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Gyógyszer a növénynek,
orvosság a talajnak

Az Amalgerol összetevői révén
egyaránt alkalmas a talaj és a
növény kondicionálására. Elődeink
a szerves trágya rendszeres használatával biztosították a talaj biológiai
életképességét, a talajbaktériumok
fennmaradását, a talaj szerves
anyagának szinten tartását.
Istállótrágyázás ma már alig
van, így a talaj biológiai aktivitása csökken, a talajbaktériumok elpusztulnak, a szármaradványok lassan bomlanak le és
csökken a talaj humusztartalma. A humusztartalom csökkenésével csökken a talaj vízmegtartó képessége, porossá, szerkezet nélkülivé válik, szárazságban mélyebben kiszárad, nem
tartja meg vizet, erős csapadék
esetén iszapolódik, majd
keménnyé szikkad. A talaj termőképességének megőrzése
érdekében a talajainkat is kezelni kell, hiszen ez közvetlen hatással
van a területen termesztett növények termőképességére is.
Talajkezeléskor az Amalgerol
egyedien magas növényiolaj tartalma miatt óriási határfelületen terül
szét a talajszemcséken, nagy életteret biztosítva a talajmikrobáknak.
Ezeken az olajos határfelületeken,
ahol van oxigén, nedvesség és tápanyag a talajbaktériumok szaporodásnak indulnak. Az Amalgerol
könnyen felvehető széntartalma
pedig azonnal hasznosuló tápanyagot is ad a talajbaktériumok
számára, így a talaj hasznos élő
szervezetei látványos működésbe
kezdenek, gyors szaporodásnak

indulnak. Az intenzív talajélet jól
mérhető következménye a talaj
szén-dioxid termelésének növekedése. Ennek hatására nő a talajhőmérséklet, ami a növények gyors,
egyöntetű kelését segíti. Az

Amalgerol rendszeres használatával ez a folyamat
az alsóbb talajrétegekben is megfigyelhető, így ott is javul a talajszerkezet és a tápanyagok felvehetősége. A talaj idővel visszanyeri normális vízgazdálkodó képességét.

Az Amalgerol kezelés hatására a
növények gyökerén élő mikorrhiza
mennyisége meghétszereződik! A
mikorrhizák szimbiózisban élnek a
növények gyökereivel és mintegy
azok „meghosszabbított karjai”,
sokkal messzebbről képesek a vizet
és a tápanyagokat a gyökér számára biztosítani. Az Amalgerolt
tavaszi vetésű növények esetében alkalmazhatjuk vetés előtti
talajkezeléssel, vagy vetéssel
egy menetben, vagy a már
kikelt növényekre permetezve
3 - 4 l/ha dózisban.
A növényi stresszeket okozó
tényezők (szárazság, fagy, szélverés, belvíz, stb.) bekövetkezése utáni Amalgerol kezelés mérsékeli ezen tényezők termést
csökkentő hatását. Az Amalgerol
használata következtében a
növények tápanyag felvétele
megnő, hasonlóan mint az
emberi gyógyászatban a műtét
utáni svédcsepp kúra esetében, a
növények gyorsabban heverik ki a
környezet okozta káros hatásokat.
Az Amalgerol olyan nyomelemeket
tartalmaz, amelyek a talajból már
hiányoznak és kis mennyiségben
ugyan, de nélkülözhetetlenek a
növények számára (wolfram, vanádium, szelén stb.). Megtalálhatóak
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benne olyan növényi hormonok
(auxin, giberrelin), amelyek révén a
növények erőteljes növekedéssel
vészelik át a stresszhelyzeteket és
termésük növekszik.
A fagykáros táblákon 4–5 l/ha
Amalgerolt juttassunk ki a fagy észlelésekor, illetve 7-10 nap elteltével.
Ha a fagyot előre jelezték, akkor
megelőzésként előtte is kijuttathatjuk az Amalgerolt, ez főleg gyümölcsösökben lehet „életmentő”.
Aszály esetén érdemes
Amalgerolt használni, a növények
kondíciójának javítására, hogy jobban tűrjék a vízhiányt és életben
maradjanak a következő, remélhetően megérkező csapadék lehullásáig. Az Amalgerol 3-4 l/ha dózisa
valamely olyan nitrogén tartalmú
levéltrágyával együtt kijuttatva,
ami nem perzseli a növényeket,
sokat segíthet az őszi kalászosok
termékenységének megőrzésében
aszályos körülmények között. Ezekből a nitrogén tartalmú levéltrágyákból (Azospeed, FitohormTurbo
Nitrogén, Lovospeed, stb.) 15-20
liter hektáronként, Amalgerolal
kombinációban egy erőteljes
tápanyag-kondícionáló keveréket
kapunk a szárazság okozta terméscsökkenés megelőzésére.
Jégverés esetén, mihelyt rá
tudunk menni a területre, juttassunk ki 4-5 l/ha Amalgerolt. Az
Amalgerol segít a sebek gyógyulásában is, de a további fertőzések
megelőzésére az adott kultúrában
engedélyezett gombaölő szerrel is
kombinálható.
A növényvédő szerek elsodródásából eredő károk, perzselések gyógyítására is használható az
Amalgerol.
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Az építkezés éve
a magyar agráriumban
A kormány legfőbb törekvése a
magyar vidék megőrzése, fejlesztése,
valamint a hosszú távon is életképes gazdaságok támogatása. E cél érdekében
mezőgazdaságunk modernizációja megkerülhetetlen, ezért egy versenyképesebb
és innovatívabb magyar agrárgazdaság
felépítésén dolgozunk ebben a ciklusban.
Mindehhez növelnünk kell a hazai mezőgazdasági vállalkozások versenyképességét, termelékenységét és hatékonyságát.
Idén a fejlődést támogató gazdaságpolitikára helyezzük a hangsúlyt. Ehhez
pedig elengedhetetlen a stabil finanszírozási környezet megteremtése. A fejlődést
620 milliárd forint, a Vidékfejlesztési Program keretében már megítélt beruházási
támogatás ösztönzi. El kívánjuk indítani még 2019-ben a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait segítő, teljesen új kamattámogatási programunkat.
A kitűzött cél eléréséhez természetesen rendkívül fontos, hogy a magyar vidék
gazdasága és társadalma is képes legyen a megújulásra. Mindeközben kihívást
jelent a gazdatársadalom elöregedése, amely egész Európában gondot jelent.
Látnunk kell azt is, hogy a digitalizációra épülő új világ kevesebb, de magasabban kvalifikált, képzett munkaerőt igényel. Az Agrárminisztérium munkatársai
már dolgoznak egy Generációváltás Elősegítését Célzó Szakpolitikai Programon.
Meggyőződésem, hogy termelői együttműködések nélkül lehetetlen a sikeres
piacra jutás, és a gazdálkodók érdekérvényesítése sem lehet megfelelő, az integrációban pedig a nagyobb agrárvállalatoknak is szerepük lehet. A gazdálkodói
összefogások ösztönzésében jelentős szerepet játszhat, ha azokat támogatásokkal segítjük. Éppen ezért európai uniós forrásból öt éven keresztül, több mint 11
milliárd forinttal támogatjuk a termelői csoportok létrejöttét, és ezt a következő
költségvetési ciklusban is hangsúlyosan kívánjuk ösztönözni.
Elkötelezettek vagyunk az ökológiai gazdálkodásba bevont területek növelése
és az ágazati szereplők támogatása, megerősítése mellett. Ennek érdekében a
2018. év végén meghirdetett, újabb ökológiai gazdálkodást támogató pályázat
keretösszegét a tárca megháromszorozta, így a mintegy 36 milliárd forintos keretből minden jogosult pályázó támogatáshoz juthat.
Nagy várakozással tekintek az idei évre, ugyanis a jövő növekedésének alapjait
rakjuk le. Gőzerővel folynak a beruházások, és az őszi, téli időszakban a most
épülő üzemek elkezdenek termelni. Emellett már zajlik a 2021–2027-es támogatási időszak tervezése is, amelynek eredményei meghatározóak lesznek az élelmiszeripar jövője szempontjából. Meggyőződésem, hogy 2019 az építkezés esztendeje az agráriumban és hiszem, hogy a következő évek beruházásai trendfordulót hoznak a magyar mezőgazdaságban.
Nagy István
miniszter
Agrárminisztérium
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A klímaváltozás hatására a környezeti tényezők egyre szélsőségesebb értékeket mutatnak és ezek a negatív hatások csökkentik a
termesztett növényeink termését. Gondoljunk csak a talajaink állapotára, a kései fagyokra, a hőségperiódusokra, a csapadékhiányra
vagy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esőre. Mivel ezeket a
tényezőket megszüntetni nem tudjuk, felvetődik a kérdés, hogyan
tudjuk mérsékelni ezen károsító hatások következményeit.
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Történelmi búzaszentelő Esztergomban

Üzembe helyezte 2019. április 15-én az
országos jégkármérséklő rendszert a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely
az Agrárminisztériummal közösen működteti a rendszert.
Tavaly, működésének első évében a rendszer több tízmilliárd
forintnyi kárt előzött meg, megóvva a mezőgazdaságot, a lakossági,
ipari és állami létesítményeket,
ingatlanokat és ingóságokat. A
tavalyinál korábbi üzembe állítást
az indokolta, hogy az elmúlt években több alkalommal is volt május
előtt a gazdák számára komoly
károkat okozó jégeső. Az első riasztás április 24-én volt, amikor zivatarok alakultak ki, így a jégeső elleni
védelem szükségessé tette a talajgenerátorok üzemeltetését. A
NAK-on belül működő üzemeltetési iroda az idei szezonra kiemelt feladataként tűzte ki a hálózat informatikai rendszerének fejlesztését.
A generátorok kezelése nagy
felelősség, a magyar mezőgazdaság védelmét a jégkároktól csak a

kezelőkkel együtt lehet megvalósítani. A kamara a nemzet érdekében tett szolgálatukat idén a
megbízási díjon felül szeretné
jutalmazni. A díjazáshoz több
kategóriában versenyeznek a
kezelők (Országos legjobb kezelő,
Megyei legjobb kezelő).
A legjobb generátorkezelők
kiválasztásához a riasztási időszak
alatt az alábbi feltételeknek kell
megfelelni:
– a telefonos applikáción
keresztül kapott riasztási üzenetre
mindig időben megtörténő vis�szajelzés;
– a rendszer használatához
szükséges hatóanyagfogyás,
amely megfelel a rendszer által
számítottaknak;
– hatóanyagfogyás, üzemeltetési probléma időben történő jel-

zése a JÉGER Üzemeltetési Iroda
kollégái felé;
– a kezelőhöz kitelepített talajgenerátor megfelelő karbantartása a védekezési időszak alatt;
– a kezelő, a JÉGER Üzemeltetési
Iroda kollégái részére rendelkezésre áll a telefonon előre
leegyeztetett időpontokban.

Ezeknek megfelelően az év
végén a legjobb generátorkezelőink eredményes munkáját szeretnék díjazni. Az országos legjobb
generátorkezelő 80 000 forint, a
megyei legjobb generátorkezelő
30 000 forint értékben részesül
ajándékutalványban.
n NAK

Határidők az egységes kérelemben
Fontos határidők közelednek az egységes
kérelem benyújtási időszakában a támogatást igénylő gazdálkodók számára.
Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2019. május 15. Aki
ezt a határidőt valamilyen ok
miatt nem tudja betartani, az a
2019. május 15-ei határidőt követően jogszabály szerint további
25 naptári napig benyújthatja
kérelemét, azonban a megállapított támogatási összeg – minden
támogatási jogcím tekintetében –
munkanaponként 1%-kal csök-

kentésre kerül. Mivel 2019-ben a
25. naptári nap munkaszüneti
napra esik, ezért a benyújtásra
nyitva álló jogvesztő határidő
pontosan a következő munkanap,
azaz június 11. lesz. A június 11.
napi határidőre különösen figyelni kell, mert az, hogy jogvesztő a
határidő, azt jelenti, hogy semmilyen indokkal nem nyújtható be
kérelem ezt a napot követően.

A kérelem benyújtása után,
annak módosítására néhány, a
továbbiakban külön is megemlített jogcím kivételével szankciómentes és szankciós időszak is
nyitva áll. Ennek megfelelően a
már benyújtott kérelem június 2.
napjáig szabadon módosítható,
majd június 3–11. napja között
már csak napi 1%-os szankció
terhe mellett.
A termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött
hízottbika-tartás, a termeléshez
kötött tejhasznú tehéntartás

támogatása jogcímekről
elmondhatjuk, hogy a támogatási kérelmet az egységes kérelem
felületén kell benyújtani, a
benyújtásra vonatkozóan ismertetett határidőkkel, de a kérelem
módosítása kapcsán van egy
jelentős eltérés. Ezeknél a jogcímeknél nincs lehetőség szankciómentes módosításra, azaz
május 15–június 11. között csak a
naponta számított 1%-os szankcióval módosíthatóak a már
benyújtott kérelmek.
n NAK/Dr. Utasi Krisztián

Idén először Kárpát-medencei ünneppé
bővült a hagyományos búzaszentelő, így a
történelmi Magyarország gazdái együtt kérhettek áldást az idei termésre. Az esemény
egyben megnyitójául szolgált a Magosz és a
NAK közös kezdeményezésének, a Magyarok
kenyere programjának is.
Tizenkilenc éve több évszázados
hagyományt élesztettek újra a
Magosz vezetői és tagjai, amikor Esztergom határában – a keresztény
egyházak képviselőivel együtt – kérték Isten áldását a munkájukra, a
vetéseikre, a jövendőbeli kenyérre.
Ez lett a Búzaszentelő ünnepség. Az
újjáéledt hagyomány nem kopott
meg, sőt idén már a mai határokon
kívül élő magyar gazdák is együtt
ünnepelhettek anyaországi társaikkal. Ugyanakkor a búzaszentelő a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
közreműködése révén ma már egyben felajánlás is, hiszen a Magyarok
kenyere program révén nélkülöző
gyermekek ezreihez jut el a gazdák
búza-, illetve lisztadománya. A hazai
gabona, a parajdi só, a Tisza-forrás
éltető vize és a kovász elegye a rászorultak támogatásán túl egy másik,
legalább ugyanolyan fontos ügyet is
szolgál, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását.
Ennek kapcsán Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke, az ese-

mény díszvendége úgy fogalmazott,
„a munkás hétköznapok sodrában a
Magyarok kenyere gondolat és azon
alapuló program ünneppé emelkedik a Kárpát-medencében. Ünnep,
amely lélekben is közelebb hozhatja
egymáshoz a magyarságot. A jóakarat közös munkára és együttműködésre készteti a földből élőket: segít
a találkozásban, a közösségépítésben, enyhít egy kicsit a rászorulók
gondjain”. Hozzátette, 2011-ben
önkéntesen összeadott 10 tonnából
2018-ra már 583 tonna búza lett,
amely nagyjából 80 000 gyermekhez juttatja el az összetartozás kézzelfogható – és nem utolsósorban
jóízű – üzenetét.
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke, az országgyűlés alelnöke emlékeztetett arra, hogy az
első búzaszentelés alkalmával
mondták ki, hogy küzdelmük igazi
eredménye az lesz majd, ha a Kárpát-medence magyar gazdáinak
képviselői együtt vonulhatnak a

búzatáblához. 19 év múltán jött el
az alkalom, hogy együtt ünnepelhetnek a magyar gazdák. Így lett a
gazdák kezdeményezése a Kárpát-
medence egész magyarságának
ünnepe. A Magosz, összefogva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, ez évtől átvette a Magyarok
Kenyere Alapítványt és a Magyarok
Kenyere Programot – emelte ki
Jakab István. Hozzátette: ennek
révén a két szervezet együttműködése kibővül a segítségnyújtás, az
elesettek támogatása területére is.
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a NAK
és a Magosz közös munkája nyomán a Kárpát-medencében élő gazdák megosszák egymással a tudást,
az információt, segítsék az együttműködést, hogy valamennyi
magyar ember egyre sikeresebb

legyen, hogy mindenkor legyen
magyar kenyér a Kárpát-medencei
magyar családok asztalán.
Az ünnepségen a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara képviseletében
Kis Miklós Zsolt alelnök – az agrártárca vidékfejlesztésért felelős
államtitkára – mondott köszöntőt.
Kiemelte: a búza a magyar kultúrában szimbolikus jelentőségű, mivel
minden magyar számára értelmezhető jelkép: az újjászületés, a
remény, az életerő üzenetét hordozza, amely a vetéstől aratásig teljesíti be küldetését. Elmondta: a körmeneten a megszentelt búzavetésből minden hívő kitépett egy szálat,
amelyet a férfiak a kalapjuk mellé
tűztek, a nők pedig sok helyütt
imádságos könyveikbe rejtettek. A
zöld vetés maga a megújuló élet, a
mozaikokra szabdalt Kárpát-medencében számunkra a jövő ígérete. A Magyarok kenyere program
rengeteg gazdát szólított meg a
Kárpát-medencében az elmúlt
nyolc évben, akik saját terméseiket
ajánlották fel a határon innen és
határon túl élő rászoruló gyermekeknek. E gesztussal azt üzenik: egy
a nemzet, egymás támogatásával
tudunk csak megmaradni, minden
magyar felelős minden magyarért.
A beszédeket követően, a rómaiés görögkatolikus, valamint a protestáns egyházak egy-egy papja, lelkésze liturgikus esemény keretében
áldotta meg a búzaföldet.
n -l-
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Pápai Agrárexpo: középpontban
a generációváltás és agráradózás
Jelentős érdeklődés mellett zajlott le a XXIII.
Pápai Agrárexpo. A rendezvény fókuszában
az agrárium egyik kiemelt kihívása, a generációváltás volt, amely témával a szakmai
tanácskozások és az egyéb programok is
foglalkoztak.
Ezúttal is kiváló lehetőséget biztosított a nyugat-dunántúli régió
agrárgazdasági szereplőinek bemutatkozásra, a potenciális üzletfelekkel való találkozásra és a látogatók
számára a tartalmas kikapcsolódásra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében és Pápa önkormányzatának támogatásával lezajlott XXIII. Pápai Agrárexpo.
Újdonságként a kiállítás egy világos tematika köré épült fel: felismerve az agrárium egyik jelentős kihívását, a rendezvény legtöbb programja a generációváltás kapcsán felmerülő kérdésekre fókuszált. Így ez volt
az egyik kiemelt téma a rendezvény

keretében hagyományosan megtartott – a Portfolio által szervezett –
Nyugat-magyarországi Agrárfórumnak is. Itt elhangzott, hogy az agrártárca olyan szakpolitikai programot
készít az idei év második felére,
amelyen a fiatal gazdálkodóvá válás
akadályait és azokat leküzdő megoldásokat összegzi. Egy másik szekció
ban Győrffy Balázs, a NAK elnöke az
agráradózás – kamarai javaslat szerinti – átalakításáról szólt, és mint
elmondta, a családi mezőgazdasági
vállalkozási forma részleteinek
kidolgozását jelenleg a Pénzügyminisztériummal közösen végzi a
kamara.

Ahogy ezt a szakmai tanácskozást, úgy a NAK erdőgazdálkodási
fórumát is – amelyen többek között
az erdészeti vidékfejlesztési pályázatok helyzetét és az erdőtörvény
hatásait tekintették át az előadók –
sok érdeklődő figyelte és hallgatta
végig.
A tematikának megfelelően a fiatalabb generáció számára épült ki

az ország legnagyobb agrárjátszótere, ezzel is felhíva figyelmüket az
agrárium szépségeire, illetve a
benne rejlő lehetőségekre. Mind
emellett gépbemutatók, illetve a
Veszprém megyei vadásznap kínált
kikapcsolódást az expo vendégei
számára. A XXIII. Pápai Agrárexpót a
három nap során több mint tízezer
látogató kereste fel. 
n NAK

Májusban újra Szántóföldi Napok!
Idén is megrendezi az ország legnagyobb
szántóföldi kiállítását a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági
Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével.
Az eseményre ingyenes a belépés.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara nagyszabású rendezvényére 2019. május 23–24-én kerül
sor Mezőfalván. A III. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-n a
mozgógépes szántóföldi bemutató, a növénytermesztési technológiák és fajtabemutatók, a termesztéstechnológiai újdonságok, valamint a precíziós gazdálkodás szerepe és eszközei lesznek a középpontban.
A rendezvény mindkét napján
bemutatják majd a legújabb neme-

sítési és kutatási eredményeket a
gyakorlatban, a nagy és biztonságos termést ígérő fajtákat, hibrideket is, továbbá a munkaeszközöket,
gépeket, gépkapcsolatokat hétköznapi, szántóföldi körülmények
között. Ennyiféle gép és technológia gyakorlat közbeni megismerésére, kipróbálására csak itt lesz
lehetőség.
A szakmai érdeklődők a rendezvényen első kézből kaphatják meg
a naprakész és releváns válaszokat
az agrárium legaktuálisabb kérdé-

seire. Ezek biztosítják az agrárium
szereplőinek azokat az információkat, amelyek által sikeresebben
gazdálkodhatnak, gyarapodhatnak,
ezáltal is erősítve a magyar vidéket.

Az erdészetek felé is nyitnak
Idén az erdészetek felé is nyit a rendezvény, hiszen érdemeivel és problémáival együtt az erdészeti ágazat is az agrárium része – ez a téma pedig
bőven tartogat hasznos információt a mezőgazdálkodók és az erdőgazdálkodók részére egyaránt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra törekszik, hogy a nagy agrárrendezvényein egyre szélesebb körben megjelenjenek az erdőgazdálkodás aktuális eredményei és kihívásai is. A kamara a
kiállításon megjelenő földtulajdonosok és mezőgazdálkodók részére be
szeretné mutatni, hogy az erdőtelepítések, a fásítások és a fás szárú ültetvények hogyan járulhatnak hozzá a termőföldek racionális hasznosításához. A köztestület a szakmai kiállítással és előadásokkal hozzá szeretne
járulni az elmúlt időszakban kissé háttérbe szorult ágazati ismeretterjesztéshez, elsősorban az erdőgazdálkodók, valamint az erdészeti szaktanácsadók és szakirányítók szakmai ismereteinek bővítéséhez.
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Lehetővé vált
az aszály elleni
rendkívüli
öntözési célú
vízhasználat
A kormány vízjogi engedély
nélkül, bejelentés alapján,
korlátozott ideig (legfeljebb
egy hónapig) rendkívüli vízhasználatot biztosít a termelők számára tartósan vízhiányos időszakban.
A mezőgazdasági területeket hónapok óta sújtó csapadékhiány a növényi kultúrák
fejlődését visszaveti és az
agrárágazatnak súlyos károkat okoz. A kormány érdeke,
hogy Magyarországon növekedjen az öntözött területek
nagysága és csökkenjenek a
gazdálkodók terhei.
Ezért első lépésként az agrárminiszter javaslatára a belügyminiszter április elsejével tartósan vízhiányos időszakot hirdetett ki, ami azt jelenti, hogy
ebben a helyzetben nem kell
vízkészletjárulékot fizetniük a
gazdálkodóknak. A kormány
mostani döntésével megteremti a lehetőségét annak,
hogy aszályos időszakban a
termelők minél gyorsabban,
bejelentés után elkezdhessék
az öntözést. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatról szóló
kormányrendelet szerint a vízhasználó bejelentés alapján,
vízjogi engedély nélkül, a tartósan vízhiányos időszakban,
közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással – legfeljebb 120 mm/hektár (1200
m³/hektár) vízmennyiséget –
100 hektár nagyságot meg
nem haladó területen, legfeljebb egy hónap időtartamig
öntözhet. Az egy hónapos időszakot követően az öntözés
folytatása érdekében kezdeményezni kell az egynyári öntözés engedélyezését.
n NAK/AM

Ádáz küzdelem zajlik
a támogatások megőrzéséért
Sértődött levelet kapott a MAGOSZ az Európai
Bizottságtól válaszul arra, hogy petícióban
kívánja felszólítani az unió bizottságát arra,
ne a gazdák kárára támogassák az illegális
bevándorlókat.
Az Európai Bizottság jól beolvasott a magyar gazdáknak – közölte a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége
(Magosz) azt követően, hogy a testület levelet küldött az érdekvédelmi
szervezetnek. A Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
ugyanis petícióban kívánt tiltakozni Brüsszel azon tervei
ellen, miszerint csökkentené
a magyar gazdák támogatását és növelné a bevándorlás
támogatására szánt forrásokat a következő uniós költségvetési ciklusban. A kezdeményezéshez egyébként
csatlakozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is, jelenleg
már közel kétszázezren írták alá a tiltakozó dokumentumot.
Az Európai Bizottság arról tájékoztatta a gazdaköröket, hogy a vidékfejlesztési programok segíthetik „az
unión kívüli országok állampolgárai-

nak” beilleszkedését. A brüsszeli
bürokraták szerint ezt közös felelősségünknek kellene tekintenünk,
egyébként is, az agrárpénzek alig
csökkennek majd valamennyit. A
Magosz szerint ugyanakkor a tények
nem hazudnak: A Közös Agrárpoliti-

kára jutó források jelentős mértékben, 16,5 százalékkal csökkennének.
A migránsok beilleszkedésére pedig
háromszor annyit, 32 milliárd eurót
akarnak fordítani. A magyar gazda
ezt nem engedi! – szögezte le közleményében a Magosz.

A vártnál nagyobb érdeklődés
miatt két héttel tovább, 2019. május
17-ig lehet csatlakozni a magyar gazdák petíciójához. Mint arra korábban
felhívták a figyelmet: a Közös Agrárpolitikából (KAP) elvont támogatásokkal a migránsok letelepedését és
vidéki közösségekbe való integrációját akarja Brüsszel pénzelni. Így a
magyar agrárium és a magyar gazdák támogatására is jóval kevesebb,
nagyjából 25 százalékkal kisebb
KAP-forrás jutna. Ez nagyon sok gazdálkodó és az agráriumban dolgozó
megélhetését veszélyeztetné,
de az intézkedés következményei valamennyi magyar
állampolgárra kihatással lennének. Jelentősen drágulnának az élelmiszerek, szűkülne
a kínálat, illetve kétes eredetű
és minőségű import élelmiszerek lepnék el a hazai és az
európai piacot. A tiltakozást
támogató érdekvédelmi szervezetek felháborítónak és elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel
inkább a migrációt akarja támogatni
további eurómilliárdokkal, ahelyett,
hogy az európai mezőgazdaságot és
a gazdákat erősítené.
n NAK

FORD TRANSIT HASZONGÉPJÁRMŰVEK
2,49%-os THM-mel, Ford Credit Finanszírozással!
Flotta kedvezmény őstermelőknek, vadászkamara tagoknak is
már 1 autó esetén.

*A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön a hivatalos Ford Márkakereskedőknél. A jelenlegi finanszírozási ajánlat az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű KKV-k számára érhető el forint alapú, évi
2,5%-os mértékű fix ügyleti kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális finanszírozott összeg 3
millió forint, míg a választható futamidő minimum 36 maximum 96 hónap lehet. A Ford Credit pénzügyi szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az NHP Fix részleteiről az MNB és a Merkantil
Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

FX Autóház Kft.

Pécs, Siklósi út 11. Tel.: 72/ 526-220
www.fordfx.hu

FX Autóház Kft.

Szekszárd, Pásztor utca 8. Tel.: 74/ 505-950
www.fordfx.hu
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Az infrastruktúrafejlesztés
önmagában nem elég a sikerhez
nyen az adott régió jó gyakorlatot
megvalósító termelői együttműködései (TÉSz-ek, TCs-k) is bemutatkoztak, és részt vettek kerek
asztal-beszélgetésen. Az együttműködések vezetői egyöntetűen
hangsúlyozták a professzionális
menedzsment, a tagi fegyelem, a
minőségi termék, valamint a piac
hoz és saját kapacitásokhoz igazított beruházások fontosságát.
Legfontosabb tapasztalat, hogy
az infrastruktúrafejlesztés önmagában nem elég a sikerhez. Ezen
túl kell a minőségi input és a hiteles vezető, aki az eredményt el
tudja adni. A fejlesztéseket ezekhez a kapacitásokhoz arányosan
kell tervezni. A megfelelő HR biztosítása minden részt vevő szer-

MINŐSÉGI
AGRÁRKÉPZÉSEK –
A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT.

NAK

FELNŐTTKÉPZÉS

A NAK tavasszal országos roadshow-t
szervezett termelői együttműködések és
érdeklődő gazdálkodók számára.
A rendezvénysorozaton az
Agrárminisztérium részéről összefoglalót hallhattak a résztvevők a
termelői együttműködések ösztönzése terén elért eddigi eredményekről. Ezt követően a termelői csoport működését megalapozó, 42/2015 FM rendelet tervezett
módosítását vázolta. A módosítással az üzleti terv ütemezésével
és költségvetésével összefüggésben évente egy alkalommal egyszerűsített változásbejelentésre
nyílik lehetőség. Ezen túlmenő
módosítások elbírálása azonban
továbbra is szigorú eljárásrendhez
kötött marad.
A rendezvények alkalmával
hangsúlyt kapott a tapasztalatcsere ösztönzése is. A rendezvé-
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vezet számára komoly kihívás,
amelynek megoldásához támogatás szükséges.
A beszélgetés központi témája
a tőkehiány ellensúlyozása volt. A
klasszikus integrátori megoldásokon túlmenően szóba került a tagi
elköteleződés és a bevétellel való
átgondolt gazdálkodás fontossága. Valamint az, hogy életerős termelői csoportok összefogásában
megvalósuló feldolgozó kapacitások kialakítása szükséges a hozzáadott érték növelése érdekében.

A pályázati támogatás zökkenőmentes lehívása is kiemelt témája
volt a rendezvénynek, amelyről a
kifizető ügynökség, az Államkincstár képviselője tartott előadást.
Hangsúlyozta, hogy hiánypótlására
15 napnál hosszabb idő nem adható, de az adatok további tisztázására ezt követően is van lehetőség.
A NAK a jövőben is teret biztosít
a termelői együttműködések és
szakmai partnereik számára az
interaktív tapasztalatcseréhez.
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n NAK

Tanulók „csatája” az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április
15–16. között tartotta meg az Agrár
Szakma Sztár Fesztivált. A NAK és az iparkamara jövőre közösen rendezi meg az
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
döntőjét fesztiválkeretek között.
A fesztiválon bemutatkoztak az
országos szakmai verseny agrárszakképesítései és itt tartották meg
az országos tanulmányi versenyek
döntőit is. Utóbbi versenyek célja az
agrárszakképzés társadalmi presztízsének erősítése, a pályaorientáció
segítése, a fizikai szakmák népszerűsítése és a kiemelkedő oktató-nevelő tevékenység ösztönzése,
továbbá a szakmai tanulmányi versenyek nyilvánossá tétele voltak. A
kamara a fesztivállal azt kívánta
elérni, hogy azok a fiatalok, akik
agrárszakmát tanulnak, egyúttal a
biztos munkát is választják, a számí-

tásaikat itthon is megtalálják és biztosított az egyéni boldogulás lehetősége. A budapesti Hungexpo
területén megtartott eseményt
3100 látogató tekintette meg.
A 2018/2019-es tanévben az
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV) keretében 9
szakképesítésben (állattenyésztő
és állategészségügyi technikus,
élelmiszeripari analitikus technikus, élelmiszeripari technikus,
erdészeti és vadgazdálkodási
technikus, földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus, környezetvédelmi technikus, mezőgaz-

dasági gépésztechnikus, mezőgazdasági technikus, parképítő és
-fenntartó technikus), míg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny keretében 11 szakképesítésben (dísznövénykertész, édesipari termékgyártó, erdészeti szakmunkás, gazda, húsipari termékgyártó,
kertész, lovász, mezőgazdasági
gépész, pék, szőlész-borász,
virágkötő és virágkereskedő) versenyeztek a tanulók.
A versenyekre az ország 92
szakképző intézményéből összesen 688 tanuló nevezett be:
OSZTV versenyekre 385, SZKTV

versenyekre 303 tanuló. Az eseményen a húszból nyolc szakmában 54 versenyző mérte össze
tudását, összesen pedig 60 diákot
díjaztak a szervezők.
A szakképesítéseket a szakmai
versenyt szervező iskolák mutatták
be, ezen felül a rendezvényen kiállítóként jelent volt még a MEGFOSZ,
a Pékszövetség, a Magyar Szarvasgombász Szövetség, a Biokultúra
Közép-magyarországi Egyesület, az
EURO Sol Kft. és a Grapoila Kft. A
szakmai standokat számos cég, így
például a KITE Zrt. is támogatta.
Az eseményt a NAK az MKIK-val
együttműködve, a Szakma Sztár
Fesztivál-brand kommunikációjának és arculati elemeinek felhasználásával bonyolította le, a két
kamara ugyanis 2020-ban már
közösen kívánja megrendezni az
OSZTV-k döntőjét fesztiválkeretek
között. 
n NAK/RF

NAK

Kövessen minket!

NONPROFIT

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

WWW.NAKNONPROFIT.HU/KEPZESEK
+36 1 803 6230

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.
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Kína miatt emelkedik
a sertés ára
Az elmúlt hetek gyors élőállatár-növekedése láttán sok sertéstermelő lélegezhetett fel azt remélve, hogy több veszteséges év után és az afrikai sertéspestis
árnyékában végre fordul a piaci helyzet.
Fontos azonban tisztán látnunk,
hogy az aktuálisan kialakult szerződéses árak (1,7 EUR/hasított kg)
nem a hazai piac kereslet-kínálati
viszonyait, hanem az EU exportőr
országainak helyzetét tükrözik,
ahonnan a tavasszal meginduló
távol-keleti export „kiszippantotta” az árumennyiséget.
A növekedés oka az afrikai sertéspestishelyzet miatt megcsappant készletek miatt felgyorsuló
és növekvő kínai kereslet, valamint az ezzel szemben korlátozott
európai készletek. A kínai kereskedők Európából (elsősorban
Németországból és Spanyolországból), valamint párhuzamosan
az USA-ból érkező szállítmányokkal igyekeznek kielégíteni a keresletet.
A világ sertéshústermelésének
mintegy felét előállító Kínában
eddig több mint 1 200 000 házisertést öltek le az ASP miatt. Kína
minden tartományában, egymástól több ezer kilométerre fekvő
helyeken aktív a betegség, az
egymástól független kitörések
száma jóval száz feletti és már a
szomszédos országokba is átterjedt. A jelenlegi becslések és előrejelzések szerint akár 150–200
millió sertés fog elpusztulni vagy
kell majd leölni a vírus miatt, ezzel
a tavalyi adatokhoz képest 30 százalékkal csökkenne Kína sertésállománya.
Kína az elmúlt években 1–2 millió tonna/év – elsősorban feldol-

gozott – terméket vásárolt döntően Németországból és Spanyolországból. 2017-ben importszükségletének kétharmadát fedezte
európai forrásból és bár az
importfüggőség csökkentésére
gyors állattartótelep-fejlesztések
indultak – 2018-ra már csak 5,8
százalékos importszükséglettel
számoltak –, ez az ASP miatt több
évig biztosan nem teljesíthető.
A jelenlegi előrejelzések szerint
2019-ben Kína várhatóan csak 38
millió tonna körüli sertéshúst fog
előállítani, szemben a tavalyi 54
millióval, ami a legalacsonyabb
érték lenne az elmúlt 20 évben.
Jelenlegi becslések alapján 11–
16 millió tonna sertéshús eshet ki

a kínálati oldalról (összehasonlításképpen: a sertéshús-világkereskedelem mennyisége éves
szinten valamivel több mint 8 millió tonna). A járvány miatt Kína
növelni fogja a sertéshús importját a globális húspiacról, felszívva
a készleteket.
A vágósertések árai az USA-ban
is emelkednek, emellett a kínai és
amerikai kereskedelmi kapcsolatok továbbra is feszültek. Emiatt
eddig az európai beszállítók
némileg előnyben részesültek,
bár az elmúlt hetek gyors áremelkedései miatt az európai sertéshús veszített vonzerejéből, de a
Kína és az Egyesült Államok
közötti kereskedelmi háború
miatt ez a magas ár valószínűleg
versenyképes marad. Úgy tűnik
azonban, hogy a jelenleginél
magasabb árak elfogadására a
kínai importőrök még nem állnak
készen, ezt az európai árak mostani megtorpanása is tükrözi.
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ROADSHOW

A kínai importigény növekedése az európai, azon keresztül
pedig a magyar piacra is kihat, a
környező országok esetei pedig –
különösen a kór romániai terjedése – szintén közvetlenül befolyásolják a hazai sertéságazatot.
Ennek következményeként
olyan – évtizedek óta nem látott –
eset következett be, amire egy
évvel ezelőtt még nem lehetett
számítani: uniós tagországok húskereskedői nem értékesíteni,
hanem vásárolni szeretnének félsertést és sertéshúst a piacon
kialakult hiány csökkentésére.
A jövőben az árak várhatóan
tovább növekedhetnek majd, de
fontos kihangsúlyoznunk: az ágazat
szempontjából kulcskérdés, hogy a
kiskereskedelmi láncok éppolyan
ütemben fogadják el a tőkehús
átadási árak kényszerű növelését,
mint ahogyan csökkenő élőállat
áraknál azok csökkentését sürgették.
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Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte felelősséggel. Az Európai Bizottság
és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban
szereplő információk esetleges felhasználását illetően.

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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Orbán Viktor: hazánkat meg kell őriznünk olyannak, amilyennek mi szeretjük

A vidék Magyarországa nélkül
Magyarország sem létezhet
A magyar gazdatársadalom az elmúlt időszakban megmutatta,
hogy képes összefogni és kiállni a saját érdekeiért és az országért. Erős jelzést adtak Brüsszelnek, hogy nem kérnek a migrá
cióból és osztják a magyar kormány álláspontját, miszerint
hazánkat meg kell őriznünk olyannak, amilyennek mi szeretjük,
és ebbe senkinek sem engedhetünk beleszólást – nyilatkozta
Orbán Viktor miniszterelnök a NAKlapnak adott interjúban.
– A vidéki Magyarország
megerősítése, a falusi életforma megőrzése, a vidék
megtartó erejének támogatása kormányzati programmá érett az elmúlt években.
Ön szerint ebben milyen
szerepe van az agráriumnak?
– Magyarország kormánya és a
vidéki Magyarország szövetséget kötött egymással a 2010-es
országgyűlési választások után.
Mindannyian éreztük, hogy itt az
ideje, hogy szakítsunk a szocialista kormányok politikájával,
amely teherként tekintett a vidéki emberek törekvéseire, nem
egyszer lesajnálással, lenézéssel
reagált a helyiek igyekezetére,
miközben mindent megtett
azért, hogy a magyar gazdák
lába alól kihúzza a földet, és külföldi és belföldi spekulánsoknak
játssza át. Ezzel szemben mi
mindig is szövetségeseket láttunk a vidéki emberekben és a

magyar gazdákban. Stratégiai
partnereinkkel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a
Magosszal vállvetve dolgoztunk
azért, hogy talpra állítsuk a vidéki Magyarországot. Az összefogás eredményeként az agrárium
mára a magyar gazdaság egyik
motorjává fejlődött. Úgy látjuk,
hogy a magyar mezőgazdaság
teljesítménye, vagyis a magyar
gazdák fáradságos munkája
jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy az egész vidék megerősödjön. A magyar gazdáknak döntő
szerepük van a vidéki Magyarország megóvásában, és velük
nyertük meg azt a csatát az
elmúlt években, amit a magyar
föld megvédéséért folytattunk.

– A vidék megerősítésének
a szándékát mutatja az is,
hogy a kormány jelentős
költségvetési forrást különített el a Magyar Falu Programra. Mi volt a mozgatórugója a megalkotásának?

„Az összefogás eredményeként
az agrárium mára a magyar gazdaság
egyik motorjává fejlődött.”

– Az a célunk, hogy a vidéki
életforma választása semmilyen
szempontból ne jelentsen hátrányt, elszigeteltséget, az itt
élők ne azt érezzék, hogy a
városokban jobb vagy maga-

– Ahhoz, hogy a mezőgazdaságban meglévő lendületet tartani tudjuk, szükség van a jó munkaerőre. Fiatalokra, akik úgy gondolják, hogy szüleik és nagyszüleik nyomdokain járva a saját gyermeküknek is ezt a létformát szeretnék továbbadni, de már annak
korábbi hátrányai nélkül. A gazdákra pedig abban számítunk,
hogy több munkát és megélhetést nyújtanak majd a falvakban
élő családoknak. Természetesen
ehhez támogatást fogunk adni a
jövőben is. Ez mindannyiunk

„Hiszek abban, hogy a falu nem a múltat
jelenti, hanem a jövőt.”
sabb minőségű életet tudnának
maguknak teremteni, mint
falun. Ezért indítottuk útjára a
Magyar Falu Programot, és ezért
vezettük be a falusi csokot is.
Rendbe kell tenni a falvainkat;
az utakat, a bölcsődéket, az
óvodákat, az iskolákat, a közszolgáltatásokat, az orvosi rendelőket. Meg kell teremtenünk
a feltételeit, hogy aki vidéken
képzeli el a jövőjét, az családot
alapíthasson, házat vásárolhasson, rendes portája lehessen,
egy szóval: boldogulhasson. Én
is falun nőttem fel. Hiszek
abban, hogy a falu nem a múltat jelenti, hanem a jövőt.

– Az agrárium, mint a vidéki
élet meghatározója, hogyan
segítheti ezt a folyamatot Ön
szerint?

közös érdeke. A vidék teljesítménye nélkül Magyarország teljesítménye szerényebb lenne. A
magyar agrárgazdaság teljesítőképessége a tenni akaró emberektől függ, de úgy is mondhatnám, ha falun nincs munka, nem
lesz a városban sem. A vidéki életforma nélkül lehetetlen elképzelni
Magyarországot.

– Ha már szóba került a gazdák támogatása, Ön hogyan
látja, sikerül megvédeni a
magyar agrárium uniós forrásait a következő költségvetési
ciklusban, vagy a brüsszeli tervek válhatnak valóra, és a
támogatások jelentős részét
átcsoportosítják a migráció
támogatására, ahogyan az
már a napvilágra került tervekből kitűnt?

– A bevándorláspárti erők minden követ megmozgatnak céljaik
érdekében. Ne legyenek illúzióink, ha a közelgő európai parlamenti választásokon ezek az erők
kerülnek túlsúlyba, akkor nemcsak az agrárium forrásai kerülnek
veszélybe, hanem minden más is,
amit mi európai, keresztény,
magyar értékként ismerünk. A
magyar gazdatársadalom az
elmúlt időszakban megmutatta,
hogy képes összefogni és kiállni a
saját érdekeiért és az országért.
Erős jelzést adtak Brüsszelnek,
hogy nem kérnek a migrációból,
és osztják a magyar kormány
álláspontját, miszerint a hazánkat
meg kell őriznünk olyannak, amilyennek mi szeretjük, és ebbe senkinek sem engedhetünk beleszó-

lást. Magyarország kormánya
mindent meg fog tenni azért,
hogy a magyar gazdák támogatása ne csökkenhessen.

– Az Ön által elmondottakból az rajzolódik ki, hogy a
támogatások jövőbeli mértéke nagyban függ az európai
választásoktól. Hogyan látja
ennek a tétjét?

– Európa május végén jövőt
választ magának. Most a pártpolitikai kérdéseknél fontosabb
ügyben dönt több száz millió
európai. A tét az, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes vezetői lesznek-e az uniónak. Arról döntünk, hogy Európa
maradjon-e az európaiaké, vagy
adjuk át a helyünket egy más
kultúrából, más civilizációból

„Arról szól ez a választás, hogy
megvédjük-e a keresztény, európai
kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a
multikulturalizmusnak.”

érkező tömegnek. Arról szól ez a
választás, hogy megvédjük-e a
keresztény, európai kultúránkat,
vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak. Brüsszel arra
készül, hogy egyre több hatalmat kaparintson meg az európai
nemzetek rovására. Ezt szolgálja
egy nemzetek feletti szuperállam, az Európai Egyesült Államok
terve, amely valójában a brüs�szeli elit hatalmi törekvése az
Európát alkotó nemzetállamokkal szemben. Mi ezt nem szeretnénk. Nekünk Magyarország az
első, és én hiszek benne, hogyha
összefogunk, akkor közösen
meg tudjuk védeni Magyarország érdekeit, a magyar termőföldet és a magyar gazdák által
elért kiváló eredményeket.
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A kamara határozottan kiállt a tejtermelők mellett

partnereihez. Március 26-án reggel
a Penny Alsónémediben lévő központja előtt a felháborodott tejtermelőkkel és az őket támogató gazdákkal közösen demonstrált, és a
helyszínen felszólalt Győrffy Balázs,
a NAK elnöke, valamint Jakab István
Magosz-elnök is.
Emellett a kamara sajtókampányban, fizetett hirdetésekben és szá-

Uniós szintű online tudástár kialakítása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz abban az uniós projektben (EURAKNOS projekt), amely
meglévő online tudástárakat vizsgálva kívánja egy optimális struktúrájú és működési elvű tudástár elemeit összeszedni, egyben kísérletet
tenni már meglévő tudástárak egy
platformon keresztüli összekötésére, elérhetővé tételére.
Az EURAKNOS projekt a Horizont2020 kutatási keretprogram
finanszírozásában indult, 2019.
január 1-jén. A projekten dolgozó

nemzetközi konzorciumnak – belga
vezetés mellett – 10 különböző
európai országból 16 tagja van. A
projekt célja, hogy a már létező 29
uniós tematikus hálózat tudását és
jó gyakorlatait összegyűjtse és egy
elkülönült felületen könnyen elérhetővé tegye, egyben egy minta
tudástárat hozzon létre. Hazánkat a
projektben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárgazdasági
Kutató Intézet képviseli, illetve teszi
elérhetővé az eredményeket is az
agrárszektor szereplői számára.
Felíratkozás hírlevélre és további
információ: www.euraknos.eu
n NAK/Fazekas Enikő

Tematikus hálózatok
Feladatuk, hogy egy adott témában (pl.: okos gazdálkodás,
baromfitenyésztés, növényvédelem, gyümölcstermesztés stb.)
összehozzák a szakembereket a tudomány és a gyakorlat területéről
annak érdekében, hogy tapasztalataikat megosszák, ezzel a már
meglévő tudást és jó gyakorlatokat összegyűjtsék, könnyen hozzáférhető formában elérhetővé téve a mezőgazdasági termelők, erdészek, tanácsadók és az agrárszektor egyéb szereplői számára.

mos médiamegjelenésben is egyértelműen jelezte, hogy nem tartja
helyesnek a Penny akcióját, amely a
hazai, válság után stabilizálódó tejpiacot, a magyar tejtermelőket és
-feldolgozókat veszélyeztette. A
NAK fizetett hirdetései online portálokon (origo.hu, agrotrend.hu, agronaplo.hu, agroinform.hu, koponyeg.
hu, life.hu, she.hu, welovebudapest.

hu) jelentek meg, valamint bekerült
a több mint 300 ezer kamarai taghoz eljutó NAKlapba, és megjelent a
NAK hivatalos Facebook-oldalán és
portálján is.
Az ilyen határozott fellépés minden ágazat szempontjából fontos. A
kamara a jövőben is határozottan
kiáll az érintettek mellett az ilyen
helyzetekben és meg fogja akadályozni, hogy ehhez hasonló esetek
megtörténjenek. Reményeink szerint az üzletlánc – amellyel azóta
konstruktív megbeszélést sikerült
folytatni – a jövőben körültekintőbben fog eljárni, figyelemmel a hos�szú távon együttműködő hazai
partnereire. Fontos üzenete volt a
kamara fellépésének az is, hogy ha
szükséges, akkor a NAK kiáll tagjai
érdekeiért. 
n NAK

Zöldfelület-gazdálkodásról
az ország több pontján

Lízingdíj-támogatás
igényelhető
Az agrártárca – a hitelekhez
kapcsolódó kamattámogatási
programjain túl – újraindítja a
mezőgazdasági vállalkozások
által új gépek és technológiai
berendezések lízingbe vételéhez
kapcsolódó támogatási programját. A programra 2019. évben
600 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás formája kamattámogatás, amely lízing formájában megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódhat abban az esetben, ha a lízing futamideje 36
hónap és ha a futamidő végén a
mezőgazdasági termelő megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát. A kamattámogatás mértéke a lízingdíj kamattartalmának
50%-a. Az ügylethez a kezesség-

vállaló intézmények által nyújtott készfizető kezesség is kapcsolódhat, ezzel is segítve a
beruházás megvalósulását.
A vállalkozások támogatási
kérelmeiket 2019. december 31.
napjáig nyújthatják be a földművelésügyi hatáskörben eljáró
megyeszékhely szerinti járási
hivatalhoz. A támogatás részleteit a 114/2008. (IX. 5.) FVM-rendelet tartalmazza.

Támogatási előny az ökológiai
gazdálkodás vállalásáért a
2016-2020 Vidékfejlesztési
Programban!
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A Vidékfejlesztési Programban – gyakran a nyeréshez segítő mértékben – plusz pontokat kaphattak az ökológiai gazdálkodást, illetve
élelmiszer-feldolgozást vállaló pályázók. Eddig több mint hatszáz
nyertes pályázó kötelezte el magát az ökológiai gazdálkodás fejlesztése iránt. A nyerteseknek vállalniuk kellett, hogy szerződést kötnek
az EU bio rendeletek szerint működő ellenőrző-tanúsító szervezettel.
A szerződéskötés elmulasztása a támogatás korlátozásával járhat!
Ezért, javasoljuk, hogy – aki még nem tette meg – az kösse meg a
tevékenységének megfelelő szerződést a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft-vel.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a Magyar Biokultúra Szövetségé – így közvetve a magyar biogazdálkodóké –, amely az egyetlen,
kizárólag magyar tulajdonban álló ilyen szervezet Magyarországon!
A bejelentkezésről
munkatársaink az alábbi elérhetőségeken
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n NAK/AM

Legyen gazdasága
gazdaságos

Nagy érdeklődés kísérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar
Díszkertészek Szövetsége és a Green City április 5-ei zöldfelület-gazdálkodási konferenciáját. A rendezvénynek a CONSTRUMA kiállítás, a hazai
építőipar csúcseseménye adott otthont. Az esemény a NAK „Gazdálkodjunk okosan zöldfelületeinkkel!” roadshow-jának része volt, amelynek
célja, hogy a zöldterületekkel kapcsolatos tudnivalókat megismerhessék
az ország különböző régióinak szakemberei, köztük az önkormányzatok
fejlesztéssel, fenntartással foglalkozó munkatársai is.
A következő ilyen eseményt a Marcali Expóhoz kapcsolódva szervezték meg a Somogy megyei kisvárosban, április végén, az adott régió
szakembereit és potenciális partnereit megcélozva. A NAK Dísznövény
Alosztálya aktív tevékenységet folytat, például május 22-én a növények
nemzetközi napjához kapcsolódva szerveznek konferenciát az ELTE fővárosi Füvészkertjében.

Válassza az E.ON Solart a tervezéstől az engedélyeztetésen át
a kivitelezésig, és tartsa kézben energiaköltségeit.

Kérjen személyre
szabott ajánlatot!

eon.hu/uzletisolar
284574

Határozottan kiállt a tejtermelők
mellett a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK), a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz), tiltakozva a Penny Market
Kft. 2019. március 21-én indított
drasztikus szlováktej-akciója ellen.
Emlékeztetőül: az üzletlánc – többszörös előzetes egyeztetés ellenére
– drasztikusan alacsony, 135 forintos
áron dobott piacra egy szlovákiai
import UHT-tejet egyhetes akciójában, promóciós újságja címlapján
vevőcsalogatóként használva a gyanúsan olcsó szlovák terméket.
A NAK sajtóközleményben szólította fel az üzletláncot akciója
beszüntetésére és egyebek mellett
arra, hogy korrekten álljon magyar
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Bejelentés
köteles lesz
az agrár-szaktanácsadási
tevékenység
Új szabályozás lép életbe
2019. május 30-tól a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódóan. A
16/2019. (IV. 29.) AM-rendelet értelmében júniustól
minden agrár-szaktanácsadási szolgáltatást végzőnek
– legyen akár természetes
személy, akár vállalkozás –
be kell jelentkeznie az
Országos Szaktanácsadási
Központ (OSzK) által vezetett szaktanácsadói névjegyzékbe. Az OSzK feladatait
továbbra is a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara látja
el a jogszabályban meghatározottak szerint. A bejelentési kötelezettség teljesítésére a NAK által kezelt Elektronikus Szaktanácsadói Névjegyzékkezelő Rendszeren
(ESZNR) keresztül lesz lehetőség, amely a www.nak.hu
portálon keresztül válik elérhetővé az AM-rendelet
hatálybalépését követően.

2019. május | NAKlap

Az őstermelőknek fontos időben
aktualizálni adataikat
Több mint 58 ezer gazdálkodó
nem aktualizálta, illetve nem érvényesítette őstermelői igazolványát.
Az ilyen gazdálkodók őstermelőként értékesítési tevékenységet
nem folytathatnak.
A mezőgazdasági őstermelői
igazolványról szóló 436/2015.
(XII. 28.) Kormányrendelet 7. § (1)
bekezdését összefoglalva a földterületekre, az állattartásra alkalmas épületekre, a vadon gyűjthető termékek engedélyére,
valamint a termesztett növénykultúrák vagy nevelt állatok körére
és mennyiségeire vonatkozó adatokban történt változásokat azoknak az őstermelőknek is be kell
jelenteniük, akik nem folytatnak
értékesítési tevékenységet. Ezeket
az adatokat idén június 17-ig kell
aktualizálni.

Az őstermelői igazolványban
szereplő személyes adatokban (pl.
név, lakcím, adószám), a közös

őstermelői tevékenységben részt
vevők személyében, valamint az
őstermelői tevékenységi körben és
az értékesíteni kívánt termékkörben történt változásokat legkésőbb tizenöt napon belül, de még
az értékesítési tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni.

Tizenöt napon belül kell jelezni
azt is, ha már egyáltalán nem végez
őstermelői tevékenységet, ez esetben az igazolvány érvénytelenítésére, bevonására van szükség.
Ha az adatok határidőben történő aktualizálásáról megfeledkezik, akkor az őstermelői tevékenység végzésétől két hónaptól
akár két évig terjedően is eltilthatják az ellenőrző hatóságok.
Az igazolvány módosítása, érvényesítése vagy bevonása személyesen, a bejelentett lakcím szerinti
falugazdásznál kérelmezhető. Az ügyintézés során az érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumoknak és az őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia, valamint közös igazolvány esetén az
őstermelő családtagoknak is meg kell
jelenniük. Az ügyintézés díjmentes.

Jelentősen emelkedik a csekély összegű támogatások maximuma
Idén április 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a
jogszabályi módosítás, amely eredményeképpen 15 ezerről 25 ezer euróra emelkedik a Magyarországon odaítélhető mezőgazdasági csekély összegű támogatások felső
határa. Ezzel a három év alatt a gazdaságok számára
nyújtható támogatások maximuma jelentősen emelkedik. Az új felső határra vonatkozó szabályokat a 2019. március 14-étől nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.
Az igénybevételének legfontosabb jogcímei a következők:
– szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése
– erdei vasutak üzemeltetése
– sertés törzstenyészetek fejlesztése
– sertés, valamint baromfi állatjóléti támogatások egyes
jogcímei
– kkv-k hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása

– fűszerpaprika-termelők támogatása
– t enyésznyúl tenyésztésbe állítása
– MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán
kamat megfizetése
– tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítása
– dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
– Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
2018. évi támogatás
valamint
– Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott;
– kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági
szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott;
– méhészeti járművekre igénybe vehető;
– kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló
– csekély összegű támogatások.
n NAK/Dr. Balogh Brigitta
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Javult az alma- és meggytermelők tárgyalási pozíciója
A feldolgozási céllal értékesített alma- és
meggy felvásárlásához kapcsolódó kötelező szerződéskötés bevezetése fontos lépés
a termelők pozíciójának megerősítésére.
A mezőgazdasági termékpiacok
szervezésének egyes kérdéseiről,
a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII.
törvény módosítása 2019. április
28-ától hatályos módosítása szerint az idei évtől minden magyarországi feldolgozásra beszállított
almára és meggyre írásbeli szerződést kell kötni. Ezenkívül azok a
feldolgozók, amelyek több mint
100 tonna meggyet vagy 200
tonna almát dolgoznak fel, az
általuk feldolgozandó mennyiség
legalább 60 százalékát kötelesek

lefedni szerződésekkel. A szerződések megkötésére meggynél
legkésőbb május 15-ig, almánál
legkésőbb augusztus 1-jéig van
lehetőség. A szerződés írásba foglalását elmulasztó felvásárló vagy
feldolgozó bírsággal sújtható. A
rendelkezések betartásának
ellenőrzése is szigorodik. A feldolgozásra szánt alma és meggy
értékesítését még az átadás előtt
kell szerződésbe foglalni és a
szerződésnek kötelező árat vagy
olyan képletet kell tartalmaznia,
amely alapján az ár egyértelműen

kiszámítható. A kötelező szerződések rendszere időben széthúzza az alkuperiódust, és megszünteti azt a gyakorlatot, ami a feldolgozás megkezdésének halogatásával, a szóbeli árinformációkkal,

a beszállításkor közölt „napi árral”
kényszerhelyzetbe hozta a termelőket. Ezzel tervezhetőbbé és
átláthatóbbá válik a betakarítási
időszak.
n NAK

Natura 2000 hálózat – gazdálkodással a természetvédelemért
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió ökológiai hálózata, a természeti értékek megőrzésének uniós szintű eszköze, amely szervesen beépül a mezőgazdasági, erdészeti és
halászati ágazatokba.
Gyakori tévhit a Natura 2000
hálózattal kapcsolatban, hogy a
„naturás terület nem művelhető”. Ez
egyáltalán nem így van, még akkor
se feltétlenül, amikor egybeesik a
területi lehatárolás az országos
védettséggel (ilyen esetekben
több/szigorúbb korlátozások lépnek életbe). A gazdálkodási korlátozások miatt gyakran felmerülő kérdés, „hogyan lehet a Natura hálózatból kikerülni”, illetve a támogatá-

si lehetőségek miatt, „hogyan lehet
a Natura hálózatba bekerülni” – erre
röviden a válasz, hogy alapvetően
nincs rá lehetőség. A Natura 2000
hálózat jogszabály alapján kijelölt
és rögzített rendszer, a Natura 2000
jelleget levetetni/rátetetni a területekre nem lehet.
A jogszabályok által előírt speciális gazdálkodásból fakadó bevételkiesések, illetve többletköltségek
ellentételezésére kompenzációs

támogatások érhetők el gyep és
erdő földhasználati kategória esetében. Ezek a támogatások minden
évben az Egységes Kérelem keretében igényelhetők a jogosultsági kritériumoknak megfelelő erdő- és
mezőgazdálkodóknak. A támogatási felhívások egyik fontos eleme,
hogy a pályázónak 2023-ig egy
alkalommal kötelező részt venni
Natura 2000 képzésen, akkor is, ha
csak egyszer igényelték a kompenzációs támogatást és abban az
adott évben nem volt elérhető a
képzés. Az említett oktatások nemsokára meghirdetésre kerülnek,
amelyekről a képzésre kötelezett
gazdálkodók értesítést fognak
kapni. Fontos változás az eddigi

gyakorlathoz képest, hogy a VP412.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések tavalyi módosítása következtében, amennyiben a
naturás gyepterület nem legeltetéssel vagy kaszálással kerül hasznosításra, úgy a támogatást igénylő „az
adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági földterületre eső támogatás 500%-kal” kerül szankcionálásra. A jogkövetkezmény pontos
értelmezéséről, alkalmazásáról a
kamara egyeztetéseket folytat a VP
Irányító Hatóságával és a Magyar
Államkincstárral, az egyeztetéseket
követően annak eredményeiről is
beszámolunk majd.
n NAK/Gyenes Adrienn
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TAKARÉK
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
ELŐFINANSZÍROZÁSI
KÖLCSÖN

Mennyi támogatás jut a Közös Agrárpolitikára 2020 után?
Az európai parlamenti (EP) választásokat
követő tárgyalások egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy az uniós költségvetés mekkora szeletét fordítják agrártámogatásokra a következő időszakban.
zi pótolni, ezért a hagyományos
szakpolitikák, mint a Közös Agrárpolitika és kohéziós politika finanszírozása is alacsonyabb szinten
valósulna meg (lásd ábra).
A tervezet alapján a Bizottság a
következő időszakra a korábbi
388,3 milliárd euró helyett az új időszakban mindössze 324,4 milliárd
eurót szán a Közös Agrárpolitikára,
amely így viszont már 16,5%-os
csökkenést eredményez. Külön
Magyarországra lebontva az alábbi
táblázat mutatja a várható költségvetési változást. Felhívjuk ugyanak-

A 2021–2027 közötti uniós költségvetés kialakításának folyamata
2017. március 1-jén indult az Európa
jövőjéről szóló Fehér Könyv előterjesztésével, a költségvetést érintő
konkrét javaslatokat pedig 2018.
május 2-án tette közzé az Európai
Bizottság. Tekintettel az unió előtt
álló új kihívásokra, a Bizottság a
kutatás, a migráció, a határellenőrzés, a védelem, illetve a digitális
gazdaság területeire több forrást
irányoz elő. Emellett az Egyesült
Királyság kilépése miatti kiesést is
részben átcsoportosításokkal terve-

Magyarországra jutó KAP forráskeret
várható alakulása
2021–2027-es
időszaki költségvetési
terv (reálértéken)

Változás a
2014–2020-as
időszakhoz
képest

Közvetlen kifizetések

7,59 milliárd EUR

–16,4%

Vidékfejlesztési támogatások

2,59 milliárd EUR

–26%

Adatok forrása: AKI
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Szabadon felhasználható,
egész évben igényelhető
kor a figyelmet, hogy a nemzeti
társfinanszírozás mértékének emelése – a vidékfejlesztési támogatások esetében – ellensúlyozhatja a
csökkenést.
A tervezet véglegesítéséhez az
állam- és kormányfőket magában
foglaló Európai Tanács (EiT) egyhangú döntése szükséges, amelyhez az
Európai Parlamentnek is egyetértését kell kifejeznie. Előbbi tárgyalásai
ugyan még húzódnak, az EP képviselők 2018. november 14-én már
szavaztak az unió költségvetésére
vonatkozó tárgyalási álláspontjukról. Javaslatuk szerint – szemben az
Európai Bizottság tervezetével – a
KAP forrásokat a 2014–2020-as időszaki támogatási szinten kell megtartani.
A költségvetésről szóló további
tárgyalások viszont már csak az új
EP felállítása után folytatódnak, a

kapcsolódó végleges döntés pedig
várhatóan 2019 őszén születik meg.
A NAK mindent megtesz azért,
hogy a következő időszaki agrártámogatások legalább a jelenlegi
támogatási szinten maradjanak, és
hogy ezáltal a magyar gazdálkodók
érdekei ne sérüljenek.

Normatív
támogatások
széles köre

n NAK/Horváth Dóra

Újabb „Tanuljunk együtt” programok a tagjainknak
ösztönzését és a jó gyakorlatok
bemutatását. A kovászos technológiával előállított termékek
magas hozzáadott értéket és
kiváló minőséget képviselnek,
így igazodnak a tudatos és igényes fogyasztói elvárásokhoz.
Ennek okán döntöttünk amellett,
hogy a reneszánszát élő kovász
alkalmazását és a benne rejlő
lehetőségeket mutatjuk be a
résztvevőknek egy szakmai
program keretében 2019. június
7-én, a Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karán.

Amikor kistermelői élelmiszer-előállításról beszélgetünk,
többnyire a füstölt húsárukra, a
friss fogyasztású sajtokra, lekvárokra, szörpökre asszociálunk.
Alkoholos italok tekintetében
általában már szűkebb a kínálat,
de így is sok helyen találhatunk
különböző párlatokat. Ritkábban fordulnak elő az italpiacon
már klasszikusnak számító likőrfélék.
A most megrendezésre kerülő
program célja, hogy a résztvevők
rendelkezésére bocsássuk azokat
az ismereteket, praktikákat, amelyek által jó ízű és jó minőségű

italt állíthatnak elő. Az elméleti
ismeretek mellett a gyakorlatban
is betekintést nyerhetnek a résztvevők mind a növényi, mind az
emulziós likőrök készítésébe. A
gyártás rejtelmeit bemutató rendezvény 2019. június 14-én lesz a
Szent István Egyetemen.
A programokon való részvétel
rendezett kamarai tagság mellett ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! A megrendezésre kerülő
eseményekről a részletes tájékoztatást és a regisztrációs felületet a portálunkon keresztül
érheti el.

www.takarekcsoport.hu

Igényelje a normatív típusú támogatásokat
megelőlegező kölcsönt a Takarék Csoport
értékesítési hálózatában!1
A Takarék Agrártámogatások Előfinanszírozási Kölcsön kizárólag a www.takarekcsoport.hu oldal Üzleti Ügyfelek/Fontos tudnivalók menüpontjában feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk.6:64§-a szerinti ajánlatnak, nem jelent a Hitelintézet részéről szerződéskötési
kötelezettséget. A Takarék Agrártámogatások Előfinanszírozási Kölcsön igénybevételének részletes feltételei megtalálhatóak a Takarék Csoport
Vállalkozások számára nyújtott hiteltermékek Általános Szerződési Feltételeiben és a Takarék Csoport Vállalkozói Hitel és Garancia Ügyletek
elnevezésű Hirdetményében.
Részletesebb információ a www.takarekcsoport.hu honlapon.
1

n NAK

282325

A beérkezett tagi visszajelzéseket és az előző évi tapasztalatokat
figyelembe véve 2019-ben az Élelmiszeripari Igazgatóság bővítette
a „Tanuljunk együtt” programok
által elérhető témaköröket. A tagi
igényekhez igazodva ebben a félévben elindítjuk – az ingyenes
szakmai programsorozat keretében – a likőrkészítés témában
megrendezésre kerülő programunkat, valamint a sütőipar szereplőinek szánt rendezvényünket
a közvetett (kovászos) technoló
giával előállított kenyerekről.
A kamara fontosnak tartja a
minőségi pékáruk előállításának

Takarek_Agrartam_210x280mm_hirdetes_2.0.indd 1

2019. 04. 10. 16:42
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Jelentős károkat okozott
az aszály az őszi
vetésű kultúrákban
Elkésett az eső
Az elmúlt évet jellemző csapadékviszonyok már a talajelőkészítésnél és vetésnél gondokat okoztak.
Összességében vízhiányos nyárvégéről és őszről beszélhettünk. Az
első gondok a repcénél jelentkeztek. Sokszor rosszul elkészített, száraz magágyba kerültek a magok,
amik így nem tudtak optimálisan,
egyenletesen kelni. Nem sokat
javult a helyzet a kalászosok vetésének idejére sem. A csapadékhiány a talajban folyamatos vízdeficitet eredményezett. Ezen az állapoton a téli hó mennyisége sem
tudott érdemben változtatni.
Az OMSZ szerint 2019. első
negyedévében az előzetes adatok
szerint alig több mint 40 százaléka
hullott a sokéves csapadékátlagnak
országosan. Különösen a február és
a március volt száraz. A február igen
csapadékszegény volt: országos
átlagban mindössze 13 mm csapadékot mértünk. A márciusi havi
összeg nem éri el a 11 mm-t, ami
alig több mint a havi normál 30 százaléka. Az Északi-középhegység
déli lejtőit, kiterjedt régiókban a
Duna-Tisza közét és a Nagykunságot mindkét hónapban elkerülték a
csapadékot adó légtömegek.
Mivel a téli csapadékmennyiség
nem volt elegendő a nagyobb
mélységek őszi aszály utáni feltöltéséhez, így 50 cm alatt is számottevő vízhiány alakult ki a talajokban. Az aszály jelei a keleti országrészben sokfelé, a Dunántúlon fol-

tokban mutatkoztak, keleten a
rossz víztartó képességű talajokon
a legsúlyosabb a helyzet.

Őszi kalászosok
Az őszi búza, őszi árpa, rozs és
triticale állományok általában
nagyon vegyes képet mutatnak,
állapotukat az eddig lehullott csapadék mennyisége határozza meg
és lényegesen gyengébb a korábbi
évek hasonló időszakához viszonyítva. A halmozódó csapadékhiány a növényeket is megviselte, a
kelés elhúzódó és egyenetlen volt.
Fokozta a problémát, hogy a tél
végén, illetve kora tavasszal kijuttatott fejtrágyák a szárazság miatt
nem hasznosultak, az állományok
ezért fejletlenek és gyengén bokrosodtak. Növényvédelmi szempontból elmondható, hogy gombabetegségek a ritka állományok
és a szárazság miatt eddig nem
jelentkeztek számottevő mértékben, csak helyenként lehet kisebb
rozsdafertőzéseket megfigyelni. A
veresnyakú árpabogár lárvái megjelentek az állományokban az
ország több pontján, ezeken a
helyeken már készülődni kell a
védekezésre. A gyomok elleni
védekezés időzítésének a kalászosok esetében is fokozott jelentősége lesz, tekintettel a ritka állományok gyenge gyomelnyomó
képességére és a gyomok elhúzódó kelésére. Az őszi kalászosok esetében a legrosszabb előrejelzések
Békés megyéből érkeztek, ahol az
állományok 80%-a gyenge minő-

ségű, ezért jelentős bevételkieséssel számolhatnak a gazdálkodók.
Az előrejelzések szerint komoly
problémák várhatók még Csongrád megyében is, ahol 50–60%-os
a gyenge állományok aránya, de
még jó néhány megyében 30–40%
közöttiek a gyenge állományok.
Ezek egyelőre csak előzetes megoszlási eredmények, amelyekből
majd a termésbecslési felmérések
során kaphatunk pontosabb képet.

Őszi káposztarepce
Az őszi káposztarepce-állományokban már az ősz folyamán is
nagy eltérések voltak a száraz,
csapadékmentes időjárásnak
köszönhetően. Általánosságban
elmondható, hogy az augusztus
végén elvetett táblák viszonylag
egyöntetűen keltek és megfelelő
állapotban mentek a télbe a szeptember első napjaiban lehullott
csapadék következtében. A
később vetett állományok sajnos
nagyon egyenetlen kelési képet
mutattak, sok helyen ki sem keltek
a növények. Az állományok jelenleg virágzó állapotban vannak,
gyenge-közepes képet mutatnak.
A csapadék hiánya miatt a kijuttatott fejtrágyák sem hasznosultak
megfelelően és ez egyértelműen
negatív irányba fogja befolyásolni
a termés eredményét és a minőségét is. Növényvédelmi szempontból átlagos évjárat van, a rovarkártevők, azokon belül is a repcebolha és a szárormányosok elleni
első védekezés már mindenhol

megtörtént, az elkövetkező időszakban a repcefénybogár betelepedése fog feladatot adni a
növényvédelmi szakembereknek.
A szárazság miatt a gyomok kelése is elhúzódik, ezért a védekezés
időzítésének fokozott jelentősége
volt.
Békés megyében a legrosszabb
a helyzet, közelíti a katasztrofális
jelzőt. A repce vetésterületének
jelentős részén, 8500 hektáron,
ami a megyei vetésterület csaknem 35%-a, kipusztulás vagy
kitárcsázás történt. Csongrád
megyében a korábban, az őszi
csapadékhullám előtt elvetett
repcék átlagosan fejlődnek. A
megkésett vetéseknek fele ki sem
kelt vagy nagyon ritka állományt
alkot, amelynek fenntartása nem
észszerű. Ezért sok táblát kiműveltek a gazdák, ez egyelőre 4148
hektár, ami a megyei vetésterület
20%-a. A tavaszi aszály következtében a fakadás megindulása
után a szármegnyúlás fázisa
elmarad az ilyenkor megszokottól, a 20–25 cm magas növények
már zöldbimbós, feslő virágbimbós állapotban vannak. Helyenként az állományokat a mezei
pocok és az őz is ritkítja. A repcefénybogár után a bundásbogárinvázió kezdődik. Az oldalhajtások száma és a növény magassága messze elmarad a sokéves
átlagtól és ezt a jó kompenzáló
képességéről ismert repcekultúra
sem tudja korrigálni. Ezért a várható termésátlag jelentősen
elmarad az elmúlt évek átlagától.
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Kárenyhítési
lehetőségek
A probléma az aszálykár-bejelentések számán is érzékelhető. A
fentieknek megfelelően a leginkább érintett megyék az Alföldön
találhatók. Április 29-ei állapot szerint már közel 60 ezer hektárra
jelentettek be aszálykárt a gazdálkodók, ami sokszorosa az elmúlt
évinek. Ezek a bejelentések még
így is csak kis részét fedik le az állapotfelmérések alapján ténylegesen
károsodott területeknek, ezért
ezúton is szeretnénk felhívni a gazdálkodók figyelmét a kárbejelentések fontosságára!
Aszály esetén a mezőgazdasági
káresemény bekövetkezésének azt

lentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett
terület más növénykultúrával való
hasznosítását megelőző talaj-előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni.
Ha például a gazdálkodó újra
szeretne vetni a területen, akkor a
kárbejelentés után egyeztetnie
kell a kormányhivatallal a helyszíni
ellenőrzés időpontjáról, mivel az
újravetést csak a helyszíni ellenőrzés után végezheti el. Sajnos ebbe
a problémába minden évben
belefutnak egyes gazdálkodók.
Amennyiben a mezőgazdasági
káresemény tárgyév április 1-je
után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő
az Egységes Kérelem szankció-

kár-megállapító szerv által hozott
pozitív döntés hiányában a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításra kerül.

az időpontot kell tekinteni, amikor
a károsodással érintett területen
termesztett növénykultúrán a
károsodás első alkalommal észlelhetővé válik, itt a káresemény bejelentését ettől a naptól számított 15
napon belül kell megtenni. Aszálykár-bejelentés legkésőbb szeptember 30-ig tehető.
A 15 napos bejelentési határidőt
módosíthatja a betakarítás ténye/
terve. Ebben az esetben a kárbeje-

mentes benyújtására nyitva álló
időszakban telik le, akkor a 15
napos határidőtől eltérően a kárbejelentés az Egységes Kérelem
szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető
meg. Ebben az esetben azonban
bejelentés előtt be kell nyújtani az
Egységes Kérelmet. Fontos, hogy
mindenki figyeljen erre, mert a
határidő elmulasztása esetén, illetve a kárbejelentésre az agrár-

csökkennek. A vízkészletjárulékért nem kell fizetni, a vízszolgáltatás alapdíjának pedig 70 százalékát átvállalja az állam.
Tekintettel arra, hogy az év első
háromhavi csapadékösszege az
ország egész területén elmaradt az
éghajlati átlagtól, a talajok vízháztartási állapota tovább romlott. A
feltöltődési folyamat megszakadt,
tartalékok csak az alsó talajrétegekben állnak rendelkezésre, azon-

Az egyetlen
megoldás az
öntözésfejlesztés
A közelmúltban hirdette ki a
vízgazdálkodásért felelős belügyminiszter a tartósan vízhiányos
időszakot: a mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében, a hidrometeorológiai viszonyokra hivatkozva a
tartósan vízhiányos időszak 2019.
április 1-jével kezdődött. Ezen
időszak alatt a termelők vízdíj-költségterhei minimálisra

ban ez a növények kezdeti fejlődési
fázisában nem elérhető készlet. A
meteorológiai előrejelzések szerint
a kialakult állapot számottevően
nem fog változni, így még átlagosan csapadékos időjárás esetén is
mintegy egyhavi csapadékhiány
valószínűsíthető. A csapadékhajlam növekedésével a kedvezőtlen
helyzet számottevően javulhat, de
az az őszi vetésű növénykultúrákon
már nem segít. A tavaszi kultúrák
esetén a vízhiányos időszakban
öntözéssel az aszály még elkerülhető.
De mi is az aszály a hazai szabályozás szerint? Az aszály az a természeti esemény, amelynek során
a kockázatviselés helyén az adott
növény vegetációs időszakában
harminc, egymást követő napon
belül lehullott csapadék összes
mennyisége a 10 mm-t vagy a
lehullott csapadék összes mennyisége a 25 mm-t nem éri el és a napi
maximumhőmérséklet legalább
tizenöt napon meghaladja a 31
Celsius-fokot. Tehát, ha nincs lehetőség mesterséges vízpótlásra,
akkor a visszafordíthatatlan aszály
alakul ki. Ez esetben szenvedik el a
termelők az aszálykárt – a hivatalos
megfogalmazás szerint ez a kockázatviselés helyén termesztett
növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káreseményt
jelent, amely a növénykultúrában
hozamcsökkenést okoz.
Aszálykár után abban az esetben
fizethető ki kárenyhítő juttatás, ha
az aszályhelyzetről legkésőbb a
tárgyév október 31-ig az agrárminiszter rendelkezik.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2019. március 12-én kiadott
hosszú távú meteorológiai előrejelzése szerint áprilisban az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb, májusban az átlagosnál
melegebb és szárazabb, júniusban
az átlagosnál melegebb és kissé
szárazabb időjárás valószínűsíthető. Az egész mezőgazdasági év
aszályosságát döntően a három
nyári hónap csapadékossága fogja
meghatározni.
n NAK
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Székely gazdaszervezet
csatlakozott a KEF-hez
Szokásos évi ülését tartotta április 11-én, Orosházán a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fóruma, amely immár 23 – a
magyarországi mellett szlovéniai,
horvátországi, szerbiai, romániai,
ukrajnai és szlovákiai – magyar
agrárszervezetet tömörít. Az eseményen döntöttek a 125 tagszervezettel több mint 16 ezer magyar
gazdát összefogó Székely Gazdaszervezetek Egyesülete felvételéről. Emellett a gazdaszervezetek
képviselői a Kárpát-medencét érintő gazdasági és működési kérdésekről – így többek között Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési
programokról, a közös agrárpolitika (KAP) várható alakulásáról, valamint a jégkármérséklő rendszer
tapasztalatairól – tanácskoztak.

A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma hazatért, hiszen a szervezet hat éve,
2013. május 3-án Orosházán alakult meg a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) tagszervezete, az
Orosházi Gazdakör kezdeményezésére. A fórum többek között
összefogja a Kárpát-medencében
működő szervezeteket, képviseli
azok közös érdekeit az európai
uniós szervezeteknél a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarán keresztül. A fórum elnöki tisztjét a mindenkori kamarai elnök tölti be. A
KEF-tagok összefogásának egyik
leglátványosabb megnyilvánulása
az idén kilencedik évébe lépő
„Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem” jótékonysági program.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében kiemelte: a közösen
elvégzett, hatéves munka igazi
eredménye, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett
a létszám, amelynek köszönhetően a Kárpát-medencei magyar
gazdálkodók között egyre szorosabb az együttműködés. „Ennek
nagy jelentősége van, hiszen csak
jól szervezett, összetartó, egymás
tevékenységét segítő magyarság

A határszemlén a járási hivatal
elsősorban a termőföld védelméről
szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5.
§ (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és
mellékhasznosítási kötelezettség
teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely
arra kötelezi a földhasználót, hogy
a termőföldet a művelési ágának
megfelelő termeléssel hasznosítsa vagy termelés folytatása nélkül
– a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények
megtelepedését és terjedését
megakadályozza. Ezen vagylagos
módon teljesíthető hasznosítási
kötelezettség nem érvényesül a
szőlő és gyümölcsös művelési
ágban nyilvántartott területek
esetén, mivel e földrészleteket
kizárólag a művelési águknak
megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

AZ ORSZÁG

LEGNAGYOBB

SZÁNTÓFÖLDI
RENDEZVÉNYE

n NAK

Időpont:
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9:00 - 17:00
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ingyenes
ERDŐSOR

Indul az idei határszemle
Az Agrárminiszté
rium Földügyi és
Térinformatikai
Főosztálya elrendelte a 2019. évi
határszemle-ellen
őrzések végrehajtását.

2019. MÁJUS 23-24.

képes a jelen kihívások között talpon maradni” – mutatott rá a köztestület vezetője.
A találkozón bővült a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara pártoló
tagjainak köre is. A NAK pártoló
tagjává vált 238 székelyföldi
magyar gazdálkodó, így már közel
400 határon túli tagja van a köztestületnek, és ez a szám a várakozások szerint a jövőben dinamikusan növekszik.

Fontos, hogy a 10/2015. (III. 13.)
FM-rendelet értelmében az ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha
mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása.
Agrártámogatást igénylők részére
hangsúlyozandó, hogy az éghajlat
és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy

legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló, vagyis
az FM-rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási
kötelezettség összhangban van.
A hasznosítási kötelezettség
elmulasztása földvédelmi bírság
kiszabását vonja maga után (Tfvt.
24. §). A határszemle ellenőrzések –
a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély
nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.
n AM

GÉPBEÁLLÍTÁSI
TERÜLET

Újabb tagszervezettel bővült a Kárpátmedencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fóruma (KEF) a KEF tanácskozásán. A
találkozón bővült a Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara pártoló tagjainak köre is.
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DEMÓPARCELLA

GASZTROFALU

MIKROPARCELLÁS
FAJTABEMUTATÓ

KIÁLLÍTÁS

DEMÓPÁLYA

PARKOLÓ
ÁLLÓGÉPES
KIÁLLÍTÁS

MEGFOSZ GÉPSHOW

Információ
és kiállítói
jelentkezés

www.szantofoldinapok.hu
szantofoldinapok@nak.hu
+36 70 5285682

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
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Atkaölő szert keres?

Fozát® 480

Április 1-től idén is kapható a Flumite® 200

A Fozát® 480 glifozát-IPA só hatóanyagot tartalmazó,
vízoldható, folyékony totális gyomirtó szer készítmény.

A FLUMITE® 200
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI
•
•
•
•
•
•

Széles hatásspektrum
Szelektivitás
Zöld minősítés
Egyedi hatásmód
Mélyhatás
Hosszú hatástartam

KISZERELÉSEK
• III. forgalmi kategória:
5 ml, 1 dl, 2 dl
• II. forgalmi kategória: 1 l
A Flumite® 200 termékünket
április 1-től 4 hónapon át
keresse viszonteladóinknál,
vagy a gazdaboltok kínálatában!

HATÁSSPEKTRUM
KISZERELÉSEK
• magról kelő egy- és kétszikű, • 3 dl-es kis kiszerelésben
• valamint mélyen gyökerező
is kapható!
évelő gyomnövények
• további kiszerelések: 1 l, 5 l, 20 l
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK Forgalmi kategória: III.
• jól időzíthető és biztonságos szabadforgalmú kategória
felhasználás
• tökéletes gyomirtó hatás
• versenyképes ár, gazdaságos kezelési költség

A Fozát® 480 termékünket
keresse viszonteladóinknál,
vagy a gazdaboltok kínálatában!

Agro-Chemie Kft. – Budapest, Bányalég utca 47-59. | tel. • +36 1 900 0800 | e-mail • info@agrochemie.hu | www.agrochemie.hu
Belföldi értékesítő munkatársunk: Mihalek Erzsébet – tel. • 06 1 9000 823

Az agrárium
legfontosabb
hírei első
kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE
w w w. a g r a r i u m o n l i n e. h u

287767

Hatóanyaga a diflovidazin, amely jelenleg az egyetlen eredeti
magyar fejlesztésű növényvédő szer molekula.

totális gyomirtó szer

287511

Válasszon magyar találmányt!

