
Eleinte csak fűmagkeverékek for-
galmazásával foglalkoztak, majd las-
san, módszeresen építkezve beléptek
az alternatív/zöldtrágyanövények ve-
tőmagjait termeltető szférába is, mi-
közbenfolyamatosan keresték a rése-
ket a vetőmagpiackínálati palettáján.
Olyan speciális – egyre keresettebb
– takarmánynövények vetőmagjait
importálták és forgalmazták évek óta,
mint például a fehérhere, szarvaske-
rep, komlós lucerna, stb., amelyeket
ma Magyarországon nagyon nehéz
lenne megtermelni és termeltetni az
érdekeltségi viszonyok alakulása és
a magas kockázatok miatt. Az import
eredetűmagokbólaztán igény vagy el-
fogadott receptúra szerinti magkeve-
rékeket állítottak elő, kisüzemikörül-
mények között.
A kereslet egyre nőtt,ésmára elju-

tott olyan szintre, hogy már cégveze-
tőként is főállásban lehetett felelősen
folytatni ezta tevékenységet – magya-
rázzaKovács-CsomorZsolt a szakmai
köztudatbanvaló intenzívebbmegjele-
nésük okát –, miközben már eddig is
főállású alkalmazottakkal dolgoztak.
Az eddig zártnak nevezhető forgalma-
zásigyakorlat tehát azidei évtől kinyí-
lik, és teret engednek az eddig kissé
visszafogottfejlődésnek.Ennek előjele
volt aháromévvel ezelőttitelephelyvá-
sárlás – ami mára kiváltotta a korábbi
bérleményeket –, azonbana jutányos
árat felújítási kötelezettség terhelte,
amelynek záró folyamatai zajlanak, és
azidei szezonnyitásra befejeződnek.

Egyszerű,de
gyakorlatias cégfilozófia
Felsőfokú agrárvégzettségű szak-

emberek alkotják a „munkacsapatot”,
akikmeggyőződésselés szakirányú tu-
dással fordultak elkötelezetten a vető-
mag vonal irányába. Vetőmagtermelő
ésnövényvédelmi szakmérnökök– egy
iatal növényorvossal kiegészülve –,
akik komoly kapcsolati tőkével is ren-
delkeznek.
A növénytermesztésnek ez a szak-

területe – a vetőmagtermesztés és
-forgalmazás – komoly bizalmi tőkét

igényel a szerződőpartnerek részéről,
amit nehéz megszerezni, de könnyű
elveszíteni. A cégilozóia része, hogy
a legjobb szakmai tudással, magas
biológiai értéket képviselő vetőmaggal
és korszerű input anyagokkal teljes
integrátori tevékenységet folytassa-
nak a termelői kör felé.A termeltetési
szerződésekben foglaltak maradékta-
lan betartása és betartatása a cél, ami
új értelmet adhat apartnerségnek.

A tulajdonosok a vetőmag szakmá-
ban eltöltött 16 éve a garancia arra,
hogy van megalapozott szakmai hát-
tér az „új magaslatokmeghódítására”
készülő cégnek. Ehhez a szemlélethez
társulnak a kiváló termőhelyi adottsá-
gok a Kisalföldön és környezetében,
Kelet-Magyarországon, valamint a
szomszédos szlovák-oldali Csallóköz-
ben, ahol nyelvi nehézségek sem aka-
dályozzáka tevékenységet. A nyugati
aprómag-kereskedőipartneri kör szin-
tén jól bejáratott, és ott is megvan a
bizaloma Pannon-Mag-AgrárKft. év-
tizedeseddigi tevékenysége alapján.

Végigkísérttermelési folyamat
Nem új elem, de új értelmet kap a

cégnél a termeltetés gyakorlatában
egy új szellemű, agronómiai és főkép-

pen növényvédelmi szaktanácsolás. A
vetéstől az aratásig minden monito-
ring alatt van az összes szerződött
területen, és nem késhet az optimális
szerhasználat sem, mert minden egy
kézbőlirányítva áll rendelkezésre.
A növényvédelem kulcsszerepet

játszik a termeltetésben, de nemcsak
a szaktanácsolás szintjén, hanem a
növényvédő-szer beszerzés és annak
időben rendelkezésre bocsátása tekin-
tetében is. Együtt kell megdolgoznia
feleknek a sikerért már a szánóföldön
annak érdekében, hogy eredménye-
senfeldolgozhatónyersanyag kerüljön
be az üzembe.A segített és irányított
szerződésestermeltetési folyamat te-
hát az egyik új elem a kft. előrelépési
elképzelései között.

Letisztuló szakmaiprofil
Acégindulásaótaeltelt időbenbeiga-

zolódott,hogymennyirenagy igény mu-
tatkozik azalaptevékenységként aposzt-
rofálható speciális takarmánykeverék
vetőmagok az állattenyésztő partnerek
felé történő forgalmazására. Ez a tevé-
kenység folytatódik, ahogyantermésze-
tesen a zöldtrágya vonal is él, aminek
most különösaktualitása van. Hamaro-
san itt a vetésidő amustár, a facélia, az
olajretek a takarmányrepce, stb.számá-
ra, hogyatermelők elegettehessenekaz
AKG-s utolsó évi kötelezettségeiknek,
vagy csak okosan sáfárkodjanak tala-
jaik termőképességénekfenntartásával.
Természetesena vetőmag– saját fajták
is – rendelkezésre áll, és eza jövőben is
marad a cég proiljában. A saját fajták
valóban külön említést érdemelnek, hi-
szena Dóra olajretek, a Lilla facélia, a
Bea mustárésGyöngyvér fajtanevet vi-
selő angolperje immár a cég saját gon-
dozásábólkerül ki.
Az aprómagok vetőmagkínálata

persze nem lenne teljes a fűmagkeve-
rékek említése nélkül. A hagyományo-
san keresett fűmagok – csomós ebír,
réti komócsin, óvári réti csenkesz –
mellett elindul a díszpázsit keverékek
forgalmazása ipari területekre, fut-

Potenciális vetőmagpiaci szereplő lett a
Pannon-Mag-Agrár Kft.

AKovács-CsomorZsolt cégvezető nevével fémjelzett,Mosonmagyaróváron tevékenykedő társaság2003-banalakult,
tulajdonosai egy évtizeden keresztülmásodállásban végeztéka „felzárkóztatómunkát”.

Kovács-CsomorZsolt cégvezető

(folytatás a következő oldalon)



ball-,ill. golfpályákra, ami iránt máris
nagy érdeklődésmutatkozik.
Külön proilként körvonalazódikma

már az erősödő kalászos termeltetési
vonal is, amelynektermeltetett, illetve
feldolgozott volumene éves szinten el-
éri az 1000tonnát. Zömmel a nyugati
országrészben nagyon keresett oszt-
rák prémium fajtákról van szó, mint
a Capo, Fulvio, Antonius, de emellett
az új keresletnek megfelelő – jobbára
takarmányminőséget adó– fajta is sze-
repel akínálati palettán.Ez azújvidéki
(Novi Sad) nemesítőházNS-40-esfaj-
tája – felszaporítás alatt –, amely sze-
rényebb paraméterek mellett a 8 t/ha
termésszintetképeselérni. Ugyancsak
bővülő durumvetőmag-előállítás is fo-
lyik, amelynek termeltetése szintén
integrációban történik, ésezta termés
felvásárlása, majd értékesítése követi
megfelelőkereskedelmi csatornákon.
A Pannon-Mag-AgrárKft. semakar

kimaradni az állam által támogatott
fehérjeprogramból, ennek érdekében
mármegindult a tavaszi és őszibükkö-
nyök (béta), valamint a szója vetőmag
termeltetése. Legfőbb cél tehát a pro-
ilba vágó növényekből a vetőmagigé-
nyekmaradéktalan kiszolgálása,vagy-
is hogynekelljen egyetlen termelőnek
semaztmondani,hogynincs.Ez előre-
gondolkodást, okos tervezést igénylő
munka, de a cég erre rendezkedett be
– mondja a cégvezető…

Megnyugtatóanbővült
azüzemikapacitás
A Pannon-Mag-AgrárKft. jelenleg

1500m2saját – gépekkel felszerelt – és
további 1500m2 bérelt raktárral ren-
delkezik. Az idei év lesz az első, ami-

kor a kibővített termeltetést gőzerővel
követi a feldolgozási és raktározási
folyamat. Nem lehet gond – mondja
Kovács-Csomor Zsolt –, minden elké-
szüla betakarítás idejére, amire szük-
ség van. Ez természetesenazt jelenti,
hogya raktárak rendbe hozásamellett
a géppark is a helyére kerül; jelesül
két KAMAS Westrup tisztítógép sor,
HEID triőr-pár; a mechanikai tisztí-
tás „inomhangolására” egy Bühler
fotoválogató, továbbá egy szeparátor.
Mindezt kiegészíti egy beépített csá-
vázógép és egy speciális konténeres
vetőmag szárítógép, amelynek előnye,
hogy egyszerre 25konténer tartalmát
száríthatja, akár különböző fajok és
fajták vetőmagjaiból.
Természetesen a labor is a helyén

lesz, és nagyon precíz, nagyon pontos
mintavételezéssel szolgálja ki a ter-
melőket. Nem fordulhat elő indokolat-

lan, vagy tévedésbőladódóboniikáció,
csak az ellenmintákból vissza-ellen-
őrizhetőminőségkerülhet kiizetésre.
A szántóföldön ellenőrzötten végig-
kísért állományból nem származhat
rosszalapanyag. Aholmégis gondvan,
ott előre felhívják a termelő igyelmét
aboniikációs „meglepetésre”,defelkí-
nálják a lehetőségetarra is,hogyazob-
jektív minőségvizsgálatotszemélyesen
végigkövesse, a nagyobb csalódások
elkerülése érdekében.Külön ügyelnek
arra, hogya partnerek a lehetőlegeti-
kusabbelbánásban részesüljenek.
Jelenleg 2000 ha területen folyik

szerződéses termeltetés, amelynek
90%-a aprómag, a többi kalászosvető-
mag-előállítás.A partneri kör pedig a
százas nagyságrendet is meghaladja,
hiszen a vetőmagtermelésben résztve-
vők mellett a kereskedelmi partnerek
számais jelentősen nő, vannak ugyan-
is olyanok, akik egyelőre csak input-
anyag-vásárlók.
Kovács-CsomorZsolt és tulajdonos-

társa, Házi Sándor gondoselőkészítés
után határozott úgy,hogy az idei évtől
teljes mellszélességgel lép ki a vető-
magpiacra, hiszenmár komplex üzemi
infrastruktúrával rendelkeznek.Hosz-
szúelőkészítő évek logisztikai és szer-
vezőmunkájának eredményeképpen
összeállt tehát a Pannon-Mag-Agrár
Kft.-ben az a versenyképesnek mond-
ható vetőmagvertikum, amely már je-
lentősebb piaci részesedést követel,
pontosabban– a versenyben valómeg-
méretést követően– szeretne nagyobb
részt kihasítani magánaka hazai vető-
magpiacból.

NZ.

Facélia magtermő tábla

Többkomponenses fű-takarmánykeverék állomány


