napraforgó, cirok, repce, szója, árpa, valamint zöldítő keverékek nemesítését, és a helyi adottságokhoz
adaptált hibridek és szabad elvirágzású fajták értékesítését végzi. Egész országot lefedő kereskedői hálózatunk
által folyamatos tanácsadást biztosítunk a termelőknek. RAGT – a másik út a sikerhez!
www.ragt-vetomag.hu
8. AgroVIR Kft.
Az AgroVIR szoftver mezőgazdasági vállalkozások termelési folyamatainak ellenőrzésére, tervezésére készült
felhő alapú, platform független szakmai megoldás, amelyben kiemelt hangsúlyt kapott az egyszerű használhatóság. A 2008-ban alakult vállalkozás mára a magyar farmmenedzsment piac vezető szereplője, kifejlesztett
megoldását a teljes magyar szántóföldállomány 10%-án, mintegy 360.000 ha-on használják.
www.agrovir.hu

10. Pannon-Mag-Agrár Kft.
A Pannon-Mag-Agrár Kft. 2004-ben alapítottuk, mint többéves külföldi, és hazai szakmai tapasztalattal rendelkező vetőmaggazdálkodási-, növényvédelmi-, és agrármérnökök. Célunk, hogy a saját tulajdonú vetőmagüzemi háttérnek köszönhetően minőségben, fajtaválasztékban és a kiszolgálás gyorsaságában, színvonalában
is kielégítsük partnereink igényeit.
www.pannonmag.hu

KIÁLLÍTÓI SÁTOR

9. Agropilot Kft.
Az AgroPilot Kft. 2018. június 18-ától a TOPCON mezőgazdasági termékkínálatának kizárólagos hazai impor
tőre. Gépfüggetlen precíziós mezőgazdasági termékforgalmazóként elsősorban a meglévő gépparkokat igyekszünk a kor kihívásainak és a felhasználók elvárásainak figyelembevételével alkalmassá tenni a legmodernebb
technológiák használatára, mindezt maximális költséghatékonyság mellett.
www.agropilot.hu
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11. Sumi Agro Hungary Kft.
A Sumi Agro Hungary Kft. – mint a magas minőségű japán innovatív növényvédő szerek hazai forgalmazója –
köszönti Önöket!
Bízunk benne, hogy a gazdálkodásában eredményesen használja termékeinket. Ezúton is felhívjuk figyelmét,
hogy csak hivatalos kereskedőktől vásárolt eredeti terméket használjon.
Kérdéseivel forduljon bizalommal szakembereinkhez.
www.sumiagro.hu
12. Limagrain Ce SE Magyarországi Fióktelepe
A Limagrain egy több mint 50 éves múlttal rendelkező, szövetkezeti alapokon működő nemzetközi mezőgazdasági vállalatcsoport, amelyet francia termelők alapítottak és irányítanak. Az LG egy nemzetközi márka, amely
több növényfaj termékeivel van jelen világszerte. Az LG változatos vetőmag kínálatával az európai mezőgazdaság sokszínűségét testesíti meg.
www.lgseeds.hu
13. Bayer Hungária Kft. Crop Science
A Bayer Crop Science üzletága innovatív gyomirtó szerek, gombaölő szerek és rovarölő szerek, valamint csávázószerek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Képviselőink a mezőgazdasági termelőkkel
közvetlen kapcsolatot tartva segítik a felelősségteljes növényvédő szer felhasználást. A teljes körű megoldások
biztosítása érdekében egyre több szolgáltatással bővítjük kínálatunkat.
www.bayer.co.hu www.agro.bayer.co.hu
14. Hungrana Kft.
A nagy múltú Hungrana Kft. évente közel 1,2 millió tonna magyar kukorica felvásárlásával Európa legjelentősebb
kukoricafeldolgozó vállalata és a magyarországi élelmiszeripar meghatározó szereplője. Az itt készült természetes cukor- és keményítőféleségekkel, alkohol és takarmány alapanyagokkal nap mint nap találkozhatnak
a fogyasztók, amikor tejterméket, péksüteményeket, lekvárokat, üdítő- és szeszes italokat vásárolnak.
www.hungrana.hu
15. Takarék Csoport
A Takarék Csoportnál a bizalom és a partneri kapcsolat ugyanolyan fontos, mint a szakértelem, ezért válhattunk
az agrárium mindennapjainak részévé. Odafigyelünk ügyfeleink igényeire, és az agrárszektor egyediségét figyelembe véve alakítjuk ki szolgáltatásainkat. Hatékony folyamatokkal, és a megszokott, ügyfélközpontú hozzáállással állunk ügyfeleink rendelkezésére.
www.takarekbank.hu
16. SAATEN-UNION Hungária Kft.
A SAATEN-UNION Európa egyik vezető szántóföldi vetőmag-nemesítőjeként egyedülálló módon már négy kalászos fajban foglalkozik hibridnemesítéssel: a hibridbúza, hibridrozs és hibridárpa már elérhető, a hibridtritikáléval
pedig folynak a bevezetését megelőző kísérletek. A cég Európa egyik legszélesebb faj- és fajtakínálatát biztosítja.
Több termés. Nagyobb biztonság. Ez a SAATEN-UNION célja.
www.saaten-union.hu
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Rapool Hungária Kft.
A RAPOOL rendelkezik a repcéről a legrégibb és legnagyobb tapasztalattal Európában. A RAPOOL-fajták és
-hibridek alapvetően változtatták meg és vitték előre a repcetermesztést. Kutatás, nemesítés, vetőmag-előállítás, csávázás technológiai fejlesztése és vetőmag-forgalmazás – a RAPOOL mindent egy kézben tart. RAPOOL.
A repce a hivatásunk.
www.rapool.hu
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17. Alpha-Vet Kft.
Állatgyógyszerek és eledelek gyártásában, kereskedelmében valamint az agráriumot ellátó állattenyésztési
eszközök és input anyagok forgalmazásában az AlphaVet a hazai agrobusiness egyik meghatározó szereplője.
Kiemelten képviseltetjük magunkat a piacon generikus állatgyógyszereinkkel, takarmány- és növényi tápanyagkiegészítő termékeinkkel, komplex levéltrágyánkkal.
www.alpha-vet.hu
18. Caussade Semences Hungary Kft.
A Caussade Semences Hungary Kft. szakembereinek csapata több mint 35 országban új biotechnológiai és
minőség-ellenőrzési markerek segítségével, modern genetikával és feldolgozó-kapacitással forgalmazza kukorica, napraforgó, repce, kalászos, cirok, lucerna vetőmagjait. Hosszútávú partnerség és piacközpontú üzleti
stratégia. Ez a Caussade know-how.
www.caussade-semences.hu

ALPHAVET

19. Manuli Stretch Magyarország Kft.
A világ legnagyobb stretch-fólia gyártója a bálázásban is az innovációt képviseli.
Vezető szerepét a csomagolástechnikában fél évszázados múltjának, folyamatos megújulásának köszönheti,
valamint annak, hogy mindig költséghatékonyságra törekszik az elvárt teljesítmény megvalósulása mellett.
A díjnyertes Agriflex bála stretch-fólia, Agrifilm bálafólia és Manuagri bálaháló kiváló takarmányminőséget biztosít.
manulistretch.hu
20. Agromag Kft.
Az Agromag Kft.-t a vetőmagszakmában nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek alapították azzal a céllal, hogy
szántóföldi növények külföldön nemesített fajtáit Magyarországon honosítsa, azok vetőmagját előállítsa és értékesítse. 13 nemesítő intézettől és saját nemesítésekből körülbelül 50-60 fajta szerepel folyamatosan a cég kínálatában.
www.agromag.hu
21. Colas Északkő Kft.
Az építőipar alapjául szolgáló zúzottkövek teljes köre mellett a mezőgazdaság számára gyártunk ásványi trágyaként és talajjavítóként alkalmazható termékeket. A Bodrogkeresztúri Riolittufa a tápanyag utánpótlása és
a termőföld fizikai, kémiai kondícióinak a stabilizálása mellett a szerves trágya, a komposzt és szennyvíz kezelésére is megfelelő megoldást nyújt.
colas.hu
22. Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság célja az Észak-Alföldi régió élelmiszergazdaságának fejlesztése. Három eltérő agroökológiai térségben (Hajdúság, Nyírség, Nagykunság) sokrétű agrárágazati
kutató-fejlesztő (biotechnológiai és állattenyésztési kutatások, növénynemesítés), innovációs illetve oktatási
tevékenységet lát el.
www.unideb.hu
23. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (1/336-1122, info@biokontroll.hu, ) az egyetlen, magyar biogazdák közvetett tulajdonában álló ökológiai gazdálkodást ellenőrző-tanúsító szervezet. Kódszáma: HU-ÖKO-01.
A tanúsítás, ökotámogatási és öko termőföld előjog igazolási jogosultság a teljes mezőgazdasága és az élelmiszeriparra kiterjed.
www.biokontroll.hu
24. EuroChem Agro Hungary Kft.
Az EuroChem a globális piacvezető műtrágyagyártó cégek egyike, tevékenysége a bányászattól a műtrágyák
gyártásáig, logisztikájáig és értékesítéséig terjed.
Tápanyag-utánpótlási megoldások széles portfólióját biztosítjuk, a kiváló minőségű standard termékektől az innovatív és prémium stabilizált műtrágyákig, mint ENTEC és UTEC.
Várjuk szeretettel standunkon!
hu.eurochemagro.com

Plantaco Kft.
Plantaco - Van új a nap alatt
Társaságunk saját fejlesztésű, hazai gyártású készítményei a termesztett növények tényleges tápanyagszükségletét, ezen keresztül a gazdálkodók elsődleges gazdasági érdekeit szolgálják. A leggazdaságosabb termés
szint elérése érdekében mi nem a talaj masszív trágyázására, hanem a növény táplálására helyezzük a hangsúlyt.
www.plantaco.hu
26. FarmFacts Hungary Kft.
A FarmFacts Hungary Kft. mezőgazdasági szoftverek fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik. Fő terméke
a Next Farming Office (AO Agrár-Office) programcsomag, mely a növénytermesztéssel kapcsolatos adatok rögzítésén túl olyan precíziós gazdálkodási modult is tartalmaz, mely a legtöbb monitortípust támogatja. A kiállításon
a Next Farming Greenseeker ISOBUS rendszerű N-szenzort is bemutatjuk.
www.farmfacts.hu
27. Agrofórum Kft.
Agrofórum szaklap és portál: gyakorlati információk, szakcikkek a növényvédelem, a növénytermesztés, a mező
gazdasági gépészet, valamint az agrárium számos más területéről. Olvasson minket hónapról hónapra, napról napra!
www.agroforum.hu
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25. Agrováció Kft.
Az Agrováció Kft. célkitűzése a szántóföldi és zöldségnövények termesztésében szükséges technológiaváltás
támogatása a talajok termőképességének javításán és a növények optimális tápanyagellátásán keresztül. Saját
fejlesztéseink eredményeként új és környezetkímélő készítményeket alkottunk, amelyeket a szigorú gyártástechnológiai és minőségbiztosítási teszteken jól teljesítő hazai gyártónál állíttatunk elő.
www.agrovacio.hu
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28. Magyar Mezőgazdaság Kiadó
Magyarország legnagyobb agrárszaklap-kiadója. Két hetilapja mellett évente 8 kiadványa jelenik meg rendszeresen, ebből több digitálisan is olvasható. Agrárhírportálja a www.magyarmezogazdasag.hu, havonta több mint
500 friss hírrel.
A kiadó a 31. Bábolnai Gazdanapok kiállítás szervezője, valamint nevéhez köthető többek között a Kaposvári
Állattenyésztési Napok, és a SMARTFARM konferenciasorozat is.
www.magyarmezogazdasag.hu
29. Horizont Média Kft.
6400 Kiskunhalas, Katona J. u. 6.
Olvassa Ön is az általunk kiadott Agrárágazat, GÉPmax és MezőHír lapokat print vagy online változatban.
További információ: info@horizontmedia.hu
www.agraragazat.hu www.gepmax.hu www.mezohir.hu
30. Agrotrend cégcsoport, Profi Mezőgazdasági Gépmagazin
Az Agrotrend Csoporttal az agrárvilág vezetőinek és döntéshozóinak tud kommunikálni.
1. Print felületeken: Agrotrend.hu magazin, Profi mezőgazdasági gépmagazin
2. Rendezvények, díjátadók: Az Év Agrárembere, Magyarország Legszebb Birtoka, Agrofotó, Agrárvilág Szépe
Bővebb tájékoztatás a ertekesites@agrotrend.hu vagy a 06-30/267-1493 telefonszámon.
www.agrotrend.hu www.agrarvilag.hu www.traktorpool.hu
31. Agrárvilág magazin, Mezolap.hu hírportál
Tevékenységi kör: Agrárvilág országos agrokulturális magazin, Mezolap.hu Online Hírportál Csoport
www.mezonaptar.hu www.mezopiac.hu www.mezoprojekt.hu
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32. Pionner Hi-Bred Magyarország Kft.
A Pioneer Hi-Bred a világ vezető vetőmag-nemesítő és -forgalmazó cége. Több mint kilencven év nemesítési
és termesztési tapasztalata áll mögötte. Mégis a partnereink bizalmát elsősorban azzal érdemeltük ki, hogy a
termelőkkel való élő kapcsolat legalább olyan fontos, mint a kiváló vetőmag előállítása és a gazdálkodókhoz való
eljuttatása.
www.pioneer.com/hungary
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ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS
Agroázis-MON Kft.
Az Agroázis-MON Kft. kínálatában a szántóföldi művelés legmegbízhatóbb márkái képviseltetik magukat, úgymint a Hardi, MoroAratri, MaterMacc, Breviglieri, stb. Valamennyi forgalmazott termék esetén biztosítja a teljes
gyári alkatrészellátást, amely mellett professzionális szervizszolgáltatást is nyújt.
www.agroazis.hu
AGRO-BÉKÉS Kft.
Az AGRO-BÉKÉS KFT. mára több mint 100 főt foglalkoztató, az ország teljes területét lefedő kereskedelmi, szerviz és
vevőszolgálati hálózattal rendelkezik a CASE IH erő- és betakarítógépek, valamint a Bednar talajművelőgépek egyetlen
hivatalos magyar forgalmazójaként. Széles munkagép kínálatunk további közkedvelt márkái a Kverneland és a McHale.
www.agrobekes.hu
Agro-Contakt 2000 Kft.
Cégünk az akkreditált minősített Agro-Contakt 2000 Kft a volt szolnoki Mezőgép termékeinek gyártási jog tulajdonosa.
Gyártjuk az RK 2-4 dobos fűkaszákat,eredeti RZ/AC és VZ/AC szárzúzókat,M-5615 kéttárcsás műtrágyaszórókat.
TFD-1000 darugémeket,LEZ-2 erdészeti zúzókat.Kiemelt képviseletét látjuk el a Pöttinger és Quivogne termékeknek.  
www.agrokcontakt.hu
Agrofil-SZMI Kft.
Az Agrofil-SZMI Kft. közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik szántóföldi kísérletek kivitelezése, talajmintavétel
és tápanyag-utánpótlási szaktanácsadás, illetve talajvédelmi tervek készítése területén. 2017-ben megalapítottuk a Precíziós Műhely precíziós gazdálkodási kísérleti programunkat, melynek keretein belül a helyspecifikus
gazdálkodás legújabb technológiáit alkalmazva nyújtunk független segítséget azoknak, akik valós hasznot szeretnének elérni a precíziós gazdálkodás segítségével.
www.agrofil.hu
Agroker Holding Zrt.
A nyíregyházi székhelyű Agroker Holding Zrt. meghatározó szereplője a Kelet-magyarországi agrár-kereskedelemnek.
Tevékenységeink: mg-i gépek értékesítése (BOGUSLAV szántóföldi permetezők kizárólagos forgalmazója) és szervizelése, alkatrész, növényvédő szer, műtrágya, vetőmag, termény kereskedelem, növény és ipari alma termesztés
finanszírozása, kertészeti áruház üzemeltetése.
www.agrokerholding.hu
Agromehanika Kft.
Cégünk , a jól ismert és méltán híres AGS valamint AGP permetezőgépek gyártójának, a szlovéniai AGROMEHANIKA
DD. gépgyár, Magyarországi képviselete és kizárólagos beszállítója, szerviz – és alkatrészellátója. Kínálatunkban
megtalálhatók a permetező gépeken felül az AGT traktorok teljes választéka is, kertészeti , erdészeti illetve kommu
nális munkákra való kapcsolható eszközökkel.
www.agromehanika.hu

AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft.
A cég több évtizedes múltra tekint vissza a mezőgazdasági szállító járművek (traktorvontatású szippantó tartálykocsik, locsoló és injektáló tartálykocsik, pótkocsik, takarmányszállító tartálykocsik), tervezésében és gyártásában.
Már közel két évtizede kínálunk ügyfeleink számára tehergépkocsi felépítményeket és közúti pótkocsikat is.
www.ajgkft.hu
ALFA-GÉP Kft.
Mezőgazdasági erő- és munkagépek, alkatrészek teljes kínálata. Kertészeti gépek egyedi választéka: ágyáskészítők, talajmarók, fóliafektetők, palántázógépek, zöldségbetakarítók, valamint hagyma-és fokhagymatermesztés teljes gépsora.
www.alfagep.hu
Amazonen-Werke Kft.
Az Amazonen-Werke Kft, az Amazone munkagépek értékesítésével, szervizével és alkatrész ellátásával foglalkozik
2007-óta Magyarországon. Cégünk évente több, mint 300 új Amazone gépet értékesít és üzemel be. Termékeink
minősége és munkatársainak elkötelezettsége szilárd alapot biztosít cégünk folyamatos növekedésének.
www.amazone.hu

AGROGÉP JÁRMŰ- ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT.

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Agro Tipp No.1. Kft.
Cégünk 1996 óta foglalkozik mezőgazdasági gépalkatrész kereskedelemmel, 2011 óta gépforgalmazással és szervíztevékenységgel. A forgalmazott főbb márkáink: STEYR, - CASE-IH traktorok teljes termékpalettája, MAZZOTTI
önjáró permetezőgépek, TOSELLI vontatott és függesztett permetezőgépek, légzsákos kivitelben is. KNOCHE talajművelő eszközök, SCHÄFFER rakodógépek, SPEARHEAD karos kaszák, mulcsozók.
www.agrotipp.hu
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Auditker Kft.
Az Auditker területén találkozhat a Lamborghini legújabb modelleivel, mint a SPIRE-F 105 ültetvény- és SPARK
215 RCSHIFT szántóföldi traktorok. Emellett kertészeknek szánt gépújdonságokkal várjuk az érdeklődő gazdákat,
valamint bemutatjuk a Weremczuk gyümölcsbetakarító megoldásait.
www.auditker.hu
Axiál Kft.
Az AXIÁL Kft. Magyarország egyik piacvezető vállalkozása. Tevékenységei között szerepel alkatrész-, új és használt mezőgazdasági-, építőipari-, és anyagmozgatógép-forgalmazás, valamint szerviz- és háttérszolgáltatások
nyújtása. A cég jelenleg 19 telephellyel rendelkezik az országban azért, hogy ügyfeleit a lehető legmagasabb
színvonalon tudja kiszolgálni.
www.axial.hu
Bauer Hungária Kft.
BAUER - Teljeskörű öntözési megoldások – Rainstar mobil csévélődobos öntözőgépek, Lineár, Center, Center-
corner öntözőberendezések egyedi szórófejszabályozási rendszerrel, szivattyúk, gyorskapcsolású horganyzott
öntözőcsövek. Hígtrágya kezelés – keverők, szivattyúk, szeparátorok, tartálykocsik, alom regeneráló berendezés.
Alkatrészellátás, szerviz.
www.bauer-at.com/hu
BPW-Hungária Kft.
A nyugat-dunántúli régió gépjárműiparának meghatározó szereplője a BPW-Hungária Kft., amely a németországi
BPW-Bergische Achsen KG. szombathelyi leányvállalata. A BPW-Hungária Kft. világszerte elismert, kiváló minőségű vontatott jármű-futóműveket és felfüggesztési rendszereket gyárt. Az agrár futóművek értékesítése mellett
a tervezés és a fejlesztés is a szombathelyi szakemberek munkáját dicséri.
www.bpw.hu
Busa Bt.
A magyar székhelyű Busa Bt. mezőgazdasági munkagépek gyártásával és fejlesztésével foglalkozik. Termékpalet
tánkon, a piacon egyedi Forgókapás termékek (magágykészítő, sorközművelő, ültetvényművelő) mellett, megtalálja a szántóföldi műveléshez szükséges talajművelő gépek legjavát. (lazítók, tárcsák, szántóföldi kultivátorok,
magágykészítők, sorközművelők, hengerek)
www.busabt.hu
Dm-Ker Kft.
A DM-Ker Kft. 2008-ban indult, mezőgazdasági és építőipari munkagépek forgalmazásával, bérbeadásával, alkat
rész-értékesítésével és szervizelésével foglalkozó vállalkozás, ma már országszerte öt telephellyel és félszáz munkatárssal. Kiemelt márkáink: Bobcat, Doosan, Arbos, Storti, Dynapac, Weycor, Epiroc, Viking, F.lli Annovi, Tifone.
www.dmker.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Dorker Kft.
A Dorker Kft. országos lefedettséggel 8 telephelyén áll ügyfelei szolgálatában a gépértékesítés, szerviz és alkatrész üzletágaival. Forgalmazott gépmárkák: Deutz-Fahr, Pronar, Hardi, Gregoire, Agrion, Nardi, Tehnos, Locust,
Faresin, Köckerling.
www.dorker.hu
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Farkas Szerviztechnika Kft.
Cégünk a siófoki FARKAS SZERVIZTECHNIKA Kft. konténerkút, műanyag duplafalú gázolajkút, ADR mentesen
szállítható gázolajtartályok, IBC-tartályok, gázolajkiadagolók, AdBlue kút, tartályok nagy választékával várjuk
leendő vevőinket. Ezenkívül gázolaj-, Ad Blue és benzin kiadagolás, tárolás eszközeit, kenéstechnikai, zsírzó berendezéseket mutatjuk be.
www.tankoljon.hu
FARMGÉP Fejlesztő és Gépgyártó Kft.
Cégünk a KERTITOX permetezőgépeket és MOBITOX csávázógépeket gyártó, magyar tulajdonú vállalkozás.
Célunk a legkorszerűbb gépek gyártása. Nagy hangsúlyt fektetünk a legkorszerűbb vezérlések használatára, melyek
lehetővé teszik a legkorszerűbb precíziós gazdálkodás használatát.
A garancia a több évtizedes tapasztalat és a folyamatos fejlesztések.
www.farmgep.hu
FLIEGL ABDA Gépgyártó Kft.
A magyarországi Fliegl gyár 1993-ban kezdte meg működését Abdán. Elsősorban a mezőgazdasági szállítástechnika számára gyártanak pótkocsikat (letolós, tartály, billentős, átrakó és bálaszállító), de egyéb munkagépeket,
részegységeket, valamint adaptereket és alkatrészeket is előállítanak, és értékesítenek.
www.fliegl.com

Gamaqua. S.r.o
A GAMAQUA s.r.o. szántóföldi öntözőrendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A francia OTECH
lineár és körförgó öntözőberendezések, Plastic Puglia csepegtető csövek és Irrimec csévélődobos öntözők hivatalos forgalmazója. KPE csőhálózatok hegesztése, talajmaró: 500mm x max.1600mm. Földalatti csepegtető
öntözések kivitelezése.
www.gamaqua.com
Güttler Kft.
A Güttler mögött több mint 30 éves tapasztalat áll. Cégünk legfontosabb célkitűzése, hogy talajművelő gépünk
járuljon hozzá a hozamnövekedéshez, az üzemanyag spóroláshoz, ezáltal legyen gazdaságos és a gazda számára
gyorsan megtérülő beruházás! A magyar és a német tervező csapatunk ezen alapelvek szerint dolgozik, és fejleszti műszaki megoldásainkat.
www.guttler.hu
HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. magyar tulajdonú cégként ’92-ben alakult és kezdte meg működését,
jelenleg összesen huszonkét telephellyel rendelkezik az ország számos településén.
Célunk, hogy meghatározó piaci szereplőként növeljük jelenlétünket a piacon mezőgazdasági munkagépek,
erőgép és munkagép alkatrészek forgalmazásával.
www.habi.hu
Hanki-Ker Kft.
A Hanki-Ker Kft. 1992-ben alakult és azóta szolgálja ki nem csak a dél-alföldi régió, de az ország bármely területéről érkező mezőgazdasági igényeket. Kínálatunkban megtalálhatók ekék, homlokrakodók, traktorok, kombinátorok, tárcsák, szántóföldi kultivátorok, vetőgépek, műtrágyaszórók, altalajlazítók. Főbb partnereink: Güttler,
Kongskilde, Lemken, Massey Ferguson.
www.hanki-ker.hu
IG+JM Kft.
Az IG+JM Kft főbb célkitűzése, a vevők igényeinek kielégítése, technológiánk folyamatos fejlesztése és a mindennapok során ügyfélközpontú szemlélet. Tevékenységi körünk a mezőgazdasági pótkocsik, erdészeti közelítő kocsik,
trágyaszórók, konténer szállítók és ipari kocsik valamint egyéb pótkocsik gyártása mely kiegészül a Branson traktorok és egyéb munkagépek forgalmazásával.
www.igj.hu
Ihász Kft.
Az Ihász Kereskedőház Kft. mezőgazdasági erő-és munkagépek, valamint alkatrészeinek értékesítésével foglalkozik. Az összes termelő üzem részére tudunk kiváló minőségű gépet biztosítani kedvező áron, alkalmazkodva a piaci
igényekhez. Kedvező finanszírozási lehetőséggel, helyszíni ügyintézéssel.
www.ihasz.hu

Két-KATA Kft.
Cégünk a Kubota márka kizárólagos hazai forgalmazójaként japán gyártmányú Kubota fűnyírók, kompakt traktorok, mezőgazdasági erő- és munkagépek értékesítésével és szervizelésével foglalkozik Magyarország teljes
területén. Tevékenységünk az alkatrészek forgalmazását is magában foglalja.  
www.ketkata.hu
KITE Zrt.
A tudomány világszínvonalú eredményeinek, valamint az új technológiák, a korszerű termelési eszközök és az
üzemszervezési eljárások elterjesztésével segítjük partnereink hatékony gazdálkodását. A magyar piacon egyedülállóan elérhetővé tesszük a precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök, termékek, szolgáltatások, informatikai és üzleti megoldások teljes rendszerét.
www.kite.hu
Kond Coop Kft.
A Kond-Coop Kft a Kirovec traktorok, a Promagro talajművelő munkagépek és a Kröger Agroliner pótkocsik magyarországi kereskedője. Termékeink jellemzője a kiváló
anyagminőség, egyszerű, gyakorlatias kivitelezés, tartósság és kedvező ár!
www.kirovec.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Kálnai és Társai Bt.
Társaságunk 1993-ban alakult meg. Eleinte talajművelő hengereket gyártottunk, simát is, gyűrűst is. Időközben
felmerült az igény egyedi kivitelű mezőgazdasági talajművelő gépekre, amelyek a megrendelők kéréseinek figyelembe vételével készültek el. Ma is készen állunk ilyen feladatok kivitelezésére. Gépeink típus szerint honlapunkon megtalálhatók.
Gépeink típus szerint honlapunkon megtalálhatók.
www.kalnai.hu
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KVERNELAND GROUP HUNGÁRIA Kft.
A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gép és szolgáltatás fejlesztője, gyártója
és szállítója. Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsminőségű, széles termékskála
kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group munkagép kínálata a talajművelés, vetés, növényápolás, bálázás és
a szálastakarmány területét fedi le.
www.kvernelandgroup.hu
Lakkos Kft.
A Lakkos Kft. 2009 óta partnere a magyar mezőgazdaság számtalan szereplőjének. A kezdeti időszakban MTZ
traktorok nagykereskedelmével, valamint az összes Magyarországon újonnan forgalomba helyezett MTZ traktorok vizsgáztatásával foglalkoztunk, de mára több innovatív és megbízható kertészeti és szántóföldi technológiát
honosítottunk meg, és forgalmazunk az ügyfeleink legnagyobb megelégedésére.
www.trakik.hu
Lemken Hungária Kft.
A LEMKEN az egyik vezető nemzetközi gyártó a talajművelés, vetés és növényvédelem gépeinek területén. Mint
családi vállalkozás, értékeljük a szoros kapcsolatot a partnereinkkel. A partnereinkkel való szoros együttműködés
alapvető szerepet játszik a több díjat is elnyert fejlesztéseinkben és a méltán hűek vagyunk a német minőségre.
Ez az a jövőkép, mely bennünket a jövő Mezőgazdaságának Vállalatává tesz.
www.lemken.com
LETÁK Kft.
Vállalatunk Bács-Kiskun megyében, Géderlakon (Kalocsa mellett) található. 1982 óta működünk, több, mint 40 főt
foglalkoztatunk.
Gépgyártás: kombinátor, tárcsás kombinátor, kompaktor, ásóboron, gyűrűshenger, egysoros henger, tárcsa, rövidtárcsa, nehéztárcsa, sorközművelő kultivátor, grubber, simító, fogasborona, szárzúzó, mélylazító, vonólap, talajmaró,
big-bag zsákemelő, eke.
www.letak.hu
Magtár Kft.
MAGTÁR KFT – Kereskedelem, szerviz, alkatrész: STEYR, MASSEY FERGUSON, KRONE, LEMKEN, SUMO,
DAMMANN, BRANTNER, GÜSTROWER, TEBBE, HOLMER
Öntözés és hígtrágyakezelés gépei: REINKE, BRIGGS, GIUNTI, BEINLICH, EISELE, UTS
[ÚJ!!!] MAGTÁRGPS KFT – TELJESKÖRŰ, MÁRKAFÜGGETLEN PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK
Mchale Hungária Kft.
Az ír McHale cég a szálastakarmány betakarításhoz szükséges gépek gyártására specializálódott. Termékei körbálázók, bálacsomagolók, bálabontók, bálamozgatók, fűkaszák, rendrakók. A magyarországi forgalmazást a Szolnoki gyárából látja el, ahol a McHale körbálázók készülnek. Gépeiben ötvöződik a magas minőség, kiváló telje
sítmény és hosszú élettartam.
www.mchale.net

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

MEGAZET Kft.
Vállalkozásunk 1994-ben alakult Veszprémben. Mezőgazdasági gép-, alkatrész kereskedelemmel és szervízszolgáltatással foglalkozunk., A FELLA szálas gépek és az AHWI Prinoth erdészeti gépek országos, a Zetor traktorok
területi márkaképviseletét látjuk el. Ezen felül, területünkön igyekszünk kiszolgálni vásárlóink felmerülő igényeit.
www.megazet.hu
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Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége célja a magyarországi eszköz- és gépforgalmazók szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok meghatározása, azok érvényre juttatása. „Legyél Te is mező
gépész!” pályaorientációs programján keresztül népszerűsíti a mezőgépész szakmát és 11 pontban segíti az érdeklődő fiatalokat.
www.mezogepesz.hu www.megfosz.com
MKB Pénzügyi Csoport
Az MKB Pénzügyi Csoport vállalatai a pénzügyi szolgáltatások területén elért sikereikkel, évtizedes tapasztalataikkal állnak az agrárvállalkozások rendelkezésére. Tevékenységünk középpontjában a gyors és egyszerű ügyintézés, a támogató szakértelem, a megbízható partneri viszony és az innovatív gondolkodás áll.
www.mkb.hu www.euroleasing.hu
Multiva Magyarország Kft.
A Multiva Magyarország Kft. a finn gyártó leányvállalataként talajmunkagépeket, vetőgépeket és pótkocsikat
importál és forgalmaz. Termékeink között megtalálhatóak a kiváló minőségű és kedvező árú magágykészítő
kombinátorok, sekély tarlóhántó és szántáselmunkáló kultivátorok, rövidtárcsák, hengerek, grubberek, mechanikus és pneumatikus direktvetőgépek illetve mezőgazdasági pótkocsik.
www.multiva.hu

Odisys Bt.
Az ODISYS Bt. hosszú évek óta áll a magyar gazdák szolgálatában. Tevékenységünk az új és használt gépek érté
kesítése mellett a szervíz szolgáltatásra és alkatrész értékesítésre is kiterjed. Cégünk több márka kizárólagos
magyarországi forgalmazója, mint például az Goldoni vagy a Solis traktorok.
www.odisys.hu
Oros Divízió, Linamar Hungary Zrt.
Az OROS 50 éve áll a gazdák szolgálatában a napraforgó és kukorica betakarító adapterek specialistájaként.
www.oros.hu
Omikron Kereskedelmi Gyártó Javító és Szolgáltató Kft.
Az OMIKRON KFT 1991-ben alakult magyar családi vállalkozás. Cégünk a Kecskemét melletti Hetényegyházán
található.
Termékeink: kombinátorok, kultivátorok szilárd és folyékony műtrágyaszóróval is, középnehéz – nehéz és rövidtárcsák, lazítók, ásóboronák, Cambridge hengerek, illetve Cambridge és ékgyűrűs elmunkálóval szerelt Gruberek.
www.omnikron.com
Pap-Agro Kft.
A Nagykőrösön található a Pap-Agro Kft. telephelye, ahol bővülő gép- és alkatrészkínálattal és szervízellátással
is várják az érdeklődőket.
Kínálatunkban erőgépek, rakodógépek, pótkocsik, munkagépek, szárítók és permetezők, ill. a szálastakarmányozás és hígtrágya kezelés gépei is megtalálhatóak.
Családias légkörben, baráti hangulatban várnak minden kedves érdeklődőt és vásárlót a cég dolgozói.
www.pap-agro.eu
Prüfland Kft.
PRÜFLAND Kft. a kiváló minőségű német termékek forgalmazója. Lechler fúvókák, fúvókatartók, bebelógó csőrendszerek, melyeket működés közben is megtekinthet. Herbst mérőberendezések, és Müller Elektronik GPS
sorvezetők, automata kormányok.
prufland.hu
Quivogne Magyarország Kft.
A QUIVOGNE Magyarország Kft immár 2 éve értékesíti hazánkban is a francia QUIVOGNE és a cseh OPaLL-AGRI
munkagépeket. A palettán megtalálhatók többek között az ekék, tárcsás boronák, szántóföldi kultivátorok, talaj
lazítók és szántáselmunkáló hengerek. Mint igazi francia cég a szőlészetek részére is széles talajmunkagép kínálattal állunk a rendelkezésre.
www.quivogne.hu

Starcz Kft.
A Starcz Kft. idén bemutatja önöknek a minden téren megújult Dammann önjáró permetezőt, amely immáron
már panoráma kabinnal, új Poclain Eco járószerkezettel és egy 285 lóerős motorral van felszerelve. A permetező
6000 literes, 30 méteres, 6 szenzoros keretvezérléssel. Szintén megtekinthető lesz egy vontatott 6m3 kaparóláncos röpítőtárcsás meszezésre is alkalmas műtrágyaszóró.
www.starczkft.hu
Start Agro Kft.
A Start Agro Kft szolnoki és hajdúböszörményi telephellyel, továbbá kecskeméti szervizponttal látja el a Massey Ferguson erő-, betakarítógépek, a McHale, Siloking és Elho szálastakarmány gépek, hivatalos képviseletét, a Pneusej
vetőgépek, Agro-Tom talajművelő eszközök márkaimportőri feladatait.
www.startagro.hu
Sz-Agro 2007. Kft.
Az Sz-Agro 2007. Kft. importőre:
- a dán He-Va cég termékeinek (Tip roller hengerek, tárcsák, lazítók stb.).
- a francia Carre cég sorközművelőjének, ami sorvezetővel, injektoros kapákkal, sorpermetezővel, mechanikus
gyomirtókkal felszerelhető
- a holland Tulip cég tárcsáinak, tárcsás lazítójának (560mm)
www.szagro.hu

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Sió - Agrár Kft.
A Sióagrár Kft. már 10 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, alkatrész kereskedelemmel valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. Mottónk – “Mezőgép – profiktól, profiknak” – mutatja be
legjobban cégünk filozófiáját: kiváló minőségű mezőgazdasági gépeket forgalmazunk nagy szaktudással igényes
kis, közepes és nagy méretű gazdaságok számára.
www.sioagrar.hu
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Szal-Agro Kft.
A dél-koreai, kiemelkedő minőségű TYM traktorok forgalmazása kizárólagos magyarországi importőrként és
minőségi lengyel mezőgazdasági gépek kereskedelme országszerte. Valamint országos lefedettségű mezőgazdasági gépalkatrész forgalmazás és teljeskörű szervizhálózat. A Szalagro telephelyei, szervizbázissal felszerelve,
Miskolcon, Kisszálláson és Sárbogárdon állnak rendelkezésre.
www.szalagro.hu
SZEGÁNA Kft.
SZEGÁNA Kft, mezőgazdasági gépek forgalmazásával szervizelésével, alkatrész ellátásával, valamint vetőmag
kereskedelemmel foglalkozunk. Főbb forgalmazott termékeink: Mascar bálázók és vetőgépek, Caffini permetezők, Dal-Bo hengerek és talajművelő gépek, Bogballe műtrágyaszórók, Everun rakodógépek, JYMPA altalajlazítók,
Metal-Fach pótkocsik, Teejet sorvezetők...
www.szegana.hu
Vaderstad Kft.
Talajművelő és vetőgépek Svédország elsőszámú gyártójától!
www.vaderstad.com/hu
Vadkert-Agrotechnika Kft.
A Vadkert-Agrotechnika Kft. legújabb fejlesztésű talajművelő gép családjának a forgókapának a 4,5 m-es vontatott
változatát mutatja be a mozgó bemutatón.
A VFK 4,5VH gép ékgyűrűs hengeres elmunkálóval hatékonyan végzi a szántás elmunkálást, magágy készítést.
A VFK 4,5VH tartós szerszámaival, 170 LE teljesítményigényével gazdaságos működést biztosít a talajművelésben.
www.vadkertagrotechnika.hu
Valkon 2007. Kft.
Célunk, hogy a magyar gazdáknak megbízható, kompetens partnereként, magas műszaki tartalmú gépeket, és
európai színvonalú vevőszolgálatot nyújtsunk. Központunk Kecskeméten, nyugat magyarországi telephelyeink
Pápán, és Sárbogárdon találhatóak. Mobil szerelőin az ország teljes területén rendelkezésre állnak az Ön VALTRA,
KRONE, KRAMER, REGENT, SAMSON, RAUCH,SOLA gépeinek szervizelésében, javításában.
www.valkon.hu

Gyári képviselet:

ÁLLÓGÉPES KIÁLLÍTÁS

Starcz Ktf. | 5008 Szolnok, Krúdy Gyula u. 110.
+36 56 655 093 | info@starczkft.hu | www.starczkft.hu
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LÁTOGASSON MEG MINKET!

Axiál - kombájn, átrakó kocsi, pótkocsi

Dorker - eke
Két-Kata - eke

Dorker - kombájn

L emken - eke

KITE - kombájn

Haladási irány

Pap-Agro - eke

12:00 - 13:30

2. NAP

Amazone - eke
Valkon - eke

Közlekedő
Vadkert - magágykészítő
Busa - magágykészítő
Szegána - magágykészítő
Güttler - magágykészítő
Közlekedő
Fliegl - trágyaszóró

Agro-Békés - kombájn
Szal-Agro - henger
Közlekedő
Alfagép - lazító
Agro-Békés - lazító

11:00 - 12:30

1. NAP

GÉPBEMUTATÓ TERÜLET

Közlekedő
Axiál - gruber

Szal-Agro - permetező

Valkon - gruber
Vaderstad - gruber
Ihász - gruber

Agro-Tipp - permetező

Kverneland - vetőgép
Közlekedő

Közlekedő

Axiál - V-tárcsa

Axiál - kombájn, átrakó kocsi, pótkocsi
Dorker - kombájn

Omikron - V-tárcsa
Közlekedő
L emken - rövidtárcsa
Pap-Agro - rövidtárcsa

Agro-Békés - kombájn
Szal-Agro - henger

GÉPBEMUTATÓ TERÜLET

15:00 - 16:30

Közlekedő
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Alfagép - lazító
Agro-Békés - lazító
Közlekedő

Sz al-Agro - rövidtárcsa
Vaderstad - rövidtárcsa
Ihász - rövidtárcsa
Közlekedő
Amazone - eke
Valkon - eke
Dorker - eke
Két-Kata - eke
L emken - eke
Pap-Agro - eke

Axiál - gruber

Közlekedő

Valkon - gruber
Vaderstad - gruber
Ihász - gruber

Vadkert - magágykészítő

Kverneland - vetőgép
Közlekedő
Axiál - V-tárcsa
Omikron - V-tárcsa
Közlekedő
L emken - rövidtárcsa

Busa - magágykészítő
Szegána - magyágykészítő
Güttler - magyágykészítő
Közlekedő
Fliegl - trágyaszóró
Szal-Agro - permetező

Pap-Agro - rövidtárcsa
Sz al-Agro - rövidtárcsa
Vaderstad - rövidtárcsa
Ihász - rövidtárcsa

MIKROPARCELLÁK

14:00 - 15:30

KITE - kombájn

19

RENDEZVÉNYTÉRKÉP

PRÓBA

MOZGÓGÉPBEMUTATÓ

Hársfa utca

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK
MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 12 PONTJA
1.

A Látogatók a kiállításra belépéssel tudomásul veszik, hogy a tájékoztató táblákon, LED falon közzétett előírások és utasítások be nem
tartásából származó balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért a Rendezőket felelősség nem terheli! Résztvevők visszavonhatatlanul lemondanak a Rendezőkkel szembeni, fent jelzett irányú kártérítési követeléseikről.
2. A Rendező a látogatókat a kihelyezett információs táblákon túl, a kiállítás helyszínén üzemeltetett LED falon és a gépes bemutatók előtt,
hangosbemondón keresztül is tájékoztatja a balesetvédelmi szabályokról.
3. Az álló gépek megközelítése, megtekintése, a géprészek érintése saját felelősségre történik! Álló, és mozgó gépekre felmászni szigorúan tilos!
4. A mozgógépes kiállításon a gépcsoportok indulását a Rendező egyértelmű figyelmeztetéssel jelzi. A mozgó gépeken csak a kezelő, és a
Rendezőkkel egyeztetett személy (szervizes, szakmai érdeklődő, média képviselő) tartózkodhat az erre vonatkozó biztonsági előírások
fokozott és saját felelősségű betartása mellett!
5. A gépek kordonnal jelölt körzetén belül és munkasávjában tartózkodni tilos!
6. A rendezvényen a kiskorúak csak szülői felügyelettel és felelősséggel tartózkodhatnak!
7. A rendezvényen dohányozni csak a Rendező által kijelölt helyen szabad!
8. Az előírásokat megszegő és/vagy ittas személyek a Rendező felszólítására kötelesek elhagyni a helyszínt!
9. A Rendezvényen kémiai tudatmódosító szerek árusítása, és/vagy fogyasztása tilos!
10. A Rendezvény ideje alatt felmerülő problémák megoldásában minden esetben a Rendező kérése, utasítása a mérvadó; ezeket a Résztvevők
kötelesek betartani!
11. Ne feledjük! A balesetek nem önmaguktól keletkeznek, hanem mi, emberek okozzuk azokat! Vigyázzunk magunkra és embertársainkra is!
12. Közérdekű bejelentések a Regisztrációnál!
Tisztelettel: Rendezők
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APÁLYA

MIKROPARCELLÁS
FAJTABEMUTATÓ

ÁLLÓGÉPES
KIÁLLÍTÁS

LOVASPÁLYA

GASZTOFALU

AUTÓKIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÓI
SÁTOR

NAK
SÁTOR

FÓRUM
SÁTOR

MEZŐHEGYESI
TÁRLAT

KONFERENCIASÁTOR

ÁLLÓGÉPES
KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÁS

PARKOLÓ
Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a II. NAK Szántóföldi
Napok és AgrárgépShow - Mezőhegyes rendezvény (a továbbiakban:
Rendezvény) nyilvános tömegrendezvény, amelyről mind
a Főszervező mind a sajtó képviselői fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítenek, és a tömegfelvételeket a Rendezvényről történő
tájékoztatás céljából a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint a felvételeken rögzített személyek hozzájárulásának hiányában is felhasználhatják. A Látogatók a rendezvény tömegrendezvény jellegét és
a felvételkészítés és felhasználás ezen módját tudomásul veszik.
Látogató a Rendezvényre történő belépéssel továbbá hozzájárul ahhoz,
hogy a Rendezvény egyes programpontjainál a Főszervező róla vagy
nem cselekvőképes hozzátartozójáról fénykép-,
és/vagy videofelvételeket készítsen, és ezt a felvételt a programpont
későbbi bemutatása céljából felhasználja.

DEMÓPARCELLA

Battonyai út
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2018.09.20. (CSÜTÖRTÖK)
SZAKMAI PROGRAMOK
KONFERENCIASÁTOR
10:00 - 11:00

Ünnepélyes megnyitó

11:00 - 14:00

Országos Szakmai Nap Konferencia

14.30 - 17:00

PREGA Start Konferencia
Precíziós helyzetjelentés és PREGA 2018 könyvbemutató

FÓRUM SÁTOR
11:00 -11:15
11:15 -12:00
12:00 -12:30
12:30 -13:00
13:00 -13:30
13:30 -14:15
14:30 -15:00
15:00 -15:30
15:30 -16:00

Vetni csak egyszer érdemes!!!
A NAK komplex energetikai szolgáltatásai
Kistermelői értékesítési lehetőségek
Szántóföldi napok mikroparcellás kísérletének
bemutatása
H2020
Fajtaminősítő oklevelek átadása    
Az ökológiai gazdálkodás aktuális kérdései
A Phylazonit technológia és a precíziós gazdálkodás kapcsolata
Természetvédelem és mezőgazdaság: konfliktusok és megoldási lehetőségek

RAGT Vetőmag Kft.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
AGRO.bio Hungary Kft.

Benkő András
Takács László
Szalai Mihály
Daoda Zoltán

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
NÉBIH
Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft.
Phylazonit

Reszkető Tímea

Magyar Madártani és Természet
védelmi Egyesület

Dr. Roszik Péter
Holopovics
Zoltán
Tóth Péter

GÉPBEMUTATATÓ TERÜLET
12:00 - 13:30
15:00 - 16:30

MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow (ekék, magágykészítők, trágyaszóró, permetezők)
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow (kombájnok, henger, lazítók, grubberek, V-tárcsák, rövidtárcsák)

DEMÓPARCELLÁS TERÜLET
11:00 - 12:00

KITE növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató

MIKROPARCELLÁS TERÜLET
09:00 - 17:00

Mikroparcellás fajtabemutató

KIÁLLÍTÓI SÁTOR ÉS KIÁLLÍTÁSI TERÜLET
09:00 - 17:00

Szakmai kiállítás

EGYÉB PROGRAMOK
AUTÓKIÁLLÍTÁSI TERÜLET
09:00 - 17:00

Autós tesztvezetés

LOVASPÁLYA
13:45 - 14:45

Ride and Trac Díjugrató Show

KIÁLLÍTÓI TERÜLET
09:00 - 15:00
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Békés Megyei Mobil Kormányablak Ügyfélszolgálat (KAB busz)

2018.09.21. (PÉNTEK)
SZAKMAI PROGRAMOK
KONFERENCIASÁTOR
09:00-10:30
10:30-11:30
12:00-15:30
15:30-16:00

Agrofotó 2018 díjátadó ünnepség
H2020 és KAP2020 előadás
Fókuszban a humusz - NAKAdémia
Agrártámogatások helyzete Békés megyében konferencia

FÓRUM SÁTOR
09:00 - 09:45
09:45 - 10:15
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

A NAK komplex energetikai szolgáltatásai
Fémzárolt vetőmag = minőségi árualap - fórum
termelők, termeltetők, kereskedők részére, a
fémzárolt vetőmaghasználat fontossága
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége között stratégiai megállapodás aláírása
Vetni csak egyszer èrdemes!!!
Innováció és vetőmagok mesterfokon
A zöldítés 2018. évi változásainak gyakorlati
hatásai
Hogyan javítsuk költséghatákonyan és tudatosan
a termőtalajt
Természetes ásványi anyagok a mezőgazdaság
szolgálatában
Integrált növényvédelem
A méhpusztulásokkal kapcsolatos hatósági
tapasztalatok
Munkavédelem a mezőgazdaságban
Munkaügyi ellenőrzési tapasztalatok a mezőgazdasági ágazatban

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
NÉBIH

Takács László

RAGT Vetőmag Kft.
Caussade Semences
Magyar Szója és Fehérjenövény
Egyesület
Pannon-Mag-Agrár Kft.

Benkő András
Engelhardt Szabolcs
Bányai Tibor

Colas Északkő Kft.

Tamás András

Békés Megyei Kormányhivatal
Békés Megyei Kormányhivatal

Farkas Gábor
dr. Nosza Tamás

Békés Megyei Kormányhivatal
Békés Megyei Kormányhivatal

Fehér Zsuzsanna
Vandlik-Katola
Zoltán

Szűcs Ádám

GÉPBEMUTATATÓ TERÜLET
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30

MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow (kombájnok, henger, lazítók, grubberek, V-tárcsák, rövidtárcsák)
MEGFOSZ Szántóföldi Gépshow (ekék, magágykészítők, trágyaszóró, permetezők)

DEMÓPARCELLÁS TERÜLET
10:00 - 11:00

KITE növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató

MIKROPARCELLÁS TERÜLET
09:00 - 17:00

Mikroparcellás fajtabemutató

KIÁLLÍTÓI SÁTOR ÉS KIÁLLÍTÁSI TERÜLET
09:00 - 17:00

Szakmai kiállítás

EGYÉB PROGRAMOK
AUTÓKIÁLLÍTÁSI TERÜLET
9:00 - 17:00

Autós tesztvezetés

LOVASPÁLYA
13:45 - 14:45

Ride and Trac Díjugrató Show

KIÁLLÍTÓI TERÜLET
09:00 - 15:00

Békés Megyei Mobil Kormányablak Ügyfélszolgálat (KAB busz)
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KONFERENCIASÁTOR
Országos Szakmai Nap Konferencia
Időpont: 2018.09.20., 11.00 – 13.30
Helyszín: NAK Konferenciasátor
Program:
11.00 - 11.10
Levezető elnök:

Megnyitó
Zászlós Tibor mezőgazdaságért felelős országos alelnök, NAK
Petőházi Tamás osztályelnök, országos szántóföldi növénytermesztési
és beszállítóipari osztály, NAK

11.10 - 11.50
I. panel: Az agrárgazdaság aktualitásai
Bevezető előadás: Dr. Feldman Zsolt államtitkár, Agrárminisztérium
Résztvevők:
Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Agrárminisztérium
Dr. Gyuricza Csaba főigazgató, NAIK
Hollósi Dávid igazgató, Takarék Csoport Takarék Agrár Igazgatóság
Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, NAK
11.50 - 12.30
Moderátor:
Résztvevők:

II. panel: Termelői kihívások
Szalkai Gábor ügyvezető, Növényvédelmi Szövetség
Jordán László elnökhelyettes, NÉBIH
Sándorfy András igazgató, DOW Agrosciences Hungary Kft.
Sebestyén Gergely marketing vezető, Boreális Kft.
Bálint András kereskedelmi igazgató, Agrova - Phylazonit Kft.
Pál Bertalan régióvezető, BASF Hungária Kft.
Dobai Tibor kereskedelmi igazgató, Syngenta Kft.

KONFERENCIASÁTOR

12.30 - 13.10
III. panel: Gabonapiaci lehetőségek - 2018.
Bevezető előadás: Dr. Potori Norbert igazgató, AKI
Résztvevők:
Párkányi Gábor üzletágvezető, SGS Hungária Kft.
Juhász Csaba vezérigazgató, Glencore Agriculture Hungary Kft.
Reng Zoltán vezérigazgató, Hungrana Kft.
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PREGA Start Konferencia és PREGA 2018 könyvbemutató
Időpont: 2018.09.20., 14.30 – 16.30
Helyszín: NAK Konferenciasátor
A precíziós gazdálkodás bevezetéséhez mutatunk megoldásokat a II. PREGA START Konferencián.
A 2019. februári PREGA Konferencia előrendezvénye a PREGA Start, ahol az alábbi kérdésekre adjuk meg a választ:
• Hogyan induljunk el a precíziós gazdálkodással?
• Milyen támogatási lehetőségek, kormányzati intézkedések kapcsolódhatnak a jövőben a digitalizálódó mezőgazdasághoz?
• Mik az idei évi hazai tapasztalatok, eredmények a precíziós gazdálkodóknál?

Program:
14.30 – 14.35

Megnyitó: Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

14.35 – 14.40

Köszöntő: Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős államtitkár

14.40 – 14.50
		

A PREGA Könyv bemutatása az agrárkutatás és innováció jegyében:
Dr. Gyuricza Csaba, főigazgató, NAIK

14.50 – 15.00
		

Hogyan induljunk el a precíziós gazdálkodással?
Dr. Milics Gábor, elnök, Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület

15.00 – 15.10
		

A vidék digitalizációja a legnagyobb hazai infokommunikációs szolgáltató vállalat szemszögéből:
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, T-Systems Zrt. partner

15.10 – 15.20
		

IoT szenzoros megoldások a szarvasmarha tartásban:
Tarr Zoltán, IoT projekt manager, Invitech Solutions

15.20 – 16.30

Precíziós Gazda Kerekasztal – Az idei év termelési tapasztalatai:

A PREGA 2018 Konferencia összefoglaló kiadványa, a PREGA Könyv a rendezvény ideje alatt a helyszínen illetve az
Agroinform Standon kedvezményes áron megvásárolható.

Fókuszban a humusz - NAKAdémia
Időpont: 2018.09.21., 13.00 – 15.10
Helyszín: NAK Konferenciasátor
Program:
13.00 – 13.10

Köszöntő

13.40 – 14.10
		

Stressztűrő jövő
Ónodi Tamás – Rezsek Attila, ügyvezetők, PROLANSYS Kft.

14.10 – 14.40
		

Talajélet mikrobiológiai szereplői, azok biokontroll és bioaktív hatásai
Szabó István, üzletfejlesztési igazgató, AGRO.bio Hungary Kft.

14.40 – 15.10
		

Talajművelés alapjai- alkalmazkodó és klímakár csökkentő talajművelési rendszerek
Sojnóczki István, fejlesztési és szaktanácsadási igazgató helyettes, KITE Zrt.

KONFERENCIASÁTOR

13.10 – 13.40 A humusz-menedzsment szerepe és eszközrendszere a fenntartható - klímatudatos
		talajművelésben
		
Petró Tibor, partner, AGROFUTURA Magyarország Kft.
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Agro-Way Kft.
Az Agricultural Multirotor Hungary Kft. pilóta nélküli légi járművek, elsősorban ipari felhasználású mezőgazdasági
drónok importálásával és forgalmazásával foglalkozik. Tevékenysége az amerikai Homeland Surveillance And Electronics (HSE) céggel kötött kizárólagos forgalmazási szerződésén alapul, melynek köszönhetően palettánk a bűnüldöző szervek által használt eszközöktől egészen a különböző térfogatú tartályokkal és permetező rendszerrel felszerelt drónokig terjed.
Agrodat Kft.
Az Agrodat növénytermesztők számára kifejlesztett agrárinformatikai döntéstámogató rendszer. A saját területein mért környezeti paramétereket egy komplex online rendszerben látja, az adatokra alapozva optimális döntéseket hozhat gazdálkodásában. A rendszer segítségével nyomonkövethetővé válik a növénykultúra fejlődése,
megfigyelhetőek a tábláján aktuálisan uralkodó környezeti hatások.
www.agrodat.hu
AGRO-FILTER Bt.
Speciális termékeink: A kabinos géppel permetezők védelméhez aktívszenes fülkeszűrő. Cikkszám, géptípus, vagy
akár méret alapján történhet a rendelés. Üzemanyagkút, szezonálisan működő gép gázolajából kondenzvíz eltávolító „hurka”, extrém körülmények között dolgozó gépekre kiegészítő kabinszűrő, napos baromfi szállításhoz,
kombájnhoz zsákos szűrő.
www.agro-filter.hu
Agrova Kft. - Phylazonit
Az Agrova Kft. 2003-ban alakult meg, de a Phylazonit márkanévvel fémjelzett talajbaktérium készítmények története már több mint 35 évre vezethető vissza. Termékeink alkalmazásával megvalósulhat egy környezetkímélő,
mégis gazdaságos és biztonságos mezőgazdasági termelés, amelynek eredményeként nagyobb terméshozamot
és a táplálkozás szempontjából kedvezőbb beltartalmi értékeket lehet elérni.
www.phylazonit.hu
Bács Gazda-Coop Kft.
Cégünk 1995 óta a térség kiemelkedő vetőburgonya nagykereskedő cége. Az általunk forgalmazott vetőburgonyák
egy része nyugat-európai importból, másik része saját székelyföldi szaporításból származik. 2007 óta dolgozunk
székelyföldi termelőkkel, akik a Csíki-medence kiváló ökológiai adottságaira támaszkodva nyugat európai minőségű vetőburgonyát állítanak elő.
www.gazdacoop.hu
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Békés Megyei Kormányhivatal
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai alapokon nyugvó végrehajtó szerv, mely a kormány társadalompolitikáját juttatja érvényre és hatósági munkát végez. Hivatalunkon keresztül az állam partnerségi viszonyt kínál Békés
megyében, széles társadalmi bázissal rendelkezünk, és hivatalunk kiemelten elkötelezett az agráriumból élő ügyfélkör iránt.
www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
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Bio Nat Kft.
Mikro-Vital termékcsalád
A Bio-Nat Kft. a Mikro-Vital termékcsalád gyártója és forgalmazója. A termékcsalád olyan talajbaktérium készítményekből áll, melyek mind a növények és a talaj kondicionálását és egészséges fejlődését segítik elő. Mottónk:
Egészséges talaj=biztos jövő!
www.mikro-vital.hu
Duplitec Kft.
A világ vezető dróngyártójának, a DJI-nak a hazai márkaképviselete és márkaszervize. Az iparág legmodernebb
dróntechnológiáit ötvözve a legpontosabb szenzoros érzékelési lehetőségekkel és szoftveres felmérő, valamint
kiértékelő rendszerekkel biztosítjuk komplex szolgáltatásként termőföldek és termények precíziós felmérését,
azonnali kiértékeléssel, permetező drónos beavatkozással.
www.duplitec.hu
Natur Agro Hungária Kft.
Mikrobiológiai talaj- és állománykezelő termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Talajoltóink (Natur
Micro, Forte, Nova és Rhizo) baktérium- és gombatörzseket tartalmaznak. Javítják a talaj minőségét, segítik a szárbontást. A növények fejlődését Natur Plasma élő algás biostimulátorunk segíti, Natur Active lombtrágyánk pedig
tápelemek pótlására alkalmas.
www.naturah.hu

Praktika Tűzvédelmi Kft.
Cégünk több mint 40 éve, a kezdetektől foglalkozik tűzvédelemmel; tűzoltó készülék és szervizalkatrész forgalmazással, karbantartással, javítással, száraz felszálló vezetékek kiépítésével, karbantartásával, átalakításával, tűzi víz
tározó munkálatokkal, valamint létesítéssel is.
Tűzgátló ajtók beépítése, javítása, karbantartása. A munkavédelmi felszereléseink köre folyamatosan bővül, speciális
igényekkel kapcsolatban is fogadunk megkereséseket.
Az idei év elején megvásároltuk az Evident utánvilágító táblákat gyártó céget, üzemet, így szolgáltatásaink köre bővült.
www.praktikatuzvedelem.hu
Tabacum Bt.
A Honda, Briggs & Stratton, Agrimotor Márkakereskedése és Szervize vagyunk.
Válaljuk hidrulika csövek méret utáni gyártását és egyedi alkatrészek esztergálását.
tabacum.stihl-shop.hu
Vöröskereszt
Törvényben meghatározott alaptevékenységünk, hogy hátrányos helyzetű embereken segítsünk. Szociális szolgáltatásaink 19 megyében és Budapesten egyaránt elérhetőek. A szociális segítségnyújtást szakemberek és önkéntesek
bevonásával valósítjuk meg.
www.voroskereszt.hu
Agroinform.hu
Agroinform.hu – Magyarország mezőgazdasági portálja*:
• Piactér: több mint 90.000 ajánlat – hitelesített és mezőgazdaságra szabott felület
• Videók, szakcikkek, hírek a portálon és a hírlevélben
• Aktív szakmai közösség az Agroinform Fórumon és a Menőgazdászok FaceBook csoportban
• Több mint 500.000 egyedi látogató augusztus hónapban!
Köszönjük, hogy velünk vagytok!
*A leglátogatottabb hazai agrárportál (a Digitális Közönségmérési Tanács, vagyis a hivatalos online mérések – 2018. augusztus.)

agroinform.hu

Agrár Élet Magazin
Az Agrár Élet Magazin megjeleníti a mezőgazdaság minden szegmensét. Az INPUT-GÉPESÍTÉS-LOGISZTIKA témakör
a talajműveléstől kezdve, a precíziós technológiákon át egészen a feldolgozóiparig adja szakmai hátterünket. Nálunk
megvalósíthatja marketing elképzeléseit online formában is. Lapunkkal Ön és cége eljut a hazai ’agrárélet’ minden
szereplőjéhez.
www.agrarelet.hu
Agrárium
Agrár- és piacgazdasági magazin, a versenyképes gazdálkodás szakértője
Agrárgazdaság • Agrárstratégia • Támogatások • Növénytermesztés • Állattenyésztés • Élelmiszeripar • Precíziós
gazdálkodás • Megújuló energiák
Olvasónk minden legalább 50 hektáron termelő gazdálkodó. Iratkozzon fel Ön is heti hírlevelünkre!
• info@agrarium.hu
www.agrarium7.hu

IpariCégek.hu
Ipari cégek, ipari hírek, cégkeresés, eladási, vételi tanácsadás, befektető ajánlás, keresés, közvetítés, cégfejlesztés.
Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk.
Videók: Ipari.hu (több mint 6.000 videóval)
www.iparicegek.hu
Magyar Mezsgye
Az egyetlen ingyenes mezőgazdasági havilap
A Magyar Mezsgye a térség (Kelet-Magyarország) első agrárlapjaként jött létre 1991-ben. Több formátum és névváltás után 2014 januárjától új kiadóval, új megoldásokkal, de a régi utakon haladva jelenik meg. A 9000 példányban,
ingyenesen megjelenő magazint főleg Borsod, Szabolcs és Hajdú megyék olvasói kapják kézhez terjesztőn keresztül
és postai úton, de van „előfizetőnk” az ország egész területéről, vagy találkozhatnak vele a mezőgazdasági kiállításokon, szakmai napokon, bemutatókon is. www.magyarmezsgye.hu
www.magyarmezsgye.hu
PROFTEX Vadászpóló
Magyardombegyházi Együtt Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet
Brendon Kötél
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AgrárUnió
Tények - Vélemények - Hiteles szakmai tájékoztatás
AgrárUnió magazin és portál - a magyar gazdálkodók szakmai közössége
KárKép.hu- növényvédelem képekben
Előfizetésért keresse szerkesztőségünket: info@agrarunio.hu, vagy weboldalunkat: www.agrarunio.hu/előfizetes!
www.agrarunio.hu
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LG 31.377

LG 30.369 Limanova

- Nagy termőképesség

- Nagy termőképesség

- Kiváló termésstabilitás és szárazságtűrés

- Kiváló termésbiztonság

- Nagyon jó alkalmazkodóképesség

- Jó alkalmazkodóképesség

FAO 380

FAO 370

KIMAGASLÓ HOZAM, PLUSZ HASZON

LG HIBRIDEKKEL
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LG 54.92 HO CL

LG 50.635 CLP

középérésű

középérésű

- Nagy termőképesség

- Nagy termőképesség

- Kimagasló olajsavtartalom

- Jó ellenálló képesség

- Szádorrezisztens

- Szádorrezisztens

www.lgseeds.hu
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Látogasson el
standunkhoz!
Ismerkedjen meg
• új

hibridjeinkkel!

• az új kalászos gombaölővel, az

-val!

Szerezzen információt
szolgáltatásainkról!

Kollégáink készségesen
állnak az Ön rendelkezésére,
bármilyen témában.
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1. AGRO.bio Hungary Kft.
Az AGRO.bio Hungary 2001 óta van jelen a piacon. Fő profilja a prémium minőségű BactoFil® termékek gyártása
és forgalmazása, melyek a termőföld termőképességének megőrzését, javítását szolgálják úgy a talajoltás, mint
a tarlóbontás tekintetében. A talajbaktériumok mellett az ökológiai gazdálkodásban is használható termékek
sorát forgalmazza, megfelelve legfontosabb vállalati irányelvének, a fenntarthatóságnak.
www.agrobio.hu
2. Dekalb
A kiállításon a DEKALB legújabb termékeit és technológiai fejlesztéseit mutatják be. A látogatók találkozhatnak új kukoricahibridjeinkkel és megismerhetik a forradalmian új ACCELERON vetőmagcsávázási megoldásukat.
Bemutatkozik a DEKALB SMART szaktanácsadási rendszer, és további praktikus tanácsokat is kaphatnak az
érdeklődők, hogy miként hozhatják ki a maximumot a DEKALB hibridekből!
www.dekalb.hu

4. Syngenta Kft.
A Syngenta Magyarországon piacvezető a növényvédő szerek területén és vezető szerepet játszik a szántó
földi vetőmagok nemesítésében, előállításában, forgalmazásában. A vállalat kutatásfejlesztési eredményeinek integrálásával, valamint innovatív megoldásaival a fenntarthatóság és a biodiverzitás erősítését célul
tűzve segíti a termelőket a hatékony, jövedelemtermelő gazdálkodásukban.
www.syngenta.hu
5. Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
A Gabonakutató Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb magyar agrárkutató intézmény – 93 éves élő hagyomány,
stabilitás, megbízhatóság. A kutatást, nemesítést, termelést, vetőmagüzemet és kereskedelmet egységes rendszerbe foglalva, hazai, jó vetőmagtermő körülmények között fejlesztik, állítják elő fajtáikat és hibridjeiket
a magyar gazdálkodóknak.
www.gabonakutato.hu
6. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
A NÉBIH az Agrárminisztérium háttérintézményeként az egész országban felügyeli az élelmiszerlánc-bizton
ságot, a termőföldtől az asztalig, illetve küzd az élelmiszerhamisítás és a feketegazdaság ellen.
A hivatal fő célja, hogy a vásárlók biztonságos, kiváló minőségű és lehetőleg hazai élelmiszereket vásárolhassanak.
portal.nebih.gov.hu
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3. MTA ATK Mezőgazdasági Intézet
Az MTA ATK MGI, Martonvásár közel 7 évtizede foglalkozik kukoricanemesítéssel. Az eltelt idő alatt csaknem
200 kukoricahibridet állítottak elő. A hibrideket minősítették hazánkon kívül számos európai, ázsiai és közel-keleti országban. A nemesítési program aktív a FAO100-650 tenyészidő tartományban, szemes és siló
kukoricában egyaránt. Célkitűzéseik a kukorica termőképességének és adaptivitásának fokozására irányulnak.
www.agrar.mta.hu
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Agro bio
Az AGRO.bio szántóföldi körülmények között bemutatja mikrobiológiai termékei (BactoFil A10 és B10, Szójaoltó, TrichoMax) hatását kukorica és
szója növényeken. A talajbaktériumok hatásai mellett az új termékeink, mint pl. az AlgaTer vagy a mikroelemekkel dúsított Algafix itt debütálnak.
Bemutatjuk a pl. a KITEStart FL folyékony starter és a BactoFil termékek közös kijuttatásának lehetőségét, továbbá rámutatunk a Vaderstad
gépek kedvezményes beszerzésének lehetőségére. Bemutatjuk a BactoFil termékek kijuttatásához szükséges kijuttató berendezéseket (T-JET,
S-JET, G-JET).
Egyedülálló lehetőséget biztosítunk a hozott talajminták azonnali értékelésre is, talajszkennerrel. Ehhez előzetes regisztráció szükséges.

Dekalb
A DEKALB márka több mint 100 éves története egyet jelent a termelők sikerét biztosító teljesítménnyel, melynek fokozásában mindig is kulcs
szerep jutott az innovációnak. A márka alapértékei ma is ugyanazok: Partnerség, Teljesítmény, Innováció. Ami változott, hogy ma már egyre
nagyobb hangsúlyt helyezünk azokra a szolgáltatásokra, melyek biztosítják, hogy a vetőmagban lévő potenciál minden egyes négyzetméter
szántóföldön a lehető legnagyobb mértékben megvalósulhasson.

Martonvásár MTA ATK
Az MTA ATK Martonvásár FAO 330-610 tenyészidejű szemes és silókukorica hibrideket mutat be, melyek megfelelő biológiai alapot biztosítanak a jövedelmező termesztéshez.
Ivola (FAO 330)
Korai virágzás - hőstressz esetén is kiváló termékenyülés

Mv 500 (FAO 510)
Intenzív termesztéssel kiemelkedő terméspotenciál

MV350 (FAO 350)
A jó termőhelyi körülmények mellett kiugró termés,
dinamikus vízleadás

Maros (FAO 310)
Kettős hasznosítás, biogáz előállításhoz megfelelő alapanyag

Lenacorn (FAO 360)
Jó szárszilárdság, gyors vízleadás
Kadricorn (FAO 400)
Betegségekkel szembeni tolerancia, jó szárszilárdság
Mv Koppány (FAO 420)
Kiváló etanol-alapanyag
Danietta (FAO 450)
Gyors kezdeti fejlődés, kettős hasznosítás

Mv Megasil (FAO 440)
Leafy típus, kiemelt szárazságtűrés, megfelelő beltartalmi
paraméterek
Siloking (FAO 530)
Leafy típus, kiemelt stressztűrés, intenzív tápanyagellátás mellett
nagy termés
Maxima (FAO 580)
Gyengébb agrotechnikai feltételek mellett is jó terméseredmény
Massil (FAO 610)
Leafy típus, kiemelt szárazság- és stressztűrés
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Syngenta
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A kalászos növények területén a gazdálkodók egy fontos fejlesztéssel találkozhatnak: az Elatus Era a piacon egyike a legerősebb SDHI formulációnak, amely a legkomplexebb védelmet biztosítja a növények számára. A készítmény a rozsda, a szeptória, a foltbetegségek és fuzárium
ellen is sikerrel vethető be, emellett markáns zöldítő-termésnövelő hatással is rendelkezik.
Kukorica területén mérföldkő a Syngenta portfoliójában az Artesian hibridcsalád, amely olyan elit genetikát hordoz, amely a növekedés bármely
szakaszában képes megfelelő választ adni vízhiány okozta stresszre, lehetővé téve a versenyképes terméshozamot kedvezőtlenebb időjárási
körülmények között is. A 2018-ban bevezetett SY Chorintos és SY Orpheus után 2019-ben az SY Premeo-val és az SY Carioca-val bővül az Artesian-család. A hibridek – a világon elsőként – speciális hármas csávázószer-kombinációval kerülnek forgalomba. Az Agriclime pedig a Syngenta
által kidolgozott új program, melynek célja a gazdálkodók termelési kockázatának csökkentése hőség vagy szárazság esetén. Ha a lehullott
csapadék mennyisége egy bizonyos küszöbérték alatt van vagy a napi maximumhőmérséklet meghaladja a 34 Celsius-fokot a kukorica meghatározott termesztési időszakában, akkor az Agriclime akár 30 százalékot is visszatérít az programban részt vevő Syngenta termékek árából.

Gabonakutató
A Gabonakutató szójanemesítése, -kereskedelme nem tekint vissza olyan hosszú távlatokra, mint ahogy az más növényeiknél elmondható.
Viszont az eltelt alig 15-20 év alatt méltán az egyik legsikeresebb növényfajjá vált az intézetben.
A II. NAK Szántóföldi Napok keretében bemutatott szójafajtáik:
Újdonságuk, az igen korai Suedina kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, jól alkalmazkodik az eltérő környezeti viszonyokhoz, fehérjetartalma átlagon felüli. Az alacsony tripszin-inhibitor tartalmú Aires korai, szintén kiváló terméseket ad. Állóképessége és agronómiai tulajdonságai
miatt nem csak a feltárás nélküli takarmányozáshoz ajánlják. A középérésű csoport egyik kimagasló fajtája a Bahia, jó talajokra, intenzív technológiához ajánlott. Folyton-növő, erős bokrosodási hajlammal. Alacsony tripszin-inhibitor tartalma miatt direkt etetésre is alkalmas. A Pannónia kincse méltán az egyik legkedveltebb szója. Sikerének titka kiváló alkalmazkodóképességében és kimagasló termésében rejlik. Középérésű, ideális az
ország klasszikus szójatermő területeire. Folyton-növő, köldöke fehér, megegyezik a maghéj színével, ezért kiválóan alkalmas biotermesztésre is.
Miben különbözik a Gabonakutató a többi fajtatulajdonostól? Mint fogalmaznak, nem csak fajtát kínálnak, hanem kiváló minőségű prémium
kategóriás terméket, a fajtákhoz adaptált technológiát és folyamatos szaktanácsadást a tenyészidőszak során. A fejlesztő és kereskedelmi
tevékenységükben is új utakat keresnek. Céljuk, hogy a magyar szójatermesztés sikeres és eredményes legyen, minél többen illesszék a vetés
szerkezetükbe a szóját.

NÉBIH

Gomba? Rovar? Gyomnövény? Ismerje meg őket!
Legyen mindig friss, naprakész, jól tájékozott!

OLVASSA RENDSZERESEN!

www.agrarunio.hu
karkep.hu

MIKROPARCELLÁS TERÜLET

A NÉBIH bemutató területén a tavalyi kiállításhoz hasonlóan, szeretnénk megismertetni a gazdálkodókkal a hivatalos növény-fajtakísérletek
módszertanát. Az érdeklődő gazdálkodók több növényfaj morfológiai tulajdonságain, érésidők és a hasznosítási célok bemutatásán keresztül
tanulmányozhatják a kisparcellás kísérletek kivitelezését és azt, hogy hazai körülmények között milyen módszerrel kerülnek kiválasztásra a nagyszámú fajtajelölt közül a köztermesztés, valamint a gazdálkodók számára legmegfelelőbb növényfajták. Az Igazgatóság szakemberei a szántó
földi kísérleteket bejárva mutatják majd be a termelőknek a cukorrépa, szója, cirokfélék és kukorica fajták hivatalos vizsgálati rendszerét.
A szántóföldi fajtakísérleti metodika mellett a sátrakban gyümölcs és zöldség fajok terméseit állítjuk ki az egyes fajok látható genetikai variációkészletének, genetikai sokféleségének a bemutatására. Ez a biodiverzitás, magyarul biológiai sokféleség, ami az élőlények minden öröklött
változatosságát jelenti.
2018-ban ünnepeljük a hazai vetőmag-minősítés fennállásának 140. évfordulóját. Ebből az alkalomból a bemutató téren elhelyezünk a vetőmag tételek minősítéséhez szükséges mintavétel gyakorlására szolgáló, különböző vetőmag csomagolási egységeket és egy kalmár rostát is.
Emellett a sátrakban a vetőmaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő, tudásfejlesztő kvízjátékokkal is várjuk a vállalkozó kedvű látogatókat.
Minden érdeklődő gazdálkodót várunk a rendezvény mindkét napján a NÉBIH bemutató területén.
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DEMÓPARCELLÁS TERÜLET
KITE növénytermesztés-technológiai és fajtabemutató
Az elmúlt évtizedekben a KITE Zrt. a folyamatos fejlesztések eredményeképpen számos új termesztés-technológiai eljárást,
valamint eszközöket, fajtákat, hibrideket, növényvédő szereket vezetett be, amelyeket a mezőgazdasági termelők eredményesen használtak, vagy használnak ma is. Az elmúlt években az intenzív fejlesztési tevékenység nem állt meg. A KITE legújabb eredményeivel a II. NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK és AGRÁRGÉPSHOW rendezvény szántóföldi technológiai területén is találkozhatnak
a látogatók, ahol a kukorica, gabona és repce komplex termesztéstechnológiáinak legújabb szemléletű megoldásai kerülnek bemutatásra. Látványos mozgógép-bemutató, újdonságok, hasznos szakmai tartalom - mind részei a programnak.
A növénytermesztés számára nélkülözhetetlen a termesztett hibridek folyamatos korszerűsítése. A KITE Zrt. k ukorica hibridsorának bemutatóján a világ élvonalába tartozó genetikai körből származó olyan hibridekkel ismerkedhetnek meg a látogatók,
melyek gazdasági értéke kiemelkedő és eredményesen termeszthetők a mai klimatikus viszonyok mellett. Ha megtermett, be
kell takarítani, de nem mindegy hogyan. Bemutatásra kerül hol tart a világ ebben a témában. A KITE rendszerében a növények
termesztése a tárgyévben kombájnnal fejeződik be és a következő termesztési ciklus is azzal kezdődik. A mozgó gépbemutatón
megtapasztalhatják, mennyi mindent lehet kihozni egy prémium betakarítógépből a szemtermés betakarításán túl is.
Napraforgó elővetemény után gabonatermesztés… Ez nem lehet akadály. Ismerkedjen meg a legújabb szemléletű precíziós eszközök és eljárások alkalmazására alapozott komplex technológiai rendszerrel!
A repcetermesztés technológiája nagy hozzáértést igénylő rendszer. Hat mozgó gépkapcsolaton keresztül bemutatásra kerülnek
a szármaradvány-kezelés, talajművelés, vetés lehetséges megoldásai. A KITE Zrt. szakemberei a rendezvény keretében bepillantást
nyújtanak a mozgó gépkapcsolatokon keresztül a legfontosabb elemek helyes megvalósításába is.

HAVONTA MEGJELENO,
ORSZÁGOSAN TERJESZTETT,
INGYENES AGRÁRLAP
ÉS ONLINE KIADVÁNY.
Alapítva: 1991

VÁLASSZA A
MEGBÍZHATÓSÁGOT!

Eddigi partnereink nyitottak voltak az újra és nem csalódtak.

Lépjen partnereink sorába
most extra kedvezménnyel!
Rendeje meg hirdetését már most a jövő évre
és részesüljön extra kedvezményeinkből!
Kapcsolattartó:

Hanuszik Tünde • 30/66 222 53
tunde.mezsgyeujsag@gmail.com
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www.magyarmezsgye.hu
Keressen a facebook-on is!

•
•
•
•

9000 példány havonta
24300 olvasó havonta
7300 hírlevél feliratkozó
folyamatosan bovülo weboldal olvasó
és facebook követo

“Adott egy rugalmas, segítőkész, kreatív és nyitott szerkesztőség. A tématerületek között, minden ami
vidék - s mégis határ a csillagos ég. A lap színes oldalai és az online struktúra mindig rejt valami újdonságot. Közérthető információk, innovatív tartalom és remek tájékoztatási felület, színes cikkekkell. A
MEZSGYE a vidék lapja, véleményem szerint mindenek felett”
(Semperger - Sommariva Kinga Vision and Mission Consulting)
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Agrár- éS piAcgAzdASági mAgAzin

A versenyképes gazdálkodás szakértője
agrárgazdaság
növényterMesztés

agrárstratégIa
állattenyésztés

PrecízIós gazdálkodás

táMogatások
élelMIszerIPar

adózás
géPesítés

Megújuló energIák

Szaklapunk olvasója minden legalább 50 hektáron termelő gazdálkodó
Iratkozzon fel heti hírlevelünkre! » www.agrarium7.hu | info@agrarium.hu

Egy

magazin agrár
tele élettel.
Mezoó´gazdaság BÁRMI ÁRON!

RENDELJE MEG MOST!

A Megrendelőlapot az újságban és a www.agrarelet.hu weboldalon is
megtalálja.
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Az Agrár Élet Magazin a 06 30 914 5678-as mobilszámon, SMS-ben,
és az agrarelet@gmail.com e-mail címen is megrendelhető!

AUTÓKIÁLLÍTÁS
Körös Autó Centrum
Opel, Honda, Kia, Mazda, Isuzu márkakereskedés, használt autó értékesítés. Teljes körű finanszírozás, és biztosítás
ügyintézés. márka-, és márkafüggetlen szerviz. Garanciális, és garancián túli javítások, műszaki vizsga, eredetiség
vizsgálat, álltalános szerviz, klíma javítás, alkatrész értékesítés, teljes körű kárügyintézés, karosszéria javítás, fényezés, gumiszerelés, gumihotel, bérautó.
A kiállításon az alábbi járműveket tekinthetik meg :
OPEL GRANDLAND X INNOVATION 1.2 TURBÓ 130 LE
KIA SPORTAGE 2018 SILVER 1.6 132 LE
ISUZU D-MAX LS PLUSZ 163 LE
www.korosautocentrum.hu
Nagy és Fiai Kft. - Birdiecar
A Birdiecar-nál 12 éves tapasztalattal állítjuk, hogy a gazdálkodás bizonyos területein az elektromos autók használata a legjobb hosszú távú megoldás. Cégünk erre a területre fókuszálva új teherszállító autók, ipari járművek
tervezésével, összeszerelésével és értékesítésével foglalkozik. Hazai központunknak köszönhetően teljeskörű
Az Agromehanika Kft. a szlovén Agromehanika d.d
szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek!
leányvállalataként müködik Magyarország terüleA kiállításon az alábbi járműveket tekinthetik meg:
tén. Gépforgalmazás mellett szerviz- és alkatrész
BC 2020 ASZR (terepszínű)
BC 6023 H
részlegünk segíti a felhasználóinkat abban, hogy
www.korosautocentrum.hu
a megvásárolt gépeikkel gondtalanul végezzék a

munkáikat. Polcainkon megtalálhatóak a COMET,

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. - Porsche Szeged
LECHLER, ARAG, BRAGLIA, BENJO, stb. permeteA Volkswagen Haszonjárművek két legfrissebb modelljét is elhozza a kiállításra. A megbízhatóságáról, innovatív
zéstechnika-gyártók alkatrészei.
szemléletéről és magas minőségéről ismert márka bemutatja a gazdáknak legnagyobb és legújabb kisteherautóKépviseljük
ját, a Craftert, valamint a 2018-ban az év pickup-jának választott, prémium kategóriás, mégis páratlanul
férfias még a szlovén INO gyárat, amelynek
és erős Amarokot.
kiváló minőségü mulcsozói nagyon elismertek orwww.porscheszeged.hu
szágunkban.

MEZŐGAZDASÁGI
ÉSKft.
KÖZTERÜLETFENNTARTÓ
GÉPEK
Az Agromehanika
a szlovén Agromehanika d.d

leányvállalataként müködik Magyarország területén. Gépforgalmazás
szervizés alkatrész d.d
Az Agromehanika
Kft. amellett
szlovén
Agromehanika
részlegünk
segíti
a
felhasználóinkat
abban,
leányvállalataként működik Magyarországhogy
területén.
a
megvásárolt
gépeikkel
gondtalanul
végezzék
a
Gépforgalmazás mellett szerviz- és alkatrész részlegünk
munkáikat.
Polcainkon
megtalálhatóak
a
COMET,
segíti a felhasználóinkat abban, hogy a megvásárolt
LECHLER, ARAG, BRAGLIA, BENJO, stb. permetegépeikkel gondtalanul végezzék a munkáikat.
zéstechnika-gyártók alkatrészei.
Polcainkon megtalálhatóak a COMET, LECHLER,
Képviseljük még a szlovén INO gyárat, amelynek
ARAG,kiváló
BRAGLIA,
BENJO,
stb.nagyon
permetezéstechnikaminőségü
mulcsozói
elismertek orgyártók
alkatrészei.
szágunkban.

Képviseljük még a szlovén INO gyárat, amelynek kiváló
minőségű mulcsozói nagyon elismertek országunkban.
Kinálatunkban megtalálhatóak a függesztett és vontatott
szántóföldi és axiálventilátoros permetezőgépek,
különböző tartálynagysággal és keretszélességgel.

6725 Szeged, Cserepes sor 10.
agromechanikakft@gmail.com
+36 (62) 443-649

+36 (30) 943-0960

23178212-2-06

www.agromehanika.hu
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Személyre szabott szolgáltatás
a hatékony, fenntartható gazdálkodásért!

NÖVÉNYTERMESZTÉS

BORÁSZAT,
SZŐLÉSZET

GYÜMÖLCS,
ÜLTETVÉNY

www.agrovir.hu
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ÁLLATTENYÉSZTÉS

Alapítva
1784

Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt.
5820 Mezőhegyes
Kozma Ferenc u. 30.
Telefon: +36-68/566-566
info@menesbirtok.hu
www.menesbirtok.hu
www.facebook.com/menesbirtok
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KÖSZÖNJÜK A MÉDIAPARTNEREINK TÁMOGATÁSÁT!
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Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Tóth Nikolett, Egyed Máté
Nagy Ádám
Pécsek Imre
Nagy-Tószegi Bálint
Horváth-Nagy Barbara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

III. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE

Miskolc
Salgótarján
Győr

Budapest

Tatabánya
Szombathely
Székesfehérvár
Veszprém
Zalaegerszeg

Eger

Mezőfalva

Kaposvár

Nyíregyháza

Debrecen

Szolnok
Kecskemét

Szekszárd
Szeged

Békéscsaba

TALÁLKOZZUNK

2019-BEN
MEZŐFALVÁN!

Pécs

MEZŐFALVA

2019. május 30-31.

II. NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

MEZŐHEGYES

2017.

május 31. – június 1.

I.NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow
Mezőfalva, 2017. május 31. – június 1.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által 2017-ben megrendezett I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva messzemenően beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A nagyszabású rendezvény 39
hektáros területén 138 kisebb-nagyobb kiállító vett részt. Az eseményt álló- és mozgógépes, növénytermesztési fajta- és technológiai bemutatók, egyéb kiállítások és szakmai tanácskozások színesítették.
A rendezvényt két nap alatt 15 000 ember tekintette meg.
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