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TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ

A SAATEN-UNION hét közepes méretû, több mint 100 éves nemesítési tapasztalattal rendelkezô nemesítôház
szövetsége, amely a hazai növénytermesztôk számára is Európa egyik legszélesebb faj- és fajtakínálatát biz-
tosítja. Az anyavállalat 2015-ben ünnepelte fennállásának 50., a magyar leányvállalat pedig alapításának 15.
évfordulóját.

A SAATEN-UNION a nagy jövedelmezôséget biztosító növényfajokon kívül az adott területi viszonyokhoz jól
illeszkedô további fajok sokaságát kínálja. Nemesítési programjaink egyedülálló sokszínûsége biztosítja, hogy a
ha tékony, a környezetet kímélô mezôgazdasági termelés a jövôben is jövedelmezô tevékenység maradhass o n.

A SAATEN-UNION elkötelezett híve és motorja a kalászoshibridizáció felgyorsításának. Nem véletlen, hogy a
vetômagpiacon jelenleg egyedüliként kínálunk egyszerre két hibrid kalászos fajt, a hibridbúzát és a hibridrozst.
Hibridárpáink nemesítésével 2-3 éven belül három fajra bôvül ez a kör. Reális célkitûzésünk, hogy öt éven belül
a hibridtritikálé köztermesztésbe vonásával – Európában egyedülálló módon – a négy legjelentôsebb kalászos
faj hibridjei lesznek elérhetôek a kínálatunkban.

1965-ben hét nemesítôház összefogásából jött létre a SAATEN-UNION GmbH.

A SAATEN-UNION tulajdonosai maguk is gyakorló nö vény -
termesztôk. Így a gazdálkodás során szerzett tapasztalataik
közvetlenül hozzájárulnak a nemesítési munka sikereihez. 

Ezáltal tudnak olyan fajtákat ajánlani a termelôk számára,
amelyek széles agroökológiai alkalmazkodóképességgel,
nagyfokú szárazságtûréssel és betegség-ellenállósággal,
valamint jó állóképességgel biztosítják a jövedelmezô ter-
mesztést a nehéz és sokszor változó termesztési körül mé -
nyek között is. 

Több termés, nagyobb biztonság. Több jövedelem a nö -
vény ter mesztô és állattenyésztô gazdaságok számára. Évrôl
évre. Ez a SAATEN-UNION célja.

Az alapítás évében elért árbevételt a következô tíz évben
megtízszerezte az anyavállalat. 1995-ben a forgalom már
meghaladta a 100 millió eurót, 2015-ben pedig a 200 mil-
lió eurót közelítette.

Blum Zoltán
ügyvezetô igazgató
SAATEN-UNION Hungária Kft.

Családi tulajdonú, német nemesítôházak összefogása

A SAATEN-UNION növekedése töretlen
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A SAATEN-UNION nemesítési tevékenysége 20 nemesítôállomáson, Európa-szerte 100 kísér-
leti helyszínen zajlik és több mint 40 növényfajra kiterjed. Az Európában szinte egyedülálló
szelekciós és adaptációs kísérleti hálózatnak köszönhetôen mintegy 240 elismert fajta és
hibrid forgalmazását végzi 8 európai leányvállalat, köztük a hazai SAATEN-UNION Hun gá -
ria Kft. közremûködésével.

NEMESÍTÉS A JÖVÔ

Kutatásra, termékfejlesztésre az éves forga-
lom 13%-át forgatja vissza a vállalat. 

A SAATEN-UNION a nagy jövedelmezôséget biztosító
növényfajokon kívül az adott területi viszonyokhoz jól
illeszkedô további fajok sokaságát kínálja. Ezáltal a vállalat-
nak lehetôsége nyílik arra, hogy a különbözô területekrôl
származó ismereteit hatékonyan össze tudja kapcsolni
egymással és modern genetikát tud -
jon biztosítani a bôvülô és fenn tar t-
ható vetésforgókhoz. A SAATEN-
UNION tulajdonosai gyakran tûnnek
fel nemesítôi újításaikkal az európai
termelési horizonton, mint például
robusztus hibridfajták fejlesztésével
vagy a klímaváltozásnak is ellenálló
fajtákkal. 

A SAATEN-UNION koncepciója abban rejlik, hogy néhány
növényfajra, de azokra intenzív figyelemmel koncent rálnak
az egyes nemesítôházaknál. Egyes növényfajok nál – úgy
mint repce, borsó, valamint hibrid- és fajtarozs – külön
ezekre a fajokra specializálódott együtt mû kö désekben, saját
tulajdonú szervezetekben folyik az intenzív nemesítési
munka.

A növénynemesítés és az ehhez kapcsolódó technológiák,
mint például a dihaploid technológia vagy a marker tech-
no lógián alapuló szelekció, a jelen század legfontosabb
 kulcs technológiáihoz tartoznak. A fejlesztések elôterében a
termelôi és fogyasztói elônyök, valamint a fenntarthatóság
követelményei állnak. A cél az, hogy az új technológiák
segítségével még magasabb terméshozamokat biztosító,
még egészségesebb és kiváló minôségû fajtákat nemesít-
senek. A SAATEN-UNION mûködteti Németország egyik
legnagyobb és legfejlettebb biotechnológiai laboratóri-
umát, mely kiváló alapot teremt ahhoz, hogy a növény -
nemesítés legújabb kihívásaira is gyors és hatékony választ
tudjon adni.
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Cégünk hitvallása, hogy az anyavállalatnál eddig felhalmozódott tapasztalatokat a ne me -
sítés legújabb vívmányaival együtt a hazai mezôgazdaság szolgálatába állítsa. A SAATEN-
UNION – felhasználva a hazai fajtakísérletekben és vetômag-szaporításban  szer zett
is mereteit – az elmúlt évek során a magyar vetômagpiac aktív, innovatív szerep lôjévé vált.

A hazai leányvállalat pozíciói kifejezetten jók a kalászos ga-
bonafélék vetômagpiacán. A NÉBIH 2014–2015. évi nyil-
vántartása szerint továbbra is a SAATEN-UNION Hungária
Kft. vezeti a sort 30 ôszibúza- és 8 hibridbúza-fajtabejelen-
téssel, megelôzve a hazai vetômag cégeket is. Nemcsak a
belföldi vetômag-elôállítás területe növekszik évrôl évre,
hanem a hibridbúza forgal ma is dina mi ku san emelkedik, ré-
szesedése a fémzárolt búzavetômag piacán 14%. Emellett
növekszik a napraforgó, kukorica és hüvelyes növények ve-
tômagpiaci része se dése is.

A SAATEN-UNION / RAPOOL / 
MEZÔSEED cégcsoport forgalma

A SAATEN-UNION Hungária Kft. 2000-ben kezdte meg
hazai tevékenységét. A vetômag-forgalmazás terén kialakí-
tott együtt mû ködésnek köszönhetôen, a cégcsoporthoz
tartozó RAPOOL Hungária Kft. termékpalettájával együtt,
szinte a teljes szántóföldi kultúrnövényspektrum vetômag-
igényét ki tudja elégíteni. A cégcsoporthoz tartozik a vetô-
mag-termeltetéssel és -feldol gozással foglalkozó Mezôseed
Kft. is. Min d  három cég központja Lepsényben (Fejér me -
gye) található. 

A hazai cégcsoport forgalma mára megközelítette az 5 mil-
liárd forintot, a 2015–2016-os gazdasági évben pedig vár-
hatóan meg is haladja azt. 

A SAATEN-UNION MAGYARORSZÁGON

ÚJ BERUHÁZÁSOK

A vetômagüzemi beruházás 2013-ban lezárult elsô üteme egy új csávázó és csomagolósor kialakítását tette lehetôvé, to -
váb bá a fejlesztés része volt egy szín szerinti válogató is. A 2014-ben is folytatódó, összesen mintegy 270 millió Ft értékû
beruházás célja a legkorszerûbb techno  lógia alkal mazása révén a legmagasabb minôségi kö vetelményeknek történô
megfelelés. Ezzel a lepsényi vetômagüzem a közép- és kelet-európai ellátás egyik alappillérévé vált. Az eddigi aprómag-
feldolgozások szerepét átveszi a napraforgó, a kalászosok, a hibridbúza és a hibridrozs. 2016-tól elkezdôdik a hibridbúza-
és kukorica-vetômagok elôállítása és feldolgozása. A növekvô kereslet zökkenômentes kiszolgálása érde kében a jövôben
is folytatódó technológiai beruházásokon túl új munkatársakkal is erôsítettük a gyártóbázisunkat.

HAZAI EREDMÉNYEK

gazdasági év: július 1.–június 30. 

*előrejelzés
el*e*elelőrejeőőrej

us 30300. 
úliusus 11.–júúni

gazdaságáaságii évv: j
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SOKOLDALÚ TERMÉKKÍNÁLAT

A szélsôségesen változó idôjárási és piaci körül mé-
 nyek olyan búzafajtákat igényelnek, amelyek na-  
gyobb termô képesség, jobb stressztûrés és  ma ga -
sabb szintû betegség-ellenállóság mellett tudják biz-
tosítani az élel miszer- és a takarmánycélú alap -
anyagot. Természetesen a jöve del me zôség szem
elôtt tartásával, ami egyet jelent a fejlesztéssel, az
 innovációval. Ezen a téren a SAATEN-UNION búza-
 nemesítôi mindig is az élen jártak, amit messzeme-
nôen igazolnak az ôszi búza vetômagpiacának
visszajelzései. Ôszibúza-fajtáink megtestesítik mind-
 azon tulajdonságokat, melyeket ma a korszerû faj ták-
tól elvárnak a termelôk.

ÔSZI BÚZA.  MINÔSÉG ÉS MENNYISÉG ZSENIÁLIS 
KOMBINÁCIÓBAN.

Korábban kevés figyelem jutott az ôszi rozsra. A SAATEN-UNION azon-
ban ezen a területen is a leginnovatívabb ne me sítôk közé tartozik. Az új
generációs turbóhibridek köztermesz tésbe vonásával a piacvezetô pozí-
ciót célozza meg. Ezek a rozshibridek a faj táknál jelentôsen nagyobb ter-
môképességgel, jobb betegség-ellenállósággal és stressztûréssel rendel-
 keznek. Ezáltal a ti pikus, de a nem hagyományos rozstermô helyeken is
többlettermés elérésére képesek, ami ala cso nyabb önköltség gel, így ma-
ga sabb jövedelmezô séggel pá ro  sul.

HIBRIDROZS.  MINDEN HELYZETRE.

A kisebb területen vetett ôszi kalászos fajok között a SAATEN-UNION  faj -
tái már évek óta meghatározó, számos esetben piacvezetô pozícióval
rendelkeznek. A SAATEN-UNION hagyományosan erôs ôsziárpa-port-
fóliója mind a kétsoros, mind a többsoros szegmensben rendszeresen
bôvül. Magyarország piacvezetô sörárpája mellett annak új kihívója is
termékpalettánkon található. Így biztosítjuk a termelôk számára, hogy a
korszerû agrotechnika és a leg újabb genetika kombinációjával kiváló ter-
méseredményt és ma gas jövedelmezôséget érhessenek el.

ÁRPA.  A CSÚCSOK CSÚCSAI.

HIBRIDBÚZA. A JÖVÔ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MA 
A SAATEN-UNION KÍNÁLATÁBAN.

Nemesítési és termesztéstechnológiai szakértelmének köszönhetôen a
SAATEN-UNION vezetô szerepet tölt be a hib ridbúza-elôállítás területén.
A SAATEN-UNION hibridbúzái a hagyományos fajtákkal szemben jelen-
tôs fiziológiai többletaktivitással rendelkeznek. A fajtákkal szemben s zinte
hihetetlen terméstöbblet elérésére képesek a forró, aszályos évjáratok-
ban, míg kedvezô évjáratokban képesek megmutatni azt az elképesztô
terméspotenciált, amely bennük rejlik.
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SOKOLDALÚ TERMÉKKÍNÁLAT
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A tritikálé termôterületének számottevô európai növekedése az egy-
kor különösen egészségesnek tartott, vegyszeres állo mány védelmet
szinte egyáltalán nem igénylô takarmány nö vényünket is kedvezôt-
lenül érintette. Napjainkban már ugyanazok a gombabetegségek
veszélyeztetik, mint a búzát. A SAATEN-UNION neme sítôi ezért ko-
moly erôfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy tovább ra is
nagy termôképességû, ugyanakkor alacsony gombaölôszer-felhasz-
nálást igénylô, egészséges fajtákkal legyen fenntartható a takar-
mánytermesztés jövedelmezôsége.

TRITIKÁLÉ.  SZÉLSÔSÉGEKHEZ ALKALMAZKODVA.

A SAATEN-UNION napraforgóvetômag-kínálatában megta lál hatók
a hagyományos (LO) és a magas olajsavtartalmú (HO) hibridek is.
Mindegyik hibrid alkalmas a CLEARFIELD gyom irtási rendszerben
történô termesztésre. Sôt, 2016-ban már négy új SAATEN-UNION
hibrid a továbbfejlesztett CLEARFIELD PLUS gyomirtási rendszerben
is alkalmazható. Ezzel kihasználhatóvá válik az új gyomirtási rendszer
minden elônye.  

NAPRAFORGÓ.  BIZTONSÁG VÁLTOZÓ 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS.

A hatékony szemenkénti vetés feltétele a gyors és nagy teljesít-
ményû munkavégzés. A teljesítmény növelése mellett természetesen
nagy jelentôséggel bír a vetés pontossága is. E követelményeknek
 leg inkább a korszerû, központi magtartályos vetôgépek felelnek
meg, melyekhez 2,4 millió magot tartalmazó MaxiPack kiszerelés-
ben is kínálunk kukorica-vetômagot. 

KUKORICA.  KORSZERÛ VÁLASZ 
AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA.

A SAATEN-UNION európai viszonylatban is számottevôen nö vekvô területen szerzett jó ta-
pasztalatokat, egyszerre több szója fajtával. A kedvezô eredményekre alapozva hazai viszo-
 nyok közé is ajánljuk fajtáinkat. Új, szuperkorai szójafajtáink az ország egész területén – akár
az északi megyékben is – jövedelmezô és megbízható megoldást nyújtanak. Alternatív fe-
hérjetakarmány céljára pedig tavaszi és ôszi szárazborsófajtákat  kínálunk.

HÜVELYESEK.  TAVASZRA ÉS ÔSZRE.

A zab étkezési célú felhasználásának növekedése a nemesítésre is hatással van. A SAATEN-
UNION mint Európa vezetô zabnemesítôje ezért a nagyobb termés és termésbiztonság mel-
lett kiemelt célként kezeli a hántolást jelentôsen befolyásoló egyéb paraméterek – ezer mag-
tömeg, osztályozottság, pelyvaarány, nem hántolható szemek aránya – fejlesztését is. Tava-
szi zab-fajtáink nemcsak kiváló takarmányt biztosítanak, hanem az európai hánto lóipar egyik
legkedveltebb alapanyagai is.

TAVASZI ZAB.  MAGASAN AZ ÁTLAG FELETT.

KÖZTESNÖVÉNYEK.  A FENNTARTHATÓ 
TERMÔKÉPESSÉGÉRT.

A kultúrnövények biztonságosabb és nyereségesebb termesz tését elôsegítô, azt megalapozó
köztesnövények gyakorlati hasz na bizonyíthatóan nagy. A köztesnövények célzott alkal ma-
 zása a talajok termôképességének növelése mellett lehe tô vé teszi a kórokozók és kártevôk  elleni
hatékonyabb védekezést is. A viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek megfelelnek a hatá-
lyos zöldítési, valamint AKG-szabályozás feltételeinek, használatukkal teljesíthetô az ökológiai
jelentôségû terület (EFA) kijelölése, továbbá a szálas pillangós takarmánynövény, valamint a
zöldugar/méhlegelő létesítés, ezáltal lehívható az ezekhez kapcsolódó támogatás. 
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8. területi képviselô:
Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

9. területi képviselô:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

Déli régió:
Virág Attila régióvezetô 
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kis Tar Gyula
Mobil: +36-30-641-9681

10. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Pék Ferenc
Mobil: +36-20-964-0845

11. területi képviselô:
Kurucz Péter
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
kurucz.peter@saaten-union.hu

12. területi képviselô:
Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu

13. területi képviselô:
Erôs János
Tolna megye
Mobil: +36-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

14. területi képviselô:
Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

Értékesítési támogató
Sztarovics Mihály
Mobil: +36-30-488-8285

15. területi képviselô:
Jankó György
Csongrád megye
Mobil: +36-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Mobil: +36-30-547-7110

16. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

Északi régió:
Szabó Tamás régióvezetô 
(egyben 3., Komárom-Esztergom 
megyei területi képviselô)
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

2. területi képviselô:
Németh Csaba
Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megye és 
Heves megye nyugati része
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Nagy János
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
és Heves megye keleti része
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Bóta Istvánné
Mobil: +36-30-688-9152

7. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465             
baleda.istvan@saaten-union.hu

A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A szerkesztés lezárva: 2016. március.


