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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai hírlevele heti rendszerességgel jelenik meg. Amennyiben kérdése van, azt
az ugyfelszolgalat@nak.hu e-mail címre küldheti el, további tájékoztatásért pedig forduljon a falugazdászokhoz/TISZ
tanácsadókhoz. Napi szinten frissülő agrárhíreket tekintse meg honlapunkon (http://www.nak.hu/tajekoztatasiszolgaltatas), ahol az egyes szakmai témákról és támogatási lehetőségekről bővebben is tájékozódhat. Korábbi
hírleveleinket ITT olvashatja.
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Az EU kevesebb élő szarvasmarhát és juhot exportál 2020-ban
Támogatási feltétel a minimumkövetelmények betartása
Enyhül a szárazság
Az európai bárányárak kis mértékben csökkentek
Május 15-ig nyilatkozniuk kell az állattartóknak
Az uniós magántárolási támogatás háttere
Módosult a beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás feltétele
A napraforgó gyomszabályozása
A tejipari snacktermékek piaca
Fenntartható élelmiszer-ellátó rendszer az Európai Unió számára
Kampánnyal ösztönzi a lakosság korai tűzifa-vásárlását a kamara


















Elérhető a Talajtan biogazdálkodóknak!-sorozat második része
Ismételjük át! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 5.
Fontos segítséget biztosít a Kincstár
Megjelent a termelői csoportok létrehozására kiírt új pályázati felhívás
Több irányból is segítik a termelők piacra jutását
Egy második egészségügyi vészhelyzetet is okozhat a koronavírus
Vásárlási döntések változása a koronavírus hatására
Nemzetközi sertéshúspiaci kitekintés
Vámszakmai iránymutatást adott ki a NAV
Emelkedik a hazai online vásárlások száma
Spanyolországi veszteségek
Kivételes intézkedések kivételes helyzetben
A válság nem veszélyeztetheti az agrártermékek szabad kereskedelmét
További előny a megbízható adózóknak
Kutatás indul a vírus mezőgazdasági haszonállatokra gyakorolt hatásaira
Adatalapú platformmal segíti az élelmiszeripart a FAO

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK
Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása Támogatási kérelem benyújtása - 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának
igénylésére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának határideje - 22/2020.
(IV. 15.) számú Kincstár Közlemény

2020. 05. 01. – 2020. 08. 05.

Egységes kérelem (EK) benyújtása - 21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény
Ezt követően a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím
tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentéssel

2020. 05. 15-ig

A benyújtott EK szankciómentes módosítása
A benyújtott EK szankciós módosítása - munkanaponként 1 %-kal csökkentéssel
A 2020-2023 időszakra vonatkozó borrégiós külpiaci promóciós tervek - 3/2020
(II.28) AM rendelet alapján a harmadik országokba irányuló borpromóciós
programok benyújtási határideje
Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet
Támogatás igénylés benyújtása
Kifizetés igénylés benyújtása

2020. 06. 02-ig
2020. 06. 09-ig

2020. 05. 01. – 2020. 06. 02.

2020. 06. 09-ig

2020. 04. 01. – 2020. 05. 11.
évente egy alkalommal járási
hivatalhoz a tárgyhónapot követő
hónap 20. napjáig megyei korm.
hivatalhoz

Egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre az
állatbetegségek
szerint
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi
meghatározott
határidőket
a
finanszírozásának szabályai a 34/2019.(VII. 12.) AM rendelet alapján
közlemény III. pontja részletezi
33/2019. (VII. 31.) számú Kincstár közlemény
Anyajuh birtokon tartási időszak

TK szankciómentes benyújtására
nyitva álló határidőt követő naptól
kezdődően száz egymást követő
nap

Borszőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatás igénylése Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmek
benyújtása a borpiaci évben
A hagyományos másodvetés és a zöldtrágyázási célú másodvetés bejelentése
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint
a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével
kapcsolatos eljárási szabályokról

2020. 04. 01. – 2020. 07. 01.
Nem vehető figyelembe olyan
másodvetés
és
zöldtrágyázás
céljából elvetett másodvetés, amely
a tárgyév október 31-e és a
tárgyévet követő év február 15-e
között kerül elvetésre
Méhészeti támogatás - 2019/2020. végrehajtási időszakra vonatkozó kifizetési 2020. 02. 20-tól
kérelem benyújtása - 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
Varroa atka elleni védekezés támogatása iránti kifizetési kérelmek benyújtása
Tápanyag-gazdálkodási terv VPAKG/VPÖKO
Levélminták leadási határideje (VPAKG ültetvény)
HMKÁ Fát, bokrot, sövényt kivágni tilos
Tarló megőrzés HMKÁ
Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos – (zonális) alapelőírás
 MTÉT túzok szántó esetében
 MTÉT kék vércse szántó esetében
 MTÉT hegy- dombvidéki madárvédelmi szántó esetében
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Kaszálás/szárzúzás/silózás – (zonális) alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét

2020. 06. 02-ig
2020. 09. 30-ig
2020. 08. 31-ig
2020. 03. 01. – 2020. 08. 31.
2020. 09. 30-ig
2020. 03. 01. – 2020. 07. 31. között

legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től

 MTÉT túzok szántó esetében
Kaszálás – (zonális) Alapelőírás
kivéve a Békés-Csanádi Hát, a Dévaványa környéke és Kis-Sárrét MTÉT területét
 MTÉT túzok gyep
Növényvédőszerek és műtrágya kijuttatás nem megengedett. – (zonális)
alapelőírás
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
 MTÉT alföldi madárvédelmi szántó esetében
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás valamint az átmeneti nemzeti
anyatehéntartás-támogatás igénylése Hízottbika-tartás támogatása Tejhasznú tehéntartás támogatása - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet és 5/2015. (II.
19.) FM rendelet
A további főbb aktuális határidőket és híreket a hírlevél végén olvashatja.

legkorábban 07. 01-től
legkorábban 06. 15-től
2020. 05. 01. – 2020. 06. 15. között

2020. 04. 06. - 2020. 05. 15.

JOGSZABÁLY MEGJELENÉSEK
Jogszabályi összefoglaló
 Meghosszabbodott a civil szervezetek beszámolóinak benyújtási határideje
 Egy évvel meghosszabbították a védintézkedéseket
Magyar Közlöny 87. szám
 A Kormány 1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
A rendelet közfoglalkoztatás 2020-as céljaként határozza meg többek között a mezőgazdasági
idénymunkát, a szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas kiszolgálása céljából.

SZÉCHENYI 2020 | PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓK,
TÁJÉKOZTATÓK


Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és a VP411.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívások
kapcsán
 A 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt az Európai
Bizottság átmeneti időszakra tett javaslatot. Az átmeneti időszak legfontosabb célja, hogy az új
többéves pénzügyi keret, valamint a Közös Agrárpolitika jövőjével kapcsolatos jogszabály
elfogadásáig is biztosítva legyen a támogatások igénylése, a kifizetések folytonossága. A
fentiekre tekintettel az Irányító Hatóság a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
és a VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása című pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását
tervezi.



Megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-20 kódszámú) felhívás
 A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című
(VP3-9.1.1-20 kódszámú) felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25.
napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.

KINCSTÁR | HÍREK, KÖZLEMÉNYEK


Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató - hiánypótlás és egyéb dokumentumok hiánypótlás, illetve

a benyújtott kérelemhez kapcsolódó egyéb dokumentum elektronikus benyújtásához
 Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató kérelmek Általános űrlap benyújtás felületen történő
elektronikus benyújtásához
 Tájékoztató a 2019/2020. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka, a nozematózis, illetve az
egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről a Magyar Méhészeti
Nemzeti Program alapján a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni
állategészségügyi kezeléshez felhasználható támogatásra jogosult készítmények listája
 33/2020. (IV. 29.) számú Kincstár Közlemény az egyéni csekély összegű támogatási keret
kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtására vonatkozó a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó
átmeneti szabályokról
 A Mezőgazdasági Krízisbiztosítási Rendszer is az agrárágazatot segíti majd Az elmúlt időszak
agrárágazatot érintő piaci nehézségei és a közeljövő kihívásai - ideértve a koronavírus-járvány által
okozott jelenlegi piaci és gazdasági körülményeket - rámutatnak arra, hogy szükség van a már meglévő
mezőgazdasági kockázatkezelési eszköztár bővítésére. A kormány - ezért az Európai Unióban elsőként be kívánja vezetni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert. Az erről szóló törvényjavaslatot Nagy István
agrárminiszter benyújtotta az Országgyűlésnek.
 Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató kérelmek Általános űrlap benyújtás felületen történő
elektronikus benyújtásához csatolt fájl: 948b438a-a0f6-476e-a0c4-9f5f0ab17363
 VP AKG Közlemény A VP-AKG támogatás Kötelezettség átadás elektronikus, webes felületen történő
bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.
 VP-AKG Kötelezettség-átadás kitöltési útmutató A VP-AKG támogatás Kötelezettség átadás elektronikus,
webes felületen történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.
 VP ÖKO Közlemény a VP-ÖKO támogatás Kötelezettség átadás webes felületen történő bejelentéséhez
készített kitöltési útmutató.
 Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása
 Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató - hiánypótlás és egyéb dokumentumok hiánypótlás, illetve
a benyújtott kérelemhez kapcsolódó egyéb dokumentum elektronikus benyújtásához
 32/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű
támogatásának igénybevételéhez szükséges 2020. évi nyomtatvány rendszeresítéséről
 VP ÖKO kötelezettség átadás webes felületen történő bejelentéshez készített kitöltési útmutató
 VP AKG kötelezettség átadás webes felületen történő bejelentéshez készített kitöltési útmutató
 A VP-ÖKO támogatás ültetvénycsoport váltási kérelem webes felületen történő benyújtásához
készített kitöltési útmutató
 VP ÖKO Közlemény A VP-ÖKO támogatás, ültetvény földhasználati kategória esetében, az
ültetvénycsoport váltás (kivágás illetve újratelepítés művelet elvégzésének) elektronikus, webes felületen
történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.
 VP-AKG Ültetvény csoport váltás kitöltési útmutató a VP-AKG támogatás, Horizontális Ültetvény
tematikus előíráscsoport esetében, az ültetvénycsoport váltás (kivágás illetve újratelepítés művelet
elvégzésének) elektronikus, webes felületen történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.
 VP AKG Közlemény A VP-AKG támogatás, Horizontális Ültetvény tematikus előíráscsoport esetében, az
ültetvénycsoport váltás (kivágás illetve újratelepítés művelet elvégzésének) elektronikus, webes felületen
történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.
 31/2020. (IV. 28.) számú Kincstár Közlemény a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet
ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.)
Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó eljárások során
a képviseletre vonatkozó egyes átmeneti szabályokról

TOVÁBBI AKTUÁLIS HÍREK, HATÁRIDŐK


Adózási határidők

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
Zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevétele a
féléves és éves támogatási kérelmek benyújtása 38/2018 (VII. 18.)
számú Kincstár közleménye

az elismerési terv végrehajtásának éves,
illetve féléves
időszakainak végétől számított három
hónapon belül

Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

havonta, a tárgyhónapot követő hónap
utolsó napjáig

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek
támogatással történő lepárlása

adott borpiaci év október 5-e és a
következő borpiaci év augusztus 30-a
között havonta 1 alkalommal
a hitel futamideje alatt egy alkalommal,
naptári negyedévente a kamat megfizetése
szerinti tárgynegyedévet követő hónap
utolsó napjáig

Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat
megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti
kamattámogatási és támogatás lehívási kérelem benyújtása
A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és
ugyanazon vállalkozás”minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről
történő nyilatkozat benyújtása az MÁK-hoz
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási
kérelmének benyújtása
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló
18/2019. (V. 10.) AM rendelet 9. § (3) előírja, hogy „A tervezett kísérő
intézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési
intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója) be kell
jelenteni a kiserointezkedes@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Növényvédelmi szolgáltatás nyújtása csak szerződéskötés keretében
történhet, és a szerződést a növényvédelmi szolgáltatónak a 9.
mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell
jelentenie a NÉBIH felé. A szerződés megszűnését, és azon
módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik,
ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a
növényvédelmi tevékenységről
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a kedvezőtlen
időjárás következtében igénybe vehető csekély összegű
kamattámogatás
lehívásához
szükséges
nyomtatvány
rendszeresítéséről szóló 78/2017. (V.23.) számú Közlemény
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető
csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és
támogatáslehívási kérelemnyomtatványok 68/2017. (V.8.) számú
Közlemény
Az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe
vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatási és
támogatás lehívási kérelemnyomtatványok 67/2017. (V.8.) számú
Közlemény
Vis maior bejelentés az esemény bekövetkezésétől számított:
Az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat
kézhezvételétől számított:
Az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított:
(amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint,
úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást
megelőző 15. napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől
számított 6 hónapon belül kell megtenni)

a csekély összegű támogatás első
alkalommal történő igénylésekor vagy az
áttérést követő első csekély összegű
támogatás igénylésekor.
az elismerési terv végrehajtásának éves,
illetve féléves időszakainak végétől
számított három hónapon belül
a megvalósítást megelőző 15-dik napig

a szerződéskötést követő 15 napon belül

naptári negyedévente a kamat
megfizetése
szerinti
naptári
negyedévet követő hónapban
a hitel futamideje alatt egy alkalommal

a hitel futamideje alatt egy alkalommal

21 napon belül
21 napon belül

21 napon belül

Gyomosodás elleni védekezésre kiható vis maior esemény bejelentése

21 napon belül

2019. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás
támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentése
A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60
napon belül a kérelmező saját költségén pótolni köteles

legkésőbb a pótlásra előírt határidőt
követő 15. nap,
a kötelező birtokon tartás utolsó 60
napjában kieső és nem pótolt állatok
esetében a kiesést követő 15. nap

VP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK, ÉRTÉKELÉSI HATÁRNAPOK
VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2020. 08. 03.
2020. 08. 03.

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018. 02. 15. – 2020. 08. 31.
2020. 06. 15.

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

2017. 06. 19. – 2020. 09. 30.
2020. 06. 30.

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására
és piaci értékesítésére irányuló beruházások

2017. 07. 03. – 2020. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

2019. 01. 02. – 2021. 01. 04.
Felfüggesztve

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás,
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2017. 04. 05. – 2021. 04. 06.
2020. 05. 04.
2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.
2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.
2020. 06. 30.

VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása 2020. 02. 10. – 2022. 02. 09.
az élelmiszeripar és a borászat területén
2020. 05. 11.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
2020. 03. 02. – 2022. 12. 30.
történő csatlakozásának támogatása
2020. 06. 30.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
2020. 05. 25. – 2022. 05. 25.
2020. 06. 30.
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása Támogatási kérelmeket – egyúttal
kifizetési igényléseket – az adott évi
egységes kérelem benyújtására
meghatározott időszakban lehet
benyújtani, az egységes kérelem
részeként.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Támogatási kérelmeket – egyúttal
kifizetési igényléseket – az adott évi
egységes kérelem benyújtására
meghatározott időszakban lehet
benyújtani, az egységes kérelem
részeként.

PRAKTIKUS HATÁRIDŐK | HÍREK
NÉBIH Hírek:


Békés megyében is felütötte a fejét a madárinfluenza



A tavaszi mezőgazdasági munkálatok időszakában még fontosabb az ASP elleni védekezés



A fajtaoltalommal védett gyümölcsfajták jogszerű fajtahasználata

Több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetési határideje
pontos adatokról, Nébih elektronikus felületén - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
Tűzgyújtási tilalom 7 megyében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Tavaszi fagykárbejelentés

2020. 05. 15-ig
2020. 04. 03-tól
a káresemény napjától számított 15
nap; 04. 01. utáni káreseménynél
legkésőbb 05. 15.
2020. 04. 01. – 2020. 05. 02.

Növényi génmegőrzés (VP) 2016 - Ötödik évi kifizetési igénylés benyújtás
2016. évben benyújtott Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése intézkedés támogatási
kérelmeire vonatkozóan
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő
időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:
2019. 10. 01. – 2020. 07. 31.
 őszi gabona
2020. 04. 01. – 2020. 08. 31.
 tavaszi gabona
2020. 04. 15. – 2020. 11. 15.
 kukorica
2020. 04. 15. – 2020. 10. 15.
 burgonya
2020. 04. 15. – 2020. 09. 30.
 napraforgó, szója
2020. 03. 01. – 2020. 08. 30.
 borsó
2020. egész évben
 szőlő, gyümölcs

