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Vállalatunk ebben az évben indította útjára új programját YaraGeneráció néven, mely 
kifejezetten a felsőfokú agrároktatásban tanuló hallgatókat célozza meg. 
A Yara felelősséget érez a jövő generációjáért, vagyis azért, hogy a fiatalok kikerülve az 
életbe gondolkodásukban, munkájukban is a minőséget, a tudatosságot válasszák. A 
világ legnagyobb műtrágyagyártó és forgalmazó vállalataként kötelességünknek érez-
zük, hogy már ebben a korban elültessük a környezettudatos termelésre való igényt, 
és képessé tegyük a felnövő generációt arra, hogy innovatív mezőgazdasági megoldá-
sokat találjanak. 

A programban lehetőség van egyénileg, és csapatban is részt venni, valamint a TDK 
dolgozatok nevezésével is lehetett regisztrálni. A játék október végétől májusig tart, 
bármikor lehetőség van a csatlakozásra. A feladatok nem csak a tápanyag-ellátás 
témáját, hanem környezetvédelmet, értékesítési gyakorlatot és egyéb érdekes témákat 
is érintenek. A fődíjak igen vonzóak a hallgatók számára, hiszen a legjobbak a Yara 
finnországi farmjára és németországi kutatási központjába nyerhetnek bepillantást, 
továbbá értékes tárgyi nyeremények várnak még a résztvevőkre. 

Novemberben egymást érték a TDK versenyek. Bár a Debreceni Egyetem hivatalos 
versenyéről októberben lecsúsztunk, de decemberben bepótoljuk! Keszthelyen a Pan-
non Egyetem Georgikon karán november 14-én Esztergályos Ádámnak, a gödöllői 
Szent István Egyetemen november 21-én Fekete Ágnesnek adhattunk át egy-egy 
tablet gépet, kiváló dolgozatukat díjazva. November 28-án, sajnos a mi személyes 
jelenlétünk nélkül, de a Budapesti Corvinus Egyetem dékánjának, Hrotkó Károly 
közreműködésével Benedek Szilvesztert ajándékozhattuk meg egy tablettel. Rajtuk 
kívül még összesen 7 hallgatónak adtunk egy-egy ajándékcsomagot, ezzel is értékelve 
munkájukat. Gratulálunk a nyerteseknek! Kívánjuk, hogy töretlen elhivatottsággal 
folytassák tanulmányaikat és kezdjék meg szakmai pályafutásukat! 
A programról bővebb információ és regisztrálási lehetőség: www.yarageneracio.hu 
weboldalon található. 

Koronczai Rita
marketingvezető

Átadtuk az első tablet gépet Esztergályos Ádámnak
YaraGeneráció, TDK verseny Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Szintén ide kívánkozik, hogy decemberben 
lehetőséget tudunk adni elővásárlásra, a 
következő évi tervezett mennyiségek rész-
ben már úton vannak.
2012-től új termékek jelentek meg a Yara 
Hungária termékpalettáján. Piacra léptünk 
a régen várt nitrogéntermékekkel, YaraBe-
laTM Extran 26 és 27, illetve YaraBelaTM 
Sulfan 24 néven. Alapvetően 2-3 nyugat-
európai gyárból illetve Ravennából tudjuk 
beszerezni ezeket a termékeket, nyugatról 
vízi úton, délről közúton. Úgy gondolom, 
elmondhatjuk, hogy annak dacára, hogy az 
idei tervekben még nem szerepeltek ezek a 
termékek, komoly volumennel fogjuk zárni 
az évet. 

YaraVitaTM termékcsaládunk ismét jó 
évet zárt, köszönhetően a most már max-
imálisan beérett munkának, amit az elmúlt 
4-4,5 évben befektettünk. Természetesen 
kellett ehhez egy lombtrágya-barát időjárás 
is. A 2011-es esztendőhöz viszonyítva 20% 
feletti volumen-növekedéssel zártuk az 
évet, és hasonlóan ambiciózus terveink van-
nak a jövőre nézve. A még magasabb szintű 
ellátás érdekében még előbbre fogjuk tolni 
a beszerzéseket, valószínűleg elővásárlási 
kedvezménnyel illetve a korai bizományos 
fogadás támogatásával felvértezve indulnak 
a kollégák a szezonnak. A FolicareTM ter-
mékek hasonlóan szépen teljesítettek. 

A kertészeti teljesítményünk felemás ké-
pet mutat a piacon, zsugorodó felületen, 
folyamatos versenytársi nyomás alatt kell 
dolgoznunk. A YaraMilaTM Cropcare ter-
mékek esetében az év végi vásárlásokkal 
hozzuk a tervet, vagy minimális mérték-
ben maradunk el tőle. Itt jegyzem meg, 
hogy a szezonban sokszor futottunk bele 
klórmentesnek jelzett versenytárs ter-
mékekbe, melyekről a laboratóriumi elem- 
zést követően kiderült, hogy a legjobb  
esetben is csak csökkentett klórtartalmú 
áruk, káliumot csak 50%-ban tartalmaznak 
szulfát formában. Az árak természetesen 
alacsonyabbak, mint a 100%-ban szulfátos 
áruk esetében, kérdés, hogy egy esetleges 
érzékeny kultúra esetében milyen károkat 

okozhat a használatuk. Itt is felmerül a fent 
már jelzett toxikus-elem tolerancia prob-
lémája.  

A vízoldható NPK szegmens az utóbbi 
évek vesztese.  FerticareTM és KristalonTM  
termékcsaládunk értékesítése lassan, de 
évről évre csökken, ráadásul úgy, hogy 
– számításaink szerint – a Yara piaci rész-
aránya növekedik ebben a szegmensben.  
A zsugorodó piac illetve a vízoldható 
monoműtrágyákra történő átállás miatt 
folyamatosan résen kell lennünk, lehetőleg 
elfogadható árak kialakításával, kifogásta-
lan ellátással és logisztikával kell fenntar-
tanunk a megfelelő szintű piaci jelenlétet.
A monoműtrágyákra történő átállás sajnos 
csak kis mértékben érezhető, mivel a po-
tenciális felhasználók közül sokan hagy-
nak fel a termeléssel. YaraLivaTM Calcinit 
és Nitrabor esetében biztosan hozzuk a 
tervet. A KristaTM K Plus esetében az év 
elején összeszedett elmaradást nem tudjuk 
behozni, annak ellenére, hogy a konkurens 
tevékenységet nem érezzük annyira határo-
zottnak, mint a tavalyi év második felében. 
KristaTM MKP tervünktől kis mértékben el-
maradunk. A KristaTM SOP és KristaTM MgS  
piacán komoly versenyre kényszerülünk.

Zárásul – ha már a cikk elején nem nyúltam 
a tavalyi mondatokhoz – hadd búcsúzzam 
azokkal a jellemzőkkel, melyek 2012-ben 
meghatározták a Yara Hungária működését 
és 2013-ban is fő irányelveink lesznek:

MAGAS SZINTŰ SZAKMAISÁG
BIZTOS ELLÁTÁS
JÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ TERMÉKEK 

Végezetül szeretnék minden 
kedves Olvasónknak Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, 
Sikeres Új Esztendő kívánni!

Éri Ferenc
értékesítési vezető (Magyarország)

Yara és az
új generáció

32

Az éves összefoglalókat író kollégákra 
általában az a hálátlan feladat is hárul, 
hogy minden esetben valami frappáns 
mondattal illik nyitni a cikket. 
Én, bevallom férfiasan, kifogytam az  
„ismét mögöttünk egy év” típusú ötle-
tekből, így egyszerűen nézzük csak, mi 
történt velünk az elmúlt egy évben.

Szervezetileg nagy horderejű változás zaj-
lott le életünkben; január elsejétől a Kon-
tinentális Üzleti Egység tagjai vagyunk, 
a német Olaf Günther-Borstel irányítása 
alatt. A változás elsősorban a Yarán belüli 
kapcsolatrendszerek kibővülésével, így 
magasabb szintű munkatempóval is járt, de 
a piac szempontjából a legfontosabb, hogy 
ezzel párhuzamosan megjelentek termék-
palettánkon a különféle nitrátok, illetve a 
ravennai gyár NPK műtrágyái is.  

Értékesítésünk gerincét, egyúttal talán 
a legtöbb munkát továbbra is a YaraMi-
laTM termékcsalád adja. Mivel pár szezon-
nal ezelőtt „pálcát törtünk” a szezonokat 
megelőző beszerzés, a stabil ellátás mel-
lett, a múlt év végi, ez év eleji gyengélkedő 
forint megnehezítette a versenyképes ár 
kialakítását. Egyértelműen hátrányba 
kerültünk az árut a tényleges felhasználás 
időszakában beszerző versenytársakkal 
szemben és ez sajnos meg is látszott a tava-
szi szezonban értékesített mennyiségen. A 
nyári, kora őszi szárazság alapvetően be-
határolta az őszi teljesítményt. A számok 
szintén elmaradtak a tervezettől, bár az 
információk alapján arányaiban több árut 
tudtunk piacra juttatni, mint a hasonló 
szegmensben dolgozó versenytársak. 
Általánosan elmondható, hogy a magas 
szinten, igényesen gazdálkodó termelők 
még az időjárási kockázat ellenére is ra-
gaszkodnak a jól ismert minőséghez és ne-
héz őket átbeszélni alacsonyabb minőségű 
vagy kétes eredetű, értelemszerűen olcsóbb 
termékre. Itt szeretném megjegyezni, hogy 
a legfrissebb információk szerint sok olyan 
import termék érkezik az országba, melyek 
toxikus elem tartalma meghaladja a hazai 
toleranciát. 

Itt az évértékelés ideje
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A 2012. esztendő mérföldkő a Magyar 
Kukorica Klub Egyesület életében. A 
2009-ben elindított, és immár negyedszer 
sikerrel befejezett IV. Kukorica Termés-
verseny megszervezésének nemzetközi 
szintre emelésével megvalósult az alapítók 
elképzelése, hogy a szervezet ne csak tag-
ságának összetételével, de tevékenységének 
kiterjesztésével is átlépje a határokat. Az 
elképzelés nem volt öncélú. Tudjuk, hogy 
a modern kor versenyeit nemzetközi pá-
lyákon futják. A versenyképesség feltétele, 
hogy közösen elfogadott szabályok korlátai 
között, a korlátlan tudáshoz jutás, a cselek-
vés és az emberi kapcsolatépítés szabad-
sága érvényesülhessen. 
A tiszta versenyben az elsők láthassák 
igazolva teljesítményüket, s a követőkkel 
közösen mérhessék fel a továbbfejlődés 
útjait és lehetőségeit. Az ilyen versenynek 
nincsenek győztesei és vesztesei, csak he-
lyezettjei. 
Nincs olyan év, amikor mindenkinek 
kedveznek a feltételek, de azt megállapít-
hatjuk, hogy az elmúlt termelési időszak 
időjárásának kevés kedvezményezettje volt. 
Mégsem mondjuk azt, hogy ők szeren-
csések voltak. Mindannyian egyformán 
valljuk, hogy a szerencsés körülmények 
érvénysüléséhez épp úgy meg kell adni 
az esélyt, s hogy az ilyenkor is ugyan- 
annyi munkát és ugyanannyi szakértelmet 
kíván, mint bármikor máskor, vagy bárhol 
másutt.
Külön köszönetet mondunk azoknak, 
akiket a többieknél is jobban sújtott az  
aszály, s mégis vállalták a részvételt, 
jelentősen növelve ezzel az egész verseny 
értékét!

Kukorica Termésverseny
A Kukorica Termésversenyt a Magyar Ku-
korica Klub Egyesület írja ki. 
A Magyar Kukorica Klub Egyesület célja a 
Termésverseny kiírásával, hogy rávilágít-
son a Magyarországon és a környező 
országokban folytatott kukoricatermesztés 
lehetőségeire, népszerűsítse és elterjessze 
a legeredményesebb termesztési mód-
szereket, hozzájáruljon a vidéki élet és a 
mezőgazdasági tevékenység jobb megis-
meréséhez, tekintélyének növeléséséhez.

A Kukorica Termésverseny 2012. 
évi megvalósulása
2012-ben száraz és öntözött, valamint 
hagyományos és szántás nélküli művelési 
kategóriákban lehetett jelentkezni. A 
verseny 5 hazai és 7 határon túli területi 
kategóriában zajlik. Amennyiben 5, vagy 
annál több a jelentkező egy-egy területi 
vagy művelési kategóriában, az első három  
helyezettet díjazásban is részesítik. Öt-
nél kevesebb jelentkező esetén régió vagy 
kategória összevonásokat eszközölhetnek, 
vagy csak az országos összevont értékelés-
ben állapítanak meg helyezést vagy dí-
jat. 2012-ben, tekintettel a kedvezőtlen 
körülményekre, területi vagy művelési 
kategória összevonást nem alkalmaz-
tak, hogy ezzel is elismerjék a versenyzők 
kitartását, illetve ösztönzést adjanak a 
jövőre nézve. Így lehetővé vált, hogy vala-

mennyi meghirdetett kategóriában sor 
kerüljön helyezések és díjazás megál-
lapítására, valamint lehetőség nyílt az újon-
nan bevezetett Kárpát-medencei Nagydíj 
fokozatainak első alkalommal történő el-
nyerésére.
A már említett kedvezőtlen körülmé-
nyeknek tudható be, hogy a nevezések szá-
ma az előző évhez viszonyítva hazánkban 
csökkent, de messze elmaradtak a vára-
kozásoktól a határokon túli jelentkezéseket 
illetően is. Míg hazánkban összesen 74 
jelentkezést regisztráltak, a környező  
államok területéről mindössze a délvidéki 
területekről jeleztek előre mintegy 20 
résztvevőt, de tényleges regisztráció onnan 
is csak 3 érkezett.
A két területről összesen 52 sikeres be-
takarítást hajtottak végre, Magyarország-
ról 49-et, s Szerbiából (a Vajdasági  
Autonóm Területről) 3-at. Jellemzően az 
ország középső és déli vidékeiről regisztrált 
versenyzők vonták vissza jelentkezésüket. 
Arra tekintettel, hogy a várhatóan gyen- 
gébb termést ígérő versenyparcellák 
nevezését vonták vissza, a területi adatok 
nem alkalmasak a tényleges terméspoten-
ciál összehasonlítására.

Dr. Szieberth Dénes / elnök
Magyar Kukorica Klub 

Régió Regionális 
sorrend

Országos 
sorrend Versenyző neve Cégnév Fajta Termés 

kg/ha
3 1 1 Papp György DKC4490 16 496
3 2 2 Papp Mihály DKC4995 15 660
3 3 3 Papp György DKC4590 15 463
5 1 4 Kardos Csaba Kardos Farm Kft. DKC5276 15 224
5 2 5 Menyhárt-Farm Kft. Menyhárt-Farm Kft. DKC5007 14 027
2 1 6 Deák István DKC5276 13 223
1 1 7 Körmendi Szilárd DKC4795 13 054
1 2 8 Nagy Szabolcs DKC5007 12 825
5 3 9 Nagy Sándor DKC4995 12 738
1 3 10 Hegyi János Lin-Co Kft. DKC4590 12 501
3 4 11 György Dániel DKC4590 12 405
5 4 12 Kovács Sándor DKC5007 12 374
3 5 13 Sztrakon Zsolt DKC4014 12 064
4 1 14 Ötvös Tibor Phileaxx 11 931
3 6 15 György Gergő Dániel DKC4964 11 773
1 4 16 Hartmann Farm Kft. Hartmann Farm Kft. P9494 11 675
5 5 17 Szima György DKC4608 11 588
1 5 18 Schweighardt László Aranykocsi Zrt. DKC4795 11 260
1 6 19 Schweighardt László Aranykocsi Zrt. DKC4490 11 078
1 7 20 Szentirmayné Varga Eszter DKC4608 11 076
1 8 21 Rábapordányi MgZrt. Sufavor 10 747
2 2 22 Németh Ferenc DKC4014 10 475
5 6 23 Sóvágó Sándor Korpád Kft. DKC4795 10 313
2 3 24 Zöld-Mező 2000 Kft. Zöld-Mező 2000 Kft. DKC4590 10 309
3 7 25 Juhász János Kor-An 98 Kft. DKC5276 10 240
4 2 26 Dr. Vavró Iván Hergevica Kft. DKC5276 10 108
2 4 27 Szilvási János DKC5190 9 353
5 7 28 ifj. Hevesi István DKC4964 9 317
3 8 29 Horváth Ferenc Becő Kft. DKC3511 9 176
2 5 30 Szente Mihály Tricciana Zrt. DKC5276 8 806
5 8 31 ifj. Kovács Sándor Kov-Perm Kft. DKC4795 8 733
1 9 32 Hartmann Imre NK Columbia 8 611
1 10 33 Takács András DKC5007 8 502
4 3 34 Schieber Markus Jabba Kft. DKC5276 8 337
1 11 35 Rábapordányi MgZrt. DKC4975 8 246
2 6 36 Kovács Andrea DKC5276 8 028
2 7 37 Schieber Markus Aranyfürt Mezőgazdaság Kft. DKC5276 7 939
5 9 38 Csarnai Nándor Tavasz-4 Bt. DKC5007 7 885
1 12 39 Forintos István Cseri Agrár Kft. Surreal 7 417
3 9 40 Takács Ádám DKC4964 7 273
5 10 41 Dávid Máté Texxel 7 221
5 11 42 Baji László DKC4590 7 187
5 12 43 Papp József Papp József Kft. Surreal 6 531
2 8 44 Binder Antal Fitoprodukt Kft. DKC5276 6 468
2 9 45 Soltész Gyula Naki Mezőgazdasági Zrt. DKC5190 6 058
2 10 46 Ritecz József DKC5276 5 634
2 11 47 Kovács Andrea DKC5007 5 563
2 12 48 Soltész Gyula Naki Mezőgazdasági Zrt. DKC5007 5 428
ö 1 Deák István Héjja Testvérek Kft. DKC5007 14 504

Kukorica Termésverseny 2012. Kukorica Termésverseny 2012.

A Yara Hungária immár 
hagyományosan, 
a Kukorica Termésverseny 
második helyezettjeit 
50.000 Ft értékű 
vásárlási utalvánnyal 
ajándékozta meg. 

Gratulálunk!
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Az észak–magyarországi térség klímá-
ja különösen kedvező a csonthéjas 
gyümölcsök termesztéséhez. Talán ezért 
is van hogy a régió egyik legnagyobb 
egybefüggő csonthéjas gyümölcsöskertje  
a Gödöllői Tangazdaság Zrt. nagygombosi 
kertészetében található. Megkértem Puskás 
Csaba üzemigazgatót hogy mondja el a 
YaraVitaTM Frutrel kezeléssel kapcsolatos 
tapasztalatait. Csaba növényvédő szak-
mérnök, ezért az igazgatói teendők mellett 
a növényvédelmi munkákat is személyesen 
irányítja.  Ehhez naprakész információkkal 
kell rendelkeznie a növényvédelem, és a 
tápanyag-ellátással kapcsolatos kérdések-
ben. A közös szakmai munka úgy indult, 
hogy néhány éve a gazdaságban fókuszba 
került az ültetvénykondíció, amely szüksé-
gessé tette hogy jobban  összpontosítsanak  
a tápanyag-ellátásra is. Ez azt jelentette, 
hogy új elemek beillesztésére volt szük-
ség a technológiába. Mivel a gyümölcsös 

bővítése folyamatos volt, ezért olyan meg-
oldást kellett találni, amivel a már termő, 
és az új ültetésű fák kondícióját is javítani 
lehetett. 
- Csaba, kérlek mutasd be az ültetvényt és 
az alkalmazott technológiát.
- A Gödöllői Tangazdaság Zrt. kertésze-
tében 312 hektáron folytatunk gyümölcs-
termesztést. Az érési sorrendben cseresz-
nye, meggy, kajszibarack és szilva fajták 
találhatók a szortimentben. Az ültetvény 
gépi betakarításra lett tervezve. Ez egyben 
azt is feltételezi, hogy ipari feldolgozásra 
értékesíthető. Az elmúlt évek csapadék 
mennyiségében tapasztalható anomáliák 
a gyümölcsösben is jelentkeztek. A rekor-
dokat döntögető hőségnapok száma, az 
átlaghoz viszonyított magas hőmérséklet,  
a nyári aszály, mind–mind eltérően be-
folyásolta a fák növekedési erejét, és a rügy-
képzési folyamatokat. Ezek a folyamatok az 
elmúlt években egyre többször okoztak víz és 

tápanyag felvételi zavarokat a vegetációban. 
Az idén a csapadékmennyiség jó ha har-
mada volt a 2010 évben lehullott meny- 
nyiségnek. Ennek ellenére sikerült „piacos” 
gyümölcsöt betakarítani, és a felvásárlók 
is versenyeztek a minőségi alapanyagért. 
A tápanyag-ellátás fontos része a tech-
nológiánknak. Az ültetvény benne van az 
AKG integrált növényvédelmi programban. 
Ez azt jelenti, hogy a növényvédelemben 
előrejelzésen alapuló védekezést folytatunk. 
Ennek része az ültetvényben elhelyezett 
meteorológiai állomás, mely jelzi az egyes 
gombabetegségek fertőzésének mértékét, 
és segít a beavatkozás időpontjának  
helyes kiválasztásában. A tápanyag-ellátás 
is programszerűen történik. Az  egyik pil-
lére, hogy minden évben két alkalommal 
levélmintát kell gyűjteni, és analizálni kell a 
levéllemez tápelem tartalmát. A következő 
évi technológia összeállításánál a kapott  
eredményeket figyelembe vesszük.         

Bizalom 312 hektáron 
„Gazdaságosabb az okszerű tápanyag-ellátás,
mint minden évben pótolni...”

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a fontos élettani 
folyamatot, hogy a fásszárú növények télre való fel-
készülését az  őszi tartaléktápanyag raktározása előzi meg. 

Az ültetvényben folyamatosan figyelem  
a fák kondícióját. Ez azért is fontos, mert 
például a Rodna szilvafajtánál  a kedvezőtlen 
időjárási tényezők felerősítették a fákon 
tapasztalható vírusos tüneteket. Ott ahol 
a tünet felerősödött, erősebb gyümölcs-
hullás volt tapasztalható. Azt tapasztal-
tam, hogy a  jó kondícióban lévő fákon   
a vírusos tünetek visszaszoríthatók.  
Abban hogy a gyümölcsfáink jobb 
kondícióba kerültek, jelentős szerepe volt 
a YaraVitaTM Frutrel lombtrágyának. És 
ami gazdasági szempontból meggyőző volt, 
hogy kisebb volt a gyümölcshullás mértéke. 
Ha ültetvényről beszélünk, mindig több 
évre tervezünk. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a fontos élettani folyamatot, hogy 
a fásszárú növények télre való felkészülését 
az  őszi tartaléktápanyag raktározása előzi 
meg. Ez a biológiai folyamat játszódik le a 
csonthéjasoknál is. A YaraVitaTM Frutrellel 
kezelt területen még novemberben is asszi- 
milációra alkalmas ép levelek voltak a fán. 
A korábban tapasztalt korai lombhullás 
megszűnt, így az ültetvény biztonsággal tu-
dott  felkészülni  a téli hideg előtt. Így sta-
bilabbá, biztonságosabbá válik az ültetvény 
mélynyugalmi állapota. 

A kijuttatása biztonságos, a technológiai 
előírásokat betartva nem okoz perzselést, 
és kiválóan keverhető más növényvédő  
szerekkel. A filozófiám, hogy sokkal gaz-
daságosabb az okszerűen megtervezett 
tápanyag-ellátás, mint minden évben 
pótlást végezni.  A YaraVitaTM Frutrel ki-
juttatását osztottan, több időpontban 
végeztük, a virágzás és terméskötődés 
időszakára koncentrálva. Ez a fenológiai 
állapot mindenféle szempontból kritikus 
a csonthéjasoknál, ezért a tápanyag-ellátás 
és növényvédelem oldaláról is nagy odafi-
gyelést igényel. Ezért ebben az időszakban  
biztonságos és hatékony anyagokat kell 
használni. Ami még a Frutrel mellett szól, 
hogy a meggy és cseresznye esetében a 
magas kalcium tartalma rugalmassá tette 
a gyümölcshús szöveti szerkezetét, és en-
nek köszönhetően lecsökkent a repedt sze-
mek aránya. Összegezve elégedett vagyok 
a termékkel, és jövőben is folytatjuk a 
kezeléseket.
- Köszönöm, hogy megosztottad velünk 
a szakmai tapasztalatokat és sok sikert 
kívánok a további tervekhez.

Tóth Gábor
+36 30 689 8094

Tudta Ön, hogy a YaraVitaTM Frutrel az új generációs YaraVitaTM lombtrágya család tagja? 
Egyedülállóan komplex összetétele optimális arányban tartalmazza a virágzás és kötődés időszakában 
szükséges tápelemeket, továbbá  stimuláló hatást fejt ki a növény természetes védekező rendszerére.
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Kicsi szatmári falukon át autóz-
va érünk el Tisztaberekre, arra a  
településre, ahol a Szatmár Tiber 
szövetkezet központja van. A tele-
pülés elején egyből megtaláljuk 
a „tész” Hűtőházát. Itt beszéltük 
meg a találkozót a szövetkezet 
vezetőjével, Oroszi Istvánnal.
István, arra kérlek, mutasd be 
a szövetkezetet, s néhány szót 
szólj a konzervuborka termesztés 
múltjáról, jelenéről s a jövőjéről is!  
                                                                                                                                                                  
A Tisztabereken működő Szatmár Tiber 
Szövetkezetünk, elismert tész. A 686 tagot 
összefogó termelői szervezet több mint ezer 
tonna almát, 500-600 tonna meggyet, 1600 
tonna uborkát és 600 tonna paprikát ter-
meltet, forgalmaz. Ma 44 faluban vannak a 
szövetkezetnek tagjai. A szervezetünk nem 
csak kereskedelemmel foglalkozik, hanem 
szakmai rendezvényekkel, továbbkép-
zésekkel is segítjük a tagjainkat. A termesz-
tési év folyamán a gyakorlati szaktanácsadás 
is jól működik. Talán ennek is köszönhető, 
hogy a térségben igen magas színvonalú a 
szabadföldi kordonos uborkatermesztés.                                                                                                

A Yara-val igen régi a kapcsolatunk, hisz 
a termesztéshez a műtrágyákat a norvég 
cég biztosítja már a kezdetek óta. Nekünk 
fontos a szaktanácsadás, a szaktudás és a 
tökéletes, biztonságos műtrágya.  A Ferti-
careTM, YaraMilaTM Cropcare termékcsalá-
dot és YaraLivaTM Calcinit-et, meg a Kris-
ta K-t minden uborkatermelő használja 
napról napra, évről évre. 
Az uborkatermesztés nagyon sok család-
nak ad tisztes, de nehéz megélhetést.  Ezen 
a vidéken most nincs más lehetőség az em-
berek számára, így a mi számunkra sincs. 
Tovább kell haladnunk az elkezdett úton- 
fejezte be gondolatait a fiatal elnök.
A továbbiakban megnéztük a cég néhány 
éve elkészült irodáját s a hűtőház komp-
lexumot is. Ez nagyban segíti a zöld-
ség értékesítést, a tagok által megtermelt 
gyümölcs tárolását is. 
A találkozás végén egy kávé mellett kívánok 
a szövetkezet minden tagjának, illetve a 
vezetőségnek jó egészséget és sikeres 2013-
as évet.

Kovács András
+36 30 689 8095

A konzervuborka hazája
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Búzatábla szemrevételezés

Kereskedői tréning - interaktív, megoldáscentrikus találkozó volt

Kereskedői tréning - közös megoldásokra törekszünk

Termékminták
egy kiállításon

Kereskedői tréning Szentlőrinci Gazdanapok augusztusban

Szentlőrinci Gazdanapok augusztusban

Nyár elején még bizakodtunk, hogy a kukoricának jó éve lesz.

Betakarítás
Sok helyen megviselte a kukoricát az aszály Határszemle borsó ültetvényen
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343 Kft 3300 Eger Király utca 3. +36 36 321343
343 Kft  3360 Heves Külterület +36 36 545430
Aba Agrokémia Kft. 8127 Aba Vasútállomás 0556 Hrsz. +36 22 430029
Agro Gyöngy 3275 Detk 021/35 +36 37 301692
Agro Multisector Kft. 1239 Budapest Ócsai út 6. +36 1 2860174
Agrofor Zala Kft. 8790 Zalaszentgrót Korona köz 8. +36 83 560110
Agroker Holding Zrt. 4400 Nyíregyháza Kinizsi u. 2. +36 42 598460
Agroker Holding Zrt. 4600 Kisvárda Török u. 11. +36 45 500146
Agroker Holding Zrt. 4300 Nyírbátor Császár u. 81. +36 42 510014
Agroker Holding Zrt. 4900 Fehérgyarmat Szatmári u. 1. +36 44 510012
Agroker Holding Zrt. 4700 Mátészalka Jármi u. 57. +36 44 500 686
Agroker Holding Zrt. 3931 Mezőzombor 37-es út 37. km- szelvény +36 47 396020
Agroker Holding Zrt. 5400 Mezőtúr Miklósi u. 9. +36 56 550765
Agropack Trio Kft. 6000 Kecskemét Matkói út. 3. +36 76 321139
Árut Adó Kft. 6791 Szeged Rózsalapos dűlő 1. +36 62 461 634
Baki Agrocentrum 8945 Bak Válicka u. 8. +36 92 581015
BO-TI Kft. 5555 Hunya Rákóczi F. u. 55. +36 66 532 610
Bólyi Agrokémiai Kft. 7754 Bóly Töttösi országút +36 69 368 033
Brinkman Hungary Kft. 6800 Hódmezővásárhely Szántó K. J. u. 180. +36 62 243254
Cargill Magyarország Zrt. 1134 Budapest Váci u. 37. +36 1 2361400
Chemical-Seed Kft 4002 Debrecen Balmazújvárosi út. 10. +36 52 448016
Chemical-Seed Kft 4100 Berettyóújfalu Dózsa György u. 79. +36 54 401115
Chemical-Seed Kft 5630 Békés Borosgyáni telep +36 66 411156
Chemical-Seed Kft 5126 Jászfényszaru Zöldmező telep 4/61 +36 30 6124846 
Chemical-Seed Kft 4183 Kaba Nádudvari útfél, Hrsz. 067/7-067/14 +36 54 415561
Farmforg Kft 7100 Szekszárd Palánk u. 18 +36 74 319903
Farmmix Kft. 4220 Hajdúböszörmény Ipartelep u. 20. +36 52 371019
Franciska Input Kft. 6000 Kecskemét Búzakalász u. 20. +36 76 322927
Hőgyészi Agrokémiai Kft. 7192 Szakály Bartók B. u. 500. +36 74 488344
Kajári Agrofor Kft. 8164 Balatonfőkajár Ady út 1. +36 88 599230
Karintia Kft. 9800 Vasvár Mártírok útja 50. +36 94 572050
KITE Zrt. 4181 Nádudvar Bem József u. 1. +36 54 480401
KITE Zrt. 6500 Baja Szegedi út +36 79 427895
KITE Zrt. 6500 Baja-Mátéházapuszta Bácsbokodi út +36 79 321805
KITE Zrt. 2370 Dabas Zlinszky Major +36 29 560740
KITE Zrt. 4130 Derecske Hajdúszováti útfél +36 54 410101
KITE Zrt. 3390 Füzesabony Hunyadi utca 2/B +36 36 343348
KITE Zrt. 9121 Győrszemere Tényői úti major +36 96 378811
KITE Zrt. 2053 Herceghalom MÁV állomás +36 23 530058
KITE Zrt. 6800 Hódmezővásárhely Kutasi út 69. +36 62 244468
KITE Zrt. 7401 Kaposvár Nagykanizsai út Újmajor +36 82 423378
KITE Zrt. 6000 Kecskemét Könyves Kálmán Krt. 38. +36 76 481037
KITE Zrt. 5400 Mezőtúr Cs. Wagner József u. 3. +36 56 352461
KITE Zrt. 4320 Nagykálló Újfehértói út 3. +36 42 263707
KITE Zrt. 7003 Sárbogárd Köztársaság utca 276. +36 25 467352
KITE Zrt. 5053 Szászberek Hunyadi utca 1. +36 56 367484
KITE Zrt. 5675 Telekgerendás Külterület 482. +36 66 482579
KITE Zrt. 7150 Bonyhád Mikes utca 5. +36 74 550590
KITE Zrt. 9631 Hegyfalu Hrsz. 057/31 +36 95 340290
KITE Zrt. 7831 Pellérd KÜLTERÜLET 0140/12. +36 72 587023
KITE Zrt. 8772 Zalaszentbalázs PF. 5. +36 93 391430
MEDOSZ Kft. 9700 Szombathely Pálya u. 5. +36 94 505977
Novochem Kft. 1089 Budapest Orczy u. 6. +36 1 2101200
Novochem Kft. 9027 Győr Almafa u. 6. +36 96 349777
Novochem Kft. 8800 Nagykanizsa Csengery u. 82. +36 93 310979
Novochem Kft. 5000 Szolnok Kőrösi u. 86. +36 56 414236
Nyír-Chem Kft. 4233 Balkány Bocskay u. 1. +36 42 561065
Onozó Agro Kft 6764 Balástya Széchenyi u. 3. +36 62 278388
Onozó Agro Kft 6768 Baks Fő u. 96. +36 62 269062
Onozó Agro Kft 6760 Kistelek Kossuth u. 88. +36 62 258311
Onozó Agro Kft 6794 Üllés Felszabadulás u. 26. +36 62 282121
Pécsi Agroker Kft. 7623 Pécs Megyeri u. 64. +36 72 326255
Raiffeisen Agro Magyarország Kft. 8000 Székesfehérvár Takarodó u. 2. +36 22 534401
Raiffeisen Agro Magyarország Kft. 9141 Ikrény Lesvár major +36 96 457850
Raiffeisen Agro Magyarország Kft. 9631 Hegyfalu Gabonatároló telep +36 30 9370784
Sprinter Fitochem Kft. 3300 Eger Széchenyi u. 58. +36 36 436114
Szabolcskem Kft. 4400 Nyíregyháza Tünde u. 20. +36 42 430108
Szal-Agro Kft. 3527 Miskolc Sajó u. 4. +36 46 505624
Szekszárdi Növény Zrt. 7100 Szekszárd Keselyűsi u. 9. +36 74 410 420


