Együttműködési megállapodást kötött a Syngenta Magyarország Kft. és a Tej Terméktanács
A Syngenta Magyarország Kft. (Syngenta) ügyvezető igazgatója, Matthew Pickard és Mélykuti Tibor,
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (Terméktanács) Elnöke a Syngenta kiemelt pártoló
tagságáról szóló együttműködési megállapodást írt alá Budapesten, 2017. november 29-én. A Syngenta
ezzel a Tej Terméktanács negyedik kiemelt pártoló tagjává vált.
A Syngenta a világ egyik vezető agrárvállalata, amely – többek között – magas hozamokat biztosító
vetőmagokkal látja el a gazdálkodókat világszerte. A Syngenta hazánkban piacvezető a növényvédő
szerek forgalmazásában és meghatározó szerepet tölt be a vetőmagok előállítása, értékesítése területén,
vezető szerepet játszik szántóföldi vetőmagok nemesítésében, előállításában és forgalmazásában. A
Syngenta nemesít, szántóföldi kísérleteket végez, vetőmagot állít elő és dolgoz fel, valamint kereskedik
immár közel két évtizede.
A Terméktanács létrejötte, működése és a rajta keresztül megvalósuló ágazati önszabályozó
tevékenység megkönnyítheti a magyarországi ágazati érdekegyeztetést, valamint nagyban elősegíti a
kormányzat szakmai és jogalkotási tevékenységét. A szakmaközi szervezetünk fóruma az ágazati
érdekegyeztetésnek, közelebb hozza egymáshoz a termelőket, a feldolgozókat és a kereskedőket. A Tej
Terméktanács 1992-ben alakult, 2013 óta pedig az agrárügyekért felelős miniszter által elismert,
reprezentatív szakmaközi szervezetként fejti ki tevékenységét.
Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy az elmúlt évek időjárásának hektikussága nagy hatást gyakorol
a mezőgazdasági termelésre és jelentősen befolyásolja a termesztett haszonnövényeink
jövedelmezőségét. Ez a változás az átlaghőmérséklet emelkedésén túl az időjárási szélsőségek
gyakoriságában mutatkozik meg, amely minden prognózis alapján tovább fokozódik majd a jövőben. A
kukorica (és a silókukorica) az időjárás változékonyságának kitett, biológiailag is nagy vízigényű
növényünk, ezért az egyre gyakoribbá váló aszályos években fellépő vízhiány érzékenyen érinti a hazai
öntözés nélküli kukoricatermesztést. Annak érdekében, hogy a kukorica a megváltozott körülmények
ellenére is gazdaságosan legyen termeszthető, szemléletváltásra és komplex megoldásokra van szükség.
Mivel Magyarországon a tehéntej önköltségének 45-55 százalékát a takarmányköltségek teszik ki,
rendkívül fontos és időszerű ez az együttműködés. A hazai nyerstej termelés sikeres fejlesztésének,
alkalmazkodásának normál helyzetben is fontos célja a takarmány-gazdálkodás és a takarmányozás
színvonalának emelése. A szélsőségessé váló időjárási környezet jelentősen veszélyezteti a
takarmánytermesztés biztonságát.
Az egyezményt aláíró felek vállalták, hogy különös figyelmet fordítanak az egymás által készített, vagy
felhasznált növényvédelmet, valamint vetőmag- és tejpiacot érintő kutatásokra, ismeretterjesztő
tanulmányokra és egyéb piaci változásokról készült tájékoztatókra.
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