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Idén is két napon át Mezőfalván az agrárvilág szeme. Világszínvonalú gép- és agrártechnológiai bemutatók, a legújabb nemesítési,
kutatási eredmények, csúcstechnológia, innovatív megoldások,
amelyek növelik az agrárium hatékonyságát. Idén is szándékosan
nem hétvégére időzítettük a rendezvényt, hanem szerdára és
csütörtökre, ezzel is kiemelve a szakmaiságát. És így is évről
évre sok ezren látogatják, ami azt bizonyítja, élénk az érdeklődés
a modern agrártechnológiák, a legújabb gépcsodák iránt. Van
igény a szántóföldi gépbemutatók, a szántóföldi fajtabemutatók,
és egyáltalán, az agrártechnológiai újdonságok iránt. A hazai
agrárium nyitott, fogékony a jövő iránt, és ez biztató jövőképet
vetít előre. Különösen, hogy az agrárszakemberek mellett az
agrárdiákok is szép számban szoktak megjelenni – ők azok, akik
szép lassan átveszik a stafétát, helyet szakítanak maguknak
a magyar agráriumban, korszerű tudással és naprakész információkkal felvértezve. Minden NAK-os rendezvényen örülünk
a fiataloknak, de ezen kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalabb
generáció részvételét, valamint az ország minden részéről várjuk
a gazdálkodókat, az agráriumban, élelmiszeriparban dolgozó
vállalkozásokat, alkalmazottaikat, a mezőgazdaság iránt érdeklődőket. Örömmel tapasztaljuk ugyanis, hogy a mezőgazdaság
egyre kevésbé zárt, beavatottakat tömörítő világ. Ahogy fejlődik a technika és terjednek el a látványos megoldások, ahogy
a szántóföldeket egyre modernebb mezőgazdasági gépek lepik
el – amelyeket a rendezvény alatt ki is lehet próbálni – , és ahogy
egyre inkább felértékelődik az egészséges élelmiszer és nő a
kíváncsiság annak előállítása iránt, úgy nő az agrárium presztízse,
társadalmi megbecsülése.
A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva széles
körű tájékozódási pont a gazdálkodóknak, és a gépbemutatók
mellett termesztéstechnológiai újdonságokkal, a fenntartható
gazdálkodást segítő megoldások bemutatásával is készülünk,
emellett a korszerű öntözés, az erdőgazdálkodás is szerepet
kap. A gazdálkodók itt közvetlenül szerezhetnek naprakész információkat, amelyek segítik őket a fejlődésüket célzó döntések
meghozatalában. Kívánom, hogy haszonnal járjanak!

Győrffy Balázs

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.NAK.HU

elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Különös aktualitása van napjainkban Steve Jobs egyébiránt
örök érvényű megállapításának, miszerint „Az innováció az
a képesség, amikor a változást lehetőségnek tekintjük és nem
fenyegetésnek.” Változást márpedig sajnos bőven tapasztalunk.
A COVID és a háború által erősen befolyásolt piaci környezetre
továbbra is a fejlesztéssel tudunk a legkielégítőbb módon
hatni, s a fejlesztésnek köszönhető előremutató technikákat, technológiákat mutatjuk be idén is a NAK és a MEGFOSZ
együttműködésével létrehozott NAK Szántóföldi Napokon és
AgrárgépShow-Mezőfalván.
Az 2022-es rendezvényen 57 kiállító népszerűsíti gépes újdonságait több mint 11 000 m2-es állógépes kiállítási területen. A hagyományokhoz híven a gépek nagy részét egy 172
folyóméternyi demó pályán működés közben is megtekinthetik
a látogatók, illetve mindkét napon a MEGFOSZ által szervezett Szántóföldi Gépshow – n 29-29 gépkapcsolatot – ebből
4 permetezőgépet - valós időben, működés közben tanulmányozhatnak az érdeklődők. Magyarország Digitális Agrár
Stratégiájával összhangban mind a gyártók, mind a forgalmazók keresik az olyan újításokat, amelyek megoldást kínálnak
a munka egyszerre hatékony és környezettudatos elvégzésére.
Esetünkben az egészséges élelmiszeralapanyag előállítása
során használt legjobb berendezésekről beszélünk, amelyek
például lehetővé teszik, hogy Glyphosate-ból olyan sokat
használjunk, amennyi szükséges és olyan keveset, amennyi
lehetséges. A Goldman Sachs elemzői szerint az intelligens
mezőgazdasági technológiák piacát 2050-re 240 mrd USD-ra
becslik, s ennek a forgalomnak nagy részét a gépek digitalizálása fogja alkotni. Azonban soha ne felejtsük el, hogy ebben
az elektronikus világban a mesterséges intelligencia végén
még mindig az ember áll! S ugyanígy igaz az állítás az ismeretszerzés vonatkozásában is: számtalan formában kínálkozik
hozzáférés a tudásanyaghoz digitális platformokon, közösségi médiákban, ám a személyes tapasztalat a megbízható
garancia a legmélyebb, legtartósabb tudás megszerzésére.
Ezért invitáljuk a gazdálkodókat, az érdeklődőket, hogy éljenek
a lehetőséggel, ismerkedjenek az újdonságokkal, gyűjtsék az
információt idén is ezen a műfajában rendkívüli rendezvényen,
majd friss ismereteiket saját gazdaságra „szabva” alkalmazzák
saját földjeiken.

Harsányi Zsolt
elnök
MEGFOSZ
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KIÁLLÍTÁS

a helyszínt!
10. A Rendezvényen tudatmódosító szerek árusítása, és/vagy fogyasztása tilos!
11. A Rendezvény ideje alatt felmerülő problémák megoldásában minden esetben a Rendező kérése, utasítása szerint kell eljárni; ezeket

1.

A rendezvény látogatása az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően lehetséges.

2.

A Látogatók a rendezvény területére belépve elfogadják, hogy a rendezvényre vonatkozó balesetvédelmi előírások és utasítások be
nem tartásából származó balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért a Rendezőket felelősség nem terheli! A Látogatók elfogadják, hogy

a Látogatóknak be kell tartani!
12. Ne feledjük! A balesetek nem önmaguktól történnek, de megelőzhetőek! Mi emberek okozzuk azokat! Vigyázzunk magunkra és
embertársainkra!

a Rendezőkkel szemben, ilyen balesetekért, sérülésekért, anyagi károkért kártérítési igényt nem érvényesíthetnek.

13. Közérdekű bejelentések a Regisztrációnál tehetőek!

3.

A Rendező a Látogatókat a kihelyezett információs táblákon túl hangosbemondón keresztül is tájékoztatja a balesetvédelmi szabályokról.

14. A rendezvényen drón használata csak a Rendezők engedélyével, előre egyeztetett időpontban és területen, és csak a vonatkozó hatályos

4.

A gépek megközelítése, megtekintése, a géprészek érintése csak a Rendező és a gépkezelő engedélyével és utasításának megfelelően

jogszabályoknak megfelelően lehetséges.

történhet. Ezen utasításokat a Rendező vagy a gépkezelő szóban vagy írásban is közölheti a Látogatókkal. Álló, és mozgó gépekre
5.

felmászni szigorúan tilos!

Tisztelettel: Rendezők

A mozgógépshown a gépcsoportok indulását a Rendező egyértelmű figyelmeztetéssel jelzi. A mozgó gépeken csak a gépkezelő, és

+ 36 70 528 56 82

a Rendezőkkel egyeztetett személy tartózkodhat az erre vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett!
6.

A gépek kordonnal jelölt körzetén belül és munkasávjában tartózkodni szigorúan tilos!

Felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény)

7.

A rendezvényen kiskorúak csak nagykorú személy felügyeletével tartózkodhatnak!

nyilvános tömegrendezvény, amelyről mind a Főszervező mind a sajtó képviselői fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítenek, és a tömegfel-

8.

A rendezvényen dohányozni csak a Rendező által kijelölt helyen szabad!

vételeket a Rendezvényről történő tájékoztatás céljából a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint a felvéte-

9.

Az előírásokat megszegő és/vagy ittas és/vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek a Rendező felszólítására kötelesek elhagyni

leken 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
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a programpont későbbi bemutatása céljából felhasználja.
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KIÁLLÍTÓK
DEMÓPARCELLÁK
KITE Zrt. • Bayer Hungária Kft.

FAJTASOROK
NÉBIH • RWA Magyarország Kft.

NAK SZAKMAI SZÍNTÉR
ÁDÁM ÉS TÁRSA KFT. • Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet • AGRISCIENCE •
Agro-Tipp No. 1. Kft. • BAUER HUNGÁRIA KFT. •
KITE ZRT. • LIFE IP GRASSLAND-HU • Magyar
Víziközmű Szövetség • Országos Vízügyi
Főigazgatóság • SETAM Trading Network Kft. •
T-MARKT

NAK KIÁLLÍTÓI TERÜLET
ABZ Drone Kft. • AGRÁRKÖZÖSSÉG KFT. •
Agrobook.hu Kft.• AGROECOPOWER Hungary
Kft. • Agroinform Média Kft. • Agrova Kft. •
Baltyre Hungary Kft. • Calmit Hungária Kft. •
Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft. • Corteva
Agriscience • Danuba Kft. • Doxmand Hungary
Kft. • Drone Aviation Kft. • Dronesys Kft. •
Duplitec Kft. • Eurotrade Kft. • Herman Ottó
Intézet • HRP Europe Kft. • I.S.M Technology Kft.
• Ivanics Motor Kereskedelmi Kft. • Kimyo
Taminot Ltd. • MAGOSZ • Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem • Magyarok Kenyere
• Mezőfalvai Zrt. • MKB Nyrt. • MyActionCam
Magyarország Kft. • PlantaDrone Kft. •
RAGT Vetőmag Kft. • RWA Magyarország Kft. •
SENCROP • Sérsek-Fém Kft. • Syngenta Kft. •
Takarékbank Zrt. • T-Markt Kereskedőház Kft. •
VulcanAgro Kft.

KIÁLLÍTÓI SÁTOR
Ádám és Társa Kft. • Bayer Hungária Kft. •
Debreceni Egyetem AKT • E-FARM GmbH •
Everris International BV • Horizont Média Kft.
Kabagro Kft. • LogSol Kft. • Magyar
Mezőgazdaság Kft. • Nemzeti Földügyi Központ • Solar Welt Kft. • UPL Hungary Kft.
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GÉPES KIÁLLÍTÓK
ÁGIÓ Kft. • Agri CS Magyarország Kft. •
Agro-Alfa Kft. • Agroázis-MON Gépkereskedelmi Kft. • Agroker Holding Zrt. • Agromehanika
Kft. • AGROTEC Magyarország Kft. •
Agro-Tipp No. 1. Kft. • Amazonen-Werke Kft. •
ANDEST-2005 Kft. • AXIÁL Kft. •
Bauer Hungária Kft. • Busa Bt. • CONTSTAR Kft.
• DAP Kft. • DERALAND Kft. • Derby-Túr Kft. •
DM-KER Nyrt. • Dorker Kft. • evo-farming Kft. •
Farkas Szerviztechnika Kft. • Farmgép Kft. •
FLIEGL-ABDA Gépgyártó Kft. • Güttler Kft. •
Győri Agroker Zrt. • HABI Kereskedelemi és
Szolgáltató Kft. • HANKI-KER Kft. • Helti Kft. •
Herceghalom INTERAT Zrt. • IG+JM Kft. •
IKR Agrár Kft. • Kabagro Kft. • Készenlét Zrt. •
Két-KATA Kft. • KITE Zrt. • Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. • KVERNELAND Group
Hungária Kft. • Lemken Hungária Kft. •
Magtár Kft. • MÁVIPROD Magyarország Kft. •
McHale Hungária Kft. • Megazet Kft. •
MEGFOSZ - Euroleasing Zrt. • Multiva
Magyarország Kft. • NorAn Mezőgazdasági
Gépgyár (SI-SPED Kft.) • Omikron Kft. •
Optigép Kft. • Pap-Agro Kft. • Quivogne
Magyarország Kft. • StAnd-Agro Kft. • Starcz
Kft. • Sz-Agro 2007 Kft. • Szal-Agro Kft. •
SZEGÁNA Kft. • Väderstad Kft. • Valkon 2007
Kft. • Zetorwest Hungary Kft.

MIKROPARCELLÁS TERÜLET
AGRO.bio Hungary Kft. • AGRON Analytics Kft. •
BASF Hungária Kft. • Bio-Nat Kft. • Csernozjom
Kft. • Dfarm Kft. • Gabonakutató Nonprofit Kft.
• IMPAVIDUS Trade Zrt. • Istroseed Zrt. •
Kukorica Kör Egyesület • MARTON GENETICS •
NATUR AGRO Hungária Kft. • Grainmonitor •
Organic Humin Trade Zrt. • PigBrother Kft. •
Pro-Feed Kft. • Proofminder • SAATEN-UNION
Hungária Kft. • RAPOOL Hungária Kft. •
Valcum Agro Kft.
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SZÁNTÓFÖLDI GÉPSHOW PROGRAMJAI (SZERDA)

SZÁNTÓFÖLDI GÉPSHOW PROGRAMJAI (CSÜTÖRTÖK)

11:30-13:15

11:30-13:15

Résztvevő cég neve

Gép típusa

Gép rendeltetése

Résztvevő cég neve

Gép típusa

Gép rendeltetése

Axiál Kft.

Horsch permetező

permetező

Busa Bt.

KS6 Claas Culti Cam kamerás sorközművelő kultivátor

Dorker Kft.

Hardi Navigator 4000/24 DDZ

permetező

gyomirtás/sorközművelés, tápanyag
utánpótlás

DM-KER Kft.

Agrifac Condor 5

permetező

Szegána Kft.

DPD-6-620 rövidtárcsa

rövidtárcsa

Amazonen-Werke Kft.

UX smart Sprayer - okos permetező

permetező

Vaderstad Kft.

Opus 400 szántóföldi kultivátor

kultivátor

Szegána Kft.

Junkari T300

direktvetőgép

MULTIVA

TopLine Super 600XL kombinátor

magágykészítés, sekély tarlóművelés,
szántáselmunkálás

Axiál Kft.

FRAMEST FRALAZ altalajlazítók

lazító

Güttler Kft.

LK60 Földmester magágykészítő

magágykészítő

Andest - 2005 Kft.

Farmet Digger függesztett 3N mélylazító

lazítás, forgatás nélküli alapművelés

Holmer Terra Variant 435 Zunhammer Glide-Fix

Önjáró hígtrágya kijuttató

Holmer Terra Variant 585 Volmer Strip-Till Culex

Önjáró hígtrágya kijuttató

Junkari T300

direktvetőgép

Kverneland Group Kft.

DTX kombinált lazító

Talaj mélyebb rétegeinek lazítása, repesztése

Kverneland Group Kft.

LD 100-300-5 fejes eke

Talaj megmunkálása 15-38 cm mélységben

Szegána Kft.

Lemken Hungária Kft.

Lemken Diamant V 6+1 L120 OF

szántás - eke, féligfüggesztett 6+1 tarlónjáró

Amazonen-Werke Kft.

Cirrus 6003-2 mulcsvetőgép

vetőgép

Spirit 600S pneumatikus vetőgép

vetőgép

Lemken Hungária Kft.

Lemken Heliodor 9/600 ka

tárcsázás, rövid tárcsa

Vaderstad Kft.

Andest - 2005 Kft.

Farmet Softer 6 PS félig függesztett rövidtárcsa

tarlóművelés, magágykészítés

Güttler Kft.

forgóborona

Vaderstad Kft.

Carrier XL525 vontatotott tárcsás borona

borona

Güttler Matador 30 Front henger + Moreni Compact 3000
forgóborona

Szegána Kft.

DPD-6-620 rövidtárcsa

rövidtárcsa

Dorker Kft.

Kuhn forgóborona+vetőgép

magágyelőkészítés és vetés

Axiál Kft.

horsh jocker

tárcsa

Szal Agro Kft.

Hátsó kasza TYM 1304 + SAMASZ KT 301

kasza

Készenlét Zrt.

Vicon Andex 705 Vario

két rotoros rendeképző

Agromehanika Kft.

Láncostárcsa

láncostárcsa

Agri CS Magyarország Kft.

Bednar Actros RO 3000

kombinált talajművelő eszköz

Készenlét Zrt.

Vicon RV5216SC14 14 késes szeletelős
váltózókamrás bálázó

Változókamrás hengeres bálázó

14:30-16:00

14:30-16:00

Résztvevő cég neve

Gép típusa

Gép rendeltetése

Résztvevő cég neve

Gép típusa

Gép rendeltetése

Busa Bt.

KS6 Claas Culti Cam kamerás sorközművelő kultivátor

gyomirtás/sorközművelés, tápanyag
utánpótlás

Axiál Kft.

Horsch permetező

permetező

Szegána Kft.

DPD-6-620 rövidtárcsa

rövidtárcsa

Dorker Kft.

Hardi Navigator 4000/24 DDZ

permetező

Vaderstad Kft.

Opus 400 szántóföldi kultivátor

kultivátor

DM-KER Kft.

Agrifac Condor 5

permetező

UX smart Sprayer - okos permetező

permetező

TopLine Super 600XL kombinátor

magágykészítés, sekély tarlóművelés,
szántáselmunkálás

Amazonen-Werke Kft.

MULTIVA

Szegána Kft.

Junkari T300

direktvetőgép

Güttler Kft.

LK60 Földmester magágykészítő

magágykészítő

Axiál Kft.

FRAMEST FRALAZ altalajlazítók

lazító

Holmer Terra Variant 435 Zunhammer Glide-Fix

Önjáró hígtrágya kijuttató

Andest - 2005 Kft.

Farmet Digger függesztett 3N mélylazító

lazítás, forgatás nélküli alapművelés

Holmer Terra Variant 585 Volmer Strip-Till Culex

Önjáró hígtrágya kijuttató

Kverneland Group Kft.

DTX kombinált lazító

Talaj mélyebb rétegeinek lazítása, repesztése

Szegána Kft.

Junkari T300

direktvetőgép

Kverneland Group Kft.

LD 100-300-5 fejes eke

Talaj megmunkálása 15-38 cm mélységben

Amazonen-Werke Kft.

Cirrus 6003-2 mulcsvetőgép

vetőgép

Lemken Hungária Kft.

Lemken Diamant V 6+1 L120 OF

szántás - eke, féligfüggesztett 6+1 tarlónjáró

Vaderstad Kft.

Spirit 600S pneumatikus vetőgép

vetőgép

Lemken Hungária Kft.

Lemken Heliodor 9/600 ka

tárcsázás, rövid tárcsa

Güttler Kft.

Güttler Matador 30 Front henger + Moreni Compact 3000
forgóborona

forgóborona

Andest - 2005 Kft.

Farmet Softer 6 PS félig függesztett rövidtárcsa

tarlóművelés, magágykészítés

Dorker Kft.

Kuhn forgóborona+vetőgép

magágyelőkészítés és vetés

Vaderstad Kft.

Carrier XL525 vontatotott tárcsás borona

borona

Szal Agro Kft.

Hátsó kasza TYM 1304 + SAMASZ KT 301

kasza

Szegána Kft.

DPD-6-620 rövidtárcsa

rövidtárcsa

Készenlét Zrt.

Vicon Andex 705 Vario

két rotoros rendeképző

Axiál Kft.

horsh jocker

tárcsa

Készenlét Zrt.

Vicon RV5216SC14 14 késes szeletelős
váltózókamrás bálázó

Változókamrás hengeres bálázó

Agromehanika Kft.

Láncostárcsa

láncostárcsa

Agri CS Magyarország Kft.

Bednar Actros RO 3000

kombinált talajművelő eszköz

Magtár Kft.
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ABZ Drone Kft.

AGRO.bio Hungary Kft.

Az ABZ Drone egy helyen kínálja a drónképzést, a drónok és kapcsolódó eszközök és szoftverek értékesítését és a drónok hivatalos szervizelését (Pix4D fotogrammetriai szoftver, DJI Agras permeteződrónok,
Yuneec eszközök). Kínálatunk részét képezik többek között a Micasense hőkamerái, multispektrális
kamerái. Kimagasló tudású oktatóink a hatályos jogszabályok ismeretében, a régió legszélesebb ipari
drón- és szoftverpalettájával felszerelve végzik a drónpilóta-oktatást. Magyarországon elsőként kaptunk engedélyt a Nébih által engedélyezett drónpilótaképzés lebonyolítására, valamint a műveleti/LUC
engedélyek teljes elkészítését és hatósági ügyintézését is végezzük.
www.abzdrone.com

ÁDÁM ÉS TÁRSA KFT.

Az Ádám és Társa Kft. több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik mezőgazdasági gépek és technológiák területén. Célunk, hogy termékeinkkel hozzásegítsük a gazdákat a szuper prémium minőségű
takarmányok termeléséhez és az állattenyésztés optimalizálásához.
Fő területeink:
• vízgazdálkodás technológiái (öntözés és belvízelvezetés),
• szálas- és tömegtakarmány betakarításának technológiái (előállítás, betakarítás, tartósítás, tárolás),
• korszerű gabonatárolás technológiái,
• állattartás technológiái.
www.adamestarsa.1kis.info.hu

AGRÁRKÖZÖSSÉG KFT.

Agro-Alfa 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

Agroázis-MON Gépkereskedelmi Kft.

Az Agroázis 1994 alakult. Fő területei az öntözés, szőlészet-borászat és 2014-től szántóföldi munkagépek és ipari drónok. Képviseli a HARDI (világ piacvezető permetezőgép gyártója), a Moro Aratri (eke
és lazító), a Matermacc (vetőgép és sorközkultivátor) vagy a FAO (gabonaszárító) gyártókat. Emellett
foglalkozik minőségi, de megfizethető árú lengyel Jar-Met permetezőkkel és eszközökkel, Namyslo
talajmunkagépekkel, valamint zöldség és gyümölcstermesztés, feldolgozás eszközeivel. Marani dobos,
RKD lineár és körforgó öntözőgépek, Veneroni és Zenit szivattyúk is a választékban szerepelnek.
www.agroazis.hu

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

Agrobook.hu Kft.

Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet

AGROECOPOWER Hungary Kft.

A martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetévtizedek óta az ország meghatározó jelentőségű, mezőgazdasági kutatásokat végző intézménye. A rendezvényen a a jelenleg piacvezető
Mv Nádor és a 10 legnagyobb vetőmagelőállító területtel rendelkező őszi búzafajta között szereplő Mv
Nemere és Mv Ménrót mellett bemutatják az új Mv búzageneráció több képviselőjét, melyekben a kiváló
termőképesség jó, vagy javító malmi minőséggel párosul.
www.atk.hu

Agri CS Magyarország Kft.

Az AGRI CS Magyarország Kft. az AGROFERT cégcsoport tagja, valamint a CASE IH és a BEDNAR gépek
hivatalos magyarországi importőre. De ezeken kívül még számos munkagép márka megtalálható a palettán, többek között a SKY, AMAZONE, PÖTTINGER és a ZDT. A gépkereskedelem mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a szerviz- és az alkatrészellátásra is, illetve ezek gördülékenységére. Ehhez hozzásegítenek
a sok évnyi tapasztalattal bíró kollégák, akik készséggel állnak partnereink rendelkezésére. Keresse fel
standunkat, ahol szívesen segítünk és válaszolunk a felmerülő kérdésekre, valamint pontosabb tájékoztatást kaphat gépkínálatukról!
www.agrics.hu
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Az AGRO.bio Hungary Kft. mikroparcellás bemutatóján kukoricán, napraforgón és kalászosokon mutatjuk
be a komplex BactoFil tachnológia együttes hatását az érdeklődőnek, valamint a vetéssel egymenetben
milyen megoldásokkal lehet kijuttatni talajoltó termékeinket.
agrobio.hu

Az Agrobook.hu Kft. webshopja 6 éve a mezőgazdasági erő és munkagépek alkatrészeinek,permetezéstechnika,kertészeti eszközök,játékok forgalmazója.Tavalyi évtől cégünk megkezdte a CHCNAV Automata
kormányzási rendszer kizárólagos magyarországi forgalmazását.
www.agrobook.hu

Az AGROECOPOWER Hungary Kft. 2004 óta foglalkozik tehergépjárművek teljesítmény optimalizálásával
és 2007 óta mezőgazdasági, - és erdészeti gépek motorvezérlő-szoftver optimalizálásával foglalkozik.
A módosítással növeljük a gépek teljesítményét és forgatónyomatékát, ezáltal üzemanyag fogyasztás
csökkenés érhető el.
www.agroecopower.hu

Agroinform Média Kft.

Agroinform.hu: Magyarország mezőgazdasági portálja - Piactér ingyenes apróhirdetés-feladással, több,
mint 2.500.000 ajánlattal - Percről-percre friss szakmai hírek, cikkek, tudósítások - Fórum - gyakorlati
tapasztalatok első kézből - Kiemelt rovatok: időjárás, terményárak, növényvédelem, gépészet.
www.agroinform.hu

Agroker Holding Zrt.

A nyíregyházi székhelyű Agroker 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
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Agromehanika Kft.

ANDEST-2005 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 kommunális munkákra való kapcsolható eszközökkel.
www.agromehanika.eu

AGRON Analytics Kft.

Professzionális agro-monitoring és döntéstámogató rendszerek fejlesztése, üzemeltetése.
www.agrontech.hu

AGROTEC Magyarország Kft.

Az AGROTEC Magyarország Kft. a NEW HOLLAND mezőgazdasági gépek kizárólagos hazai forgalmazója, kínálatában számos munkagép márka megtalálható (AMAZONE, DONDI, FLIEGL, PÖTTINGER, ZDT).
A megvásárolt gépekhez magas szintű szolgáltatást nyújtunk, a gyors és költséghatékony karbantartást
és szervizelést pedig 14 telephelyből álló országos hálózatunk és a zökkenőmentes alkatrészellátás
biztosítja. Gépkínálatunkból választva igazolt hatékonyságú, nagy teljesítményű eszközökkel növelheti
munkakapacitását. A termékekről további információkkal szolgálunk standunkon, ahol professzionális
csapatunk a precíziós növénytermesztés megvalósításához is komplex megoldásokat kínál.
www.agrotec.hu

Agro-Tipp No. 1. Kft.

STEYR és CASE IH traktorok kereskedelme, alkatrészellátás, szerviz. Mazzotti önjáró permetezőgépek,
Toselli vontatott permetezők, SAE függesztett és vontatott permetezőgépek. Telephelyünk Tolnán található, nagy készlettel rendelkezünk STEYR és CASE IH traktorokból, alkatrészekből.
www.agrotipp.hu

Agrova Kft./Phylazonit

A PHYLAZONITnem csak egy termék, hanem egy SZEMLÉLETMÓD, egy LEHETŐSÉG a rendszerben való
gondolkodásra. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a PHYLAZONIT talajbaktérium és ENERGIA lombtrágya termékek szakszerű használata megfelelő agrotechnikával párosítva megteremtheti az
alapját egy környezetkímélő, költséghatékony és a fogyasztók szempontjából is biztonságos mezőgazdasági termelésnek. A TALAJFEJLESZTÉS eredményeként pedig nagyobb terméshozam és egészségesebb
élelmiszeripari alapanyag állítható elő.
Keresd a PHYLAZONIT termékeit és folyamatosan bővülő szolgáltatásait a standon!
www.phylazonit.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. Magyarországon kívül több országban is megtálalhatóak értékesítési telepeink, pl,: Nagy-Britanniában, Franciaországban, Kanadában, Ukrajnában, Kínában, Oroszországban,
Romániában és Kazahsztánban.
www.amazone.hu
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Az ANDEST-2005 Kft. 2007. óta folyamatosan a LEMKEN kereskedelem magyarországi piacvezetője.
A FARMET (talajművelés és vetéstechnika) és AGRIO (permetezőgépek) gyártók képviseletét kizárólagos
importőrként látjuk el. Országos lefedettséggel, négy telephelyről (Győr, Nyíregyháza, Szolnok, Cece)
szolgáljuk ki vevőinket, gép- és alkatrész értékesítéssel, biztosítjuk a szerviz-szolgáltatást. Hosszútávú
kapcsolatok kiépítésére törekszünk partnereinkkel, amit kiváló minőségű termékekkel, magas színvonalú
szolgáltatással, emberközeli-, vevőbarát kiszolgálással és versenyképes árakkal kívánunk elérni.
www.andest.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

Baltyre Hungary Kft.

Anyacégünk 1996-ban kezdte meg működését, Magyarországon 2016 óta foglalkozunk gumiabroncs
kis-és nagykereskedelemmel.
Mezőgazdasági, ipari, teher, kisteher, személy, offroad, quad, motor gumiabroncs kategóriákból választhatnak vásárlóink. Termékeinket 2700 m2 fedett, zárt raktárban tároljuk. Mezőgazdasági gumiabroncsokból
széles minta -és méretválasztékkal rendelkezünk. Házhozszállítást a saját gépjárműveinkkel is végezzük.
Webshopunkban regisztrációt követően kedvezményes áron tudnak vásárolni.
www.baltyre.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/hu

Bayer Hungária Kft.

A Bayer Crop Science 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 magyar mezőgazdaság számára nem csak növényvédő szereket és vetőmagokat fejlesztünk és juttatunk
piacra, hanem a minél teljesebb körű megoldások biztosítása érdekében egyre több szolgáltatással is
bővítjük kínálatunkat, mint a Climate FieldView vagy az okostelefonra letölthető Gazdainfo alkalmazás.

Bio-Nat Kft. /mikro-vital

Fő tevékenységünk a talajbaktériumok gyártására és forgalmazására irányul. Megoldást és teljes
technológiát kínálunk azon gazdálkodóknak, akik a talaj- és növénytáplálás, talajjavítás és alternatív
tápanyagutánpótlásban látják a megoldást.
www.mikro-vital.hu

BIO-NAT
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Busa Bt.

Csernozjom Kft.

Mit ér a technika, ha nincs meg hozzá a megfelelő eszközünk? A Busa Bt.-nél az erős vázzal, a Forgókapával és a Claas kamerával áll össze a tökéletes megoldás. A Busa gépek a versenytársaihoz
képest jellemzően egy méterrel közelebb vannak a traktorhoz, kisebb karon kisebbet farolva. A művelőkocsik masszívak, a lengőkarok holtjátéka állítható, így azok sok ezer hektár után is pontosak.
A Forgókapás művelőelemek sokkal jobbak, mint más kapás kultivátor elem. A rotor a növénytől elfelé forog
kis védőtávolsággal tud biztonságosan dolgozni. A gyomokat nem csak elvágja, összezúzza, kitépi, hanem
felaprítja. Nem dugul el, így nagy sebességénél is használható, ideális párosítás precíziós rendszerhez.
www.busabt.hu

Calmit Hungária Kft.

A Calmit Hungária Kft, Calmit Agrar üzletága a talajjavító mésztermékek értékesítője. Ez kiegészítve,
komplex szaktanácsadással is a gazdák rendelkezésére áll. Kínálatunkban szerepel a gyorsan ható,
égetett mésztermék, az AGROCAL 95 és a gazdaságos, rugalmasan használható mészkőliszt, az AGROCAL MILL 53. A gazdákat talajállapot felmérésekkel és elemzésekkel segítjük. Javaslatot adunk a talaj
szerkezetének javítására, a talajélet és talajtermékenység fokozására. Meszezési ajánlásaink kiterjednek
a tápanyag utánpótlásra, talajművelésre is.
www.calmit-agrar.hu

Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.

Cont-Eco Kft. Cégünk villanypásztorok és kellékek kis- és nagykereskedelme, kerítésrendszerek telepítése, kiépítése, vadháló gyártása és forgalmazásával foglalkozik. A nálunk megtalálható termékek
világszínvonalúak. Magyarország egész területén végezzük tevekénységeinket, korszerű technológiai
háttérrel és képzett szakembereinkkel.
www.cont-eco.hu

CONTSTAR Kft.

A Contstar Kft. 2001-ben alakult, Magyarország egyik jelentős gépkereskedője. Baján, Pápán és Nyíregyházán rendelkezünk telephellyel. Kereskedelmi tevékenységet Magyarországon kívül más európai
országokban is végzünk.
Bővebben a cégünkről:
A cég fő feladatának tekinti, hogy a mezőgazdaság minden területén dolgozó gazdaságok igényeit ki tudja
elégíteni, legyen szó akár növénytermesztési, kertészeti, szőlőtermesztési, vagy állattartási ágazatról.
Főbb forgalmazott márkák: SAME, Fliegl, AJG, Dönder, IrTem, Elvorti, OMA/Bargam, HELTI és egyéb más
gyártók eszközei.
www.traktor.hu

Corteva Agriscience

A Corteva Agriscience™ ötvözi az iparágvezető innovációt, a magas szintű ügyfélstratégiát és az operatív
végrehajtást, hogy nyereséges megoldásokat kínáljon a világ legsürgetőbb mezőgazdasági kihívásaira.
A Corteva kínálatában megtalálhatók a legújabb nemesítésű Pioneer® vetőmagok, valamint az új, innovatív
növényvédelmi megoldások. A 2022-es repce szezonban jó választás a kiváló pergés-ellenállóságú és
adaptációs képességű PT298, a Protector® Sclerotinia minősítésű és magas olajtartalmú PT303, illetve
a kiugró termésszintű legújabb féltörpe hibridünk, a PX141. A gyomnövények ellen hatékony megoldás
a már jól ismert Runway™, vagy az új Belkar™. A télállóság javítására, valamint az őszi fómás fertőzés
ellen eredményesen használható a Metkon™ 60 regulátor hatású gombaölő szer.
www.corteva.hu
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Hozza magával talajmintáját, vagy tömegtakarmány mintáját, ingyen beszkenneljük! Agrocares szkennerrel a mintavételt követő 10 percen belül teljeskörű információt kaphat talaj, vagy takarmánymintájának
beltartalmi értékeiről. A Csernozjom Kft. szakértői várják Önöket ingyenes konzultációra, hogy a döntései
tényeken/méréséken alapuló megalapozott, precíz döntések lehessenek.
www.csernozjom.com

Danuba Kft.

A Danuba a legújabb talajjavító és növény tápláló termékeket biztosítja a mezőgazdasági termelők számára. Palettánkon a lombtrágyák, biostimulánsok, biológiai termékek mellett takarónövényeket valamint
precíziós szolgáltatásokat is nyújtunk a gazdálkodóknak.
www.danuba.hu

DAP Kft.

A DAP Kft. olasz tulajdonban lévő, olasz mezőgazdasági gépeket forgalmazó cég, ahol a közel 40 év
szakmai tapasztalat, a mezőgazdaság szeretete és a partnerek tisztelete határozza meg az általunk
képviselt értékeket. Igyekszünk vevőinknek a legjobb megoldásokat kínálni a felmerülő problémáikra,
olyan gépekkel segíteni a munkájukat, amik a legmegfelelőbbek a számukra. Büszkék vagyunk rá, hogy
családi vállalkozásként 25 éve vagyunk a piacon, helytállva a változó piaci igényekkel szemben, lépést
tartva a világgal együtt, egységben. Amennyiben Érden jár, érdemes benéznie hozzánk, mert a gépek
mellett alkatrészek széles választékát találja helyi készlettel rendelkező raktárunkban.
www.dapker.hu

Debreceni Egyetem AKT

A Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar az új
innovatív gyakorlatban hasznosítható tudás iránt érdeklődő és fogékony hallgatóknak kínál gyakorlatorientált képzéseket. A Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet által indított precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés a mezőgazdasági szakembereknek naprakész tudást biztosít
a kiváló színvonalú precíziós gazdálkodás végzéséhez. A magas színvonalú oktatás mellett a hallgatók
bekapcsolódhatnak kutatás-fejlesztési tevékenységbe is, ahol saját tapasztalatuk alapján találkoznak
a gyakorlatban megoldandó kérdésekkel.
www.unideb.hu

DERALAND Kft.

Innovatív erőgép kiegészítő berendezések majdnem minden traktortípushoz:
• ZUIDBERG mellső függesztések és kardán-hajtóművek
• QUICKE traktoros homlokrakodók és munkaeszközeik
• QUICKE XL munkaeszközök önjáró rakodókhoz
• SCHARMÜLLER vonóbekötés rendszerek
• CLEANFIX tisztító ventilátorok
• PTG gumiabroncs nyomásszabályozó rendszerek
www.deraland.hu

Dfarm Kft.

A dFarm elsődleges célja az adat-alapú mezőgazdaság kialakítása azáltal, hogy minél több adatforrásra
támaszkodva szolgáltassunk a gazdálkodónak releváns információt a döntések támogatásához. A felhasználó a térképen több módszerrel kijelölheti a tábláit annak függvényében, hogy milyen pontossággal
szeretné meghatározni a területet. Az alkalmazás további professzionális szolgáltatók által gyűjtött időjárási
adatokat és műholdképeket is képes megjeleníteni. A platform mellett szenzorhálózatot fejlesztünk, ami
egy meteorológiai állomásból és ehhez pár kilométeres távolságban hozzákapcsolható talajszondákból áll.
www.dfarm.hu

15

KIÁLLÍTÓK

KIÁLLÍTÓK

DM-KER Nyrt.

Euroleasing Zrt.

A 2022-ben már másodszor Business Superbrands díjat nyert DM-KER Nyrt. új és használt építőipari
és mezőgazdasági gépek értékesítésével, szervizével, alkatrész ellátásával foglalkozik, emellett jelentős
bérgép flottával is rendelkezik. Gyári képviselete az Agrifac, Bobcat, Doosan, Dynapac, Kuhn (szálastakarmány betakarító és takarmányozás technológia gépei), Tifone, Weycor, Willibald márkáknak.
www.dmker.hu

Dorker Kft.

Mezőgazdasági gép- és alkatrész kereskedelem, szerviz.
www.dorker.hu

Drone Aviation Kft./AgrAir

A Drone Aviation Kft. az idei évtől áll a magyar mezőgazdaság és a gazdák szolgálatában különböző
mezőgazdasági drónos multispektrális és RGB felmérésekkel, valamint drónos permetezéssel. Kedvező
árakkal, szakmailag felkészült csapattal, és a piacon található legmodernebb eszközökkel várjuk meglévő
és új ügyfeleinket.
www.agrair.hu

Dronesys Kft.

Agrár felmérő és permetező drónk forgalmazása, valamint kezdő és haladó szintű képzés 2006 óta. DJI,
AGR és Sentera termékek raktárról ingyenes szállítással. Hisszük, hogy a drónok megváltoztatják mindennapjainkat és bővítik a környezetünkről szerzett tudásunkat. Küldetésünk, hogy ügyfeleinket abban
segítsük, hogy sokéves tapasztalatunk és korszerű eszközeink segítségével megmutassuk, hogy a drónok
által nyújtott új nézőpontból sokkal gyorsabban, hatékonyabban és nagyobb mennyiségben gyűjthetnek
olyan értékes adatokat, melyek segítik döntéseiket, javítják eredményességüket és erőforrást takarítanak
meg a gazdálkodás területén.
www.dronesys.hu

Duplitec Kft.

A Duplitec Kft. a piacvezető DJI márka magyarországi vezető disztribútora, minősített szakszervize és
egyedi, drónos ipari és mezőgazdasági megoldások szolgáltatója. A forgalmazott DJI portfólió mezőgazdasági termékei megoldást nyújtanak az automatizált növényvédelemre, az állományfelvételezéstől az
adatfeldolgozáson át az NDVI index alapján történő differenciált kijuttatásig. Stratégiai partnerünkkel,
a PlantaDrone Kft-vel közösen komplex mezőgazdasági megoldásokat, valamint a drónos eszközök és
szoftverek oktatását és pályázati eszközbeszerzéshez kapcsolódó tanácsadást kínálunk Partnereinknek.
www.dupliglobal.com

E-FARM GmbH

Az E-FARM.COM megbízható partnerek kiváló minőségű használt mezőgazdasági gépeit kínálja, valamint
több mint 1000 partnerkereskedő készletét. Megbízható megoldásszolgáltatóként számos szolgáltatást
kínálunk végfelhasználóinknak, beleértve a vásárlás előtti ellenőrzést, az egész Európára kiterjedő garanciát, az elővásárlást, az egyszerű szállítást az Ön gazdaságába, a régi gép beszámítását stb. Az egyes
országok értékesítési vezetői beszélik az Ön nyelvét, és végigkísérik Önt a kívánt gép megtalálásának,
a vásárlás előtti ellenőrzésnek és a gazdaságába történő szállításnak a teljes folyamatán.
www.e-farm.com
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Euroleasing – A fejlődés motorja! Személyre szabható ajánlataink, kiemelt márkakapcsolataink, az MKB
Bank és a Takarékbank országos fiókhálózata, kiterjedt partnerhálózatunk, szakértő tanácsadó kollégáink
és fejlett mobilalkalmazásunk, online kalkulátorunk mind-mind ugyanazt a célt szolgálják: meglévő és
új ügyfeleink hatékony kiszolgálását, merüljön fel bármilyen finanszírozási kérdés. Személy- és haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, ipari eszközök, hajók – teljes körű szolgáltatásunk a lízingpiac
egészét lefedi.
www.euroleasing.hu

Eurotrade Kft.

Az Eurotrade Kft, mint a legrégebbi hazai járműkereskedő cég, szakértelme és bizalmi tőkéje alapján
a jövőben is jelentős szereplője szeretne lenni a hazai nehéz jármű kereskedelemi és szolgáltatási piacának. Ezt a stratégiánkat az alábbiakra alapozzuk: - az IVECO márka megújult termékpalettájának
növekvő értékesítési volumenére - a WIELTON cégcsoport hazai sikereire - az OK Tucks (prémium IVECO
használtjárművek) növekvő értékesítési darabszámára - a minőségi, kiváló ár/érték arányú gumiabroncsok (SAILUN teherautóaborncsok, MAXAM mezőgazdasági és földmunkagép aborncsok) értékesítési volumenének növelésére - az elektromobilitáshoz kapcsolódó üzleti lehetőségek kiaknázására a műszaki (szerviz) és pénzügyi szolgáltatások terén mutatkozó piaci lehetőségek kihasználására a hazai és külföldi leányvállalatok növekedési potenciáljára
www.eurotrade.hu

Everris International BV
www.everris.com

Farkas Szerviztechnika Kft.

A Farkas Szerviztechnika Kft. siófoki telephelyén elérhetőek szállítható gázolaj-, AdBlue- és benzintartályok 110-1000 l kivitelig. A cég konténerkutakat, 110%-os kármentő medencés, dupla falú műanyag
gázolajkutakat (1000-30 000 l) szimpla és dupla falú Adblue-kutakat (1000-10 000 l) is forgalmaz.
A saját fejlesztésű, robusztus kialakítású FTS tankoló automata ellenőrzött tankolásokat tesz lehetővé, webes felülettel, több céges készletezési lehetőséggel rendelkezik, meglévő kúthoz is illeszthető.
Egyedi konténerkutak, kombi gázolaj és Adblue konténerek (többféle űrtartalmú kivitelben) FTS rendszerrel, szintjelzővel, teljes felügyelettel.
www.tankoljon.hu

Farmgép Kft.

Több mint 30 év tapasztalat a növényvédelemben! Napjainkra teljes palettával rendelkezünk, mondhatni
mind szántóföldre, gyümölcsösbe, szőlőbe, a golf pályaméretű permetezőtől a 6000 literes automatizált
szántóföldi permetezőig. A precíziós gazdálkodás által támasztott igényeknek igyekszünk minél inkább
megfelelni, szem előtt tartva a hatékonyságnövelést, a környezetszennyezés csökkentését és a felhasznált növényvédő szer takarékosságot. Gyártmányaink között reményeink szerint minden olyan eszközt
megtalálhat, amelyre a növényvédelem területén gazdaságában szüksége lehet.
www.farmgep.hu

FLIEGL-ABDA Gépgyártó Kft.

A Fliegl Cégcsoport magyarországi üzeme közel 30 éve kezdte meg működését Abdán. Elsősorban mezőgazdasági pótkocsik (letolórendszerű, billentő, bálaszállító és tartálykocsik) gyártásával és értékesítésével
foglalkoznak. Emellett Agro-Centerük kínálatában megtalálhatóak egyéb mezőgazdasági eszközök és
adapterek is, melyek közül kiemelkednek magas minőségű boronáik, ágvágóik és ágdarálóik, valamint
betonkeverőik. Fentiek mellett alkatrészválasztékuk is egyedülálló a magyar piacon.
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Gabonakutató Nonprofit Kft.

Herceghalom INTERAT Zrt.

A Gabonakutató az egyik legnagyobb magyar nemesítőház, amely több mint 95 éve áll a magyar mezőgazdaság szolgálatában: gabonafélék, ipari és alternatív növények fajtanemesítésével, kutatásával;
valamint vetőmagtermesztéssel és feldolgozással, forgalmazással foglalkozik. Kalászos kínálatunkban
megtalálható egyaránt prémium (javító) búza, malmi búza, tönkölybúza, durumbúza, tritikálé, árpa és zab.
Széleskörű portfóliónkban szerepel repce, szemes kukorica, siló kukorica, napraforgó, szója, szemescirok,
silócirok, szudánifű, köles, olajlen, mohar és pohánka.
www.gabonakutato.hu

Grainmonitor

A gabonahőmérők esetén az a nagy kihívás, hogy a síktárolóban elhelyezett terménykupacba helyezett
szonda elmozdulás nélkül mérje, hogy egyes mélységekben milyen hőmérséklet található.
A GrainMonitor egy egyszerű és egyben robusztus vezeték nélküli okos gabonaszondát fejlesztett,
mely napi minimum 4 méréssel akár 5 éves üzemidőt garantál töltés és akkumulátor cseréje nélkül! Az
információk mobil alkalmazásba érkeznek, amely alkalmas az adatok kiértékelésére és probléma esetén
riasztást küld, mely alapján beavatkozhatunk, ami akár sok milliós megtakarítást is jelenthet! Terveink
szerint a gabonaszondánk a jövőben öntanulóvá is válhatnak.
Ismerje meg a precíziós tárolás úttörőjét!
www.grainmonitor.net

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

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

HABI Kereskedelemi és Szolgáltató Kft.

A HABI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ország számos pontján 25 telephellyel rendelkező cég. Mely
mezőgazdasági gépeknek és gépalkatrészeknek a kis- és nagykereskedelme. webaruhaz.habi.hu
www.habi.hu

HANKI-KER Kft.

A Hanki-Ker Kft. gépkínálatában megtalálhatóak Kongskilde kombinátorok, Farmtech pótkocsik, trágyaszórók, Lemken talajművelő gépek: ekék, tárcsák, kultivátorok. Célunk a mezőgazdasággal kapcsolatos
igények kielégítése. Ha gépreinkről bővebb információt szeretne, akkor találkozzunk a NAK Szántóföldi
Napokon, Mezőfalván június 1-2-án.
www.hanki-ker.hu

Helti Kft.

Minőségi mezőgazdasági gép- és alkatrészgyártás - 25 éve a gazdák igényeire szabva - Precíz, tartós
és innovatív megoldásokkal.
Altalajlazítók - Hengerek - Ekék - Szántóföldi kultivátorok - Sorközművelők - „”V”” tárcsák - Rövid tárcsák
- Magágykészítők széles választékban.
www.helti.hu
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Az Interat ZRT. új és használt mezőgazdasági gépekkel (szántóföldi permetezők, traktorok, pót-és
tartájkocsik, vetőgépek, gyümölcs permetezők stb..) és gépkiegészítőkkel foglalkozunk. Emellett saját
szervízünk is van. Lehetőség van nálunk permetezőgép vizsgáztatásra és gépfelújításra is.
www.interatzrt.hu

Horizont Média Kft.

Kiadónk az Agrárágazat, a MezőHír és a GÉPmax magazinok szerkesztése és megjelentetése mellett,
a hozzájuk kapcsolódó weboldalak ( www.agraragazat.hu ; www.gepmax.hu ; www.mezohir.hu ) üzemeltetését végzi.

HRP Europe Kft.

A HRP Europe Kft, Magyarország legnagyobb DJI disztribútora. A DJI a világ vezető drón gyártó és fejlesztő
vállalata, mely már enterprise, azaz vállalati: kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági és védelmi célokra is
gyárt csúcstechnológián alapuló eszközöket. A HRP Europe Kft. a hazai piac meghatározó informatikai
disztribútora ezen termékcsaládnak a teljes körű kínálatát, illetve consulting, oktatási és szerviz szolgáltatást is nyújt a viszonteladók részére.
Látogasson el standunkra, és kérdezzen szakembereinktől a rendezvény ideje alatt!
www.hrp.hu

I.S.M Technology Kft.
www.ismtech.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

IKR Agrár Kft.

Az IKR Agrár Kft. az AGROFERT cégcsoport tagjaként látja el a mezőgazdasági termelőket inputanyagokkal
és szolgáltatásokkal (műtrágya, vetőmag, növényvédőszer értékesítés és terménykereskedelem). Cégünk
elkötelezett abban, hogy partnerei gyarapodjanak az üzleti folyamatok végén mind anyagiakban, mind
szakmai ismeretben. Új technológiák, korszerű termelési eszközök és eljárások ismertetésével segítjük
partnereink versenyképes és eredményes gazdálkodását. Vállalkozása jövője tervezésekor számoljon
az IKR Agrár Kft. nyújtotta lehetőségekkel, forduljon hozzánk bizalommal. Látogassa meg standunkat,
csapatunk készséggel áll rendelkezésére!
www.ikragrar.hu

IMPAVIDUS Trade Zrt.

Profittermelő és fenntartható megoldások innovatív gazdálkodóknak a termőföldtől az asztalig. Homokos,
túl kötött, terméketlen a talaj? Drága a műtrágya, kevesebbet használ, vagy nincs? Növelné a tápanyag
feltáródást és hasznosulást? Az IMPAVIDUS természetes megoldásokat kínál növénytermesztők és
állattenyésztők számára. 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
a hagyományos és biogazdálkodásban.
www.impavidus-trade.com
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Istroseed Zrt.

Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.

Az ISTROSEED Zrt. azzal a célkitűzéssel alakult, hogy képviselje a szlovákiai, sósszigeti székhelyű
ISTROPOL SOLARY Zrt. nemesítőház kalászos gabona fajtáit Magyarországon. A cég porfóliójában
jelenleg több mint 25 őszi- és tavaszi búza-, durumbúza-, tritikálé-, tavaszi árpa- és zabfajta szerepel. Ez
a széles választék lehetővé teszi, hogy a partnereink mindig megtalálják a technológiai feltételeknek és
a termesztési célkitűzéseiknek legmegfelelőbb fajtákat.
www.istropol.sk/hu

Ivanics Motor Kereskedelmi Kft.

Az Ivanics cégcsoport kínálatában a motorok és gépjárművek forgalmazása mellett az Ivanics Utility
üzletága széles termékpalettát kínál az agrárágazat képviselőinek is. A Kawasaki MULE, Yamaha UTV,
Kymco ATV és a Stels ATV márka típusai hatékony és igényre szabott segítséget nyújtanak a járművek
használóinak a munkavégzés során. Mindegyik forgalmazott jármű garanciális, néhány közülük homológ
verzióban is rendelhető, ezáltal mezőgazdasági vontatóként is rendszámozható. A járművek szerviz és
alkatrész ellátása biztosított, munkatársunk akár helyszínen elvégzi a kötelező szervizelést, ill. a kisebb
javításokat. A járművek megvásárlása állami és EU-s támogatással is lehetséges.
www.ivanics.hu

Kabagro Kft.

www.kabagro.hu

Készenlét Zrt.

1990. óta foglalkozunk mezőgazdasági erő,- és munkagépek, állattenyésztési gépek, technológiák forgalmazásával és azok alkatrész ellátásával. Kínálatunkban többek közt: FARESIN teleszkópos rakodógépek, FARESIN etetőkocsik kizárólagos forgalmazója, VICON bálázók, fűkaszák, rendsodrók, rendterítők.
KIOTI traktorok, SAMPO kombájnok továbbá növénytermesztési munkagépek teljes kínálata. PICHON
trágyaszórók, szippantók, EMILY bálabontó, munkaeszközök, DAIRYMASTER fejéstechnika, teljeskörű
istállótechnológia. LETINA és L-INOX bortartályok, ENOVENETA szőlőfeldolgozás gépei. Pápai központunk
mellett 2022-től további két vidéki telephellyel állunk partnereink rendelkezésére.
www.keszenlet.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.
www.kvernelandgroup.com

Lemken Hungária Kft.

LEMKEN - The Agrovision Company mezőgazdasági gépeinket nemcsak kék színükről ismerik meg, hanem
főleg arról, ahogyan megmunkálják a földet. A vetést tökéletesen előkészítő talajművelő gépek. A magas
terméshozamot megalapozó vetéstechnika. A termést kímélően védő növényvédelmi gépek. Olyan mezőgazdasági gépeket gyártunk, amelyek nemcsak az innovatív megoldások és a sokféle kapható verzió
miatt meggyőzőek. Minden vállalkozásméret, minden talaj, minden piac és minden igény számára egyéni
megoldásokat kínálunk. A fejlesztéseket a földeken naponta dolgozó gazdálkodókkal és bérvállalkozókkal
folytatott állandó párbeszéd előzi meg.
www.lemken.com

LIFE IP GRASSLAND-HU
www.grasslandlifeip.hu

MAGOSZ

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 magába foglalja.
www.ketkata.hu

A MAGOSZ a magyar gazdák legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Kormány stratégiai partnere,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelölő szervezete. Országos szervezettségét mutatja, hogy vidéki
bázisát több száz helyi gazdakör és 19 megyei gazdaköri szövetség alkotja, valamint Országos Ifjú Gazda
Tagozattal és Országos Gazdasszony Tagozattal is rendelkezik. A MAGOSZ kiemelt célja, hogy a termőföldet
a magyar gazdák tulajdonában és használatában tartsa és a korszerű, versenyképes családi gazdaságok
kialakulását segítse, emellett elkötelezett a határon túli magyarok ügye iránt is. A MAGOSZ a Magyarok
Kenyere – 15 millió búzaszem program egyik főszervezője, egyben tulajdonosa.
www.magosz.hu

KITE ZRT.

Magtár Kft.

Két-KATA Kft.

A KITE Zrt. idén újra nagyszabású állógép- és technológiai bemutatóval várja az érdeklődőket. A fenntarthatósági szemléletmódokkal összhangban álló támogatási rendszerek rövid és középtávú változásai
az elkövetkező években új technológiai elemek használatát és szempontok beemelését jelzik előre.
A KITE 2022-ben a talaj védelmére szolgáló új technológiai megoldások bemutatását helyezi előtérbe
Mezőfalván. Tavaly nyár végén kalászost és repcét, valamint idén tavaszi kapás kultúrákat vetettünk és
különböző technológiai módozatokat alkalmaztunk a növényállomány fenntartására, ezeket mutatjuk be
a nagyközönségnek. A növények mellett pedig a mozgó precíziós bemutató hét gépkapcsolattal helyezi
érthető környezetbe a technológiát.
www.kite.hu
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A KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár ZRT. Magyarország egyetlen vetőgépgyártó cége. Vetőgép mellett
különböző mezőgazdasági munkagépeket és pótalkatrészeket gyártanak és értékesítenek. Valamint
autóbuszváz és szerelvényei gyártásával is foglalkoznak. Termékeink előállításához az alkatrészeink
csaknem 100%-át „házon belül”, a Kühne mosonmagyaróvári gyárában készülnek.
www.kuhne.hu

A Magtár Kft. immár 30 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pótalkatrész ellátással,
valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. A Magtár Kft. 1989 óta ismert és elismert
szolgáltató partnere a mezőgazdasági termelőknek.
Forgalmazott márkáink:
STEYR traktorok, Pöttinger szálastakarmánybetakarító gépek, Lemken talajművelő gépek, Kverneland
műtrágyaszórók, vetőgépek, Dammann permetezőgépek, Brantner pótkocsik, Tebbe trágyaszórók.
Széleskörű megoldásokkal állunk rendelkezésre szántóföldi öntözés és precíziós gazdálkodás témában.
www.magtarkft.hu

21

KIÁLLÍTÓK

KIÁLLÍTÓK

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

McHale Hungária Kft.

Tudta, hogy a gumicsizmás és sárdagasztós mezőgazdaság helyét az öntöződrónok és okostraktorok
vették át? Gondolná, hogy akár már iPhone-ról is irányíthat egy modern gazdaságot? Bizony, mindez
nem csak vízió: a robotika, a mesterséges intelligencia és az óriásadatbázisok mára mind részévé váltak
a mezőgazdasági termelés, a kertészet, a vízgazdálkodás és az élelmiszerelőállítás teljes folyamatának.
Látogasson el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem standjára és ismerje meg a mezőgazdaság
high-tech arcát!
www.uni-mate.hu

Magyar Mezőgazdaság Kft.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. hazánk legnagyobb agrárszaklap kiadója. A cég az elmúlt 30 évben folyamatosan bővítette portfólióját. Jelenleg 10 nyomtatott lapja - melyek közül kettő hetilap - jelenik
meg rendszeresen, ebből 7 elektronikusan is elérhető. Mindezek mellett az online térben 7 felületen
10 termékkel van jelen. A Kiadó átfogó tevékenysége kapcsán havonta közel félmillió, agrárgazdaságban
tevékenykedő embert tud megszólítani.
www.magyarmezogazdasag.hu

Magyarok Kenyere

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Egy nemes gondolatból mára a legszélesebb társadalmi bázissal rendelkező
karitatív kezdeményezés lett, amely a Magyar Örökség - és Aranybölcsős Támogató díjban is részesült.
A gazdák által felajánlott búza adományokból őrölt liszt közel százezer nehéz sorsú magyar gyermek,
család mindennapi kenyeréhez járul hozzá és a Program mára az ajándékozás örömén túl a szakmai ismeretek átadásának csatornája lett. Folyamatos fejlődését és a biztos hátteret a szervezők - a MAGOSZ,
a NAK, a Magyarok Kenyere Alapítvány és a NAK-TAN Közhasznú Nonprofit Kft. - szövetsége garantálja.
www.magyarokkenyere.hu

MARTON GENETICS

Martonvásár mint név az egyik legismertebb a vetőmagok világában. A Martonvásárhoz kötődő Marton
Genetics márka pedig az egyik legfrissebb a márkatermékek között, amely magában hordozza a közel 70
éves martonvásári mezőgazdasági kutatások eredményeit és azt a dinamizmust, amellyel hibridjeink,
fajtáink megjelennek a különböző piacokon. A Marton Genetics cégcsoport és stratégiai partnerei a hazai
agrárium kiemelkedő képviselői. Várjuk a kalászos fajtabemutatónkon, és a több mint 1200 négyzetmétert
meghaladó standunkon.
www.martongenetics.com

MÁVIPROD Magyarország Kft.

A MAVIPROD Magyarország Kft. immáron több, mint 10 éve látja el a Perkins ipari motorok, valamint az
FG Wilson ipari áramfejlesztők hivatalos márkaképviseletét és biztosítja ezzel szervizhátterét. A 2020-as
évben új termékekkel, a MAVIPROD cégcsoportba tartozó, IRUM gyár által tervezett és gyártott TAGRO
mezőgazdasági traktorokkal és TAF erdészeti vonszolókkal bővül a tevékenységi körünk. Központi telephelyünk Sóskúton, Budapesttől 20 km-re található, ahonnan országosan biztosítjuk az alkatrész ellátást
és szervizszolgáltatást valamennyi általunk képviselt márkához.
www.maviprod.hu

Az ír McHale cég a szálastakarmány betakarításhoz szükséges munkagépek gyártására specializálódott.
Termékei körbálázók, bálacsomagolók, bálabontók, bálamozgatók, fűkaszák, rendrakók. A magyarországi
forgalmazást a McHale szolnoki gyárából látja el, ahonnan a világ több mint 55 országába exportál. Itt
készülnek a hazai körben is népszerű a McHale körbálázók. Gépeiben ötvöződik a magas minőség, kiváló
teljesítmény, megbízhatóság és hosszú élettartam.
www.mchale.net

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

MEGFOSZ

Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) célja a magyarországi eszköz- és gépforgal¬mazók
szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok meghatározása, azok érvényre juttatása. „Legyél Te is
agrárgépész!” pályaorientációs programján keresztül népszerűsíti az agrárgépész szakmát és 8 pontban
segíti az érdek-lődő fiatalokat.
www.megfosz.com

MKB Nyrt.

Az MKB 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, a digitális megoldások
és az innovatív gondolkodás áll.
www.mkb.hu/agrar

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.info

NATUR AGRO Hungária Kft.

A Natur Agro Hungária 20 évvel ezelőtt azzal a céllal kezdte meg működését, hogy környezetkímélő, de
hatékony technológiát vezessen be a magyar növénytermesztési gyakorlatba. A talaj biológiai aktivitásának megőrzésében - sőt: növelésében - hathatós segítséget nyújtanak baktérium- és gombatörzseket tartalmazó természetes készítményeink, az állomány kezeléséhez pedig élő algás biostimulátorral
kiegészített, célzott tápanyagutánpótlást szolgáló lombkezelésünket ajánljuk. Több ezer partnerükkel
közösen valljuk: természetesen jövedelmezőbb!
www.naturah.hu

NÉBIH
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NÉBIH bemutatásra kerül az államilag elismert őszi búzafajták kísérlete. A kísérlet egy objektív, független
fajtabemutató és -kiértékelő rendszert felépítve, átfogó képet igyekszik nyújtani a termelő gazdálkodók
részére. Az együttműködő felek minden rendelkezésükre álló eszközzel a helyes fajtaválasztás segítését
tűzték ki célul, amely magában foglalja az egészséges környezet megteremtését, a kiváló minőségű és
eredményű, biztonságos termékek előállítását, forgalmazását, a gazdálkodók tevékenységének sikeressége érdekében.
www.portal.nebih.gov.hu
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Nemzeti Földügyi Központ

Pap-Agro Kft.

2019. július 1-től megkezdte működését az Agrárminisztérium öntözési igazgatási szerve, a Nemzeti
Földügyi Központon belül az Öntözésfejlesztési Főosztály.
Főosztályunk a termelői igényekhez igazított öntözésfejlesztéshez szükséges tervezési, koordinációs
és végrehajtási feladatokban vesz részt.
Az NFK öntözésfejlesztési tevékenységének főbb elemei:
• öntözési közösségek megalakulásának elősegítése • öntözési körzetek kijelölése • környezeti körzeti
tervek elkészítése • mintaprojektek menedzselése • harmadlagos művek rekonstrukciója • öntözéses
gazdálkodás népszerűsítése
www.nfk.gov.hu

NorAn Mezőgazdasági Gépgyár (SI-SPED Kft.)

2017 óta mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozó ,magyar tulajdonban álló vállalkozás.
Célunk: Minőségi, modern, magyar mezőgazdasági gépek gyártása a gazdáknak.
Termékeink:
• Aprító henger 4,5m-5,4m-6,3m
• Szántóföldi kultivátor
• Grúber
• Folyékony műtrágya injektáló, fronttartály
www.norantech.hu

Fő tevékenységünk a mezőgazdasági munkagépek és erőgépek, berendezések, alkatrészek kis- és
nagykereskedelme. Kizárólagos képviselettel rendelkezünk az ERMO munkagépek, EuroSpand műtrágyaszórók terén. Fliegl pótkocsik, tartálykocsik és egyéb márkájú munkagépek forgalmazása. Szántóföldi
öntözés kivitelezése, telepítése. Western körforgó és lineár berendezések kizárólagos hazai képviselete.
Idrofoglia öntöződobok és szivattyúk. Hígtrágya technológiában alkalmazott gépek kereskedelme, DODA
és SlurryKat hígtrágyakezelők forgalmazása. Köldökcsöves hígtrágya kijuttatás.
www.pap-agro.eu

PigBrother Kft.

A sertéságazati termelési lánc automatizációs eszközei. Megoldásaink a sertéshizlalás, szállítás és
feldolgozás kritikus pontjain szolgáltatnak automatikus információkat. Napi tömeggyarapodás. Beltéri
környezeti paraméterek. Szállítási élősúly becslés. Egyedszám, átlagsúly. Ahogy az ipar, úgy az agrárium
területén is elkerülhetetlen az automatizáció. A nagyobb pontosságra törekvés, a hiányzó képzett munkaerő pótlása. A termékeink fejlesztésénél elsődleges célunk volt, hogy olyan megoldásokat hozzunk
létre, amelyek az első lépéseket jelentik az automatizált, adatalapú döntéshozatalhoz és működéshez.
www.pigbrother.hu

PlantaDrone Kft.
duplitec kft

Omikron Kft.

Hazai gyártású mezőgazdasági munkagépek! Házhoz szállítással! Termékeink: kombinátorok, tárcsák,
hengerek, Gruberek, lazítók, kultivátorok széles választéka, BRAVO COMPUTERREL VEZÉRELT SEBESSÉGARÁNYOS KIJUTTATÁSÚ FOLYÉKONY MŰTRÁGYA ADAPTERREL SZERELT SORKÖZMŰVELŐ!
Több mint 30 éve együtt a gazdálkodókkal!
www.omikronkft.hu

Optigép Kft.

Mezőgazdasági gépgyártás, forgalmazás.
NAS és PSM napraforgó betakarító adapterek, OptiCorn és OptiCorn Premium csőtörők, OptiTrans adapter
szállító kocsi, OptiRak-150/M szemestermény-felszedő és–rakodó gép.
www.optigep.hu

Organic Humin Trade Zrt.

30 éves kutatási projekt eredményeként bio minősítésű, méhbarát, humán és állati szervezetre egyaránt veszélytelen, tiszta huminsav koncentrátumot gyártunk egy védett és teljesen egyedi eljárással.
A Humin Aqua 2 komponensű vegyszermentes rendszer számos előnyei mellett rövid idő alatt visszaállítja
a talajéletet és talajszerkezettől és öntöző technológiától függően akár 50%-al csökkenti a termesztett növény vízszükségletét. Minden növénykultúrában kihozza azok genetikai potenciálját, fajtától és
termesztés technológiától függően min. 20% - 60%-os hozamnövekedést eredményez, mindemellett
szignifikánsan emeli a beltartalmi értékeket.
www.huminaqua.hu

Országos Vízügyi Főigazgatóság
www.ovf.hu

24

Pro-Feed Kft.

Proofminder

A Proofminder az egyetlen olyan növény és levél szintű monitoring megoldás, ami le tudja vinni az agronómiai döntéseket levél szintre. Nagy felbontású drón fotókra támaszkodva növény és levél szinten
mérhetővé és kezelhetővé tesszük a gazdaságot, legyen szó tőszámlálásról, hozambecslésről, gyom
vagy betegségek lokalizálásáról és differenciált permetezéséről, időjárás vagy vadkár azonosításáról ezek csak példák, amikben a Proofminder tud segíteni, akár több 1000 hektáros területeken is. Díjaink:
2021 leginnovatívabb agrár startupra (NAK) Globáblis Agri Innvocációs Díj, 2. helyezés (AgriInvestor.com)
www.proofminder.com/hu

Quivogne Magyarország Kft.

A Quivogne Magyarország Kft. mezőgazdasági munkagépek (eke, késes aprító henger, talajlazító, magágykészítő gép, front munkagép, szántáselmunkáló henger, trágyaszóró, permetezőgép, stb..) gyártásával
és forgalmazásával foglalkozik. A Quivogne és Opall-Agri képviseletében.
www.quivogne.hu

RAGT Vetőmag Kft.

A RAGT számos szántóföldi növény vetőmagját állítja elő és értékesíti világszerte. A fejlesztési stratégiájának középpontjában a kutatás és az innováció áll. Célunk, hogy vevőinket kiváló minőségű fémzárolt
RAGT vetőmagokkal lássuk el. A kutatásért felelős leányvállalatunk az RAGT2n, jelenleg 17 kutatóállomással rendelkezik, amelyekben több mint 32 különböző faj teljesítményét fejleszti 45 nemesítési
program keretében. Évente 200 új regisztrált fajta származik az RAGT Semences nemesítő munkájából.
Ismerkedjenek meg a vetőmagpiac egyik ambiciózus, innovatív, versenyképes szereplőjével az RAGT
Vetőmag Kft-vel!
www.ragt-vetomag.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/index.cfm

RWA Magyarország Kft.

Az RWA Magyarország Kft. egy nagymúltú, osztrák hátterű integrátorként van jelen a magyar piacon,
ahol a magyar mezőgazdaság termelőit, vállalkozásait szolgálják ki az agráriparhoz szorosan kapcsolódó
termékekkel (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, gázolaj). Széleskörű kapcsolati tőkével rendelkező
terménykereskedőként teljes körűen segíti a gazdálkodókat a piacra jutásban és a nyereséges gazdálkodásban. Alapvető célkitűzéseik közé tartozik partnereik személyre szabott és hosszú távú támogatása
céljaik elérésében, továbbá, hogy hozzásegítse őket a minőségi és gazdaságos termelés eléréséhez.
www.rwa.hu

SAATEN-UNION Hungária Kft.

A SAATEN-UNION anyavállalatát 1965-ben alapította hét családi tulajdonú, mára több mint 100 éves
nemesítési tapasztalattal rendelkező német nemesítőház, Magyarországon pedig 2000-ben jelent meg,
akkor egyetlen alkalmazottal. A SAATEN-UNION márkanév fogja össze azokat a szántóföldi növényfajokat, amelyekkel a repce kivételével foglalkozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy fajtáink a hazai viszonyok
között is a legjobbak közé tartoznak termésmennyiség és -minőség tekintetében. Külön érdemes kiemelni
a HySEED márkanév alatt megjelenő innovatív hibridkalászos-portfóliónkat, amelyet a HySEED márkanév
alatt termesztéstechnológiai ajánlásokkal együtt nyújtunk át a termesztőknek.
Az általunk nemesített fajták és a lepsényi vetőmagüzemünkben előállított vetőmagok minőségét
a növénytermesztők is értékelik: a 2020 nyarán lezárt gazdasági évben rekord árbevételt realizáltunk,
elérve a 4,9 milliárd forintot, ami 40 százalékos árbevétel-emelkedést jelentett az előző évhez képest.
www.saaten-union.hu

SENCROP

A Sencrop küldetése, hogy a precíziós mezőgazdasági technológiát elérhetőbbé tegye a pontosabb,
hatékonyabb és környezetbarátabb gazdálkodás érdekében. Közel 25 000 gazdálkodó használja a csatlakoztatott agrármeteorológiai állomásainkat, melyek valós idejű, megbízható időjárási adatokkal, valamint
a művelt területre vonatkozó előrejelzésekkel segítik a gazdálkodók munkáját. A táblákról beérkező adatokkal gyorsabban észlelhetők a felmerülő kockázatok és hatékonyabban időzíthetők a növényvédelmi
kezelések a nagyobb biztonság, a jobb terméshozam és az ellenőrzött környezeti hatások érdekében.
www.sencrop.com/eu

Sérsek-Fém Kft.

Sérsek-Fém© csarnok, 100% magyar termék – 40 év garancia.
Terménytároló, bálatároló, gépszín, istálló – akár 30 m-es fesztávig, tetszőleges hosszúságban.
Több ezer épületen bizonyított, USA technológia. Időtálló, gondozásmentes Alu-Cink bevonat.
A technológia előnyei:
- Ár / érték arány verhetetlen a piacon; - Alacsony fenntartási költségek,
- Egyéni igény szerinti kialakítás; - Gyors kivitelezés
Keressen minket a kiállítás területén!
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SETAM Trading Network Kft.

FACSEMETÉK EGYEDI FIZIKAI VÉDELME Speciális műanyag hálóink bevált megoldást kínálnak a •
vadkár megelőzésére erdőtelepítés, gyümölcsfák, koros fák vagy szőlő esetében is • közutak melletti növénytelepítés, erdősítés során • szőlővesszők védelmére soralj tisztító gép használata esetén
A hálókat az Ön egyedi igényeit is figyelembe véve készítjük.
Ha tőlünk rendel: • a legrövidebb időn belül, • közvetítők nélkül, • a legjobb áron kapja meg a terméket! Szeretné kipróbálni a termékeinket? Kérjen mintákat vagy személyes konzultációt!
Jelentkezését várja Aknai Péter 06 30 901 2123
www.muanyaghalogyartas.hu

Solar Welt Kft.

A Solar Welt Kft. 2018 óta foglalkozik napelemes rendszerek kivitelezésével Magyarországon. Ügyvezetőnk,
és csapata 10 év alatt sokat tett azért, hogy itthon is elérhetővé váljon és elterjedjen a megújuló energia.
Cégünk közel 3000 háztartási méretű naperőművet kivitelezett. 2019-től a KKV szektort is kiszolgáljuk
és naperőművek telepítését is vállaljuk. Évekig megbízható kivitelezője voltunk hazánk piacvezető napelemes cégének. A megbízhatóságot és hitelességet kívánjuk képviselni, ezért a legnagyobb napelem és
inverter gyártók termékeivel dolgozunk, amelyek mellé bátran adhatjuk nevünket.
www.solarwelt.hu

StAnd-Agro Kft.

Talajművelő, vető, növényápoló és talajerő utánpótlás gépei illetve a betakarítást elősegítő adapterek
és toldatok forgalmazása több mint 25 éves tapasztalattal és gyártói közvetlen kapcsolattal. -LEMKEN
- STEKETEE - ZÜRN Harvesting
www.standagro.hu

Starcz Kft.

DAMMANN vontatott és önjáró permetezők 3.000-12.000 liter közötti tartálymérettel, 18-36m hagyományos vagy dupla légrásegítős ( D-A-S ) kerettel. Kiemelt ajánlatunk a Highlander DT2400H S5 állítható
nyomtávú és állítható (120-190 cm) hasmagasságú önjáró permetező.
Minden olyan felszereléssel ami megfelel a mai precíziós technológiának. Automata kormány, GPS
szakaszolás akár fúvókánként is, kanyarban differenciált kijuttatás, ultrahangos keretvezérlés, Quatro
fúvókatartók. Kijuttatási térkép alapján történő helyspecifikus munkavégzés.
www.starczkft.hu

Syngenta Kft.

A Syngenta a világ vezető agrárvállalata, amely hatékony növényvédelmi termékekkel és magas hozamokat biztosító vetőmagokkal látja el gazdálkodók millióit világszerte. A magyar Syngenta hazánkban
piacvezető a növényvédő szerek forgalmazásában és meghatározó szerepet tölt be a vetőmagok előállítása, értékesítése területén. A magyar agrárium főszereplői számára különféle innovatív növényvédő
szereket értékesít, továbbá vezető szerepet játszik szántóföldi vetőmagok nemesítésében, előállításában
és forgalmazásában.
www.syngenta.hu
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Sz-Agro 2007 Kft.

Väderstad Kft.

He-Va termékek importőre: hengerek, szártörő adapterek, magágykészítők, lazítók, tárcsák a dán gyártótól.
Carre termékek importőre: sorközművelés, sorpermetezés, kamerás sorvezetés, precíziós növényápolás
a francia gyártótól.
Thyregod termékek imortőre: sorközművelés, sorpermetezés, kamerás sorvezetés, precíziós növényápolás a dán gyártótól.
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.

Import mezőgazdasági gépek és alkatrészek kis-és nagykereskedelme, vetőmag előállítás termeltetés
és forgalmazás.
www.szegana.hu

Takarékbank Zrt.

A Takarékbank önálló agrár üzletágát a Takarékbank Agrárcentrumok képviselik országszerte közel 50
helyen. Birtokmérettől függetlenül szolgáljuk ki az agrárium minden ágazatába tartozó ügyfeleinket, kiemelt Agrár- és Élelmiszeripari Központunkban az egyes élelmiszer termékpályák mentén minden fázist
és minden szereplőt finanszírozunk. Strukturált agrár- és élelmiszeripari beruházásokban jártas szakértő
elemzőink és finanszírozó kollégáink segítik ügyfeleinket fejlesztéseik eredményes megvalósításában.
www.takarekbank.hu/agrarcentrum

A Vaderstad Svédország elsőszámú gyártója, aki talajművelő gépekkel és vetőgépekkel foglalkozik. Több
központtal és alközponttal rendelkezik a világ különböző pontjain. Páratlan minőségű munkagépeinkre
2 év garanciát vállalunk.
www.vaderstad.com/hu

Valcum Agro Kft.
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, WIELTON pótkocsik, SEPPI mulcserek és erdészeti zúzógépek, KESLA erdészeti
közelítőkocsik és daruk képviselete.
www.valkon.hu

VulcanAgro Kft.

A VulcanAgro Kft. kínálatában egyaránt elérhetők magas kalcium tartalmú granulált meszezők (Vulcan
Balance termékcsalád), mint elemi kén tartalmú talajjavító és állománykezelő anyagok (Vulcan Profi termékcsalád). Szerves talajjavító anyagunk, mint a vinasz alapú Vulcan Power lombtrágyázások alkalmával
is használható. Nitrogénlombtrágyák (Vulcan Rapid termékcsalád) mellett magas magnézium és kén
tartalmú keserűsó koncentrátumok (Vulcan Keserűsó termékcsalád) is kaphatók, melyek mikroelemekkel
dúsítva segítik a növények zavartalan fejlődését és termésképzését.
www.vulcanagro.hu

Zetorwest Hungary Kft.

T-MARKT

Smartgreen szenzorok és mérőállomások, amelynek helyspecifikus, automatikus és rendszeres mérései
alapján a gazdálkodó hatékonyabb termelésre képes. Adatgyűjtő rendszerek. Az adattovábbítás vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül történik. A percenként, óránként, naponként rögzített adatokból a termelő
precízen, akár okostelefonon is elérhetően követni tudja a növekedést, a tápanyag háztartást, a vízháztartást és a növény betegségek és kórokozók megjelenésének kockázati feltételeit. Szolgáltatásaink
szenzor és rendszertelepítés, betanítás a rendszerhasználatra. Öntözésvezérlés a mért értékek alapján.
www.smartgreen.hu

UPL Hungary Kft.

Cégünk, a UPL vezető szerepet tölt be a globális élelmiszeripari rendszerek területén, és egyike a világ
5 legnagyobb, mezőgazdasági megoldásokat fejlesztő vállalatának. Arra törekszünk, hogy a mezőgazdaságot egy olyan nyílt mezőgazdasági hálózattá - OpenAg - alakítsuk, amely mindenki számára
fenntartható növekedést garantál. Kiemelten ajánljuk figyelmükbe a ProNutiva programunkat, amely az
innovatív termesztőknek szól és a most bevezetésre kerülő NPP (Natural Plant Protection) üzletágunkat, amely a UPL természetes és biológiai eredetű mezőgazdasági alapanyagainak és technológiáinak
komplex portfólióját kínálja.
www.upl-ltd.com/hu
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PROGRAMOK
SZÁNTÓFÖLDI TALAJ- ÉS NÖVÉNYSZEMLE

SZERDA

Helyszín: az AGRO.bio Hungary Kft, a Pro-Feed Kft. és a Valcum-Agro Kft. közös standja

09:00–		
Kapunyitás
10:00–10:30
Megnyitó
10:30–11:30
Precíziós gazdálkodással a fenntartható növénytermesztésért - KITE
11:30-13:00
Hatósági tájékoztató tartása az e-permetezési napló használatának aktualitásairól és az
		
őstermelők családi gazdaságainak értékesítési feltételeiről, őszi búza fajtasor NÉBIH
		bemutató
11:30-13:15
Szántóföldi Gépshow
14:30-16:00
Szántóföldi Gépshow
17:00		
Kiállítás zárása

CSÜTÖRTÖK

09:00–		
09:30–11:00
10:30–11:30
11:30–13:15
14:30-16:00
17:00		

Kapunyitás
Őszi búza fajtasor NÉBIH bemutató
Precíziós gazdálkodással a fenntartható növénytermesztésért - KITE
Szántóföldi Gépshow
Szántóföldi Gépshow
Kiállítás zárása

NAK SZAKMAI SZÍNTÉR PROGRAMJAI

9.00-10.00
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

repce
kukorica
napraforgó
őszi búza
szója
cirok
szőlő-gyümölcs

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A KIÁLLÍTÁS MINDKÉT NAPJÁN:
A NAK Szakmai Színtér programjai
Fenntarthatósági tanösvény
Talajszelvény-bemutató
Szántóföldi Napok Talaj- és Növényszemle
Szántóföldi fajtasor bemutatók
Termőföldi mikroparcellás bemutatók
Szántóföldi demóparcellás bemutató
Kültéri demópályás bemutató
Szabadtéri állógépes kiállítás
Gasztrofalu

2022. június 1-2. (szerda-csütörtök)
9.30 -16.00
		
11.30-12.00
14.00-14.30
		
9.30 -16.00
9.30 -16.00
9.30 -16.00
10:00-12:00
12:00-15:00
12:00-15:00
EGÉSZ NAP
EGÉSZ NAP
EGÉSZ NAP
EGÉSZ NAP
EGÉSZ NAP
		

30

Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot! A tanösvényen folyamatosan induló
tematikus pontgyűjtő túrák.
Laborvizsgálati eredmények értelmezése (Szolgáltatás sátor)
Laborvizsgálati eredmények értelmezése (Szolgáltatás sátor)
Szakmai információs pult
Terménydiverzifikációs információk
Földügyek- adásvétel, használat aktualitások
Generációváltás- jogszabályi változások a jövőben
Mezőgazdasági termelés adózási kérdései
Közös Agrárpolitikáról átfogóan
VP pályázatok
Az Országos Jégkármérséklő rendszer bemutatása
Gyakorlati szereplők a szakképzésben.
Mini állásbörzék
Tanácsadással az agráriumért
NAK Szolgáltatások. Laboratóriumi vizsgálatok (Talaj- és levélminták leadása),
Gabona beltartalmi vizsgálatok, TGT, Mezőgazdasági biztosítások, Felnőttképzés.
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TERMŐFÖLDÜNK VÉDELME
KÖZÖS ÉRDEK!
MI IS A TALAJ ?
Háromfázisú polidiszperz rendszer
A talaj ásványi részecskékből, élőlényekből, vízből, levegőből és szerves anyagokból áll, tehát élő, de csak feltételesen, vagy mai állítások szerint nem megújuló erőforrás.
Egyszerű hasonlattal: A jó talaj olyan, mint a jó kenyér – kovász, szervesanyag, porozitás, víztartás - , ha nem
vigyázunk rá „zsemlemorzsa” lesz, azaz szerkezetességét, megfelelő víz- és tápanyaggazdálkodását elvesztve porrá
válik a felszíne.

A talaj tehát egy élő közeg, melynek megvannak a feltételei, melyet a jó gazda megfelelő agrotechnikával biztosítani tud (levegő, szervesanyag, víz etc.). A talaj olyan, mint a gyerek, etetni s itatni kell a megfelelő kondíciójának
fenntartásához.
A természet legnagyobb (potenciális) víztározója a talaj!
A talajnak igen nagy a szerepe a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatának csökkentésében és káros következményeinek mérséklésében, amennyiben megfelelően lazított, porózus, szervesanyagban, élőlényekben gazdag.
A nem megfelelő művelés hatására csökken a talaj szervesanyag-tartalma, a benne található hasznos élőlények,
baktériumok száma, pufferkapacitása, azaz termőképessége.
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IRÁNYMUTATÁS TERMŐFÖLDÜNK
VÉDELMÉHEZ

TERMŐFÖLDÜNK IGAZI KINCS!

TALAJ 10 PARANCSOLATA
– TÁMOGATÁSOK TÜKRÉBEN

TUDJA TALAJÁRÓL?

(Dr. Stefanovits Pál akadémikus)

1.

a. Átlagosan 10 milliárd mikroorganizmus található egy kanálnyi egészséges talajban, azaz több, mint ahány ember
él a Földön. A talajban található Földünk biológia sokféleségének negyede.

2.
Ne foglalj el a természe
és jobb földet, mint amennyi
okvetlenül szükséges !

Sajnos ezt feledjük:
• A víz- és a szélerózió, az elsivatagosodás és a városok terjeszkedése
miatt folyamatosan csökken a mezőgazdasági terület a világon.
• Európában, csak az úthálózat és a települések terjeszkedése miatt
óránként 11 hektárral kevesebb mezőgazdasági terület marad.

3.
Ne hagyd, hogy a szél
elhordja a földet!

Ne engedd, hogy a víz elrabolja
a term földet a gondjaidra
bízott területr l!
• Az erózióérzékeny területeken dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya,
csicsóka termesztése tilos. Természetesen meggondolandó a kapáskultúrák
vetése is!
• Táblaméret optimalizálása, szintvonalas művelés (40-50 ha).
• Gyepes talajfelszín fenntartása, gyepes táblaszegélyek (Nem termelő beruházással létesítés).
• Erózióérzékeny területen a 20 ha-nál nagyobb táblák esetén szintvonal
mentén történő művelés.
• Vetésszerkezet optimalizálása.
• Talajtakarás biztosítása (HMKÁ, AKG február 28-ig tarló, vagy takarónövény).

4.

d. A talaj típusától, a domborzati és éghajlati viszonyoktól, a növényzettől stb. függően, akár 400-1000 évig is
eltarthat kétujjnyi vastag talaj létrejötte.
e. December 5-e a talaj világnapja.
f. A Föld talajának a 33%-a folyamatosan romlik, és évente 50 000 négyzetkilométernyi területet veszítünk el.
h. A fának általában akkora a gyökérzete a talajban, a föld alatt, mint a fakorona nagysága a föld felett.

Feleslegesen ne taposd,
ne tömörítsd a talajt!
• Középmély lazítás elvégzése 5 év alatt legalább egy alkalommal.
• Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása.

Csak annyi trágyát vigyél a talajba,
amennyit az elvisel és amennyit
a növény kíván!

c. Az élelmiszerek több, mint 95 %-át a talajból nyerjük – beleértve a takarmánnyal etetett állatokat is. Vagyis
minden élelmiszer lényegében a talajból indul, legyen az növényi vagy állati eredetű.

g. A talaj 45%-ban ásványi anyagokból, 25% vízből, 25% levegőből és 5% szerves anyagból áll.

• Gyepes talajfelszín fenntartása.
• Talaj szerkezetességének fenntartása.
• Talajtakarás, zöldtrágyázás.

5.

b. Az egészséges talajok a legnagyobb széntározók a Földön. Fenntartható gazdálkodás mellett a talaj nagy szerepet
játszhat a klímaváltozás enyhítésében azáltal, hogy megköti a szén-dioxidot és csökkenti az üvegházhatású
gázok légkörbe bocsátását.

i. A humusz a talaj szerves anyaga, mely a talajba kerülő szerves maradványok (pl. avar, elhalt gyökerek, szármaradványok) lebontása, átalakulása során a talajban képződik. A humusz segít megőrizni a nedvességet és
a tápanyagokat a talajban.
j. Számos gyógyászatban alkalmazott antibiotikumot is a talajélőlényekből vontak ki pl. sztreptomicint és neomicint.
Fontos, hogy vigyázzunk a talajunkra, hogy elegendő és egészséges élelmünk legyen!

6.
Csak jó vízzel öntözz és csak
annyival, amennyivel kell!
(engedély alapján HMKÁ)

• Talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási terv készítése
talajtani szakértő bevonásával.
• Levélanalízis.

7.
Ne keverja talajba el nem bomló
anyagot, hacsak nem javítási
céllal teszed!

Ne mérgezd a talaj
él világát!
• Szűkített növényvédőszer hatóanyag alkalmazása
• Növényvédelmi előrejelzés.

9.
a talaj termékenységét,
és ha lehet, még növeld tovább!
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8.

• Zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya
kijuttatása (hígtrágya csak a horizontális szántón, ültetvényben)
• Növényvédelmi – talajvédelmi szakirányító bevonása.
• Vetésszerkezet, vetésváltás.
• Középmély lazítás, erózió elleni védelem.

Ne feledd,hogy a talajon
nem csak állsz, hanem
élsz is!

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
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A VÍZ AZ ÉLET ALAPJA 1.

A VÍZ AZ ÉLET ALAPJA 2.

AZ ÉLET ELKÉPZELHETETLEN VÍZ NÉLKÜL
ŐRIZZÜK, ALKALMAZZUK ÓVJUK!

ÉRDEKESSÉGEK A VÍZRŐL:

A földi élet alapja a víz, mindenhol és mindenben ott van. Megtalálható a növényekben, az állatokban,
a levegőben, a kőzetekben, ásványokban, az emberben és a talajban.

•

Magyarország ivóvízkészletének több mint 95%-a felszín alatt található, vagyis a talajban.
A többi a felszínen, vagyis a folyókban és tavakban, illetve a levegőben.

Napjainkban a változó klíma miatt, folyamatosan növekvő környezeti problémákkal kell megküzdenünk.
A víz megőrzése, valamint a vízpótlás az egyik legfontosabb terület!

•

Az emberek körülbelül 75% -ban vízből állnak.

•

A víz körforgása elengedhetetlen a bolygónk életéhez, mely körforgást a Nap működteti.

•

A víz három formában létezhet: folyékony (víz), szilárd (jég) vagy gáz (vízgőz).

•

A Világ vizeinek körülbelül kétharmada sarki jégsapkákban és gleccserekben van.

•

A Föld mintegy 70% -át víz borítja. A Föld vízkészletének 97% -a az óceánokban (ez a sós víz), 2% -a pedig
a jégsapkákban van, így csak 1%-a marad fogyasztásra.

•

Vannak földalatti víztározóknak nevezett „víztartók”. A talajban lévő víz több ezer évig megmaradhat.

•

Lehet, hogy olyan vizet iszik, amelyet a dinoszauruszok ittak! Mivel a víz „újrahasznosításra” kerül, és nem
hagyja el a Földet, vagy képződik, a bolygónkon lévő összes víz ugyanaz a víz, amely évmilliók óta ott van.

•

A víz felhasználható villamos energia előállítására egy hidroelektromos állomáson keresztül.

A változó környezeti viszonyok a gazdálkodókat is kihívások elé állítják, hogy a növények megfelelő
fejlődéséhez elegendő vizet tudjanak biztosítani a megfelelő időben.
A mezőgazdasági területen történő vízgazdálkodás elengedhetetlen eleme a talaj, ugyanis a területen történő
vízmegőrzés egyik módja a talajban való tározás. Ehhez azonban megfelelő állapotú talajok szükségesek.
A talajok víztározó képességének optimalizálásával csökkenthetjük a növénytermesztés klímaérzékenységét.
Elmondható, hogy egy jó minőségű talaj aszály idején vízraktár, míg belvíz idején vízelvezető szerepet tud
betölteni, hiszen a felső 1 méterében a felszínére hulló csapadék közel kétharmadát tárolja. Ezért a talajban
történő víztározás lehetőségének kihasználása mára szinte létkérdéssé vált. A területeken történő víz- és
talajbarát agrotechnikák mellett, a vízpótláshoz az öntözés egyre szélesebb körben történő elterjedését kell
segíteni, hogy a növénytermesztés egyre biztosabb lábakon állhasson a változó klíma ellenére is!
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FÁSÍTÁSOK, AGRÁRERDÉSZET

NE VÁGJ KI MINDEN FÁT!

A TERMŐFÖLD VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ
ALTERNATÍV JÖVEDELEMFORRÁS

TÁNYÉRON KÍNÁLT
ZÖLDÍTÉS

A mezőgazdasági területek fásítása – mai kifejezéssel élve agrárerdészeti fásítások, azaz mezőgazdasági
kultúra és fák együtt-termesztése – a gazdálkodó számára kiemelten a talaj termőképességének, szerves
anyag tartalmának, valamint a vízháztartásának fenntartását, illetve javítását, továbbá a mezőgazdasági
területek klimatikus viszonyainak (páratartalom, hőmérséklet) javulását eredményezheti. Nem utolsó sorban pedig a fatermesztés jelentős mellékhaszonvételi lehetőséget is biztosít.

Egy mezőgazdasági hasznosítású földterület nem elhanyagolt attól, ha azon fák, facsoportok, illetve fás
szárú növények találhatók. Sőt! Ahogy azt igyekszünk bemutatni, ez sok szempontból inkább hasznos.

Néhány fontos vidékfejlesztési szempont, illetve cél, amelyhez a fák, fasorok, facsoportok telepítése
mezőgazdasági területeken hozzájárulhat:
• egészséges talajok nélkül nem létezik sem fenntartható mezőgazdaság, sem egészséges élelmiszer,
• a mezőgazdaságnak is fel kell készülnie a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédésére,
• a változatos vidéki táj jelentősen hozzájárulhat a vidéki turizmus erősödéséhez.

A részben vagy teljesen befásodott mezőgazdasági területek „rendbe tételét” tehát nem feltétlenül a fák,
facsoportok egészének kitermelése jelenti. Azok egy része a további mezőgazdasági hasznosítással összhangban tudatosan meghagyható. Ez különösen legeltetett terület esetében igaz, de a fás szegélyek, útmenti
vagy vízfolyás menti fák, fasorok visszahagyása szántóföldi termesztés esetében is hasznos lehet.
Fontos tudni, hogy a fák, facsoportok visszahagyása általában nem jár a területalapú támogatási
jogosultság elvesztésével! Hektáronként 100 db erdei fafajnak minősülő fa és 99 db gyümölcsfa
visszahagyható a területen, ha azok alatt, illetve körül a hasznosításnak megfelelő állapotot (pl. kaszálható
vagy legeltethető állapot) fenntartja a gazdálkodó.

Az agrárerdészeti fásítások típusai lehetnek:

fasorok, facsoportok

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
fás legelő
mezővédő erdősáv
Az agrárerdészeti fásítások telepítéséhez a Vidékfejlesztési Program
alapján támogatás igényelhető. A mezővédő fásítások kivételével pedig
NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
a fásítással érintett tábla jogosult marad a területalapú támogatásra is.
KAMARA
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TELEPÍTS ERDŐT!

FÁS SZÁRÚ ÜLTETVÉNY
TELEPÍTÉSEK

MAGAD, GYERMEKED ÉS
A KÖRNYEZETED JAVÁRA

FAANYAGTERMESZTÉS A
MEZŐGAZDÁLKODÁS RÉSZEKÉNT

Amit a mezőgazdasági táblák szintjén egy fa vagy facsoport telepítése jelent,
azt jelentheti nagyobb területegységen egy-egy erdő telepítése: változatosabb tájat, gazdagabb életközösségeket, kiegyenlítettebb klímaviszonyokat,
a termőtalaj védelmét és a földterület eredményes hasznosítását.
Erdőt szinte minden termőföldön lehet telepíteni, legfeljebb egyes esetekben
nagyobb odafigyelést igényel a fafajok megválasztása. Igazi létjogosultsága
azonban akkor van az erdőtelepítésnek, ha a földterület mezőgazdasági
(szántó, gyep, gyümölcsös, szőlő, stb.) hasznosítása nem gazdaságos, vagy
valamilyen más oknál fogva háttérbe szorul (pl. generációváltás). Ebben
az esetben szinte csak az erdő jelent optimális megoldást a termőföld hasznosítására.
Erdő a gazdálkodási szempontokkal összhangban telepíthető őshonos,
általában lassabban növő fafajokkal (tölgy, bükk, csertölgy, kőrisek, juharok,
hársak, stb.), vagy idegenhonos, jellemzően az intenzívebb növekedőképessége miatt betelepített fafajokkal (akác, nemesnyár, fenyők, stb.).
Az erdőtelepítéshez a Vidékfejlesztési Program alapján jelentős mértékű támogatás igényelhető.

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

40

A fás szárú ültetvények külsőre akár erdőnek is tekinthetőek, a valóságban
azonban inkább mezőgazdasági módszerekkel termesztett – intenzív
növekedési erélyű fafajokból, illetve fajtákból álló, és intenzív növénytermesztési technológiával kezelt – faállományok. Emiatt indokolt az
elkülönítésük az erdőktől, ami már a szabályozás szintjén is megvalósul, ugyanis nem tartoznak az erdőtörvény hatálya alá.
A mezőgazdálkodás sajátosságaira utal továbbá az is, hogy a fás szárú ültetvények művelési ága szántó marad, és az ilyen területet szabadon más mezőgazdasági művelésbe lehet vonni.
A fás szárú ültetvényekre az előbbiekkel összefüggésben igényelhető
a területalapú támogatás.
A Vidékfejlesztési Program keretein belül az „Erdősítés támogatása” című
pályázat esetében nyílik lehetőség Ipari célú fás szárú ültetvény létrehozásának támogatására is.
A fás szárú ültetvények a klímaviszonyok fenntartása, illetve javítása (pl. kedvezőbb hőmérséklet és
páratartalom, talaj vízgazdálkodásának javítása, hó- és szélvédelem), valamint a faanyagtermesztés szempontjából hasonló jelentőséggel bír, mint az erdők, és a fásítások.
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TÖREKEDJÜNK A SOKSZÍNŰSÉGRE!

BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG
A SZÁNTÓN IS LEHET!

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG JELENTŐSÉGE

MIT TEHETÜNK ENNEK ÉRDEKÉBEN ?

„A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója.
Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes többi szálon.”
/Gerald Durrell, angol zoológus és író/

Területi adottságokhoz igazított művelés
Érdemes alapvetően a területi adottságokhoz igazítani a kultúrát, és ennek megfelelően kialakítani
a tápanyaggazdálkodást és a növényvédőszer használatot. A területi adottságoktól függően jelentősége
lehet a:

Mi is az a biológiai sokféleség (biodiverzitás)?
A földi élet sokfélesége, mely a fajokon belüli (genetikai), és a fajok közötti ökológiai rendszerek sokféleségéből tevődik össze, magába foglalva a szárazföldi, és a vízi-ökológiai rendszereket és azok komplexumait.
Miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, fenntartása?
Az élő környezet milyenségét alapvetően a környezeti tényezők (talaj, víz, levegő) állapota határozza meg
– ezek oda-vissza hatnak egymásra. Mivel minden mindennel kölcsönhatásban van, ezért ha bármely elem
károsodik, azzal a többire is kihatással lesz. A megelőzés egyszerűbb (és jellemzően költséghatékonyabb),
mint a kezelés és a helyreállítás – így érdemesebb erre törekedni.
Biológiai sokféleség a szántóföldön – mit tehet a gazdálkodó?
Minden olyan művelés, ami megőrzi, növeli vagy kevéssé bolygatja az élővilág sokféleségét, valamint hozzájárul
a környezeti tényezők (talaj, víz) jó állapotban tartásához, az kedvez a biológiai sokféleség fenntartásának.

•
•
•
•

szintvonalas művelésnek;
forgatás nélküli művelésnek;
2%-os lejtő esetén a kapás sortáv kerülésének vagy sorköz takarás
(gyepesítés, mulcsozás) alkalmazásának;
vízállásos területen évelő növénykultúra alkalmazásának.

Mozaikos művelés
Minél változatosabb a művelés, az élővilág számra annál több különböző élőhely alakulhat ki, továbbá
biztosítható az ezek közötti átjárás. Mindezekben kiemelkedő szerepe van a fás sávoknak, sövényeknek,
füves mezsgyéknek és méhlegelőknek. Érdemes a nagy kiterjedésű, egybeművelt kultúrák helyett kisebb
táblákban és többféle növénykultúrában gondolkodni.
Özönfajok terjedésének megakadályozása
A biológiai sokféleség egyik legnagyobb veszélyeztető tényezője az idegenhonos özönfajok terjedése. Az
özönfajok csökkentik a természetes élővilág változatosságát, kórokozókat/betegségeket terjeszthetnek és
mindezek által jelentős gazdasági kárt tudnak okozni. Megfelelő műveléssel (kevés bolygatás, nem hagyunk
fedetlen talajfelszínt stb.) mindez megakadályozható, visszaszorítható.
Mesterséges élőhelykialakítás
Segíthetjük az élővilágot rovarteleltető bakhátak kialakításával, madárodúk vagy T ülőfák kihelyezésével,
nem termelő területek (fás sávok, füves mezsgyék, méhlegelők, vizes foltok) kialakításával.
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TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI
TERV
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉS
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁNÁL
Rendelje meg falugazdászánál, egyszerűen,
kedvező feltételekkel!

LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOK
LABORATÓRIUMI TALAJVIZSGÁLAT
VAGY LEVÉLANALÍZIS KÉSZÍTÉS A

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁNÁL
Rendelje meg falugazdászánál, egyszerűen,
kedvező feltételekkel!
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ORSZÁGOS
JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ
RENDSZER

Április közepétől újra a
NAK „ernyője” óvja meg
Április közepétől
hazánkat
a jégkártól.
újra a NAK „ernyője” óvja meg hazánkat a jégkártól.
Köszönet az Országos Jégkármérséklő
Köszönet
azkollégáknak
OR- és
Rendszert
üzemeltető
a védekezésben
vevő kezelőknek!
SZÁGOSrészt
JÉGKÁR46
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MINŐSÉGI
AGRÁRKÉPZÉSEK –
A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT.
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BIZTOSÍTÁSOK

K

N

A biztosítás segít
baj esetén.
Keresse falugazdászát!
Ne bízza az időjárásra munkája gyümölcsét!

NAK

Kövessen minket!

NONPROFIT

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
+36 1 803 6230

Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
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