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Középpontban a repce (forrás: FMC-Agro)

Az Európai Unió az utóbbi években számos növényvédőszer-hatóanyagot ítélt kivonásra, és jelenleg is több felülvizsgálat van
folyamatban. Az őszi káposztarepcében használatos klórpirifosz
és tiakloprid is kikerült a használható peszticidek köréből, hogy
csak legfontosabbakat említsük.
Szakemberek óvatos becslései
szerint a világon a termés 30%-a
vész kárba a kártevők, kórokozók
és gyomnövények miatt napjainkban is. Az időjárás egyre szélsőségesebbé és kiszámíthatatlanabbá
válik. A hatóanyag-kivonások pedig
a növényvédelemben dolgozó szakembereket egyre nehezebb feladat
elé állítják, akik aktív részvevői a
termelési folyamatoknak.
A kivont, korlátozott hatóanyagok
száma folyamatosan bővül. Mit
tehetnek a termelők, milyen lehetőségek és eszközök maradnak a kezükben
és milyen módon enyhíthetik a fellépő
problémákat? A válasz nem egyszerű, de az biztonsággal kijelenthető,
hogy a kémiai védelem hatékonyságának fenntartása és a rezisztencia kialakulása késleltethető
különböző szerkombinációk és
-rotációk alkalmazásával.

Az FMC-Agro növényvédő szerek
fejlesztőjeként és gyártójaként
kiemelten fontosnak tartja a helyi
problémákra adható innovatív megoldások bevezetését. Ilyen volt az
Avaunt® 150 EC is, melynek indoxakarb hatóanyaga (Oxadiazine ható-

anyagcsoport, IRAC 22A) már bizonyított a termelők és növényvédős
szakemberek körében a repce-fénybogár (Meligethes aeneus) elleni
védekezés eszközeként.
A kontakt- és gyomorméreg
készítmény hatására a bogarak táp-

Rovarölő szer hatóanyacsoportok megoszlása (%) őszi káposztarepcében (Nébih, 2020)
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lálkozása néhány órán belül leáll,
mozgásuk fokozatosan zavarttá
válik, azután lassan megbénulnak. A
kezelést követő 1–4. napon még
találhatunk élő egyedeket a növényen, de ezek kártételre már nem
képesek. Itt fontos kiemelni a 8–10
napos hatástartamát is. A termelői
szemlék gyakorlati eredményeképpen elmondható, hogy a kezelt rovarállományon túl a kezelést követő
hét-tíz napon belül a repcetáblára
betelepülő fénybogarak is elpusztulnak.
Magyarországon 2018–2020
között több helyszínen került elvégzésre hivatalos IRAC rezisztenciateszt az indoxakarb hatóanyagra. A
vizsgálatok is alátámasztották,
hogy az Avaunt® 150 EC továbbra is
hatékony a repce-fénybogár ellen.
Ezért is ideális rezisztenciatörő
készítmény a repce rovarvédelmi
technológiájába illesztve; biztonságosan kordában tartja a piretroidokkal szemben már rezisztens repcefénybogár-populációkat is.
Őszi káposztarepcében, olajretekben, mustárban a védekezési
teendők a következők:
1. A repce-fénybogár betelepedési
időszakában az imágólétszám
táblaszintű figyelemmel kísérése!
2. Ha a területen 3–4 egyed számolható növényenként, akkor kell
elindítani egy kezelést! Az Avaunt® javasolt kijuttatási időszaka a
zöldbimbós állapot. A kezelés
eredményeképpen a repce a teljes
virágzásig hátrelévő 8–10 napon
védettséget élvez, ezt követően
pedig a fénybogár már nem tud
kárt okozni.
3. Lehetőség szerint azelőtt javasolt
kijuttatni, mielőtt a bogarak nem
kezdenek el aktívan táplálkozni.
4. A méhek és egyéb beporzó rovarok védelme érdekében virágzási
időszakban nem alkalmazható!
Méhveszélyesség tekintetében az
engedélyokirat, illetve a címkén
leírtak az irányadók.
www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor!
Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.
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Tesszük a dolgunkat és
bízunk a tavaszban!
„Emberek ősi biztatója” – írta Ady Endre a
tavaszról. Most különösen ránk fér a biztatás
egy olyan szélsőségekben és nehézségekben
bővelkedő év után, mint ami mögöttünk van.
Ráadásul az idei évkezdés sem volt éppen
rózsás, az időjárás ez idáig legalábbis nem
kényeztette el az agráriumot. A tél végi szántóföldi helyzetképre az elmúlt hónapok enyhe
időjárása nyomta rá bélyegét. A növényállományok változatos képet mutatnak. Az őszi
esőzések hatására sok termelő kényszerből
vetette el az őszi búzát, amelyek fejlettsége
jelentősen elmarad a szokásostól. Ahogy a
csapadék térbeli eloszlása, úgy a talajok víztelítettsége is a szélsőségek között változik országszerte: van, ahol a folyamatos
esőzések hatására az őszi vetésű kalászos gabonák és az őszi káposztarepcetáblák a belvíztől szenvednek, máshol azonban az alsóbb rétegek még nem töltődtek
fel vízzel.
A mérsékelt hőmérséklet, az eddigi tél során a tartós fagyok elmaradása kedvez a kártevők áttelelésének és a kórokozók fennmaradásának. Az őszi vetésű
tábláknál sok problémát okoz az elszaporodó pocok, jelentős foltokat okozva a
vetésekben. Az ellenük való védekezés kiemelt jelentőségű a vetés megfelelő
állománysűrűségének biztosítása szempontjából. Az őszi kalászosok esetében,
ha marad az enyhe időjárás, szintén fokozottan kell figyelnünk a korokozók megjelenésére. A károsítók elleni védekezést pedig nehezíti, hogy az egyre szűkülő
növényvédőszer-paletta számos problémát és kockázatot jelent a termelésbiztonságra nézve. Sajnálatos, hogy növényeink kellő védelem nélkül maradnak
vagy csak kevésbé hatékony megoldással, jóval költségesebb és nagyobb környezetterheléssel járó beavatkozásokat tudnak eszközölni a gazdák.
Az sem mellékes, hogy érezhetően drágulásnak indultak az inputanyagok. A
növényvédőszer-piacon átlagosan 6–8%-os az áremelkedés mértéke. A gazdák
– félve a pandémia miatti esetleges ellátási nehézségektől – próbálnak készleteket felhalmozni a növényvédő szerekből. A műtrágyák ára is növekedett, és mivel
a gáz drasztikusan drágult tavaly nyár óta, további áremelkedés várható ezeknél
a termékeknél. A vetőmagpiacon átlagosan 3%-kal magasabb árak tapasztalhatók a tavalyihoz képest. A búza ára viszont rég nem látott magasságokban, tonnánként 70–75 ezer forinton van, az ókukoricáé pedig tonnánként 63–65 ezer
forint körül mozog, és az árak – a vélhetően gyengébb termés miatt – tartani
fogják magukat.
Hogy mit hoz még az idei esztendő, februárban korai jósolgatni. Tesszük a
dolgunkat, mint ahogy eddig is, készülünk a szezonális munkálatokra, és bízunk a
tavaszban. Egyben azonban biztosak lehetünk: a gazdák szorgalma és bölcsessége garantálja, hogy idén is megterem az ország kenyérgabonája.
Zászlós Tibor,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
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Megjelentek a vadkárok felmérését célzó útmutatók
Közzétette a szakértői munkacsoportok által összeállított egységes vadkárfelmérési és értékelési útmutatókat az Agrárminisz
térium. Ezek sokat segíthetnek
abban, hogy a vadkárok összegszerű meghatározása objektívebb
alapokon, egységes normák szerint történjen.
A vadfajaink életmódjukkal,
elsősorban táplálkozásukkal gazdasági kárt tudnak okozni az élőhelyükként szolgáló erdőkben és a
mezőgazdasági területeken. Az így
keletkező vadkár megelőzése a
vadgazdálkodók, illetve az erdő- és
mezőgazdálkodók közös érdeke és
feladata. Ha a védekezés ellenére

mégis bekövetkezik a vadkár, akkor
annak rendezése érdekében a vadkárt összegszerűen is meg kell
határozni. Ez egy bonyolult szakértői feladat, amelyhez eddig nem
volt egységes eljárásrend hazánkban, a vadkárszakértők a különböző szakirodalmakban található,
sokszor igen eltérő eredményt adó
eljárási metódusok szerint becsülték fel a kár mennyiségét és értékét. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és az Országos Magyar
Vadászkamara megbízása alapján
elkészült útmutatóknak köszönhetően egyértelműen és egzaktul
megállapítható lesz a kár mértéke,
ami remélhetőleg hozzájárul majd

a termelők és a vadgazdálkodók
közti viták és a vitákból adódó bírósági eljárások számának csökkenéséhez.
A vad védelméről és a vadgazdálkodásról szóló 1996. évi LV.
törvény előírásai alapján a vadkár
felmérését a törvény által szabályozott jegyzői eljárásokban a
miniszter által megállapított szabályok szerint kell elvégezni. Az
Agrárminisztérium által most
közzétett útmutatók ezeket a
szabályokat határozzák meg.
A két kamara a vadkárok eredményesebb megelőzése és korrekt rendezése érdekében az elkészült útmutatótervezetek beter-

jesztésével párhuzamosan jogszabály-módosítási javaslatokat
is tett az Agrárminisztérium
részére. A javaslatok egyebek
mellett a vadkárfelmérést végző
szakértőkkel szemben támasztott követelmények újraszabályozására, a rendszeres képzésükre,
a tevékenységük kontrolljára és a
szükséges jogkövetkezmények
meghatározására, valamint a
vadkárok rendezésének gördülékenyebbé tételére irányultak.
Bízunk benne, hogy a közeljövőben ezek a javaslatok is megvitatásra, illetve a megfelelő jogszabályokba beépítésre kerülnek.
SZALAI KÁROLY/NAK

Sikeresen átálltak a szaktanácsadók az online képzésre
A járvány miatt
átalakította a képzéseket a NAK szervezeti keretein belül
működő Országos
Szaktanácsadási
Központ (OSZK).
A névjegyzéki szaktanácsadók
képzése az OSZK feladata. A képzési
rendszert évről évre korszerűsítjük,
azonban a korlátozó intézkedések,
különösen a személyes részvételt
igénylő programok elmaradása így is
próbatételt jelentettek. A legfontosabb cél, hogy online részvétellel is
hatékonyan lehessen az információkat átadni és a megszerzett tudás
szintet visszamérni.
A digitális képzés lehetőségeit
kihasználtuk és olyan megoldásokat találtunk, amelyek a tudás át
adását és a képzési kötelezettség
teljesítését is egyaránt támogatják. A NAK rendelkezik webkonferenciák tartásához megfelelő
alkalmazással és e-learning rendszerrel, amelyből az alapképzés
felkészülési része már évek óta
online történik. Megoldandó feladatként jelentkezett az interne-

tes vizsgáztatás és az online rendezvények akkreditációja is.

Webes alapképzés és
online vizsga
Újdonságot jelentett, hogy a
szaktanácsadók kötelező alapképzésének képzési napjait online esemény keretében szerveztük meg,
ahol a szaktanácsadás módszertana, intézményrendszere, a tanácsadáshoz kapcsolódó informatikai
rendszerek és a digitális technológia alapjai a mezőgazdaságban
témakörökből élő előadásokat láthattak a résztvevők. A prezentációk
után a hallgatók kérdéseket tehettek fel, amelyeket az előadók közvetlenül megválaszoltak. A képzési
napokról felvételek készültek, amiket az érintettek igény szerint vis�szanézhettek.
A webes eseményeknek köszönhetően a vizsgára kötelezetteken
kívül más érdeklődő szaktanácsadók is „ott lehettek” az online képzési napokon. A részvétel jelentős
volt, ugyanis a két képzési napon
összesen mintegy 400 fő követte az
előadásokat, szemben a képzésre
kötelezett 180 fővel. A felkészüléshez szükséges tananyagok és elő
adások a korábbi évekkel egyezően

feltöltésre kerültek az e-learning
rendszerbe.
A korábban személyes jelenlétet
igénylő szóbeli vizsgákat online teszt
megoldása váltotta fel. Vizsgázni egy
előre meghatározott idősávban –
szintén az e-learning rendszer használatával – interneten keresztül
lehetett. 2020-ban 153 fő tett sikeres alapvizsgát.

Akkreditált internetes
szakmai rendezvények
A továbbképzés része az akkreditált szakmai rendezvényeken való
részvétel, amelyekkel a szaktanácsadók a kreditgyűjtési kötelezettségüknek tesznek eleget. Ezek a programok biztosítják, hogy a tanácsadók ismerjék a legfrissebb szakmai
információkat, trendeket. A naprakészség érdekében a rendezvényeken való részvétel minden tanácsadó számára fontos, hasznos és
javasolt, azonban csak a „támogatható” és a „támogatott” státuszú
szaktanácsadók számára kötelező.

Az utóbbiak részvétele európai uniós
elvárás.

Online rendezvényeken
is gyűjthető kreditpont
2020-ban a szaktanácsadók a járványügyi helyzet miatt elmaradt személyes részvételt igénylő szakmai
események helyett online konferenciákon és képzéseken is összegyűjthették a szükséges kreditpontokat.
Az elmúlt évben 190 szakmai rendezvényt akkreditáltunk, amelyből 79
darab online program volt. Minden
szaktanácsadási tématerülethez
kapcsolódóan volt akkreditált rendezvény, amelyeket 65 szakmai
szervezet rendezett.
A webes eszközök használatával
megteremtődött a képzési kötelezettségek teljesítésének lehetősége.
Az online programokon ugyan személyes találkozások nélkül vettek
részt a szaktanácsadók, azonban
utazási költség és időráfordítás nélkül bármely szakmai eseményt látogathatták. Az új képzésekkel kapcsolatban számos pozitív visszajelzést
kaptunk, amelyek hatására a webes
rendezvények akkreditációjára a
veszélyhelyzet lejártát követően is
lehetőséget fogunk biztosítani.
VARGA ZSUZSANNA/NAK
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Új jogszabályok szerint
gazdálkodhatnak az őstermelők
Az idén életbe lépett, évek óta várt jogszabály bevezetésével megvalósult a korábbi
mezőgazdasági működési formák reformja.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara kezdeményezésére 2021.
január 1-jével lépett hatályba a családi gazdagokról szóló törvény
(2020. évi CXXIII. törvény). Az évek
óta várt jogszabály bevezetésével
megvalósult a korábbi mezőgazdasági működési formák reformja úgy,
hogy egyszerűbbé vált az őstermelők és a családi gazdaságok működése, az adózás tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehet gazdálkodni, és csökkentek a gazdák
adminisztrációs terhei is.
A törvény kifejezetten az agráriumban tevékenykedő őstermelőkre
és családi gazdaságokra fókuszál
oly módon, hogy az egyéni őstermelők jogviszonya érintetlen
maradt, a közös igazolvánnyal gazdálkodó őstermelők és a családi
gazdaságok pedig új formában,
őstermelők családi gazdaságaként
folytathatják tevékenységüket. A
változás jegyében a korábbi közös
őstermelőknek 2021. június 30-ig a
családi gazdaság működését szabályozó szerződést kell benyújtaniuk a kamarához, azoknak pedig,
akik egyéni vállalkozóként vezették
a családi gazdaságukat, 2021. március 31-ig kell nyilatkozniuk arról,
hogy a jövőben őstermelői vagy
egyéni vállalkozói formában tevékenykednek tovább.
Az őstermelővel szembeni előírások változatlanok, így továbbra is
előírás a 16. életév betöltése és a
saját gazdaságában végzett őstermelői tevékenység. A saját gazdaság azt jelenti, hogy az őstermelőnek rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges eszközökkel,
azok felhasználásáról, valamint az
általuk előállított eredményről
pedig jogosult dönteni. Ilyen eszköz
pl.: a termőföld, illetve az egyéb
olyan eszközök, amelyekkel a ter-

melést folytatni lehet, például
mezőgazdasági gépek. Fontos,
hogy a saját gazdaság fogalmába a
bérbe adott területek nem számítanak bele, kizárólag azok, amelyeket
a gazdálkodó maga használ.
A törvény kibővítette az őstermelők tevékenységi körét is. Korábban
a személyi jövedelemadóról szóló
törvény 6. számú melléklete tartalmazta azokat a tevékenységi köröket, amelyeket őstermelőként lehetett végezni. Az új szabályozás életbe lépésével kibővült ez a kör, így az
őstermelők a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.

és erdőgazdasági tevékenységek
végezhetőek: növénytermesztés,
kertészet, állattartás, állattenyésztés, halgazdálkodás, szaporítóanyag-termesztés,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, valamint a kiegészítő tevékenységekkel végzet t veg yes
gazdálkodás, de az ezekből származó bevétel nem haladhatja
meg a mező- és erdőgazdasági
tevékenységből származó éves
bevétel 25%-át.
Azt a tevékenységet, amit a gazdálkodó őstermelőként folytat,
egyéni vállalkozóként már nem
végezheti, vagyis az őstermelői
nyilvántartásban bejegyzett őstermelői tevékenységet 2021. december 31-ig az egyéni vállalkozói nyilvántartásból törölni kell.
Az adminisztrációs terheket

őstermelőknek továbbra is lehetőségük van.
Akik a gazdálkodást 2021. január
1-jétől a családtagokkal közösen
kívánják folytatni, azt őstermelők
családi gazdasága (ŐCSG) keretében tehetik meg, amelyet legalább
két, egymással hozzátartozói láncolatban álló őstermelő hozhat
létre. Jelentős változás, hogy 2021től az ŐCSG tagjának csak 16 éven
felüli őstermelőt lehet felvenni,
azzal a kedvezménnyel, hogy akik
2020. december 31-én családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai voltak,
azok az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak. Az ŐCSG alapításakor a
tagok írásbeli szerződést kötnek,
amelyben rendelkeznek a használatukban lévő mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld, a termelőeszközök és az ahhoz kapcsolódó vagyoni

évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
földforgalmi törvény) szerinti mező-,
erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet egyaránt végezhetnek
attól az időponttól kezdve, mikor az
adott tevékenység az őstermelői
nyilvántartásban rögzítésre kerül.
Őstermelőként a földforgalmi
törvény alapján az alábbi mező-

csökkentve 2021. január 1-jével
megszűnt az őstermelői igazolvány, továbbá megszűnt az értékesítési betétlap őstermelői jogviszonyt érvényesítő funkciója is. Az
értékesítési betétlap adóügyi nyilvántartás-vezetési kötelezettség
teljesítésére alkalmas alapnyilvántartás, amelynek vezetésére az

értékű jogok az ŐCSG tagjai által
végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátásáról. A tagok által közösen kijelölt tag,
a képviselő, az ŐCSG nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet,
így a képviselő eljárhat a tagok
nevében, pl. értékesítésnél.
GERA ILDIKÓ/NAK
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A biztosítás szerepe az
új kockázatkezelési rendszerben
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények, a
világgazdaság, a különböző járványok káros
hatásai egyre bizonytalanabbá teszik a
gazdálkodást, a mezőgazdasági termelést.
Ezeket a kockázatokat mindnyájan érezzük
és azt is tapasztaltuk, hogy a védekezés
ellenük szinte lehetetlen.
Elsősorban az időjárás okozta
károk enyhítése érdekében jött létre
a Mezőgazdasági Kockázatkezelési
Rendszer (MKR), amely 2020-ban
egy újabb, a IV. pillérrel bővült.

Az MKR elemei
I. pillér: Agrárkárenyhítési rendszer
II. pillér: Mezőgazdasági biztosítási
díjtámogatás
III. pillér: Országos jégkármérséklő
rendszer
IV. pillér: Mezőgazdasági Krízisbiztosítási rendszer

Az MKR I. és II. pillére
egymásra épül
Az Agrárkárenyhítés (I. pillér) létrehozta a mezőgazdasági termelőkből álló kockázati közösséget és
a kárenyhítési alapot, amely alapszintű segítséget nyújt természeti
csapások okozta károk esetén, a
jogos kárigény 40%-ának térítésével. Termelői öngondoskodást
jelentő biztosítással (II. pillér) kiegészítve jelent azonban igazi védelmet, hiszen így akár 80%-a is megtérülhet a jövedelemcsökkenésnek.
Sőt, a leggyakoribb jégkockázatnál
a biztosító társaságok már 5%-ot
meghaladó kár esetében akár 90%os szolgáltatást nyújtanak. A biztosítótársaságok a kárügy lezárását
követően térítenek (jellemzően
betakarítás idejében), ezzel szemben a kárenyhítő juttatás kifizetése
a következő termelési év elejére
nyúlik át (március). A bevétel terve-

zésének szempontjából is fontos,
mikor kerül kifizetésre az adott
kárösszeg. A II. pillér mezőgazdasági biztosításai után akár 70%-os díjtámogatás is jár a gazdálkodó számára, amelyet még tárgyév végén
folyósít a Kincstár a jogosultaknak.

A III. pillér megelőz,
a IV. pillér hosszú távú
stabilitást kínál
Az Agrárkamara által üzemeltetett JÉGER (III. pillér) zivatarszezonban mérsékli a pusztító jégverés
által okozott károkat. A Krízisbiztosítás (IV. pillér) az időjárási kockázatokon túl az olyan egyéb tényezők
negatív hatásai által okozott jöve-

delemcsökkenést is kompenzálja,
mint például az állat- és növénybetegségek, piaci korlátozások. Fontos előrelépés, hogy a Krízisbiztosítás már az állatartók számára is
lehetőséget nyújt részleges jövedelemcsökkenés-kompenzációra. A
Krízisbiztosítási rendszerhez
önkéntes a csatlakozás, azonban
legalább három év tagságot vállalni
kell. A kompenzáció alapja az elmúlt
három év átlagjövedelme, ehhez
hasonlítja a rendszer a tárgyévi
jövedelmet. Amennyiben a tárgyévi
jövedelem legalább 30% mértékben
elmarad az előző évek átlagától,
úgy a termelő a kiesés 69,9%-át
kapja meg kompenzáció formájában, a gazdasági zárást (mérlegbeadást) követően, október végén
(tárgyévet követő év!).

Az MKR aktuális
tapasztalatai

Az elmúlt évek alapján legnagyobb kockázatot a növényter
mesztők számára a tavaszi fagy és
az aszály jelentették, amelyek az
ültetvényekben, valamint őszi
vetésű kultúrákban okoznak jelentős termésveszteséget. Ez az oka

annak, hogy a biztosító társaságok
ezeket a kockázatokat nagyon korlátozottan és limitáltan vállalják.
Tavaszi fagy kockázatot gyakran
mossák össze a téli faggyal. Fontos
hangsúlyozni, hogy a biztosítók feltételeiben a tavasz április 1-jén
kezdődik, tehát az ezt megelőző
fagykárok csak akkor minősülnek
biztosítási eseménynek, ha azt
–15°C vagy annál hidegebb hőmérséklet okozza. Ha valaki nem volt
elég éber és elmulasztotta, hogy
teljes körű biztosítást kössön tavaszi fagy kockázatra, még mindig
lehetősége van az I-es pillérből
kárenyhítő juttatás igénylésére.
Egyre jellemzőbb hazánkban a
kora tavaszi aszály is, amely leginkább az őszi vetésű növényeinkben
okoz kárt. Fontos felhívni a figyelmet, hogy a biztosítók kockázatviselése a szerződéskötést követően
kezdődik, így az ezt megelőző csapadékmentes napok nem számítanak biztosítási eseménynek. A
kamara falugazdász-hálózata a
gazdák rendelkezésére áll, így a
kibővített kockázatkezelési rendszerben is tudnak segíteni, akár
egyénre szabott megoldást keresni.
KÁLMÁN ANNA LÉDA/NAK
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Talajbaktériumok
a növénytermesztés szolgálatában

Jelentős változások
a földforgalmi törvényben

A talajban élő baktériumok seregnyi
olyan anyagot termelnek, amelyek
mind a növények,
mind a talaj szempontjából rendkívül
fontosak.

Több módosítás lépett életbe az elmúlt időszakban a földforgalmi törvény tekintetében – hívta fel a figyelmet a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (Magosz).

A jelenlegi cikkben – a teljesség
igénye nélkül – három ilyen fontos
tényezőről lesz szó, mégpedig: a
növényi növekedést serkentő hormonszerű anyagokról, a nyálkaszerű anyagokról (pl. exopoliszacharidokról) és a sziderofórokról.
A fent felsoroltak a növények
növekedését, fejlődését és a jó,
egészséges talajszerkezetet, talaj
életet hivatottak biztosítani.

sek a fent leírt hormonszerű anyagok termelésére. Így segítik a gyökér- és hajtásképződést, a növények fejlődését, növekedését.

Növényi hormonok
(fitohormonok)

Nyálkaszerű anyagok
(poliszacharidok)

A baktériumok által termelt növényi hormonszerű anyagok a növényi
hormonokhoz (fitohormonok) hasonlóan a növények életfolyamatait szabályozó vegyületek. A talajoltó
készítményekben található baktériumok közül több törzs is termeli az
alábbi hormonszerű anyagokat.
Indolecetsav: az auxinok csoportjába tartozik, a szár és gyökér növekedésének irányításában,
valamint a termésképződésben
vesz részt.
Gibberellinsav: fokozza a sejtek
növekedését, a virágzást is támogatja.
Citokininek: serkentik a sejtosztódást, a sejtek differenciálódását,
a sejtmegnyúlást, a gumók képződését indukálják. Ez a hormon indítja meg a növények csírázását és
késlelteti az öregedésüket.
Az Azospirillum, Azotobacter,
Pseudomonas, Bacillus fajok képe-

Minden talajbaktérium termel
nyálkaszerű anyagot, ami tulajdonképpen poliszacharidokból áll. Egyrészt ilyen anyagok vonják be kívülről, mint egy kapszula, a baktériumsejtet. Másrészt sok baktérium
nagy mennyiségben a környezetébe is kiválaszt ilyen nyálkaanyagokat, ezeket nevezzük exopoliszacharidoknak (exo jelentése külső)
vagy röviden EPS-nek. Az EPS több
hasznos funkciót lát el. Egyrészt
képes sok egyedi baktériumot
finom biofilmként bevonni, baktériumtelepeket képezve, ezzel megóvva a sejteket a külső hatásoktól,
például a kiszáradástól. Másrészt
fontos szerepet játszik a morzsalékos, jó szerkezetű talaj kialakulásában. Az exopoliszacharidok kulcsfontosságúak az aggregátumképzésben: ebben a képződményben a
nyálkaszerű anyag ragasztja össze
a szervesanyag-törmeléket, szili-

kátokat, agyag- és iszaprészecskéket, a baktériumokat, gombafonalakat kisebb-nagyobb egységekké,
ezzel egyben életteret is biztosítva
a mikroorganizmusok számára. Az
EPS viszonylag nagy mennyiségű
vizet képes felvenni és tárolni, így
segít a növény vízellátásában. Az
így kialakult morzsalékos talaj vízés hőháztartása javul, kevésbé
vannak a növények kitéve az aszály
okozta károknak.
A talajoltó baktériumkészítményekben Pseudomonas, Micrococcus (Kocuria), Azotobacter, Arthrobacter fajok képesek viszonylag
nagyobb mennyiségű nyálkaanyagot termelni.

Sziderofórok
Azok a baktériumok, amelyek
sziderofórokat termelnek, szolgálják a talaj és növény egészségét. A
sziderofórok olyan vegyületek,
amelyek képesek megkötni a
vasionokat. Az így megkötött vasat
a növény könnyen fel tudja venni,
ugyanakkor a talajban lévő más
mikroorganizmusok, mint például
a növényi kórokozó gombák számára ez felvehetetlen. Ezáltal
vashiányos környezet alakul ki,

nem tudnak szaporodni pl. a patogén gombák, terjedésük megáll. A
sziderofór-termelő baktériumok
így járulnak hozzá a talaj fertőzöttségének (pl. fuzáriumok) csökkentéséhez.
Sziderofórokat termelők bakté
riumok többek között a Pseudomonas, Bacillus és Paenibacillus fajok,
azospirillumok.
A talajoltó baktériumkészítmények fejlesztése során a kutatók
olyan törzseket izolálnak a talajból
és válogatnak össze, amelyek a
fenti tulajdonságokkal bírnak. Ezért
hatékonyan támogatják a növények
növekedését és fejlődését, javítják
a talaj szerkezetét és szolgálják a
kórokozók visszaszorítását. Kevesebb vegyszeres védekezésre lesz
szükség a kórokozó gombák elleni
védekezésben. Így a kultúrnövény-
állomány jól fejlett, egészséges
lesz, többlettermést hoz. A talaj
művelése könnyebbé válik, csökken
a gázolaj-felhasználás. A szerkezetjavított vízgazdálkodású talajokon pedig várhatóan kisebb lesz az
aszálykár.
MAGYAR TALAJVÉDELMI
BAKTÉRIUM-GYÁRTÓK ÉS
-FORGALMAZÓK SZAKMAI
SZÖVETSÉGE

Az elmúlt időszak több változást
is hozott a földforgalmi törvényben
az elővásárlási sorrend szabályaiban. A Magosz tájékoztatása szerint így például változás történt a
tulajdonostársaknál, az állattartóknál, a szőlőnél és a házastársi
közös vagyon esetében. Alább pontokba szedjük a legfontosabbakat:
1. A tulajdonostárs csak akkor
élhet a mindenkit megelőző elővásárlási jogával, ha legalább 3 éve
tulajdonostárs az ingatlanban
[Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
2. Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít az az időtartam is, amely alatt a
házastárs volt a tulajdonostárs
[Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
3. Szántó művelési ágban már
nemcsak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az elővásárlási
jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót [Földforgalmi tv. 18. §
(2) bekezdés ab) alpont]
4. A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld esetén
az elővásárlásra sorrendre a hegyközségi törvény rendelkezéseit is
alkalmazni kell [Földforgalmi tv. 2. §
(6) bekezdés]
5. Ha a vevő és az elővásárlásra
jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja, illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet.
Ők egymással egyenrangúak, tehát
több ilyen elővásárlásra jogosult
közül az Eladó dönt [Földforgalmi
tv. 18. § (4) bekezdés]
Emellett komoly akadály hárult el
a birtokösszevonások elől, hiszen
eddig csak maximum 1 hektárig
lehetett földet cserélni a földművesnek nem minősülő személlyel. A

jogszabály ugyanis új földszerzésnek minősíti a cserét, még akkor is,
ha az ügylet során éppenséggel
kevesebb földet kaptunk cserébe. A
földforgalmi törvény módosítása
után ez az akadály elhárult a bir
tokegyesítések elől, mivel a törvényes örökléssel szerzett föld cseréje esetén már túlléphető az 1 hektáros és a 300 hektáros tulajdoni
maximum a csereterület mértékével. Emellett a 2014. május 1-jén
már meglévő föld cseréje esetén

szintén túlléphető az 1 hektáros és
a 300 hektáros tulajdoni maximum
a csereterület mértékével. Az
viszont nem változott, hogy csere
esetén sem ütközhetünk a feltűnő
értékaránytalanság tilalmába.
Közösségi oldalán a Magosz arról
is beszámolt, hogy idén jöhet az új
törvénycsomag, amely megoldást
nyújthat az agráröröklés kérdésére
is. Mint írták, hiába szüntetjük meg
az osztatlan közös tulajdont, az
örökléssel mégis újratermelődik
majd. Ezért szükséges rendezni a
gazdaságátadás és az agráröröklés
kérdését is. Az agráröröklésben
olyan helyzetet kell teremteni, hogy
az örökhagyó, illetve az örökösök
ösztönözve legyenek a gazdaság
egyben tartására. Ehhez megfelelő
kedvezményeket kell számukra biztosítani. A témában korábban Nagy

István agrárminiszter arról számolt
be, hogy elkészült és a tervek szerint
már az idén tavasszal az Ország
gyűlés elfogadja azt a birtokrendezésről szóló törvénycsomagot,
amely a rendszerváltás óta le nem
zárt állami birtokpolitikai ügyek rendezését célozza. Ez jelentős részben
az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítására szolgál.
A Magosz szerint kiemelt cél a
vagyoni értékű jogok (támogatási
jogosultság, hatósági engedélyek,
haszonbérleti jog stb.) átadásának
egyszerűsítése és az eljárási időtartam lerövidítése is. A generációváltáshoz pedig szükség van kedvezményes hitelprogramra is,
amelyből immáron a közeli hozzátartozók közötti jogügyletek sem
lehetnek kizárva.
NAK
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Pályaválasztásban is segít a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt
feladata a pályaorientáció, és ezen belül is a
középfokú beiskolázás elősegítése.
A pályaválasztás szempontjából
jelenleg is zajló legfontosabb időszakban olyan rendkívüli helyzetben kell dönteniük a továbbtanulásról a diákoknak, amely során le
kell mondaniuk a szakképző intézmények nyílt napjainak látogatásáról, a személyes tapasztalatokról, élményekről, így maradt a digitális tér, az online tájékozódás és
tájékoztatás.
A kamara a végső döntés megkönnyítését támogatja a 2020 őszén
összeállított, az új szakmajegyzéknek megfelelő agrárszakmákat
bemutató Agrárszakma iránytű című
kiadványával. A kiadvány az Élelmiszeripar, a Környezetvédelem és víz-

ügy, valamint a Mezőgazdaság és
erdészet ágazatok agrárszakmáinak
megismerésében segíti az érdeklődőket. A tájékoztató füzet jelenleg
online érhető el a https://www.nak.
hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3554-agrarszakma-iranytu-2020/file linken a NAK honlapján.

Célunk továbbá, hogy a tanulók
és szüleik az agrárszakképzést
végző szakképző intézményekkel
is megismerkedhessenek. Jelenleg
az iskolák megismerésére online
felületeiken keresztül van lehetőség. A döntést tovább segítendő a
kamara egy állandóan frissülő
összefoglaló táblázatban adja
közre az iskolák beiskolázási kampányának online elérhetőségeit. Az
agrár szakképzésben érintet t
szakképző intézmények bemutatkozási felületeiről az alábbi linken
lehet tájékozódni: https://www.
nak.hu/szakmai-infok/szakkepzes/102760-szakkepzo-intezmenyek-nyilt-napjai.
Tekintve, hogy a felvételi eredmények ismeretében 2021. március
22–23-ig még van lehetőség a jelentkezések módosítására, ezért az
agrárszakképző iskolákba történő
beiskolázás elősegítése érdekében a

megyei szakképzési referenshálózatunk az általános iskolák tanulói, a
tankerületek és az általános iskolai
osztályfőnökök bevonásával folyamatosan népszerűsítik ezeket a tájékozódási lehetőségeket.
Az agrárium területére történő
beiskolázás elősegítése ágazati
érdek, amit megerősít az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közös kezdeményezéseként létrehozott, a továbbtanulással kapcsolatos főbb információkról, határidőkről, az agrárszakképző centrumokhoz tartozó
szakképző intézményekről, ösztöndíjakról szóló információkat tartalmazó új honlapja is (www.aszc.hu).
Bízunk benne, hogy mindezek
eredményeképpen egyre több diákot köszönthetünk a jövő tanévtől
az agrárium világában.
SZÉKELYNÉ BOGNÁR
JÚLIA/NAK

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Elengedhetetlen volt az agrár-felsőoktatás korszerűsítése
Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai
ágazat, amit vonzóvá kell tennünk a fiatalok
számára – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Magyar Agrár- és Élettudomá
nyi Egyetem szenátusi ülése után.
versenyt az élenjáró nyugat-európai
társintézményekkel. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy az egyetemi
integráció és a hazai agrár-felsőoktatás rendszerének korszerűsítése
elengedhetetlen lépés az agrárium
átfogó modernizációjához. A jövőben az egyetem a hallgatókat magas
színvonalon ismerteti meg a modern
és fejlődő mezőgazdasági ágazatokkal, felkészítve őket az agrár-karrierpályákon történő sikeres indulásra. Nagy István kifejtette, az
elmúlt időszakban bebizonyosodott,
hogy az agráriumra válságok idején
is támaszkodhatunk, a mezőgazdasági munka, illetve az élelmiszertermelés felértékelődött és tovább nőtt
a magyar gazdák által megtermelt
áruk megbecsültsége is.

allatvedelem.kormany.hu
Az agrárminiszter szerint történelmi jelentőségű döntés, hogy
Magyarország az Európai Unióban
adható legmagasabb mértékű, 80
százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosítja a költségvetéséből az uniós vidékfejlesztési források mellé. Így az elkövetkező hét
évben hazánk 4265 milliárd forintot fordít a magyar vidék, a magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar
fejlesztésére. Míg a Közös Agrár-

698959

Ahhoz, hogy az agrár- és élelmiszeripar vonzóbb pálya lehessen a
fiatalok számára, meg kell mutatni
nekik azt, hogy stratégiai ágazatról
van szó, hiszen ők a magyar vidék
záloga, nélkülük nem képzelhető el
a vidéki megújulás és a vidéket
megtartó erő – közölte Nagy István
agrárminiszter. Hangsúlyozta: e
célból a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete is csatlakozik az egyetem rendszeréhez, így az új felsőoktatási intézmény kutató-,
oktató- és gyakorlóegyetemmé
válhat.
A miniszter a sajtótájékoztatón
elmondta, hogy a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE)
minden tekintetben felveszi majd a

politika (KAP) másik pillére, a jövedelempótló támogatások révén
további 3272 milliárd forintnyi,
100 százalékban uniós forrás
segítheti a hazai mezőgazdasági
szereplőket. Így a KAP uniós és
hazai forrásai révén 2027-ig
összesen mintegy 7537 milliárd
forint érkezik a magyar vidék erősítésére, fejlesztésére – sorolta a
tárcavezető.
NAK/AGRÁRMINISZTÉRIUM
Allatvedelmi_Konzultacio_210x280mm.indd 1
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Nemzeti akcióterv a vaddisznó
állomány szabályozásáról
Az afrikai sertéspestis (ASP) az egyik legjelentősebb és egyben
eddig példa nélkül álló állategészségügyi probléma, amellyel a világ
valaha szembesült. Megelőzése, ellenőrzése és felszámolása
kiemelt fontosságú kérdés Európa minden országa számára, mivel
súlyos kockázatot jelent nemcsak a sertéstenyésztés, de a vaddisznó-populáció és a környezet számára is.
A vaddisznóállomány – amely
egyébként Európa számos régiójában jelentősen megnőtt az utóbbi
évtizedekben – fontos szerepet játszik e betegség terjedésében és
fenntartásában. A betegség nem
gyógyítható, ellene hatékony
védőoltás jelenleg nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését
megakadályozni, illetve lassítani
kizárólag úgynevezett „igazgatási
intézkedésekkel” lehetséges.
Az Európai Bizottság döntése
alapján minden tagállamnak nemzeti akciótervet kellett készítenie
2020. végéig a vaddisznó
állomány szabályozásáról,
összefüggésben az ASP
megelőzésével, ellenőrzésével és leküzdésével. Ez a
végrehajtandó akcióterv
hazánkban is elkészült és
további lendületet adhat a
betegség visszaszorítása
érdekében tett erőfeszítéseknek, ami – minden
ellenkező híresztelés ellenére – a vadgazdálkodás
és a sertéságazat szereplőinek közös, egyben pedig
nemzetgazdasági érdeke.
A jelenlegi európai járvány során, azon országok közül, ahol a vaddisznóállomány fertőződött,
csak Csehországban,
illetve Belgiumban sikerült felszámolni a betegséget,
máshol eddig „csak” lassítani tudták a vaddisznóállományban való
terjedést.
Azokban az országokban, ahol az
afrikai sertéspestist megállapították, a betegség terjedésében a vad-

disznóállománynak, a vaddisznó- és
a házisertés-állományok közötti
kapcsolatoknak, a nemzetközi állatszállításoknak és az illegális vagy
ellenőrizetlen élelmiszer-forgalomnak volt szerepe. Az is megfigyelhető, hogy ahol a betegség akadály
nélkül „tarolta le” a vaddisznóállományt, ott rövid időn belül nem is
tudott regenerálódni a populáció.
A betegséggel érintett országok
többségében nem sikerült megakadályozni a házisertés-állomány fertőződését sem. Fontos kiemelnünk
azt is, hogy az ember fertőzéster-

jesztő szerepével nemcsak a házisertések, de a vaddisznóállomány
esetében is számolni kell. Ez ahhoz
vezethet, hogy nemcsak a fertőzött
vaddisznóállománnyal közvetlenül
szomszédos vaddisznó-populáció
fertőződése valószínűsíthető,

hanem akár több száz kilométeres
ugrások is előfordulhatnak, ha valaki fertőzött termékkel, ragályfogó
tárggyal vagy esetleg fertőzött
állatokkal hurcolja tovább a vírust.
Jelenleg arra nincs egyértelmű
bizonyítékokkal alátámasztott
adat, hogy létezik olyan alacsony
állománysűrűség, amely esetében
a területre behurcolt ASP-fertőzés
már nem ered meg, illetve nem terjed tovább a vaddisznóállományban. Ugyanakkor az bizonyos, hogy
az alacsony állománysűrűség a
betegség leküzdésében, illetve

megelőzésében kulcsfontosságú
szerepet játszik. Éppen ezért a
betegség elleni küzdelemben a vaddisznóállomány csökkentése elengedhetetlen. Annak érdekében,
hogy ez a csökkentés eredményes
legyen, a szakirodalmi adatok és az

eddigi tapasztalatok alapján meghatározásra került egy irányszám,
(legfeljebb 0,5 vaddisznó/km2, azaz
0,5 vaddisznó/100 hektár) amelyet
legkésőbb 2025. február 28-ig el
kell érni. Figyelemmel a becslés korlátaira, illetve arra, hogy a becslés
az az évi szaporulatot nem tartalmazza, fontos, hogy az irányszám
elérését a becslési adatokon felül az
adott vadászati év terítékadatai is
bizonyítsák majd.
A vaddisznóállomány csökkentése Magyarország egész területén
szükséges, de a legnagyobb prioritása a magas kockázatú területen
van. Az itt történő eredményes
csökkentés ugyanis egy védőzónát
hoz létre a fertőzött terület körül,
ami akár megakadályozhatja a
betegség természetes terjedését a
vaddisznóállományon belül. A közepes kockázatú területen való eredményes állománycsökkentés az
emberi közreműködés révén esetleg
előforduló, nagyobb ugrások esetén veheti elejét a
betegség fennmaradásának az érintett területen.
Magyarországon az
ASP megelőzésével és
leküzdésével kapcsolatos
részletes szabályozást a
vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően az ASP Mentesítési Terv tartalmazza,
amelynek a most megjelent ASP Akcióterv a függelékét képezi. Az akcióterv a mentesítési tervben eddig még nem szereplő intézkedéseket
határoz meg a vaddisznó
állomány csökkentésének
hatékonyabbá tétele
érdekében, részletezi az e
feladatban érintett intézmények és
egyéb szereplők feladatait, valamint javaslatot tesz a végrehajtás
összehangolására minden érintett
esetében. Az akcióterv teljes szövege a Nébih honlapján elérhető.
DÚL UDÓ/NAK
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Kutyaszorítóban a sertéstartók
Küzdelmes évet zárt 2020-ban a húsipar és a sertéságazat. A sertéstartóknak az év végi (és jelenlegi) alacsony árak ellenére sem
volt veszteséges az év (az év eleji magas ár és az évközi stabil ár
okán), ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a jelenlegi helyzet és a
rövid távú kilátások nem biztatóak.
Nehéz pár hónap következik az
ágazat számára itthon és Európában is, amely csak a koronavírus-járvány megszűnésével javulhat majd
érdemben. A drasztikus takarmány
ár-emelkedés, a kényszerűen alacsony élőállatárak és a EU belső piaci
nyomása miatt alacsony
húsárak miatt jelenleg
nagyon nehéz helyzetben
van az ágazat, szereplői már
várják a nyitást.
A koronavírus-hullámokkal járó lezárások, bezárások, a turizmus leállása
több alkalommal is tartósan visszavetették a piacot,
amit csak tetézett, hogy a
német vaddisznóállományban is megjelent a sertéspestis, emiatt a távol-keleti
országok leállították a
német importot. Nagy
mennyiségű sertéshús maradt a
belső piacon, amely az egész európai ágazatra visszahat. Az uniós
piacon az egy évvel ezelőtti szinthez képest harmadával esett vissza
a hízósertés és negyven százalékkal a malac ára.
A szeptember közepén történt
német ASP-bejelentés után nemcsak Németországban, de számos,
a német piachoz igazodó (illetve a
távol-keleti exportból kitiltott)
országban estek vissza a sertés
árak, első lépcsőben 20 eurócenttel, majd további 8–10 centtel (1,19
euró/hasított kg szintre), így
Magyarországon is. Azóta és jelenleg is 340–355 Ft/kg közötti élőállatárak jellemzőek idehaza, amelyet
az egyes vágóhidakon alkalmazott
bónuszok is csak kismértékben
javíthatnak.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek
az árak és a jelenlegi piaci helyzet a
német ágazat problémáinak begyűrűzése, és a német gondokat jelen-

leg az unió többi sertéstartó országa is „nyögi”.
Magyarországon német (ZMP)
árkövetés van, viszont olyan
országokkal/piacokkal versenyzünk, amelyek tudnak a Távol-Keletre, különösen Kínába exportál-

gondba, akik jelenleg – a túlélés
érdekében – néhány hét alatt az
elmúlt két év eredményeit kénytelenek felélni.
A takarmányárak emelkedése
miatt a sertéshizlalóknak élősertés-kilogrammonként 35–50

ni. Az európai árhoz történő igazodás és a forint drasztikus (350
Ft fölé) gyengülése az elmúlt
évben nagymértékben növelte a
feldolgozók termelési költségeit,
illetve a termelőkkel történő
feszültségekhez vezetett, miközben párhuzamosan a kereskedelem felé rendre alulmaradtak a
sertéshús-átadási árak kialakításáról szóló alkukban. Kijelenthető,
hogy a feldolgozók is többször
kerültek olyan présbe 2020-ban,
ami az egész ágazatra nézve is
folyamatosan növekvő veszteséget termelt. Az elmúlt hónapra és
az előttünk álló hetekre a legnagyobb feldolgozó cégek már a
múlt év végén az értékesítési
lehetőségek szűkülését jelezték.
A takarmányárak növekedése, a
feldolgozók helyzete miatti vágásszámcsökkenés és az önköltség
alatti árak miatt viszont azt is
kimondhatjuk, hogy most a termelői kör tagjai kerültek még nagyobb

forintos önköltség-emelkedéssel
kell számolniuk és ebben nemcsak
a takarmánygabona drágulása, de
az egyéb összetevők (például
vitaminok) nagymértékű áremelkedése is szerepet játszik. Bármennyire nehéz a helyzet, az
alkalmazotti körből is felmerül a
dolgozói bérek növelésének igénye, amire nem lehet vállat vonni,
hiszen a jó munkaerőt nemcsak
megtalálni nehéz, de ma már
megtartani is. Ebben a helyzetben
az állattenyésztők számára a
költségracionalizálás és a hatékonyabb termelés mellett az ágazatnak juttatott támogatások
még nagyobb hangsúllyal bírnak.
Elsődlegesen abban reménykedhetünk, hogy a vakcináknak köszönhetően kialakuló helyzetben élénkül
majd a fogyasztás (főleg, ha a turizmus is beindul) és növekedni fog a
kereslet mind belföldön, mind az
EU-ban, amely az árakra is pozitív
hatást gyakorol majd.

Stabilizálhatja a piacot az is, hogy
Németországban tavaszra az állomány jelentős csökkentése várható, de az elsődleges kitörési lehetőség és az ágazat alapvető érdeke a
húsfeldolgozói szektor (hazai és
külföldi) piacra jutásának biztosítása, a hazai hústermékek piaci pozíciójának javítása lehet, elismerve a
termékpálya szereplőinek megnövekedett költségeit. Ennek feltételei közé tartoznak – így 2021- ben
fontos feladatok – az ASP elleni
védekezés további erősítése, a
hazai kiskereskedelmi láncokkal
való lojalitásuk érdekében történő
folyamatos egyeztetés, de
legfőképp a termékpálya
egységének erősítése, a
szereplők közötti higgadt
párbeszéd.
Óriási eredmény – bár
még érdemben nem tudjuk
kihasználni –, hogy az ASPvel érintett országok közül
elsőként a magyar agrárdiplomáciának sikerült
regionalizációs megállapodást megkötni – így az
export lehetőségének alapjait megteremteni – Japánnal. Talán a magyar siker
alapul szolgálhat a jelentősebb
európai exportőröknek is olyan
hasonló megállapodások megkötésére, amelyek hatásait áttételesen
(a többletmennyiségek levezetése
okán) mi is érezhetünk majd.
Középtávon az új krízisbiztosítási
rendszer és mellette több készülő
állami segítségnyújtás is mentő
övet dobhat azon sertéstartóknak,
akik a takarmányár-emelkedés
ellenére is fenntartják tevékenységüket.
Az állattartó telepek korszerűsítésére eddig kiírt, illetve jövőben
megjelenő pályázatok, valamint
más támogatások előkészítése
érdekében folyó munkák mindmind azt tükrözik, hogy nemcsak az
Agrárkamarának és társszervezeteinek célja, hogy a nehéz helyzetbe
került ágazat megőrizze termelési
alapjait, de a kormányzat részéről is
megvan a nyitottság arra, hogy a
gazdák mellé álljanak.
DÚL UDÓ/NAK
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Megjelent az öntözési
közösségeket támogató felhívás
A kormány a partnerségi megállapodásban célul tűzte ki a víztakarékos öntözésen, illetve az öntözött területek növekedésén keresztül
a termelés- és jövedelembiztonság, valamint a mezőgazdaság klímaváltozással szembeni ellenálló képességének fokozását.
A cél elérését a mezőgazdasági
termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 250 000 eurónak megfelelő, vagyis körülbelül 90
millió forint összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesítik
a rendelkezésre álló forrás erejéig. A
támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 90
százaléka.
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című
felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:
• Meglévő, közös érdekeltségű
öntözőtelep(ek) üzemeltetése,
fenntartása, fejlesztése
• Új öntözési beruházások előkészítése.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához többek
közt az alábbi elvárások figyelembe
vétele szükséges:
– a z agrárpolitikáért felelős miniszter mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült;
–a támogatást igénylő szántóföldi
növénytermesztési ágazat esetén
legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén
legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás ellenőrzése az elismeréshez kötődik;
– a z öntözési tevékenységet 5 éven
át fenn kell tartani.
Elszámolható költségek:
• Előkészítés költségei
– Jogszabály, hatóság általi előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, környeze-

ti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó
vizsgálat), háttértanulmányok,
szakvélemények,
– szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási
szolgáltatási díj, egyéb eljárási
költség) költségei, ideértve a
művelési ág váltását, művelési
ágból való kivétel adminisztratív
költségét is,
– tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
– közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

(nem lehet több a projekt összes
elszámolható költségének 1%-ánál)
• Szolgáltatásvásárlások költsége
(harmadik féltől megrendelt)
• A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai
• Útiköltség, kiküldetési költség
(kizárólag Magyarországon belüli
teljesítés számolható el)
• Projektmenedzsment költségek
• Általános (rezsi) költségek
– Közüzemi szolgáltatások (pl. víz,
gáz, elektromos áram, távhő és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb
tüzelőanyagok) költsége és díja,

–
á llagmegóvás és karbantartás
költsége.
A támogatási kérelmek benyújtására március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség, az
alábbi értékelési szakaszokban
benyújtott projektek szakaszonként
együttesen kerülnek elbírálásra:
1. szakasz: 2021. március 8–2021.
március 22.
2. szakasz: 2021. május 10–2021.
május 24.
3. szakasz: 2021. július 12–2021.
július 26.
4. szakasz: 2021. szeptember 13–
2021. szeptember 27.
5. szakasz: 2021. november 8–
2021. november 22.
További részletek, valamint a
pályázati felhívás az alábbi linken
érhető el: https://www.palyazat.gov.
hu/vp5-1652-21-az-ntzsi-kzssgekegyttmkdsnek-tmogatsa.
TASNÁDI GABRIELLA/NAK
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Növekvő tagsági igény
a NAK szakmai szolgáltatásaira
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020-ban továbbfejlesztette
agrárszakmai szolgáltatásait, amelyek megfizethető árszinten
nyújtanak megbízható megoldásokat még a kisgazdálkodói körhöz
tartozó tagok számára is.
A tavalyi évben több ezer tag igényelte az országosan elérhető
„Laborvizsgálatok”, valamint „TGTkészítés” szolgáltatásokat, amelyek
az okszerű gazdálkodás, a pályázati
kötelezettségek teljesítése és az
ügyintézési terhek csökkentése
terén jelentettek segítséget nekik. A
két szolgáltatás népszerűségét
mutatja, hogy 2020-ban összesen
26 500 db talaj- és levélminta érkezett a szerződéses laborokhoz, és a
NAK falugazdászai 5280 parcellára
vonatkozó tápanyag-gazdálkodási
tervet készíttettek. https://www.
nak.hu/szolgaltatasok/labor

2020-ban a MOL–NAK üzemanyagkártyákkal a gazdák 20 millió
liter üzemanyagot vásároltak kedvezményesen privát és gazdálkodás célra, ezzel mintegy 200 millió
forint megtakarítást realizáltak.
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/molnakkartya
A biztosításközvetítő falugazdászok száma is nőtt 2020ban, ezzel javult a szolgáltatás elérhetősége. Szakértelemmel és NAK-
specifikus fedezetekkel íg y
már több mint kétezer gazdálkodó (kb. 52 ezer hektár) számára vált
elérhetővé az egyedi igényekre sza-

bott biztosítás, a kockázatkezelés
magasabb szintje. NAK-tagdíjba
épülő szolgáltatásaként a mezőgazdasági duális szakképzésben
részt vevő tanulók felelősségbiztosítását is a NAK kínálja: az öt Agrárszakképzési Centrum 43 tagintézménye és közel 350 partner gyakorlati képzőhely (gazdaság) összesen kb. négyezer tanulójának gyakorlati szakképzése is biztosítva volt. https://www.nak.hu/szolgaltatasok/biztositas
A COVID–19 korlátozó intézkedései a Felnőttképzési szolgáltatásokra is hatással voltak. A kép-

zésszervező kollégák a nehézségek ellenére igyekeztek országszerte lehetővé tenni a gazdálkodók számára a NAK Nonprofit Kft.
által szervezett magas színvonalú
agrárképzéseket. A Felnőttképzés
mind ez idáig összesen 602 képzést bonyolított le és 18 988 tanúsítványt adott ki kötelező és
választható képzéseken. A 80 órás
képzések területén 2020-ban 59
képzés során 1931 tanúsítvány
kiadása történt meg. A NAK felnőttképzési csapata az aktuális
szabályozásokat folyamatosan
követve igyekszik bővíteni kínálatát, kérjük, kísérje figyelemmel a képzési lehetőségeket
itt: https://naknonprofit.hu/kepzesek. A NAK szakmai szolgáltatásai kapcsán további információkért keresse falugazdászát!
NAK

Zavartalan lesz az ellátás a tavaszi kalászos vetőmagokból
Nettó 111 ezer forintos tájékoztató árat hirdetett meg a tavaszi kalászos vetőmagokra
vonatkozóan a Vetőmag Szövetség
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A
szervezet előrejelzése szerint idén sem várhatóak vetőmagellátási problémák a területen.
A tavaszi árpa vetőmagszaporító
terület 8 százalékos emelkedést
mutat az egy évvel korábbihoz képest
– közölte Takács Géza, a Vetőmag
Szövetség Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács elnöke. A testület
elemzése szerint a 4800 tonna körül
várható fémzárolt termés akár százszázalékos felújítási szintet is jelenthet, ha az árpa vetésterülete a tavalyihoz hasonlóan alakul. Zab esetében a nagyságrendileg 1000 hektárról 2900 tonna fémzárolt vetőmagkészlettel számolhatunk. Ha marad
az elmúlt évekre jellemző alacsony
árutermő terület, a csaknem 73%-os
felújítási lehetőség mellett zab vető-

magból a fémzárolt vetőmagigény is
kielégíthető lesz.
Az utóbbi években megfigyelhető
egy egyre erősödő tendencia: a tavaszi árpafajták egy bizonyos fajtakörének jelentős részét már ősszel
elvetik, ezért egyelőre csak találgatni
lehet a tényleges tavaszi vetés nagyságát és vetőmagigényét. Tagsági
vélemények szerint a tavaszi sörárpa
pozíciója a következő években tovább
gyengülhet – esetleg szinten marad
–, függetlenül attól, hogy ősszel vagy
tavasszal vetik el.
Az ókészletek az előző évekhez
hasonlóan minimálisak, felmérésünk
szerint a tagság jelentős többsége

sem sörárpa, sem takarmányárpa
tekintetében nem tapasztalt érdemi
piaci mozgást. Álláspontunk szerint
tavaszi árpa és zab esetében is elegendőek lesznek a vetőmagkészletek, egyik növényfaj esetében sem
számítunk minőségi gondokra,
ismertette Takács Géza.
A Vetőmag Szövetség bizottsága a
várható piaci körülmények figyelembevételével idén a tavaszi árpa, valamint a tavaszi zab II. szaporulati fokú
vetőmagjaira egységesen nettó
111 000 forint tonnánkénti tájékoztató árat tett közzé. Ez zsákban, csávázottan fémzárolva, az eladó telep-

helyén gépkocsira rakva értendő,
nem fix ár és nem kötött, illetve nem
ajánlott ár, a konkrét szerződéses
árat a felek maguk határozzák meg. A
vetőmagár-tájékoztatás nem jelent
árrögzítést és elsődleges célja orientáló, a várható piaci árinformáció közreadása.
Takács Géza hozzátette: a tényleges értékesítési árakról a vetési szezon után gyűjti össze az információkat a szövetség. Az elmúlt évben egy
tonna tavaszi árpa vetőmagért átlagosan 107 ezer forintot fizettek, egy
tonna zab vetőmag pedig átlagosan
114 ezer forintba került.
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Mezőgazdasági szakkönyvek
széles választékban!
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Vegye meg online!
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Terítéken a termőföldtől
az asztalig stratégia
Az Európai Parlamentben is megkezdődött a vita a Bizottság által
2020 májusában nyilvánosságra hozott Termőföldtől az Asztalig
(Farm to Fork – F2F) Stratégia kapcsán. A stratégia tartalmáról a
COMAGRI és COMENVI rapportőrök által előkészített jelentéstervezetre a Copa-Cogeca is számos módosító javaslatot tett az európai
termelők és feldolgozók védelme érdekében.
Még 2020 decemberében készült
el az a jelentéstervezet, amely a
Bizottság által a Zöld Megállapodás
részeként közzétett Termőföldtől
az Asztalig Stratégia tartalmára
vonatkozóan fogalmazza meg az
EP mezőgazdasági (COMAGRI) és
környezetvédelmi (COMENVI) szakbizottságának közös véleményét. A
stratégiában számos olyan 2030-ig
teljesítendő célkitűzés szerepel (pl.:
növényvédő szerek 50 százalékkal,
a műtrágyahasználat 20 százalékkal történő csökkentése, illetve az
ökológiai művelés alatt álló területek mértékének 25 százalékra
emelése uniós szinten), amely
jelentős befolyással bír az európai
agrár-élelmiszeripari szektorra és a
következő időszaki Közös Agrárpolitikára.
Az EU legnagyobb termelői lobbiszervezete, a Copa-Cogeca –

amelynek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is tagja – több olyan
rész törlését, illetve mérséklését
javasolta a jelentéstervezetben,
amely a mezőgazdaságot teszi az
egészségügyi és környezeti problémák fő felelősévé, vagy éppen a
stratégia szerint követendő étrendre határoz meg konkrétumokat. Az
ernyőszervezet szorgalmazza az
ellátási lánc azon szereplőinek
jutalmazását, akik már átálltak a
fenntartható módszerekre, emellett pedig véleménye szerint ugyanezt a többi szereplő számára is
lehetővé kell tenni.
Külön hangsúlyozták, hogy a
stratégia a környezeti fenntarthatóság mellett a társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot is tartsa
szem előtt. A Copa-Cogeca javaslatában kitért a stratégiában foglalt
csökkentésekre irányuló célkitűzé-

sek kapcsán elvégzendő hatásvizsgálatok szükségességére is. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy
az EU mezőgazdasága az egyetlen
olyan nagyobb rendszer a világon,
amely jelentősen redukálta az
üvegházhatású gázok kibocsátását
a termelés színvonalának megtartása mellett. A Bizottság által jelenleg kidolgozás alatt álló magatartási kódex – amely a fenntartható
vállalkozások felelős üzleti és marketinggyakorlataira fog vonatkozni
– kapcsán a Copa-Cogeca azt is
jelezte, hogy az élelmiszer-ellátási
lánc vállalatközi kapcsolatai esetében is az etikus magatartás előírására van szükség.
A lobbiszervezet az EU promóciós politikáját illetően annak az
összes mezőgazdasági termékre
történő kiterjesztését szorgalmazta, emellett törlésre javasolt
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Huszonegyedik századi
ügyintézés a borágazatban
minden olyan részt, amely a stratégia szerint követendő étrendre –
pl.: növényi alapú táplálkozás –
vonatkozóan határoz meg konkrétumokat. A megküldött módosítási
javaslatban az új nemesítési eljárások is megemlítésre kerültek,
amelyek javíthatják a növények és
állatok ellenállóképe sségét ,
ugyanakkor leszögezték, hogy
minden eljárást egyesével és szigorú tudományos követelmények
alapján kell megvizsgálni. Végezetül a Copa-Cogeca a szabadkereskedelmi egyezményekre történő
utalást is beemelte a jelentéstervezet szövegébe, annak érdekében, hogy a harmadik országokból
származó termékeket is megfeleltessék az európai termelőktől
elvárt uniós sztenderdeknek.
A megküldött módosítási javaslatok tehát számos olyan előírás
törlését vagy enyhítését célozták
meg, amely hátrányosan érintené
az európai gazdálkodókat és élelmiszeripari szereplőket. Továbbra is
kérdéses ugyanakkor, hogy a stratégiában foglalt célkitűzéseket
milyen mértékben fogják majd
figyelembe venni a tagállami KAP
stratégiai tervek jóváhagyásakor.
HORVÁTH DÓRA /NAK

A szőlészetről és
borászatról szóló új
törvény legfőbb
célja, hogy az adminisztrációs kötelezettségek átgondolásával és az elektronikus ügyintézés
lehetővé tételével a
szőlő-bor ágazat
adminisztrációja
egyszerűsödjön. A
törvény 2021.
augusztus elsejével
lép hatályba.
Az új borjogi szabályozás és az
ePincekönyv projekt együttesen
teremtik meg annak lehetőségét,
hogy az ágazatban dolgozó mintegy 50 ezer ember számára ténylegesen és jelentős mértékben csökkenhessenek az adminisztratív terhek. A törvény célja a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának, fenntarthatóságának és jövedelmezőségének javítása. Az adminisztrációs terhek csökkentésének
technikai alapját az ePincekönyv
rendszer biztosítja, amely egyrészt
összeköti a már létező informatikai
rendszereket, másrészt az elektronikus ügyintézés felületeként szolgál. Az ePincekönyv rendszer 2021.
augusztus 1-jei indulását követően
az ágazat ügyeinek intézése főszabály szerint elektronikusan történik, ugyanakkor ezt a kötelezettséget lépcsőzetesen vezetik be. A

legkisebb termelők számára a teljes
körű elektronikus ügyintézés lehetőség marad, nem pedig kötelezettség.
Az adminisztrációs rendszerek
átalakításán túl az új jogszabály
olyan eszközöket – mint például

piaci beavatkozási eszközök vagy a
kiszámíthatatlan időjáráshoz történő alkalmazkodási lehetőségek –
biztosít a szőlő- és bortermelők
helyi közösségei részére, amelyek a
rugalmasabb szabályozás és a
minőségi termelés irányába hat-

nak. Ezek alkalmazásáról minden
esetben a helyi közösségek dönthetnek.
Az új bortörvény az ágazat szakmai szervezeteinek aktív közreműködésével készült. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet
és miniszteri rendelet tervezetével
kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, azok kiadása 2021 első
negyedévében várható. Ezzel párhuzamosan megkezdődik az új szabályok alkalmazására való felkészülés. Ennek keretében a minisztérium – a járványhelyzet alakulásának függvényében megválasztott formában – tájékoztató rendezvényeket fog tartani, amelyekre
már most lehet regisztrálni a borkert@am.gov.hu e-mail címen,
valamint a boraszat.kormany.hu
weboldalon.
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Legyen kiváló, ami élelmiszer – a NAK
részvétele az új védjegy kidolgozásában
Az Agrárminisztérium felkérésére az agrárgazdasági kamara élelmiszeripari igazgatóságának munkatársai a Magyar
Élelmiszerkönyv szakbizottsági munkájának szakmai támogatása
mellett részt vesznek a KMÉ – Kiváló Minőségű Élelmiszer – állami
védjegyrendszer új termékekre vonatkozó speciális tanúsítási követelményeinek kidolgozásában is.
A NAK a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségével, valamint további szakmai és szakmaközi szervezetekkel együttműködve háttérmunkacsoportokat hozott létre,
amelyekben az oktatási intézmények és kutatóintézetek elismert
szakértői mellett az egyes élelmiszeripari szakágazatok kamarai tag
vállalkozásainak szakemberei is
részt vesznek a termékekre és termékcsoportokra vonatkozó feltételek és elvárások kidolgozásában. A résztvevők arra tettek ígéretet, hogy a
feszített munkának
köszönhetően
2021 végére a
hazai fogyasztói kosár minden élelmiszer termékkörében egyegy élelmiszer tanúsítási feltételrendszere
kidolgozásra
kerül, hogy az
élelmiszer ágazat
szereplői rövid időn
belül minél több KMÉ-
védjeggyel megkülönböztetett
termékkel jelenhessenek meg a
hazai piacon.
A KMÉ védjegy létrehozásáról és
bevezetéséről az Agrárminisztérium 2018-ban döntött és a védjegy
tulajdonosi felügyeletére külön
bizottságot hozott létre. A pályázati feltételeknek megfelelő és védjegyhasználati jogot nyert termékek és vállalkozások ellenőrzésére a
Nébih részére adott megbízást. A
feltételrendszerek kidolgozásában

való részvételre pedig, mint az élelmiszeripari vállalkozásokat képviselő köztestületet, a Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamarát kérte fel.
A KMÉ, mint minden más védjegy,
márka vagy árujelző alapvető szerepe, hogy az egyes árukat, termékeket valamilyen tulajdonságuk alapján meg lehessen különböztetni más
termékektől, hogy a fogyasztó, a
vásárló el tudjon igazodni az áruk

szervezet végez. A KMÉ esetében a
tanúsított érték a kiváló minőség, a
fogyasztó biztos lehet benne, hogy
ha az ezzel a védjeggyel megkülönböztetett terméket választja, akkor
kiváló minőségű árut vásárol. A védjegy megkülönböztet két kategóriát,
így a kiváló minőségű termékek
között lehetőséget ad a valamilyen
tulajdonságuknak köszönhetően
kiemelten magas minőségűnek

között. A KMÉ tanúsító védjegy, ami
azt jelenti, hogy alkalmas arra, hogy
megkülönböztesse az általa jelölt
terméket a tanúsítással nem rendelkező termékektől. A jó védjegy időtálló, tartósan képes a választott
értékeket biztosítani a fogyasztó
számára. A garanciát erről a rendszeres ellenőrzés biztosítja, amit
pontosan meghatározott feltételrendszer alapján egy erre kijelölt

tekinthető termékek megkülönböztetésére is, amelyet az arany fokozat
képvisel.
A védjegy létrehozásának egyik
célja az volt, hogy rendet tegyen a
hazai fogyasztók számára már áttekinthetetlen és hiteltelen védjegyarzenálban, ami az elmúlt évek során
létrejött. Másrészt pedig, hogy minél
több, jó minőségű, ellenőrzött termék kerüljön a hazai kiskereskedel-

mi forgalomba. A védjegyhasználati
jogra pályázó vállalkozásoknak az az
érdeke és elvárása, hogy a védjeg�gyel ellátott termékeiket meg lehessen különböztethetni más termékektől, és hogy a védjeggyel tanúsított jellemzők és így a termékek
iránti kereslet piaci előnyöket, elsősorban forgalomnövekedést biztosítson számukra. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy minél rövidebb
idő alatt elegendő védjegyes élelmiszertermék kerüljön forgalomba,
hogy a védjegy észrevehető, szembetűnő legyen az üzletekben, és biztosítsa a termékek és az előállítóik
számára azt a piaci súlyt, ami alapján az elvárások teljesülhetnek. Egy
megbízható, jól bevezetett védjegy
innovációra, új termékek fejlesztésére ösztönzi az élelmiszeripari vállalkozásokat, ez pedig jó hatással
lehet az alapanyagtermelő
mezőgazdasági vállalkozásokra is. Nem szabad megfeledkezni
arról a megkülönböztetet t
és kiemelt
szerepről,
amelyet a
kormányzat a hazai
élelmiszer- ellátási lánc
szereplőinek
szán a következő évtized
során. Az ehhez
szükséges eszközök
pedig uniós és hazai forrásból rendelkezésre állnak
majd a tervek szerint.
A KMÉ védjegy megfelelő piaci
bevezetés és marketing mellett
nagymértékben képes támogatni
majd a terveket és elképzeléseket.
Az új védjegy igazi haszonélvezője
viszont elsősorban a magyar
fogyasztó, aki egyre több, kiváló
minőségű, megbízható, zömében
hazai előállítású élelmiszert talál
majd az üzletek polcain.
VADÁSZ SÁNDOR/NAK
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A kamara kiáll a hazai mezőgazdaság és
élelmiszeripar érdekei mellett
Magyarország nem élt a frontoldali tápértékjelölés saját rendszerének kialakíthatóságával, mert a jelentős exportorientáció miatt
olyan rendszer alkalmazásában vagyunk érdekeltek, amely célpiacainkon a fogyasztók által ismertté és elfogadottá válik.
Győrffy Balázsnál, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnökénél tett látogatást Massimo
Rustico, Olaszország budapesti
nagykövete 2021. február elsején. A
megbeszélés aktualitása az élelmiszerek címkézésének megújításával kapcsolatos, jelenleg nyitott
uniós véleménynyilvánítási lehetőség volt. Az „Élelmiszerek címkézése – a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó szabályok felülvizsgálata” nevű kezdeményezés során
véleményezni lehet a kapcsolódó uniós rendelet
tervezett módosításait,
különös tekintettel a csomagolás elülső oldalán
feltüntetendő, egységes
és kötelező tápértékjelölésre. A rendeletmódosítás egyik célja, hogy segítsen a fogyasztóknak az
egészségesebb élelmiszerek kiválasztásában, a termékek csomagolásának
elülső oldalán feltüntetendő tápérték-jelöléssel. A
kezdeményezéshez csatolt uniós hatásvizsgálat
szerint négyféle címkézési
rendszert használnak,
illetve fejlesztenek az
EU-ban. Több tagállam és
a német elnökség egyoldalúan a „Nutri-Score”
típus mellett áll ki.
A NAK nemzetközi összefogásban
is kiáll hazai élelmiszereink védelmében: támogatja az Olaszország
által is javasolt tápérték-jelölési
rendszert, illetve a NAK álláspontját
mind a vonatkozó uniós, mind az
európai mezőgazdasági termelők és
szövetkezetek érdekeit összefogó
szervezet, a COPA-COGECA által
kezdeményezett véleménynyilvánításban meg jeleníti; emellett

pedig mozgósítja a Visegrádi
Együttműködés tagországainak
agrárgazdasági kamaráit is.
Az egyes tagállamokban eddig
bevezetett rendszerek, illetve az
általuk javasolt megközelítések
között (numerikus, színkód alapú,
pozitív logók, osztályozó mutatók)
jelentős eltérések tapasztalhatók.
Figyelembe véve a hagyományos
magyar élelmiszereket és az előállításukhoz felhasznált mezőgazdasági alapanyagokat, egyes termékpá-

hungarikumok – bel- és külpiaci
értékesíthetősége jelentősen csökkenhet a színkód és ezáltal a
fogyasztóban kialakuló kedvezőtlen
megítélés miatt.
A pozitív – ajánlott – logók használata már kevésbé okozna hátrányt a hazai előállítók számára,
azonban ez a jelölés diszkriminatív
hatást fejtene ki azokra a termékpályákra és élelmiszerekre, amelyekre az ajánlás nem lenne megadható, illetve kevés magyar élelmi-

lyákon előállított termékeinkről kifejezetten rossz fogyasztói kép alakulhatna ki a színkód alapú (traffic
light) és az összegző (Nutri-Score)
rendszerek alapján, ezért e két rendszer alkalmazása nem lenne előnyös
a hazai élelmiszereink frontoldali
tápértékének jelölésére és ezáltal a
fogyasztói megítélésre. A színkód
alapú (algoritmus alapján számolt)
rendszerek esetleges bevezetésével
élelmiszereink – és különösen a

szer értékelésére alkalmas ez a
rendszer az előzetes felmérések
alapján. Feltételezhető, hogy ezért
a fogyasztókban az a kép alakulhatna ki, hogy a többi termék fogyasztása „nem ajánlott”, így ezeknek a
fogyasztói kosárban való részesedése hosszabb távon – a rossz kép
kialakulása miatt – csökkenhet.
A jelenlegi rendszerek közül a
hazai élelmiszerek szempontjából
csak a numerikus, tápanyag-spe-

cifikus jelölések jelentik a legkisebb negatív hatással bevezethető
jelölést, ezért meglátásunk szerint
a „beviteli referenciaérték”, illetve
az Olaszország által is támogatott
„NutrInform Batter y” jelölés
tekinthető elfogadható megoldásnak.
Az EU Bizottság főlátómezős
tápértékjelölés harmonizált, kötelező bevezetésével kapcsolatos jelenlegi javaslatai közül az „összegző
jelöléséket” – Nutri-Score, Kulcslyuk, Szív/egészség logó, Egészséges választás – a NAK nem támogatja, mert azok hátrányosan érintik
a magyar élelmiszereket, különös
tekintettel a hungarikumokat. Az
élelmiszerek frontoldali jelölésének
kiterjesztésére vonatkozó célokkal
alapvetően egyetértünk,
azonban a jelölésnek csak
az önkéntes, harmonizált
alapú bevezetését látjuk
célszerűnek, a hazai élelmiszer-előállítás teljes
struktúrájára és hagyományaira tekintettel. A
különböző jelölési rendszerek alkalmazása bizonyos termékpályákon előnyösnek is tűnhet, azonban nem javasolhatunk
egy olyan rendszert sem,
amely negatív hatással
lenne más termékpályák
szereplőire.
Az egyes élelmiszerek
frontoldali tápértékjelölése meglátásunk szerint
nem elegendő a Bizottság
céljai tükrében, mert egyegy élelmiszer tápértékkel
kapcsolatos, hangsúlyos jelölése
félrevezetheti a fogyasztókat a
tudatos táplálkozásuk formálásában. Ennek elkerüléséhez szükség
lenne olyan étkezési javaslatok
kidolgozására, amelyek az elérni
kívánt célok érdekében alternatív és
változatos, a hazai éghajlati és termelői adottságok mellett előállítható termékekre alapozva kerülnek
megfogalmazásra.
NAK

Amalgerol® Starter
– az erős kezdés
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A növények optimális fejlődésének, megfelelő kondíciójának, ellenálló képességének alapfeltétele a harmonikus tápláltsági állapot.
Sokszor halljuk szakemberek körében, hogy „Kinőtt a foga alól”,
amikor egy fiatal növényállományt a gyors és egyöntetű fejlődésének köszönhetően már nem tudnak a kártevők számottevően
károsítani. Egy vontatott, egyenetlen kelésű növényállományban
nemcsak a kártevők, hanem az ezen időszakban fellépő aszályos
periódus vagy hirtelen kialakult belvíz is nagyobb kárt okoz, mint egy
gyorsan és egyöntetűen fejlődő állományban.
A vetéssel egy menetben a mag- dését. Az Amalgerol® Starter (4% N;
hoz szórt mikrogranulált startertrá- 24% P2O5; 2% K 2O; 1,25% S; 2% Zn; 5%
gya a növények egyedfejlődésének Amalgerol® Essence) különlegessélegkritikusabb szakaszában, csírá- ge, hogy 5%-os keverékarányban
záskor biztosítja a fiatalkori fejlő- tartalmazza az Amalgerol® Essence
déshez legszükségesebb tápeleme- mikrogranulált formulációját, amely
ket. A startertrágyázás elsődleges hígítatlanul, 100%-ban van jelen a
célja a gyors kelés és az erőteljes termékben, elősegítve a talaj mikgyökérnövekedés biztosítása az egyedfejlődés kezdeti
szakaszában azáltal, hogy a
kezdeti fejlődéshez megfelelő mennyiségű tápanyagot, elsősorban könnyen felvehető foszfort biztosítunk a
csírázó növénynek. Ha a
könnyen felvehető tápanyagokat tartalmazó műtrágya
nem a csírázó mag közvetlen
környezetében van, a starterhatás nem érvényesül.
Ennek érdekében a műtrágyát az elvetett maggal egy
sorba, mikrogranulátumadapterrel kell kijuttatni.
Az Amalgerol® új szilárd
fejlesztése az Amalgerol ®
Starter mikrogranulált starter műtrágya. Az Amalgerol®
Starter megfelelő arányban
tartalmazza a növények
kezdeti fejlődéséhez szük- Az Amalgerol® Starter hatása kukoricában
séges tápelemeket. A gyors
gyökérképződést elősegíti a magas, robiológiai életét, a tápanyag-feltákönnyen felvehető foszfor-, cink- és ródást és ezáltal a növény fejlődékéntartalma. Magas káliumtartal- sét. Különleges tulajdonsága, hogy
ma javítja a sejtek áteresztő képes- a növények biokémiai folyamataiségét, amely elősegíti a nitrogén hoz nélkülözhetetlen esszenciális
megfelelő beépülését és ezáltal a aminosavakat tartalmaz. Ennek
növények számára nélkülözhetet- köszönhetően a növénynek nem kell
len esszenciális aminosavak képző- külön energiát, tápanyagot, vizet

mozgósítania az előállításukhoz,
ezért az így megmaradt energia a
növények ellenálló képességének,
termésmennyiségének és minőségének növelésére fordítódik.
Az Amalgerol® Starterben a tápelemeket tartalmazó mikrogranulált műtrágya mellett fajsúly-egali-

zálással (homogenitás) az Amalgerol® Essence mikrogranulált formulációja van jelen a 20 kg-os kiszerelésben. Az Amalgerol® Starter dózisa: 10–20 kg/ha.
Az Amalgerol® Starter 15 kg/ha
dózisának tesztelése 2019-ben
hazai viszonyok között kukoricában
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történt. Az Amalgerol® Starter növényeket segítő kezdeti starterhatása
3–4 leveles korban bizonyítottan a
következőkben foglalhatók össze:
1. Az alkalmazott 15 kg/ha Amalgerol® Starterrel vetett növények
gyorsabb fejlődési eréllyel rendelkeznek, vitálisabbak és látható
előnyük van a kezeletlennel
szemben;
2. Az Amalgerol® Starterrel vetett
kukorica növények egy levél fejlettségi előnnyel rendelkeznek, vastagabb a gyökér- és száralapi rész,
valamint láthatóan fejlettebb gyökérrendszer alakul ki;
3. Az Amalgerol® Star terrel
vetett kukorica növények
gyökérzetén intenzívebb a
gyökérszőrök kialakulása.
Ez gyökérrendszer jobban
segíti a növény víz- és
tápanyagfelvételét.
Az Amalgerol® Starter egy
biológiai hatékonyságú mikrogranulált startertrágya.
Ebben a szegmensben az
egyetlen termék, amely
Amalgerol ® -t tartalmaz.
Emiatt az Amalgerol® Starter
alkalmazásával minden
olyan talajhatás érvényesül,
amelyeket az Amalgerol ®
esetében már tapasztalhatunk. Sőt, az Amalgerol®-t
Essence-ben található aminosavak
tovább fokozzák a hatékonyságot.
Hechta Kft.
www.hechta.hu
701378
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Az újság PDF formátumban
az agrárkamara honlapján
is elérhető:
www.nak.hu/sajto/naklap
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ORSZÁGOS
TERJESZTÉS
átlagosan 310 000
postaládában
hónapról hónapra

Hirdessen a NAKIapban,
agrárkamarai tagoknak
20% extra engedményt
biztosítunk!

Cikkeink és egyéb
érdekességek között
tallózhatnak oldalunkon:
www.agrariumonline.hu
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A NAKIap egyedi tartalommal bíró, átlagosan 310 000 példánnyal,
névre, címre szóló terjesztéssel, a legnagyobb országos lefedettségű,
évente tíz alkalommal publikát időszakos kiadvány, amely
az agrárium legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, közép- és
nagyvállalkozók is hasznos információkhoz juthatnak.

686764

Házhoz visszük
az agrárium híreit!
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