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DEKALB életműdíj Hámori Sándornak 

2010. december 9-én Hámori Sándor a győri székhelyű Primag Kft. 

cégtulajdonosa és ügyvezető igazgatója DEKALB ÉLETMŰDÍJ-at kapott a 

Művészetek Palotájában megrendezett DEKALB Szezonnyitó 

Forgalmazói Rendezvényen. A Monsanto menedzsmentje ezzel a 

gesztussal fejezte ki tiszteletét és köszönetét Hámori Sándornak a 

DEKALB kukorica vetőmagok magyarországi meghonosításában, 

szaporításában és forgalmazásában nyújtott kimagasló munkájáért. A 

díjátadás alkalmából egy riportra kértük Sándort. 

SzB: Sándor, gratulálunk az elismeréshez! Légy szíves meséld el, hogyan 

ismerted meg a DEKALB kukoricákat! 

HS: 1983-ban kerültem a Martonvásári Kutató Intézet Kísérleti gazdaságából az IKR vetőmagágazatához. A DEKALB kukoricákat 

már a 80-as években tesztelte közösen az IKR és a Martonvásári Kutatóintézet. Az akkori kísérleti eredmények és a növények 

habitusa alapján az volt a benyomásunk, hogy egy teljesen új genotípusról van szó, ezért támogattuk a magyarországi 

honosítását. Aztán 1987-ben indult a termelés a nagyigmándi vetőmagüzemben, és a kezdetektől volt DEKALB kukorica vetőmag 

feldolgozás. Egészen pontosan minden olyan hibrid vetőmagját a nagyigmándi üzemben dolgoztuk fel, melyet az IKR 

szaktanácsadó hálózata a cég partneri körében ajánlott a kiváló kísérleti eredmények alapján. 

SzB: Sándor egy füzetet nyújt át nekem.  

HS: Ez a „A vetőmagforgalmazás 1991/92. évi értékelése és az 1992/93. évi forgalmazási terve”, azaz az IKR 1992.11.02-ai 

vezetőségi értekezletének tárgyalási anyaga. 40 oldalas kiadvány táblázatokkal, grafikonokkal és értékeléssel. Ekkor a DEKALB 

kukoricák hazai részaránya 11% volt, a kiadványban megtalálható az első regisztrált DEKALB, a DK524 illetve egy másik fontos 

hibrid, a DK485. Ezeket a hibrideket a kiemelkedő kísérleti eredményeik alapján választottuk be az IKR kínálatába és többször 

javasoltuk a DEKALB magyarországi képviselőinek, hogy növelni kell a regisztrált hibrideik számát. 

SzB: Milyen rendezvényeken ismertettétek meg a DEKALB kukorica hibridek értékeit a termelőkkel ebben az időszakban?  

HS: Az IKR kísérleti hálózatában, minden körzetközpontban kísérletek voltak beállítva és bemutató rendezvényeket tartottunk. 

Ezen kívül felváltva kétévente a Bábolnai Napok és a Országos Mezőgazdasági és Szakkiállítási Vásár került megrendezésre. 

Ezeken az országos eseményeken is kiemelten kezeltük a DEKALB kukoricák előnyeinek bemutatását. A rendezvényekre mindig 

készítettünk prospektusokat, íme egy példa a DK524-ről. 

SzB: Hogyan alakult a kapcsolatod a DEKALB-al az utóbbi években? 

HS: 1991-ben megalapítottam saját vállakozásomat, a Primag Kft-t, ahol a DEKALB vetőmagok forgalmazására mindig nagy 

figyelmet fordítottunk. A cégnév egyébként egy szójáték, ami kifejezi a céljainkat is: 

legkiválóbb hibridek (Prímag Mag) vetőmagjainak forgalmazása legkiválóbb 

minőségben. Természetesen a DEKALB a legkiválóbb kategóriába tartozik, így a 

magunk eszközeivel próbáljuk népszerűsíteni. Példaként itt van néhány katalógus, 

melyek között van OMÉK díjas kiadvány is és itt már feltűnnek a 90-es évek nagy 

DEKALB sztárhibridjei is: DK471, DK493, DK386, DK366, DK527. A modern 

médiatechnikát is a kommunikációnk szolgálatába állítottuk, van egy nagyon szép 

web oldalunk (www.primag.hu) és a vetőmagforgalmazók között úttörőként 

elindítottuk a vetőmagos webáruházunkat is. 

SzB: Sándor, köszönjük a beszélgetést, és még egyszer gratulálok az DEKALB 

ÉLETMŰDÍJ-hoz. Jó egészséget és további sikeres vetőmagüzletet kívánok a 

Monsanto dolgozóinak nevében! 

Szeidl Balázs 
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 DEKALB életműdíj dr. Kiss Erzsébet (Böbe) kolléganőnknek 

 

December 9-én, Budapesten, a Művészetek Palotájában került 

megrendezésre a szokásos évzáró, évnyitó találkozó a 

forgalmazó vállalatok képviselőivel. Az esemény nagyon szép, 

emberi pillanata volt az egyéni teljesítmények elismerése 

keretében a DEKALB életműdíjak átadása, amelyek közül az 

egyiket dr. Kiss Erzsébet a Monsanto vezető munkatársa kapta.  

Az átadás sejtelmes módon történt, mivel a kitüntetett és a 

közönség csak a méltató bemutatás végén tudhatta meg, kiről is 

van szó. Még mielőtt a méltatásra sor kerülhetett volna Szanyi 

István a Monsanto Hungária kft . vezetője a következőkkel 

indokolta a kezdeményezést:  „A Monsanto az utóbbi években 

nagyon sokat fektetett az emberekbe , és az nagyon fontos, 

hogy az ember letegyen valamit az asztalra, segítse a vállalatot a 

célok elérésében.   

A kitüntetésre választott személy különösen a partner kapcsolatokban jeleskedett.” A kicsit részletesebb rávezetést 

Csengődi Péter, a Kelet Európai Kereskedelmi régió fejlesztési (TD) vezetője vállalta.  Az egyik kiemelt tulajdonság 

szerint az illető személyre bármilyen körülmények között, bármikor, akár hajnali kettőkor is számítani lehet. Péter a 

rá jellemző humorral fűszerezett méltatás után ejtette ki a mindenki számára ismert „Böbe” nevet.  Böbét teljesen 

váratlanul érte a megtiszteltetés, amelynek hangot is adott a díj átvételét követően.    

 

Böbével a vállalat karácsonyi rendezvényén beszélgettem arról, hogy miként fogadta a kitüntetést, illetve arról hogy 

mik voltak az elemei annak az útnak, amely ehhez a fontos állomáshoz vezette. Készséggel vállalta a beszélgetést, 

ami megerősítette a díjátadó rendezvényen, az elérhetőségével kapcsolatban tett kijelentést. 

 

Czepó Mihály (CM): Böbe, először is szívből gratulálok a kitüntetéshez. Számomra nem volt meglepetés, hogy te 

kaptad, mert szerintem már régen megérdemelted, de te hogyan élted meg az életműdíjat?  

Böbe: Számomra nagy meglepetés volt, mindamellett, hogy valahol magam is úgy érzem, hogy megérdemeltem.  

Nagyon-nagyon sokat dolgoztam ebben az elmúlt tíz évben, és úgy gondolom, hogy segítettem is a céget abban, 

hogy a biológiai alapok fejlesztése, a fajták tesztelése, és üzemi alkalmazása a megfelelő módon történjen. 

CM: Régóta ismerjük egymást, de mióta is dolgozol a Monsanto-nál? 

Böbe: 2001 június 4-én léptem be a céghez. Éppen most lesz tíz éve a nyáron. 

CM: Milyen pozícióban kezdtél? 

Böbe: Akkor az olajos növények fejlesztését kaptam feladatul. Egy szem magamban voltam, és tulajdonképpen a 

semmiből kellett létrehozni egy olajos növény hálózatot, ami a repce és napraforgó nagyüzemi kísérletek 

rendszerének megszervezését, az egész kísérleti metodika kialakítását jelentette.  A későbbiekben úgy gondolom, 

hogy jelentős szerepem volt a tesztelési és értékelési módszerek európai  szintű harmonizálásában is a rákövetkező 

néhány év alatt. 



 

CM: Utána haladtál felfelé a ranglétrán, ugye?

Böbe: Ha a ranglétrán nem is annyira, de az olajos növények 

területén nagyon sokat tanultam: fejlődtem fajtaismeretekben, 

agrotechnikai ismeretekben ugyanúgy, mint módszertani vagy 

számítógépes értékelési módszerekben, ami nekem, 

szakembernek nagyon fontos volt. Kezdetektől élveztem és 

nagyra tartottam a Partnereinkkel kialakított szakmai 

kapcsolatokat, és Tőlük, azaz a gyakorlati Életből is sokat 

tanultam, tapasztaltam.  2007-ben jött a egy stratégi

amikortól már nem lehetett valaki csak egy speciális területnek 

a tudora, hanem mindenhez érteni kellett. Időközben folyamatosan felépült a hazai fejlesztési csapat

időszakos „vendégmunkásokkal”, akiket a későbbiekben véglegesített

növényünk, a kukorica csak a legutóbbi három évben jött nekem újra képbe, 

mielőtt a Monsanto-hoz jöttem, legfőképp a kukoricával foglalkoztam! 

kihagyást nem volt könnyű behoznom, hisz éppen a kukorica portfoliójában ment végbe a legnagyobb változás és 

fejlesztés!  Most, három év után érzem úgy, hogy kukoricában is ugyanolyan tájékozott vagyok, mint az olajos 

növényekben. 

CM: Gondolom, az sem volt szokatlan, hogy az egyedül folytatott munka után egy csapatot kellett irányítanod.

Böbe: Szokatlan nem volt, de könnyű sem. Először csak a magyar csapatot, aztán a szlovákiai termék fejlesztőt kellett 

irányítani, majd az idei évtől a cseh fejlesztő kolléga is az én csapatomhoz tartozott. Mellette a Szerbiában és 

Horvátországban folyó fejlesztési munkát is irányítani kellett, elsősorban a regisztrációs tevékenységet és a kísérleti 

hálózat, valamint a kísérleti módszerek kialakítását. Mindez

feltörekvő K-Európai fejlesztési csoportok munkáját, már csak azért is, mert Magyarország az egyik legnagyobb 

múlttal és legjobb eredményekkel bíró Monsanto

és tapasztalat halmozódott fel az elmúlt években.  Miért ne osztanánk meg az új országok új csapataival azt a tudást, 

amit mi már hosszú évek során megszereztünk?!

CM: Azt látom, hogy a kollégák szeretnek veled dolgozni. Mi a titok? Mi

Böbe: Szeretném azt hinni, hogy a többség szeret velem együtt dolgozni, de az sem lep meg, ha vannak néhányan, 

akik nem. Szeretnek azok, akik akarnak és tudnak dolgozni,

vagyok népszerű azok körében, akik nem eléggé elkötelezettek a küldetésünkkel és a cégünkkel szemben.  Én mindig, 

mindent a lehető legjobban szeretnék csinálni. Soha nem számít az, hogy mikor van vége a munkaidőnek, az alapelv, 

hogy a feladatnak el kellett készülnie. Lehet, hogy nekem már azért is könnyebb, mert nagyok a gyerekeim, nem kell 

a családdal annyit törődni, mint amennyit egy fiatal embernek kell.  Tudni kell, hogy elég kemény a munka a TD

(technológiai fejlesztés), szinte soha sincs szün

közepébe vagy most már „csak” a kukoricába.  Ahogy fejlődik a cég, egyre magasabb a színvonal, és egyre nagyobbak 

az elvárások.  Én magam is jól látom és érzékelem, hogy az elmúlt tíz é

kezdtünk, és mostanára hova értünk el. Mennyire harmonizálódott az egész értékelési módszer, vagy milyen 

számítógépes technikákat vezettünk be azóta, melyek nemcsak az adatok, értékelések megbízhatóságát és 

színvonalát növelték, hanem  a mi javunkat, könnyebbségünket is  szolgálják. Ha az ember megtanulja és tudja  

alkalmazni őket  , akkor rengeteg időt spórol meg a régi módszerrel történő grafikonkészítés és egyéb 

kimutatásokhoz hasonlítva. 

CM: Mindenesetre azt tudjuk, hogy te nem takarítasz meg időt, hanem annyival többet dolgozol. Az életminőség 

szempontjából nem jó, ha az ember éjjel

természetes számukra, hogy úgy álljanak a munkához, mint 

7 

Utána haladtál felfelé a ranglétrán, ugye? 

Ha a ranglétrán nem is annyira, de az olajos növények 

területén nagyon sokat tanultam: fejlődtem fajtaismeretekben, 

agrotechnikai ismeretekben ugyanúgy, mint módszertani vagy 

kelési módszerekben, ami nekem, 

szakembernek nagyon fontos volt. Kezdetektől élveztem és 

nagyra tartottam a Partnereinkkel kialakított szakmai 

kapcsolatokat, és Tőlük, azaz a gyakorlati Életből is sokat 

ben jött a egy stratégiai váltás, 

amikortól már nem lehetett valaki csak egy speciális területnek 

a tudora, hanem mindenhez érteni kellett. Időközben folyamatosan felépült a hazai fejlesztési csapat

időszakos „vendégmunkásokkal”, akiket a későbbiekben véglegesítettek - s én lettem a „TD 

növényünk, a kukorica csak a legutóbbi három évben jött nekem újra képbe, - igaz, a korábbi munkahelyemen, még 

hoz jöttem, legfőképp a kukoricával foglalkoztam! - de az olajos növény fejlesztés

kihagyást nem volt könnyű behoznom, hisz éppen a kukorica portfoliójában ment végbe a legnagyobb változás és 

fejlesztés!  Most, három év után érzem úgy, hogy kukoricában is ugyanolyan tájékozott vagyok, mint az olajos 

olom, az sem volt szokatlan, hogy az egyedül folytatott munka után egy csapatot kellett irányítanod.

Szokatlan nem volt, de könnyű sem. Először csak a magyar csapatot, aztán a szlovákiai termék fejlesztőt kellett 

fejlesztő kolléga is az én csapatomhoz tartozott. Mellette a Szerbiában és 

Horvátországban folyó fejlesztési munkát is irányítani kellett, elsősorban a regisztrációs tevékenységet és a kísérleti 

hálózat, valamint a kísérleti módszerek kialakítását. Mindezek mellett sokat segítettük/segítjük a kialakuló és 

Európai fejlesztési csoportok munkáját, már csak azért is, mert Magyarország az egyik legnagyobb 

múlttal és legjobb eredményekkel bíró Monsanto-s ország Európában, ahol sok-sok termesztési és

és tapasztalat halmozódott fel az elmúlt években.  Miért ne osztanánk meg az új országok új csapataival azt a tudást, 

amit mi már hosszú évek során megszereztünk?! 

Azt látom, hogy a kollégák szeretnek veled dolgozni. Mi a titok? Mi szükséges a jó munkahelyi légkörhöz?

Szeretném azt hinni, hogy a többség szeret velem együtt dolgozni, de az sem lep meg, ha vannak néhányan, 

akik nem. Szeretnek azok, akik akarnak és tudnak dolgozni,- szerencsére ők vannak többségben! 

vagyok népszerű azok körében, akik nem eléggé elkötelezettek a küldetésünkkel és a cégünkkel szemben.  Én mindig, 

mindent a lehető legjobban szeretnék csinálni. Soha nem számít az, hogy mikor van vége a munkaidőnek, az alapelv, 

llett készülnie. Lehet, hogy nekem már azért is könnyebb, mert nagyok a gyerekeim, nem kell 

a családdal annyit törődni, mint amennyit egy fiatal embernek kell.  Tudni kell, hogy elég kemény a munka a TD

(technológiai fejlesztés), szinte soha sincs szünet:  itt  amikor a repceszezonnak  vége, akkor beleestünk a napraforgó 

közepébe vagy most már „csak” a kukoricába.  Ahogy fejlődik a cég, egyre magasabb a színvonal, és egyre nagyobbak 

az elvárások.  Én magam is jól látom és érzékelem, hogy az elmúlt tíz évben mi minden változott, mi volt, amikor 

mostanára hova értünk el. Mennyire harmonizálódott az egész értékelési módszer, vagy milyen 

számítógépes technikákat vezettünk be azóta, melyek nemcsak az adatok, értékelések megbízhatóságát és 

nalát növelték, hanem  a mi javunkat, könnyebbségünket is  szolgálják. Ha az ember megtanulja és tudja  

alkalmazni őket  , akkor rengeteg időt spórol meg a régi módszerrel történő grafikonkészítés és egyéb 

djuk, hogy te nem takarítasz meg időt, hanem annyival többet dolgozol. Az életminőség 

szempontjából nem jó, ha az ember éjjel-nappal elérhető és dolgozik. Ugyanezt megköveteled a kollégáktól is vagy 

természetes számukra, hogy úgy álljanak a munkához, mint te? 

a tudora, hanem mindenhez érteni kellett. Időközben folyamatosan felépült a hazai fejlesztési csapat- először csak 

s én lettem a „TD –team” vezetője.  Fő 

igaz, a korábbi munkahelyemen, még 

de az olajos növény fejlesztési project alatti 

kihagyást nem volt könnyű behoznom, hisz éppen a kukorica portfoliójában ment végbe a legnagyobb változás és 

fejlesztés!  Most, három év után érzem úgy, hogy kukoricában is ugyanolyan tájékozott vagyok, mint az olajos 

olom, az sem volt szokatlan, hogy az egyedül folytatott munka után egy csapatot kellett irányítanod. 

Szokatlan nem volt, de könnyű sem. Először csak a magyar csapatot, aztán a szlovákiai termék fejlesztőt kellett 

fejlesztő kolléga is az én csapatomhoz tartozott. Mellette a Szerbiában és 

Horvátországban folyó fejlesztési munkát is irányítani kellett, elsősorban a regisztrációs tevékenységet és a kísérleti 

ek mellett sokat segítettük/segítjük a kialakuló és 

Európai fejlesztési csoportok munkáját, már csak azért is, mert Magyarország az egyik legnagyobb 

sok termesztési és fejlesztési ismeret 

és tapasztalat halmozódott fel az elmúlt években.  Miért ne osztanánk meg az új országok új csapataival azt a tudást, 

szükséges a jó munkahelyi légkörhöz? 

Szeretném azt hinni, hogy a többség szeret velem együtt dolgozni, de az sem lep meg, ha vannak néhányan, 

szerencsére ők vannak többségben! – és biztosan nem 

vagyok népszerű azok körében, akik nem eléggé elkötelezettek a küldetésünkkel és a cégünkkel szemben.  Én mindig, 

mindent a lehető legjobban szeretnék csinálni. Soha nem számít az, hogy mikor van vége a munkaidőnek, az alapelv, 

llett készülnie. Lehet, hogy nekem már azért is könnyebb, mert nagyok a gyerekeim, nem kell 

a családdal annyit törődni, mint amennyit egy fiatal embernek kell.  Tudni kell, hogy elég kemény a munka a TD-ben 

et:  itt  amikor a repceszezonnak  vége, akkor beleestünk a napraforgó 

közepébe vagy most már „csak” a kukoricába.  Ahogy fejlődik a cég, egyre magasabb a színvonal, és egyre nagyobbak 

vben mi minden változott, mi volt, amikor 

mostanára hova értünk el. Mennyire harmonizálódott az egész értékelési módszer, vagy milyen 

számítógépes technikákat vezettünk be azóta, melyek nemcsak az adatok, értékelések megbízhatóságát és 

nalát növelték, hanem  a mi javunkat, könnyebbségünket is  szolgálják. Ha az ember megtanulja és tudja  

alkalmazni őket  , akkor rengeteg időt spórol meg a régi módszerrel történő grafikonkészítés és egyéb 

djuk, hogy te nem takarítasz meg időt, hanem annyival többet dolgozol. Az életminőség 

nappal elérhető és dolgozik. Ugyanezt megköveteled a kollégáktól is vagy 
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Böbe:  Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valahol a szívem mélyén úgy érzem, hogy ha van egy feladat, és 

elköteleztük magunkat egy cégnél, akkor ott nincs mese, ott végig kell vinni a feladatot bármilyen áron, akkor is ha 

hétvége van, akkor is ha ünnepnap  van.  Nekem ez az elvem, és nagyon nehezemre esik tudomásul venni, ha valaki 

ezt nem ugyan így érzi. Ugyanakkor be kell látnom, hogy fiatalabb munkatársaimnak sok egyéb fontos dolguk is van: 

családalapítás, házépítés, gyereknevelés, ami ugyanolyan fontos az életünkben, mint a munka.  Emiatt igyekszem 

magamat és az elvárásaimat mindig úgy „ regulázni”, hogy ezekre is figyeljek, és támogassam őket az Élet egyéb 

területein is….de, bevallom őszintén, hogy egy ilyen cégnél, mint a miénk: a világ első számú mezőgazdasági 

Vállalatánál, ahol állandó készenlétben és állandó változási készségben kell élnünk, és akiknek annyi versenytársa 

van, hogy nem lehetünk soha megelégedett nyugalomban, nagyon nehéz betartani a munka és a pihenés 

egyensúlyát.  Én úgy gondolom, hogy itt a Monsanto-nál többen vagyunk olyanok, akik úgy érzik, hogy ha valaki  

elkötelezte magát egy közösséghez(Vállalathoz),  akkor  a célok megvalósításához  mindenáron hozzá kell járulnia, 

akkor is, ha az többletmunkával jár, vagy valamiről le kell mondani, vagy többet kell dolgoznia. De természetesen ez 

nem várható el automatikusan mindenkitől. Az elkötelezettségi érzés mélysége meghatározó, és valaki vagy ilyen, 

vagy nem. A hozzáállás változik a különböző életciklusokban is. Mindenesetre a pozitív visszajelzések, a dicséret, az 

elismerés segíti a hajlam kialakulását…. 

CM: Gondolod, hogy valódi közösség vesz körül, vagy csak érdek-közösség, amit a célok, a számok tartanak össze? 

Böbe: Őszintén úgy érzem, hogy az utóbbi években kialakult itt egy jó kis közösség. 

CM: Ha szeretnek a kollégáid, akkor hamarabb kialakulhat… 

Böbe: Én úgy gondolom, hogy az enyémek is biztos ágálnak néha, 

hogy „megint mit akar ez a Böbe”, de a szívük mélyén értik és tudják, 

hogy a feladatot el kell végezni, mert értelme és célja van.  És közben 

érezniük és tudniuk is kell, hogy harcolok is értük, és ha jól csinálják a 

dolgukat, akkor soha nem marad el a jó szó és a dicséret. Sose voltam 

agresszív és sosem követelek, hanem kérek. Aki ismer, tudja, hogy 

őszinte vagyok, így elkerülhetetlen, hogy szóvá tegyem, ha valami 

nem tetszik. De kizárólag építő kritikát alkalmazok, és figyelek arra, 

hogy soha ne bántsak meg senkit se emberi, se munkatársi 

mivoltában. Azt gondolom, hogy egy munkacsapat olyan, mint egy 

család, ahol az őszinteség, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, 

és egymás támogatása a lehető legjobb alapelvek ahhoz, hogy a 

„csapat” jól működjön.  

CM: Határozott értékrendszered van. Segített-e ennek kialakításában a Monsanto által javasolt értékrendszer, amely 

olyan elemeket tartalmaz, mint például a bátorság, kezdeményező képesség, eredmény központúság és így tovább? 

Böbe: Én azt gondolom, hogy ha valaki hittel csinálja azt, amit csinál, akkor ezek jönnek maguktól. Én ezekre 

különösebben sose figyeltem, mert akár a partnerekkel való kapcsolataimban, akár a munkatársaimmal való 

kapcsolataimban ezek automatikusan kialakultak. Természetesen örülök, hogy ezen alapelvek fontossága és 

jelentősége visszaigazolódik a mi gyakorlatunkban is. 

CM: Akkor alakul ki automatikusan, ha eleve benned van természetesen is, és nem a bögréről olvasva tanulod be és 

úgy próbálod alkalmazni. 

Böbe: Igen, akkor, ha hiszel benne. Ha valaki magáénak érzi a céget, és szereti a munkáját, akkor erre nem kell külön 

figyelni. Jön magától. 
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CM: Végezetül mit tanácsolnál azoknak a fiatal kollégáknak, akik szeretik a szakmájukat és szeretnének érvényesülni 

benne? 

Böbe: Válaszul hadd hozzam a saját példámat. Ahhoz, hogy megálljam a helyem, mindig valami újat el kellett 

sajátítanom. Soha, semmit nem tudtam rutinból csinálni. Két egymást követő évben sem volt semmi ugyanolyan, 

mert vagy bejött egy új program vagy egy új témába kezdtünk, tehát mindig volt benne valami új, ami nem engedte 

azt, hogy elüljek szépen a kis babérjaimon, mindig tanulni kellett.  A fiatalok csak úgy tudnak előbbre jutni és 

minőségben egy magasabb szintet elérni, hogy ha hajlandók a felkínált lehetőségekkel élni, ha nem megijednek az 

újtól, hanem nyitottak rá. Így visszatekintve nagyon hálás vagyok a Cégnek, mert rengeteget és folyamatosan 

tanulhattam vezetőimtől, munkatársaimtó , a kidolgozott és bevezetett új módszerekből, ami felölelte a szakmai, a 

szervezési és etikai területeket is. Azt üzenem a Fiatal Kollégáknak, hogy legyenek nyitottak, legyenek bátrak és 

kezdeményezők! Akarják megmutatni magukat, akarjanak újat tanulni, jobban, szervezettebben, harmonizáltabban 

dolgozni. Mindezt a mi cégünk kínálja, csak élni kell a lehetőségekkel. 

Czepó Mihály 

  

 

 

Aki már döntött… 

Interjú Gellai Istvánnal 

 

- Kedves Pista! Kérlek oszd meg velünk, hogy milyen tapasztalatot szereztél eddig a DEKALB hibridekkel?  

- A Békés megyei Gyomaendrődön gazdálkodom, évjárattól függően 50-100 ha között mozog a kukorica területem, 

melyen kizárólag Dekalb hibridet termesztek. 

Az elmúlt években a DK 471 a DK 440 és a DKC 4860-as hibridekkel  dolgoztam. Meg kell mondjam elégedett voltam 

a teljesítményükkel. 

- Miért gondoltad, úgy hogy váltasz egy új generációs DEKALB hibridre 2011-ben? 

- Úgy alakult az idén a vetésforgóm, hogy egy jobb minőségű, vízállásoktól mentes területen lesz a kukoricám, ahová 

mindenképpen a legjobb hibridet akarom vetni. Körbekérdeztem a környékbelieket, majd  

végül a szaktanácsadót,  egybehangzóan a DKC 4590-t javasolták. Mind terméspotenciálban, mind vízleadó 

képességben meggyőző eredményeket produkált. S ami a legfontosabb, biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem, 

hogy kihasználom a legújabb fejlesztésű anyagokban rejlő többletet, mégha nem is ez a legolcsóbb megoldás. Viszont 

tudom, hogy csak ott várhatok eredményt, amibe be is fektetek! 

 

Csomós István 
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Árutőzsdei információk 

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE – ÁRU szekció  

Határidős napi statisztika – elszámoló árak (Ft/tonna)  

  

 

  

 


