LAP

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

2019. december / VII. ÉVFolyam
2020. január / VIII. ÉVFolyam

#12 – #01

Megmaradhat a következő
években is az agrár- és
élelmiszeripari ágazat
lendülete
08–09. oldal

Év elejétől már közérdek
az öntözés
11. oldal

Magyarok Kenyere: Senki
ellen és mindenkiért
05. oldal

Az alaptrágyázás elmélete
és gyakorlata
10. oldal

2019. december–2020. január |

LAP

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

03

LAP | 2019. december–2020. január

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

Tartalomjegyzék
MOZAIK

04	Újabb megállapodás segítheti a kamarai tagok
könnyebb boldogulását
Süle Katalin a kamara új alelnöke
PREGA konferencia a fejlesztésben gondolkodóknak
INTERJÚ

05 Senki ellen és mindenkiért
08	Megmaradhat a következő években is az agrár- és
élelmiszeripari ágazat lendülete
ÉLELMISZERIPAR

06 Újabb sikeres évet zárt a „Tanuljunk Együtt!”
	Bioalapú trágyázás a Nutrimán segítségével
SZOLGÁLTATÁS

07

Van lehetőség a hatékony védekezésre
Érdemes a kamara szolgáltatásait választani
15	Agrárstartupok megerősödését segíti elő a kamara
NÖVÉNYTERMESZTÉS

371001

2

10	Az alaptrágyázás elmélete és gyakorlata
11 Év elejétől már közérdek az öntözés
12	Elérhető az újabb ajánlati fajtalista kukoricára
14	Minőségbiztosítási kérdések a gabona
termékláncban I.
RENDEZVÉNY

16	Egyre közelebb az őstermelői reform
	Nem lesz visszahulló százmilliárd forint a VP-ben
TISZ

18	Európai Zöld Megállapodás – hogyan lesz
fenntartható az unió gazdasága?
19 Érdemes időben gondoskodni a 2020-as betétlapról
	Megkezdődött a webGN benyújtási időszak
KÜLGAZDASÁG

21	Mindenki megérzi a Brexitet
22	Szorosabbra fűzték a Három Tenger Régió
együttműködését

Felelősségteljes
építkezés
Hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos
szinten elismert, jól felépített szervezetté
nője ki magát, megbízhatóan szolgálva a gazdatársadalmat, a közel négyszázezer kamarai tagot és a magyar agráriumot. Minden
szervezeti átalakítás, érdekérvényesítési
akció, aktív törvény-előkészítési szerepvállalás ennek jegyében zajlott, és a számos fronton elért eredmények visszaigazolták
e lépések hasznosságát.
Aktív évet zártunk 2019-ben, s az elért konkrét eredmények mellett olyan
folyamatokat indítottunk el, amelyek egymás után vagy éppen egymást kiegészítve fognak beérni. Azzal a szándékkal vágunk neki a 2020-as esztendőnek,
hogy idén is lépésről lépésre haladunk a kamara által kidolgozott átfogó javaslatcsomag megvalósításában, hiszen ez a biztosítéka annak, hogy Magyarország
mezőgazdasági teljesítménye tovább nőjön, és egyre nagyobb mértékben járuljon hozzá a nemzeti össztermékhez, hazánk és nemzetünk boldogulásához. Fontos mérföldkövek felállításában segédkeztünk a tavalyi évben, ilyen volt például
a terveink szerint módosított, igazságosabb földforgalmi törvény megszületése,
a földbizottságok szerepének megerősítése. Átszervezett falugazdász-hálózatunk a tagság magasabb színvonalú kiszolgálását látja el, a megközelítőleg 70
körzetközpont jóval szervezettebb munkával segíti a gazdákat ügyes-bajos elintéznivalóikban az egységes támogatási kérelmek beadásától a mindenféle ügyintézésen át a személyes tájékoztatásig. A falugazdászokon túl mintegy 1000
szaktanácsadó is a gazdák rendelkezésére áll, szintén kamarai koordináció mellett. Fontos előrelépés öntözésfejlesztés terén az aszálymonitoring-szolgálat és a
meghosszabbított öntözési idény, az öntözési törvény elfogadása. A mezőgazdaságban alapigény a vízgazdálkodás hatékonyabbá tétele, kamarai befolyással az
állami költségvetésben a következő tíz évben 170 milliárd forint áll rendelkezésre
az öntözési vízkínálat és vízkereslet fejlesztésére. Az agrárium megbecsülését,
egyúttal a kamara súlyát jelzi közfeladatainak bővítése. Idéntől a NAK veszi át a
családi gazdálkodók nyilvántartásával, a gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez
a meg nem művelt területek igazolásával, valamint a mezőőri, hegyőri szolgálat
koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátását, és zajlanak az egyeztetések a
szaporítóanyag-felügyeleti feladatoknak a NAK-hoz történő delegálásáról is.
Legyen szó bármilyen régi vagy új kamarai feladat ellátásáról, minden tevé-
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kenységünk során 2020-ban is arra törekszünk, hogy felelősséggel végezzük a
munkánkat, amint azt a magyar gazdák teszik évszázadok óta. Bő termést hozó,
boldog új esztendőt kívánok valamennyi tagunknak!
Győrffy Balázs
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
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Újabb megállapodás segítheti
a kamarai tagok könnyebb boldogulását
A Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara tagjai számára gazdasági
tevékenységükben is
kézzelfogható hasznot hozhat a kamara
és a Vám, Jövedéki és
Adóügyi Szolgáltatók
Szövetség (VJASZSZ)
között létrejött megállapodás.
Valószínűleg minden tagunknak
van a VJASZSZ szakmai tevékenységi körébe tartozó kapcsolódási
pontja, legyen az vám, adózás, hulladékhasznosítási kérdés, környezetvédelmi termékdíj vagy jövedéki
ügyintézés. Éppen ezért adta magát
a felismerés, hogy a szervezeteket
közelíteni kell egymáshoz, és csatornázni a VJASZSZ szaktudását a

Süle Katalin
a kamara
új alelnöke
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) országos küldöttgyűlése a köztestület általános
agrárgazdasági ügyekért felelős
országos alelnökének Süle Katalint választotta meg a 2019.
december 19-én, Gödöllőn tartott ülésén. A többi alelnöki pozícióban nem történt változás, így
továbbra is Éder Tamás az élelmiszeriparért felelős országos alelnök, Luzsi József a vidékfejlesztésért felelős országos alelnök és
Zászlós Tibor a mezőgazdaságért felelős országos alelnök.

NAK tagjaihoz, hogy ezzel könnyítsenek az ügymenetükön, és hasznos, pozitív folyamatokat indítsanak el a vállalkozásukban – mondta
Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke.
A lényegi munka ezen megállapodás aláírásával kezdődhet el gaz-

dálkodóink érdekében. Úgy véljük,
hogy a szövetség az eddigi fórumain is már több ízben bizonyította,
hogy tagjai hasznos és naprakész
tudással rendelkeznek. A szakhatósággal is rendkívül erős, élő kapcsolatokat ápolnak megyei és központi
szinten, ami kiváló alapot biztosít a

szükséges tudás átadásához, így
remélhetőleg az eddigieknél is szélesebb körben nyílik lehetőség a
jogkövető magatartás elterjesztésére, az esetleges hibák korrigálására, a büntetések megelőzésére.
A jelenlegi megállapodás főbb
pontjai értelmében a NAK és a
VJASZSZ kölcsönösen értesíti egymást a kiadványairól, szakmai rendezvényeiről, folyamatos információcserével támogatják a szakmai
ügyek előrevitelét. A szövetség
aktuális kérdésekben általános
információkkal látja el a NAK-ot,
illetve a két szervezet rendszeres
időközönként egyeztet a közös feladatokról.
Az együttműködés alapja lehet a
földrajzi árujelzővel rendelkező termékek körének bővítése mellett a
kapcsolódó ellenőrzések előremozdítása is. További lehetőség a hamisított termékek elleni közös fellépés, a tiltott növényvédő szerek
szállításának meggátolása, valamint a gépalkatrészek, műszaki cikkek hamisításának, szabálytalan
gyártásának megakadályozása is.
Pető Krisztina/NAK

PREGA konferencia a fejlesztésben gondolkodóknak
Idén február 18. és 19-e között
várják újra az agrárium és az élelmiszeripar újdonságra nyitott szereplőit a PREGA Konferencia és Kiállításra.
Szigorúan szakmai előadások és
gazdálkodói tapasztalatok keretében ismerhetik meg az agrárium
informatikai-technológiai fejlesztéseit és ezek gyakorlati hasznosítási lehetőségeit azok a gazdálkodók, akik ellátogatnak a PREGA
Konferencia és Kiállításra. A rendezvény kereteiben egy helyen
találkozhatnak a precíziós eszközök
és szolgáltatások forgalmazóival,
így vásárlási kötelezettség nélkül
hasonlíthatók össze az ajánlatok.
Az esemény idén megújult szek
ciókkal várja az érdeklődőket. A két
napot felölelő szántóföldi szekciók
felosztása a növénytermesztés

munkafolyamatai szerint történik,
fókuszban a főbb kultúrákkal. Az
első nap témái: a talaj és termőképessége, a vetés és genetika, illetve
a tápanyag-gazdálkodás. A második
nap fontosabb témái a növényvédelem és növénykondicionálás, az aratás, a kapcsolódó műveletek és
szenzoros mérések, illetve az adatvezérelt vállalatirányítási kérdések.
Az állattenyésztési szekció is két
napon át áll a látogatók rendelkezésére. Az előadók sorra veszik az
ágazatban hasznosítható digitális
újdonságokat és a kapcsolódó,
hazai termelési tapasztalatokat.
A digitális agrárstratégia szekcióban a Magyarország Digitális
Agrárstratégiájának (DAS) keretében zajló munkákat és a várható
eredményeket tekintik át a program

kidolgozásában részt vevő szakértők. Téma lesz többek között az
autonóm eszközök használati lehetőségei, a mezőgazdasági drónok
használatának szabályozása és a
közadatok hozzáférhetősége. A
kertészeti szekciók kiemelt témái
lesznek a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a betakarítás,
árukezelés és tárolás szenzoros
megoldásai, illetve a robotizáció
alkalmazása a kézimunkaigényes
ágazatokban.
Az élelmiszeripari szekció górcső
alá veszi az alapanyagok előkészítéséhez, feldolgozásához és a termékek értékesítéséhez kötődő digitalizált rendszerek bemutatását, valamint feltérképezi a jövőbeli fejlesztési irányokat. További információkat találhatnak a prega.hu oldalon.
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Senki ellen és mindenkiért
Az összetartozás érzésén kívül a Kárpátmedencében élő magyar gazdálkodók
tudásátadását is elősegíti a Magyarok
Kenyere – 15 millió búzaszem program –
mutatott rá Jakab István, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövet
ségének elnöke, az Országgyűlés alelnöke.
– Miért tartotta fontosnak, hogy a
Magosz beálljon a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program
mögé?
– A Magyarok Kenyere program
igazi Kárpát-medencei sikertörténet, amelynek pillérei a hit, az alázat, a kitartás és az önzetlen, segítő
szándék. Ahogy a 15 millió búzaszem elnevezés is mutatja, a
Magyarok Kenyere eszméje egyesíti a gazdákat, a vidéket, sőt mostanra már a teljes Kárpát-hazát is.
Ezt képviseljük mi is a Magosznál,
hiszen megalakulásunk óta a gazdák összefogásáért és
nemzeti összetartozásunk erősítéséért küzdünk.

zik, mit jelent a szükséget szenvedők
számára az önzetlen segítség.
– Az összegyűlt terményt milyen
formában juttatják el a kedvezményezettekhez (liszt, kenyér, nyersanyag)?
– A gazdák a learatott búzájuk egy
részét minden évben a gyűjtőpontokra viszik. Az adományokat
megyénként, a külhoni részeken
pedig régiónként gyűjtik össze, majd
ünnepélyes keretek között, szimbolikusan is összeöntik. Derék magyar
malmaink – amelyek szintén részt
vesznek az adományozásban – az

csomagba, sőt idén – hála a Magyarok Kenyere Alapítványnak – 15 számítógépet is ajándékozhattunk a
nagydobronyi Irgalmas Samaritánus
Gyermekotthon ifjú lakóinak.
– Hogyan dől el, kik részesülhetnek
adományban?
– Úgy gondoljuk, ez egy olyan küldetés, ami senki ellen nincs, s mindenkiért szól, ez üzenet mindenkinek, határon innen és határon túl.
Ezen értékrend legfőbb motorja a
Magyarok Kenyere Alapítvány,
amely rendkívül fontos szerepet tölt
be a Magyarok Kenyere életében.
Az alapítványban összegződik
mindaz a tudás és tapasztalat, amely
a program további bővítéséhez, még
több adományozó és adományozott
csatlakozásához szükséges. Ötfős
kuratóriumában a határon túli
magyarság is képviselteti magát, akik
testközelből érzékelik, hogy hol van
szükség a magyar gazdák segítségére. Az adományok szétosztásában
természetesen komoly szerep jut a
megyei kollégáknak és a történelmi

– Hány gazdálkodó ajánlott fel idén adományt és
mennyi búza gyűlt össze?
– A program indulásakor,
2011-ben még csupán 10
tonna gabona gyűlt össze,
ez a mennyiség mostanra
791 tonna búzára növekedett. Újabb és újabb gazdák
csatlakoztak a programhoz, így mára már közel
5700 magyar gazda vesz
részt az adományozásban,
amely közel negyedével
haladta meg a tavalyi 4600
fős rekordot. Az ötlet,
amely kezdetben csak
Magyarországra terjedt ki,
mostanra az egész Kárpát-medence
összefogásává nőtte ki magát,
egyre több határon túli gazda vesz
benne részt. Közülük is kiemelkednek a kárpátaljaiak, akik igazán átér-

összeöntött búzát lisztté őrlik, és ezt
a zsákba rakott lisztet juttatjuk el a
kedvezményezett intézményekhez.
Méhész gazdáink mézet adományoznak, és jut tészta, burgonya is a

egyházak, karitatív szervezetek képviselőinek is.
– A programban való részvétele
során mit tapasztalt, az mennyiben

segíti a gazdák összefogását, a nemzeti öntudat erősödését?
– A program jelmondata, vagyis a
„15 millió búzaszem” az együvé tartozás, az egymásért való kölcsönös
felelősségvállalás, az összefogás
szimbóluma is egyben. Együtt van a
vidék, az ország, a Kárpát-medence, a nemzet. A 15 millió búzaszem
15 millió magyart jelképez. Meg
győződésem, hogy ez a program is
hűen tükrözi azt, hogy csak az
összefogásra képes magyarság az,
amely erőt tud felmutatni. Hiszem,
hogy ez az erő mindenki számára
lendületet ad, mindenki számára
erősíti a hitet és a meggyőződést,
hogy együtt képesek vagyunk elérni céljainkat, amelyeknek országhatár sem szabhat akadályt.
– Mi lenne e téren a jövő évi cél?
– A kedvezményezett intézmények, gyermekotthonok visszajelzése alapján adományaink hatalmas segítséget jelentenek a gondozott gyermekek ellátásához. Ezért
is lett célkitűzésünk a
következő évekre, hogy
nemcsak az adományozottak körét, hanem a felajánlók számát is tovább
növeljük, még több és több
magyar sorstársunkat
vonva be ezzel karitatív
tevékenységünkbe.
Az ajándékozás örömén
túl az alapítvány nemcsak
társadalmi tőkét biztosít a
magyar gazdaközösségnek, hanem valódi csatornaként is működhet a gazdálkodási ismeretek Kárpát-medencei továbbadására. A tudásátadást, a
külhoni gazdák munkáját
ezzel együtt jelentősen
segítheti az a hatalmas
szakmai bázis, amely a
Magosznál és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamaránál már rendelkezésünkre áll. Hiába
szakítottak el minket egymástól,
hiába kell külön államban élnünk, a
tudás nem ismer országhatárokat!
(Dénes Zoltán)
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Újabb sikeres évet zárt a „Tanuljunk Együtt!”

Van lehetőség a hatékony védekezésre

Immár harmadik éve szervezi meg a kamara élelmiszeripari igazgatósága több
Magyarországon nagy hírnévnek örvendő
egyetemmel, intézettel karöltve a „Tanuljunk
Együtt!” programsorozatot.

Időjárás tekintetében a 2019-es év sem kímélte a mezőgazdasági termelőket, sosem volt
még példa arra, hogy egy szezonon belül minden időjárási kockázat előforduljon.

Az egyre szélesebb kört megszólító szakmai napok célja, hogy minél
több, az élelmiszeriparban tevékenykedő tagunknak nyújtsunk a
gyakorlatba átültethető tudást,
ezáltal is hozzájárulva termelésük
hozzáadott értékének növekedéséhez, valamint termékfejlesztési
folyamataik fellendítéséhez.
A korábbi évek tapasztalatai és
résztvevői visszajelzései azt
mutatják, hogy az élelmiszergyártásba épp belekezdőknek, valamint
azoknak is, akik már régóta az iparban dolgoznak – mérettől függetlenül – sok segítséget nyújt egy
olyan szakmai nap, ahol lehetőségük adódik rendszerezni eddigi
tudásukat, új információkat szerezhetnek, illetve a különböző ágazatok elismert szakértőivel konzultálhatnak. Minden alkalom a gyakorlat elsajátításához szükséges
elméleti rész ismertetésével kezdődik. Itt a tagok megismerhetik az
adott terület jogi szabályozását, a
termékfejlesztés lehetőségeit, az
aktuális piaci trendeket. A gyakorlatok során részletes tájékoztatást
kapnak az egyes technológiák
helyes alkalmazásáról, szükségességéről, azok lehetséges kockázatos műveleteiről. Egy-egy programunkon elsajátított ismeretek
nagyban hozzájárulnak termékfejlesztésükhöz, együttműködési

készségük, valamint erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez.
Tavaly az eddigi témákon túl
(2017-ben: tejipari gyakorlati
napok, bonbon- és trüffelkészítés;
2018-ban: tejipari gyakorlati napok,

mények, töltelékáru-gyártás), valamint sütőipari szakmai nap (kenyérkészítés kovászos technológiával,
hűtési technológiák – hűtős kelesztés, rozskenyérkészítés). Továbbá
idén a nagy érdeklődésre való
tekintettel első alkalommal került
megrendezésre a sörkészítés, valamint a likőrkészítés témáját felölelő
programunk. Így 326 tagunk fejlődését segítettük, 25 szakmai nap
alkalmával.
Véleményünk szerint a jó minőségű termék – főként a kisebb feldolgozók esetében – fontos mozga-

gedhetetlen a termékválaszték
bővítése, folyamatos megújítása. A
képzések a részt vevő tagok számára gyakorlatban is hasznosítható
tudást biztosítottak, hozzájárulva
ezzel a hazai előállítók magas színvonalú, minőségtudatos élelmiszer-előállításához.
Programjaink alkalmával kiosztott elégedettségi kérdőíveken
adott résztvevői válaszok alapján
továbbra is nagy az érdeklődés a
„Tanuljunk Együtt!” programsorozat iránt, hiszen folyamatosan új
témákkal, új ötletekkel fordulnak

nyekben okoztak jelentős veszteséget, de mezőgazdasági épületek, fó
liasátrak, üvegházak és öntözőberendezések megrongálódását is okozták.
A júliusi viharok okán az Agrárminisztérium a kárenyhítési rendszerben
nem kezelt káreseményekre de minimis támogatás keretében nyújtott
kárenyhítést. Az igényének benyújtására október folyamán volt lehetőségük a gazdáknak. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a bejelentett károk nagy
többségében lett volna lehetősége az
érintetteknek biztosítani a termelésükhöz szükséges berendezéseiket,
ám nagyon kevesen élnek a biztosítók
által nyújtott pénzügyi védelemmel.
Tapasztalataink alapján a 100 hektárnál kisebb gazdaságok jelentős
többsége nem rendelkezik semmilyen
biztosítással. Ugyanakkor az állami
kárenyhítési alapból is csupán a
kárenyhítési összeg 50 százalékát

kaphatják meg a termelők, ha nincs
növénybiztosításuk. Fontos hangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági kockázatkezelés két pillérből áll: a kárenyhítési alapból és a növénybiztosításból.
Utóbbira a gazdák akár 70 százalékos
díjtámogatást is igényelhetnek. Hatékony védelmet a két pillér együttes

alkalmazása jelent az időjárási kockázatok káros anyagi következményei
ellen. Mi a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaránál azon is dolgozunk, hogy a
különböző kockázatkezelési megoldások használata ne csak nagytermelők kiváltsága legyen!
NAK

Érdemes a kamara szolgáltatásait választani
vörösárugyártás, zöldség-gyümölcs feldolgozás, pálinka- és párlatkészítés) újabb tematikákkal
bővítettük programjaink sorát, így
megrendezésre került több húsipart
érintő program (grilltermékek, szárazárugyártás, pácolt húskészít-

tórugója a helyi foglalkoztatásnak és
fizetőképes kereslet kielégítésének,
így a programból hosszú távon a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
mindhárom pillérének tagjai profitálhatnak. A versenyképesség megtartásában és fokozásában elen-

hozzánk tagjaink, valamint minden
alkalommal többszörös a túljelentkezés. Így a jövő évben is szeretnénk folytatni ilyen irányú tevékenységünket, hogy az élelmiszeripar minél több szereplőjének
adjunk alkalmat a fejlődésre.

Bioalapú trágyázás a Nutriman segítségével
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara 2018 októbere óta partner a nemzetközi Horizont 2020as NUTRIMAN projektben, amely
egy Nitrogén és Foszfor Tematikus Hálózat. A pályázat fő célja,
hogy összegyűjtse és ismertesse

A 2018-as csapadékszegény őszt
egy hideg és száraz tél követte tavaly.
Az idő melegebbre fordulásával azoknál a növényeknél, amelyek sikeresen
átvészelték a telet, megindult a vegetáció. Azonban voltak olyan őszi vetések, amelyeket a csapadékmentes
hónapok jelentősen visszavetettek a
fejlődésben, így voltak, akik a 2019-es
évet már tavasszal látható hozamkieséssel indították. Biztosításközvetítő
falugazdászaink visszajelzése alapján
az aszályos időszakot követően megnőtt a mezőgazdasági biztosítások
után az érdeklődés. A hosszan tartó
csapadékhiányos időszakot hetekig
tartó esőzés váltotta fel, ami a kultúrák egy részének még időben érkezett,
viszont volt olyan terület, ahol az
aszály okozta kárt a belvíz kártétele
követte. Ezt követte július hónap
folyamán több igen jelentős vihar is,
amelyek már nemcsak a kultúrnövé-
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az érdeklődőkkel a gyakorlatban
már alkalmazható és bizonyított,
bioalapú trágyázási technológiákat, termékeket, kijuttatási
módokat, gyakorlatokat, továbbá
a releváns agrárjogszabályokat és
azok változását.

A projekt jelenlegi fázisában
egyre több innovatív termék és
technológia kerül fel a NUTRIMAN
hivatalos oldalára. A különböző
projekteket összesítő leírások
fordítása folyamatos, így azon
gazdálkodóknak, akik az új tech-

nológiák iránt nyitottak, mindenképp érdemes követniük az eredményeket.  A NUTRIMAN projekt
hírlevelére való feliratkozást a
kamara honlapján megtalálható
linken keresztül lehet megtenni.
Tóth Adrienne/NAK

A tápanyag-gazdálkodási terv készítésének lehetőségét és a gazdálkodók terheinek csökkentése érdekében a kedvező áron igényelhető laboratóriumi talajvizsgálat lehetőségét mutatta be szélesebb
körben az elmúlt időszakban az agrárgazdasági kamara. Mindkét
szolgáltatási egység hamarosan országos lefedettséggel áll a gazdálkodók rendelkezésére, a falugazdász hálózat segítségével.
A talaj minőségének ismerete
és az erre alapozott, megfelelő
tápanyagellátása minden gazdálkodó számára kiemelten fontos,
hiszen a jelentős ráfordítások
csökkenthetők a jó tervezéssel,
tápanyag-gazdálkodási tervek
elkészítésével. Magyarország
művelhető földterületeinek majdnem egészére – több mint 4 millió
hektár – jellemző a nitrátérzékenység, emiatt nem mindegy,

hogy milyen és mennyi trágyát
használunk. Az EU-s pályázatokban részt vevő földművelőknek
egyébként is kötelező a vizsgálatokat elvégezni, de ezen kívül is
ajánlott a laboratóriumban időközönként vizsgáltatni a talaj minőségét.
A Szent István Egyetem segítségével megjeleníthettük a legjellemzőbb magyarországi talajtípusok mélységbeli kiterjedésé-

nek jellemzőit, a szinteket, rétegeket monolitok formájában
(mészlepedékes csernozjom,
barna erdőtalajok s a helytelen
talajhasználat során kialakult földes kopár). A monolitokon az
igyekeztük bemutatni, hogy
milyen változás figyelhető meg a
talajon, ha nem megfelelően gazdálkodunk rajta. Ezen túl bemutattuk egyes területek „földszelvényeit”, úgymint rozsbarna

erdőtalaj, karbonátos öntés, illetve humuszos homoktalajok. Igyekeztünk tippeket adni arra, hogy
milyen teszteket lehet saját kezűleg elvégezni a termőföldünk
megismeréséhez.
A tápanyag-gazdálkodási terv
(Tgt) és a laborvizsgálat szolgáltatásait a kamara igyekszik a piaci
árakhoz képest jóval kedvezőbb
feltételekkel elérhetővé tenni a
gazdálkodóknak. A kisgazdálkodók részére is szeretnénk elérhetővé tenni a költséghatékony
laboratóriumi vizsgálatot az
ország egész területén. A Tgt és a
laborvizsgálat szolgáltatásaink
együttes igénybevételi lehetősége még az idei évben elérhetővé
válik. A kész szolgáltatás együttesen kedvezményesebb áron
vehető majd igénybe.
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Előreláthatóan nem lesznek alapvető változások a közvetlen termelői
jövedelemtámogatások szerkezetében

Megmaradhat a következő
években is az agrár- és
élelmiszeripari ágazat lendülete
A külkereskedelmi többlet közel kétharmada
az agártermékeknek köszönhető, a magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődő
pályára állt – mondta a NAKlapnak adott
interjújában Nagy István agrárminiszter.
– A múlt év végén együttműködési
megállapodást kötött a szaktárca a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával,
milyen főbb vezérelvek motiválták a
minisztériumot ennek aláírásakor?
– Az együttműködés elsősorban
a kormányzati munka hatékonyságának növelését célozza, mert
közös ügyünk a magyar mezőgazdaság versenyképességének, a
hazai élelmiszeripar eredményességének növelése. Azaz a gazdálkodók stabilitásának és likviditásának
fenntartása, ami elősegíti az életképes élelmiszertermelés fenntartását. Céljainknak megfelelően, a
megállapodás spektruma az agrárfejlesztéstől, az agrárképzés és
szakképzésen, a hal- és vadgazdálkodáson és az élelmiszeriparon át a
termőföldvédelemig, a természetvédelemig terjed. Ezért a minisztérium a jogszabályok, illetve a jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítésének folyamataiba és
utólagos értékelésébe is bevonja a
kamarát.
– Összességében milyen évet zárt
az ágazat s milyenben reménykedhet?
– Fejlődésünk, növekedésünk
számai magukért beszélnek: a
mezőgazdaság teljesítménye 2018ban elérte a 2693 milliárd forintot,

2010 és 2018 között folyó áron 60
százalékkal emelkedett, ezzel a legjobb eredményt érte el hazánk az
Európai Unióban. Várakozásaink
szerint az időjárási kihívások ellenére kedvező évet zár idén is a mezőgazdaság és a kibocsátás a 2018-as
rekordszintet is meghaladhatja. A
magyar gazdaság erősödése, a
növekvő reáljövedelem a hazai élelmiszeripar lehetőségeit is javítja,
hiszen csak az első három negyedévben több mint 5 százalékkal nőtt a
szektor kibocsátása. Egy erős élelmiszeripar stabil és kiszámítható
piacot jelent a mezőgazdasági termelők számára is. Büszkék vagyunk
arra is, hogy a nemzetgazdaság első
három negyedéves külkereskedelmi
többletének 63 százaléka az agrártermékek értékesítéséből folyt be, az
agrárgazdaság 2444,4 millió euróval járult hozzá a 3887,9 millió eurós
nemzetgazdasági többlethez. Azon
dolgozunk tehát, hogy ezeket a
nagyszerű eredményeket ne csak
megőrizzük, hanem tovább erősítsük.
– Szinte varázsszóként használják
manapság a digitalizációt, mondván,
az egész gazdaságot a feje tetejére
állíthatja. Az agráriumról ugyanakkor
elmondható, hogy bizonyos értelemben már úttörőként használja az új
technológiákat, meglátása szerint mi
várható a közeljövőben e téren?

– Egy korszakváltás küszöbén
állunk. Az új technológiákra bizonyos területeken már most is nagy
igény mutatkozik, rengeteg lehetőség van bennük és bízom benne,
hogy ezt a dinamikus fejlődést ki
tudjuk használni. A hazai tudományos háttér pedig adott a további
sikerekhez, ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy az új
technológiák alkalmazása minél
szélesebb körben elterjedjen. Ennek
érdekében kidolgoztuk a Digitális
Agrárstratégiát (DAS), amely a
magyar polgárok, a szakmai és civil
szervezetek és a digitális ökoszisztéma szereplőinek alkotó közreműködésével készült a Digitális Jólét
Program keretében. A stratégia
tartalmazza azokat a rövid és
középtávú célkitűzéseket, amelyek
révén a magyar agrárium a jövőben
is az Európai Unió mezőgazdaságának élvonalához fog tartozni. A
DAS-ban kiemelt figyelem összpontosul az agrárszakképzés és
-felsőoktatás, valamint a szakmai
felnőttoktatás, digitális kompetenciafejlesztés területére. A célunk,
hogy törekvéseinknek köszönhetően minden magyar gazdálkodó
haszonélvezője legyen a technoló
giai átalakulásnak.
– A hatékonyságnövelés másik
kulcselemeként szokták említeni az
öntözésfejlesztést. Milyen előrelépést érhet el hazánk a következő időszakban?
– Célunk, hogy 2024-ig az öntözhető területeket jelentősen növeljük. 2030-ig évente 17 milliárd
forintnyi, azaz összesen 170 milliárd forint fejlesztési forrást biztosítunk az öntözéshez kapcsolódó

állami főművek fejlesztésére és
fenntartására, valamint a vízkereslet megszervezésére irányuló
intézkedésekre. Ennek elérése
érdekében a Nemzeti Öntözési
Központ a Nemzeti Földügyi Központon belül önálló főosztályként
működik, amelynek fő feladatai a
termelői vízigények összefogása,
koordinált kezelése. Ez a szervezet
különösen fontos, mivel az öntözésfejlesztéssel összefüggő nélkülözhetetlen feladatokat is ellátja, illetve az osztatlan közös földtulajdonlás felszámolását is megvalósítja majd.
– Az agráriumból élők egyre szigorúbb környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak kell
megfeleljenek, egyes civil szervezetek azonban még így is a földet pusztulásba taszító csoportosulásnak
festik le a gazdálkodókat. A félretájékoztatás e tekintetben óriási károkat
okoz, tud valami tenni a szaktárca e
megbélyegzés ellen?
– Az agráriumot valóban sokszor
támadják a zöld szervezetek, legtöbbször azt fogalmazzák meg
vádként, hogy az intenzív termelés
nem összeegyeztethető a fenntarthatóság elveivel. Szerintem
fontos ezekről az érvekről is tárgyalnunk, ugyanakkor a jogtalan
kritikákat a lehető legtöbb fórumon
cáfolnunk kell. Azt kell megértetnünk a társadalommal, hogy az
agrárium és a környezetvédelem
nem egymást kizáró területek.
– Magyarországon az elmúlt időszakban is nőtt az erdős területek aránya, a Faültetési programmal milyen
célt tűzött ki maga elé a szaktárca?

– A Nemzeti Erdőstratégia alapján
megkezdtük az Országfásítási Program tervezését, amivel az erdőterületek és az egyéb fával borított, zöld
területek növelését céloztuk meg. A
programban a hagyományos erdőtelepítések mellett a mezővédő erdősávok, agrárerdészeti rendszerek,
útfásítások, önkormányzati fásítások
volumenének növelésére dolgozunk
ki koncepciót. A program megvalósulásának eredményeként úgy nőhet a
fás terület, hogy nem veszélyezteti a
magyar termőföld élelmiszertermelő
képességét. A faállomány-borítottság növeléséhez az kell, hogy növekedjen az erdőtelepítési, faültetési
kedv, többek között ennek érdekében
is módosítottuk idén a Vidékfejlesztési Programot, hogy a keretében meghirdetett erdősítési intézkedésen
keresztül több támogatást és hos�szabb ideig adhassunk az erdőt telepítő gazdáknak.
– Előreláthatóan nem kerülhető el
a forrásvesztés a következő uniós
költségvetési ciklusban, erre a helyzetre hogyan készül a kormány, mire
érdemes felkészülni a gazdáknak és
az élelmiszeripari vállalkozásoknak?

– A Közös Agrárpolitika keretében
évente több mint 400 milliárd forint
uniós forrású közvetlen támogatásra
válnak jogosulttá a termelők. Ezt az
összeget uniós és hazai társfinanszírozásban megvalósuló vidékfejlesztési támogatások, nemzeti támogatások és uniós piaci támogatások
egészítik ki. Így nagyságrendileg a
magyar agrárium évente 600–700
milliárd forint támogatásban részesül. Annak ellenére, hogy a hivatalos
jogszabályi javaslatok már másfél
éve megjelentek, a Közös Agrárpolitika jövőjével, köztük a rendelkezésre
álló források nagyságával kapcsolatban még mindig rendkívül sok a
bizonytalanság. Az egész folyamat
legfontosabb és elsődleges lépése,
hogy a tagállamok megegyezzenek
az új többéves pénzügyi keretről
(MFF). Erre 2020 első felében már
reális esély mutatkozhat. Ezt követően kerülhet sor az ágazati jogszabályok, köztük az agrárpolitika kereteinek véglegesítésére, amelyet az
uniós, majd a tagállami végrehajtási
szabályok elfogadása követhet. Amíg
tehát a teljes jogszabályi környezet
véglegessé válik, még sok időre és
sok munkára lesz szükség.

– A késedelmes uniós döntések
nem okoznak majd fennakadást?
– A reformtárgyalások lassú
előrehaladását látva az Európai
Bizottság 2019. október 31-én
egyéves átmeneti időszakra tett
javaslatot. Az új rendszer tehát
jelenlegi ismereteink szerint 2021
helyett csak 2022. január 1-jével
indulhat majd. Tekintettel arra,
hogy egyelőre sem a költségvetési
keretek, sem pedig az ágazati szabályok nem ismertek, ezért ma
még nem lehet pontos választ adni
arra, hogy pl. a gazdálkodók milyen
összegű termeléshez kötött támogatásra számíthatnak. Ugyanakkor az kedvező, hogy a közvetlen
termelői jövedelemtámogatások
szerkezete várhatóan alapvetően
nem változik, a támogatási összegek alappillére 2020/2021 után a
fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás lehet (felváltva a jelenlegi SAPS és zöldítés jogcímeit).
Erre pedig a mai rendszerhez
hasonlóan épülnek majd kötelező
és választható elemek, köztük a
termeléshez kötött támogatások.
Mindenképp örvendetes emellett,

hogy vélhetően a vissza nem térítendő beruházási támogatási
lehetőségek is rendelkezésre állnak majd.
– Meglátása szerint fennmaradhat az elmúlt években az agráriumban és az élelmiszeriparban tapasztalt fejlesztési kedv?
– Tavaly 355 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre a magyar gazdálkodók; változatlan áron 11 százalékkal többet, mint 2017-ben. A beruházások volumene 2013 és 2018
között összességében 17 százalékkal bővült és a növekedési ütem 2019
első félévében tovább élénkült, változatlan áron 17,1 százalékos volt a
bővülés éves bázison. Az élelmiszeripari vállalkozások 2018-ban 237,2
milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, változatlan áron 7,3 százalékkal többet, mint 2017-ben. Az ágazat
beruházásainak lendülete 2019 első
három negyedévében is megmaradt,
a fejlesztések volumene 5 százalékkal növekedett. Ez a lendület a várhatóan a következő években is tartható
lesz.
(Dénes Zoltán)
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Év elejétől már közérdek az öntözés
Az Országgyűlés tavaly decemberben 171
igen és 17 nem szavazattal elfogadta az
Agrárminisztérium öntözéses gazdálkodásról szóló törvényjavaslatát.

Az alaptrágyázás elmélete és gyakorlata
A tápanyag-gazdálkodás elméletének és
gyakorlatának eltéréséről és annak mértékéről megoszlanak a vélemények. Vannak,
akik azt mondják, hogy nem tapasztalható
ilyen, és él az az álláspont is, hogy van
különbség.
A bizonytalanság oka az, hogy
ebben a témában (is) kezd „kicsúszni a talaj” a gazdák lába alól. A
helyes út az lenne, ha az elmélet irányából közelítenénk az – adott
helyzetben – megvalósítható gyakorlat felé. Így ki-ki a saját körülményeihez, lehetőségeihez adaptálhatná a szakmai ismereteket. Ezzel
szemben megítélésünk szerint
létezik egy ezzel ellentétes folyamat, amely a spontán üzleti érdekek
alapján készíti el, válogatja össze az
„elméleti alapokat”, ami miatt nem
a megalapozott tények, hanem
egyfajta „virtuális valóság” szerint
kénytelenek a gazdálkodók döntést
hozni.
Az egyik megragadható pont,
ahol ez a jelenség tapasztalható, a
harmonikus tápelemarány kérdése.
Nagyon erős az a „kommunikációs
nyomás”, hogy a műtrágyának kell
harmonikus arányban tartalmaznia
a tápelemeket a növény számára –
azonban ezt a célt a legritkább

esetben sikerül megvalósítani,
mert a makrotápelemek meghatározó részét a növény a gyökerén
keresztül veszi fel, így a pótló adagokat is csak a talajon keresztül
tudjuk biztosítani számára. A talaj
azonban összetett, sokdimenziós
rendszer, és emiatt módosítja a
rendelkezésre álló tápanyag men�nyiségét és minőségét. A tápanyagdinamikán keresztül szinte minden
tábla egyedi „mintázatot” mutat a
pillanatnyi fizikai, kémiai és biológiai állapotának megfelelően. A talaj
tehát először felveszi az általunk
kijuttatott műtrágyát, majd az
említet t tápanyag-dinamikán
keresztül újra „megterít” a növénynek, amely így végeredményben az
általunk kijuttatott tápanyagból és
a talaj természetes tápanyagtőkéjéből is hasznosít. A kétféle forrás
helyes arányának kell kiadnia a
növény harmonikus tápelem
igényét, és nem a kiszórt műtrá
gya-hatóanyagoknak kell az igé-

nyeinek megfelelő arányban lenniük egymással, mert az hosszú
távon akár diszharmóniát is okozhat a talajban.
A másik pont a talajképződés és a
természetes tápanyagtőke szabályszerűségeinek figyelmen kívül
hagyása vagy a végletekig való
leegyszerűsítése. A talajok fejlődése talajtípusonként eltérő, de általában elmondható, hogy a képződésük minimum évtizedekben vagy
még inkább évszázadokban vagy
akár évezredekben mérhető. Ez
alatt a hosszú idő alatt – kevés
kivétellel – összehasonlíthatatlanul
több tápanyag halmozódik fel, mint
amennyit az ember valaha is kijuttatott az adott területre. Ez is
mutatja, hogy trágyázási erőfeszítéseink nincsenek arányban a talajok tápanyagtőkéjével.
A harmadik pont a talajok táp
anyag-szolgáltató képességének
és a növények tápanyag-reakciójának kapcsolata. Jó vagy igen jó ellátottságnál a szántóföldön nagy
területen termesztett növényeink
jelentős része nem ad választ az
évenkénti PK-alaptrágyázásra,
azaz a kijuttatott tápanyag az adott
évben és helyen nem megtérülő
költséget okoz. Tipikus, gyakran
tetten érhető „tünet” ennek a ténynek az elfedésére a Liebig-elv citálása a talajon-gyökéren keresztüli

növénytáplálás modellezésére. Ez
azonban a talajban egyszerűen
nem így játszódik le, csupán megtévesztő és félrevezető leegyszerűsítése a valóságnak. Ami – véleményem szerint – jelentős és indokolatlan felhasználást generál, és
kézzelfogható jövedelemromboló
hatásán túl környezetterhelő is.
E folyamatokra, a felvetett kérdésekre a válaszokat, a megoldásokat megtalálni nem egyszerű. Az
egyik fontos pillér a szilárd szakmai
tudás, térlátás kialakítása a fejekben. Amennyiben a tudás nem tud
leülepedni és megszilárdulni bennünk, válasszunk tapasztalt és termékfüggetlen tanácsadót, aki
képes lesz a gazdálkodó érdekeinek
megfelelően szemlélni a kialakult
helyzetet és segíthet optimalizálni
a termelési költségeket.
Rendszeresen tájékozódjunk
talajaink állapotáról. Fontos tudni,
hogy a talajmintavétel minősége
meghatározza a talajmintából
kinyerhető eredmények minőségét
(információ-dezinformáció). Fontos, hogy a cél nyilván mindig az,
hogy az elvárt, reális jövedelemszint évről évre fenntartható
legyen.
NAK Digitálisinformációszolgáltatók és
technológiai fejlesztők,
innovációs munkacsoport

A 2020. január 1-jével hatályba
lépett jogszabály szerint a Nemzeti
Földügyi Központ (NFK) hivatalból
öntözési kerületeket jelöl ki és ezekre vonatkozó öntözésfejlesztési terveket is készít, amelyek meghatározzák, hogy az adott területen
milyen természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi, halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati feltételekkel lehet öntözéses
gazdálkodást folytatni. Az ilyen terveknek – megfelelő öntözés esetén
– nem kell majd környezetvédelmi,
természetvédelmi és talajvédelmi
hatósági, illetve szakhatósági eljárást lefolytatni. A tervek a kiadásuk-

tól számított 20 évig lesznek hatályosak, de a jogszabály rendszeres
felülvizsgálatot ír elő. A törvény szabályozza az állami tulajdonosi jog�gyakorló és vagyonkezelő vagyonkezelői hozzájárulásait is, valamint
létrehozza az öntözési szolgalmi jog
és az öntözéses előhaszonbérlet
intézményeit is.
Lehetővé válik, hogy a mezőgazdasági termelők területeiken öntözési közösséget hozzanak létre.
Ennek feltétele az öntözött terület
nagyságához kötött: szántóföldi
növénytermesztés és iparizöldség-termesztés esetén legalább
100, kertészeti zöldség- és gyü-

mölcstermesztés esetén legalább
10 hektár. Az öntözési közösségek
kialakítását több ösztönző segíti.
Egyrészt az NFK az öntözésfejlesztési tervek elkészüléséig az öntözési
közösség számára, az általuk lehatárolt körzetre, környezeti terveket
készít, amellyel csökkenti a termelők
adminisztratív és anyagi terheit a
szakhatósági állásfoglalások
beszerzésénél. Másrészt egy 90
százalékos támogatási intenzitású
új VP-s pályázati felhívás segíti majd
a közösségeket.

A törvény értelmében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara jogosult lesz
az öntözéssel kapcsolatos adatalapokra (a VIZEK rendszer, valamint a
vízügyi igazgatási szervek adataira
külön megállapodás szerint).
A kormány 2020-tól 2030-ig évi 17
milliárdos keretet biztosít a hazai
öntözésfejlesztésre. A forráskeret
2020-ban közel 70 százalékban a
vízkínálat fejlesztését, 30 százalékban pedig a vízkereslet fejlesztését
támogatja.
TG-RF/NAK

Idén is ingyenes belépést biztosítunk tagjainknak a 2020. január 22-25. között megrendezésre
kerülő AGROmashEXPO és AgrárgépShow-ra.
Az ingyenes belépéshez a kamara által kiadott őstermelői igazolványra, vagy az új kamarai kártyára lesz szükség,
melyet az I. és III. fogadócsarnokokban a kamarai infópultban ülő munkatársainknál kell majd bemutatni és leolvastatni, melyre minden nap 9 és 15 óra között lesz lehetőség. Egy kártya naponta egyszer használható, és egy
fő ingyenes belépésére ad lehetőséget.
Kamarai kártyával nem rendelkező tagjaink forduljanak a falugazdászokhoz és kérjenek tagsági igazolást, amelynek bemutatásával is igényelhető ingyenes belépő.
Várjuk tagjainkat a G pavilon 403B standján!
Az ingyenes jegyek átvételére érkezési sorrendben, napi limitált darabszámban, 2020. január 22-25. között, szerdától szombatig van lehetőség.
A változtatás jogát fenntartjuk.
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Elérhető az újabb ajánlati fajtalista kukoricára
Jó fajtaválasztással hektáronként akár több
tízezer forint többletbevételre tehetnek
szert a gazdálkodók.
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Gabonatermesztők Országos Szövetségével (GOSZ) és a Vetőmag Terméktanáccsal (VSZT) együttműködve
immáron második alkalommal állított össze ajánlati fajtalistát kukoricára,

amelynek az a célja, hogy a termelők támpontot kapjanak a fajtaválasztáshoz.
Tavaly összesen 33, idén már 39 – FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó – kukoricahibrid került be a vizsgálatba, ezek az ország kukorica-termőterületének mintegy 95 százalékát lefedik.
A kísérleteket az ország kilenc, földrajzilag és termőhelyi adottságokban
is eltérő helyszínén értékeltük. Így arra is lehetőség nyílik, hogy a termelők
olyan hibridek mellett döntsenek, amelyek a saját termőhelyi adottságaikhoz legközelebb eső kísérleti területeken hoznak jó eredményeket.

 A fajtalista első harmada és az utolsó harmada között hektáronként akár
egy tonna különbség is mutatkozik a termésmennyiségben. Így pedig hektáronként közel 50 ezer forinttal több bevételre tehetnek szert a gazdák, ha a
kísérletben jól szereplő hibridek közül választanak.
 A kukorica és a búza után 2020-ban a repcével bővül az ajánlati fajtalisták
sora.
NAK

Igen korai érésű fajták (FAO 240–299)
Fajta neve

Szemtermés
t/ha

%

Töréskori szemnedvesség
%

eltérés

Nővirágzás ideje
(vetéstől)
nap

eltérés

GOSZ–VSZT–NAK Kukorica Posztregisztrációs
kísérletben részt vevő hibirdek listája 2019.

Középérésű fajták (FAO 400–499)

Szárszilárdsági
hiba %

Megdőlt
tövek

Letört
tövek

Kezdeti
fejlődés
erőssége

%

%

%

pontszám

FAO szám

Fajta neve

Szemtermés
t/ha

%

Töréskori szemnedvesség
%

eltérés

Nővirágzás ideje
(vetéstől)
nap

eltérés

Szárszilárdsági
hiba %

Megdőlt
tövek

Letört
tövek

Kezdeti
fejlődés
erőssége

%

%

%

pontszám

Éréscsoport
FAO szám

Bejelentő

FAO

Hibrid neve

ÁE éve

200

DKC 3972

2018

200

DKC4098

2019

Igen korai
Dekalb
Korai

DKC 4098

13,56

100,9

15,48

0,3

71

1

1,9

0,8

1,1

7,6

312

P9978

14,19

107,4

16,68

-0,61

76

-1

1,4

0,3

1,1

8,0

459

DKC 3972

13,32

99,1

14,88

-0,3

70

-1

1,9

0,9

1,0

7,9

296

DKC 5092

13,92

105,4

17,89

0,60

75

-2

1,0

0,4

0,7

8,3

551

310

P9363

2018

Átlag

13,44

100

15,18

0

71

0

1,9

0,9

1,1

7,8

P0023

13,86

104,9

17,09

-0,20

77

0

0,6

0,2

0,5

8,5

496

370

P9415

2017

SzD 5%

0,64

0,43

1

1,1

0,8

0,5

1,5

KWS Durango

13,84

104,8

18,02

0,73

76

-1

1,3

0,4

0,9

8,1

555

370

P9486

2014

C.V.

4,8

2,8

1,6

DKC 4943

13,70

103,7

16,65

-0,64

76

-1

0,8

0,2

0,6

7,9

444

380

P9537

2015

8

8

8

P9903

13,56

102,6

16,82

-0,47

77

0

1,1

0,2

0,9

8,5

451

340

P9610

2019

P9757

13,52

102,3

16,73

-0,56

77

0

0,7

0,2

0,6

8,4

465

370

DKC4351

2016

Armagnac

13,44

101,7

17,19

-0,10

77

0

0,6

0,3

0,4

8,1

494

380

DKC4670

2017

DKC 5182

13,26

100,4

17,81

0,52

77

0

0,9

0,3

0,7

8,1

534

KWS

370

KWS Bellavista

2019

KWS Kashmir

13,21

100,0

16,27

-1,02

77

0

1,3

0,5

0,9

8,0

465

Saaten Union

300

Piaff

EU

DKC 5068

13,18

99,8

16,87

-0,42

76

-1

1,4

0,4

1,1

8,1

438

360

Badiane

EU

GASTI CS

13,04

98,7

19,51

2,22

79

2

1,1

0,7

0,4

7,3

565

380

Replik

2014

Saatbau Linz

300

Illustrado

EU

Caussade

420

QUERCI CS

EU

450

GASTI CS

EU

460

P0023

2016
2018

Helyek száma

8

8

8

8

Rangsor: szemtermés (t/ha)

Korai fajták (FAO 300–399)
Fajta neve
P9610

Szemtermés

Töréskori szemnedvesség

Nővirágzás ideje
(vetéstől)

Szárszilárdsági
hiba %

Megdőlt
tövek

Letört
tövek

Kezdeti
fejlődés
erőssége

t/ha

%

%

eltérés

nap

eltérés

%

%

%

pontszám

14,48

107,2

16,62

0,41

75

1

0,7

0,1

0,6

7,8

FAO szám
347

DKC 5075

13,03

98,6

17,08

-0,21

76

-1

0,8

0,3

0,6

8,1

467

Bowen

12,91

97,7

16,90

-0,39

77

0

0,9

0,3

0,6

8,4

461

P9415

14,23

105,3

16,01

-0,20

75

1

1,1

0,3

0,8

7,9

381

QUERCI CS

12,84

97,2

17,35

0,06

78

1

1,3

0,4

0,9

7,7

496

P9363

14,05

104,0

16,49

0,28

74

0

0,8

0,2

0,6

7,8

397

Fornad

12,82

97,0

17,35

0,06

73

-4

1,0

0,3

0,7

7,9

458

P9537

13,97

103,4

16,52

0,31

75

1

1,2

0,3

0,9

8,1

341

Debussy

12,75

96,5

17,76

0,47

78

1

1,2

0,6

0,7

7,4

563
471

Corteva

Dekalb

Középérésű

Corteva

DKC 4351

13,73

101,6

16,14

-0,07

75

1

0,8

0,3

0,5

8,0

399

RF 210

10,63

80,5

17,52

0,23

76

-1

1,2

0,5

0,8

7,5

430

P9757

Replik

13,70

101,4

16,18

-0,03

75

1

1,1

0,3

0,9

7,4

392

átlag

13,21

100,0

17,29

0,00

77

0

1,0

0,3

0,7

8,0

460

P9903

EU

Badiane

13,58

100,5

15,71

-0,50

73

-1

1,4

0,5

0,9

8,3

360

SzD 5%

0,61

0,64

1

0,7

0,5

0,5

0,8

420

P9978

2019

450

DKC4943

2014

10

10

10

10

460

DKC5068

2016

490

DKC5182

EU

400

DKC 5092

EU

400

DKC5075

EU

470

Debussy

EU

470

Bowen

EU

Kiskun Kutatóközpont

450

RF 210

EU

KITE

420

Fornad

EU

490

Armagnac

2011

470

KWS Durango

EU

440

KWS Kashmir

EU

DKC 4670

13,56

100,4

16,04

-0,17

74

0

0,8

0,2

0,6

8,2

413

C.V.

5,2

4,2

1,5

P9486

13,25

98,1

16,83

0,62

76

2

1,2

0,3

0,9

7,7

388

Helyek száma

10

10

10

Piaff

12,63

93,5

15,49

-0,72

71

-3

1,1

0,3

0,9

8,1

301

Illustrado

12,51

92,6

16,09

-0,12

73

-1

0,9

0,2

0,7

8,0

355

KWS Bellavista

12,46

92,2

16,44

0,23

76

2

2,0

0,5

1,5

7,0

352

Átlag

13,51

100,0

16,21

0,00

74

0

1,1

0,3

0,8

7,9

SzD 5%

0,54

0,59

1

0,7

0,3

0,6

0,8

C.V.

4,2

3,8

1,4

9

9

9

Helyek száma

Rangsor: szemtermés (t/ha)

9

9

9

Dekalb

Rangsor: szemtermés (t/ha)

Késői fajták (FAO 500–)
Fajta neve

9
DKC 5685

Szemtermés

Töréskori szemnedvesség

Nővirágzás ideje
(vetéstől)

Szárszilárdsági
hiba %

Megdőlt
tövek

Letört
tövek

Kezdeti
fejlődés
erőssége

t/ha

%

%

eltérés

nap

eltérés

%

%

%

pontszám

14,47

108,1

18,94

0,44

82

0

0,8

0,5

0,3

8,3

Euralis
FAO szám
575

DKC 5830

13,95

104,3

19,88

1,38

83

1

0,8

0,5

0,4

8,3

615

P0412

13,93

104,1

17,61

-0,89

82

0

1,1

0,5

0,6

8,0

562

P9911

13,64

101,9

17,35

-1,15

80

-2

0,9

0,4

0,6

8,0

513

KWS
Késői
Corteva

P0216

13,39

100,1

16,59

-1,91

82

0

0,8

0,2

0,5

8,6

489

510

P0216

2012

Corasano

13,32

99,6

19,16

0,66

81

-1

0,8

0,4

0,4

7,4

586

560

P0412

2012

RF 442

10,99

82,1

20,00

1,50

85

3

1,1

0,3

0,9

6,8

600

550

P9911

2015

Átlag

13,38

100,0

18,50

0,00

82

0

0,9

0,4

0,5

7,9

500

DKC 5830

EU

SzD 5%

0,74

1,22

1

0,9

0,5

0,5

0,8

550

DKC5685

EU

C.V.

5,5

6,8

1,0

Kiskun Kutatóközpont

500

RF 442

EU

8

8

8

Saatbau Linz

500

Corasano

EU

Helyek száma

Rangsor: szemtermés (t/ha)
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Minőségbiztosítási kérdések
a gabona termékláncban I.
A 2019-es év megmutatta, a gabona
és azon belül a búza
minősége akkor végleges, amikor raktárba került, megfelelően felkészült munkatársak megmintázzák és a mintákat
laboratóriumban
megvizsgálják.
A jelenlegi gyakorlatban a minőségbiztosítási kérdéseket elsősorban a fogyasztói termékeknél
hangsúlyozzák, de nem szabad
elfeledkezni arról, hogy a fogyasztó
egyben termelő is lehet és ettől
kezdve felelőssége önmagával
szemben áll fenn. A minőségvizsgálati fázisok elváltak egymástól és
ennek rendszerét célszerű újra
egyeztetni, hogy egy konzekvens
és átlátható rend alakuljon ki.
A terméklánc közepéről nézve
szembesültünk azzal, hogy gyakran
nem tudja a szállító partner, milyen
minőségű áruja van. Kéri, hogy a
vevő nézze meg az árut, végeztesse
el a neki tetsző vizsgálatokat és azok
alapján foglaljon állást, kell-e a termék neki vagy sem. Ez a korábbi felvásárlási rendszerekben működött,
annak költségét viselte a közös költségvetés – legyen az akár termelői,
akár feldolgozói vagy állami.
A feldolgozónál már nem lehet
elkerülni az ellenőrzést, mert bármilyen feldolgozásra kerül a termény, szigorú követelményeknek
kell megfelelni. Ezt tudják biztosítani a feldolgozó üzemek saját laboratóriumai, azonban még mindig csak
mintából dolgoznak, a teljes men�nyiség majd csak később kerül
átvételre.
A legnagyobb feladat a termelőé
és ezért sem érthető sokszor, hogy

egy 12–16 hónapig tartó folyamat
végén miért nem kíváncsi a termelő
az eredményre. A terület megválasztása is éveken átnyúló döntés,
fontos a termelési cél meghatározása is, ezek befolyásolják a fajtaválasztást. Ez az első kritikus pont,
az elmúlt években kialakult fajtadömping eltérítette a termelőket és
a mennyiség számít. Célszerű lenne,
hogy a magyar malmi és sütőipari
igényeket kielégítő fajták mellett
legyenek bőtermő fajták és ne azok
helyett. Az első minőségbiztosítási
feladat a fajta okszerű megválasztása. Az érzékeny fajták elronthatják az egész év eredményét. Idén a
fuzariumfertőzés sok, egyébként jó
értékekkel rendelkező tételt tett
élelmiszeripari célú felhasználásra
alkalmatlanná és ezzel igen jelentős
kárt okozott a termelőknek.
Nem mindegy tehát, hogy a betakarításkori vizsgálatok csak a
fehérje/sikér/nedvesség értékekre
szólnak-e vagy már lehet úgymond
kockázatelemzést végezni korábban is. A 2019-es év problémáját is

az okozta, hogy volt egy május
közepétől június közepéig tartó időszak, amikor a csapadék úgy érkezett meg, hogy szinte elmosta a
védekezés lehetőségét.
A változó genetikai háttérrel rendelkező tételek miatt nehéz kialakítani egységes minőséget. A gyorsvizsgálatok csak iránytűként szolgálnak, mutatva egy felhasználási
irány lehetőségét. 2019-ben is
megfigyelhető volt, hogy az azonos
fehérjetartalmú búzatételek sikértartalma eltért, akár 2–5 %pontos
különbséget is mutatva. A genetikai háttér különbözősége miatt fordulhat az elő, hogy az azonos fehérjetartalmú búzák sütőipari felhasználhatósága eltérő, és egy magas
fehérjetartalmú búzatétel mégsem
felel meg a malomnak. A keverhetőség lehetősége sem áll fenn mindenkinél, ahhoz, hogy egy-egy tétel
homogenizálható legyen, nagyobb
mennyiségeket kell biztosítani. Ez is
többletköltséggel jár, ami végső
soron a termelői árbevételt ronthatja.

A következő évek kiemelten fontos
szempontja, hogyan lehet növelni az
árbevételt, a jövedelmet, és talán
ezen a ponton is lehet valamennyit
találni. Malmos szempontból nézve
többet ér az „önmagában jól őrölhető” búza, mint az, amit többletráfordítással lehet csak őrölhetővé tenni.
A beltartalmi értékek vizsgálata ezért
is lenne érdeke minden szereplőnek a
láncban, a megbízható eredmények
be-, illetve megmutatása első lépésként a gazdát illeti meg.
2019 egy tényezőre hívta fel a
figyelmet, tavasszal a minőségbiztosítási lánc újabb szakaszai kerülnek majd előtérbe – a tápanyagutánpótlás, a növények védelmének
dokumentálása nemcsak a végterméket előállítók felelőssége, hanem
a gazdáé is, az új generáció azt kérdezi: honnan jött a búza a kenyérhez.
Ez sem megy egyedül, a lánc
lényege, hogy együtt érhetünk el
eredményeket, főként ha van a
résztvevők között bizalom.
Bidló Gábor/NAK Malomés sütőipari alosztály
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Agrárstartupok megerősödését
segíti elő a kamara
Nyolc startup jutott be a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Design Terminal
által életre hívott NAK TechLab
inkubációs program azon fázisába, ahol már workshopokon,
konzultációkon, ágazati és külsős mentorok bevonásával
segítik a résztvevők fejlődését
és a nagyvállalatokkal közös
munkát.
A fő cél, hogy az agrárszektor
felfedezze, megismerje és
alkalmazni kezdje azokat az
innovatív megoldásokat, amelyek alapjaiban és hosszú távon
képesek megújítani a hazai
mezőgazdaság és élelmiszeripar működését, valamint átformálni az ágazattal kapcsolatos
előítéleteket.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a Design Terminal
együttműködésének előzménye a nagy sikerű, 2019. márciusi innovációs ötletverseny, a
júliusi befektetői találkozó,
valamint az októberi rapid
tanácsadás, a ,,speedmento
ring” esemény.
Az agráriumban robbanásszerű változások várhatók a digitális technológiák és az új, innovatív megoldások terjedése miatt,
amelyet jól példáznak a programba bekerült startupok megoldásai is, amelyek nagymértékben hozzájárulhatnak az agárgazdaság hatékonyságához –
mutatott rá Győrffy Balázs, a
NAK elnöke.
NAK

374051

növénytermesztés

Termeljen tiszta
hasznot napelem
rendszereinkkel

Vegye kézbe energiaköltségeit
még ma! Bízza ránk napelemes
rendszere megvalósítását és válassza
az E.ON Solart teljes körű ügyintézéssel,
a tervezéstől az engedélyeztetésen át
a kivitelezésig.
E.ON által telepített
napelemrendszer Pécsen.

eon.hu/solar
374269
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AKCIÓ

Egyre közelebb az őstermelői reform
Finomodott a NAK őstermelői tevékenységet és az ezt érintő adózást átalakító javaslata. Még a családi mezőgazdasági vállalkozási formán kell csiszolni. A kamara reményei szerint az Országgyűlés 2020 elején
napirendjére veszi a jogszabályt.
Még a 2018-as siófoki Agrárszektor konferencián ismertette
Cseszlai István, a NAK stratégiai
igazgatója a kamara őstermelői
rendszert és az ehhez kapcsolódó
adózást megreformáló elképzeléseit, javaslatait, aminek része lenne
egy új társasági forma, a családi
mezőgazdasági vállalkozás (csmv)
bevezetése. Az egy évvel későbbi,
2019-es konferencián Cseszlai István pedig tájékoztatást adott az
ügy fejleményeiről.
Mint mondta, a társadalmi és
szakmai egyeztetések során a
kamara két tanulságot szűrt le: (1)
túl ambiciózusnak bizonyult az az
elképzelés, hogy az őstermelői

tevékenység és a csmv kettős
lefedheti a teljes ágazatot, ezért
szükség lehet egy átmeneti működési formára is; (2) sokan nincsenek
felkészülve arra, hogy egyik napról
a másikra jogi személyiségű társaságként működjenek tovább.
A tapasztalatok birtokában pedig
a NAK némileg módosította a javaslatot. Eszerint a természetes személyek tisztán őstermelői tevékenységként vagy őstermelői gazdaságként (ez egyféle hibridje lenne
a mostani családi gazdaságnak és a
közös őstermelői igazolvánnyal
működő közösségnek) végezhetnék
a mezőgazdasági munkát, aki pedig
jogi személyként kívánja folytatni,

VÉGEZTESSE NÁLUNK FÖLDJÉNEK
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATÁT!
az a speciális kft.-nek tekinthető
csmv-ben dolgozhat.
Mindennek az adózási oldalát
folyamatosan egyeztette a kamara
és az agrártárca a Pénzügyminisztériummal. A javaslat elfogadása
esetén az őstermelőket 10 millió
forintos éves árbevétel alatt nem
terhelné a személyi jövedelemadó
és a szociális hozzájárulási adó, e
határ átlépése esetén is csak az
átlépett összeg után kellene szja-t
és szocho-t fizetni. Az őstermelői
gazdaság ennek háromszorosáig
lehetne adómentes. A NAK elképzelése szerint a csmv évi 50 millió

forintos szintig kaphatna adókedvezményt adóalapot csökkentő
tételeken keresztül. Azt már Besesek Botond, a Pénzügyminisztérium képviselője tette hozzá, hogy a
csmv utáni adózást csak azt követően lehet szabályozni, ha a csmv-t
végleges formába „öntik”.
Juhász Anikó, az agrártárca
helyettes államtitkára pedig megjegyezte, ha a 2020 tavaszi törvényalkotási sorozatba az AM nem
tudja beilleszteni ezt a reformot,
akkor közel egy évet csúszhat a
rendszer bevezetése.
(nak.hu/RF)

Nem lesz visszahulló százmilliárd forint a VP-ben
A híresztelésekkel ellentétben nem lesz
közel 100 milliárd forintnyi felszabaduló
pluszforrás a Vidékfejlesztési Programban
2020-ban. A VP-ben eddig 195 ezer kérelmet támogattak.
A 2019. decemberi siófoki Agrárszektor konferencián nem volt
kiemelt téma a Vidékfejlesztési Programban (VP) meg nem valósuló
pályázatokból „visszahulló” pénzek
sorsa, mégis az lett belőle. Az egyik
panelbeszélgetésen Hamarics Imre, a
Rekontir TM Kft. cégvezetője jegyezte meg, hogy a sikertelen VP-s projektek „több tízmilliárdnyi visszahulló
forrást is jelenthetnek”, míg Krisán
László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója úgy vélte, a VP-s mellett az élelmiszeripari GINOP-os projektekből
90–100 milliárd forint lesz felhasználható újra.

A konferencia második napján Viski
József, az AM vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkára cáfolta, hogy a „visszahulló” források a több száz milliárd
forintot is elérhetik, mivel ilyen mértékű, előreláthatólag meg nem valósuló pályázatok nincsenek kilátásban.
Hozzátette, az irányító hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a források
alakulását, a felszabaduló összegeket
pedig a már bent lévő kérelmekre és a
korábban meghirdetett intézkedésekre köti le. Megjegyezte, 2020 első
negyedévében már látni fogják, hogy
hova tudják átcsoportosítani.

Tápan
y
terv é ag-gazdálk
talajvi s Laborató odási
riu
zs
rende gálat együt mi
te
l
é
a Tápa
s
nyag- e esetén s
g
terv á azdálkodás
rából
i

20%

kedve
zmény
t adun
k!

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!
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!

A helyettes államtitkár továbbá
áttekintést adott az egész VP megvalósításáról is. Mint mondta, a teljes forráskeret 1399 milliárd forint
volt, ebből 2019. december 3-ig
554,7 milliárd forintot fizettek ki. A
74 meghirdetett felhívásból még 10
nyitott, közel 190 milliárd kerettel.
Összesen 270 ezer kérelmet adtak
be a vállalkozások, gazdák, amiből
195 ezret támogattak is. Kiemelte,
hogy a program intézkedéseihez

kapcsolódóan az egyik legfontosabb döntések között szerepeltek
az élelmiszeripari fejlesztések,
amelyekre eddig összesen 165 milliárd forintot kapott az ágazat. A
borászati és a kertészeti fejlesztésekre, valamint az állattartó telepek korszerűsítése és trágyatárolók létesítésére együtt több mint
220 milliárd forint támogatást
nyújtott a tárca.
RF/NAK

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

NAK – A MEGBÍZHATÓ PARTNER
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Európai Zöld Megállapodás – hogyan
lesz fenntartható az unió gazdasága?

Érdemes időben gondoskodni
a 2020-as betétlapról

December 11-én az Európai Bizottság közzétette az Európai Zöld Megállapodásról
(European Green Deal) szóló tájékoztatóját,
amely összefoglalva mutatja be azokat a fő
célkitűzéseket, amelyekért Ursula von der
Leyen gárdája fog dolgozni az elkövetkezendő években.

Idén március 20-ig
lehet érvényesíteni
az őstermelői igazolványokat annak
érdekében, hogy az
őstermelői jogviszony folyamatos
legyen és az őstermelőként történő
értékesítési tevékenység továbbra is
jogszerű legyen.

Az egyezmény alapvető célja a
klímasemleges és fenntartható
jövő biztosítása az uniós polgárok
számára. Az még kérdéses, hogy
hogyan és milyen keretek között
képzeli el mindezt az újonnan felállt
Bizottság.
A Zöld Megállapodás átfogóan
veszi górcső alá az uniós gazdasági
és társadalmi berendezkedést és
vázolja a szükséges, illetve lehetséges beavatkozásokat, annak érdekében, hogy 2050-re az Európai
Unió maradéktalanul teljesítse az
ENSZ összes fenntarthatósági célkitűzését. Számol a nemzetközi
környezettel – ahol vezető és példamutató szerepet szán magának
– és tekintettel van a tagországok,
illetve régiók közötti eltérésekre is,
igaz, csak nagyon általánosan. A
dokumentum szektorok szintjén
konkrét célokat vázol, amelyek
eléréshez több helyen előrevetíti a
kapcsolódó új jogszabályok és stratégiák kialakítását, valamint a
jelenlegiek „zöld szemüvegen”
keresztül történő felülvizsgálatát.
Ehhez természetesen számba veszi
a szükséges források rendelkezésre
állását, valamint a több nemzeti és
privát tőke bevonásának lehetőségeit is.
A Bizottság 2020 tavaszán tervezi bemutatni a „Termőföldtől az
asztalig” („Farm to Fork”) elnevezésű stratégiáját, amely a Megállapo-

dás mezőgazdasági és élelmiszeripari lábát képezi. Ezzel egyidejűleg
az erdészettel kapcsolatos elvárások és lehetőségek az EU új Erdészeti Stratégiájában jelennek majd
meg 2020-ban. A mezőgazdasági

élelmiszer-értékláncot. A fenntarthatóság biztosításához kiemelten
épít a Közös Agrárpolitika 2021–
2027 közötti forrásaira, amelynek a
javaslat szerint legalább 40%-át klímavédelmi és környezeti célokra
kell fordítani. A Bizottság emellett
azt is felügyelni fogja, hogy a tagországi KAP-stratégia tervek kellőképpen magas ambíciószintet
határozzanak meg a zöld célkitűzéseket illetően, különös tekintettel a
növényvédőszerek, műtrágyák és
antibiotikumok használatának vis�szaszorítására vonatkozóan. Az
említett stratégia a fenntartható
élelmiszer-fogyasztás ösztönzését
is szolgálja, ezzel egy időben pedig

ző élelmiszerekre, valamint a széles
körű fogyasztói szemléletformálás.
Az Európai Zöld Megállapodás
célja tehát legalább annyira nemes,
mint amennyire ambiciózus. Alapvető kérdés azonban, hogy mennyire sikerül majd mind a tagországoknak, mind pedig a szektoroknak
egymással összhangban teljesíteni
az uniós elvárásokat, és hogy mindezek mögé milyen mértékben sorakozik majd fel a társadalom. A jövőben tehát kiemelt figyelmet kell
fordítani a Megállapodáshoz kapcsolódó jogszabályi környezet, ágazati stratégiák és a finanszírozási
háttér kialakításakor, valamint legalább ekkora fegyelemre lesz szük-

Támogatja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatát az Agrárminisztérium és a Pénzügyminisztérium, hogy az őstermelői igazolvány az
értékesítési betétlap kiváltása nélkül
is érvényes legyen, de ennek bevezetésére várhatóan csak 2021-től
kerülhet sor. Ezért az igazolvány
továbbra is csak akkor érvényes, ha
az és a hozzá tartozó betétlap egy
idejűleg hatályos. Azok az ősterme-

lők, akik még nem rendelkeznek a
2020-as adóévre vonatkozó betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében –
2020. március 20-ig kérelmezhetik.
Amennyiben a megadott határidón
belül váltják ki a betétlapot, úgy az
igazolvány érvényessége 2020. január 1-jéig visszamenőleges, ezáltal
biztosítható az őstermelői jogviszony
folyamatossága.
Ha az őstermelői tevékenység végzésével felhagyott, akkor azt tizenöt

napon belül kell jeleznie, ez esetben az
igazolvány bevonására van szükség.
Kérjük, hogy a várható torlódások
elkerülése érdekében minél hamarabb
keressék meg a kamara lakcímük szerinti megyében található bármelyik
ügyfélszolgálati irodáját.
Az érvényes, személyazonosításra
alkalmas dokumentumnak és az
őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia, valamint közös
igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük az

ügyintézés során. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró
személy képviseleti jogosultságát
közokiratban foglalt meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra
való tekintettel a kezelőorvos által
kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Az őstermelői igazolvány érvényesítése és
bevonása továbbra is díjmentes.
Snelcer Betti/NAK

Megkezdődött a webGN benyújtási időszak

és élelmiszeripari stratégia közzétételét követően egy széles körű
szakmai vitára kerül sor az érdekelt
felek bevonásával. Ennek célja egy
olyan fenntartható mezőgazdasági
és élelmiszeripari szakpolitika
kialakítása, amely lefedi a teljes

elérhető áron szeretné biztosítani a
biztonságos és jó minőségű élelmiszert mindenki számára. Az ehhez
kapcsolódó tervezett tevékenységek között említhető az uniós szabványok szigorú és következetes
alkalmazása az EU-n kívülről érke-

ség a végrehajtás során, annak
érdekében, hogy a rendszer fenntarthatóságát biztosító, egymást
kiegészítő és erősítő hatásokat
ténylegesen elérjük.
Gyenes Adrienn,
Horváth Dóra/NAK

Ne feledje, a Gazdálkodási Napló egyes adatainak benyújtására a január 1–31. közötti időszakban van lehetőség. A jogvesztő határnap január
31-én jár le. A 2020 évi adatszolgáltatásban a 2019
évben az alábbi támogatásokban részt vevők érintettek:
– VP AKG kifizetés (2015, 2016)
– VP ÖKO támogatása (2015, 2018)
– VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
– VP Kompenzációs kifizetések a Természeti
Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
– Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB)

– VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő
beruházások (NTB)
– ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási
támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség
miatt)
Több támogatás igénybevétele esetén is
egyetlen, de ÚJ (2019) elektronikus nyomtatványt kell letölteni és kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. Az ÁNYK általános
nyomtatványkitöltő keretprogram a Nébih
honlapjáról (http://anyk.nebih.gov.hu/GazdalkodasiNaplo) tölthető le, ugyanúgy, mint a

webGN aktuális nyomtatványa. A beküldés
akkor sikeres, ha három üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre. Amennyiben a 3. visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, javasolt
jelezni az akg@nebih.gov.hu e-mail címre. A
mulasztás az előző évi támogatási összeg 15
százalékának elvesztését eredményezi.
Továbbá, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv
beküldése is elvárt (VPAKG/VPÖKO szántó és
ültetvény földhasználat), ott a webGN beküldésének hiánya további 15 %-os levonást
eredményez.
Sztahura Erzsébet/NAK

Töretlen a beruházási kedv
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A tavaly decemberi brit időközi parlamenti
választás után eldőlt, hogy az Egyesült
Királyság végleg kilép az Európai Unióból.
Ami a magyar agrárexportra és a közös
agrárpolitikára is hatással lesz.
gok és a társas vállalkozások a
tavalyi év első háromnegyed évében mintegy 134 milliárd forintot
költöttek új gépekre, három százalékkal többet, mint 2018 azonos
időszakában. Alkatrészekre 43 milliárd forintot fordítottak ugyanezen
időszakban, tíz százalékkal többet,
mint 2018-ban.
A gazdálkodók erőgépek
beszerzésére költötték a legtöbbet, a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 57 százalé-

Bár eredetileg 2019. október
31-én kellett volna Nagy-Britanniának távoznia az Európai Unióból, ám még a határnap előtt
megegyezett a brit kormány és az
Európai Bizottság a Brexit halasztásáról, egyúttal 2020. január
31-ét jelölve meg új céldátumként. A brit belpolitikai válság
miatt 2019. december 12-re kiírt
időközi parlamenti választás
eredménye elvileg tovább befolyásolhatta volna a folyamatot,

kát. A teljes értékesítésen belül a
traktorok 34, a gabonakombájnok
13 százalékos arányt képviseltek
– sorolta az agrárminiszter, majd
hozzátette, hogy a kedvező
kamat- és finanszírozási környezetnek, valamint a gazdálkodói
szemléletváltásnak köszönhetően az agrárberuházások további
növekedése várható. A tárcavezető kitért arra is, hogy a vevők
jelentős része bankhitel igénybevételével vásárolt. 

Az agrárium
legfontosabb
hírei első
kézből
- ONLINE!

ám végül minden maradt a régiben. Boris Johnson miniszterelnök
pártja győzött a voksoláson, és a
politikus egyértelművé tette,
hogy a kormány végigviszi a folyamatot, és ezt január 31-ig végre is
hajtja. Ez egyúttal az Európai
Bizottság által is szorgalmazott
rendezett Brexitet jelent, aminek
részleteiről még tavaly októberben megegyeztek a felek.
A hazai agráriumot elsősorban
az élelmiszerekre, a földrajzi áru-

jelzőkre, a védjegyekre, a növényés állategészségügyre, a növényigenetikai erőforrásokra, valamint a faanyag-termékláncra
vonatkozó szabályok érintik. Az
Egyesült Királyság budapesti
nagykövetsége rendre friss információkat közöl a Brexit menetéről (https://london.mfa.gov.hu/
page/brexit-tajekoztato) – ez
tekinthető a hivatalos brit álláspontnak –, a szabályokról itt
lehet tájékozódni.
Még tavaly ősszel az euróövezeti országok pénzügyminiszte
reinek kibővített tanácskozásán
Varga Mihály magyar tárcavezető azt mondta, „Magyarország
érdeke, hogy az Egyesült Királyság rendezett és szabályozott
keretek között lépjen ki az Európai Unióból”, és hozzátette, hogy

a Brexit következtében szükségessé váló hazai jogszabály-módosításokat és szakpolitikai
intézkedéseket a kormány már
előkészítette. Az OTP Agrár
szakértői tavaly őszi elemzésükben arra jutottak, leginkább a
magyar hústermékeket, az élelmezési célra alkalmas zöldségféléket eddig exportáló magyar
cégeket viselheti meg jobban a
kilépés. Továbbá a mag yar
export tekintetében lényegesnek minősíthető bor- és mézkivitel is megnehezülhet a Brexit
után.
Mindemellett a briteknek a
jövőben nem kell befizetniük az
EU büdzséjébe, így a 2021–2027
közötti közös agrárpolitikára is
kevesebb összeg jut.
RF/NAK
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alapterülete. A fejépületben kap
helyet az irodai funkció, az eladótér
és a kiszolgáló helyiségek. Az alkatrészraktár 303,42 négyzetméter,
az üzlettér 82,89 négyzetméter, a
műhely összterülete 657,83 négyzetméter. A társaság az ország 19
pontján immár több mint 15 ezer
négyzetméter fedett szervizműhely-kapacitással rendelkezik
hazánkban.
Az eseményen dr. Nagy István
agrárminiszter azt mondta, hogy a
magyar gazdák, a hazai agrárvállalkozások fejlesztési, beruházási
kedve töretlen, az egyéni gazdasá-
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Mindenki megérzi a Brexitet

Korszakváltás küszöbéhez érkezett a
magyar mezőgazdaság, mert a gazdák
megértették, hogy csak akkor lehetnek versenyképesek, ha fejlesztenek – hangoztatta
Nagy István agrárminiszter Sárváron, Axiál
Kft. új telephelyének átadó ünnepségén
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a mezőgazdasági, építőipari és
anyagmozgató gépek értékesítésével, szervizelésével és alkatrész-ellátásával foglalkozó Axiál Kft. 2011ben elindított telephelyfejlesztési
programja. A sárvári alapkő letételére tavaly április 11-én került sor, e
beruházás röpke kilenc hónap alatt
elkészült. Minderről Harsányi Zsolt,
a társaság tulajdonos-ügyvezetője
számolt be a tavaly év végi avató
ünnepségen.
Sárváron, a 30 556 négyzetméteres telken nettó 1412 négyzetméter az épület összes hasznos
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Szorosabbra fűzték a Három Tenger
Régió együttműködését
A litván agrárkamara szervezésében 2019.
december 5–6-án Vilniusban, konferenciával
egybekötve került megrendezésre a Három
Tenger Régió Agrárszervezeteinek VI. ülése.
Az első nap Közös agrárpolitika –
a gazdák tapasztalata és elvárásai
címmel megrendezett nemzetközi
konferenciát Arūnas Svitojus, a Litván Agrárkamara elnöke nyitotta
meg, majd felszólalt Andriejus
Stančikas, a Litván Parlament
vidékfejlesztési bizottságának
elnöke, valamint Andrius Palionis,
Litvánia mezőgazdasági minisztere. A köszöntőbeszédek elhangzása
után Iman Boot, az EU Bizottság
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
irodájának szakértője ismertette
előadásában az új közös agrárpolitika tervezett irányait.
Minden tagállam egyetértett
abban, hogy a 2020 utáni agrártámogatásokat legalább a jelenlegi
szinten kell megtartani. Hozzánk
hasonlóan a csehek is támogatják a
magasabb nemzeti társfinanszírozási arány bevezetését egy megadott sávon belül, annak érdekében,
hogy ne legyenek nagy különbségek
a tagállamok között. A szlovákok
szeretnék megtartani a termeléshez
kötött támogatások esetében jelenleg alkalmazott 13 + 2 százalékot. A
bolgárok a fehérjenövények esetében allokált 2 százalék helyett
magasabb támogatási arányt szeretnének. A lettek szerint felül kellene vizsgálni a kondicionalitás egyes
pontjait (pl. 7. kritérium), mivel az
néhány északi országban nem teljesíthető feltétel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről Losó
József, az élelmiszer-
feldolgozási
osztály elnöke ismertette a magyar
álláspontot, valamint a tervezéshez
kapcsolódóan a kamara eddigi tevékenységeit.
A második nap megrendezésre
került Három Tenger Régió Agrárszervezeteinek ülésén bemutatták
a részt vevő országok aktuális
agrártermelési és piaci helyzetét

(kitérve a sertéspestisre és annak
hatásaira), valamint a tagországi
vidékfejlesztési programok prioritásait és forrásallokációit. Az ülés
közös nyilatkozattal zárult, amelyben kamaráink kifejtették együttműködési szándékukat az új közös
agrárpolitika kereteinek országaink
és gazdálkodóink érdekeinek megfelelő kialakítása érdekében. A jelen
lévő agrárszervezetek megállapodtak abban, hogy:
1. folytatják az együttműködést
annak biztosítása érdekében,

2. felismerve, hogy a gazdálkodók egyenlőségének, esélyegyenlőségének és tisztességes versenyének az Európai Unió politikáit
alátámasztó alapvető értékeknek
kell lenniük, vállalják, hog y
együttműködnek annak érdekében, hogy a 2021–2027 közötti
többéves pénzügyi terv biztosítson megfelelő költségvetést a
mezőgazdaság számára, és e források tisztességes elosztását
minden uniós tagállam számára,
hogy Európa-szerte tisztességes
gazdálkodási feltételeket lehessen elérni.
3. együttműködnek annak érdekében, hogy a fiatal gazdálkodók
letelepedését a közös agrárpolitika
egyik legfontosabb prioritásává
tegyék, hogy konkrét és elegendő

4. törekszenek a mezőgazdasági
együttműködés aktívabb előmozdítására, a gazdálkodók alkupozí
ciójának megerősítésére és az árak
átláthatóságának előmozdítására.
Az együttműködés közvetlen előmozdítására van szükség azokban
a tagállamokban és azokban a
mezőgazdasági ágazatokban, ahol
az együttműködés mértéke a legalacsonyabb. Ez az agrárszövetkezetek és a termelői csoportok kivételes finanszírozását teszi szükségessé vidékfejlesztési és beruházásösztönző intézkedések révén.
5. felhívja a figyelmet a nemzetközi kereskedelmi megállapodások
következtében felmerülő ellentmondásokra a MERCOSUR országok és az Európai Unió között a termelés szabványai közötti különb-

2020. MÁJUS 27-28.
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SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE
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hogy a 2020 utáni közös agrárpolitikát összehangolják az aláíró
államok gazdálkodóinak érdekeivel, és a döntést a tagállamokra
hagyják azokon a területeken,
ahol az aláíró szervezetek érdekei
különböznek;

pénzügyi és szervezeti mechanizmusokat hozzanak létre a fiatal
gazdálkodók letelepedésének ösztönzésére és támogatására, valamint intézkedéseket a mezőgazdasági ágazatba újonnan belépők számára.

ségek és az éghajlat mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatása
esetén.
6. e közös célokat közös lobbitevékenységek révén érjék el, beleértve a tiltakozó akciók szervezésének lehetőségét is.

+36 70 528 5682
szantofoldinapok@nak.hu
www.szantofoldinapok.hu
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