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Nehéz szezon
utáni aratás
A 2018/19-es gabonatermesztési szezonra sokáig fogunk emlékezni, mert
rendkívüli szélsőségek jellemezték. A vetési munkákat már száraz talajba végeztük,
ennek következtében gyenge, elhúzódó
kelések voltak a búzában és az őszi árpában. Nem ritkák voltak a januári kelések
sem, ami már magában is komoly terméskieséseket vetített előre. Sajnos a várt
téli csapadék nem érkezett meg, aminek
az lett volna a feladata, hogy feltöltse a
talajaink vízkészletét. A tavaszi munkák
kezdetére általános 20–25 éve nem látott,
100–150 milliméter csapadékok hiányoztak a talajokból, amit egyhetes áztató esővel lehetett volna pótolni. Sokan már a
tavaszi munkák kapcsán a kárenyhítésben gondolkodtunk, azzal, hogy a tavaszi
műtrágyaadagokat elhagyjuk vagy nem. Utólag bebizonyosodott, hogy nem
szabad ilyenkor sem elhagyni a tápanyag-utánpótlást. Általános probléma volt a
tavaszi szemléken a búzavetésekben a bokrosodás hiánya, kevés fajta tudott
ebben a kedvezőtlen környezetben elbokrosodni. A meleg és száraz márciust és
áprilist felváltotta egy hűvös, rendkívül csapadékos május. Mindannyian ismerjük
a mondást, hogy a „májusi eső aranyat ér”, ebben az évben túlzásokba is esett és
a csapadékhiányból sok helyen átfordult többletté az égi áldás. Sok helyen az
utolsó pillanatban érkezett csapadék, a búza csodálatos növény, megpróbálta
kompenzálni a kedvezőtlen körülményeket, és összeszedte magát. A hűvösebb
időjárást hozó május megtette hatását, a történelmileg Péter-Pál napján kezdődő aratás egy pár napot csúszott, országosan július 3–5-én kezdődött el. Az aratás kezdetén az őszi árpáról érkező, országos átlagban 5,2–5,3 tonna körüli termésátlagok meglepően jó eredménynek tűntek, szerencsére a búza is hasonló
eredményeket adott. Sajnos ki kell emelni, hogy vannak olyan megyék, amelyek a
hektáronként 4,8 tonna termésátlagot sem érték el. Ezekben a megyékben több
olyan termelő van, aki a gabonatermesztésen az idén veszteséget kell hogy
elkönyveljen. A gabonapiaci várakozások rendkívüli hektikusságot vetítenek
előre. A világ gabonapiacát két tényező befolyásolja kiemelkedően, az egyik az
afrikai sertéspestis (ASP) ázsiai terjedése, a másik pedig az USA–Kína gazdasági
konfliktus kihatásai. Az EU agrárpiacait jelenleg a folyamatosan erősödő kínai
sertéshúsvásárlások és az ehhez kapcsolódó folyamatok jellemzik.
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IIDC – A nemzetközileg
akkreditált vizsgáló és
tanúsítószervezet halal
élelmiszerek és szolgáltatások
területén.

Petőházi Tamás
elnök
Gabonatermesztők Országos Szövetsége
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MAGYAR ÉLELMISZERIPARI EXPORTKONFERENCIÁN
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Farmer Expo: Kamattámogatás
jöhet öntözésfejlesztésre
Háromszáz kiállító részvételével zajlott le
Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, a Farmer Expo Debrecenben.
Az egyetem Böszörményi úti
campusán rendezett kiállításon
Nagy István agrárminiszter az
öntözésfejlesztés szükségességéről beszélt, amelyet nemcsak a
gazdák, de minden magyar állampolgár érdekének nevezett. Bejelentette, tízéves lejáratú, rendkívül
alacsony kamatozású hitelt készítenek elő a tervezett fejlesztések

megvalósulásához addig is, amíg a
következő európai uniós ciklus forrásaihoz hozzájutnak a gazdák.
Hozzátette: az innováció megkerülhetetlen, muszáj fejleszteni, de
nincs önmagában agrárválasz a
problémákra, a tudomány összes
kutatási eredményére szükség van.
Nagy István jelezte: jelenleg 85
ezer hektár az öntözhető terület az

Szántóföldi konferencia
az OMÉK-on
Szántóföldi növénytermesztési szakmai konferenciát rendez az idei
OMÉK keretében Budapesten, 2019. szeptember 26-án a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Növényvédelmi Szövetség (NSZ), illetve a Magyar
Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége
(Gabonaszövetség). Az OMÉK-ot szeptember 26. és 29. között idén is a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban rendezik. A rendezvény idei
díszvendége Marokkó lesz. Az eseményen várhatóan ezer kiállító
mutatkozik be, és mintegy százezer látogatóra számítanak. A négynapos rendezvény első napja szakmai nap lesz, azt követően várják a
nagyközönséget, a családokat és a szakma diákjait. 
n NAK
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Elkészült Magyarország
Digitális Agrár Stratégiája
A kormány 2019. augusztus 1-jén elfogadta a Digitális Jólét
Program részeként kidolgozásra kerülő Magyarország Digitális
Agrár Stratégiáját (a továbbiakban: DAS). A digitális technológiák
nagymértékben hozzájárulnak az agárgazdaság hatékonyságához,
ezáltal a jövedelmezőségéhez, az élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok minőségének javulásához. A DAS fő célja, hogy bemutassa azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell annak érdekében, hogy a magyar gazdálkodók digitális átállása minél előbb
megtörténhessen, ezáltal a termelési potenciál növekedhessen.

országban, a ciklus végére ezt százezer hektárral szeretnék növelni,
ami azonnal 20–25 milliárd forint
termelési többletet fog eredményezni. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke arról
tájékoztatott, hogy sikeresen
működik a Kárpát-medencében a
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amelyhez a távoli
kontinenseken élő magyarok is
egyre többen csatlakoztak. Nyolc
esztendővel ezelőtt, a program
indulásakor 10 tonna búza gyűlt
össze, tavaly 628 tonna, az idén
pedig az adományozott búza
mennyisége és az adományozók

száma is jelentősen meghaladja az
előző évit. A program erősíti a
magyarság összefogását és a gazdasági együttműködést is.
A Farmer Expo megnyitóján
átadták a város idei díjait. Vaszkó
László vásárigazgató jelezte: az
idén 300 kiállító mutatkozik be
több mint 17 ezer négyzetméter
kiállítási területen. Éder Tamás, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) alelnöke kiemelte: azon túl,
hogy az expón közvetlenül juthatnak információkhoz az ágazat szereplői, arra is jó alkalom, hogy az
állampolgárok valós képet kapjanak a magyar mezőgazdaságról.

A DAS legjelentősebb horizontális célja a humánerőforrás digitáliskompetencia-fejlesztése,
amelynek egyik fő eleme a Digitális Agrárakadémia, ami biztosítja a
digitális technológiák megismerését, kipróbálását és a szükséges
felhasználói alapismeretek megszerzését. A mezőgazdasági szakképzés fejlesztése komplex programmal valósulhat meg, amely az
„Okos Gazda” nevet kapta. Célja,
hogy az ágazati szakképzési tananyagokba bekerüljön a digitális
agrárgazdasággal kapcsolatos
elméleti és gyakorlati ismeret
anyag, ehhez biztosítja az oktatók
képzését, a tárgyi feltételeket,
bemutató gazdaságokat, partnereket. Az agrár-felsőoktatás fejlesztése során a kapcsolódó
tudásanyagok integrálásra kerülnek a hazai felsőoktatási képzésekbe. Az agrár-szaktanácsadás
rendszere is fejlesztésre kerül
annak érdekében, hogy a termelők a saját üzemük digitalizálásának tervezéséhez és működtetéséhez konkrét, személyre szóló
tanácsot kaphassanak.
A gazdálkodók számára a DAS
leglátványosabb eleme a Digitális
Agrár Rezsicsökkentés, mellyel az
állami szervezetek által előállított
és gyűjtött adatok hozzáférhetőségének költségei jelentős mértékben csökkentésre kerülnek.
Ingyenesen elérhetők lesznek a

digitális alaptérképek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) adatbázisból, a Globális Navigációs Műholdrendszer
(Global Navigation Satellite System, GNSS), az agrometeorológiai
adatok az Országos Meteorológiai
Szolgálattól, amelyhez agrome
teorológiai információs rendszert
építenek ki. Továbbfejlesztik a
NAK által üzemeltetett növényvédelmi előrejelző szolgáltatást,
valamint szőlővédelmi rendszerként egy országos borvidéki és
hegyközségi digitális növényvédelmi előrejelző rendszert is létrehoznak. Ezeket kiegészíti még egy
talajvédelmi szaktanácsadási
rendszer és digitális talajtani adatbázis, amelyek szintén ingyenesek
lesznek. Kialakításra kerül egy
országos lefedettségű UAV drón
szolgáltatás, amely központi
vezérléssel, adateléréssel, adatfeldolgozással és szolgáltatással
teremti meg a precíziós, a smart
farming és a digitális gazdálkodás
korszerű technikai alapját.
Az agrárgazdaság hatékonyságának javítását a DAS számtalan
intézkedéssel segíti. Az „Okos
Tesztüzemi Rendszer” anonimizáltan gyűjt adatokat (termelési, gazdasági, környezeti, piaci), amelyeket feldolgoz, elemez, majd a
kapott eredményeket közzéteszi.
A digitalizáció fejlődése miatt a
MePAR felújításával új felszínborí-

tási rendszert dolgoznak ki. Új,
digitális gyümölcs-ültetvény- és
termőhelyi kataszter segíti a kertészeti termelést, illetve a teljes
növénytermesztési ágazat termésbecslése is távérzékeléses ala-

pokon nyugszik majd. Az agrárinnováció fejlesztése érdekében létrehozzák a Digitális Agrár Innovációs Központot, digitális mintagazdaságokat alakítanak ki, ahol
az új technológiákat tesztelhetik,
bemutathatják. A vízkereslet és
vízkínálat összhangját elektronikus vízügyi és vízfelhasználási
rendszer, az erdészeti termelést
Erdészeti Információs Rendszer
(ERDEINK), a halgazdaságot pedig
a Halászati Információs Rendszer

(HALir) fogja segíteni. Jelentős
adminisztrációs terhet vesz le a
borászokról majd az ePincekönyv
bevezetése, amely nemcsak a nyilvántartás elektronizációja, hanem
a jelenleg használt különböző
informatikai rendszereket is összeköti (pl.: HEGYIR, NÉBIH BOR).
A DAS az élelmiszeripar hatékonyságát is segíteni fogja. A
Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ a termékek nyomonkövethetősége érdekében
adatokat gyűjt és feldolgoz majd,
a Digitális Élelmiszerkutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ
pedig innovációs kutatási projek-

teket tud majd folytatni, összehangolni. Az előállított termények, élelmiszerek kereskedelmét
elektronikus kereskedelem fejlesztésével oldják majd meg.
A jogszabályi környezet digitális
technológia lehetőségeihez történő igazítása is kiemelt fontosságú,
a szabályozás több területét is
érinti, emellett az ágazat digitalizációjának fejlesztési támogatása
is szerepel a DAS célkitűzéseiben.
n Erős András/NAK
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Gyakori raktározási hiba a nem megfelelő
előkészítés, tisztítás és fertőtlenítés
Kiemelten fontos a rágcsálók távoltartása,
hiszen komoly egészségügyi kockázatot
jelentenek és ugyancsak emiatt a madarak
elleni védelem is kiemelten fontos. Az áru
utótisztításának/rostálásának elmaradása
is a raktározási problémák melegágya.
A rágcsálók komoly egészségügyi kockázatot jelentenek (ürülékük, tetemük veszélyes idegen
anyag), ezért tárolás során a terménytől mindenképpen távol kell
őket tartani. Ez leginkább az általános tisztaság magas szinten tartásával valósítható meg. A rágcsálóirtó mérgeket (dobozokat) nagy
odafigyeléssel kell kezelni és folyamatosan ellenőrizni, mivel rendkívül veszélyes, az áruval történő
keveredés esetén a termény kemikáliával szennyeződhet. A madarak
elleni védelem egészségügyi
szempontból rendkívül fontos. Tollukat, tetemüket, ürüléküket a
tárolt terménytől távol kell tartani!
A raktározási problémák meleg
ágya az áru utótisztításának/rostálásának elmaradása. Az elmúlt
évek során bebizonyosodott,

hogy a kombájntiszta termény
nem alkalmas hosszú távú tárolásra. A keverékesség kitölti a szemek közötti légréseket, és nem
tudja leadni a szem a hőt és a
párát – illetve, amit lead, azt a
keverékesség felveszi. Így nedvesedik, melegszik a tétel – bogaras
lesz, gomba fejlődik, idegen szag
érződik, bekeményedik, toxinos
lesz. A többszöri gázosítás minőségromláshoz vezet, növeli a költségeket és bizonyos esetekben
akár az áru visszautasításához is
vezethet. A szermaradványokra és
gázkoncentrációra vonatkozó szigorodó EU-s előírások miatt egyre
gyakoribbak az olyan vevői igények, amelyek szerint a termény
gázosítása nem megengedett.
Az elmúlt években az tapasztalható, hogy az áru szárítása is sok

esetben elmarad. A termény
viszonylag magasabb nedvességtartalma miatt a tél beköszöntével
több pára képződik a tételekben,
amely lecsapódva a termény nedvesedéséhez és tömörödéséhez
vezet, aminek elengedhetetlen
következménye a szemek romlása. Ez a jelenség hatványozottan
érvényes a poros keverékes felületeken.
A megnövekedett átmenő
készletek következménye, hogy
sok esetben, a vonatkozó szabvány által megengedett 2–3
méternél jóval magasabban
tárolják a terményt. Minél magasabban tárolják a terményt, annál
nehezebben adja le egységnyi
felületen a hőt és a párát. Az így
kialakult nedvesség kedvez a
gomba- és egyéb kártevőfertőzésnek, ami melegágya a toxinok
kialakulásának, ami szélsőséges
esetben megakadályozhatja az
áru értékesíthetőségét. A tárolt
tételek mozgatásával, szellőztetésével javítható lenne a helyzet,
de sokszor a helyhiány miatt ez
nem történik meg.
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Szüreti örömök.
Egész évben.

A minőségi romlás megelőzhető lenne a tételek folyamatos
monitorizálásával, de sajnos ez
igen gyakran elmarad. Az áru
állagromlása, ha elindul, már
nem visszafordítható. A veszteségek minimalizálása azonnali
beavatkozást igényel (árukezelés, árumozgatás, akár áttárolás).
A betárolt termény heti (de akár
többszöri) ellenőrzést igényel
ahhoz, hogy a minőségét hosszú
távon megőrizhesse:
– a hőmérséklet ellenőrzése
– a nedvesség ellenőrzése
– érzékszervi vizsgálat
– az áru szemrevételezése –
amely ki kell hogy terjedjen a be
ázások, összetapadás, a penészes-csírás részek, a raktári kártevők és rovarfertőzések feltárására.
Mindezen észrevételeket, a
szükséges és az elvégzett árukezelés megnevezésével a heti készletminőség-ellenőrzési lap kellene hogy tartalmazza.
n Pótsa Zsófia
Gabonatermesztők
Országos Szövetsége

Az Amarok V6.
A borászatok ideális és stílusos pick-upja.
Az Amarok merész dizájnjával, bámulatos fényezésével és 3.0 V6 TDI-motorjának országúti
és off-road teljesítményével terepen és aszfalton egyaránt szárnyal - erről a 4MOTION
összkerékhajtás is gondoskodik. Az Amarok haszonjárműnek számít, így az ára áfa-tartalma
eleve nem terheli a vállalkozásokat, a maradék összeg pedig leírható költségként jelentkezik.
Minden borásznak ajánljuk, aki prémium kategóriájú, stílusos, de minden kihívásra felkészített
pick-upot keres.

K-VWHA-VWHA-063-19 Boros Amarok_210x280.indd 1
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A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel az őszi félévben is folytatódik a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
Élelmiszeripari Igazgatósága szervezésében a „Tanuljunk együtt!” programsorozat,
újabb húsipari témákkal.
mailag is megalapozott, hiteles
információkra, amelyeket saját üzemeikbe visszatérve felhasználhatnak a gyártás során. A részvevők
értékelése alapján kifejezetten
hasznos ismeretekkel gazdagodtak
az élelmiszerbiztonsági, gyártástechnológiai és termékfejlesztési
témákkal kapcsolatosan. A folyamatos bővítésnek köszönhetően azon
tagjainknak is tudunk újdonsággal
szolgálni, akik már részt vettek
korábbi programjainkon.
Munkánkat folytatva 2019. október 4-én a párizsifélék gyártásában mélyedhetnek el az érdeklődő tagjaink a Debreceni Egyetemen. Az egyik legkeresettebb ter-

méknek számító húskészítményt
bemutató programon arra törekszünk, hogy az előállítók megismerjék a minőségi termék előállításához szükséges alapokat,
továbbá a termékkel kapcsolatos
fejlesztési lehetőségeket.
A tagi igényekhez igazodva egy
másik témakörben is programot hirdettük, ezúttal a Szent István Egyetemen. A program célja a kenős
áruk, elsősorban a hurkafélék és a

májasok gyártásának alapvető
elméleti és gyakorlati ismereteinek
átadása, amelyet 2019. október
11-én rendezünk meg.
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.

Gyárlátogatás,
gyakorlati gépbemutató

Teher és mezőgazdasági gumiabroncsok
a legkisebb fűnyírótól
a legnagyobb kombájnig.

szeptember 21.

Helyszínek:

abda, lébény
LÁTOGASSON EL
HOZZÁNK!
FLIEGL.hu
/nyiltnap

WWW.BALTYRE.HU

sales@baltyre.hu
+36-70/413-8990 • +36-70/395-8612

FLIEGL ABDA Gépgyártó Kft.

H-9151 Abda, Pillingerpuszta / +36 96 553-303 / sales@fliegl.hu

n NAK

www.mezogazdakiado.hu

Több száz diák vett rész a szakmakóstolón

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a köztestület megyei
szervezetei a tavalyi sikeres, első
ízben Bács-Kiskun megyében megtartott program után idén nyáron,
június 17. és július 19. között az
egész országra kiterjesztve, 18
agrár-szakképző intézmény bevonásával szervezte meg a „Szakmakóstoló hét” nevű pályaorientációs
eseményeit. A mozgalmas és interaktív programokban 360, 5–7. osztályos, az adott agrárszakképző
intézmény beiskolázási körzetébe
tartozó általános iskola pályaválasztás előtt álló diákja vett részt.
Összesen kilencféle (erdészeti
szakmunkás; gazda; húsipari termékgyártó; kertész és kistermelői
élelmiszer-előállító; falusi vendéglá-

tó; lovász; mezőgazdasági gépész;
pék-cukrász; szőlész-borász) szakképesítéssel ismerkedhettek meg a
résztvevők játékos szakmatanulás
keretei között. A programok között
szerepelt határszemle – ahol a tanulók betekintést nyertek a szántóföldi növénytermesztésbe –, megismerkedhettek a kertészettel vagy
az állattartással összefüggő munkafolyamatokkal. A diákok megtanulták és gyakorolták a gazdasági állatok almozásának és takarmányozásának fogásait, de a fogathajtás, a
lovaglás sem maradt ki a tevékenységek közül. A résztvevők bepillanthattak a termények feldolgozásába
is, valamint a tangazdaságokban és
a gazdálkodóknál a mezőgazdasági
erőgépeket működés közben pró-

bálhatták ki. Felkeltette az érdeklődést a modern mezőgazdaságban
ma már nélkülözhetetlen drón
működésének bemutatója, valamint a farmszimulátor kipróbálása,
amellyel a gyerekek virtuálisan gazdálkodhattak: szántottak, vetettek,
betakarítottak. Izgalmas élményt
nyújtott számukra a különböző
mezőgazdasági termények, élelmiszerek érzékszervi vizsgálatával

összekötött felismerési feladat. A
tanulóknak lehetőségük nyílt pékés cukrászüzem látogatására, ahol a
sütőipar területére nyertek betekintést. A pályaorientációs hét zárásaként a diákok a megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket
szüleiknek egy-egy családi vetélkedő keretében mutatták be.
A részt vevő diákok számára
meghirdették a „Szakmakóstoló
hét” élményeit feldolgozó pályázatot is. Az első három helyezett
tanuló elviheti osztályát egy egész
napos agrárszakmai kirándulásra.
A NAK a kezdeményezéssel az
agráriumban mutatkozó munkaerőpiaci igényekre ad választ. A
„Szakmakóstoló hét” a hagyományos pályaorientációs programokkal szemben az agrárszakképesítések élményalapú megismerését
helyezte előtérbe.
n NAK
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Összesen 360 általános iskolás diák számára szervezte meg a „Szakmakóstoló hét”
nevű pályaorientációs eseményeit a kamara.
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A kiadvány megrendelhetők a kereskedelem elérhetőségén:
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: +36-1 460-2729
email: kereskedelem@mezogazdakiado.hu

325107

Ezúttal a vörösárugyártás (párizsi), valamint a témakörök további
bővítése érdekében a töltelékáru
(hurka, májas) gyártással ismerkedhetnek meg a részt vevő tagjaink. A
korábbi rendezvényeinkre jelentkezők száma és a résztvevők pozitív
visszajelzései is azt mutatták, hogy
van igény az ilyen és ehhez hasonló
programok iránt, így 2019 I. félévében már bővített tematikával és
újabb helyszínen, több termékkört
érintően kerültek meghirdetésre a
húsiparnak szóló programjaink. A
tavaszi programokon részt vevő
tagjaink visszajelzései egyértelműen pozitívak: többen is kiemelték,
hogy nagy szükségük van a szak-

Nyílt
Nap

Regisztráljon
webshopunkba,
szeptember 30-ig
kedvezményesen
vásárolhat.

325095

Újabb „Tanuljunk együtt” programok a húsiparnak
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Földöntúli élmény
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Három a magyar igazság
– a változás nyolc lépcsőfoka
(Második rész)

A „Három a magyar igazság” kampányunk
népszerűsítéséhez, a tisztább göngyölegek kultúrájának széles körű elterjesztéséhez John P. Kotter amerikai professzor
elméletét alkalmazzuk. Az elmélet a változás nyolc szakaszból álló folyamatát
mutatja be, más néven a változás nyolc
lépcsőfokát.
7. Az elért eredmények megszilárdítása és további változások
kezdeményezése
8. Az új megoldások meggyökereztetése a vállalati kultúrában

Cikkünk a Cseber Nonprofit Kft.
kampánya keretében az előző lapszámban elindított írás folytatása.
Az elmélet mind a nyolc lépcsőfoka univerzális, így aki valamiféle
tartós változást szeretne elérni (az
üzleti és magánéletben egyaránt)
segítséget meríthet ezen tanulmányból. Szeretnénk megosztani
önökkel, hogyan segít bennünket
ez az elmélet a végső célunk
elérésében, a műanyagok anyagában való hasznosításában.
A változás nyolc lépcsőfoka
röviden a következő:
1. Egészséges veszélyérzet felkeltése
2. Az irányító csapat létrehozása
3. A jövőkép és a stratégia kialakítása
4. A változás jövőképének kommunikálása
5. Az alkalmazottak felhatalmazása az átfogó cselekvésre
6. Eredmények elérése rövid
távon

Az előző lapszámban bemutattuk az első két lépcsőfok lényeges
elemeit, most további két lépcsőfok ismertetésével folytatjuk. Terveink szerint további cikkekben
mutatjuk be az 5–6. és 7–8. lépcsőfokokat is.

A jövőkép és
a stratégia
kialakítása (3.)
Egy jól meghatározott jövőkép
három fontos célt szolgál: világossá teszi a változás irányát, arra
ösztönzi az embereket, hogy
tevékenységüket jó irányba fordítsák és segíti a résztvevők tevékenységének koordinálását.
A jövőkép olyan cselekvésekhez
nyújt motivációt, amelyek nem
szükségképpen szolgálják az
emberek rövid távú érdekeit, s
ezáltal segíti elő a nagyobb változásokat. Egy jó jövőkép segít
abban, hogy ki-ki leküzdje természetes idegenkedését a szükséges
dolgok elvégzésétől, továbbá elismerje, hogy áldozatokra van szükség. Arra is rávilágít, hogy a jövőkép megvalósítása olyan különleges előnyöket és személyes megelégedést hoz, amelyek jóval

felette állnak annak, ami ma elérhető a változások nélkül.
A mi esetünkben szeretnénk
arra ösztönözni a gazdálkodókat,
hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az üres göngyölegek kiöblítésére (háromszori öblítés), saját
egészségük és a környezetük
védelmének érdekében. A tisztább göngyölegek hozzájárulnak
az egészségesebb munkakörnyezet kialakításához, később pedig a
környezetünk védelméhez. A gazdálkodók elkötelezett és felelősségteljes munkája határozza meg
a göngyölegek tisztaságát, a flakonok és kannák környezetbarát
újrahasznosíthatóságát.

A változás
jövőképének
kommunikálása (4.)
Egy új jövőkép megértetése és
az iránta érzett elkötelezettség
megteremtése nem könnyű fel
adat. A kommunikáció akkor a
leghatékonyabb, ha közvetlen és
egyszerű.
A kommunikáció során használjunk pl. metaforákat, hasonlatokat,
példákat stb. – mert ezek segítenek az eszmék gyors és hatékony
elterjesztésében. A jól megválasztott szavak emlékezetessé teszik az
üzenetet, még akkor is, ha más
üzenetek százaival kell versenyeznie az emberek figyelméért. A
jövőkép akkor kommunikálható
leghatékonyabban, ha sokféle

kommunikációs csatornát használunk: pl. rendezvényeken, újságokban, plakátokon, baráti beszélgetéseken stb. Minél több különböző
irányból jut el ugyanaz az üzenet
az emberekhez, annál jobban nő
az esély, hogy meghallják, emlékeznek rá. „Ismétlés a tudás anyja”
– a hatékony információátvitel
csaknem mindig az ismétlésen alapul. Az eszmék akkor vésődnek
mélyen az emlékezetbe, ha sokszor
hallják őket.
Részt veszünk rendezvényeken,
előadásokat tartunk, hirdetéseket,
cikkeket jelentetünk meg újságokban, fontos információkat
osztunk meg a weboldalunkon.
Ismételjük az üzenetünket a lehető legtöbb csatornán keresztül,
bízva abban, hogy minél több
gazdálkodóhoz eljut.
A kommunikációt akkor lehet
még hatékonyabbá tenni, ha sikerül azt kétirányúvá alakítani. Ezért
fontos, hogy visszajelzést kérjünk
és kapjunk a célközönségünktől,
lehetőleg személyes találkozók
alkalmával.
Várjuk azon személyek jelentkezését, akik felelősséget éreznek a
környezetünk iránt és szívesen
részt vennének irányító csapatunk
munkájában. Jelentkezésüket a
zoldklub.nak@cseber.hu e-mail
címre várjuk.
(Folytatása következik.)
n Fenyvesi Rita /CSEBER

Forrás: John P. Kotter: A
változások irányítása (1996)
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Agrárszektor
2019: most még
extra kedvezmény a siófoki
csúcskonferencián

GASZTRONÓMIAI
ROADSHOW 2019

December 4-5-én rendezi meg a Portfolio
gazdasági portál a kétnapos Agrárszektor
2019 konferenciát, amely az év vége egyik
legjelentősebb agrárgazdasági rendezvényének számít. Az eseményre most extra kedvezménnyel lehet jelentkezni.

EGYÜTT A HAZAI GASZTRONÓMIÁÉRT!

A december 4-5-i konferencián a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara tagjai a részvételi díjból 50 százalékos kedvezményt kapnak. A rendezvényre
most még extra kedvezményes
áron lehet jelentkezni a www.
portfolio.hu weboldal konferencia menüpontjában.

Hetedik alkalommal rendezi
meg az idén a Portfolio a siófoki
Agrárszektor Konferenciát, amely
az év egyik legnagyobb és legrangosabb agrárrendezvényévé
nőtte ki magát. Az esemény
résztvevőinek száma már eléri az
1000 főt, az előadók száma pedig
meghaladja a 100-at. A kétnapos
konferencia a leglényegesebb és
legaktuálisabb agrárgazdasági
témákat tűzi napirendre, az előadók között pedig az államigazgatási és az üzleti szféra csúcsvezetői egyaránt megtalálhatók.

• 2019. szeptember 17. 10 óra – Székesfehérvár
Diófa Étterem
• 2019. szeptember 18. 10 óra – Pécs
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
• 2019. szeptember 24. – Tata
Hotel Gottwald – (kezdési időpont egyeztetés alatt)
• 2019. szeptember 26. 14 óra – Kaposvár
Kaposvár Széchenyi Ker. és Vend. Szakgimnázium és Szakközépiskola
A további helyszíneket és információkat a www.mngsz.eu oldalon
vagy a Szövetség facebook oldalán tekinthetik meg!
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, az alábbi elérhetőségen:
rendezvenyek@mngsz.com (Név, lakcím, e-mail cím)

A részletekért olvassa be a qr kódot!

www.mezogazdakiado.hu

A kiadványok
megrendelhetők
a kereskedelem
elérhetőségén:
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1097 Budapest,
Gubacsi út 30.
Telefon:
+36-1 460-2729
Email:
kereskedelem@mezogazdakiado.hu
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Eltérően
reagáltak
a búzafajták
a termőhelyi
körülményekre
A Gabonatermesztők Országos Szövetsége
és a Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács által létrehozott posztregisztrációs kísérletek alapvető
célja, hogy a termelők számára hasznosítható, objektív információt adjon. Ezen
célokkal a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is egyetért, ezért csatlakozott
2018-ban a kísérletek finanszírozásához.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kísérletben szereplő fajtasorra
ajánlati fajtalistaként tekint, hangsúlyozva, hogy a kísérletben részt
vevőkön kívül számos kiváló fajta áll a termelők rendelkezésére. A kísérletek felügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) látja el.
2018 őszén 10 helyszínen (Mosonmagyaróvár, Szombathely, Jászboldogháza, Tordas, Szarvas, Iregszemcse, Eszterágpuszta, Székkutas, Újfehértó, Gyulatanya) 45 búzafajta került elvetésre a kisparcellás összehasonlító kísérletekben a Nébih szakmai koordinálásával. A kísérletek a
hatósági fajtakísérleti állomás hálózatban, illetve a Széchenyi István
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar kísérleti telepén
kerültek beállításra. A 10 kísérleti helyszín mellett Mezőfalván egy bemutató fajtasort is elvetettek, amelyet a NAK Szántóföldi napok keretében
tekinthettek meg a látogatók.
Az újfehértói kísérletek kizárásra kerültek, azonban a FIT döntése alapján a bemutató helyszín eredményei bekerülhetnek majd a kiadványba,
így 10 helyszín adatait tartalmazzák a táblázatok. A 12. évébe lépő kísérletsorozat fajtáit második alkalommal állítottuk be két éréscsoportra
bontva. Iregszemcse és Szombathely termőhelyi körülményei kedveztek
leginkább az őszi búzafajtáknak. A rendkívül aszályos téli és tavaszi időjárás ellenére a kísérleti szemtermésátlagok nem maradtak el az előző
évi átlagoktól, hála a májusi bőséges – és életmentő – csapadéknak,
inkább felülmúlják azokat. Ebben az évben azonban a termőhelyek
között éppen a kiszámíthatatlan időjárásnak köszönhetően jelentős
különbségek fedezhetők fel. A termőhelyek terméseredményei hasznos
információval szolgálnak a gazdálkodóknak a jövő évi gabonatermelésük megtervezéséhez.
A minőségi vizsgálatok eredményeit is tartalmazó teljes kiadvány a
www.vszt.hu honlapon várhatóan szeptember második felében lesz
elérhető.

2019. szeptember | NAKlap
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Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények – 2019.

*állami elismeréskor meghatározott kategória

81 GOSZ-VSZT Korai érésű csoport 2019
Fajtanév
Hyfi
Basilio
Princessz
Sidonius
Falado
Vyckor
Mv Nádor
Topkapi
Alcantara
Csikó
Mv Kondás
Mv Nemere
GK Bagó
Maurizio
Santorin
Mv Uncia
Mv Karikás
GK Bakony
GK Csillag
Mv Dandár
Fenomen
GK Békés
Mv Ikva
GK Pilis

Fajtaelismerés éve
2016
2016
2017
2017
EU (2013)
2016
2012
2017
2017
2018
2016
2013
2016
2015
2017
2017
2017
2015
2005
2016
2017
2005
2015
2013

Malmi kategória*
malmi
malmi
egyéb
malmi
malmi
malmi
prémium
malmi
malmi
egyéb (keksz)
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
egyéb (keksz)
prémium
malmi
malmi
malmi
javító
malmi
malmi

Fajtatulajdonos/Képviselő neve
Saaten-Union Hungária Kft.
Isterra Magyarország Kft.
Agromag Kft.
Saatbau Linz Hungária Kft.
Syngenta Kft.
KWS Magyarország Kft.
MTA ATK
Karintia Kft.
Limagrain CE SE Mo-i Fióktelepe
Karintia Kft.
MTA ATK
MTA ATK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Karintia Kft.
KWS Magyarország Kft.
MTA ATK
MTA ATK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
MTA ATK
KWS Magyarország Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
MTA ATK
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Átlag
SzD 5%
C.V.
Helyek száma

Szemtermés
t/ha
8,12
8,11
8,04
7,89
7,84
7,83
7,77
7,75
7,72
7,71
7,68
7,64
7,60
7,59
7,56
7,40
7,26
7,23
7,18
7,17
7,14
7,08
6,82
6,73
7,53
0,45
6,7
10

rel.%
107,8
107,6
106,7
104,7
104,1
103,9
103,1
102,9
102,5
102,3
101,9
101,4
100,9
100,7
100,3
98,2
96,4
96,0
95,3
95,2
94,8
94,0
90,5
89,3
100,0
6,0

Szalmamagasság

Ezerszemtömeg

Hl-tömeg

Állóképesség

Télállóság

Kalászolásig eltelt
napok száma

Érésig eltelt
napok száma

cm.
93
81
84
95
86
92
81
102
85
89
89
90
95
95
86
87
84
89
78
91
82
92
88
86
88
4
4,4
9

g.
39,3
36,0
39,6
40,6
38,9
34,8
43,3
39,4
40,5
39,9
35,3
44,7
38,1
43,4
36,2
39,8
39,3
39,8
37,2
40,1
39,9
39,2
38,8
40,6
39,4
2,7
6,5
7

kg.
74,2
77,0
76,0
75,2
75,2
76,4
76,1
77,3
76,3
77,8
71,8
77,9
77,1
77,7
74,9
78,0
74,2
77,9
79,2
77,4
72,7
77,6
78,4
78,2
76,4
2,7
3,6
8

psz.
8,6
9,0
9,0
8,5
8,0
7,7
8,7
8,4
8,6
8,8
7,8
7,4
8,1
8,0
8,6
7,4
7,5
8,4
8,8
7,4
9,0
8,3
8,3
8,2
8,3
0,9
12,0
9

psz.
8,3
8,9
8,7
8,7
8,8
8,9
8,9
8,7
8,6
8,4
8,8
8,8
8,8
8,6
8,7
8,8
8,7
8,8
8,8
8,7
8,8
8,7
8,8
8,9
8,7
0,4
4,5
9

nap
208
201
203
207
203
210
205
207
205
206
209
202
205
205
209
205
207
204
202
205
210
205
196
203
205
2
0,9
9

nap
256
254
254
256
255
255
254
255
254
255
256
254
254
254
256
256
255
254
255
255
256
255
254
256
255
1
0,6
9

Szalmamagasság

Ezerszemtömeg

Hl-tömeg

Állóképesség

Télállóság

Kalászolásig eltelt
napok száma

Érésig eltelt
napok száma

cm.
99
103
95
86
97
90
101
98
99
104
108
90
86
97
93
99
106
96
95
100
97
97
5
5,8
9

g.
36,6
37,8
36,7
36,5
38,8
34,1
39,3
42,0
39,4
37,1
37,1
39,5
37,5
36,9
37,1
37,9
37,7
42,4
38,6
42,6
44,3
38,6
2,2
5,4
7

kg.
72,4
75,0
78,6
74,0
77,5
77,7
78,3
77,6
75,8
76,6
77,6
77,5
74,6
76,8
77,4
76,4
78,0
76,0
79,1
75,3
75,6
76,6
3,1
4,1
8

psz.
8,6
8,5
8,5
7,8
7,9
8,4
8,4
7,8
8,2
8,4
8,6
8,8
8,2
7,1
8,3
8,4
8,5
7,6
8,2
7,6
6,8
8,1
0,8
10,6
9

psz.
8,7
8,9
8,7
8,7
8,7
8,9
8,8
8,7
8,7
8,7
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,8
8,9
8,9
8,9
8,8
8,8
8,8
0,3
3,6
9

nap
211
212
209
207
209
209
209
207
208
213
214
206
208
212
208
211
212
208
208
210
208
209
2
0,8
9

nap
256
256
256
257
256
256
256
256
256
256
257
255
255
256
255
256
256
256
255
256
256
256
1
0,5
9
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Fajtanév
Hyland
Lindbergh
Babona
Cameleon
Mv Ispán
Cellule
Aurelius
Mv Ménrót
Activus
Evina
Bernstein
GK Arató
Cecilius
Genius
GK Szilárd
Lukullus
Antonius
Mv Mente
Mv Kolo
KG Vitéz
Mv Kolompos

Fajtaelismerés éve
2009
2016
2009
2016
2015
2013
2016
2014
2015
EU (2012)
EU (2013)
2016
2017
2010
2013
EU (2008)
EU (2003)
2015
2006
2013
2009

Malmi kategória*
malmi
malmi
malmi
malmi
malmi
egyéb (keksz)
malmi
malmi
malmi

egyéb
prémium
malmi
malmi

prémium
javító
javító
malmi

Fajtatulajdonos/Képviselő neve
Saaten-Union Hungária Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
Agromag Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
MTA ATK
Isterra Magyarország Kft.
Saatbau Linz Hungária Kft.
MTA ATK
Saatbau Linz Hungária Kft.
Limagrain CE SE Mo-i Fióktelepe
RWA Magyarország Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Saatbau Linz Hungária Kft.
Saaten-Union Hungária Kft.
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Saatbau Linz Hungária Kft.
Saatbau Linz Hungária Kft.
MTA ATK
MTA ATK
DE AGTC Karcag
MTA ATK
Átlag
SzD 5%
C.V.
Helyek száma

Szemtermés
t/ha
7,86
7,52
7,40
7,36
7,34
7,30
7,17
7,16
7,13
7,09
7,05
7,04
6,94
6,88
6,82
6,82
6,71
6,65
6,50
6,42
6,39
7,03
0,47
7,6
10

rel.%
111,9
107,0
105,3
104,8
104,5
103,9
102,1
101,9
101,5
100,9
100,3
100,2
98,8
97,9
97,1
97,1
95,5
94,7
92,5
91,4
91,0
100,0
6,7
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Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények – 2019.
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Szemtermés t/ha
Fajták

Szombathely Mezőfalva

Iregszemcse

Tordas

Hyfi
10,05
8,12
10,33
7,31
Basilio
9,90
7,72
9,81
9,23
Princessz
9,94
8,43
9,87
8,70
Sidonius
9,33
7,84
8,89
8,25
Falado
10,43
8,35
9,70
7,90
Vyckor
9,44
8,05
9,33
6,91
Mv Nádor
9,77
7,11
9,21
8,59
Topkapi
8,92
8,19
9,17
7,63
Alcantara
9,61
8,17
9,55
6,71
Csikó
9,99
8,27
9,26
7,13
Mv Kondás
9,36
6,94
9,41
7,85
Mv Nemere
9,68
7,64
9,47
8,20
GK Bagó
9,04
8,03
8,78
8,07
Maurizio
9,16
8,19
8,87
7,55
Santorin
9,70
7,73
9,53
6,91
Mv Uncia
8,40
8,28
8,73
6,99
Mv Karikás
9,64
7,47
9,59
5,76
GK Bakony
9,14
7,49
8,22
8,21
GK Csillag
8,74
7,42
8,11
7,65
Mv Dandár
8,27
7,69
9,15
6,64
Fenomen
9,37
7,57
8,22
5,90
GK Békés
9,00
7,51
7,95
7,88
Mv Ikva
8,94
6,22
8,81
8,10
GK Pilis
7,12
6,98
7,79
7,09
Átlag
9,29
7,73
9,07
7,55
SzD 5%
0,82
0,75
0,37
0,85
C.V.
6,2
6,9
2,9
8,0
A táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.

Eszterágpuszta

Székkutas

Szarvas

8,50
8,69
8,06
8,67
8,46
7,95
8,88
8,05
8,34
8,63
8,22
8,06
7,32
7,33
8,00
8,25
7,13
8,33
7,67
7,75
8,22
7,95
7,80
8,16
8,10
0,95
8,3

7,32
6,42
6,98
7,24
6,68
7,27
6,57
6,81
6,46
6,61
6,77
6,24
6,74
7,24
6,26
6,40
5,38
5,15
5,37
6,17
6,19
5,40
4,02
5,46
6,30
0,49
5,5

8,22
8,48
8,43
7,89
7,68
8,34
7,47
7,51
7,75
7,32
7,66
7,68
7,51
7,43
7,78
7,10
7,61
7,26
7,25
6,96
6,80
7,10
6,53
6,73
7,52
0,21
2,0

JászMosonGyulatanya
boldogháza
magyaróvár
7,98
7,51
6,99
6,65
6,92
7,44
7,00
7,10
6,94
6,97
7,09
6,81
6,85
7,12
7,23
6,62
6,73
6,38
6,16
6,15
6,69
5,96
6,15
6,09
6,81
0,46
4,8

5,89
5,63
5,54
6,84
4,80
6,36
5,60
6,39
6,04
5,21
6,52
5,90
6,37
6,12
5,62
6,61
5,53
5,47
6,49
5,94
5,75
5,42
4,63
5,11
5,82
0,37
4,5

7,44
7,69
7,41
7,27
7,50
7,18
7,51
7,68
7,66
7,74
6,95
6,71
7,26
6,90
6,85
6,60
7,78
6,61
6,90
6,96
6,73
6,58
7,01
6,73
7,15
0,88
8,8

átlag

rel. %

8,12
8,11
8,04
7,89
7,84
7,83
7,77
7,75
7,72
7,71
7,68
7,64
7,60
7,59
7,56
7,40
7,26
7,23
7,18
7,17
7,14
7,08
6,82
6,73
7,53
0,45
6,7

107,8
107,6
106,7
104,7
104,1
103,9
103,1
102,9
102,5
102,3
101,9
101,4
100,9
100,7
100,3
98,2
96,4
96,0
95,3
95,2
94,8
94,0
90,5
89,3
100,0
6,0

átlag

rel. %

7,86
7,52
7,40
7,36
7,34
7,30
7,17
7,16
7,13
7,09
7,05
7,04
6,94
6,88
6,82
6,82
6,71
6,65
6,50
6,42
6,39
7,03
0,47
7,6

111,9
107,0
105,3
104,8
104,5
103,9
102,1
101,9
101,5
100,9
100,3
100,2
98,8
97,9
97,1
97,1
95,5
94,7
92,5
91,4
91,0
100,0
6,7
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Fajták

Szombathely Mezőfalva

Iregszemcse

Tordas

Hyland
9,45
7,89
10,11
7,75
Lindbergh
9,20
7,49
9,45
8,68
Babona
9,42
7,64
8,92
7,89
Cameleon
9,73
7,31
9,49
8,48
Mv Ispán
9,09
7,50
8,66
7,41
Cellule
8,87
7,94
8,98
7,86
Aurelius
8,46
7,94
8,48
7,61
Mv Ménrót
8,26
6,19
8,24
6,69
Activus
8,04
7,62
8,72
7,57
Evina
8,54
7,22
8,67
8,24
Bernstein
8,54
7,25
8,46
7,35
GK Arató
9,40
7,22
9,01
7,00
Cecilius
9,18
6,82
9,00
7,92
Genius
9,05
7,19
8,37
6,93
GK Szilárd
8,26
7,26
8,60
6,92
Lukullus
8,44
8,34
8,10
6,89
Antonius
7,70
6,52
7,48
7,40
Mv Mente
8,10
6,72
8,31
7,57
Mv Kolo
8,30
6,14
7,26
6,86
KG Vitéz
8,26
6,88
7,71
5,79
Mv Kolompos
8,49
6,82
7,93
6,00
Átlag
8,70
7,23
8,57
7,37
SzD 5%
0,79
0,96
0,38
1,04
C.V.
6,4
9,4
3,2
10,0
A táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.

Eszterágpuszta

Székkutas

Szarvas

8,37
8,16
7,85
6,54
7,17
6,86
7,57
7,74
7,47
6,90
7,37
6,73
6,43
6,17
5,83
6,09
7,69
4,61
6,77
5,81
4,49
6,79
0,97
10,1

7,03
5,91
5,70
5,25
6,74
5,88
5,94
7,26
6,14
5,81
5,61
5,32
5,41
5,97
5,72
5,92
6,29
5,52
6,31
5,36
5,11
5,91
0,36
4,3

8,44
6,77
8,17
7,61
7,47
7,90
7,15
7,51
7,13
6,62
7,53
8,18
6,99
7,08
7,71
6,76
6,50
6,82
6,57
7,18
7,36
7,31
0,30
2,9

JászMosonGyulatanya
boldogháza
magyaróvár
7,16
6,90
6,32
6,61
6,56
6,36
6,23
6,65
6,56
6,39
6,27
5,51
5,81
6,35
5,72
5,99
5,79
6,44
5,31
5,54
5,97
6,21
0,33
3,8

4,99
5,10
4,56
4,90
5,62
5,19
5,20
6,05
4,91
5,41
5,42
5,26
5,21
4,78
5,58
4,91
5,15
5,34
5,54
5,66
5,83
5,27
0,27
3,6

7,42
7,57
7,48
7,65
7,18
7,12
7,16
7,03
7,16
7,09
6,67
6,80
6,59
6,86
6,59
6,79
6,59
7,03
5,90
6,05
5,93
6,89
0,83
8,5

321160
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Szemtermés t/ha

www.takarekcsoport.hu
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Környezet- és éghajlatvédelem
a 2020 utáni Közös Agrárpolitikában
A következő időszaki Közös
Agrárpolitikát (KAP) meghatározó
jogszabálytervezetek jelenleg
még mindig tárgyalás alatt vannak, azt viszont már most nagy
valószínűséggel ki lehet jelenteni,
hogy a környezet- és klímavédelmi intézkedések a korábbiaknál
nagyobb hangsúlyt kapnak a
jövőben.
Az Európai Bizottság javaslata
alapján a 2020 utáni KAP-nak az
eddigieknél nagyobb mértékben
kell hozzájárulnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a környezet védelméhez. A jelenlegi
jogszabálytervezetben ezért számos olyan megkötés szerepel,

ahol a környezeti szempontok
jobban érvényesülnek.
A tervek szerint a termelőknek
az alap jövedelemtámogatás
igénybevételéhez fokozott környezeti és éghajlatvédelmi követelményeknek kellene megfelelniük.
Ezek tartalmaznák a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményeket, többek között a Nitrát
Irányelv, a Víz Keretirányelv és a
NATURA 2000 előírások betartását,
valamint egyéb, uniós szinten
előirányzott gyakorlat teljesítését.
Ezzel egyidejűleg a korábban
bevezetett zöldítés megszűnne,
egyes elemei viszont beépülnének
az említett feltételrendszerbe.

Azon termelők számára, akik a
kötelező minimumon túl további
követelményeknek tesznek eleget, az éghajlat- és környezetvédelmi önkéntes támogatási
rendszer (ökorendszerek) lehetőséget biztosítana arra, hogy az
alaptámogatáson felüli kiegészítő támogatásban részesüljenek.
Az ökorendszerekben foglalt kritériumokat minden tagállam
maga határozhatná meg.
A vidékfejlesztési támogatások
esetében a források legalább
30%-át kellene környezet- és klímavédelmi intézkedésekre fordítani, így a KAP költségvetés egészét nézve várhatóan annak

40%-a járulna hozzá a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célok
eléréséhez.
Döntés ugyan még nem született az Európai Bizottság javaslatait illetően, de tekintettel arra,
hogy az Európai Parlament (EP)
Mezőgazdasági Szakbizottsága a
Környezetvédelmi Szakbizottsággal megosztott hatáskörben
felel a KAP Stratégiai Tervről
szóló rendeletért, az új EP-ben
pedig a zöldek a korábbinál
nagyobb arányban foglalnak
helyet, a következő időszakban
egy „zöldebb” Közös Agrárpolitikára lehet számítani.
n Horváth Dóra/NAK

A főnövény betakarítási időpontja
az egységes kérelemben
A MÁK tájékoztatása szerint a
gazdálkodók tévesen értelmezik
az egységes kérelemben a
„Főnövény betakarítási időpontjának bejelentése” menüpontot.
A rosszul bejelentett betakarítási időpont a diverzifikációs
követelmények betartásánál is
problémát okozhat, ugyanis a
zöldítésnél a növénytermesztés
diverzifikálása szempontjából
azokat a növénykultúrákat lehet
figyelembe venni, amelyek
május 1-jétől szeptember 30-ig

terjedő időszakban a leghos�szabb ideig vannak jelen a termelő tábláin, s az egységes
kérelemben is szerepelnek mint
be nem takarított növény. A
diverzifikáción túl az EFA-ként
elszámolni kívánt (ökológiai
fókuszterület) nitrogénmegkötő
növényeknek a termesztési időszakban (az évelő növények
május 1-jétől szeptember 30-ig,
az egynyári növények április
1-jétől május 31-ig – szója május
15-től július 15-ig, zöldborsó,

lóbab május 1-jétől május 31-ig,
bab május 10-től július 20-ig) – a
területen kell lenni. Így az elszámolhatóságok érdekében ne
jelentsünk főnövény-betakarítást ezen időszakban, ha a
növény még a területen van. A
szedés, kaszálás nem „betakarítás”.
A fentiek adminisztratív ellen
őrzése – de az AKG zöldugar 3
évig történő megléte is – az egységes kérelemben szereplő
növényekhez rögzített vetési-be-

takarítási időpontok alapján történik.
Felhívjuk gazdálkodóink
figyelmét arra, hogy (a szankciók
elkerülése érdekében) a főnövény betakarítási ideje csak
abban az esetben kerüljön bejelentésre, amennyiben az adott
főnövény a valóságban lekerül a
területről, azaz ott már nem fellelhető! A kaszálás nem betakarítás, tehát azt ne jelentsék mint
betakarítási időpont!
n Sztahura Erzsébet/NAK
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Mit tegyünk, ha jogszerű földhasználat
igazolásáról szóló felszólítást kapunk?
Nyár végétől várható, hogy azok a gazdálkodók, ahol nem ellenőrizhető vagy nem
egyértelműsíthető a benyújtott egységes
kérelmükben szereplő területek földhasználata, ott a Magyar Államkincstár (MÁK)
felszólító végzést küld számukra.
Csak azok az ügyfelek kapnak
értesítést, ahol a MÁK nem talál a
közhiteles nyilvántartásokban földhasználatot igazoló adatot (tulajdonlap, földhasználati bejegyzés),
az egységes kérelem benyújtása
során nem került felcsatolásra földhasználatot igazoló dokumentum,

vagy az adatok, dokumentumok
nem teljes mértékben fedik az igényelt területnagyságot.
A földhasználat igazolására
szóló dokumentum lehet például
egy szerződésmásolat, rokonság
igazolás, illetve minden olyan
egyéb dokumentum, amely hiva-

talból nem lekérhető, ellenőrizhető. Tehát ezekben az esetekben
nem a földhasználati vagy tulajdoni lap beküldésére van szükség!
A felszólító végzés alapján 10
napon belül nyilatkozatot kell
tenni a gazdának a földhasználat
igazolására vonatkozóan. Ez a nyilatkozat továbbra is a Kincstár
elektronikus kérelemkitöltő
felületen tehető meg: Elektronikus kérelembenyújtás/Egységes kérelem/ Jogszerű földhasználat nyilatkozat 2019 alatt.
Jelszó nélkül elérhető ez a különálló mappa, ahol a felszólító vég-

zés átvételét követő első naptól
fel lehet csatolni a földhasználatra
vonatkozó dokumentumokat.
Fontos változás, hogy 2019-ben
a jogszerű földhasználat igazolására felszólító végzések kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kerülnek kiküldésre.
Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve –
ebben az évben nem az érintett
gazdák, hanem a képviselőik
(meghatalmazottak, elsődleges
képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket.
n Ribóczi /NAK

Fontos elkészíteni
a tápanyag-gazdálkodási tervet
A VP AKG/ÖKO támogatások esetében a
tápanyag-gazdálkodási tervet szeptember
30-ig – amennyiben az adott növénykultúra betakarítására ezen időpontot követően
kerül sor, úgy a betakarítást követően 30
napon belül – kell elkészíteni a talajvizsgálati eredmények, valamint ültetvények esetében a levélanalízis figyelembevételével.
A VP ÖKO pályázat nem követeli meg a talajvizsgálat meglétét, így egyszerűsített mérlegszámítási módszer alkalmazható.
A tervek elkészítésekor a Nitrátrendeletben szereplő Helyes

Mezőgazdasági Gyakorlatban
megfogalmazott határértékeket
be kell tartani. Amennyiben az
adott évben ugyanazon táblán
egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, a

növénykultúrák esetében külön
tápanyag-gazdálkodási tervet
kell készíteni. A VP AKG esetében
a kötelezettségvállalás ideje
alatt folyamatosan rendelkeznie
kell 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel, ezért a
talajminta-vizsgálat folytonosságára is ügyelnie kell! Az AKG esetében a folytonossághoz elégséges a pályázat melléklete szerinti
akkreditált laboratóriumi nyilatkozat. Azonban tekintettel arra,
hogy az AKG területeken a Nitrátrendelet előírásait is alkalmazni kell, így a laboreredmény

megléte esetén – arra alapuló
számítást követően – juttatható
csak ki műtrágya adott területre.
Ne feledje, a Nitrátrendeletben
megfogalmazottak betartása a
hatósági előírásokon túl a Kölcsönös Megfeleltetés részét is képezi,
tehát meg nem felelés esetén
valamennyi érintett támogatási
összeg csökkentését vonhatja
maga után. Az ellenőrzések
tapasztalatai szerint még mindig
a legnagyobb mértékű meg nem
felelés oka a talajvizsgálat meglétének hiánya.
n Sztahura Erzsébet/NAK
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A személyes
jelenlét mindennél
fontosabb
Csúcstermés várható szőlőből és borból idén
is Bács-Kiskun megyében, de a NAK megyei
elnöke szerint ez most inkább átok lesz,
mint áldás. Úgy vélte, ahogy itt is, úgy általában a gyümölcstermesztési ágazaton
nagyot lendíthetne a feldolgozóipar fejlesztése. Utóbbihoz közvetve egy kamarai javaslat
is hozzájárulhatna.
Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb megyéje (844 515
hektáron helyezkedik el), a 470 127
ha művelés alá vont terület közel
felén szántóföldi növénytermesztés
(búza, kukorica) folyik, jelentősek a
kertészeti kultúrák (fűszerpaprika,
káposztafélék, spenót, kapor, vöröshagyma, sárgarépa, cékla, petrezselyem termesztése), továbbá kiváló
adottságokkal rendelkezik a szőlőés gyümölcstermesztéshez (alma,
cseresznye, meggy, kajszibarack,
szilva, őszibarack, bodza, szamóca),
míg az állattenyésztés területén a
legnagyobb volumenben tenyésztett gazdasági haszonállatok a szarvasmarha, sertés, juh és baromfi.

Bortermelési
gondok egykor
és most
Ha már szőlőtermesztés… Még az
1990-es évek elején megtörtént
ipari méretű borhamisítás miatt
szerzett kétes hírnevet a megye,
annak is az „aranyháromszög”
néven emlegetett Soltvadkert, Kecel
és Kiskőrös alkotta térsége. Mint
Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara megyei szervezetének elnöke a NAKlap megyebemutató sorozata keretében elmondta,
ez az ügy máig kísérti a megyét.
– Amolyan levakarhatatlan
bélyegként rajtunk maradt, holott
jelenleg a borhamisítás egyáltalán
nem jellemző – jegyezte meg. – Az
évtizedek során mindig is szembeállították a hegyvidéki és a síkvidéki
borokat, és utóbbiak általában
gyengébbnek voltak beállítva. De
most már ez nincs így, itt, nálunk, a
síkvidéken is egyre jobb minőségű
borok készülnek, amit az országos
borversenyek eredményei is igazolnak. Már anyagilag sem éri meg
hamisítani, mivel például a cukor ára
is jelentősen emelkedett.
A szőlőtermesztőknek és a borászoknak ma egészen más gondjaik

szőlőfelvásárlók sorra jelentik be,
hogy nem vesznek át már szőlőt. Ha
a döntéshozók nem lépnek időben,
nagyon nagy baj lehet a következő
hetekben, hónapokban…
Fel is merült a kérdés: vajon akkor
hogyan lehetne kezelni a helyzetet?
Gáspár Ferenc szerint hasznos lehetne még a lepárlás segítése, de mivel
alig működik lepárlóüzem, erre
vajmi kevés esély van. Hozzátette, a
túltermelésből adódó problémák
leginkább azokat a gazdálkodókat
érintik, akik csak szőlőültetvénnyel
rendelkeznek, és nincs sem saját feldolgozóüzemük, sem saját – elég
kapacitású – tárolóhelyiségük.

Szövetkezés,
másképp

vannak: a túltermeléssel küzdenek.
Gáspár Ferenc szerint az idei szőlőés bortermés inkább átok lesz, mint
áldás. Mint mondta, 2018-ban csúcstermés volt a szőlőből, a megyei
pincészetekben még most is rengeteg eladatlan borkészlet áll, és erre
rakódhatnak rá a szintén jelentősnek ígérkező idei termésből készítendő nedűk. Azt egyelőre nem

Bács-Kiskun megye számokban
A KSH adatai szerint a megyében 2018-ban búzából (352,7 ezer
tonna) az előző évinél 5,2, kukoricából (508,9 ezer tonna) 24%-kal
több termett. Az állattartók 78,6 ezer szarvasmarhát istállóztak, míg
343,2 ezer sertést tartottak. A juhok száma egy év alatt 7,5%-kal 183
ezerre csökkent. A megye gazdaságaiban összesen 3,2 millió tyúkot
neveltek.

óhajtotta megbecsülni, hogy a
megyében idén mennyi új bor
ragadhat benn a borászatoknál. Úgy
vélte, az agrártárca részéről jó ötlet
volt a zöldszüreti támogatás – az idő
előtti leszedéssel ugyanis mérsékelhető a termésmennyiség –, más kérdés, hogy ezzel nem mindegyik
Bács-Kiskun megyei gazda tudott
élni.
– Mégpedig azért nem, mert a
zöldszüretnek jelenetős kézimunkaerő-igénye van, az pedig olyannyira
megdrágult (átlag 10 ezer forint
naponta), hogy a megyében nem
volt szabad ember, aki leszedje a
fürtöket. Így az érintett gazdálkodók
több mint fele nem is vette igénybe
a támogatást – tette hozzá a megyei
elnök. – Most ott tartunk, hogy a
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A minden mindennel összefügg
elv alapján ez utóbbi egy országos –
máshol, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is létező –
gondra irányítja rá a figyelmet: a feldolgozóüzemek hiányára! Gáspár
Ferenc szerint előbb vagy utóbb
szükség lesz ezekre, ő úgy látja, ha a
szakpolitikai döntéshozók mihamarabb határoznának ez ügyben, akkor
hosszú távon biztosítva lehetne a
gyümölcstermesztés, a felvásárlás
és a feldolgozás kiegyensúlyozottsága. Megjegyezte, bár az év elején
egy megyei kamarai fórumon felmerült, hogy bizonyos üzemméret
felett állami ráhatással kellene
rávenni a gazdálkodókat a szövetkezésre, ő – a régmúlt rossz tapasztalatai miatt – megyei elnökként sem
lenne híve az ilyen típusú szabályozásnak. De szerinte a szövetkezés
bármely más módon való ösztönzése elősegíthetné akár a feldolgozóipar fellendülését is.
– A NAK által javasolt gazdálkodási forma, a mezőgazdasági családi
vállalkozás (csmv) például jó irány,
egyfajta szövetkezés is lehetne.
Mindezt persze összekötve például
adózási kedvezményekkel, beruházási (hűtőkapacitás-, feldolgozóipari
kapacitást növelő) támogatásokkal.
Persze nagyon fontos, hogy ne valamiféle regula kényszerítse ki az
együttműködést, hanem tegyék

érdekeltté is a gazdákat. Nagyon
fontos lenne, hogy a szövetkezések
nyomán kialakuló feldolgozókban
kapjanak résztulajdont – akár részjegy formában – a termelők. Egy
példával hadd illusztráljam! A
kaposvári cukorgyár német cukorrépa-termesztők tulajdonában van, és
emiatt a német termelőnek teljesen
mindegy, hogy mennyi a felvásárlási
ár, mivel ő az előállított cukor eladása utáni bevételből, tulajdonosként,
jutalékot/osztalékot kap. Azzal
vigasztalják a magyar termelőket,
hogy ugyanazon a felvásárlási áron
veszik tőlük át a répát, mint a németektől, de ez a magyar gazdának
nem vigasz, mivel neki nincs részesedése a cukorgyárban. Egy szó,
mint száz: ha van érdekeltségük a
feldolgozóban, akkor oda szállítják
az alapanyagot, nem pedig éppen
oda, ahol kedvezőbb felvásárlási
árat kapnak – mondta Gáspár
Ferenc.

Hatékony
munkaszervezés
Ahogy fogalmazott, megyei
elnökként valamennyi kamarai tag
érdekeit kell képviselnie, legyen az
őstermelő, egyéni gazdálkodó vagy
cég – a megyében 29 222 őstermelőt és 37 462 kamarai tagot tartanak
nyilván –, ami nem könnyű feladat,
hiszen, mint az a fentiekből kiderült,
gyakorlatilag ahány tag, annyiféle
álláspont. És a véleményeket, észrevételeket, gondokat, problémákat
illik személyesen megtapasztalni.
Gáspár Ferenc igyekezett úgy megszervezni a megyei kamarai szervezet munkáját, hogy lehetőleg minden ágazatnak legyen egy fő vezető
képviselője (alelnök „felügyeli” a
szántóföldi növénytermesztést, a
szőlő-bor ágazatot, a gyümölcstermesztést, az erdészetet, míg a
víziszárnyas-ágazatot tanácsadó, az
állattenyésztést maga „viszi”), illetve
lehetőség szerint ő vagy valamely
alelnöktársa személyesen is ellátogasson egy-egy térségbe.
– Nagy könnyebbség nekem,
hogy a feladatokat így szét tudtuk
osztani – jegyezte meg. – A gazdák

Komoly szakmai munka
Gáspár Ferenc azt mondta, hogy a külső szemlélő számára a
kamara sokszor a falugazdász-hálózatot jelenti, és elismerve az ő
munkájukat, azért mellettük is nagyon komoly szakmai tevékenység
zajlik a falak mögött. Mint megjegyezte, a vízgazdálkodás, a vízvis�szatartás és az öntözés fejlesztése a fő kiemelt területek, mivel hos�szú távon határozhatják meg az agrárium jövőjét.

igénylik a személyes kontaktust, ezt
több helyen is megerősítették. De
nekem is hasznos tapasztalatszerzés, hiszen magam sem ismertem
teljesen minden vidék tevékenységét.
Többek között az ilyen látogatások kedvező következménye, hogy
sikerült közbenjárni a jánoshalmai
mezőgazdasági szakképző iskola
megmaradása érdekében, illetve a
NAK által immár országossá tett
szakmakóstoló rendezvényt előbb
megyei kezdeményezésre Bács-Kiskunban tesztelték. Gáspár Ferenc
azt is tapasztalta, hogy a tagok eltérően ítélik meg a kamarát. Mint
mondta, az őstermelőknek, az egyéni gazdálkodóknak, a kis és közepes
cégeknek a falugazdászok bevonásával tudnak annyit nyújtani, hogy
azt érzik, a tagdíjért cserébe kapnak
segítséget, egyedül a nagyobb vállalatok számára tudnak kevesebbet
adni.
– Nagyon nehéz az ő igényeiket
kielégíteni, hiszen amit mi adni

tudnánk, arra nekik saját embereik
vagy egységeik vannak. Amikor ez
a téma szóba kerül a cégvezetőkkel
folytatott beszélgetéseim során,
azt szoktam mondani, hogy a
kamarát tekintsék társadalmi felelősségvállalásnak, hogy e szervezeten keresztül tudják segíteni a
kisebbeket. Már csak azért is, mert
szükségük van egymás tevékenységére…
Az elnöki céljai közé tartozik többek között, hogy megtalálja ilyenformán is a nagyok helyét a megyei
szervezetben, továbbá az is, hogy a
támogatások igénybe vételére
vonatkozó, gyakorta túlságosan is
szigorú jogszabályok enyhítését
közvetve elérje. Arra a felvetésre,
hogy e kitűzések elérhetőek-e, azt
mondta:
– Mentalitásomból adódóan
nehezen engedek el ügyeket, főleg
olyanokat, amelyekben igazságtalanságot látok. A végtelenségig
tudok küzdeni ezekért…
n Raffai Ferenc
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Kölcsönös előnyökre építő termeltetési és
gyártó rendszer Kecskeméten
Nemcsak Bács-Kiskun megye, hanem az
ország egyik legnagyobb élelmiszeripari
cége az Univer. Hogy ez a nagyság mit is
takar valójában, arról személyesen is
meggyőződtünk. A kecskeméti, majonézt,
mustárt és ketchupot gyártó üzemet a
precizitás jellemzi a legjobban.
Mikor a NAKlap megyebemutató sorozata keretében a kamara
Bács-Kiskun megyei szervezetéhez látogattunk el, azt is kértük
Gáspár Ferenctől, hogy segítsen
eljutni a megye agráriumában
valamiért különlegesnek számító
vállalkozáshoz, hogy annak tevékenységét is láttassuk. A NAK
megyei elnöke egy valóban egyedi társasághoz kalauzolt el minket: a kecskeméti székhelyű Univer Product Zrt.-hez. Mielőtt még
Avramucz Attilával, a cég vállalati
kapcsolatokért felelős igazgatójával találkoztunk volna, Gáspár
Ferenc kiegészítette korábbi
beszélgetésünket.
– Említettem, hogy nehéz a
nagy cégeket támogatni kamarai
oldalról. Ez egy ilyen opció: mé
diamegjelenéshez segítjük, ezáltal még jobban tudja növelni
ismertségét – tette hozzá.
Az lenne a meglepő, ha valaki
még nem találkozott volna az Univer nevével vagy legalább valamely népszerű klasszikus termékével (Erős Pista, Édes Anna, Piros
Arany, Gulyáskrém).
Persze ennél jóval több terméket állít elő a társaság. Mint Avramucz Attila elmondta, a két kecskeméti élelmiszeripari telephelyen, valamint Hetényegyházán
történik ezen paprikakrémek mellett a fokhagyma- és vöröshagymakrémek, a reszelt torma és
egyéb magyaros ételízesítők, a
majonéz, az e-szám mentes
ketchup és mustár, a McDonald’s
termékek, a sűrített paradicsom, a
bébiétel, a salátaöntetek és szó-

szok, a gyümölcslekvárok, a gyümölcslevek és zöldségkrémek előállítása.
– Az Univer Product 2018-as
nettó árbevétele elérte a 24,4 milliárd forintot, alkalmazottainak
száma megközelítette a 670 főt.
Ez a létszám azonban kiegészül
több száz Kecskeméten és a környező régióban dolgozó magyar
termelővel. Ők egy több mint 40
éve működő, kölcsönös előnyökre
építő termeltetési rendszer keretében biztosítják az Univer étel
ízesítőinek minőségi, magyar
alapanyagait. A gyártott késztermék-volumen tavaly 45 800 tonna
körül alakult – érzékeltette a termelés nagyságát és rendszerét az
igazgató.

Mint Avramucz Attila megjegyezte, augusztus 14-ére – látogatásunk napjára – volt betervezve a
paradicsomfeldolgozó-szezon
rajtja, de a hirtelen jött eső miatt a
beszállítás és a start egy nappal
tolódott. Így a kecskeméti Mindszenti körúti üzemet jártuk be. A
keverőtermeknél kezdtünk.

– A mustár kivételével minden
krémünket itt keverjük ki. Az itt
készülő mintegy száz krémfajta
előállítására négy termékgyártó-vonalat működtetünk (ezek
közül kettő vadonatúj), amelyek
15–25 percenként új keverésbe
kezdenek – indított Avramucz
Attila. – És egy kis érdekesség:
Romániába, az ottani piac sajátosságai miatt, kifejezetten erre a
piacra szánt szószokat is gyártunk. Ilyen a sültkrumpi szósz, a
remoulade, a fokhagymás
majonéz, a böjti majonéz, a mics
mustár – tette hozzá az igazgató.
A töltőcsarnokban egymással
párhuzamosan futó 12 töltő-csomagoló berendezés működik, a
megrendeléstől függően – a
keverés és szükség esetén a hőkezelés után – flakonba, talpas
tasakba, tubusba, kis párnákba,
vödörbe, pohárba, zsákba, tálkába, kartusba adagolnak. Az összes
csomagolóvonal soha nem megy
egyszerre, általában műszakonként 4–5 berendezés üzemel.
A késztermékeket a 9 emelet
magas raktárban helyezik el; a
raktárban összesen 10 500 raklaphely van. Az Univer külső raktárakban is tárol késztermékeket, a
teljes állomány, szezontól függően, 14 000–18 000 raklap között
mozog. A raktárból naponta 350–

400 raklap áru távozik, de karácsonykor ez 800 raklap/napra is
nőhet.
Azt még Avramucz Attila hozzátette, hogy az Univer több projekt keretében intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet is
végez a termékkínálat folyamatos
megújítása érdekében. A mostani, 2016 és 2020 közötti terminusban többek között az „Univer
Product Zrt. fűszerpaprika és
ipari paradicsom kutatási programja” elnevezésű projekt zajlik,
a cél pedig új édes és erős fűszerpaprika-fajták nemesítése, valamint ipari paradicsom és paprika
termesztéstechnológiai kísérletek elvégzése.
n Raffai Ferenc

Alapanyagmennyiségek
A Magyarországon beszerzett legfontosabb zöldség-
nyersanyagok mennyisége
éves átlagban (tonna/év):
paradicsom – 80 000–90 000,
édes fűszerpaprika – 1950,
erős fűszerpaprika – 1600, pritaminpaprika – 1450, fokhagyma – 500, torma – 350,
vöröshagyma – 150.
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Jó, közepes volt a búzatermés
Az idei aratási idény véget ért, befejeződött az összes nyári aratású szántóföldi
növény betakarítása.
Az idei nyár első felét jellemző,
viharokkal tűzdelt időjárás ellenére
a gazdálkodóknak sikerült tartani
az aratás átlagos ütemtervét. Őszi
búzából jó, közepes lett a termés, a
952 ezer hektáros termőterületről
5,27 t/ha átlaghozammal 5 millió
tonnás összterméssel számolhatunk, a termény minősége a fehérje- és sikértartalmat tekintve jó.
Az őszi árpánál a 2018-as és az
ötéves átlagot is meghaladva, 218
ezer hektárról 5,49 t/ha átlaghozammal 1,2 millió tonnás össztermés realizálódott. Repcénél a
területcsökkenés miatt a 296 ezer
hektáros termőterületről 2,95 t/ha
átlaghozammal a tavalyinál 12
százalékkal gyengébb, ugyanak-

kor az ötéves átlagnál 5 százalékkal jobb, 874 ezer tonnás lett az
össztermés.
A hazai piaci árak a nemzetközi
gabonapiaci trendeket szorosan
követik, jelenleg a tavalyi árszintek figyelhetők meg, de az európai kontinensen tapasztalható
időjárási anomáliák ezen még változtathatnak. Magyarországon a
fizikai piacon átlagosan 49,3 ezer
forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott
az étkezési, 48,2 ezer forint/tonna
áron a takarmánybúza augusztus
első hetében a NAIK AKI PÁIR adatai szerint.
A termelők kedvezőtlen időjárási körülményekkel nehezített sze-

zonon vannak túl, de erőfeszítéseiknek köszönhetően az ország
ellátása megfelelően biztosított a
2019/2020-as szezonban és
exportra is bőven jutni fog több
millió tonna áru. Magyarországon
az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása szerint 982,7 ezer hektárról 8 millió tonna kukorica

kerülhet a tárolókba az idén. A
NAIK AKI PÁIR adatai szerint a
magyarországi fizikai piacon az
egy évvel korábbinál 3 százalékkal alacsonyabb, átlagosan 43,6
ezer forint/tonna termelői áron
cserélt gazdát a takarmánykukorica augusztus első hetében.
n Agrárminisztérium/NAIK AKI

Magyarok Kenyere: összeöntéstől a kenyérünnepig
Több jelentős eseményt tartottak augusztusban az idei Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem program keretében.
A határon túli országrészek és
mind a 19 anyaországi megye
elhozta búzáját a Veszprém megyei
Nemeshanyba, ahol 2019. augusztus 10-én ünnepélyes keretek
között öntötték össze a Kárpát-medence búzáit. A rendezvény szervezői, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (Magosz) vezetői emellett egy másik kiemelkedő sikerről is
beszámoltak: a magyarországi gazdák az ünnepségig 406 tonna búzát
ajánlották fel jótékony célra.
– A NAK hat éve lett részese e
történetnek, amikor 2013-ban csatlakozott a jótékonysági kezdeményezésből összmagyar mozgalommá gazdagodott programhoz.
Annál szebb és nemesebb missziót
egy szakmai köztestület aligha
kívánhat magának, mint amit mi a

Magyarok Kenyeréhez kötődő
nagyszabású szervezési-lebonyolítási feladatok ellátásával vállaltunk
fel; ezt a legnagyobb örömmel tettük és tesszük ma is – mondta
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
Nemeshanyban, az összeöntés
ünnepén.

Jakab István, a Magosz elnöke
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
aznap délelőtt még Kárpátalján vett
részt az ottani magyar gazdák búzagyűjtő ünnepségén, és mint mondta, „felemelő volt átélni, hogy akik a
legnagyobb megaláztatást szenvedik el, azok a legnagyobb örömmel
adakoznak a leginkább rászorultak
számára”.
Az adományozók száma amúgy
2018-ban 5019 fő volt (ebből 2760

magyarországi, 2259 határon túli
gazda). A szervezők ebben az évben
ennél is több felajánlóra számítanak, mivel a Kárpát-medence teljes
magyar gazdaközösségét bevonva
zajlik az idei Magyarok Kenyere – 15
millió búzaszem program.
A nemeshanyi ünnepség után
néhány nappal, augusztus 13-án a
budapesti Szent István Bazilikában
állították fel a hagyományos aratókoszorút. A 15 millió búzaszem e
kiemelkedő jelképét – amelyet hat
hajdúsági asszony, napi nyolc órában, két hétig készített – Jakab István és Szólláth Tibor, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke adta át ünnepélyes keretek között Snell György
püspöknek, a Szent István Bazilika
plébánosának.
Alig egy héttel később, az
augusztus 20-ai nemzeti ünnep
alkalmával a program keretében
országszerte megtartották a
kenyérszentelő ünnepségeket.
n NAK
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Nemzetközi szakmai programok
az élelmiszeripari tagok számára
Az Élelmiszeripari Igazgatóság 2019 októberében és novemberében több nemzetközi szakmai tanulmányutat, élelmiszernapot és kiállításlátogatást szervez az
érdeklődő élelmiszeripari tagok számára.
Anyagi és szakmai támogatásával a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tucatnyi élelmiszeripari cég számára biztosít részvételi lehetőséget különböző szakmai programokon. A külföldi
programok mellett az export iránt
érdeklődő tagjaink számára 2019.
október 2-án egynapos élelmiszeripari exportkonferenciát szervezünk Budaörsön, amelyen felkért előadók segítségével naprakész információkat adunk a kínai/
észak-amerikai/orosz piacokkal
kapcsolatban. Emellett bemutatjuk a halal-minősített termékek
piacát, valamint átfogó előadást
tartunk a harmadik országi
exportra jelentkező cégek engedélyezési folyamatáról, a Nemzeti
Élelmiszer-biztonsági Hivatal közreműködésével.
nnn

Elsősorban zöldség- és gyümölcsfeldolgozással foglalkozó
tagjaink számára nyitott a 2019.
október 7–11. között esedékes
cseh–lengyel szakmai tanulmány
utunk, amely során a két ország jó
gyakorlatokat, modern technológiákat alkalmazó, zöldség-gyümölcsfeldolgozó létesítményeit
és tanintézeteit mutatjuk be a
résztvevők számára kisbuszos
utazás keretében. A tanulmányút
célja, hogy a fejlett cseh és lengyel feldolgozók alkalmazott
technológiáit a részt vevő tagjaink hazaérkezve be tudják építeni
mindennapi tevékenységükbe,
így fejlesztve termelékenységüket. A korszerű üzemek meglátogatása mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik a cseh és

lengyel regionális kamarák képviselőivel.
nnn

Az élelmiszeripari cégek számára üzleti lehetőséggel is kecsegtet
a 2019. október 14–17. közötti
„Georgiai Élelmiszernapok” nevű
rendezvény. A HEPA Nemzeti
Exportfejlesztési Ügynökséggel
közösen szakmai tanulmányúttal
kiegészített élelmiszernapot szervezünk a magyar élelmiszeripari
vállalkozások számára, ahol a tbiliszi magyar nagykövetség közvetítésével üzleti kapcsolat kialakítására nyílik lehetőség a tbiliszi
disztribútorokkal, nagykereskedőkkel és a HORECA-ágazat képviselőivel.

giai gazdálkodásból származó termékek. A svédországi Malmőben
2019. november 13–14-én megrendezendő „Nordic Organic”
élelmiszeripari szakkiállítás köré
épülő vásárlátogatással és szakmai tanulmányúttal a világ legfejlettebb „biopiacaira” invitáljuk
élelmiszeripari tagságunkat. A
négynapos tanulmányútra
(november 11–15.) elsősorban
azon tagjaink jelentkezését várjuk, amelyek „bio” minősítéssel
rendelkeznek vagy a „bio” minősítésű termékek iránt érdeklődnek.
A szakmai túra során találkozóra
kerül sor a dán és svéd ökológiai

országi gyakorlati képzéseket tejfeldolgozó vállalkozások számára
október végén. A programok célja,
hogy sajtkészítő tagjaink közelről
ismerkedjenek meg olyan technológiákkal, amelyek hazánkban
kevésbé ismert vagy megszokott
sajttermékek gyártásához szükségesek. Az elméleti foglalkozásokat
követően a képzésen részt vevők a
műhelyekben el is készítik a kiválasztott sajtokat a tej előkészítésétől egészen a kész sajt érlelésének
megkezdéséig. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a programok különösen a kisüzemi és a kézműves
sajtkészítők számára bizonyultak

VÉGEZTESSE NÁLUNK FÖLDJÉNEK
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATÁT!
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Biztos szakmai alapok
Előírások szerint
AKG/ÖKO kötelezettségeknek megfelelő
Országos lefedettség
Akkreditált laboratóriumi partnerek
Akkreditált szakmai segítség
Az egész ügyintézést elvégezzük Ön helyett,
és a talajminta alapján kész, professzionális
laboreredményt adunk át Önnek.
Nálunk a szűkített és a bővített vizsgálat ára is versenyképes!

KÉSZÍTSE VELÜNK A TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI TERVÉT IS!
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Az elmúlt években világszerte
gyors növekedésnek indult a
halal-minősített termékek piaca.
Annak érdekében, hogy a magyar,
elsősorban állati eredetű termékeket előállító létesítmények minél
felkészültebbek legyenek a nemzetközi piacokon, a „Dubai Halal
Expo” kiállítás meglátogatását és
ennek mentén szakmai tanulmány
utat szervezünk az Arab Emírségekbe 2019. október 21–24. között. A
dubai szakmai vásár meglátogatásával, a kiállítás mentén szervezett
üzemlátogatással, valamint a helyi
állategészségügyi és élelmiszeripari vallási előírásokat felügyelő hatóság segítségével átfogó képet kapnak tagjaink az Arab Emírségek és
az Öböl-térség piaci viszonyairól és
lehetőségeiről.
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Az aktuális jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően
A VP AKG, VP ÖKO erre vonatkozó előírásai szerint
Az általunk készített tápanyag-gazdálkodási terv nem csak a kötelezettségeknek való megfelelést
teszi lehetővé, hanem szakmailag hiteles módon segíti Önt az optimális termésszint elérésében is!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
+36 80 900 365 (3. menüpont)
agrarszolgaltatas@nak.hu
www.nak.hu | www.naknonprofit.hu

gazdálkodással foglalkozó szakmai szervezetekkel, tanintézetekkel, valamint kiváló alkalom nyílik
dán és svéd cégek jó gyakorlatának megtekintésére is, a későbbi
hazai alkalmazás céljából.
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A modern élelmiszerpiacok
elengedhetetlen elemei az ökoló-

Az élelmiszeripari igazgatóság
már harmadik éve szervez francia-

hasznosnak, akik a megszerzett
ismereteket rövid időn belül alkalmazzák, és új termékekkel jelennek
meg a piacon. Az idei év képzési
programjának középpontjába a
kékpenészes sajtok kerültek, reményeink szerint ez legalább olyan
sikeres lesz, mint a korábbi évek
során kiválasztott technológiák.

Kövessen minket!

NAK – A MEGBÍZHATÓ PARTNER
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