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Gazdaság

PRIMOM Finanszírozási és Gazdanap 
Előrelépés a jövedelmező szántóföldi növénytermesztésben

2017. március 30-án 3. alkalommal ke-
rült megrendezésre a PRIMOM Finan-
szírozási és Gazdanap, Nyíregyházán. A 
kiállítással egybekötött szakmai napon 
a résztvevők átfogó képet kaphattak a 
finanszírozási lehetőségekről, pályáza-
tokról és agrárhitelekről, a termelés-
hez kapcsolódó aktuális információk-
ról, az uniós piacra jutásról.

A szakmai fórumon elsősorban a szán-
tóföldi növénytermesztéssel foglalkozó 
gazdálkodók vettek részt, akik fontos-
nak érezték az új technológiák, eszkö-
zök és termékek megismerését. Hiszen 
ma már nem elég csak a régi megszo-
kott gyakorlat alkalmazása. Ahhoz, 
hogy a környezetterhelés csökkentése 
mellett is jövedelmező termelést tud-
jon folytatni a gazdálkodó, meg szük-
séges ismerkednie az új, gazdálkodását 
hatékonyabbá, eredményesebbé tevő 
eljárásokat, módszereket.

A szakmai előadások során szó volt a 
talajfertőtlenítés, a gyomirtás, a táp- 
anyagutánpótlás, növényvédelem új 
lehetőségeiről, az élőalgás technoló-
gia alkalmazhatóságáról a szántóföldi 
kultúrákban, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság jelenéről és jövőjéről 
is.

A Gazdanapon többek között az Enter-
prise Europe Network iroda szolgálta-
tásairól is tájékozódhattak az érdeklő-
dők, melynek a PRIMOM Alapítvány a 
megyei működtetője. 

Mészáros Éva irodavezető ismertette a 
hazai és nemzetközi partnerközvetítést, 
melynek során nemcsak üzleti partnert,  
hanem projektpartnert is találhatnak az 
érdeklődők. Az Európai Uniós pályáza-
tok közül részletesen bemutatta az in-
novatív, fenntartható mezőgazdaságot 
támogató lehetőséget, mely a mezőgaz-
daság, erdőgazdálkodás és agrár-élel-
miszeripar versenyképességének növe-
lését célozza meg, különös tekintettel a 
bio-alapú ágazatokra.

Kovács Lajos, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztályá-
nak vezetője bemutatta a Vidékfejlesz-
tési Program aktualitásait, a benyúj-
tott és elbírálás alatt lévő pályázatok 
jelenlegi helyzetét. Elmondta, hogy a 
legnagyobb hiba az szokott lenni, hogy 
a pályázók a kérdéseikkel a már be-
nyújtott pályázataikkal, kérelmeikkel 
kapcsolatban teszik fel. Ekkor azonban 
már nem tudnak segíteni. A legfonto-
sabb, hogy adott problémára a megol-
dás keresésében addig tud a kormány-
hivatal segíteni, amíg nincs benyújtva 
az adott pályázat.

A ConsulTrade 2002 Kft. ügyve-
zetője, Kása Sándor az optimális 
tápanyagellátást és költséghatékony, 
komplex, folyékony lombtrágya-
technológiát mutatott be a FUMAG 
és Carbonbor® termékek forgalma-
zójaként, amelyek a termesztett nö-
vények környezeti hatások elleni vé-
dekező képességét növelik. Kása Úr 
elmondta, hogy a FUMAG termék bór 
és szén bázisú, magas koncentrációjú 
lombtrágya, amely a piacon található 
egyik legmagasabb hatóanyag tartal-
mú készítmény (185g bór/liter), és a 
felszívódás elősegítőjeként, szén hor-
dozóanyagként való felhasználásra is 
alkalmas.

A látogatók megismerkedhettek az 
FMC-Agro Hungary Kft. által kínált 
gyomirtó szerekkel, illetve a talajlakó 
kártevők és a korai lombkártevők elleni 
nagy hatékonyságú talajfertőtlenítő 
technológiáival, amelyek a csávázatlan 
vetőmagvak kártevők elleni védelmét 
is támogatják. 

Rácz Tibor területi szaktanácsadó 
tájékoztatójában bővebben ismertette 
a Kentaur 5G talajfertőtlenítő mikrogra-
nulátum és a Radistart Turbo speciális 
biológiai hatású mikrogranulált starter 
műtrágyakészítmény, ezen szerek kuko-
ricában való kezelésének jelentőségét és 
felhasználási módjait. De ismertetésre 
került továbbá a Cyren EC talajlakó kár- 
tevők elleni védekezésben és a Radistart  
Algit készítmény napraforgóban tör-
ténő használatáról.

A Mallagrow Kft. szántóföldi kultúrák-
ban használható talaj- és lombtrágyáit, 
illetve természetes eredetű biostimulá-
torait mutatta be. Ez utóbbiak a gyöke-
resedés és a virágzási időszakban kon-
dicionálják a növényeket.

Deme János szaktanácsadó előadásá-
ban ismertette a VIVA, mint biológiailag 
aktív összetevők sokaságát tartalmazó 
biostimuilátor terméket. Kitért egyéb 
készítményeikre, mint a Plantafol-NPK 
lombtrágya termékcsalád, a Myco’Sol 
PTC – komplex talajkondicionáló alap- 
trágyára, a Micro NP starter mikrogra-
nulátumra, a MEGAFOL gyomírtószerre.
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Hatékony pénzügyi megoldások agrárvállalkozásoknak
Egyetlen vállalkozás sem működhet eredményesen elkötelezett és együttműködő partnerek nélkül, 
elsősorban akkor, ha pénzügyekről van szó. A világ számos kihívást rejt magában, de a megfelelő 
pénzügyi szolgáltató segítségével az akadályok is könnyebben legyőzhetők. A mezőgazdaságban 
tevékenykedő vállalkozók számára elsősorban a külső körülmények, mint a változékony időjárás, 
ugyanakkor a dinamikusan változó piaci környezet miatt is nagy segítség lehet egy stabil és megbíz-
ható banki háttér, mely testreszabott megoldásokat kínál, legyen szó számlavezetésről, hitelkonstruk-
ciókról vagy akár gép- és eszközlízingről. 

Az egyik legnagyobb kihívás az agrárvállalkozásoknak, hogy gyorsan és ha-
tékonyan tudjanak reagálni a környezeti változásokra, melyekhez többek 
között pénzre van szükségük. Az ilyen helyzetekben nélkülözhetetlen anyagi 
fedezet előteremtésére használható az MKB Agrár Széchenyi Kártya Folyó-
számlahitel. Az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgáló szabad 
felhasználású megoldás egy, két vagy három évre akár 50 millió forint keret- 
összegig is igénybe vehető állami kamat- és kezességvállalási díjtámogatás 
mellett. A gyors és egyszerű készpénz nélküli vásárlást és kényelmes kész-
pénzfelvételt lehetővé tevő bankkártyás megoldás belföldön és külföldön 
egyaránt elérhető, mely az MKB Bank Zrt. további termékeinek igénybevéte-
lével biztos pénzügyi alapot teremt a mezőgazdasági vállalkozások számára.

A tájékoztatás nem teljes körű, csak a figyelemfelkeltést szolgálja és nem minősül az MKB Bank Zrt. ajánlatának. Az MKB Agrár 
Széchenyi kártya Folyószámlahitel részletes feltételeit  a Kondíciós Listák, valamint A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtés-
ről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat és a Hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzat tartalmazza. 
Ezek és a további részletek megismeréséhez látogassa meg a www.mkb.hu honlapot.

Az MKB Bank Zrt. olyan agrár-finanszí-
rozási lehetőségeket ismertetett, mint 
az Agrár Széchenyi Kártya, vagy az ag-
rártámogatások előfinanszírozására 
felhasználható hiteltermékek.

Darabán Gábor nyíregyházi fiókve-
zető előadásában ismertette az MKB 
szolgáltatásait, kiemelte az Agrár  
Széchenyi Kártya a mezőgazdasági 
szektorban dolgozó vállalkozások részé-
re kialakított, kedvezményes feltétel-
rendszerű, állami kamat- és kezességi 
díjtámogatásban részesített hitelkonst-
rukciót, előnyeit, feltételeit, az igény-
lők körét és ennek folyamatát. Fiók-
vezető úr tájékoztatta a jelenlévőket a 
2017. évben finanszírozott támogatási 
típusokat, a finanszírozások mértékét 
és futamidejét. 

Az Organic Word Kft. zöldalga-kivona-
tot tartalmazó, és ökológiai gazdálko-
dásban is használható biotápanyaga 

nem csak a növényt erősíti, de a kör-
nyezeti és kártevők okozta stressz 
hatások elleni ellenálló-képességét is 
növeli.

A természet erejével, nanotechno-
lógiával a növénytermesztésben cím-
mel tartott előadást Szabó Bence, a 
vállalkozás ügyvezetője. Ismertette az 
Organic Green Gold terméket, mint a 
vidékfejlesztés alternatíváját, az orga-
nikus megoldást a biztonságos élelmi-
szerekért.

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. jó-
voltából személyre szabott biztosítási 
ajánlatokkal bővíthették ismereteiket a 
résztvevők.

A Magtár Kft. egyedi ajánlatokat kínált 
a szántóföldi erőgépek, munkagépek, 
betakarító- és talajművelőgépek, pót-
kocsik, permetezők beszerzésére, gép-
fejlesztésre.

A YARA Hungária Kft. tápanyag-után-
pótlásban használható technológiai a 
szántóföldi növények terméshozamá-
nak, a betakarítási minőségét növelik, 
ugyanakkor ásványi műtrágyáival a kör-
nyezetkímélő gazdálkodást is segítik.

Nevelős Eszter
Szondiné Tóth Ágnes


