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A DLG (Deutsche Landwirtschafts
geselschaft) és a Kleffmann Group Piac
fejlesztési Kutatóintézete minden évben 
megkérdezi a német gazdákat és gazda
ságvezetőket az általuk legjobbnak minő
sített mezőgazdasági inputokat gyártó és 
forgalmazó cégekről, a pénzügyi és biz
tosítási szolgáltatókról, illetve a velük kap
 csolatban álló termény és termékkereske
dőkről, valamint a mezőgazdasági meg
újuló energiatermeléshez berendezéseket 
és technológiákat szállító cégekről. A kér
déseket tartalmazó DLGPanel tartalmaz
za a különböző gyártókkal, márkákkal, 
szolgáltatókkal kapcsolatos ismertség, 
elégedettség, az innovációskészség, mar
keting és piaci megjelenés, az elérhetőség, 
valamint a kommunikációs kész ség gel 
kapcsolatos véleményeket. A különbö ző 
kérdéscsoportok esetén eltérő pontszámo
kat lehet kiosztani és 50es vagy 100as 
skálán elhelyezni. A megkérdezettek pont
jainak összesítése és átlagolása alapján 
alakul ki a végleges sorrend az elért átlag
számokkal, amelyek közül az első tíz he
lyezett kap publicitást. Ugyanis a pontot 
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A német mezőgazdaság legpreferáltabb 
beszállítói és szolgáltatói

kapott cégek és vállalkozások száma en
nél sokkal több, akár a 30at is meghalad
hatja. A mezőgazdasági gépgyártók kö
zül az összesített pontszámok alapján 
2014ben is a Fendt végzett az élen, im
már tizenötödik alkalommal, valamivel 
több, mint 60 ponttal. A Claas végzett a 
második helyen, megelőzve a harmadik 
helyezett John Deeret. A negyedik Ama
zone és az ötödik Lemken között néhány 
tizedpont döntötte el a helyezési sorren
det. A hatodik Horschsal bezárólag hazai 
cégek (ide számítva a John Deeret is, 
amelynek több gyára is üzemel az ország
ban) kerültek a lista első felébe, amelyek 
40 és 60 pont közötti megerősítéseket kap
tak. A lista második felében jutott hely a 
New Hollandnak, a DeutzFahrnak, a 
Case IHnak és Kuhnnak, amelyek piaci 
pozíciói ugyancsak erősek Németország
ban. Közel került a top 10hez a Rauch és 
a Pöttinger is. Az állattartási gépeket és 
technológiai berendezéseket gyártók 
közül egymáshoz közeli pontszámokkal 
lett dobogós helyezett a három szarvas
mar ha tartási és takarmányozási, valamint 

fejéstechnikában élenjáró márka, a GEA 
Farm Technologies, a Delaval és a Lely. 
Azokat két, a sertéstartás gépesítésében 
hírnevet szerzett cég, a Big Dutch mann 
és a WEDA követi. A lista második felé
ben ugyancsak felváltva találhatók a tej
termelésben és a sertéstartásban érdekelt 
gép és technológiai szállítók. A tízes lis
tából éppen csak kiszorult a Marmix, a 
Zimmermann Stalltechnik és a Roxel. 
A takarmánygyártók és az egyéb input-
anyag-beszállítók listájának dobogós 
helyeit tradicionálisan a Schaumann, a 
Bayer Animal Health és az Agravis fog
lalja el egymáshoz közeli pontszámokkal. 
A lista többi helyein is premix és takar
mánygyártók, valamint állategészség
ügyi, illetve gyógyászati anyagokat elő
állító és forgalmazó cégek foglalnak he
lyet, amelyek termékei jelentős mértékben 
befolyásolják a minőségi állatitermékelő
állítást. A növénytermeléshez vetőma-
gokat és kemikáliákat előállító, illetve 
forgalmazók csoportjának dobogósai, 
a Bayer Grop Science és a BASF növény
védő szereket gyártó cégek, valamint a 
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Sorrend Márka / gyártó / cég Pontszám
Gépgyártók

1. Fendt 60,6
2. Claas 56,2
3. John Deere 51,3
4. Amazone 49,9
5. Lemken 49,3
6. Horsch 40,7
7. New Holland 39,1
8. Deutz-Fahr 38,4
9. Case IH 37,1

10. Kuhn 37,0

Állattartási technológiák
1. GEA Farm 44,2
2. DeLaval 43,5
3. Lely 40,8
4. Big Dutchman 39,9
5. WEDA 32,9
6. Lemmer-Fullwood 32,5
7. Meyer-Lahne 30,4
8. BouMatic 29,4
9. Schauer 29,4

10. Urban 29,2

Megújuló energiaforrásokat hasznosító 
berendezések

1. SMA Solar 38,6
2. Enercon 36,4
3. MT-Energie 34,2
4. Schnell Motoren 33,1
5. Viessmann 32,6
6. SolarWorld 32,2
7. AgriKomp 32,1
8. Schmack 31,0
9. PlanET 30,0

10. 2G 28,4

Takarmány és inputanyag
1. Shaumann 43,4
2. Bayer Animal 43,3
3. Agravis 42,6
4. Bochringer Ingelhein 42,4
5. Josera 40,2
6. Begophor 38,9
7. Deuka/Club 36,9
8. MS Schippers 36,8
9. BayWa 36,1

10. Zoetis Pfizer Tiergesund 35,5

Sorrend Márka / gyártó / cég Pontszám
Kemikáliák és vetőmagok

1. Bayer Crop 71,7
2. BASF 69,3
3. Syngenta 60,3
4. KWS Saat 58,4
5. Saaten-Unio 48,5
6. DuPont-Pioneer 45,0
7. DSV-Deutsche Saatvered. 41,3
8. K+S 41,0
9. Dow Agro Sciences 39,6

10. Rappol-Ring 38,5

Kereskedők és szolgáltatók
1. Agravis 54,6
2. Maschinenringe 53,9
3. Privater Landhandel 47,4
4. BayWa 46,4
5. ZG Raiffeisen 32,8
6. RWZ Rhein-Main 30,3
7. Getreide AG 28,4
8. HaGe Nord 27,6
9. RWZ Kurhessen-Thüringen 27,0

10. Landhandel Weiterer 27,0

Bankok és biztosítók

1. Volksbank/ 
Raiffeisenbank 69,2

2. Sparkassen 59,2
3. R+V Versiherung 49,2

4. Vereinigte 
Hagelversicherung 45,9

5. Reutenbank 44,8
6. Allianz 43,9
7. Deutsche Bank 36,7
8. LVM Versicherung 36,4
9. Commerzbank 33,3

10. Provinzial Versicherung 32,8

A mezőgazdaság legjobb beszállítói és szolgáltatói Németországban 2014-ben
(DLG Imagebarométer márkaindex-mutatói)

Syngeta döntően vetőmagos cég. Azokat 
két vetőmagnemesítő, a KWS Saat és a 
Saaten Unio követi, ez utóbbi pontszám
ban már jelentősen lemaradva az élenjá
róktól. Ebből a tízes listából a Milkivit, a 
Sano és a Raiffeisen Kraftfutter maradt ki 
a 35 pont alatti pontszámai miatt. A me-

zőgazdasági termelésben is fontos sze-
repet játszanak a bankok és biztosító 
intézetek. Ezek preferenciái és elégedett
ségi indexei sokat mondanak a gazdák 
számára. Ebben a szolgáltatói csoportban 
a legnagyobbak a különbségek a vezető és 
a tízes lista végén található intézmények 
között. A legpozitívabb megítélésben a 
német gazdák a Volksbanken/Raiffei sen
banken pénzintézeti csoportosulást ré sze
sítették a Top 10es lista élén. A má sodik 
helyezett tíz ponttal lemaradva a Spar kas
sen bank lett. Mindhárom bank Német
országban a vidék bankjait reprezentálja, 
nem véletlen, hogy ezek állnak legköze
lebb a gazdákhoz és a mezőgazdasághoz. 

A legjobbaknak minősített biz tosítóintézet 
a harmadik helyezett R+V lett 2014ben. 
A további hat helyen a tízes listában 33 
bank, illetve biztosítótársaság osztozott 
még. A termény- és termékfel vá sár lás-
sal foglalkozók, valamint a szol gáltatók 
csoportjában az Agravis végzett a Top 
10es lista élén, megelőzve a Gép kö röket 
(Maschi nenringe) és Priva ter Land handel 
kereskedőtársaságot. A listában meglepe
tés a Bay Wa negyedik helye és a RWZ 
sze replése, hisz mindkét társaság régóta 
a legszervezettebb felvásárlói és szolgál
tatói hálózattal rendelkezik az országban. 
A megújuló energiatermelő berendezé-
seket gyártók és szállítók csoportjában 
a SMA Solar napeleminvertereket (áram
átalakítókat) és szabályozókat gyártó cég 
végzett az élen, megelőzve az Enercon 
szélturbinákat és az MTEnergie biogáz
üzemeket gyártó vállalkozásokat. A do
bogós helyezettek egyben reprezentálják 
a mezőgazdaság által leginkább preferált 
három megújulóenergiafajtát is. A negye
dik helyezett Schnell Motoren a bio gáz
mo  torok fejlesztésében vívott ki magának 
elismerést. A Viessmann Werke a bio masz
sza tüzelés és napenergiahasznosító be
rendezések nagy gyártója. A nyolcadik 
helyezett Agrikomp és az utána követke
ző Schmack biogáztechnológiák szállító
jaként szerzett elismeréseket. A Top 10be 
nem fért be a Vestas szélturbinagyártó és 
az IBC Solar, a Novatec Solar, valamint 
a Schüco napelemgyártó.

Dr. Hajdú József
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