Kiállítás

Kiemelt ágazat
a kertészet
Az idén a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban és a Kincsem Park területén a Földművelésügyi
Minisztérium megbízásából az Agrármarketing Centrum szervezi. A rendezvény
elsődleges célja a termelők, a kereskedők és a fogyasztók közötti kapcsolatok bővítése,
a kereskedelem és a tudatos vásárlói magatartás fejlesztése, valamint a kiváló minőségű
magyar termék megismertetése, a piaci információk megosztása.

M

agyarország
legna-
közé, kiemelt figyelmet és
gyobb, Közép-Kelet-Euró- megjelenési lehetőséget kappa egyik legkiemelkedőbb ag- nak külföldi kiállítók is.
rárgazdasági seregszemléjére
Az OMÉK egyszerre jelent
közel 100 ezer látogatót vár- stabilitást és megújulást, szaknak az idén. Ott lesz a szakma maisága az egyik legkiemelkeszíne-java az ország minden dőbb a régióban, s idén előrészéről. Az OMÉK immár be- ször Szakmai Nappal is bővül.
került a nemzetközi vásárnap- Kiemelten kezelik a magyar
tárba, a nemzetközi kiállítások mezőgazdaság és az élelmi-

VATTAMÁNY ÁGNES
marketing referens
A Bio-Fungi Kft negyedik alkalommal vesz részt az OMÉK-on.
Vállalkozásunk csiperkegomba
komposztot és laskagomba alapanyagot készít, valamint gombatermesztéssel (csiperkegomba, laskagomba, sárga laskagomba, déli tőkegomba) foglalkozik. A kelet-középeurópai régió egyik piacvezető vállalkozásaként. 1992-es megalapításunk óta a legmodernebb technológiák és minőségbiztosítási eljárások
alkalmazására törekszünk az üzemeinkben és gombaházainkban. Csak így szavatolhatjuk partnereinknek a folyamatosan kiegyensúlyozott minőségű termékeket.
Számítógép-vezérelt, holland típusú gombafarmjaink, a
komposztot világgyártók oltóanyagával készítő zárt hőkezelőink, valamint az ellenőrzést végző analitikai laboratóriumunk a záloga annak, hogy partnereink a világ 10 országában elégedettek.
A Bio-Fungi Kft.-nél a gombafogyasztás növelésére és a
gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért a kiállítás minden napján több órás kóstolóval várjuk a látogatókat. Különféle, termesztett gombából készült egyszerűen
elkészíthető ételekről van szó, így szeretnénk megmutatni,
milyen könnyen beilleszthető ez az alapanyag a mindennapi táplálkozásba.
A csiperke- és laskagombás ételek kóstoltatásával azt
szeretnénk megmutatni a látogatóknak, hogy finom, egészséges, könnyen kezelhető és igen sokféleképpen elkészíthető alapanyag a termesztett gomba. Reméljük, hogy a
helyszínen megízlelt termesztett gombás ételek meghozzák az érdeklődők kedvét és szívesebben fogyasztják majd
az egész évben frissen elérhető termesztett gombaféléket.
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szeripar kiváló termékeit, fontos tény, hogy a kormányzat –
a világon elsőként – alaptörvényében rögzítette: tilos a
GMO köztermesztésbe vonása Magyarországon.
A kiállítás kistermelői koncepciója idén a kistájakat jeleníti meg, azok jellemző termékeit, ízeit mutatja be.
Külön helyet kapnak a különböző ágazatok, az A pavilonban lesznek a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, a G pavilonban a kistájak termelői, a biosziget és a
Civil Sziget, a B pavilonban az
állattenyésztés képviselői, a D
pavilon pedig a kiemelt kerté-

szeti bemutató színhelye lesz.
Színpadi programok lesznek
az F pavilonban, a Kincsem
Park területén pedig állattenyésztési bemutatók. Mindezek mellett gépbemutatók,
őshonos állatok, kézműves
programok és a vendéglátás
képviselői is helyet kapnak.
A kiemelt kertészeti bemutatón a D pavilonban számos,
a kertészeti ágazatban fontos
szerepet játszó vállalkozás, kutatóintézet és a szaktárca is
képviselteti magát. A D pavilonban 500 négyzetméteres
kertészeti közösségi területet
is kialakítanak
B. L. – T. V.

V. TOPOR ERIKA
Kertportál Major
Családi
vállalkozásunk több területen
képviselteti magát a
mezőgazdaságban.
Permakultúrás gazdaságunkban zöldséget, gyümölcsöt és
f ű s ze r n ö v é n ye ke t
termelünk, illetve állattartással is foglalkozunk. Különlegesen jó minőségű
ősmagyar búzával dolgozunk, amelynek a termesztéséhez nem használunk növényvédő szereket. A tojás kizárólag kapirgálós tyúkoktól és nem tápon nevelt állományból való. Kiváló minőségű tésztáink mindegyike
egyedi gyártási számot kap, így minden termékünkről
tudjuk, hogy mikor és melyik keverésből készült. Minden
keverés tésztájából próbafőzést végzünk, így csak olyan
tészta kerül a vevőinkhez, amely megfelel az elvárásainknak és tökéletes minőségűnek tartjuk.
Az OMÉK-ra azért jelentkeztünk, mert ez az egyik legrangosabb kiállítás. Idén jelenünk meg rajta első alkalommal. Szeretnénk bemutatkozni a nagyközönségnek, és
természetesen új partnereket is keresünk folyamatosan
bővülő és innovatív termékszortimentünkhöz.

NÉMETH JENŐ

PAIS ISTVÁN

ügyvezető-tulajdonos

ügyvezető, kereskedelmi
vezető

A Silvanus Csoport Kft. gyors növésű fafajtákat nemesít, azok szaporítóanyagát termeszti és forgalmazza. Célunk, hogy fajtáinkkal
olyan megoldásokat kínáljunk a földtulajdonosoknak és a gazdálkodóknak, amelyekkel a megszokott fafajokhoz képest jóval magasabb hozamot tudnak elérni. Ezek a fajták iparifa-ültetvények és
energetikai ültetvények telepítésére alkalmasak, a szárazabb homoktalajoktól az ártéri területekig.
Ez a kiállítás nagyszerű lehetőség számunkra, hogy bemutassuk
a nemesítési eredményeinket és népszerűsítsük a fajtáinkat. Már sokadik alkalommal veszünk részt ezen a kiállításon, korábban díszfaiskolai és kertészeti, sőt erdészeti témában
is többször részt vettünk. A cégünk korábban díjat is nyert az OMÉK-on.
Tevékenységünket bemutatva partnereket keresünk, az új erdősítési támogatások
ugyanis kiváló lehetőséget kínálnak a földtulajdonosoknak arra, hogy ezekkel az új fajtákkal nagy produktumú ültetvényeket létesítsenek.

GAZDAG SZAKMAI PROGRAM
Szeptember 19-én, az OMÉK
Szakmai Napon a legnagyobb
hazai agrárszakmai és élelmiszeripari vállalatok döntéshozói, beszerzői és más elismert
szakemberek elemzik a kapcsolódó ágazatok üzleti kockázatait és lehetőségeit. Az első alkalommal az idei OMÉKon megrendezésre kerülő
szakmai nap hiánypótló szakmai fórum lesz a manapság
jelentősebb
kockázatmenedzsment megismerésére,
amely egyre inkább részévé
válik a termelők mindennapi
életének. A kockázatkezelés
messze túlmutat a szélsőséges időjárás (pl. a jégeső)

okozta károk ellen kötött biztosításon. A termelőknek az
áru értékesítésének több alternatíváját is érdemes ismerniük, illetve az eddiginél is
jobban szemmel kell tartaniuk a nemzetközi piacok mozgásait. Annál is inkább életbevágó a szemléletváltás, mert
brüsszeli információk szerint
a jelenlegi agrártámogatási
modell felülvizsgálata is ennek mentén folyik: a már
meglévő támogatási formák –
például a területalapú támogatáson – mellett a szóba jöhető lehetőségekre való felkészülés lesz a következő időszak középpontjában.

A szakmai esemény célja,
hogy a hazai agrárvállalkozások kihívásainak és lehetőségeinek bemutatásán túl személyes találkozókon segítse
újfajta együttműködések létrejöttét a termékpályák
mentén, valamint hogy ös�szekösse a mezőgazdasági és
élelmiszergazdasági szereplőket a tematikus szakmai
műhelyek segítségével, teret
engedve ezáltal a bel- és külpiaci üzleti kapcsolatok kiépítésének, továbbá a meglévő piaci kapcsolatok erősítését szolgáló üzletember-találkozóknak, egyeztetéseknek is.

A Huminisz Kft. teljes
egészében magyar tulajdonú, szakmai alapon
szerveződött cég, természetes alapú és környezetbarát, ugyanakkor hatékony növénykondicionálók és lombtrágyák
gyártására. A második alkalommal veszünk részt
a kiállításon.
„Ezt az őszi alkalmat
találjuk a legalkalmasabbnak a szakmai bemutatkozásra, kapcsolatépítésre és termékeink
népszerűsítésére. Az a
célunk, hogy a cégünk ismertségét növeljük, kapcsolatokat alakítunk ki új
partnerekkel, bővítsük a
vevői körünket. Tavas�szal azután minden évben jelentkezünk a piaci
igényekre adott válaszainkkal.”

FITOHERB GYÓGYNÖVÉNY FELDOLGOZÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
A fiatal vállalkozás, többéves előkészítő munkát követően
2016-ban alakult. Gyógynövény-feldolgozó üzemük Budapesttől 80 kilométerre Heves megyében, a Mátra lábánál,
Gyöngyösön található. A vállalkozás gyógy-, fűszer- és aromanövények gyűjtésével, termesztésével, termeltetésével, felvásárlásával, elsődleges feldolgozásával, raktározásával és kereskedelmével foglalkozik. A vadon termő gyógynövények begyűjtését szervezett formában, gyűjtői hálózaton keresztül,
elsősorban a gyógynövényflórában gazdag Heves és Nógrád
megyei területeken végzik. A folyamatosan bővülő termeltetés mezőgazdasági vállalkozókkal, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, szociális szövetkezetekkel
együtt
működve, szerződéses kereteken belül történik. A
gyöngyöshalászi majorságban és bérelt területeken termesztenek is, fő céljuk a szaporítóanyag saját termesztése, palántanevelés, továbbá az érzékenyebb, keresettebb fajták felszaporítása. A feldolgozás újonnan beüzemelt programozható
szárítókamrákban és automata vezérlésű gépsoron történik
a gyöngyösi feldolgozóüzemükben. Az alkalmazott technológiának köszönhetően magas minőségi követelményeknek is
megfelelő elsődlegesen feldolgozott termékeket kínálnak,
főként a nyugat-európai piacoknak. Termékeiket főleg öm-

lesztve értékesítik Európában illetve később az Egyesült Államokban is.
„Közvetlen célunk kifogástalan minőségű gyógynövénydrog készítése a hagyományokra alapozott, de megújulni is
képes hazai gyógynövénykultúra keretében. A gyűjtést az
adott terület növényvilágát jól ismerő, helyi lakosokból álló
gyűjtőcsapatok végzik, a még el nem felejtett régi tudás felhasználásával és annak megőrzésével. Fontos szempont, hogy
a főként hátrányos helyzetben élő vidéki családoknak a gyűjtési időszakban kiegészítő keresetet adhassunk. A termeltetésben olyan vállalkozókra is számítunk, akik most ismerkednek a gyógynövények kisüzemi termesztésével: rendelkezésükre bocsájtunk korszerű technológiákat, nagy és megbízható hozamú fajtákat, szaporítóanyagokat„ – mondta el
Osztafinné Ripcse Judit a cég értékesítési menedzsere.
Az OMÉK-on bemutatják magas minőségű Magyarországon
termesztett gyógynövény portfóliójukat, amely most 12 féle
feldogozott és szárított herbából áll. A bemutatkozás mellett a
partnerek felkutatása is kiemelt feladatuk, keresik a termesztőket esetleg bio minősítéssel rendelkező termőfölddel, akik
szerződéses kapcsolattal termelnék a kiváló minőségű gyógynövényeket.
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