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Az agrártermelés alapja
a korszerű vízgazdálkodás
Hosszú ideig beszéltünk róla, ma mindennapjaink része a klímaváltozás, amelyet
igazoltak az idei tavaszi hóviharok is. Ma
már természetesnek tűnik, hogy egyszerre
van aszály és belvíz és esetenként árvízveszély is. A termelés biztonságának alapját
csak korszerű vízgazdálkodással tudjuk
megteremteni. Jelenleg 5 millió hektár területből 100 000 hektáron öntözünk. 6 km3-rel
több víz hagyja el az országot, mint amen�nyi beérkezik, miközben a felszín alatti vízkészlet mennyisége csökken.
Az öntöző csatornarendszerek, műtárgyak karbantartása, felújítása vontatottan
halad. Sürgős intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy megteremtsük a biztonságos termelés alapjait. Új tározók létesítése, a régiek felújítása, funkcióváltása, a mederben történő vízvisszatartás hozzájárulhat a felszíni vizek öntözési célú felhasználásához és egyben a felszín alatti vizek
mennyiségének növeléséhez is.
A gazdák számára egyértelmű, hogy az EU-előírásokat be kell tartani,
azonban az öntözővíz felhasználásának engedélyezési eljárása (túlzott
bürokrácia, túlzott költségek) és a magas vízdíjak akadályozzák a korszerű
öntözési rendszerek létesítését. Meg kell oldani a múlt században fúrt kutak
fennmaradását, a legegyszerűbb eljárás keretében, és használatát mindaddig, amíg az öntözéshez felszíni vizek nem állnak rendelkezésre.
A vízgazdálkodási művek üzemeltetésének országosan egységes rendszerét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kidolgozott javaslat alapján
indokolt megvalósítani oly módon, hogy függetlenül attól, hogy ki a csatorna tulajdonosa, közérdekből, a hasznosítást és működtetést az állam kell
garantálja. A vízkészletjárulék megállapítása az osztrák, lengyel vagy német
példák alapján a legalacsonyabb szinten kerüljön meghatározásra.
A fogyasztók és a feldolgozóipar számára is homogén, azonos minőségű,
megfelelő mennyiségben szállított alapanyag előállítói válhatnak a piac
sikeres szereplőivé. A rendelkezésre álló erőforrásainkat legfeljebb 50 %-ban
tudjuk kihasználni. Belátható időn belül a szükséges fejlesztések megvalósításával az agrárkibocsátás éves szinten 30 %-kal, mintegy 800 milliárd forinttal növelhető. A GMO-mentes állatitermék-előállítás alapja a fehérjenövények, elsősorban a szójatermesztés lehetőségének megteremtése. Magyarországon a szója termesztése biztonsággal csak öntözött körülmények között
valósítható meg.
A minőségi zöldség-, gyümölcstermesztés, versenyképes növénytermesztés, a sikeres fehérjeprogram csak korszerű vízgazdálkodással biztosítható.
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Elindult az új
kamarai igazolványok
kikézbesítése
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara megkezdte az új kamarai igazolványok kipostázását a
nem őstermelő, és az Egységes
Kérelem beadása során a
kamara falugazdász-hálózatát
2016-ban igénybe vevő tagjai
részére. Első körben közel 10
ezer tag kapja kézhez a kamarai kártyáját ajánlott küldeményként, a fennmaradó,
további körülbelül 100 ezer tag
számára a kártyák gyártása,
küldése és kézbesítése folyamatosan történik meg.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara folyamatosan vezeti
be új szolgáltatásait, valamint
az egyszerűsítést szem előtt
tartva támogatja tagjai munkáját. A tavalyi év egyik legjelentősebb kamarai vállalása szerint a korábbi, papíralapú
őstermelői igazolványokat új,
plasztikalapú igazolványok váltották fel, amelyeknek
cseréje már most jelentős sikerként értékelhető.
Ezzel természetesen a
fejlődés nem áll meg,
ennek megfelelően az
igazolvánnyal eddig
nem rendelkező tagjaink
juthatnak most hozzá
kamarai igazolványukhoz. A folyamat végén
elmondható lesz, hogy a
kamara valamennyi tagja rendelkezik majd okos igazolván�nyal.
A folyamatosan postázásra
kerülő, nagyjából 110 ezer
kamarai igazolvány használata
a kamarai jogviszony igazolása
mellett jelentősen felgyorsítja
az adminisztrációs folyamatokat, lerövidíti a falugazdászoknál az ügyintézéssel töltött
időt. Az így felszabaduló időt

kollégáink az ön felmerülő
problémáinak még gyorsabb,
alaposabb és teljes körű kivizsgálására és segítségnyújtásra
használhatják. A gyorsabb és
gördülékenyebb ügyintézés a
várakozás idejét is jelentősen
lecsökkentheti, amelynek
köszönhetően az ügyintézésre
szánt idő jobban tervezhetővé,
könnyebben ütemezhetővé
válik. A kamarai igazolvány
nyújtotta elektronikus megoldásoknak köszönhetően falugazdász kollégáink naprakész
információkkal rendelkezhetnek az ön ügyeinek állapotáról
és azok folyamatairól, valamint
a folyamatok nyomon követése
egyszerűsödik. A kamarai igazolvány felhasználhatósági
köre a jövőben jelentősen
bővülni fog, amelyek bevezetéséről a későbbiekben fogjuk
tájékoztatni.

Fontos, hogy a kártya kézhezvételét követően minden
alkalommal vigye azt magával,
amikor ügyintézés céljából felkeresi a lakhely/székhely szerinti illetékes falugazdászt,
hiszen az igazolvány a kamarai
tagság igazolására szolgáló
eszköz. A korábban kiadott,
kedvezményre jogosító kamarai kártya az új igazolványok
kézhezvételével inaktiválásra
kerül.
n NAK

Aszaltszilvafajtabírálatot
tartott a Nébih

A hivatal fajtabemutatóján 18
szilvafajta aszalt mintáit ismerhették meg szakértők és aszaltszilva-
kedvelők. A rendezvényt megnyitó szakmai kerekasztal-beszélgetésen az ágazat képviselői osztották meg tapasztalataikat az aszalt
szilva jelentőségéről, a különböző
fajták aszalhatóságáról, beltartalmi értékeiről, valamint az aszalt
szilva piaci lehetőségeiről, majd
„laikus” aszaltszilva-kedvelőkkel
együtt érzékszervi bírálaton értékelték a fajtákat. A bírált szilvafajták a Nébih Pölöskei Fajtakísérleti
Állomásáról és a NAIK Ceglédi
Kutató Állomásáról származtak.
Minden fajtát az aszaláshoz optimális időpontban szüretetek,
majd a Nébih Helvéciai Fajtakísérleti Állomásán aszaltak és tároltak.
A bírálat előtt 48 órával a mintákat 20%-os cukoroldatban rehidratálták a szakemberek, hogy a
fogyasztáskor azok nedvességtartalma optimális legyen, vagyis a
gyümölcs húsállománya könnyen
rágható legyen.
A bírálók értékelték a gyümölcs
színét, küllemét, állományát, ízét
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Országos búzaszentelő Esztergomban

és a héj minőségét. A különböző
fajták igen eltérőek voltak mind
megjelenésüket, mind ízüket illetően. Összességében elmondható, hogy a sötét színű (majdnem
fekete) aszalványok inkább tetszettek a bírálóknak, mint a világosabb színűek. A küllem értékelésénél a nagyobb méretű és
fényes fekete színű mintákat kedvelték (pl.: Empress, Stanley, Tuleu
dulce, Valjevka). Az állomány
tulajdonságra a legmagasabb
pontszámokat a Tuleu dulce, a
ZDR, a C1501, a Gömöri nyakas, a
Stanley, az Utility és a Bluefre fajták kapták. A bírálók a legjobb
ízűnek a Tuleu dulce-t, a Stanleyt,
a ZDR-t, a Gabi féle kökényt, a Utilityt és a Beregi datolyát találták.
Legfinomabb (legvékonyabb)
héja a Gabi féle kökénynek, a
Tuleu dulce-nak és az Empress fajtának volt. A különböző tulajdonságokra adott pontszámokat
összesítve a legjobbnak értékelt
fajta a Tuleu dulce, a Gömöri nyakas, a Gabi féle kökény, a Stanley
és az Empress fajták voltak.
n Nébih

Az esztergomi bazilikában szentmisével kezdődött az országos
búzaszentelő ünnepség április utolsó szombatján, majd a résztvevők a
város határában lévő búzatáblához
vonultak, amelyet az ökumené szellemében katolikus, református és
evangélikus lelkészek szenteltek
meg.
Az ünnepségen Magyarország
valamennyi megyéje mellett
Erdélytől Vajdaságig képviseltetik
magukat a gazdák, akik a tisztességgel és alázattal végzett munkájukhoz szükséges „lelkierőt vették
most magukhoz” – mondta az
ünnepség után Jakab István, az
Országgyűlés alelnöke, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének (Magosz) elnöke a
szentmise után. Kis Miklós Zsolt, a

Miniszterelnökség vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte,
hogy a kedvezőtlen időjárást legjobban a csonthéjas ültetvények
sínylették meg. Országos átlagban
10–20 százalékos kárral lehet számolni, pontosabb adatokat egy-két
hét múlva lehet mondani – tette
hozzá.
Az országos búzaszentelő ünnepséget a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezte.
A búzaszentelési szertartásnak
Európában majd kétezer éves
hagyománya van, az első ilyen
ünnepeket Liberius pápa emelte
hivatalos rangra, Magyarországon a
középkorban vált rendszeressé a
búzaszentelés. Az országos búzaszentelő a Magyarok Kenyere programsorozat nyitó rendezvénye. A

jótékonysági kezdeményezés keretében a Kárpát-medencében összegyűjtött búzából készült lisztet, illetve kenyeret osztanak szét szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű
gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezeteknek.
A búza gyűjtéséhez igazodva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
területi egységei megyei búzagyűjtő napokat és kenyérünnepeket rendeznek. A NAK társadalmi felelősségvállalási tevékenységével összhangban karolta fel a 2011-ben elindított Magyarok Kenyere Programot, amely immár a köztestület
stratégiai partnerségében működik.
A jótékonysági kezdeményezés
mára egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő karitatív kezdeményezéssé nőtte ki magát.  n NAk/mti

Még mindig erős az agrárium pénzügyi helyzete
A tavalyi pénzügyi folyamatok
adatai szerint a hazai mezőgazdaság még mindig kedvező gazdasági kondícióban van, de ennek
további erősödése nem várható.
Az OTP Agrár, az Agrárgazdasági
Kutató Intézet összegezte a
mezőgazdasági vállalkozások
elmúlt évi főbb pénzügyi folyamatait. Ezek összességében azt

bizonyítják, hogy a mezőgazdaság még napjainkban is relatíve
kedvező helyzetben van, amit
pedig a versenyképesség javulását eredményező fejlesztésekre
lehet (és kell) kihasználni. Ugyanakkor 2015-ben drasztikusan romlott a nagyobb társas vállalkozások jövedelmi helyzete, és a ritka
kedvező 2016. év sem tudta vis�-

szaállítani a korábbi szintet. Még
mindig erős a gazdaságok pénzügyi helyzete, jelentősek a megtakarítások, kedvezőek a terület
alapú támogatások, és a Vidékfejlesztési Program jogcímei is jó
lehetőséget jelentenek a fejlesztésekre. Ráadásul mindezek mellett alacsonyak a hitelkamatok.
n OTP Agár/nak.hu

Gondot okoznak
az elhagyott
kaptárak
Jelentős károkat okoztak a
hobbiméhészek a méhészeti ágazatnak. Többek között azzal, hogy
a hátrahagyott kaptárak a méhek
megbetegedését okozhatják –
közölte Demeter László méhész,
aki a Kossuth Rádió Napközben
című műsorában egészen odáig
ment, hogy kijelentette: nagyobb
károkat okoztak a dilettánsok,
mint a klímaváltozás. Szerinte a
probléma gyökere, hogy az
emberek, miután rájöttek, hogy a
méhészet is egy nehéz szakma,
gyakran magukra hagyták a kaptárakat. – Ezekből szedik össze a
betegségeket a méhek, amelyek
képesek száz négyzetkilométeres
területet is berepülni – mondta el
az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület elnöke. Bross Péter szerint ez áll annak a hátterében is,
hogy a méhcsaládok harmada
elpusztult az elmúlt hónapokban.

n NAK

Meglódult év
elején a
gabonaexport
Az agrártermékek kivitele 649
millió eurót, behozatala 404 millió eurót tett ki 2017 januárjában. Az agrár-külkereskedelmi
forgalom 245 millió euró aktívumot eredményezett. A kivitel
értéke 10 százalékkal, a behozatalé 5,5 százalékkal emelkedett,
az egyenleg 18,4 százalékkal, 38
millió euróval haladta meg az
egy évvel korábbit – közölte friss
kimutatásában az Agárgazdasági Kutatóintézet (AKI). A gabona
130 millió eurós exportárbevétele 16 százalékkal több a 2016.
januári értéknél, exportvolumene pedig 34 százalékkal múlta
felül a bázisidőszakban kivitt
mennyiséget, aminek közel felét
a kukorica, 44 százalékát a búza
adta. 
n NAK
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I.NAK
SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

rű hazai alkalmazásához, a kapcsolódó berendezéseket és gépeket a kiállításon meg is lehet
tekinteni, illetve több esetben ki is lehet próbálni.
Mezőfalván az állógépes bemutató mellett egy
helyen, egy időben lehet megtekinteni a széleskörű gépkínálatot és az új technológiákat. A NAK
és rendező partnere, a MEGFOSZ nagyon fontosnak tartják, hogy ezeket az újdonságokat
szántóföldi körülmények között, látványos,
gyakorlati bemutatókkal is közel hozzák az esemény látogatóinak.

2017. május
2017.
május 31.
31. –
– június
június 1.
1.
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE
Az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow–Mezőfalva nevű rendezvény
idén május 31. és június 1. között kerül
megrendezésre. A mezőgazdasági gépeket – közülük is a permetező berendezéseket – valamint a precíziós gazdálkodást a középpontba emelő rendezvényt
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgal-

mazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
hívta életre.
A rendezvény 39 hektáron mutatja be a precíziós gazdálkodás szerteágazó előnyeit és a hozzá
tartozó technológiai hátteret, gépi eszközöket és
berendezéseket. A precíziós gazdálkodásra való
áttérés környezettudatosabb úton eredményesebb és hatékonyabb termesztést tesz lehetővé.

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Ehhez szükség van az informatikai vívmányok és
fejlesztések széleskörű mezőgazdasági felhasználásának napi gyakorlatba való átültetésébe és
ezáltal a termesztéstechnológia aktualizálására.
A folyamat elméleti síkon felvetett kérdéseire ad
gyakorlati választ az I. NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow–Mezőfalva rendezvény. Ma már
rendelkezésre áll a gépi- és eszközháttér Magyarországon a precíziós gazdálkodás széleskö-
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Ezért mutatják be a rendezvényen, hogy mire
képesek a nagy monstrumok, munkaeszközök,
gépek hétköznapi, szántóföldi körülmények
között. Ha nem csak egy kiállítóterem falai közt
nézné meg őket, hanem „akcióban”, esetleg ki is
próbálná azokat, május 31-én és június 1-jén
megteheti személyesen, Mezőfalván! A Mezőfalvai Zrt. területén, több mint tíz hektáron dübörögnek majd több tízezernyi lóerővel a mezőgazdasági gépek és gépkapcsolatok.
Azok az érdeklődő gazdák, akik ellátogatnak
Mezőfalvára, nemcsak a legmodernebb gépekkel és berendezésekkel, hanem a szántóföldi
termesztéstechnológia legújabb eredményei-

vel is megismerkedhetnek a helyszínen, ugyanis mikroparcellás és demoparcellás növénybemutatókat is tartanak. Utóbbi a különböző
termesztéstechnológiák hatásait mutatja be a
gazdálkodóknak. Számos kiállító már elvetette
a mezőfalvai vetéstechnológiai terepen az őszszel kialakított mikroparcellákba a „termékeit”,
amiket pártatlan gondozás mellett fejtrágyáznak, majd növényvédelemben részesítenek.
Mindezzel lehetőség nyílik arra, hogy a legújabb
nemesítési és kutatási eredményeket egy helyen mutassák be ezek a cégek. Olyan fajták és
hibridek lesznek láthatók, amelyek nagy és biztonságos termést ígérnek a gazdáknak.
Közös programmal jelenik meg a NAK és
a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága az I. NAK Szántóföldi Napok AgrárgépShow – Mezőfalva rendezvényen. A NAK
és a NÉBIH 2015-ben együttműködési megállapodást kötött a gazdálkodók naprakész és
szakszerű tájékoztatásának elősegítése érdekében. Ennek keretében a NÉBIH szakmai igazgatósága évente 8-10 alkalommal fajtabemutatókon, fajtakísérleti állomásain mutatja be a
legújabb szántóföldi és kertészeti növényfajok
fajtáit a NAK-nál regisztrált termelőknek.

Idén a hagyományos NAK-NÉBIH fajtabemutatókon túl a mezőfalvai rendezvényen bemutatják a gazdálkodóknak a hivatalos növényfajta-kísérletek módszertanát. Az érdeklődők
több növényfaj bemutatásán keresztül megismerhetik a kisparcellás kísérletek kivitelezését, azt, hogy hazai körülmények között milyen
módszerrel választják ki a nagyszámú fajtajelölt
közül a köztermesztés, a gazdálkodók számára
legmegfelelőbb növényfajtákat. A szakemberek a szántóföldi kísérleteket bejárva mutatják
majd be a borsó, az olajlen, a mustár, az olajretek és a szuperkorai kukorica fajták vizsgálatát.
Az I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShowMezőfalva az ország egyik legnagyobb szántóföldi szakmai rendezvénye lesz, amit a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével közösen szervez.
A szervezők – a NAK és a MEGFOSZ -, elsődlegesen azt szeretnék elérni, hogy a gazdálkodók
közvetlenül szerezhessék be azokat az információkat, amelyek segítik őket a döntéshozatalban, illetve versenyképességük javításában.
A rendezvényre a belépés díjtalan.

PROGRAMOK NAPI BONTÁSA
2017. MÁJUS 31., SZERDA
8:30

Rendezvény nyitás

9:00

Megnyitó ünnepség

9:30 - 10:15

Fajta bemutató

10:15 - 12:15

Szántóföldi bemutató

13:00 - 14:00

Prega könyvbemutató

14:00 - 15:30

Permetező bemutató

17:00

Rendezvény zárás

2017. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK
8:30

Rendezvény nyitás

10:00 - 12:00

Szántóföldi bemutató

14:00 - 15:30

Permetező bemutató

17:00

Rendezvény zárás
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Megjelent az egyéni és csoportos
szaktanácsadás pályázati kiírása
A pályázati felhívás célja az agrár-, erdő- és
élelmiszer-gazdaság szereplői számára olyan
szaktanácsadás nyújtása, amely igényeiknek
megfelelően elősegíti a hatékony tudását
adást, az innováció fokozását, a gazdasági
versenyképesség növelését úgy, hogy figyelembe veszi a fenntarthatóság, a környezetés klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.
Pályázni azon szolgáltatást nyújtó
szervezeteknek kell, akik névjegyzéki
szaktanácsadók közreműködésével
ügyfeleiknek biztosítani kívánják a
támogatás előnyeit.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-jétől 2017. december 29-ig van lehetőség.
Fontos, hogy jelenleg még támogatott szaktanácsadási szerződés
nem köthető!
A támogatott szaktanácsadást
mezőgazdasági termelők, fiatal
mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, vidéki területeken
élő élelmiszer-feldolgozó kkv-k és
mikrovállalkozások, valamint a REL
együttműködés termelői vehetik
igénybe. A pályázati felhívás szerint a közvetett kedvezményezet-

tek száma elérheti a 74 200 ügyfelet is.
A támogatás a következő, EU által
meghatározott tématerületeken
adható: kölcsönös megfeleltetés;
zöldítés; éghajlatra, környezetre kedvező hatású mezőgazdasági gyakorlatok; VP-ben előirányzott, a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó
intézkedések; víz-keretirányelv követelményei; integrált növényvédelmi
alapelvek; munkahelyi biztonsági
előírások; gazdálkodás elindítása;
erdőgazdálkodás; vállalkozás gazdasági és környezeti teljesítményének
javítása.
Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a
tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 90%-a, de a támogatási összeg

EIP Pályázati Felkészítő Roadshow
Május 30-ától lehet pályázni egy-egy innovatív projekttel az EIP,
azaz „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című felhívás keretében rendelkezésre álló, összesen 24,95 milliárd Ft forrásra.
A felhívás keretében olyan innovatív projektek juthatnak támogatáshoz, amelyeket gazdálkodók és/vagy feldolgozók egy ún. innovációs operatív csoport keretében, azaz együttműködésben más szereplőkkel (pl. szaktanácsadókkal, kutatókkal) valósítanak meg.
Annak érdekében, hogy segítsük tagjaink készülését a hamarosan
nyíló pályázatra, az FM-mel és az AKI-val és az MNVH-val együttműködve roadshow-t szervezünk az alábbi állomásokon: május 17. Debrecen, május 25. Keszthely, május 30. Kecskemét.
A részletekről a www.nak.hu-n és az eip.fm.gov.hu-n tájékozódhat. Várjuk szeretettel!
n Reszkető Tímea

9

NAKlap | 2017. május

Stratégiai együttműködést
kötött a NAK és az MKB Bank
Kölcsönösen előnyös mindkét fél számára
az az egyezség, amit az MKB Bank Zrt. és
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kötött
egymással. A bank számára fontos az
agrárium, a kamarai tagok pedig kedvező
szolgáltatáscsomagokat vehetnek igénybe.

ügyfelenként, évente maximum 800
euró lehet. Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás 100%,
de ügyfelenként, évente maximum
150 euró. Egy ügyfél által igénybe
vehető szaktanácsadási szolgáltatási
érték évente legfeljebb 950 euró
lehet.
A gazdálkodó abban az esetben
részesülhet támogatott szaktanácsadásban, ha a pályázat útján kiválasztott szolgáltató szervezetet megkeresve, egy általuk ajánlott névjegyzéki szaktanácsadó közreműködésével veszi igénybe a szolgáltatást.

Szaktanácsadóval való első kapcsolatfelvétel előtt célszerű megbizonyosodni arról, hogy szerepel-e a
névjegyzékben.
Ez a NAK honlapján található
kereső használatával ellenőriz
hető.
A szaktanácsadóval való első
személyes találkozáskor az ügyfél
kérje el a szaktanácsadó igazolványát. Szaktanácsadással kapcsolatban információ kérhető a NAK
szaktanácsadási csoportjától, a
szaktan@nak.hu e-mail címen.

n Nak

Szóljon bele a 2017–2018-as
időszak EIP-AGRI témáiba!
Az Európai Innovációs Partnerség (EIP) hálózatát működtetők nem
csupán a pályázatról adnak tájékoztatást, hanem céljuk a hálózat tagjai számára a hazai és nemzetközi jó példák bemutatása, illetve általában a tapasztalatcsere és a közös innovatív projektek ösztönzése.
Most lehetősége van önnek is, hogy elmondja véleményét, milyen
témára fókuszáljanak az EIP-AGRI hálózati tevékenységek a 2017–
2018-as időszakban. A legtöbb szavazatot kapó témákban országos
rendezvényeket és programokat szervezünk, ismeretterjesztő kiadványokat készítünk.
A néhány percet igénybe vevő anonim kérdőív elérhető az eip.fm.
gov.hu, az aki.gov.hu és a www.nak.hu honlapokon is. A szavazásra
2017. május 16-ig van lehetőség.
n Reszkető Tímea

Stratégiai együttműködési
megállapodást kötött a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és az MKB
Bank Zrt. április 26-án, szerdán, a
kontraktust a két szervezet vezetője, Győrffy Balázs elnök és Balog
Ádám vezérigazgató írta alá. Az
együttműködésben a teljes MKB
Csoport (MKB Bank
Zrt., MKB Euroleasing,
MKB Consulting) is
részt vállal.
Mint bevezetőjében
a vezérigazgató
elmondta, a tavaly
lezárult átalakulás után
idén már a növekedési
célokra fordítják a
figyelmet, és ezért
keresik a kapcsolatokat
országos szakmai szervezetekkel. Az agráriumban a NAK a második szervezet, amellyel
együttműködik a bank
– korában a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetségével kötöttek
ilyet –, és azért is különösen fontos az MKB
számára a kamara,
mert komoly szakmai
háttérrel és jelentős tagsággal rendelkezik a nemzetgazdaság
húzóágazatává váló agráriumban.
Balog Ádám hozzátette, az agrárszektor jelenléte amúgy is erős a
bankcsoporton belül, egyre jobban bővül az ehhez kapcsolódó
pénzügyi szolgáltatások köre és a
finanszírozás. Példaként említette,

hogy az MKB Euroleasing tevékenységében a mezőgazdasági
géplízing egyre nagyobb szerepet
játszik: tavaly mintegy 13 milliárd
forintot folyósítottak, míg az idén a
tervek szerint várhatóan mintegy
15 milliárd forintot helyeznek ki
erre a területre.

az ágazaton kívüli szereplőkkel a
kapcsolatokat, hogy ezekkel az
együttműködésekkel a tagság
eredményes és versenyképes
működéséhez hozzájáruljanak.
Ugyanis, mint mondta, a versenyképesség határozza meg, hogy a
jövőben a magyar vidék milyen
életfeltételeket tud biztosítani,
illetve a gazdálkodók milyen
minőségű élelmiszerekkel tudják
kiszolgálni a fogyasztókat.
A NAK elnöke megjegyezte, a
bankkal kötött megállapodás
ahhoz is hozzájárulhat, hogy a
gazdálkodók a most futó vidékfej-

– A kamarával való együttműködés fejlesztésében számos új lehetőség rejlik. A most aláírt megállapodás révén bankunk még előnyösebb feltételeket képes teremteni a
mezőgazdaságban vállalkozóknak
– tette hozzá a vezérigazgató.
Győrffy Balázs azt emelte ki,
hogy a kamara tudatosan keresi

lesztési programokból a forrásokat gyorsan, eredményesen és
kedvező pénzügyi konstrukciókkal tudják lehívni. A kamara, tette
hozzá, egyúttal törekszik arra,
hogy a tanácsaival, javaslataival
hozzájáruljon olyan banki pénzügyi termékek kialakításához,
amelyek a NAK tagjainak és a

banknak egyaránt előnyösek,
emellett pedig a kamarai tagok jó
üzleti döntéseit megalapozó
pénzügyi ismeretek bővítésére is
lehetőség nyílik.
– A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara számára azért is fontos
és kedvező a megállapodás,
mert az MKB Bank elkötelezett
az agrárium és szereplőinek gazdasági felzárkóztatásában, a
kamarai tagok pénzügyi ismereteinek elmélyítésében, valamint
a pénzügyi tudatosságuk fejlesztését célzó európai uniós, kormányzati és kamarai törekvések
támogatásában.
Örömmel támogatjuk a pénzintézetet
abban, hogy a
magyar agrárium
résztvevői számára
minél szélesebb körű
és jobb minőségű
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson,
valamint, hogy szolgáltatásai, termelési
és fejlesztési forrásai
minél nagyobb körben megismerhetővé és elérhetővé váljanak a kamara tagsága számára is” –
tette hozzá Győrffy
Balázs.
A megállapodás
értelmében a kamarai
tagsággal rendelkező
magyar agrárvállalkozások igénybe vehetik az MKB Csoport kedvezményes, speciálisan kamarai tagok
számára kialakított szolgáltatáscsomagjait. Továbbá a bank kész
elősegíteni a kamara szakmai
munkáját az agrárágazatot érintő
pénzügyi, gazdálkodási és szabályozási feltételek kialakítása során.
n Raffai Ferenc
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Merre csörög a dió?

Legfontosabb héjasunk lehetőségei
A dió igen nagy népszerűségnek örvend a
hazai termesztők körében, termőterülete a
2000-es évek eleje óta megduplázódott,
jelenleg közel 6500 hektár dióültetvény szerepel a nyilvántartásokban.
A legnagyobb termesztő körzet
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei,
közel 2500 hektárral, Borsod-Abaúj-Zemplén megye a második (800
ha), a harmadik jelentősebb termőtáj a Somogy megyei (630 ha). A
dinamikus területnövekedés is jól
jelzi a dió jövedelmezőségébe
vetett bizalmat. Legnépszerűbb
fajtáink az Alsószentiváni 117 és a
Milotai 10. Ezen fajták gyümölcse
jó minőségű, ami a korai betakarítással és piacra kerüléssel párosulva keresett exportpiaci cikké teszi a
magyar diót. Az ültetvények nagy
része azonban még hagyományos,
nagy térállásba telepített állomány,
az országos termésátlag valahol 1–
1,5 t/ha között van. Ennek egyik
oka, hogy a legelterjedtebb fajtáink lényegében csúcsrügyön termők, ez a tulajdonság erősen korlátozza az elérhető maximális
hozamot. E mellett a termelők egy
jó része úgy gondolja, a dió egy
extenzív, kevés művelést és ráfordítást igénylő kultúra. Természetesen vannak nagyon jó színvonalat
képviselő diótermesztők, de az
általuk elért 2,2–2,5 t/ha hozamok
is elmaradnak attól a szinttől, amit
a modern technológiákat alkalmazó diótermelő országokban versenyképes szintnek tartanak. A
világpiaci verseny élesedik, az
alágazatnak pedig reagálnia kell a
változásokra, ha hosszú távon fenn
akar maradni a hazai termelés.
Mostanra a hazai termesztéstechnológia megújításának szükségességét a termelők egy szűkebb köre felismerte, azonban
még mindig nagy a bizonytalanság, milyen irányban kellene elindulni. A nemzetközi gyakorlatban

kontinenstől, tájegységtől függően egymástól némileg eltérő termesztéstechnológiák alakultak ki,
melyek azonban a végeredményt
tekintve közel azonos sikerrel
alkalmazhatók. Több tisztázásra
váró kérdésre kellene választ adni,
mivel jól látszik, hogy egy máshol

hoz és értékelhető eredmények
eléréséhez.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a magyar diótermelés
nagy potenciállal bíró alágazat,
amely érdemes a fejlesztésre. Ezért
a NAK korábbi célkitűzésének megfelelően 2017. március 23-án Diótermesztési szakmai nap címmel rendezvényt szervezett, ahol az érdeklődők egy intenzívebb termesztéstechnológia alapelemeit ismerhették meg. A helyszín Lengyeltóti, a
meghívott előadó a görög Dimitris
Mavridis agrármérnök volt, aki a

ami a rentábilis termelést biztosítja.
A nemzetközi trendeknek megfelelően ott is a Chandler a legnépszerűbb fajta, elterjedtek még a Lara, a
Pedro, a Fernor fajták is. A fajtaválasztásnál ügyelnek a területi adottságokra, döntő tulajdonság a virágzás ideje, ennek tükrében más fajtát
ajánlanak a hegyvidéki területekre
és a síkságokra. Sűrű, 8x4 m térállásba telepítenek, ennek ellenére nem
sövényművelést végeznek. Az
ültetvényt kb. 15 év után ritkítják,
sorirányban minden második fát
kivágják, így a térállást 8x8 m-re

Mavridis úr fiatal, 5 éves fa metszése közben (fotó: Fodor Z.)
már bevált és sikeresen működő
termesztéstechnológiát nagy
valószínűséggel nem lehet szolgai
módon lemásolva átültetni a hazai
viszonyok közé. A legtöbb technológiai elem finomításra, módosításra szorul. Az adaptációk csak jól
kigondolt és fegyelmezetten végrehajtott termesztési kísérletekben dolgozhatók ki, azonban dió
esetében nehezítő tényező, hogy
más kultúrához képest viszonylag
sok idő szükséges a vizsgálatok-

diótermesztést és szaporítóanyag-
előállítást közel 30 éve végző termelő-szaktanácsadó. Előadásában
röviden bemutatta a görög diótermelés jelenlegi helyzetét, majd az
általa is képviselt és hazájában
egyre népszerűbb felfogás szerinti
ültetvénykialakítás és fenntartás
technológiai elemeit ismertette.
Álláspontja szerint hosszú távon
versenyben maradni csak
oldalrügyön termő fajtákkal lehet,
mivel ezekkel érhető el az a hozam,

módosítva. A korona kialakítása
nem sokban tér el a Szentiványi
Péter által leírtaktól, központi tengelyes ágemeletes vagy orsó formákat nevelnek. Cél, hogy termő
korban a hektáronkénti hozam stabilan 4 tonna fölött legyen. Az
elméleti előadást követően Mavridis
úr gyakorlati bemutató keretében
ismertette a koronakialakítással és a
termőkorú metszéssel kapcsolatos
fő tudnivalókat.
n Hunyadi István

Ami megéri, alkalmazni kell
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Nagyobb termésbiztonság árukukoricában
Az elmúlt években a kukoricamoly erőteljes felszaporodása és növekvő kártétele figyelhető meg az árukukoricában. A Szekszárd Zrt.
– mint innovatív és eredményorientált vállalat – 2016-ban úgy döntött, próbára teszi a DuPont™ Coragen® rovarölő szer molykártevők
elleni hatékonyságát. A kísérletek értékeléséről és gyakorlati hasznáról kérdeztük Gscheidt Mátyást, a Szekszárd Zrt. termelési igazgatóját, az igazgatóság elnökét és Hanó János növénytermesztési
igazgatóhelyettest, növényvédő szakmérnököt.
– Hogyan végezték a kísérleteket?
GM: Táblafelezéses eljárással
dolgoztunk, 20-tól 80 hektárig:
talajtípus, fertőzöttség és technológiai elemek tekintetében homogén táblákon. Az értékelésnél
minden esetben kisebb-nagyobb
mértékű hozamtöbbletet mértünk.
Egy parcella eredményében
hozamdepresszió volt megfigyelhető, de ennek okai összetettek.
2016-ban ebben a térségben a
májusi-júniusi nagy viharkárok
idején közel 100 milliméter csapadék hullott le egy nap alatt, amely
nagy széllel érkezett és az állományok jelentős részét megdöntötte.
A tavalyi év csapadékban egyébként is bővelkedett, a növények
gyökere nem sérült, csak elhanyagolható mértékben, így teljesen jó
átlagot adott ez a tábla is. A kezelt
terület egy része az elején be lett
takarítva, míg a maradék egy hónap késéssel. Mi e tényezőknek
tulajdonítjuk a negatív terméskülönbséget.
HJ: A betakarítást nehezítette,
hogy a kezelések 11 különböző
táblát érintettek és elég sokat kellet vándorolni. A permetezésekkel
nem volt csúszás, a Coragennel
kezelt 386 hektáron kényelmesen
végig lehetett érni, nem kellett két
műszakban dolgozni, meg lehetett oldani.
GM: Mindehhez a megfelelő
technika is rendelkezésre áll, hiszen 36 méteres kerettel dolgoztunk, a gép megengedett haladási
sebessége 22–23 kilométer óránként. Ebben a műfajban az egyik
legjobb területteljesítményű permetezőről van szó.

A végső eredmények összehasonlításából kivettük azt a területet, ahol a termésdepresszió volt,
így hektáronként 445 kilogramm
volt a többlettermés a Coragen®
kezelt területek javára. Az értékelésnél figyelembe vettük a kuko-

jelen. Kíváncsiak voltunk, mit tudunk kezdeni a problémával, hogyan működik speciálisan a moly
elleni védekezés.
GM: Az elmúlt év molyfertőzés
szempontjából nem volt veszélyes.
A kontrollparcellákban 9–10, a ke-

a hozzá fűzött reményeket.
– Akkor mégis miért próbálták
ki a Coragent árukukoricában?
GM: Szakmai kíváncsiság és természetesen a fejlődési igény miatt,
amiben a DuPont partner volt. A
Szekszárd Zrt.-nél nagyon sok kísérlet volt már, de az esetek nagy
százalékában nem lett technológiai váltás belőle.
– Az, hogy a moly mekkora
mértékű és milyen problémát
okoz, mindig utólag derül ki. Az
állományban járva mit tapasztaltak?
HJ: Volt olyan év, amikor a kukoricatáblákban alig maradt cső
fölött álló kukoricaszár. Le volt
törve vagy be volt hajolva. Következő évben nem is kellett keresni a
hernyókat tavasszal, mert bármelyik szárdarabot felvette az ember,
ott volt benne.
GM: Maga a Coragen® nagy biztonságot ad. Ha a technológia részévé tesszük, el kell fogadni, hogy
kisebb fertőzés esetén kisebb a
nyereség, míg nagyobb fertőzés
esetén nagyobb. De ezzel együtt
folyamatosan nagyobb a termésbiztonság! Arra a következtetésre
jutottunk, hogy évjárattól függően
ennek a kezelésnek igenis van hatása a terméstöbbletre.

rica értékesítési árát, a Coragen®
szerköltségét és a kijuttatási költséget. Így a különbség hektáronként plusz 4500 forint lett a kezeletlen területekhez képest.
– Mit érdemes tudnunk a technológiáról?
HJ: Kukoricatermesztésünkben
technológiai váltás történt. Gyakorlatilag forgatás nélküli talajműveléssel gazdálkodunk, ezért a
túlélő kukoricamoly-lárvák miatt
nem mindegy, miként indulunk.
Azt feltételeztük, hogy egy durvább infekciós egyedlétszám lehet

zelt táblákon körülbelül egy százalékot mértek. Nincs ugyan adatsorunk az elmúlt évekre nézve, de
tavalyelőtt ez egyértelműen magasabb volt. A DuPont kollégái a
nemzetközi tapasztalatok alapján
4–7 százalékos terméstöbbletet
prognosztizáltak. Ez az a kategória, ami nagyon nehezen mérhető
a mezőgazdaságban. Ha az alsó
határértéket nézem, ez bármiből
eredhet, akár a tábla inhomogenitásából is. Ha 10–15 százalékot
mondtak volna...
HJ: … azt meg nem hisszük el.
Elég sok hangzatos dologba belefutottunk már, ami nem váltotta be

A DuPont készítmények felhektársználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhektársználási utasításait!
A más módon nem jelölt, ® vagy ™ jellel ellátott márkanevek a DuPont, Pioneer és leányvállalatainak márkanevei. © 2017 DuPont.

– Kijelenthető, hogy szakmai
szempontból a Coragen® bizonyított?
GM: Sikeres volt a kísérlet. Abban vagyunk érdekeltek, hogy intenzifikáljuk a termelést és ahhoz
adjuk a technológiát, ami megtérül, illetve hozamtöbbletet is produkál.
– Elképzelhető, hogy a készítmény a megfelelő ár-érték mellett beépül a technológiába?
GM: Nem elképzelhető, hanem
biztos. Ami megéri, azt alkalmazzuk.
(X)
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Tájékoztató az uniós növényvédőszerengedélyezés helyzetéről
Az Európai Unióban évek óta szigorodnak
a növényvédőszer-felhasználás szabályai.
Több mint 100 növényvédőszer-hatóanyag
uniós felülvizsgálata zajlik jelenleg. Mivel
az EU rendkívül szigorú, konzervatív
követelményeket támaszt, akár 70 hatóanyag kivonása is elképzelhető a közeljövőben.
A növényvédő szerek engedélyezése többszörösen összetett,
bonyolult eljárás. Az európai gyakorlat szerint az első lépcső a
hatóanyag engedélyeztetése, ami
az EU szintjén történik, és az érintett anyagról beadott vizsgálati
eredményeket értékelik minden
olyan vonatkozásban, amivel
hatással lehet az élő környezetre,
beleértve az embert is. Az elfogadható kockázatot jelentő hatóanyagok felkerülnek az úgynevezett pozitív listára.
Ezt követően a már engedélyezett hatóanyagból készült terméket, a növényvédő szert is engedélyeztetni kell, vagyis a hatóanyag esetében elvégzett elemzéseket ismét elvégzik, de már a
ténylegesen formulázott növényvédő szer tekintetében.
A tagországi közös hatóanyag-
értékelés célja, hogy nemzeti
hatáskörben az engedélyező
hatóságok csak olyan hatóanyagú
formált készítményt engedélyezzenek, amelyekről megállapítást
nyert, hogy az alkalmazott
növényvédelmi technológia mellett a célkárosítók ellen az kellően
hatékony és szakszerű felhasználás mellett nem jelent veszélyt az
emberi egészségre és a környezetre.
A hatóanyagok értékelésekor az
emberek, állatok és környezetünk
védelme, az élelmiszer-biztonsági
szempontok maradéktalan érvényesítése elsődleges szempont,
míg a növénytermesztési,

növényvédelmi technológiák fejlesztése csak ezek után kövezhet.
A kiadott engedélyek nem
örökre szólnak, érvényességük
korlátozott, általában 10 év. Az idő
elteltével indokolt felülvizsgálni a
forgalomban levő hatóanyagokat,
hogy a legkorszerűbb követelményeknek is megfelelnek-e. Ezen
túl lehetőség van rendkívüli felülvizsgálatra is.

A felülvizsgálat eredménye
lehet a pozitív listán tartás vagy
az onnan történő levétel. Tehát a
kivonásként emlegetett folyamat
általában nem jelent mást, mint
hogy a legfrissebb vizsgálati eredmények birtokában nem hosszab-

bítják meg az adott hatóanyag
engedélyét.
A felülvizsgálat bonyolult, sok
esetben átpolitizált folyamat,
amelynek során a tagállami álláspontokat gyakran befolyásolják
egyéb érdekek is. Egy-egy tagállami
álláspont kialakítása során szembe
kerülhetnek egymással szakmai
szervezetek, gazdálkodói érdekképviseletek, növényvédőszer-gyártók
és a zöld szervezetek is.
A régebbi, kockázat alapú szabályozást újabban veszély alapú
szabályozási szemlélet váltja fel az
unióban, amelynek lényege, hogy
a növényvédőszer-hatóanyagok
engedélyezése, illetve kizárása
már nem a kockázati tényezők
komplex értékelésén, hanem
bizonyos kizáró tulajdonságok

vizsgálata alapján történik. Az új
irányvonal nem veszi figyelembe
a kockázatcsökkentő intézkedé
seket, így a gyakorlatban biztonságosan használható hatóanyagok is áldozatul esnek a szigorításoknak.

Jó példa erre a neonikotinoid
hatóanyagú csávázószerek esete,
ahol egy hatékony, és ráadásul az
egyéb kémiai védekezésekkel
szemben kisebb környezeti terhelést jelentő megoldás, a rovarölő
szeres csávázás lehetetlenült el,
aminek komoly gazdasági, környezeti és élelmezés-egészségügyi következményei lettek az így
szükségessé vált többszöri állománykezelések miatt.
Fontos szereplők ebben a játékban a szakmai és szakmaközi szervezetek, az érdekképviseleti szervezetek és az államigazgatási
szervek, köztük a Nébih mint
növényvédőszer-engedélyezési
hatóság, a Földművelésügyi
Minisztérium és természetesen a
legfontosabbak a gazdálkodók,
akik okszerű, szakszerű, az engedélyokiratoknak megfelelő
növényvédőszer-felhasználással a
legtöbbet tudják tenni annak
érdekében, hogy megakadályozzák a növénytermesztés és
növényvédelem bűnbakká nyilvánítását. A növényvédőszer-felhasználók, növényorvosok,
növényvédelmi szaktanácsadók
felelőssége és tudatossága biztosíthatja az integrált növényvédelmi eszközök hatékony alkalmazását a jövőben is.
A NAK álláspontja szerint az
integrált megoldások a szakszerű
növényvédelemben sokkal hatékonyabb megoldást adnak a
negatív környezeti hatások csökkentésére, mint a növényvédőszer-hatóanyagok betiltása. A tiltó
rendelkezések várhatóan inkább
növelni fogják növényvédőszer-
felhasználást, ugyanis a fokozódó
problémákra csak kevésbé hatékony megoldások állnak majd a
gazdák rendelkezésére.
n Görög Róbert
növénytermesztési szakértő
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Falugazdász-kereső és agrárhírek
a NAK applikációban
Megújult a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara okostelefonos alkalmazása.
Folyamatosan frissülő mezőgazdasági, élelmiszeripari és
vidékfejlesztési híreket is szolgáltat a NAK mobiltelefonos applikációja, valamint az országos
ügyfélszolgálati, falugazdász-hálózatot működtető kamara több
mint 600 falugazdásza is kön�nyen elérhető az alkalmazás
segítségével. Az applikáció a felhasználóhoz legközelebbi irodákat is megjeleníti, továbbá egy

kattintással az útvonaltervezésben is segít, illetve szintén egy
gombnyomással felhívható a
kívánt falugazdász. Mindennek
azért is nagy a jelentősége, mert
nemrégiben kezdődött meg az
egységes kérelmek 2017. évi
benyújtási időszaka, ennek keretében a gazdák közvetlen támogatást, illetve egyes vidékfejlesztési intézkedések kifizetéseit is
igényelhetik. A NAK falugazdászai országszerte ingyen, személyesen segítenek a gazdálkodóknak a kérelmek beadásában, az
applikációval gyorsabban és
egyszerűbben egyeztethető
velük időpont. A NAK hagyomá-

nyosan évente mintegy 130 ezer
gazdálkodó egységes kérelmének benyújtásában segédkezik,
tavaly hozzávetőlegesen 150 milliárd forint közvetlen támogatás
igénylésében működött közre.
A NAK által 2016 őszén elindított mobiltelefonos applikáció az
őstermelőktől vásárlóknak is
nagy segítséget nyújt. Segítségével a vásárló vagy az üzleti partner le tudja kérdezni az őstermelő nevét, ellenőrizheti, hogy
érvényes és hatályos őstermelői
igazolvánnyal rendelkezik-e. Ezt
a funkciót ez idáig már több mint
harmincezren használták. Az
applikáció egyebek közt kilistáz-

za az őstermelő által termesztett
növények és az általa vadon
gyűjthető termékek körét, továbbá azt is, hogy milyen állatokat
tart, illetve milyen növényi és
állati eredetű termékeket értékesíthet. Ezek mellett a vásárló azt
is megtekintheti, hogy az eladni
kívánt árut valóban az őstermelő
termelhette-e. A megújult alkalmazás „Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara” néven érhető el a szoftveráruházakban: androidos
készülékekre, valamint iOS eszközökre. Az okostelefonnal nem
rendelkezők az applikáció kínálta
funkciókat a www.nak.hu portálon is elérhetik.

A fémzárolt a jó vetőmag
A nyomon követhetőségnek és a kiegyensúlyozott, piacképes termelésnek egyaránt fontos feltétele a minősített, fémzárolt vetőmag
használata. Ezek használata termésbiztonságot és többlettermést
eredményez – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A különböző piacok részben eltérő igényeket támasztanak a megtermelt árualappal szemben, a minőség ugyanakkor általános elvárás mindenhol a világon. Arra, hogy alacsonyabb vetőmag-felhasználással a növények egyenletesen, hiánymentesen keljenek, és a jól fejlődő, kiegyenlített növényállományból magas terméshozam legyen elérhető, kizárólag egészséges vetőmag használatakor van lehetőség. A piacképes minőségi árualap előállításának,
emellett a nyomon követhetőség biztosításának egyik fontos feltétele a minősített, fémzárolt vetőmag használata.
Azért is érdemes fémzárolt vetőmagot használni, mert az mentes
a szennyeződésektől és a káros gyommagoktól. Használatával biztosra vehető, hogy a vetőmag-minősítő bizonyítványon garantált
mértékben csírázik, ezért termésbiztonságot, többlettermést eredményez. A nem fémzárolt, az árutermesztésből meghagyott és vis�szavetett mag használata többlet-munkaráfordítást, minőségvesztést, az ismeretlen vetőmagminőség okozta megnövelt magmennyiség miatt többletköltséget, a visszavetett magban előforduló kórokozók és gyommagvak miatt pedig megemelkedett növényvédelmi kockázatot és költségeket jelent.
Kizárólag az ellenőrzött keretek között megtermelt, minősítő bizonyítvánnyal ellátott vetőmag garantálja tehát a fajtatisztaságot és a
használati értéket. 
n K. Cs.

Ne hagyja veszni
álmait!

Kössön 2017. május 31-ig díjtámogatásban részesíthető
mezőgazdasági biztosítást a Generalinál!
Részletekért keresse biztosításközvetítő partnereinket!
generali.hu
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BIRTOKOS

A GMO-szója kiváltásának lehetőségei
a hazai takarmányozásban

MOBIL

AZ AGRÁRKAPCSOLAT

Extrahált szójadarafogyasztás állatfajonként:
Sertés
Szarvasmarha
Baromfi
összesen

3025 e db 200 e tonna

www.birtokosmobil.hu

x

120 e Ft/t =

24 000 M Ft

65 e tonna

x

120 e Ft/t =

7 800 M Ft

36 250 e db 300 e tonna

x

120 e Ft/t =

36 000 M Ft

565 e tonna

x

120 e Ft/t =

67 800 M Ft

832 e db

natív receptúrával helyettesíthető a
tejtermelés csökkenése és a takarmányozási költségek növekedése
nélkül.
Az ágazat össz. szójaigényének
hazai forrásból történő teljes kiváltására jelenleg sajnos nincs lehetőség,
mivel a GMO-mentes hazai termesztés tavalyi közel 3 tonnás termésátlaga hosszú távon nem realizálható. Az
éghajlati sajátosságokat, valamint a
szójatermesztés igényeit figyelembe
véve Magyarországon kb. 150 000
ha termőterületen x 2000 kg/ha termésátlaggal = 300 000 tonna
GMO-mentes szójabab lenne ter
meszthető. Ebből következően a
300 000 tonna GMO-mentes szójababból mintegy 240 000 tonna extrahált szójadarát lehetne előállítani.
A Magyarországon előállítható kb.
240 000 tonna GMO-mentes extr.
szójadara itthon tartása, illetve
helyettesítő fehérjeforrások –
145 000 tonna – használata mellett a
fennmaradó GMO-mentes szójadara

Alternatív
fehérjehordozók:

Napraforgó, Repce, Lóbab, Csilérdekében hívták életre a nemzeti
lagfürt, Takarmányborsó,
A világon megtermelt – így az ittfehérjeprogramot, amely a hazai
DDGS, CGF, Glutén, Élesztőből
hon felhasznált – szója több mint
élelmiszergazdaság szinte teljes verszármazó fehérjék
90–95%-a GMO-s. Európában a
tikumát érinti, többéves tervek és
lakosság nagyobb hányada elutasítállami szerepvállalás mellett.
ja a GMO-s termékek használatát.
A hazai termelés serkentése érdeMagyarország mezőgazdasága –
Szója 2016-os
kében termeléshez kötött támogaEurópában egyedülállóként – mentermés
tás került bevezetésre a szálas és
tes a genetikailag módosított szerfehérje takarmánynövényeknél.
vezetektől, ahogy azt az alaptörMagyarországon:
		
Támogatást kaptak az alternatív
vény is rögzíti. Hiába tiltja azonban
termőterület 61 198 ha
takarmányozási technológiákra
a hazai szabályozás a génmódosítermésátlag
2 958 kg/ha
vonatkozó kutatások, amelyek a
tott növények belföldi termesztéstermés
181 038 tonna
GMO-szója helyett egyéb fehérjeforbe vonását, mégis – az állattenyészrások, így a pillangósvirágú szálastatésben felhasználásra kerülő – több
importszükséglet kb. 180 000
karmány-növények, az alternatív
százezer tonna GMO-s szója özönlik
tonna/év. Ennek nemzetközi piacról
fehérjenövények, az ipari mellékteraz országba. A GMO-mentesség
való biztosítása a jelenlegi 40 $-os
mékek és a magas fehérjetartalmú
legfőbb célja Magyarország számáprémiumárral számolva – a GMO-s
gabonák felhasználásával hosszú
ra jelentős piaci előny megszerzése
szója ára: kb. 410 $, GMO-mentes
távú megoldást jelenthetnek. Vizsaz EU-n belül és kívül. Magyarorszója ára: kb. 450 $ – 180 ezer tonna,
gálatok kimutatták, hogy tejelő
szág méreténél fogva is képes lehet
cca. 7,2 millió $ költségnövekedést
tehenészetekben a takarmányozásarra, hogy fenntartsa GMO-mentesjelentene a hazai takarmányiparnak.
hoz használt szója kiváltható és alterségét, ez egyben elemi érdeke is.
Ez a teljes takarmányiparágra
A teljes mentességhez
mintegy 2,2 Md Ft-os költségazonban a GMO-szója kiváltáA magyarországi takarmánygyártás éves
növekedést eredményezne,
sát meg kell oldani a takarmáextrahált
szójadaraigénye:
amely folyó árakon számítva
nyozásban. A GMO-mentes
átlagosan nem egész 1 %-kal
szója egyértelműen prémium
össz.
alternatív
fennmaradó GMOnövelné meg a takarmányáratermék, 20–30 százalékkal
extrahált
fehérjehordozókkal
mentes
kat úgy, hogy a 145 000 tonna
magasabb áron érhető el a
szójadara
kiváltható (tonna)
extrahált szójadara
extrahált szójadarát helyetteglobális piacon. A magyar
igény (tonna)
igény (tonna)
sítő termékek piaci igényeinek
állattenyésztés extrahált szómegnövekedéséből eredő
jadara-felhasználása kb. 565 e
Baromfi
300 000
45 000
15 %
255 000
áremelkedéseit figyelmen
tonna/év, amit megközelítőSertés
200 000
50 000
25 %
150 000
kívül hagytuk.
leg sem tudunk belföldön előSzarvasmarha
65 000
50 000
77 %
15 000
állítani, így ez nagymértékű
Összesen
565 000
145 000
26 %
420 000
Forrás: AKI, Gabonaszövetség,
importfüggőséget jelent. A
KSH, Vitafort
függőség minimalizálása

Hódmezővásárhelyi
Állattenyésztési Napok május 4-6.

Hogyan csökkenthetné mobilszámláját?

Pápai Agrárexpo május 19-21.

Hogyan kaphatna többet a pénzéért?

Szántóföldi Napok május 31-június 1.

ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK KIZÁRÓLAG KAMARAI TAGOKNAK!

A szolgáltatási díj egy része leírható lesz a kamarai tagdíjból.
Alig telefonál, és máris elfogyott a
lebeszélhető keret? Csak néhány számot
hív, és mégis sokat fizet?

Magas a percdíja, pedig a havidíjra is
sokat költ? Mobilján netezik is, de az a pár
megabyte szinte semmire sem elég?

Beszélni és netezni csakis kötöttségek
nélkül szeret? A korlátlanságnak persze ára
van. De nem sok az, amennyit most fizet?

Magára ismert?
Váltson inkább BirtOKOS Start tarifára!

Ismerős helyzet?
Váltson inkább BirtOKOS Plusz tarifára!

Költsön kevesebbet!
Váltson inkább BirtOKOS Prémium tarifára!

BIRTOKOS START

BIRTOKOS PLUSZ

Alacsony havidíj

Szuper olcsó percdíj

Olcsó percdíj

Szuper sok adat

Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK hálón belül

Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK hálón belül

Havidíj (Ft):
Lebeszélhető (Ft):
Percdíj (Ft):
Sms-díj (Ft):
Adat:

2 490
2 490
15
24
-

Havidíj (Ft):
Lebeszélhető (Ft):
Percdíj (Ft):
Sms-díj (Ft):
Adat:

BIRTOKOS PRÉMIUM

3 990
3 990
9
24
500 MB

Kedvező havidíj
Választható adatforgalom,
hogy sose fogyjon el a net
Valódi belföldi korlátlanság:
a havidíjon kívül minden ingyen
Havidíj (Ft):
7 190 / 8 290/ 9 490
Lebeszélhető perc:
korlátlan
Percdíj (Ft):
0
Sms-díj (Ft):
0
Adat:
500 MB / 2 GB / 4 GB

Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat a +36 1 696 00 96-os telefonszámon.

AJÁNLATKÉRÉS
Az ajánlatkérés folyamata:
1
2

Vezetéknév*

Keresztnév*

Az Ön e-mail címe*

Az Ön kamarai azonosítója*

Az Ön telefonszáma*

Mikor jár le jelenlegi hűségideje?
év/hónap/nap

Töltse ki a lenti Ajánlatkérő mezőit és adja át kamarai munkatársunknak az adataival ellátott részt.
Ügyfélszolgálatunk rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot: részletes tájékoztatást adunk telekommunikációs szolgáltatásunkról,
és elmondjuk, hogy Önnek miért előnyös a BirtOKOS mobiltarifa.

Számhordozással kívánom a szolgáltatást igénybe venni.

Honnan hallott Rólunk?

Hozzájárulok, hogy részemre e-mailben, telefonon, SMS-ben tájékoztatót,
ajánlatot küldjenek.

falugazdász, neve
nyomtatott média

kiállításon, rendezvényen

egyéb ismerős

egyéb (elektronikus hírlevél,
honlap, hirdetés)

* Az ajánlatkéréssel az ajánlatkérő, hozzájárul, hogy a NAK Telekommunikációs Kft. és
a Netfone Kft. a telekommunikációs szolgáltatás igénybevételére való jogosultságának
ellenőrzése, valamint az ügyfél kockázati besorolása érdekében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara tagi adatbázisában azonosítsa, továbbá a tagsági státuszára és
az esetleges tagdíjtartozására vonatkozó adatokat az adatbázisból megismerje.
*kötelezően kitöltendő mezők
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Cél a földtörvény szellemének betartatása

A kamarai perképesség kevesebb önkormányzati vétót eredményezhet
Az agrárkamara perképességének megteremtése a köztestületről
szóló jogszabály módosításának legfőbb indoka. A módosítás azzal
magyarázható, hogy amikor a kamara földbizottságként fellépve el
utasítja egy termőföld-adásvételi szerződés jóváhagyását, ezt a döntést az önkormányzat megváltoztathatja. A lépést a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei elnökei üdvözlik, hiszen a perképesség megteremti a jogorvoslati lehetőséget, valamint a kamara döntéseinek megalapozottsága jogi megerősítést kaphat.
Legyen ügyfél
a kamara
Többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) perképességének megteremtése a köztestületről szóló jogszabály
módosításának legfőbb indoka. A
Győrffy Balázs, a NAK elnöke és
Jakab István parlamenti alelnök
által közösen jegyzett törvénymódosító javaslat szerint ügyfélnek
számítana a kamara minden közigazgatási hatósági ügyben, amikor jogszabály által meghatározott feladatot lát el, és maga is fordulhasson bírósághoz, amikor
földbizottságként járt el, és ebből
bírósági ügy keletkezik. A módosítás azzal magyarázható, hogy
amikor a kamara földbizottságként fellépve elutasítja egy termőföld-adásvételi szerződés jóváhagyását, ezt a döntést az önkormányzat megváltoztathatja.
Bár a földbizottságok nevében
eljáró megyei agrárkamarák sok
esetben meg tudták állítani a spekulációs célú szerződéseket, de az
esetek egy részében az önkormányzat az agrárkamarai elutasítás ellenére átengedte az adásvételt. Természetesen akadnak olyan esetek,
amikor a kamara az önkormányzatok döntésével nem ért egyet, azonban fontos, hogy a birtokpolitikai
prioritások az egyedi ügyekben is
érvényesüljenek. A NAK a kérdéses
esetekben bírósághoz fordult, azok
viszont az ügyek jelentős részében
nem tekintették perképesnek a

NAK-ot. Az agrárkamara által véleményezett, több mint 170 ezer földvásárlási szerződésből körülbelül
kétezer az elutasított, de ezek egy
részét az önkormányzat felülírta. A
kamara több száz ügyet vitt perre,
ezek körül alakult ki a perképességről szóló vita.

Önkormányzati
döntések:
hiányos
szakmaiság
„A földforgalmi törvény álláspontom szerint betölti azt a feladatát,
amely célból megalkották. A nem
tagállami állampolgár külföldiek, a
nem gazdálkodó és nem itt élő külföldiek, a csak befektetési céllal
vásárlók földszerzését meg lehet
akadályozni” – mondta a NAKlapnak
Radovits Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei
elnöke. A szakember szerint a törvény egy másik fontos célja, a helybeli gazdálkodók helyzetbe hozása
szintén működik az új törvény életbe
lépése óta. Természetesen keletkeznek érdeksérelmek mind eladói,
mind vevői oldalon, de egy ilyen fontos ügyben ez elkerülhetetlenül
része a folyamatoknak. „Probléma
akkor van, ha hosszúra nyúlnak a
folyamatok a sok szereplő és határ
idők miatt. Különösen igaz ez valamilyen gond, fellebbezés vagy peres
ügy esetén. Az időbeni csúszás a
gazdaságra nem jó hatással van” –
magyarázza az elnök.

A települési agrárgazdasági
bizottságok (TAB-ok) véleménye
meghatározó. Ez így is van rendjén,
hisz a helyi viszonyokat, sajátosságokat, az agrárgazdasági szereplőket
ők ismerik legjobban. Veszprém
megyében a törvény életbelépésekor a megyei elnökség határozatban
rögzítette, hogy minden esetben a
TAB-ok helyi ismereteken nyugvó
véleménye mellé állunk. Annak
azonban jogszerűnek és megfelelő
indoklással ellátottnak kell lennie. A
TAB-ok működése a legfrekventál-

tabb, az ingatlanforgalom szempontjából kiemelt helyeken a legnehezebb. Ezeken a településeken az
agrárérdekek és az ingatlanforgalom
más szempontjai nehezen összeegyeztethetőek. Az önkormányzati
döntések több esetben nélkülözik a
szakmaiságot, a törvény céljaival számos esetben nincsenek szinkronban. Azok egy része valamilyen
érdek mentén születik.
„Az a jó megoldás, ha az önkormányzat együttműködik a TAB-bal, a
megyei elnökséggel, vagy legalább
meghallgatja a szakmai véleményeket, ugyanis ez sok esetben nincs így.
Számos önkormányzati testületnek
nincs ’agrárszereplő’ képviselő tagja,
így teljesen más az adott jogügylet,
adásvétel megítélése” – állítja Radovits Tibor. A törvénymódosítás szükséges, a kamara perképességére a
fent jelzett probléma megoldása, a
bírósági ítélettel le nem zárt ügyek

befejezése miatt van szükség.
Amennyiben következetesen, a földforgalmi törvény szellemében, ágazati érdek mentén akarjuk a vitás
ügyeket lezárni, akkor a bírósági
döntés előkészítésének folyamatában is szerepet kell vállalni és kapni.

A legjobbkor jön
a változtatás
„Felelősségünk az örökölt, torz birtokszerkezet arányosabbá tétele,
életképes mezőgazdasági üzemek
kialakításának támogatása. Tevékeny
részesei vagyunk egy hosszú távra
ható átalakításnak. Valójában a földügyek birtokpolitikai aspektusai
lényegesek igazán, ami stratégiai
kérdés, ezért a feladat is csak jól felépített stratégiával oldható meg. A
kérdést a föld- és a kapcsolódó törvények nehézkességük ellenére jól
szabályozzák” – véli Gombos Sándor,

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Somogy megyei elnöke.
A földbizottság csak a döntéshozatal csúcsa, bár felelős feladat, de a
tevékenységének sikere a szervezettségen múlik. A döntések alapját
minden esetben a helyben gazdálkodók szándéka, tehát a TAB-ok
véleménye és indoklása adja. A
folyamat felépítményét a szakszerű
ügyintézés és előkészítés teszi, amit
a kamara földügyi referenshálózata,
valamint a kormányhivatal földhivatali osztályának szoros együttműködése szavatol. Ezt követően az elnökség (földbizottság) döntése csupán
betetőzi és az esetek többségében
lezárja az ügyet. Somogy megyében
7407 földügyből csupán 180 esetben
érkezett kifogás, amelyből 69 ügyben vétózta meg az érintett önkormányzat az állásfoglalást. Ezen
ügyek száma nem éri el a 0,93 százalékot, bár ezek indokoltsága a legtöbb esetben nem állná ki a törvényesség próbáját. Ezt jól példázza,
hogy csupán 24 eset, az esetek 0,3
százaléka eddig nem volt orvosolható megegyezéssel, ezért bírósági
rendezés van folyamatban.
„Véleményünk szerint a törvényi
változás olyan helyzetet teremt,
amit régóta vártunk, mivel eddigi
munkánk során nem csupán a törvény szellemi erejét, hanem azok
írott betűjét is betartva döntöttünk.
A jogorvoslati lehetőség megteremti, hogy döntéseink megalapozottsága jogi megerősítést kaphat.
A törvényi változás a legjobbkor
jön, mivel feladataink megsokasodtak és összetettebbé váltak” – húzza
alá a vezető. Mint eddig is, a földügyekben megalapozott döntéseink javítják a kamara megítélését. A
birtokpolitika alakításában betöltött szerepünk ígéretes távlatokat
nyithat, mivel ezek mezőgazdaságunk távlati lehetőségeit jelentősen
befolyásolják – tette hozzá Gombos
Sándor.

Védhető álláspontot
eredményezhet
a perképesség
Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei
elnöke szerint a földbizottságok
sok esetben meg tudták állítani a
spekulációs célú szerződéseket, de
az esetek egy részében az önkormányzati képviselő-testületek
megváltoztatták a kamarai állásfoglalást. A kamara szakmai álláspontot képvisel, a TAB-okat és a
megyei elnökséget agrárszakemberek alkotják. Míg az önkormányzati képviselő-testületeknél más
szempontok is felmerülhetnek.
Például a kifogást benyújtó kedvező elbírálás esetén a településen
eltakarítja a havat vagy levágja a
füvet – tette hozzá.
Az önkormányzati vétók ellen a
kamara bírósághoz fordult. A bíróságok viszont az ügyek jelentős
részében nem tekintették perképesnek a NAK-ot. Miután a bírói
gyakorlat a kamara ügyféli jogállását és a kereshetőségi (keresetindítási) jogát egymástól szétválasztja, ezért a javaslat egyik legfontosabb rendelkezése a kamara
ügyféli jogállásának, valamint

kereshetőségi (keresetindítási)
jogának a törvényi szinten való
rendezése. Továbbá a NAK-nak
ezután lehetősége lesz a vételi
ajánlatot tevő személyről megtudni, milyen ingatlanok vannak a birtokában, illetve használatában,
amivel ki lehet szűrni a felhalmozási célú földvásárlásokat is.
„Békés megyében a bíróságok
nem egységesen értékelték a kamara perképességi jogát. Sok esetben
elfogadták a jogorvoslatunkat és az
önkormányzatot új eljárásra ítélték,
de több esetben nem ismerték el
perképességünket” – osztja meg a
tapasztalatokat Kulcsár László. Azáltal, hogy a NAK perképességet,
pontosabban kereshetőségi (keresetindítási) jogot szerez, bíróság
előtt képes lesz megvédeni álláspontját – magyarázza. A kamara
perképességének köszönhetően
egyrészt az önkormányzatok kevesebb kamarai állásfoglalást vétózhatnak meg, hiszen perképességünk tudatában jobban átgondolják, hogy helyt adjanak-e a kamarai
állásfoglalások elleni kifogásoknak,
másrészt a keresetindítási jogunkkal
élhetünk a jogorvoslati eljárásban,
ezáltal állásfoglalásunkat képesek
leszünk megvédeni.
n Andó Patrik
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Ötvenmilliárd forint termelési értéket ment meg évente csak a mezőgazdaságban

A teljes országot lefedő jégeső-elhárító épül
Már csak egy évet kell várni arra, hogy az
egész ország védettséget szerezzen a jégveréssel szemben, jövő májusban kezdheti
el működését az országos jégkármérséklő
rendszer. A mintegy 1,8 milliárd forintos
beruházásra vonatkozó pályázatot már
benyújtotta a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara. A gazdák ingyenesen élvezhetik
a rendszer nyújtotta előnyöket.
Benyújtotta a jégesőkár-elhárító
rendszer kiépítését célzó pályázatát a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK), a vidékfejlesztési
forrásból kiépülő fejlesztés teljes
beruházási költsége 1,8 milliárd
forintra tehető. Győrffy Balázs, a
NAK elnöke közölte: az elbírálás
várhatóan pozitív lesz, ezért a közbeszerzési eljárásokat már a végleges jóváhagyás előtt elindítja a
kamara, ezzel is felgyorsítva a
rendszer kiépítését. Az első kapavágásokra ősszel kerülhet sor, a
talajgenerátoros technológián alapuló országos hálózat pedig 2018
májusában kezdheti meg működését. Az elnök felhívta a figyelmet
arra, hogy az évi 1,5 milliárd forintra becsült működési költségeket a
Földművelésügyi Minisztérium és
az Európai Bizottság jóváhagyásával a kárenyhítési alapból finanszírozzák majd, így a gazdáknak a jégkárvédelemre már nem kell külön
pénzt áldozniuk.
Az ország teljes egészét lefedő
hálózat részeként 984 talajgenerátort telepítenek, amiből 141 már
ma is működik. A berendezések
közül 200-at automatizált technológiával működtetnek majd, a
fennmaradó gépeket önkéntesek
segítségével hozzák működésbe.
Az automata generátorokat azokra
a helyekre helyezik majd el, ahol
nem tudnak kezelőt szerződtetni
vagy komplikáltabb a szerkezet
megközelítése. Kelet-Magyarországon 275, Közép-Magyarországon
333, az Észak-Dunántúlon 182, míg

a Dél-Dunántúlon 194 talajgenerátort telepítenek a kamara szakemberei. Talajgenerátor-kezelőnek
bárki jelentkezhet, nincs szükség
mezőgazdasági előéletre sem. A
feladatuk annyi lesz, hogy az
Országos Meteorológiai Szolgálat
által kiadott riasztást követően
minél rövidebb időn belül beindít-

sák a gépezetet. Fontos, hogy csak
azok jelentkezzenek, akik vállalják,
hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak, a jelzett időpont
után pedig azonnal lekapcsolják a
berendezéseket. Az elnök szerint
ugyanis az ezüstjodid ára nagyon
magas, nincs mód a pazarlásra.
Abban az esetben, ha nem lesz elegendő jelentkező, a berendezések
automatizálásával oldaná meg a
problémát a kamara. Ennek azonban ára van, a távolról irányítható
gépek ugyanis többször annyiba
kerülnek, mint egy hagyományos
berendezés.
A tervek szerint az országban
négy régiós központból irányítják
majd a rendszert, a közép- és
kelet-magyarországi, valamint az

észak-dunántúli régióért a NAK, a
dél-dunántúli területért pedig a
már ma is működő Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés
felel majd. Magyarország területének jelenleg egyharmadát védi
jégelhárító rendszer, amit Baranya, Somogy és Tolna megyékben
a Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés (NEFELA) működtet. A pályázat keretében a kamara négy régióban logisztikai központot hoz létre, erre a célra 36
millió forintnyi európai uniós forrás fordítható.
Győrffy Balázs szerint a beruházás szükségességét jelzi az is,
hogy az elmúlt 35 év tapasztalatai alapján hazánkban az összes
biztosított mezőgazdasági kár
esemény megközelítőleg 20 százalékát a jégeső okozta. – A
nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a
mezőgazdaságban megközelítőleg 50 milliárd forint az a termelési érték, ami a rendszer alkalmazásával megvédhető – fogalmazott a kamarai elnök. A talajgenerátoros technológia lényege, hogy a berendezéssel ezüstjodid kristályokat gyártanak,
amiket nagy koncentrációban
juttatnak a jégszemek kialakulását megelőzően a zivatarfelhőkbe. Ezzel csökkentik a szemek
nagyságát, amelyek a föld felszínéhez közeledve elolvadnak
vagy kisebb jégszemcsék formájában hullanak a talajra. Bár teljes egészében így sem kerülhető
el a jégverés, az okozott kár mértéke jóval kisebb lehet. Az elnök
jelezte: annak érdekében, hogy
minél pontosabban működjön a
rendszer, illetve, hogy a határon
átnyúló területek is megfelelő
védettséget szerezzenek, a NAK
tárgyalásokat folytat közvetlen
szomszédainkkal a technológia
kiterjesztéséről.
n Köpöncei Csilla
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A napraforgó gombaölőszeres kezelése minden évjáratban megtérülő eredményt hoz
Dr. Pál-Fám Ferenc a Kaposvári Egyetem Agrár-és Környezettudományi Karának egyetemi
docense, mikológus, aki 2013 óta folytat napraforgó fungicid összehasonlító kísérleteket. A
kísérletek értékeléséről és gyakorlati hasznáról kérdeztük őt.
– Hogyan is kell elképzelnünk az
ön által beállított kísérleteket?
– A vizsgálatokat Kaposvár közelében lévő területeken végzem. Az
első permetezésre a napraforgó korai csillagbimbós állapotában került
sor, a második permetezésre pedig
a virágzás kezdetén. A permetezéseket a napraforgóban használatos
vezető fungicidekkel végezzük,
amik között jelen vannak a DuPont
Acanto termékcsalád tagjai is. Minden évben készítményenként 0,1
hektáron állítottuk be a vizsgálatot, a
különböző permetezési területeken
megegyezett a talaj, a kitettség, a
fajta és az agrotechnika.
– Az eredményekből látszik, hogy
foglalkozik a fertőzési gyakorisággal és a fertőzöttség mértékével is.
– Tulajdonképpen ez mutatja meg
a fertőzöttség hatását a várható
termés mennyiségére. Becslésre 5
és 100 százalék között adom meg a
fertőzöttségi értéket. A 100 százalék
már a növény végét jelenti. Ahol a
fertőzöttség mértéke 40–50 százalék
fölött van, már nem tudjuk betakarítani azt a termésmennyiséget, ami
potenciálként az adott fajtában jelen
van.

láthatóan 20 százalék alá csökkent a
fertőzöttség mértéke. Ha a DuPont
technológiákkal végzett kezeléseket nézzük, ez minden esetben 10
százalék alá csökkent. A kétszeres
DuPont kezelések pedig még lejjebb
szorították a fertőzést.
– A 2013-as és 2015-ös évek kevesebb csapadékkal és többszöri
hőségriadóval, míg a 2014-es és
2016-os évek hűvösebb, intenzívebb csapadékos időszakokkal kísérték a termesztési szezont. Milyen
következtetéseket tudunk levonni
az elmúlt évek alapján a kezelések
szükségességét és megtérülését illetően?
– Konkrét termésátlagokat tudok
mondani: a kezeletlenhez képest
2013-ban átlagosan 200, 2014-ben
200, 2015-ben 1000 és 2016-ban
500 kg terméstöbbletet eredményeztek a kezelések. Biológusként
még én is azt látom, hogy már az
egyszeri kezelések is megérik a
befektetést. Lehet, hogy néhány
hektár esetében ez nem számít, de
50–100–300 hektár esetében ez
már nem kis összeg. Mindenki ki
tudja számolni, hogy ez forintban
mit jelent.

– Hogyan javasolja beilleszteni a
kezelést a technológiába, hogy optimális legyen?
– Az egyszeri csillagbimbós állapotban végzett kezeléssel is nagyon
sokat tehetünk azért, hogy a fertőzés
mértékét visszaszorítsuk és így a termésátlagot növeljük. Tapasztalataim
szerint a kétszeri kezelés – Acanto®
Plus csillagbimbóban és Acanto®
Sun tányérvédelemre – a legeredményesebb. Természetesen nem
mindenkinek van meg a technikai
háttere például egy virágzásban végzett permetezéshez. Ez már egyéni
számítás kérdése, kinek mi éri meg.

mellette minden évben pár száz
kilogramm terméstöbbletet is eredményez, még akkor is, ha nincs gombás év. Ha bejön egy szélsőséges
esztendő, gombaölős kezeléssel akár
ezer kilogrammal többet tud lehozni
a gazdálkodó a táblákról hektáronként (mint például 2015-ben). Ha
több év átlagát nézzük, mindenképp
kifizetődő a kezelési, hosszú távon
megtérül.
– Ha már a jövő került szóba, mit
gondol, az elmúlt tél és a kemény
fagyok milyen hatással lesznek a
kórokozókra?

– Gombákra szinte nem lesz
semmilyen hatással. Lehet, hogy
kisebb lesz a fertőzés mértéke, de a
talajban ott vannak a sclerotiumok.
Ráadásul szeretik a nagy ingadozásokat hőmérséklet és csapadék
terén is. A kezelésekkel le lehet vinni
– Ez így van. Emellett azonban
a fertőzöttség mértékét akár 0,5–1
látni kell, az Acanto család tagjaival
százalékra és ez már a következő
végzett kezelés biztonságot ad és
évre is hatással lesz.
Mindenképp biztonságot
ad legalább egy
Nettó fajlagos termés (kg/ha)
– Mit mutatnak a Kezelések
egyszeri
Acanto® Plus
2013
2014
2015
2016
2016-os kezelések ezen
gombaölő
szeres kezelés
(terméstöbblet)
(terméstöbblet)
(termésköbblet)
(terméstöbblet)
a téren?
a jelenlegi szezonban is.
Kezeletlen kontroll
3593
3450
1998
3021 Aki intenzívebb termesztésben gondolkodik,
– A fertőzöttség mérannak hangsúlyozottan
Acanto®
Plus
3795
(202)
3488
(38)
2331
(333)
3456
(435)
téke 40 százalék fölött
érdemes elgondolkodni
volt, amiből a Sclerotinia
Acanto®
Plus
+
önmagában mintegy
3765 (172)
3609 (159)
2497 (499)
3854 (833) azon, hogy a kétszeres keTanos®
zelések minden esetben
30 százalékot tett ki,
Acanto®
Plus
+
ami fontos adat, hiszen
3590 (140)
2904 (906)
3483 (462) hatékonyabb védekeAcanto®
Sun
zést eredményeznek a
ez a betegség elviszi a
gombafertőzöttséggel
termés nagyját. A kezeAcanto® Sun
3525 (75)
2972 (974)
3520 (499)
szemben.
lések hatására – minden
(x)
készítménynél – jól
A nettó terméseredmények alakulása, valamint a kezelések hatására elért terméstöbblet évenkénti bontása
– Ha betakarításkor a mérleg
három tonnát mutat, sajnos nem
látjuk, hogy ez lehetett volna akár
3200–3400 kilogramm is hektáronként...

A DuPont növényvédő szerek felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
A más módon nem jelölt, ® vagy ™ jellel ellátott márkanevek a DuPont, Pioneer és leányvállalatainak márkanevei. © 2017 DuPont.
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Megvan a legjobb fiatal mezőgépész

Válaszol a szakértő!

Egységes kérelem hajrájában
Folyamatban van a legnagyobb gazdálkodói kört érintő
egységes kérelem benyújtási
időszaka. A SAPS+Zöldítés és
még számos közvetlen támogatás mellett egyes vidékfejlesztési
támogatások kifizetési kérelmeit
is elektronikus felületen keresztül kell benyújtani a Magyar
Államkincstár erre rendszeresített elektronikus felületén. A fentiekre tekintettel kérdezzük Sztahura Erzsébetet, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakértőjét az egységes kérelemmel
kapcsolatos tapasztalatokról és
változásokról.
– Hogyan alakulnak idén a
kérelem benyújtásához kapcsolódó határidők?
– Az idei évben az ügyfelek
2017. május 15-ig nyújthatják be
szankciómentesen támogatási
kérelmeiket, majd a benyújtott
kérelmeket, illetve a kérelemben
szereplő jogcímeket és támogatásokat késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig módosíthatják. Azon jogcímek, amelyek
a május 15-ig benyújtott kérelemben nem szerepelnek, már
csak munkanaponként 1 százalékos szankcióval adhatók be. Az
egységes kérelem felületén
benyújtható állatalapú támogatások – úgymint anyatehén,
hízottbika, tejhasznú tehén –
május 15-től már csak az említett
szankcióval módosíthatók. A
kérelmek módosítására május 31.
után június 9-ig már csak szankciósan van lehetőség. Pontosítás
ezt követően is lehetséges.
– Mit kell a kérelem módosítása alatt érteni?
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– A módosítás a kérelem olyan
mértékű változtatása, amely
többletkifizetést jelent, tehát
további területeket viszek fel,
utólagosan jelölök be termeléshez kötött támogatást vagy úgy
változtatom, hogy valamely
szankciót elkerüljek. Természetesen a szankciós határidőben csak
a módosítással érintett egységek
szankciójára kell gondolni.
– Idén olyan vidékfejlesztési
intézkedések is bekerültek az
egységes kérelembe, amelyekről nem rendelkeznek a gazdák
támogatói okirattal?
– Igen, egyes vidékfejlesztési
támogatások esetekben az ügyfelek nem rendelkeznek támogatói okirattal, de kifizetési kérelmeiket az egységes kérelemben
jelölhetik, jelöljék, amennyiben a
pályázati felhívások ezt lehetővé
teszik. Ilyen érintett intézkedések többek között az AKG, a nem
termelő beruházások, illetve az
erdősítés.
– Milyen gyakori hibák, illetve hiányosság tapasztalhatók
a beadás során?

– Nagyon fontos, hogy csak
azon területekre adjanak be
kérelmet a gazdálkodók, amelyre rendelkeznek jogszerű földhasználattal június 9-én. Természetesen egyes speciális esetben
ezen időpont eltérő, mint pl.
AKG/ÖKO, Natura 2000 intézkedések, ahol teljes évre elvárt a
folyamatos jogszerű földhasználat megléte. Ezen jogszerűség
nemcsak a bejegyzett földhasználatot foglalja magában, hanem
a 2007. évi XVII. tv-ben foglalt
valamennyi eset erre lehetőséget ad, mely igazolások körébe a
jegyző által kiállított nyilatkozat
is bekerült ez évtől. Ügyelni kell
arra is egyre inkább, hogy a rajzok ténylegesen a fizikai helyükre kerüljenek, mert uniós elvárás
a minél pontosabb rajzolás.
– A rajzok pontosításához
kapnak valamilyen segítséget
a gazdálkodók?
– Az idei évtől a felületen a
kérelmek benyújtásakor is láthatják az ügyfelek, hogy területük
ráfed valamely más gazdálkodó
rajzára, így ellenőrizni tudják,

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

hogy jó helyre rajzoltak-e. Ezen
túl az idén is alkalmazzák az előzetes ellenőrzést, miszerint
május 16. után végzésben kapnak – elektronikus úton – figyelmeztetést a termelők, ha a táblák EFA területek átfedésben
vannak. Az átfedésvizsgálat
akkor indul, ha annak mértéke
minimum 30 százalék vagy 0,25
hektár átfedés, tábla és ökológiai
fókuszterület esetében pedig
minimum 30 százalék átfedés
található.
– Milyen változások várhatóak az idei kérelem benyújtása
során?
– A zöldítés keretében a nitrogénmegkötő növények körébe
azon keverékek is elszámolhatók, amelyekben a rendelet szerinti növény több mint 50 százalékban van jelen. Továbbá zöldítési elemként már elszámolhatók
azok a VP erdősített területek is,
amelyek 2008-ban még SAPS
támogatottak voltak. Fontos
azonban, hogy a támogatással
érintett területek az EFA számítási alapjába is beleszámítanak.
Változtak továbbá egyes termeléshez kötött támogatások, így
támogathatóvá vált a burgonya,
kikerült az olajretek. Az ültetvények esetében extenzív és intenzív gyümölcsösök elkülönített
támogatására nyílt lehetőség.
Lényeges változás, hogy a termeléshez kötött növények támogatási igényléséhez fémzárolt
vagy minősített vetőmagokról
már nem kell csatolni dokumentumot, azt majd a helyszíni ellen
őrzés keretében vizsgálják.
n NAK

Összesen 28 iskola 94 tanulója közül
választotta ki a legtehetségesebb fiatal
mezőgépészt az agrárkamara által felállított bizottság. A nyertes amellett, hogy
megszerezte a szakma elismerését és a
bizonyítványért sem kell már többet dolgoznia, a versenypiacon is előnnyel indul.
A cégek ugyanis kapkodnak a jó szakemberek után.
Az idén is megrendezték a
mezőgazdasági gépész szakképesítés Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt. A Földművelésügyi
Minisztérium (FM) versenyfelhívása alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezésében mérhették össze tudásukat a
versenyzők. A megmérettetés az
idén is kétfordulós volt. Az elődöntőben 28 iskola
94 versenyzője vett
részt. A gödöllői
Szent István Egyetem
Gépészmérnöki
Karán rendezett megmérettetés alkalmával egy komplex, írásbeli feladatot kellett
megoldaniuk a versenyzőknek. Az itt
elért eredmény alapján a legjobb 24 versenyző került be a
döntőbe. A végső
megmérettetés alkalmával négy gyakorlati versenyfeladatot
kellett elvégezniük és
egy szóbeli tételt
ismertetniük a versenyzőknek. Virág
Dóra, a döntőnek otthont adó
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megbízott igazgatója lapunknak
elmondta: nagy súlya van a versenynek, nemcsak a diákok,
hanem a pedagógusok és az iskolák is profitálhatnak a részvételből. – Nagy önbizalmat ad a tanulóknak, ha részt vehetnek ezen az

országos megmérettetésen,
amely a többi szakmunkásversenytől eltérően az agrárkamara
által felállított bizottság előtt zajlik – fogalmazott az igazgató. A
diákok a szakma legjobbjai előtt
adhatnak számot tudásukról,
remek visszaigazolást nyerve
arról, hogy milyen magas szinten
tudják elvégezni a kiadott felada-

abszolválták. Az igazgató szerint
a versenyen elért eredmény a
tanulók jövőbeli elhelyezkedését
is befolyásolja, könnyebben és
jobb állást kaphatnak azok, akik
ebben a formában szerezték meg
a szakmunkás-bizonyítványt.
Az idén a legjobb mezőgépész
tanuló Hunyadi Ármin, az FM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégiumának tanulója lett.
A fiatal annak ellenére szerezhette meg ezt a címet, hogy a
tanulmányait nem mezőgazdasági területen kezdte meg. – Egy
kiskunfélegyházi iskolában kezdtem el a tanulmányaimat,
fémipari gépész szakirányon.
Amikor eldöntöttem, hogy a
mezőgazdaság érdekel és ezért

tokat. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az itt elért
eredményt az első tíz tanuló ötös
szakmunkás-bizonyítványra válthatja. Míg a tanulótársak júniusban tehetik le a vizsgát, addig a
legjobbak mentességet kapnak
az iskolai tanulmányok alól,
hiszen a versenyen való részvétellel a szakmunkásvizsgát is

iskolát is váltanék, a társaim és a
tanáraim is megvetően néztek
rám. Én azonban szerettem volna
megmutatni, hogy képes vagyok
sikereket elérni ezen a területen
– fogalmazott. Szavai szerint
amint tudomást szerzett a versenyfelhívásról, azonnal jelentkezett, bízva abban, hogy megnyerheti a megmérettetést. A fel-

készülése egyébként rendben
zajlott, az elméleti kérdésekre
nem kellett külön időt fordítania,
a két év alatt megszerzett tudását kamatoztatta. A gyakorlati
próba azonban komoly gyakorlást igényelt. – Nagyon nagy
önbizalmat adott, hogy megnyertem a versenyt. Magam előtt
is bizonyítani tudtam – fogalmazott. A fiatal mezőgépész az iskola mellett a gyakorlatban is próbálgatja szárnyait, a családi gazdaságban évek óta ellátja a javítási feladatokat és az üzletkötés
sem áll messze tőle. Lapunk Taskovics Pétert, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző
Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatóját is elérte. Az igazgató
nagyon fontosnak nevezte az
ilyen és ehhez hasonló rangos versenyek
megrendezését,
mivel ezáltal nő a diákok szakma iránti
vonzalma is. Az intézményben nagyon
komoly értéke van az
elért helyezéseknek,
a ballagáson ugyanis
a nyertes diákok
vezetik a különböző
mezőgazdasági
gépek felvonulását. –
Ez a következő évfolyamok számára is
példaértékkel bír,
ráadásul a környék
beiskolázandó diákjai
számára is komoly
vonzerőt jelent –
mutatott rá. Elmondta, az intézményben minden
évben nő a tanulók száma, a
korábbi időszakkal ellentétben
most már a megyén kívülről is
több diák tanul náluk, ami többek között annak is köszönhető,
hogy az országos versenyen elért
eredmények az iskola hírnevét is
öregbítik.
n Köpöncei Csilla
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PÁPAI AGRÁREXPO
2017. MÁJUS 19 - 21.
8500 PÁPA, Városi Sportcsarnok és környéke
A rendezvény
támogatója
Pápa Város
Önkormányzata

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Május 19-21-e között színes programokkal várja látogatóit a nagy hagyományokkal bíró, idén 21. alkalommal
megrendezésre kerülő Pápai Agrárexpo.
Az idén 21. alkalommal megrendezésre kerülő Pápai Agrár
expo egy több évtizedes hagyományokkal bíró komplex
szakmai rendezvény, amely családias környezetben szóra
koztató és szakmai megközelítésből mutatja be a mezőgaz
dasági szektor minden elemét az arra nyitott látogatóknak,
érdeklődőknek. Pápa város egyik legnagyobb programja és
a régió talán legfontosabb agrárrendezvénye 2017. május
19  21. között kerül megrendezésre a Városi Sportcsarnok
ban és a környező területeken. Pápa Város Önkormányza
tának támogatásával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szervezésében megvalósuló szakkiállítás idén is kiemelke
dő lehetőséget biztosít a régió agrárszereplőinek a nagykö
zönséggel való találkozásra, a lehetséges partnerekkel való
megismerkedésre és a szórakozásra egyaránt.

Az idei rendezvény egyik szakmai eleme lesz a tavaly első
ízben megrendezett és sikert aratott, a Portfolio és az
agrarszektor.hu által életre hívott Nyugatmagyarországi
Agrárfórum. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara más téma
körökben is tart konzultációt, standján pedig falugazdászok
és referensek várják az érdeklődők kérdéseit. Természete
sen nem marad el a szántóföldi gyakorlati gépbemutató,
ahol különböző új mezőgazdasági gépek mutatják be tudá
sukat, de nem csak mozgásban nézhetjük meg őket, mert
számtalan gépes és szakmai kiállító is tiszteletét teszi a
rendezvényen. A szakmai konferenciákon, tájékoztatókon
túl szórakoztató és látványos programokkal készülnek a
szervezők. A családdal kilátogatók számára gasztrofalu,
gyermekprogramok, kézműves vásár és vadászbemutatók
nyújtanak szórakozási lehetőségeket.

A fejlődés útjára léptek
NAKlap | 2017. május
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A Somló házias ízeivel várják önt a Somló Húss Kft. boltjai
Tovább bővíti kínálatát és húsboltjainak számát a nagyalásonyi Táncsics Mezőgazdasági Zrt. A társaság tulajdonában
álló devecseri Somló Hús Kft. üzleteiben a
sertés-, a szárnyas- mellett újdonságként
a minőségi marha- és a vadhús is megjelenik. Legújabb boltjukat e hónapban
Pápán nyitják.
A Somló Hús Kft. devecseri húsüzeme
a majd fél évszázados tapasztalata során fejlesztette ki a legmagasabb szintű
elvárásoknak megfelelő minőségi termékpalettáját, amely az évek során fokozatosan bővült. A nagyalásonyi Táncsics
Mezőgazdasági Zrt.-hez tartozó társaság
és az anyavállalat életében nincs megállás: a közelmúltban újabb termékcsaládok gyártását kezdték, és tovább bővítik
boltjaik számát is. Ennek kapcsán beszélgettünk Kozma Sándorral, a részvénytársaság elnök-vezérigazgatójával.
– Célkitűzésünk, hogy a termékeink a
legnagyobb feldolgozási arányban készüljenek, s ha lehet, mindezt a saját boltjaikban értékesítsük. E lépések sorába

illet a devecseri húsbolt kialakítása, majd
pár évvel ezelőtt megvásároltuk a pápai
húsgyár egykori üzleteit Veszprémben,
illetve Zircen. Pápán, a piactéren, saját beruházásban, egy minden igényt kielégítő,
400 négyzetméteres húsáruházat építettünk, amelyet még májusban megnyitunk. Ezzel elérjük, hogy a Devecserben
feldolgozott disznó-, illetve marhahús 90
százalékát a saját boltjainkban tudjuk kínálni vevőinknek.
Kozma Sándor hangsúlyozta, náluk
nem csak szlogen, hogy „A termőföldtől
az asztalig!”. Csak saját tartásban nevelt,
saját takarmánnyal táplált sertést és szarvasmarhát dolgoznak fel, mert így tudják
garantálni az ellenőrzött minőséget. Termékeik nem tartalmaznak szóját, glutént,
laktózt és egyéb allergén élelmiszer-öszszetevőket.
2015-tól ráálltak a húshasznú szarvasmarhák tenyésztésére is. Mára kialakult a
400-as törzsállomány, így minőségi marhahússal tudnak a vevőik rendelkezésére
állni.

A beruházás a finiséhez közeledik. Napokon belül megnyitja
kapuit a Somló Hús Kft. pápai húsáruháza. Addig a helyiek a Pápai
Agrárexpón ismerkedhetnek a cég termékeivel
A Táncsics Mg. Zrt. 2017. március
1-jétől önálló vadászati joggal rendelkezik, egy ötezer hektáros üzemi
vadászterületet alakítottak ki. Pályázati támogatással vadhúsfeldolgozót
hoznak létre Devecserben. A területükön elejtett vadhúst a feldolgozást

követően saját boltjaikban kívánják
értékesíteni.
Létrehoztak egy méhészeti ágazatot
is. A már meglévő 200-as állományt 1500
családra kívánják fejleszteni. A minőségi
méz természetesen az áruházaik polcain
szintén megtalálható lesz.
(X)

Húsüzem és üzlet: 8460 Devecser, Széchenyi u. 35.
További üzleteink: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/A. • 8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/F. • 8420 Zirc, Alkotmány u. 1/A. • 8500 Pápa, Piactér

2017. MÁJUS 19., PÉNTEK
Szántóföldi gyakorlati gépbemutató

Ünnepélyes megnyitó

Portfolio konferencia

2017. MÁJUS 20., SZOMBAT
Vadászkutya bemutató

Solymász bemutató

Fogathajtó bemutató verseny

Tenyészállat bemutató

Gépbemutatók

Gasztrofalu

Lovasbemutató

Termelői piac

2017. MÁJUS 21., VASÁRNAP
Parasztolimpia

Terepjáró bemutató

Gépbemutatók

Gasztrofalu

Lovasbemutató

Fogathajtó bemutató verseny

NYITVATARTÁS
Péntek: 10:00 – 19:00
Szombat: 9:00 – 19:00
Vasárnap: 9:00 – 18:00

Halász László
+36 30 / 659 6375
halasz.laszlo@lajtamag.hu
Dr. Nagy Ida
+36 30 / 377 4388
nagy.ida@lajtamag.hu

BELÉPŐJEGY
Felnőtt: 1000 Ft
Pápa járásban élőknek: 500 Ft
Gyermek (14 éves korig): ingyenes

Réder Richárd
+36 30 / 516 6481
reder.richard@lajtamag.hu
Mikoss László
+36 20 / 218 9531
mikosslaszlo@gmail.com

Termelői piac

HÉTVÉGÉN EGÉSZNAPOS GYERMEK PROGRAMOK:
Íjászat

Légvárak és csúszdás akadálypályák

Kalandpark

Lovagoltatás

Bővebb információ a papaiagrarexpo.hu oldalon.

Médiapartnerek:

Zöldítéshez, AKG-hoz
és
nem termelő beruházáshoz

Barócsi Balázs
+36 30 / 827 4771
barocsi.balazs@lajtamag.hu

Kézműves foglalkozások

SZAKMAI KIÁLLÍTÓK SZÍNES VÁLASZTÉKA
A SPORTCSARNOKBAN MINDEN NAP!

Zöldugar,
méhlegelő
és
Zöldtrágya keverékek

Horváth Anna Renáta
+36 30 / 293 3186
horvath.anna@lajtamag.hu

Keresse
kiváló
vetőmagjainkat!

vetőmag
2017

Adamik Péter
+36 30 / 483 4556
adamik.peter@lajtamag.hu
Csikós Zoltán
+36 30 / 998 4762
csikoszoltan11@gmail.com

www.lajtamag.hu
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Országos szinten megúsztuk nagyobb károk nélkül a tavaszi telet

A beporzó rovarok érdekében szigorodnak a növényvédelmi előírások

Meglepte a termelőket az áprilisi időjárás

A gazdáknak is érdeke megvédeni a méheket

Nemcsak a gazdálkodókat, a növényeket is
váratlanul érte az áprilisi havazás. Bár a
behavazott rügyek és virágok minden
bizonnyal szívfacsaró látványt nyújtottak, a
szakemberek szerint nem okozott nagyobb
problémát a szokatlanul hűvös időjárás.

Tovább szigorodnak a növényvédelmi előírások annak érdekében, hogy megvédjék
a méheket és a beporzó rovarokat. A gazdáknak ezentúl a méhekre önmagukban
nem veszélyes hatóanyagok együttes
alkalmazásával is vigyázniuk kell. A
növényvédelmi hatóság szerint minden
ilyen esetben méhkímélő technológiát kell
alkalmazniuk.

Kellemetlen meglepetést tartogatott az áprilisi időjárás, a márciusi enyhe, már-már kora nyári
meleget követően néhány napra
ismét beköszöntött a tél hazánkban. Az április közepén érkezett
havazás nemcsak az embereket,
hanem a növényeket is váratlanul
érte. Bár nagyobb károkról egyelőre nem érkezett jelentés, Lázár
János Miniszterelnökséget vezető
miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelezte: a kabinet kész kárpótolni a fagykárt szenvedett gazdákat. A termelőknek – a káreseménytől számítva – 15 napjuk van
arra, hogy jelezzék, mekkora mértékű kiesésre számítanak a termésben, így kaphatnak kárpótlást
a kárenyhítési alapból.
A szakemberek szerint egyelőre
nincs ok aggodalomra, a jelentős
mennyiségű csapadék a hideg idő
ellenére jól jött a mezőgazdaságban. A lehullott hó részben pótolta
a talaj hiányzó nedvességtartalmát, emellett csak kisebb károkat
okozott, mivel a hőmérséklet nem
csökkent tartósan 0 Celsius-fok alá.
Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint
a nagyobb gondot itt is a fagyok
okozhatják, az ország egyes részein kisebb mínuszok előfordultak. A
gazdálkodók a gyümölcsösökben
és a szőlőültetvényekben is füstöléssel és a gyümölcsfák alá helyezett viaszgyertyákkal próbálnak
védekezni az éjszakai fagyok ellen.
A kertészetekben a fagy mellett a
vizes hó súlya és a viharos szél
miatt letört ágak okoznak fejtörést
a gazdáknak.

A szántóföldeken sem múlt el
nyomtalanul a tavaszi tél. A nem
várt hóesés ugyanis a repcetáblák
virágzásakor érkezett hazánkba.
Az éppen kinyílt virágok kötődése
szenvedett kárt. A hűvös időjárás
a frissen földbe került napraforgóés kukoricaszemek csírázását is
hátráltatja, a hideg talajban
ugyanis nem fejlődik a vetés.
A Borháló felmérése szerint a
hirtelen jött áprilisi havazás ugyan
látványos volt, a száraz fagyok
azonban sokkal nagyobb veszélyt
jelentettek volna a szőlőtermésre.
Kathona Krisztián, a Borháló Borkereskedés beszerzési igazgatója
szerint a szőlő sokkal strapabíróbb, mint azt sokan gondolják,
számos érzékenyebb gyümölcsünknél később hajt.

– A havas-szeles időjárás, ha
nem követik száraz fagyok,
önmagában nem okoz jelentős
kárt, egyelőre tehát nem kell
aggódnunk az idei évjáratért –
fogalmazott a szakember. Emlékeztetett arra, hogy a tavalyi
fagyok a dunántúli termőhelyeken okoztak lokális károkat: míg
egyes termelők megúszták a
csapást, mások csak bizonyos
dűlőkben vagy dűlőrészekben
szenvedtek kárt, és sajnos olyanok is akadtak, akiknél szinte a
teljes évjáratot leszüretelte az
április végi hideghullám. Az
igazgató szerint az évjáratot legjobban befolyásoló időszak csak
most következik, hajnali fagyok,
száraz hideg betörések egészen
a fagyosszentekig, vagyis május
közepéig előfordulhatnak
Magyarországon.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara arra hívta fel a figyelmet,
hogy a megszokottnál hűvösebb
időjárás esetén a beporzásért
felelős rovarok sem repülnek, így
a növények megtermékenyítése

is veszélybe kerülhet. Holott a
még virágzó állományokban
nagy szükség lenne a házi
méhek és egyéb megporzó rovarok munkájára. A szokatlan pihenőidő a méztermelésben is ki
esést jelenthet.
Takács Ferenc, méhész a köztévének korábban elmondta: a
tapasztalatok azt mutatják, hogy
amíg a hőmérséklet nem éri el a
10 Celsius-fokot, a méhek nem
hagyják el a kaptárt. Ráadásul,
ha elfagy az akácvirág, amely a
magyar méhészet fő nektárforrása, akkor rossz méztermés várható idén. A károkat még nem
mérték fel. Takács Ferenc
méhész szerint a mostani időszak a repcevirágzás időszaka is,
ezért a repceméztermésre biztosan kihat a szélsőségesen rossz
időjárás. A méz minőségét
ugyanakkor nem befolyásolja az
időjárás, tehát ha a méhek ki
tudnak repülni és be tudják
hozni a nektárt, akkor kiváló
minőségű lesz a méz.
n Köpöncei Csilla

Újabb szigorításokat léptet életbe a virágzó kultúrákban végezhető nappali permetezésekkel
kapcsolatosan a növényvédelmi
hatóság. Az intézkedés célja, hogy
megóvják a méheket és egyéb
beporzó szervezeteket a permetszerek káros hatásaitól. A változtatásokat a 2014-ben bekövetkezett nemesgörzsönyi méhmérgezés és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) monitorig
vizsgálatok keretén belül a tavalyi
esztendőben elvégzett méhtoxikológiai kísérletek eredményei
támasztották alá. A korlátozás
értelmében két, egyébként
méhekre nem jelölésköteles
(tehát kis kockázatúként besorolt)
növényvédő permetezőszer
együttes, tankkeverékben történő
kijuttatása esetén 2017-től kötelező lesz a méhkímélő technológia
alkalmazása. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a méhek által
látogatott virágzó növényeken az
acetamiprid hatóanyagot tartalmazó rovarölő készítményeket –
Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,
Gazelle 20 SP, Spilan 20 SG, Gazelle 20 SG, Rafting SG – csak méhkímélő technológia alkalmazása
mellett lehet a tebukonazol hatóanyagot tartalmazó bármely
gombaölő szerrel (Erasmus,
Fezan, Folicur Solo 25 WG, Gizmo
600 FS, Matiz, Mystic 250 EC, Orius
6 FS, Orius 20 EW, Raxil 060 FS,
Riza 250 EW, Spekfree, Tebu,
Tebucor, Tebusha 25 EW, Toledo,
Flint Max, Green Star, Nativo 300

SC) párosítani. A méhkímélő technológia – vagyis csillagászati napnyugtát megelőzően egy órával
megkezdett és 23 óra előtt befejezett permetezés – akkor is követendő, ha a permetezett kultúra
ugyan nem virágzik, de mézharmattal borított, illetve a területen
virágzó gyomok vannak jelen. Az
említett korlátozást a méhészeti
ágazat olyan növényvédő szerekkel kapcsolatosan indítványozta,
amelyek együttes alkalmazása a
méhekre káros hatással lehet. A
gazdálkodóknak figyelniük kell
arra is, hogy az elmúlt időszakban
több készítmény engedélyokirata
éppen a méhveszélyességi besorolás szempontjából módosult.
Ilyen a dimetoát, klórpirifosz és az
indoxakarb is.
A földművelésügyi miniszter
rendelete szerint a méhekre kifejezetten veszélyes szerrel virágzás
kezdetétől a végéig semmiféle
kultúrát nem szabad kezelni. Ez a
tiltás akkor is érvényes, ha a permetezett tábla virágzó gyomokkal
szennyezett, ha nem virágzik, de a
szegélyén a méhek számára att
raktív növények találhatók, illetve
ha a táblán elvetett növényekről a
méhek mézharmatot vagy ivóvizet gyűjtenek be. A borsó levele
például remek vízforrás, virágja
nektárforrás is lehet a méheknek.
Az ivóvízzel begyűjtött növényvédő szerek hatóanyagai befolyásolhatják a családok életét és akár a
hordás mértékét is. A kukorica –
különösen a csemegekukorica –

virágpora gyakorta jelent táplálékot a méhek számára, így ezt a
kukoricabogár és a különböző
molykártevők elleni védekezéskor
is figyelembe kell venni.
Bár ma már a kereskedelmi
kínálatban is vannak olyan permetező gépek, amelyek alkalmazása mellett minimálisnak érezhető az elsodródás veszélye, ugyanakkor ezek használata mellett is
be kell tartani a fent említett jogszabály előírásait.
Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület 2007-ben indított monitoring vizsgálatot, ennek keretében igyekeznek segítséget nyújtani a növényvédelmi káreseményekben érintett méhészetek
tulajdonosainak. Az OMME szerint
a növénytermesztőknek és a
méhészeti tevékenységgel foglal-

kozó gazdáknak is közös a célja
minél nagy termést elérni. Ennek
alapfeltétele az egészséges, gyomoktól és kártevőktől mentesített, a beporzók által akadálytalanul látogatott növényállomány.
Természetesen a méhészek tudomásul veszik, hogy ennek az állapotnak az elérése nem lehetséges
növényvédelmi beavatkozások
nélkül, ugyanakkor arra kérik gazdákat, hogy az előbb említett
sikert ne a méhállományok kárára
próbálják elérni. Egy méhészet
fenntartása alapvetően a méhész
feladata, ugyanakkor a termelési
időszakban bekövetkezett
növényvédelmi károkból fakadó
veszteségeikért a helytelenül
elvégzett permetezést végző
gazda a felelős.
n K. CS.
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Kettős arcú élelmiszeripar

jövedelemmegtakarítás, ám ennek
csak nagyon kevés hányadát fordítják élelmiszer-vásárlásra, így a belföldi kereslet nem tudott megerősödni
tavaly. A külpiacokon pedig a slágertermékek hódítanak, mint például a
kolbász, a szalámi, a kakaó- és más
élelmiszer-készítmények, az ásványvíz, a bor és a hobbiállateledel-gyártás. A klasszikus termékek (hús, tej,
zöldség-gyümölcs) helyzete kevésbé
javult.

A NAK elkötelezett az áfamérséklésben
A konferencia szünetében sajtótájékoztatót tartott Győrffy Balázs, a
NAK elnöke és Éder Tamás, a kamara élelmiszeriparért felelős országos
alelnöke az aktuális ágazati és agrártémákról. Győrffy Balázs elmondta, a kamara régóta annak híve, hogy az áfa – egyes termékpályákon –
5 százalékra való csökkentése lépésben, az állami költségvetés teherbíró képességeinek alakulásának megfelelően történjen. Az érdemi,
legalább 18 százalékpontos áfacsökkentés gazdaságfehérítő hatására
nagyon jó példa szerinte a sertés termékpályán életbe lépett csökkentés. Ahogy fogalmazott, ez az eset afféle „állatorvosi ló” volt – ahogy
fokozatosan valamennyi részre kiterjesztették a mérséklést, „varázs
ütésre tisztult a piac is”. Éder Tamás meg is jegyezte, hogy a hirtelen
jött gazdaságfehéredés azt is jelzi, hogy a piac harmada áfát csalt vagy
titkolt el. A NAK elnöke annyit tett hozzá, hogy hasonló esetben
hasonló tisztulás akár a zöldség és gyümölcs termékpályánál is előfordulhat. Hozzátette, a kamara lobbizik azért, hogy valamennyi élelmiszer esetében 5 százalékos áfa lépjen életbe, aminek 150 milliárd forint
lenne a költségvetési igénye. 
n R. F.

A szakember jelezte, az AKI maga
is végzett felméréseket az élelmiszeripari vállalkozások körében, és a
válaszadók arról számoltak be,
hogy előzetes értékelésük szerint
nőtt a 2016-os árbevételük és az
adózás előtti eredményük is.
Az említett belföldi értékesítés
gyengeségét erősítette meg Csillag-Vela Rita, a GfK piackutató ügyfélkapcsolati igazgatója. Mint
mondta, az európai vásárlóerőindex alapján Magyarország 40,6-es
mutatójával az uniós államok rangsorának utolsó harmadában található. Ez konkrétabban annyit jelent,
hogy a magyar lakosság naponta
átlag 6–7 eurót (kb. 2000 forintot)
költ élelmiszerre. Ezzel együtt a Gfk
adatai szerint a napi fogyasztási cikkek vásárlása közel 5 százalékkal
emelkedett tavaly 2015-höz képest
– Csillag-Vela Rita szerint ez több
vásárlási alkalmat és nagyobb tételű
vásárlást takar.
Ha már bevásárlás, az sem mindegy, hogy milyen minőségű termékeket kínálnak a boltok. A téma
szakértője, Friedrich László, a Szent
István Egyetem docense viszont
úgy vélte, szükség van az erős, de
észszerű élelmiszerkönyvi szabályozásra, amelyhez nélkülözhetet-
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Hazánk időjárása – főként csapadék elosz
lását figyelembe véve – egyre kiszámíthatat
lanabb, ezért a tavaszi vetésű növényeink
kelése és gyomosodása is gyakran hete
rogén. Ezek a tényezők arra ösztönzik a ter
melőket, hogy még nagyobb figyelmet
fordítsanak a gyomirtó szer kiválasztására.
Olyan terméket kell keresni, amely biztosítja
a kukorica tartós gyommentességét, ezáltal
megakadályozza a gyomok víz és tápanyag
pazarlását, ugyanakkor kedvező árának
köszönhetően a költségtakarékosságot is
segíti.

Egész napos élelmiszeripari konferenciát
rendezett a NAK április 10-én, amelyen
többek között szó volt
az ágazat tavalyi teljesítményéről, a
vásárlóerőről és az
élelmiszerkönyvi előírásokról is.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagy sikerű tavaly őszi élelmiszeripari konferenciasorozata folytatásaként hasonló eseményt szervezett
Élelmiszeripari Körkép 2017 címmel
április 10-én. A plenáris részben Kürthy Gyöngyi, az Agrárgazdasági
Kutató Intézet munkatársa az élelmiszeripar 2016-os teljesítményének
objektív értékelésére vállalkozott.
Mint mondta, a rendelkezésre álló,
nem teljes körű adatok alapján annyi
már érzékelhető, hogy 2015-höz
hasonlóan tavaly is az export húzta
az élelmiszeripart, a belföldi kereslet
kevésbé volt meghatározó. Összességében 1,5 százalékkal növekedett
a teljesítménye az azt megelőző esztendőhöz képest. Szerinte ugyan az
látszik, hogy a lakosoknál több a

Vadásszuk le a gyomokat!
NAKlap | 2017. május

len a szakmai résztvevők közötti
egyeztetés, az ellenőrzés, valamint
a fogyasztók tájékoztatása. Mégpedig azért, mert a szakmai szereplők között gyakori az egy-egy
termékre vonatkozó értelmezési
eltérés. Példaként hozta fel a húskészítményeket, amelyeknél sem a
termelő, sem a fogyasztó nincs
mindig tisztában azzal, hogy egy
terméknek mekkora is a megfelelő
hústartalma. A szakember úgy
vélte, az egységes értelmezés hiányában akadnak, akik „a határokat
feszegetik”, és emiatt muszáj erős
kitételeket megfogalmazni az élelmiszerkönyvben.
A tanácskozás további részében
Velő Zsuzsanna, a Nébih osztályvezetője a tisztességtelen forgalmazói
magatartás ellenőrzésének tapasztalatairól beszélt, Keleti Marcell, a
NAK élelmiszeripari igazgatója
pedig az igazgatóság tevékenységét mutatta be. A plenáris rész után
a párhuzamos szekcióülések zajlottak: a húsfeldolgozás, a malom- és
sütőipar, a tejfeldolgozás, az italgyártás és borászat, illetve az élelmiszer-feldolgozás és -kereskedelem aktualitásait tekintették át a
résztvevők.
n Raffai Ferenc

Az FMC-Agro Hungary Kft.
megoldást kínál a gyomok elleni
küzdelemben, Vizsla Pack nevű
kukorica gyomirtó csomagjával,
amelynek összetevői a Rosan (proszulfuron + dikamba) és Nic-It (nikoszulfuron). A három hatóanyag
kitűnően kiegészíti egymást, ezáltal
tökéletes gyomirtó hatást eredményez a már kikelt gyomok ellen,
nemcsak magról kelők, de az évelő
mezei acat és fenyércirok ellen is. Ez
a kombináció akkor biztosít betakarításig tiszta területet, ha a kezelés
idejére az összes gyom kikelt. Gyakori jelenség, hogy a kukorica vetését
követően hetekig alig esik eső, majd
miután elvégeztük a gyomirtást,
csapadékosra fordul az időjárás és
újra gyomosodik a terület.
Abban az esetben, ha elhúzódó gyomkelésre kell számítani (1.
ábra), a Vizsla Pack Gold (1 db

Vizsla Pack + 10 liter Successor
T) a tökéletes választás, amely már
a 2016-os bevezető évében nagy
sikert aratott a kukoricatermelők
körében. A Successor T hatóanyagai jelentős talajhatással bírnak.
A petoxamid és a terbutilazin is
rendelkezik csírázásgátló hatással.
A kijuttatás után lehulló csapadék
bemossa a talajba, ezáltal többhetes
tartamhatással rendelkezik, amely
megakadályozza a gyomok újrakelését. A Successor T önmagában
1% feletti szervesanyag-tartalmú
területeken felhasználható napraforgó preemergens kezelésére
is. A Successor T több gyomirtó
csomagban is megtalálható más
gyártók kínálatában, azonban 2 l/
ha dózist csak a Vizsla Pack Gold
biztosít, amely hosszú hatástartamot
eredményez (2. ábra). A kombináció
hatékony a legtöbb kukoricában

1. ábra: A Vizsla Pack Gold kezelés után 2 héttel, minden gyom elpusztult,
előtérben a kezeletlen terület (Debrecen, 2015. május)
előforduló gyom ellen. A magról kelő
gyomok (csattanó maszlag, libatopfajok, disznóparéjfajok, keserűfű,
parlagfű, selyemmályva, varjúmák,
napraforgó árvakelés, kakaslábfű,
muharfajok, kölesfajok stb.) mellett
több évelő gyom ellen is kitűnő hatékonysággal rendelkezik (pl.: mezei
acat, apró szulák, fenyércirok stb.).
Meg kell jegyezni, hogy az évelő
gyomok, a napraforgó árvakelés és
a szerbtövis esetében a hatása csak
a már kikelt, kihajtott egyedek ellen
érvényesül. Abban ez esetben, ha a
gyomok már kicsíráztak, de még
nem keltek ki, várjunk a permetezéssel, mert így sem a csírázásgát-

2. ábra: A Vizsla Pack Gold többhetes tartamhatással rendelkezik, előtérben a kezeletlen terület (Debrecen, 2015. június)

ló, sem a levélen keresztüli hatás
nem tud érvényesülni.
A Vizsla Pack Gold-ot a magról
kelő kétszikű gyomok 2–6 leveles,
magról kelő egyszikűek gyökérváltás előtti állapotában kell kijuttatni.
Amennyiben a területen fenyércirok
van, annak 10–20 cm-es fejlettségénél végezzük a kezelést, a kukorica 5
leveles állapotáig.
A Vizsla Pack Gold évelő
gyomoktól mentes területen 6 hektár kukorica kezelésére elegendő,
abban az esetben, ha erős az évelő
gyomfertőzés (pl. mezei acat, fenyércirok) vagy a magról kelő egyszikű
gyomok gyökérváltáson túl vannak,
akkor 5 hektárra használjunk egy
csomagot.
Kedvező hektárköltségének és
igen széles gyomirtó spektrumának
köszönhetően kitűnő megoldás a
kukoricaállományban történő gyomirtásra. Hosszú tartamhatása miatt
nincs gond a terület újragyomosodásával sem.
A Vizsla Pack és Vizsla Pack Gold
csomaghoz a Fortuna hatásfokozót
ingyen kapja a termelő. A fenti készítmények az AKG programokban felhasználhatóak, alkalmazásuk esetén
utóvetemény-korlátozás nincs.
További információk és felhasználói tapasztalat videók a honlapunkon
(www.fmcagro.hu) találhatók.
FMC-Agro Hungary Kft.
(X)
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Élelmiszer-fogyasztási adatok a termékfejlesztés
szolgálatában − Zsiradékok
A hazai statisztikák, felmérések − kiemelt tekintettel a TÉT
Platform Egyesület 2016-ban 1019 fő bevonásával végzett reprezentatív vizsgálatainak eredményeire − segítségével megpróbálunk egy átfogó helyzetképet adni a magyar fogyasztók táplálkozási szokásairól, valamint azok alapján termékfejlesztési javaslatokat megfogalmazni. Sorozatunk első számában a zsiradékfogyasztást vesszük górcső alá.
A zsírok szervezetünk nélkülözhetetlen építőkövei − többek
között energiaforrásként szolgálnak, segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, állandó szinten tartják a testhőmérsékletet,
szükségesek a sejthártya felépítéséhez, egyes hormonok működéséhez, a D-vitamin képződéséhez
−, valamint napi energiabevitelünk jelentős hányadát (15–30 százalékát) fedezik. Azonban
az elfogyasztott zsírok fajtája, mennyisége, aránya
döntően befolyásolja
egészségi állapotunkat.
Ha választani kell a sertészsír vagy a napraforgóolaj között, tíz hazai
emberből csak három
részesíti előnyben az állati
eredetű zsiradékot −
derül ki a TÉT Platform
Egyesület felméréséből.
55 százalék a növényi zsiradékra szavaz, míg 17
százalék nem tudja eldönteni a dilemmát. Ezen
véleménynek köszönhetően a táplálkozással foglalkozó szakértők évtizedes munkája áll győzelemre, hiszen a múlt század közepén még szinte egyeduralkodó
volt az állati zsiradék az étrendünkben. Bár régebben a koleszterinbevitel csökkentése miatt
ajánlották a növényi olajokat és
margarinokat, manapság inkább a
telített és a telítetlen zsírsavak
aránya miatt preferálják azokat a
táplálkozási javaslatok. A telítetlen zsírsavak, amelyek legna-

gyobb mennyiségben a növényi
olajokban találhatók meg, kedvező élettani hatásúak, így például
hozzájárulnak az ideg- vagy az
immunrendszer normális működéséhez is. A növényi zsiradékok
preferenciáját a fogyasztási adatok is tükrözik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2015ben az egy főre jutó hazai zsiradékfogyasztás (17,6 kilogramm)

legjelentősebb részét a növényi
eredetű étolaj/olívaolaj (11 kilo
gramm/fő) és a margarin (3,7
kilogramm/fő) adta, amelyeket
jelentősen lemaradva követnek
csak az állati eredetű zsiradékok
(1,7 kilogramm/fő), valamint a vaj/
vajkrémek (1,1 kilogramm/fő).
A magyarok a zsiradékok közül
leginkább ezeket tudják az egészséges étrend részeként elképzelni,

egy ötfokozatú skálán 3,3-et értek
el (az 5 jelenti a leginkább egészséges élelmiszert). Az állati eredetű zsiradékok közül a vaj alig
lemaradva, 3,2-es értékkel követi
az olajokat, míg a margarinok már
csak 2,6-es értéket kaptak, annak
ellenére, hogy ezek is növényi zsiradékokból, fejlett élelmiszeripari
technológiával, biztonságosan
készülnek.

A sertészsír 2,3-es átlaga alapján az inkább egészségtelen címkét kapja a fogyasztóknál, ám az
átlag érdekes kettősséget rejt. A
sertészsír ugyanis úgynevezett
megosztó élelmiszernek bizonyult, azaz valaki vagy kedveli – és
ez esetben az egészséges étrend
részeként gondol rá –, vagy nem,
és elutasítja, inkább nem is
fogyasztja a vele készült ételeket.

Ha élelmiszert vásárolunk, tízből
egy embernek nagyon fontos
szempont, hogy az alacsony zsírtartalmú legyen, összességében pedig
41 százalékunknak jelent előnyt, ha
valamiben kevesebb zsírt találunk.
Ez azt is jelenti, hogy hajszálnyival
ugyan, de többen figyelnek a zsírtartalomra, szemben a szénhidráttartalommal. A mérsékelt vagy
inkább alacsony zsírtartalmú étrendet pedig a megkérdezettek harmada véli egészségesnek.
Látható, hogy a zsiradékok és
általában az élelmiszerek zsírtartalma fontos szempont a fogyasztók
körében. Ennek ellenére napi zsírbevitelünk még mindig elég jelentős. Az Országos Táplálkozás és
Tápláltsági Állapot Vizsgálat
(OTÁP2014) eredményei
szerint a férfiak napi energiabevitelének 38,4, míg a
nőkének 37,3 százaléka
származik a zsiradékokból,
miközben az egészségesnek tartott ajánlás szerint
ennek 30 százalék alatt
kellene maradnia. A teljes
fogyasztás körülbelül 40
százalékát teszik ki közvetlenül a zsiradékok, a többi
az élelmiszerekben található zsír (főleg hús és húskészítmények, valamint tej és
tejtermékek).
A zsiradékok bevitelének
csökkentése a háztartásokon belül a kevesebb
kenőzsiradék és zsírszegény ételkészítési technikák (párolás, grillezés) alkalmazásával valósítható meg, míg az élelmiszeripar a fogyasztói igényekhez
alkalmazkodó csökkentett zsírtartalmú élelmiszerek palettájának
növelésén keresztül tud érdemben
hozzájárulni a hazai egészségügyi
mutatók javulásához.
Antal Emese, Pilling Róbert
(TÉT Platform)
Dr. Szűcs Viktória (NAK)
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A mezőgazdasági munkavégzés idei szabályai
A nemzetgazdasági tárca tájékoztatta a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a mezőgazdasági munkavégzéssel kapcsolatos
aktuális foglalkoztatási és adózási tudnivalókról, amelyek közül az egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszonyt mutatjuk be.
Az egyszerűsített foglalkoztatás
bevezetésének célja 2009-ben az
volt, hogy a gyakorlatban kirívó
visszaéléseken alapuló alkalmi
munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatást felváltsa és helyébe egy új, egyszerűsített adminisztrációval létesíthető munkaviszony szabályai lépjenek. Az 1997ben létrehozott alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás a gyakorlatban anomáliákhoz vezetett és sok esetben,
tömegesen nem alkalmi jellegű
tevékenység esetén is ezzel váltották ki az általános szabályok
szerinti munkaviszonyt, illetve a
fekete munkavégzés leplezésére
is használták. A jogalkotó célja
tehát egyfelől e visszaélések vis�szaszorítására, másfelől a munkáltatók adminisztrációs terheinek
csökkentésére irányult, a papír
alapú adminisztrációnak a gyorsabb és naprakész ellenőrzést
lehetővé tevő elektronikus bejelentési kötelezettséggel való felváltásával, valamint a formalizált
munkaszerződés alkalmazásával.
A mezőgazdasági sajátosságok
érvényesítése miatt külön kategóriaként szabályozásra került a
növénytermesztési idénymunka
fogalma is. A mezőgazdasági termelés sajátosságai miatt a
növénytermesztési idénymunka
esetére az általánostól eltérő, egyszerűbb és rugalmasabb szabályozás került kialakításra.
Az egyszerűsített foglalkoztatás
modellje a rugalmas foglalkoztatás egyik legális formája. A hatályos egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
(Efotv.) – a foglalkoztatás egyes
formáinak rugalmasabb szabályo-

zása érdekében – számos könnyítést tartalmaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján történő munkavégzéshez képest. Ugyanakkor az
Efotv. célja az átmeneti, idényjellegű és alkalomszerű foglalkoztatás elősegítése, illetve az, hogy a
munka esedékességéhez és a szezonális igényekhez igazítva kerülhessen sor a munkaviszony létesítésére. Az idénymunka és az alkalmi munka kivételes foglalkoztatási formának tekinthetők az Mt.
szabályai szerint megvalósuló
foglalkoztatáshoz képest. Az
Efotv. szabályai ezen célok elérésére megfelelőek, önmagukban
kellő ösztönzést jelentenek
ahhoz, hogy ezen foglalkoztatási
formák a gyakorlatban hatékonyan alkalmazhatóak legyenek.
Az egyszerűsített foglalkoztatás
fajtái a mezőgazdasági és turiszti-

kai idénymunka vagy az alkalmi
munka.
Az egyszerűsített foglalkoztatás
főbb szabályai:
Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony az illetékes elsőfokú
állami adóhatóság felé történő
bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre, amit a foglalkoztatónak az egyszerűsített foglalkoztatott munkavégzésének megkezdése előtt kell teljesítenie. Az egyszerűsített munkaviszony létrejöttéhez a munkaszerződést nem kell
írásba foglalni, de a feleknek lehetőségük van a munkaszerződést a
törvényben meghatározott minta
munkaszerződés felhasználásával
megkötni. Ennek előnye, hogy a
munkáltató nem köteles munkaidő-nyilvántartást vezetni és a
munkabérről a tárgyhót követő hó
10-éig írásos elszámolást adni.
A foglalkoztatást bejelenteni
előzetes regisztrációt követően
ügyfélkapun keresztül a T1042E
nyomtatvány kitöltésével, okostelefonra ingyenesen letölthető
alkalmazás segítségével vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
lehet. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében a közte-

her mértéke 500 forint naponta,
míg alkalmi munka esetén 1000
forint naponta munkavállalónként. A közteher megfizetésével
nem terheli a foglalkoztatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint adóelőleg-levonási kötelezettség. Azonban az
egyszerűsített foglalkoztatással
kapcsolatos bevallási kötelezettség alól nem mentesül, amit – a
közteherfizetési kötelezettséggel
egyező időpontig – szintén a
tárgyhót követő hó 12-ig elektronikusan a 1608 nyomtatványon
kell megtennie. Az egyszerűsített
jogviszony keretében alkalmazott
munkavállaló nem minősül a társadalombiztosítási szempontból
biztosítottnak, ugyanakkor nyug
ellátásra, baleseti egészségügyi
szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.
A nyugellátás számításának alapja
napi 500 forint közteher esetén
(így mezőgazdasági idénymunkánál) 1370 forint/nap, napi 1000
forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.
n NAK
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A Cellspan szendvicspanel
mindenre megoldás

Magyar–ukrán
agrárkamarai
együttműködés
készül
Kisvárda volt a házigazdája a
magyar–ukrán mezőgazdasági
üzleti fórumnak, amelyen a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
is képviseltette magát. A NAK
hivatalos kapcsolatot létesít
hamarosan ukrán partnerszervezetével.
Az április 21-ei üzleti fórum a
magyar és ukrán agrárágazat
képviselőinek szólt, a mezőgazdaság, a borászat és az élelmiszeripar területén. A határokon
átívelő és régiók közötti összefogásban rengeteg lehetőség van,
így a mai tapasztalatcserék is
sikertörténeteket indíthatnak el
a két ország gazdasági együttműködésében – mondta köszöntőjében Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter. Leleszi
Tibor, Kisvárda polgármestere
hozzátette, az üzleti fórum kiváló lehetőséget biztosított arra,
hogy megmutassuk értékeinket
és kellő nyitottsággal nyissunk
az új felé. Olga Trofimceva,
Ukrajna Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztériumának európai integrációs ügyeket felügyelő miniszterhelyettese a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, az
országok közötti együttműködés ,,csírája” a kisvárdai térségben van. Az ukrán mezőgazdasági tárca támogatja az ilyen és
ehhez hasonló rendezvények
megtartását, valamint együttműködik a magyar Földművelésügyi Minisztériummal – közölte a
miniszterhelyettes. Kocsy Béla, a
NAK külkapcsolati igazgatója
bejelentette – Győrffy Balázs
kamarai elnök szavait tolmácsolva –, hogy a NAK a közeljövőben
együttműködései szándéknyilatkozat aláírását tervezi az Ukrán
Mezőgazdasági Konföderációval.

n NAK

Csarnokot
reális
áron
NAKlap | 2017.
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Összefogott
a magyar és
a bosnyák
agrárkamara
Az uniós csatlakozásra készülő
Bosznia-Hercegovina legnagyobb agráripari társaságai is
részt vettek a magyar agrárgazdasági kamara működését
bemutató szarajevói konferencián. Kiemelkedően fontos a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) működésének megismerése az uniós csatlakozási tárgyalások időszakában – közölte a bosnyák kezdeményezésre április
13-án Szarajevóban megrendezett konferencia megnyitóbeszédében Mirsad Jašarspahić.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
bemutatta a köztestület szervezeti felépítését, a magyar kamarai rendszert és a kamarai szolgáltatásokat is. A konferencián
részt vettek Bosznia-Hercegovina legnagyobb agráripari cégeinek vezetői, akik örömmel
fogadták a kamara nyitottságát,
a szervezet által elért eredmé-
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A drága külföldi termékek minőségi alternatívájaként kínál hazai jó minőségű acélszerkezeteket és szendvicspaneleket a Cellspan
Épületelem Gyártó és Forgalmazó Kft. Erőfeszítéseiket a piac is értékelte: 2016-ban bekerültek a kiváló fogyasztói márkákat tömörítő
„klubba”, elnyerték a Superbrands díjat.
nyeket nagyra értékelték és példaértékűnek tartották. A konferencia után együttműködési
megállapodást írtak alá a
Bosznia-Hercegovinai Gazdasági
Kamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelyet a szervezetek elnökei szignáltak. n NAK

Határon túli
kapcsolatépítés
Kolozsváron rendezték a 23.
AGRARIA nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari és állattenyésztési kiállítást és vásárt április 6–9. közt, az eseményen
Magyarország újra nemzeti
standdal vett részt. Az AGRARIA
megnyitóján magyar részről Mile
Lajos főkonzul és Kocsy Béla, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
külkapcsolati igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Román
oldalról beszédet mondott Alexandru Potor, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára; Adrian Pintea, a
Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség vezér-

igazgatója; Cornel Catoi, a
kolozsvári Mezőgazdasági és
Állatorvosi Egyetem rektora,
valamint több helyi gazdaszervezet képviselője. A szervezők idén
is kiemelték, hogy Magyarország
fontos helyet foglal el a kiállítás
történelmében, ugyanis a
magyar cégek a kezdetektől
fogva, minden évben hangsúlyosan vannak jelen a vásáron. A
négynapos rendezvényen
Magyarországról idén 15 kiállító
vett részt, közülük 11-en a
Magyar Nemzeti Kereskedőház
Zrt. szervezésében megvalósult
100 négyzetméteres nemzeti
standon várták az érdeklődőket.

n NAK

Madagaszkári
vendégek
a kamaránál
Madagaszkári delegáció látogatott a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara székhelyére, amelyen többek között szóba került egy együttműködési megállapodás lehetősége is. A delegációt Bary Emmanuel
Rafatrolaza madagaszkári külügyminiszter-helyettes vezette. A NAK
részéről a találkozón részt vett Balla
Iván, a NAK Agrár-környezetgazdálkodási, Vízgazdálkodási és Innovációs Osztályának vezetője és Kocsy
Béla külkapcsolati igazgató. Kocsy
Béla bemutatta a NAK tevékenységét, majd szóba került a felek között
kötendő együttműködési megállapodás aláírásának a lehetősége.
 n NAK

A drága külföldi szendvicspanel
helyett minőségi, hazai alternatívát
kínálni – ezzel a nem titkolt céllal alapította meg Bánházi Barnabás 2004ben a Cellspan Épületelem Gyártó és
Forgalmazó Kft.-t. A társaság létrejötte nem minden előzmény nélküli.
Bánházi Barnabás több mint tíz évet
töltött el a szakmában egy jó nevű,
nemzetközileg is ismert, külföldi tulajdonú és székhelyű cég alkalmazásában. Az itt szerzett tapasztalatok
adták azt a magabiztosságot, szakmai muníciót, amellyel bátran belevágott az önálló vállalkozásba.
Az induláskor főként alvállalkozókkal dolgozó cég mára közel 20
saját, állandó alkalmazottal rendelkezik és néhány megbízható,
kipróbált alvállalkozóval együttműködve igyekszik kielégíteni a megnövekedett vevőigényeket. Ma már
jóval összetettebb a célkitűzésük,
közölte Bánházi Barnabás. A könynyűszerkezetes épületek generálkivitelezésével szeretnék segíteni
a beruházókat céljaik elérésében,
azzal, hogy megbízható partnerként gyorsan – akár 8 hét alatt – és
költséghatékonyan, reális áron építik fel a növekedéshez szükséges
létesítményüket, legyen az raktár,
csarnok, műhely, hűtőház, avagy
sportcélú létesítmény.
A Cellspan Kft. fő tevékenységi
köre a generálkivitelezés, de acélszerkezetek, trapézlemezek gyártásában,
szendvicspanel forgalmazásában,
szállításában is állnak rendelkezésre.
A társaság szolgáltatása magában
foglalja a projektek megtervezését,
az elemek legyártását és a szerelést is.
Mindig az igényeknek megfelelően a
legkorszerűbb és leggazdaságosabb
megoldást kínálják vevőiknek.

Az acélszerkezetes csarnokok ma
már a termelés elengedhetetlen részei bizonyos iparágakban. Ám az
acéllal való munka (például hegesztés, vágás) valódi szakértelmet kíván!
Az ügyvezető igazgató jelezte, a csapatuk évtizedes tapasztalata a garancia munkáik minőségére.
A szendvicspanelek alkalmazása
gyors, olcsó, környezetbarát és rezsikímélő megoldás, ezért terjedhetett
el olyan gyorsan a csarnok- és raktárépítés területén. Cégük kínálatában a külföldi és a belföldi gyártók
termékei mellett a saját gyártású
szendvicspanelek is megtalálhatóak.
A kiváló jellemzőknek köszönhetően mind szélesebb körben terjed el
a szendvicspanelből készült épületek alkalmazása. A legfontosabb
tulajdonságok: kiváló hőszigetelési
képesség, csekély önsúly, pontosan
illeszkedő fugakialakítás, azonnali szerelhetőség, higiénikus felület,
gyors és biztonságos szerelhetőség,
hosszú élettartam. A Cellspan polisztirolhab-töltésű szendvicspaneljei
ÉMI minősítéssel rendelkeznek. A cég
ingyenes burkolattervezéssel áll vevői rendelkezésére.
A könnyűszerkezetes csarnoképítés legsokoldalúbban felhasználható
eleme a trapézlemez, ami egy rendkívül ellenálló, bevonattal ellátott
horganyzott acéllemez. Felhasználási lehetőségei változatosak, megtalálhatjuk egyszerű kerítésként, de
közbenső födémekben végleges teherhordó födémlemezként vagy monolit vasbeton födém bennmaradó
zsaluzataként is. A Cellspan Kft. ennek gyártásában is nagy tapasztalatokra tett szert az elmúlt évtizedben.
Az épület megépítéséhez nem
elég az acélszerkezet és a szendvics-

A Cellspan Kft. mindenre tud megoldást. Legyen szó könnyűszerkezetes csarnokról,…
panel/trapézlemez, az összeszereléshez szükség van kiegészítőkre is.
Ezek gyártásában úgyszintén otthon
vannak, legyen szó a speciális csavaroktól az élhajlított elemeken át a
hatméteres hosszú szegőkig.
A vállalkozás számos könnyűszerkezetes beruházás kivitelezőjeként óriási tapasztalatra tett szert,
a legegyszerűbb nyitott tárolóktól
egészen a hűtőházak építéséig. A
Cellspan Kft. referenciái között raktárak, műhelyek, hűtőházak, ipari épületek (terményszárító, gyártócsarnok,
szerviz, áruház, autómosó) kivitelezése egyaránt megtalálhatóak.
Magyarországon 2004-ben indult
a nemzetközi Superbrands program,
amely mára nemcsak a marketing és
kommunikációs szakma igazodási
pontjává vált, hanem a széles nagyközönség számára is ismert védjegy.

A Cellspan Kft. erőfeszítéseit, piaci
megbízhatóságát jól mutatja, hogy
2016-ban bekerültek a kiváló fogyasztói márkákat tömörítő „klubba”,
elnyerték a Superbrands díjat!
Ha olyan megbízható generálkivitelezőre van szüksége, amelyikkel
csarnoka költséghatékonyan, időveszteség nélkül, gyorsan, viták és
feszültségek nélkül készül el, akkor
az ön számára a Cellspan Kft. a valós
megoldás.
(X)

… netán fedett tárolóról…

… vagy akár zöldség-gyümölcs tárolóról, hűtőcsarnokról.
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Jó árakkal a sikeres szezonért!
Tango® Star

Pulsar® 40 SL

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

6 590 Ft/l*

11 900 Ft/l*

Fendona® 10 EC

Jumbo® Extra OD

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

Mi nem állunk
a hektárköltségcsökkentés
útjába!
Közkívánatra, az
idei évben négy
népszerű BASF
termék árát is
kedvezőbbé tettük,
ezzel is támogatva
a 2017-es növényvédelmi kezelések
sikerét.
Higgyen a szemének,
és az ajánlat
részleteiért már
ma keresse fel
kereskedőjét!

9 999 Ft/l*

55 700 Ft/csomag*

*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az ajánlott bruttó végfelhasználói árak: Tango® Star: 41.847Ft/5l; Fendona® 10 EC: 62.865 Ft/5l;
Pulsar® 40 SL: 75.565 Ft/5l; Jumbo® Extra OD: 70.739 Ft/csomag.
A kereskedők által alkalmazott eladási árak az ajánlott végfelhasználói ártól eltérhetnek, a részletekért forduljon kereskedő partnereinkhez.

