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Tisztelt Partnerünk!

A Limagrain a világ 4. legnagyobb vetőmagvállalata, mely 
meghatározó szereplő a legnagyobb területen termesz-
tett szántóföldi növény kultúrákban. Az LG márka, az 
egyik vezetője Európa repce, árpa, búza vetőmag piacá-
nak, valamint jelentős piaci pozícióval rendelkezik a sze-
mes- és silókukorica, illetve napraforgó vetésterületen.

A magyarországi leányvállalat tavaly múlt 20 éve, hogy a 
hazai piacon dolgozik.
Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt két évtizedben 
több ezer termelő használta és használja vetőmagjainkat. 
Közülük sokan a kezdetektől napjainkig.
Szerteágazó tevékenységünk és a piaci igények folyama-
tosan újabb kihívások elé állítanak bennünket.
Ezért az elmúlt, illetve az idei évben számos változtatást, 
fejlesztést hajtottunk és hajtunk végre annak érdekében, 
hogy hatékonyabban működjünk, jobb termékeket és 
szolgáltatásokat kínáljunk a magyar agráriumnak, első-
sorban az LG márkát választó termelőknek.
Célunk az volt, hogy a szükségszerű változás előre mutató 
fejlődés legyen.

• Az LG vetőmag márkát egy vezető piaci 
szereplőtől elvárt minőségű és teljesít-
ményű termékkörrel kezdtük el feltöl-
teni.

• Ezen új hibrideket a “Friss Fuvallat” 
márkajelzés alatt találhatták meg már a 
tavalyi szezonban is.

• Jelenleg 4 kukorica-, 1 napraforgó- és   
1 repcehibrid szerepel prémium ajánla-
tunkban.

• Hiszünk a személyes kapcsolatok fon-
tosságában, ezért bővítjük értékesítési 
képviselő csapatunkat.

• Új kollégákkal erősítettük meg a ter-
mékfejlesztést, a pénzügyi és az ügyfél-
szolgálati részleget.

• Fióktelepből önálló céggé alakulunk át 
Limagrain Hungária Kft. néven 2021. 
december elsejével.

• Ezzel együtt egy feszesebb, pontosabb 
ügyviteli rendszert vezetünk be.

KÖSZÖNTŐ GONDOLJON ERRE IS, MIELŐTT A ZSÁKOT KIBONTJA!

A Limagrain Europe piaci pozíciója az egyes 
szántóföldi kultúrákban

Forrás: Limagrain Europe piaci becslés az értékesített mennyiségek 
alapján, 2019/2020.

Az első néhány lépéssel sikerült megnövelnünk az ér-
tékesített vetőmag mennyiségét, ezzel javítani tudtuk 
magyarországi piaci pozícióinkat. Emellett erőforrásaink 
hatékonyabb felhasználásával a tevékenységünk megté-
rülési mutatói is kedvezőbben alakulnak.

Közel 30 éve dolgozom az agráriumban, különböző di-
víziókban hazai és nemzetközi színtéren. Ez a tapaszta-
lat úgy érzem kialakított egy érzést azzal kapcsolatban, 
hogy mit tud nyújtani egy globális hátterű márka és azt 
támogató rátermett, elkötelezett helyi csapat.

Ambíciónk, hogy néhány éven belül az LG hibridek és 
fajták a magyar piac legerősebb, legjobban megbecsült, 
legkeresettebb vetőmagjai közé kerüljenek. 
A Limagrain Hungária Kft. pedig a legmegbízhatóbb, 
legszavahihetőbb, partnereit a legrugalmasabb módon 
kiszolgáló vetőmagpiaci szereplővé váljon.

Csengődi Péter
cégvezető

A mezőgazdasági termelés egyik alappillére a termesz-
tett fajta, amely a genetikai innovációk felhasználásával 
biztosítja a klimatikus és a termőhelyi viszonyokhoz, il-
letve a fogyasztói igényekhez történő alkalmazkodást.

A Limagrain csoport tevékenységének alapja a genetikai 
innováció. Európa-szerte a 27 nemesítő állomásunkon 
és kutató laboratóriumainkban 500 kollégánk foglal-
kozik kutatással és fejlesztéssel az elérhető legmoder-
nebb technológiák alkalmazásával.

 

A növénynemesítőknek évekre előre meg kell becsülni-
ük a várható piaci igényeket és a termelési kockázatokat 
jelentő tényezőket, ugyanis egy új fajta vagy hibrid elő-
állítása 10-15 évet is igénybe vehet. A sikerhez évente 
több ezer parcella elvetése, sok keresztezés és szelekci-
ós munka, az utódok tesztelése, hatalmas mennyiségű 
adat feldolgozása, és persze némi szerencse is szükséges.

tudta?
A Limagrain közép-korai és közép-késői kukorica 
nemesítési programjait a zsombói nemesítő állo-
másunk magyar kollégái vezetik.
Irányításukkal tavaly új kukorica nemesítési prog-
ram indult a régióban, célzottan a közép-kelet-eu-
rópai  piacokra.

tudta?
A Közép - és Kelet-Európában növekvő igények 
kielégítése érdekében a Limagrain az idén tovább 
növelte a magyarországi vetőmagelőállítás volu-
menét.

Ezért a növénynemesítés hosszú távú befektetés, ami-
nek pénzügyi hátterét a Limagrain úgy biztosítja, hogy 
a vállalat éves vetőmag-forgalmának mintegy 17%-át 
a kutatásba fekteti.

Annak érdekében, hogy a vetőmag biztosan hordozza 
a hibridben rejlő nemesítői innovációt a vetőmag elő-
állítás szigorúan szabályozott és ellenőrzött körülmé-
nyek között, nagy odafigyeléssel történik. Ehhez komoly 
szakmai felkészültség és speciális termesztéstechnoló-
giai háttér szükséges.

 

Európa 9 országában több ezer hektáron állítjuk elő a 
különböző LG hibridek vetőmagjait.

A szántóföldön és a feldolgozó üzemekben is meg kell 
felelni az európai és nemzeti szabványok előírásainak. 
Saját vetőmag-üzemeink és szolgáltató partnereink 
évente több millió zsák vetőmagot csomagolnak Eu-
rópában. Modern géppark és folyamat irányítási rend-
szerek segítik a munkát. A kiváló minőség biztosítása 
érdekében a Limagrain vetőmag előállítással és feldol-
gozással foglalkozó szakemberei szoros együttműködés-
ben dolgoznak az előállító partnerekkel és az ellenőr-
zést végző szervezetekkel. 

Az elkészült vetőmagot a Limagrain logisztikai csoportja 
juttatja el a termelőkhöz. Összegyűjtik az értékesítési 
hálózatok igényeit több, mint 30 országból. Folyamato-
san egyeztetve a mennyiségi, minőségi és időbeni elvá-
rásokat.

Európa 20 országában több, mint 1600 kollégával 
együtt azon dolgozunk, hogy vetőmagjainkkal hoz-
zájáruljunk a szántóföldön folyó értékteremtéshez.


