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I. NAK Szántóföldi Napok a precíziós gazdálkodás jegyében •
Egyre népszerűbb a KMS védjegy

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumra vonatkozó szabályozás
világos, alkalmazása azonban az agráriumban, az élelmiszer-gazdaságban az ismert gazdasági körülmények következtében, így a jövedelemszerző képesség, az adók, a járulékok, valamint az egyéb gazdálkodást terhelő költségek miatt nem lesz egyszerű és könnyen megoldható.
Nyilván mindenki azt szeretné – így az agrárium és az élelmiszer-gazdaság munkáltatói oldalon lévő szereplői is –, hogy a környezetükben élők mind nagyobb, akár
vállalkozásból, bérből, megbízásból származó jövedelemmel rendelkezzenek. Ennek
nemcsak „emberbaráti”, hanem valódi gazdasági okai is vannak, hiszen a magasabb
jövedelemmel rendelkező állampolgárok jobb anyagi feltételekkel jelenhetnek meg
vásárlóként, ami az agráriumnak és az élelmiszer-gazdaságnak is kedvez.
Úgy látszik, hogy a kis- és közepes (kkv) vállalkozásoknál nagyobb gazdaságok
képesek lesznek a magasabb minimálbér és garantált bérminimum teljesítésére, az
azonban bizonyos, hogy szervezési, technológiai, fejlesztési és létszám-gazdálkodási
megoldásokhoz fognak nyúlni. A kkv-knál nehezebb a helyzet, mert ezeknek a társaságoknak nincs olyan tőke-előállítási képességük, amely gazdaságukban az alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére lenne alkalmas. Az agráriumban éppen
ezért van különös jelentősége a területalapú támogatásoknak, mert ezek teszik lehetővé a gazdaságok működését, biztosítják a működéshez szükséges alapokat.
Általánosságban elmondható, hogy az agráriumban is munkaerőhiány van. A
gazdálkodást érintő bármilyen teher értelemszerűen a gazdaságos működést, a foglalkoztatás bővítését elnehezíti. Ma még nincs olyan adó- vagy nemzeti támogatási
rendszer (pl. a közfoglalkoztatottak agráriumban történő alkalmazása, alkalmazásuk
állami támogatása), amely különösen a kkv-k esetében az alkalmazotti létszám növelését, bővítését szolgálná. Ilyen jellegű szabályozás a kkv-k működését nagyban segítené, s megakadályozhatná a kisméretű gazdaságok ellehetetlenülését.
Itt beszélni kell arról az ágazatra jellemző körülményről, hogy a mezőgazdaság
idényjellegű foglalkoztatást igényel. Ez más gondolkodást kíván, szemben az ipari vállalkozásokéval, ahol folyamatos tevékenység folyik. Az is fontos befolyásoló körülmény, hogy a termelvényeknek milyen piacra jutási, értékesítési feltételei vannak. Sajnos kereskedői oldalról nézve az az érdek jelenik meg, hogy a termelő minél olcsóbban
értékesítse terményét, termékét. Ezen a területen is erős a gazdálkodói kiszolgáltatottság. A munkabérekre, a garantált bérminimumra vonatkozó intézkedések nemzetgazdasági szempontból kétségtelenül szükségesek és hasznosak. Alkalmazásuk
azonban, különösen az agráriumban, kényszerűen fölvetik az összefogás igényét, legfőképp a kisebb vállalkozások területén, ahol olyan integrációk vagy integrációs rendszer kialakítása látszik szükségesnek, amely lehetővé teszi az érintett gazdaságok
bővítését, feldolgozóipari és kereskedelmi feltételeik javítását, és biztosítja a termelői
bevételek növelését.
Dr. Balogh Zoltán
Komárom-Esztergom megyei elnök,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Tanácsadók
a megfelelő minőségű
pályázatokhoz
A Vidékfejlesztési Programban
(VP) folyamatosan megjelenő
pályázati kiírásokkal kapcsolatban segíti tagjait a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
által létrehozott Pályázati
Tanácsadói Hálózat. A tanács
adókat csak olyan pályázati kiírások kapcsán ajánljuk az érdeklődők számára, amelyekkel kapcsolatban elvégezték a NAK által
szervezett specifikus képzést.
Folyamatosan jelennek meg a
Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásai, s várhatóan márciusban újabb célprogramok
kerülnek meghirdetésre. A NAK
segíti tagjait a megfelelő minőségű pályázatok elkészítésében
és megvalósításában azzal,
hogy létrehozta a Pályázati
Tanácsadói Hálózatot. A hálózatba regisztrált és minősített
tanácsadók segítenek a megfelelő pályázat kiválasztásában, az
azon való részvétel eldöntésében, elkészítik a pályázatot és
segítenek a megvalósításban is.
Amennyiben pályázatot szeretne benyújtani vagy a megnyert
pályázatának megvalósításához
van szüksége szakemberre,
látogasson el a kamara www.

nak.hu címen elérhető portáljára és lépjen be a „Pályázati
Tanácsadói Hálózat” oldalra. Ezt
követően néhány adat megadásával tud pályázatírót választani
magának. A megadott adatok
alapján a térségben aktív és a
kívánt szakterületen jártas
pályázatírót tudjunk ajánlani.
Továbbá a pályázatírók minősítését a tagok véleménye alapján
is végezzük, ezért szükségünk
van az érdeklődő elérhetőségére is.
A NAK több mint 200 pályá
zatíróval áll kapcsolatban, az
ország teljes területén van aktív
pályázatíró, akik a Vidékfejlesztési Program (VP) minden pályázati jogcímében tudnak segítséget nyújtani. Most különösen
fontos, hogy a kamarai tagok
megfelelő pályázatírói háttérrel
rendelkezzenek, hiszen a VP
számos kiírása már pályázható,
néhány kiírás meghirdetésre
került és hamarosan pályázható
lesz, illetve márciusban meghirdetésre kerül több új jogcím is.
További információkért keresse
a Pályázati Tanácsadó Hálózat
szakértőit!
n NAK

Megnyílt a Dunántúl első
szolgáltatóközpontja
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Fontos határidő előtt
az őstermelők
Az őstermelők 2017. március 20-ig
érvényesíthetik igazolványukat annak
érdekében, hogy jogviszonyuk folyamatos és e minőségükben folytatott
értékesítési tevékenységük idén is jogszerű legyen.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara február
22-én megnyitotta a Dunántúlon első – az
országban második – szolgáltatóközpontját, Sárváron.
A szolgáltatóközpontban a
hagyományos falugazdászi szolgáltatásokon túl – külső partnerek
bevonásával – tanácsadással is
segíti a kamara a tagok munkáját.
A tapasztalatok kiértékelése után
a közeljövőben országszerte több
hasonló központ létrehozását tervezi a NAK. A szolgáltatóhálózat
projekt célja, hogy a köztestület
jobban megismerje a tagok igényeit, és azokra hatékony megoldásokat kínáljon. Emellett a kamara a szolgáltatóhálózat projekt
keretében szolgáltatóközpontokat létesít, amelyek közül az első
2016. december 15-én nyílt meg
Hajdúböszörményben, a második
2017. február 22-én Sárváron.
A NAK Szolgáltató Központban
a kamara a falugazdász körzetközponttal, ügyfélfogadással egy
fedél alatt biztosít a gazdálkodók,
élelmiszeripari szereplők számára
szakmai tájékoztatást, tanácsadást több témában is. A sárvári
szolgáltatóközpontban indulástól
többek között a BASF Hungária

Kft., a Bayer Hungária Kft., a Genezis Kft., a Karyon Kft., a KITE Zrt., a
KWS Magyarország Kft., a K&H
Bank, a LIMAGRAIN Central
Europe SE, a Medosz Kft., az OTP
Bank Nyrt., a Pioneer Kft., az RWA
Magyarország Kft, a Saaten-Union
Hungaria Agrár Kereskedelmi Kft.,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt., a
Tymac Agro Hungária Kft., a
Vaderstad Kft., illetve a Yara Hungária Kft. ingyenes szakmai tájékoztatási, tanácsadási szolgáltatással állnak az érdeklődők rendelkezésére, továbbá lehetőség
lesz jogi, földhivatali, pályázati,
agrárbiztosításokkal kapcsolatos
tanácsadás igénybevételére is. A
szolgáltatók képviselői a szolgáltatóközpontban meghatározott
rendszerességgel nyújtanak hiteles szakmai tájékoztatást, ami a
kamarai tagok számára ingyenes.
A kísérleti időszak tapasztalatai
függvényében – Hajdúböszörményt és Sárvárt követően – a
NAK az ország más térségeiben is
kialakít szolgáltatóközpontokat.

Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk mellett még
nem rendelkeznek a 2017. adóévre
vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében –
2017. március
20-ig kérelmezhetik. A március
20-ig történő
érvényesítéssel az
igazolvány érvényessége 2017.
január 1. napjára
visszamenőleges,
ezáltal biztosítható az őstermelői
jogviszony folyamatossága.
Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az
őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. Amennyiben ez

nem oldható meg, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti
jogosultságát közokiratban foglalt
meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a

kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magán
okiratba foglalt meghatalmazással
kell igazolni. A személyazonosság

megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint az
érvényesítendő őstermelői igazolványnak is rendelkezésre kell állnia
az ügyintézés során. Az őstermelői
igazolvány érvényesítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra
is díjmentesen végzi. A várható torlódások elkerülése érdekében a
kamara azt kéri az érintettektől,
hogy minél hamarabb keressék
meg a bejelentett lakóhelyük vagy
a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt
az ügyintézés céljából. Az ügyfélszolgálati irodák
és falugazdászok
elérhetőségei
megtalálhatók a
NAK portálján, a
www.nak.hu
címen. A kamara
azt kéri, hogy
azok, akiknek
nem jogvesztő
hatású a jelzett
határidő, vagy
nem terveznek
idén értékesítést, a március 20-ai
határidő lejártát követően intézzék
őstermelői igazolványukkal kapcsolatos ügyeiket.

Milliárdos károk a hamisítványok miatt
A hamisított növényvédő szerek forgalmazásából származó
közvetlen bevételkiesés nagysága 1,3 milliárd euróra becsülhető, ami az ágazat forgalmának
14 százalékát jelenti – derül ki az
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatalának (EUIPO) legfrissebb
jelentéséből. Amennyiben a
beszállítókra gyakorolt közvetett hatásokat is figyelembe
vesszük, akkor a forgalmat érin-

tő veszteség éves szinten már
2,8 milliárd euróra tehető a
2009-től 2014-ig tartó időszakban. A jelentés szerint az elmaradt forgalmon felül közvetlenül
az iparágban 2600-zal, míg az
egyéb kapcsolódó ágazatokat is
figyelembe véve összesen 11
ezerrel kevesebb munkahely állt
rendelkezésre a hamisítás miatt.
Jelenleg a szektor több mint
600, legálisan működő cégét

veszélyezteti a hamisítás, amelyek kétharmadát, továbbá a
forgalom 38 százalékát a kis- és
középvállalkozások adják.
Magyarországon a hamis
növényvédő szerek évi 7 milliárd forint kiesést okoznak, ami a
teljes forgalom csaknem 17 százalékát és az unióban regisztrált
hamis szerek 1,7 százalékát
jelenti.

n R.F.

Gabonaszektorban
is jöhet az
áfacsökkentés
A gabonafélékre és olajos
magvak áfakulcsának öt százalékra csökkentését kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara 2019 elejéről, miután az
adott évben megszűnik a fordított adózási lehetőség. A kamara szerint amennyiben a lejárati
időt követően visszaáll a korábbi
adózási rendszer, nagy az esélye
a feketegazdaság újbóli megjelenésének. Felmerülhet az érintett termékek esetében a 18 százalékos áfakulcs alkalmazásának
lehetősége is, ez érdemben
nem csökkentené a feketegazdaság újbóli térhódításának
kockázatát. 
n NAK

Forrás helyi
piacokra
Mintegy 12,6 milliárd forint
keretösszeggel jelent meg 2017.
február 16-án pályázati felhívás
a helyi piacok infrastrukturális
fejlesztésére, valamint a közétkeztetés javítására. A kiírásra
önkormányzatok, non-profit
szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatják be támogatási kérelmüket. Az érintettek
maximum 50 millió forint támogatást nyerhetnek fedett és
fedetlen elárusítóhelyek, üzlethelyiségek, valamint piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek felújítására, kialakítására.
Emellett a pályázat lehetőséget
biztosít maximum 20 millió
forint összértékig étkeztetéshez
szükséges tálaló-, melegítő-,
főzőkonyha, raktár, hűtőkamra
fejlesztésére, kialakítására, illetve étkezőhelyiség férőhelyének
bővítésére, konyhai gépek,
berendezések és eszközök
beszerzése. A kérelmek a www.
mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon nyújthatók be április 28.
és 30-a között. 
n NAK

6

2017. március | NAKlap

7

NAKlap | 2017. március

Megérett a KAP az egyszerűsítésre
Az Európai Bizottság február elejétől 12 héten keresztül egy
online kérdőíves felületen várja a gazdálkodók, az érdekvédelmi
és szakmai szervezetek, valamint más intézmények véleményét
a jelenlegi Közös Agrárpolitikáról (KAP). A válaszok alapján a
Bizottság várhatóan ősszel alakítja ki a 2020 utáni új KAP-ot
szabályozó alapelveket. A NAKlap körképéből kiderül, hogy a
köztestület megyei elnökei szerint is megérett a jelenlegi rendszer a változtatásra. Egyöntetű elvárás a rendszer egyszerűsítése
a források mértékének fenntartása mellett.
Az Európai Bizottság február
elejétől 12 héten keresztül egy
online kérdőíves felületen várja a
gazdálkodók, az érdekvédelmi és
szakmai szervezetek, valamint
más intézmények véleményét a
jelenlegi Közös Agrárpolitikáról. A
válaszok alapján a Bizottság várhatóan ősszel alakítja ki a 2020
utáni új KAP-ot szabályozó alapelveket. A kérdőív a KAP szinte minden részletére kiterjed, így egy
aránt megtalálhatóak benne a
jelenlegi rendszer problémáit, a
KAP által teremtett hozzáadott
értékeket, a jövő agrárpolitikája
által kezelendő kihívásokat, valamint a KAP által elérni kívánt célokat érintő felvetések. A nyilvános
konzultáció során összesen 34
kiegészítendő és eldöntendő kérdésen keresztül fogadják az újabb
reformhoz szükséges javaslatokat.
Az eredményeket várhatóan 2017

második felében mutatja be az
Európai Bizottság úgynevezett
„fehér papírként”, és a benne foglaltak mentén alkotják majd meg
az új KAP-rendeleteket a következő években. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak javasolja
a folyamatban való aktív szerepvállalást, hiszen így már az alapoktól lehetőség nyílik a jövő
agrárpolitikájának alakítására,
illetve megváltoztatására.

Szükség van
a változtatásokra
A Közös Agrárpolitika a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei
elnökei szerint is megérett a változtatásra. „A KAP jelenlegi rendszerének elvei sok esetben találkoztak az agrárgazdasági szereplők igényeivel, az alapelveket
akceptálták. A részletszabályok-

ban azonban olyan feltételek és
szabályok is megfogalmazásra
kerültek esetenként, amelyek
komoly nehézségeket okoznak,
amikor a gyakorlati életben azokat be kell tartani. A korrekciók
orvosolhatják a problémákat –
például a zöldítés esetében –, de
az a pluszráfordítás, amit a szabályok lekövetése jelent, sok fejtörést okoz a gazdáknak, sok utánajárással jár és a tényleges gazdálkodási munkáktól veszi el az
időt. A gazdálkodók nemcsak az
időjárásnak vannak kitéve, hanem
a bürokrácia útvesztőiben is el
kell igazodniuk” – véli dr. Péter
Mihály Pest megyei elnök.
A köztestület Bács-Kiskun
megyei vezetője, Domján Gergely
szerint a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban komoly probléma,
hogy szabályrendszerét tekintve
az egyetemesség elvét követi.

Nem veszi figyelembe a regionális
különbségeket, adottságokat,
amelyek gyakran más megoldási,
szabályozási módokat követelnének. Problémás továbbá, hogy a
jelenlegi támogatási szint mellett
az input anyagok megemelkedett
árai fék és kontroll nélkül lenyelik,
elfogyasztják a kapott támogatást. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkkor nagyjából
8000 forint volt hektáronként a
kifizetés – ma ennek közel a
kilencszerese –, de a megemelkedett támogatás ellenére sajnos
ma ott tartunk, hogy efféle szubvenció nélkül veszteséges a termelés. Az állattenyésztés és a kertészet uniós támogatásból való
részesedése ugyan nőtt az elmúlt
években, mégis továbbra is a
szántóföldek javára billen a mérleg – húzza alá a szakember.
Az előbbiekhez Kispál Ferenc
Csongrád megyei elnök hozzátette, hogy a jelenlegi rendszernek legnagyobb problémája,
hogy „túlpreferálja” a növénytermesztési ágazatokat az állattenyésztésiek rovására. Ezzel
rákényszeríti a gazdálkodókat az
irracionális döntésekre, tevékenységeik keresztfinanszírozására. Ugyancsak vitatható, hogy
az új költségvetési ciklusban a
közös finanszírozású KAP-ban
sok technikai elem nemzeti döntési hatáskörbe tartozik, ami
jelentős különbségekhez vezet a
tagállamok között. A vidékfejlesztési programok esetében így
például nincs garancia arra,
hogy a forrásokat hatékonyan
költik el a tagállamok, de figyelembe véve, hogy eltérőek az
egyes régiók természeti, gazdasági és társadalmi adottságai,
indokolt megtartani, hogy némileg eltérő legyen a támogatáspolitika és hogy bizonyos kérdésekről tagállami hatáskörben
születhessen döntés. A zöldítés

Dr. Péter Mihály több fronton is
egyszerűsítést javasol az új, még
formálódó rendszerhez: mindenképpen egyszerűsítésre kell törekedni a feltételrendszerek terén,
a jelentési kötelezettségeket ra
cionalizálni, egyszerűsíteni kell,

vát, valamint meg kell őrizni a fiatal gazdák támogatását is a generációváltás érdekében.
„A területalapú kifizetések
megtartása mindannyiunk érdeke, ezért nem szabad megengednünk, hogy a túlszabályozottság
okán veszélybe kerüljön azok
lehívása, például a zöldítés esetében” – véli Domján Gergely.
Továbbá figyelmet kell fordítani a
vidéki területek elnéptelenedésének visszafordítására, amelyet a
vidéki infrastruktúra kiépítésének, valamint a mezőgazdasági
üzemek létrehozásának támogatásával érhetnénk el a legnagyobb sikerrel. Az állattenyésztés
és a kertészet számára pedig

bürokráciacsökkentést kell végrehajtani annak érdekében, hogy a
KAP sikeres és társadalmilag elfogadott legyen. A KAP eddig is
részben a vidéki életminőség
javítását szolgálta és erre a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni. Véleménye szerint úgy lehet
leginkább az urbanizációs folyamatok elébe menni, hogy a fiataloknak meg kell mutatni a a vidéki életformában rejlő perspektí-

továbbra is kiemelt figyelmet kell
fordítani, mivel kellő támogatottság nélkül ezek a nehéz helyzetben lévő ágazatok nem élik túl a
versenyt.
Kispál Ferenc meglátása szerint
a legfontosabb igény talán az,
hogy ne csökkenjen a Közös
Agrárpolitikára fordított uniós forrás. Ez azért is hangsúlyozandó,
mert a Brexittel évente 7, 25 milliárd euró forrás esik ki az unió költ-

céljaival egyet lehet érteni, de
annak gyakorlati megvalósulása
több esetben nem a környezeti
fenntarthatóságot segíti – hangsúlyozta a szakember.

Egyszerűsödjön
a feltételrendszer,
de ne csökkenjen
a forrás!

ségvetéséből. Alapvető magyar
érdek, hogy a jelenlegi támogatási szint fennmaradjon azzal a
kiegészítéssel, hogy az állattenyésztés támogatási lehetőségei
javuljanak a kockázatos ágazatokban. A szakember hangsúlyozza,
hogy aktívnak kell lennie a
magyar agrárdiplomáciának a
nemzeti források kímélése érdekében, mert nagy lehet az uniós
kísértés, hogy az uniós pénzeket
nemzeti költségvetési pénzekkel
váltsák ki. Ez támogatási versenyhez vezethet, amit a szegényebb
országok, mint hazánk is, nem
fognak bírni.

Hosszú távú
célokat szolgáljon
A NAK megyei elnökei egyetértenek abban, hogy az új KAP-nak
hosszú távú célokat kell szolgál-

nia. Dr. Péter Mihály szerint ilyen,
hogy az új rendelkezés a környezeti és fenntarthatósági alapkövetelmények figyelembevételével a
közvetlen támogatásokat tartsa
fenn, világos és egyértelmű szabályrendszerrel. A vidékfejlesztési
támogatásokat érintően a nemzeti sajátosságok kialakításában
pedig az erős tagállami érdekvédelmi szervezeteknek lenne nagy
szerepük, nagyobb lehetőségük a

nemzeti konzultációkra, az igények valós felismerése érdekében.
Domján Gergely szerint az új
KAP-nak a vidék megtartó képességének megőrzését kell szem
előtt tartania, hiszen az elszivárgó
lakosság a városokban további
infrastruktúraszükségletet hordoz
magában. Az iskolák, tömegközlekedés rendszerének kiépítése
hazai többletforrást igényel, az
EU-források okszerű felhasználása
a hazai forrásokat relatíve bővíti. A
vidék életképességének megőrzésébe beletartozik az is, hogy megakadályozzuk az egybefüggő táblák további feldarabolódását.
Ennek érdekében politikai úton is
segíteni kell a földcsere végrehajtását. Életképes gazdálkodást
ugyanis csak nagyobb, összefüggő területen lehet folytatni. A jellemzően apró táblák csak gazdaságtalanul, többletköltséggel és a
környezetre is jelentős teherrel
művelhetők. A KAP átalakítása
mellett ezért a hazai birtokpolitikával is segíteni kell a vidék megtartó képességének megőrzését.
Kispál Ferenc az életképes élelmiszer-termelést és a kiegyensúlyozott térségi fejlődést fogalmazta
meg alapvető célkitűzésként. Az
előbbi esetében kulcsfontosságúnak véli a jövedelemtámogatás
megőrzését és a piaci, valamint
időjárási sokkok okozta jövede
lemingadozás mérséklését. Az
élelmiszeripari szektor versenyképességének javítása az élelmiszerláncon belüli hozzáadott
érték növelésén keresztül valósítható meg. A jövőben természetesen minden szakpolitikán belül
nagyobb figyelem kell hogy övezze a természeti erőforrások és a
klímavédelem fenntartható menedzselését, a környezetvédelmi
technológiák ösztönzését, valamint a klímaváltozás és ahhoz való
alkalmazkodás elősegítését. A
kiegyensúlyozott térségi fejlődés
kapcsán felhívta a figyelmet a
vidéki életképesség és foglalkoztatás támogatására, valamint az
innovációra.
n NAK
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BIRTOKOS

Szaktudással és megfelelő gépesítéssel továbbvihető a hagyomány

MOBIL

Gyógynövények az agráriumban
A gyógynövények hallatán, köszönhetően a
naponta megjelenő, nem mindig hiteles információknak, egy idilli, mesébe illő illatokkal és
virágokkal teli világ jut az eszünkbe. Cikkünk
megpróbál szakmailag hitelesen utánajárni a
gyógynövényágazat kihívásainak.
A magyar gyógynövényeknek
évszázadok óta belföldön és külföldön egyaránt nagy elismertsége van.
Az élelmiszer, gyógyszerkozmetika
és vegyipar egyre több természetes
alapanyagot használ fel termékeiben, s az ágazat a turisztika számára
is kiemelkedő lehetőségeket nyújt. A
gyógynövénygyűjtésben jelenleg
mintegy ötezer – elsősorban
alacsonyan iskolázott társadalmi rétegekből, valamint
az elmaradott régiók munkanélkülivé vált lakosságából származó – ember vesz
részt. Hazánkban 120–130
növényfaj gyűjthető, de
ebből a legfontosabb, mintegy 70–80 faj kerül rendszeres begyűjtésre a természetes élőhelyekről. A feldolgozásra kerülő gyógynövényfajok mintegy 70 százaléka
vadon termő állományok
gyűjtéséből származik.
Magyarországon a vadon
termő gyógynövények gyűjtése hatósági engedély nélkül folytatható. A nemzeti
parkokban történő gyűjtés,
valamint a magán- és állami
területek szabad „bejárhatósága” azonban engedélyhez kötött.
A legnagyobb tömegben gyűjtött
fajok és növényi részek: vadgesztenye, csipkebogyó, cickafarkfű, aranyvesszőfű, csalánlevél, zsurlófű, kamil
lavirág, fehér ürömfű, orbáncfű,
fehérmályva, feketebodza, fagyöngy.
A gyógy-, fűszer- és aromanövények termesztő területe 18 000–
21 000 hektárra tehető és évente
mintegy 50 fajt érint. Jellemző,

hogy a technológiák egy része
magas fokon gépesíthető, míg
mások speciális gépesítést igénylő
nagy kézimunkaigényükkel kifejezetten a családi-háztáji gazdaságok
növényei. Termesztett gyógynövényeink: mustár (fehér+barna), mák,
konyhakömény, koriander, édeskömény, máriatövis, ánizs, kapor,

kamilla, orbáncfű, citromfű, levendulafajok, majoránna, bazsalikom,
borsfű, macskagyökér.
A gyógynövények mindenkori
termesztő területének nagyságát
jelentősen befolyásolja a gabonaés ipari növények területe, illetve
azok jövedelmezősége. 2016-ban
valamennyi jelentősebb gyógynövény termesztési területe emelkedett.

Ma már nem igazán vannak
„bebetonozott” termelő-felvásárló
kapcsolatok. A gyógynövényágazat
szereplőinek olyan éles versenyhelyzetben kell helytállniuk, amelyben a hazai és a külföldi szereplők
ugyanabból a tortából szeretnének
lehetőleg minél nagyobb szeletet
maguknak. Európában a gyógynövények esetében egy koncentrált
felvevőpiacról beszélhetünk, ahol
csaknem mindenki ismer mindenkit. A piacon csak a legjobb minőséggel lehet megjelenni, itt a siker
záloga nem feltétlenül a mennyiség, hanem az egységnyi területre,
súlyra vonatkoztatott hatóanyag.

Ennek hiányában a megtermelt
növény gyakran a komposztban
végezheti. A minőségbiztosításra
egyre szigorúbb előírások vonatkoznak. A tételek mikrobiológiai,
nehézfém-, szermaradvány- és
egyéb tisztasági vizsgálatoknak történő megfelelés nélkül aligha értékesíthetőek. A betakarított gyógynövényt szárítják, válogatják, aprítják, tisztítják, ennek a folyamatnak

az eredménye az elsődlegesen feldolgozott gyógynövény drog. A
gyógynövényipar exportkibocsátásának jelentős része feldolgozott
gyógynövény drog formájában
valósul meg.
Az ágazat felemelkedéséhez alapot adhatnak azoknak a folyamatoknak és intézkedéseknek az eredményei, amelyeket a kamara gyógynövény alosztálya, együttműködve a
szakmai szervezetekkel és a tagokkal,
az elmúlt időszakban elindított. A
gyűjtés adminisztratív terheinek egyszerűsítése a vételi jegy bevezetésével bizonyos gazdasági folyamatok
kifehérítéséhez vezettek, másrészt
bárkit be lehet vonni a gyűjtésbe, nincs szükség vállalkozásra vagy őstermelői igazolványra. A vidékfejlesztési
program, kertészet korszerűsítése, gyógynövényter
mesztés fejlesztése felhívásban 3 milliárd forintos forrást
hirdettek meg. Ez az összeg
elsősorban évelő gyógynövények telepítésére és az
ezzel kapcsolatos, vetés,
ültetés talajelőkészítések
költségeire használható fel,
az egyeztetéseknek köszönhetően mára kibővült a post
harvest tevékenységekhez
szükséges eszközök beszerzésének támogatásával. Az
idei évtől lehetővé vált bizonyos zöldségként szereplő
fűszernövényeknél a termeléshez kötött támogatás
igénylése.
A fenti rövid összeállításból kitűnik, hogy kellő szaktudással és
megfelelő gépesítéssel lehetővé
válik a gyógynövényekben rejlő
értékeink továbbvitele.
Czirbus Zoltán
NAK kertészeti osztály
gyógynövény alosztályvezető
Gyógynövény Szövetség és
Terméktanács elnök

AZ AGRÁRKAPCSOLAT

www.birtokosmobil.hu
Hogyan csökkenthetné mobilszámláját?
Hogyan kaphatna többet a pénzéért?

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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A vadászati ágazat legkritikusabb kérdésévé vált a vadkárok kezelése

Megkezdődött a felkészülés
a vadászati világkiállításra
A következő időszak nagy horderejű lépése, hogy idén március elsejével elindul az
új vadgazdálkodási üzemtervi ciklus,
amely az ökológiai és vadgazdálkodási
szempontok miatt a korábbi 10 év helyett
20 éves időtartamú lesz – hívta fel a
figyelmet Győrffy Balázs a február 9–12.
között megrendezett 24. Fegyver
Horgászat Vadászat Kiállításon (FeHoVa).
Megkezdődtek az előkészületek a 2021-es budapesti vadászati
világkiállításra. A magyar vadászattal kapcsolatos kérdések
egyetlen ívet alkotnak – közölte a
24. Fegyver Horgászat Vadászat
Kiállítás megnyitóbeszédében

Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: az
elmúlt időszakban megtörtént a
fegyvertörvény racionalizálása, a
különböző partnerségi, együttműködési megállapodások, valamint a vadászati törvény és a

vadászkamarai törvény módosítása. Mindezen változások –
tette hozzá – megadják az alapot
ahhoz, hogy 2021-ben, a magyar
vadászat és vadgazdálkodás
egyik csúcspontját jelentő 1971es Vadászati Világkiállítás 50.
évfordulóján ismét hazánk adjon
otthont ennek a nemzetközi rendezvénynek. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter örömét fejezte ki, hogy Szlovákiát
köszönthetik díszvendégként.
Mint mondta, a rendezvény
egész Közép-Európa vadászai,
erdészei és horgászai számára
kitűnő ünnepi alkalom a bemutatkozásra.

Köszöntőjében kiemelte, hogy a
tavalyinál idén tíz százalékkal több,
összesen 310 kiállító jelent meg, 17
országból. Örömmel tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy hazánkban nőtt
a vadhús iránti érdeklődés és a
fogyasztás. Ehhez kapcsolódik,
hogy a lőtt vad meghatározó árbevételi forrás lett a vadgazdálkodási
ágazat szereplőinek. Az elmúlt tíz
évben tíz százalékkal nőtt a vadhús
értékesítéséből keletkező árbevétel. A lőtt vad zöme (80%) külföldre
került értékesítésre. A jövőben ezt
az arányt meg kell megváltoztatni
a hazai vadhúseladás javára. A
miniszter kihangsúlyozta, hogy a
költségvetés tárgyalásakor javasolni fogja, hogy a vadhús áfáját 27
százalékról 5-re csökkentsék. Evvel
a lépéssel növekedni fog a vadhúsfeldolgozás hazánkban, fehéredik
az ágazat, továbbá új munkahelyeket generál. Ugyanez érvényes a
halhús áfájának csökkentésére is.
A február 9. és 12. között megrendezett négynapos rendezvény
kínálatában fegyverbemutatók,
vadászíjász-, solymász- és kisállat-
bemutatók voltak, a 22 állami
erdészet ismertette vadász- és
kirándulóterületeit, s megrendezték a FeHoVa Kupa nemzetközi
szarvasbőgő-bajnokságot is.
Szűcs Lajos, a Magyar Országos
Horgász Szövetség elnöke nagy
örömmel tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az új szabályozás
hatására egyetlen év alatt hetvenezerrel, 400 ezerre növelte tagságát. Felszólalásában örömmel
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nyugtázta a minisztérium terveit
a halhús áfájának tervezett csökkentésével kapcsolatban.
A megnyitó nap délutánján
szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az
Országos Magyar Vadászkamara
(OMVK) és az Országos Magyar
Vadászati Védegylet (OMVV) a
már hagyományosnak tekinthető
Vadgazdálkodás időszerű kérdései című konferenciát. A nagy
érdeklődéssel övezett fórumot
Győrffy Balázs nyitotta meg,
rávilágítva, hogy a vadásztársadalom régi vágya teljesült 2015
novemberében, amikor az
Országgyűlés nagy többséggel
elfogadta az új vadászati törvényt. A NAK elnöke elmondta,
hogy az okok egyértelműek voltak: két évtized alatt jelentősen
változott a vadállomány, a vadászati szokások és földtulajdonosok összetétele, de még az éghajlat is. A NAK aktív szerepet vállalt
a vadászati törvény módosításainak kidolgozásában. Örvendetesnek nevezte, hogy a minisztérium
bevonta szakértőinket a jogszabályalkotásba, és hogy a kamara
javaslatai megjelentek a törvényben. A törvény hatályba lépése
óta (kevés kivételtől eltekintve)
országszerte megtörtént a tulajdonosi gyűlések összehívása és a
tulajdonosi gyűlésen történő szavazás lefolytatása. Az elnök
elmondta, hogy a miniszter már
kinevezte a tájegységi fővadászokat, akik tájegységeiken belül

segítik a vadgazdálkodók munkáját éves vadgazdálkodási tervük
elkészítésében is. Győrffy Balázs
felhívta a figyelmet, hogy a
következő, nagy horderejű lépés,
hogy 2017. március elsejével elindul az új vadgazdálkodási üzemtervi ciklus, amely az ökológiai és
vadgazdálkodási szempontok
miatt a korábbi 10 év helyett 20
éves időtartamú lesz.
Győrffy Balázs szerint az egyik
legkritikusabb pont a vadkárok
kérdése. Mind a vadgazdálkodók,
mind a földhasználók, tulajdonosok érdeke az, hogy a vadkár a
megelőző tevékenységek révén
minimális legyen. Annak bekövetkeztekor a károsult hozzájusson a
kárának ellentételezéséhez. A
keletkezett vadkárok kifizetésének biztosítására 2018-tól minden
vadgazdálkodó vadkáralapot
köteles képezni egy elkülönített
számlán. Az elnök elmondta,
hogy a NAK, a SZIE Vadvilág Megőrzési Intézetével, illetve termelők
bevonásával a vadkár csökkentése céljából életre hív egy agrárinnovációs projektet.
Győrffy szerint a vadászati törvény megalkotásával még messze
nem értünk a munka végére. A
kapcsolódó „zöld törvényeket”, az
erdőtörvényt és természetvédelmi törvényt is módosítani kell. Az
erdőtörvény-módosítás tárcaközi
egyeztetése rövidesen befejeződik, várhatóan még az idén tavas�szal az Országgyűlés elé kerül a
jogszabály.
Bitay Márton Örs állami földekért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy az ország
öt vadgazdálkodási táját 52
tájegységre osztották fel, amelyek
élére tájegységi fővadászokat
neveztek ki. Ezek irányítására az
FM állami földekért felelős államtitkársága alá új főosztályt hoztak
létre Bajdik Péter főosztályvezető
vezetésével.
Az OMVK elnöke örömmel tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy
a kamarai törvény módosítása miatt
jelentős többletforrása keletkezett a
kamarának és ezáltal a magyar

Az ukrán nagykövet asszonyt
fogadta a kamara

A FeHoVa kiállításon, 2017. február 9-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara standján Győrffy
Balázs elnök fogadta Liubov
Nepop ukrán nagykövet
asszonyt. A kétoldalú megbeszélés során áttekintették az
ukrán–magyar együttműködés
kiszélesítésének lehetőségét,
különös tekintettel az agrár- és
élelmiszergazdaság területére,
valamint az agrárkamarák és
szakmai szervezetek közötti
együttműködésre. Mindketten
megerősítették, hogy ezeken a
területeken jelentős potenciál
van az együttműködési lehetőségekben, amely kihasználására
a jövőben közösen keresik a
lehetőségeket. Győrffy Balázs
elnök jelezte, hogy számít nagykövet asszony segítségére a

vadgazdálkodásnak. Jámbor László
szerint ezért idén létrehozzák a
Vadgazdálkodási Alapot, amelyet a
vadgazdálkodás fejlesztésére lehet
fordítani. Az alap felhasználását
pályázati úton fogják szabályozni.
Az OMVK területi szerveihez beérkezett pályázatokat a helyi vadgazdálkodási bizottságok fogják véleményezni, amelyek a megyei elnökségnek továbbítják jóváhagyásra.
Onnan felkerül az Országos Vadgazdálkodási Bizottsághoz, ahol rang-

műtrágya és vetőmagok
export-import szabályozásának
egyszerűsítésében, annak
érdekében, hogy
mindkét országban gazdálkodóink könnyebben juthassanak
ezen termékekhez. A fentiek
alapján megállapodtak abban,
hogy az együttműködés elmélyítésének első lépéseként
szakmailag támogatják a
Magyarországon 2017. április
21-én, Kisvárdán megrendezésre
kerülő ukrán–magyar agrárfórumot, amely megrendezésében
országaink agrárminiszterei állapodtak meg. Emellett kifejezték
szándékukat, hogy együttműködési megállapodást készítenek
elő, amit előreláthatólag májusban ír alá a két ország agrárkamarája.

sorolják a pályázatokat. A végleges
döntést az OMVK országos elnöksége hozza. Komplex fejlesztési mintaprogramokat is terveznek támogatni, ahol a vadgazdálkodó a földtulajdonossal, földhasználóval
közösen készített élőhelyfejlesztési
programmal, ragadozógyérítéssel
segítné az apróvad-gazdálkodás fellendülését.
n Somogyvári Vilmos
erdő- és
vadgazdálkodási szakértő
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Versenyképes vízgazdálkodás és technológiai fejlesztés nélkül véglegesen lemaradhatunk

Sikerrel vette az akadályokat az agrárgazdasági kamara
Eddig sikerrel vette az akadályokat az agrárgazdasági kamara, a jövő legfontosabb kérdése a precíziós gazdálkodás hazai elterjesztése és a vízgazdálkodás megreformálása
lesz – mondta Jakab István, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke,
az Országgyűlés alelnöke.
– Berobbant az agáriumba is
az informatika, fontosnak
tartja a precíziós gazdálkodás
hazai elterjesztését?
– Meggyőződésem, hogy a szükséges tudás, információ és infrastruktúra már rendelkezésre áll. A
Magosz és az agrárgazdasági
kamara arra törekszik, hogy megismertesse a gazdálkodókkal a technológiai robbanás okozta speciális
tudást, ami a precíziós termelés
elterjesztéséhez is szükséges. Ez
azért fontos, mert enélkül például
a fehérjeprogramunk sem lehet
sikeres.

Ahhoz, hogy a tavalyi kiváló szójatermést betakaríthassuk, valóban
a szerencse is kellett, mert jó eloszlásban volt elegendő csapadék.
Ugyanakkor bármennyire is elkötelezett a magyar kormány, az ágazati
szereplők nélkül ezt az ügyet nem
lehet rendezni. Sokat dolgoztunk
azon, hogy miként lehet a vízügyi

legyen lehetőségük. Első lépésben
minimum ötszázezer hektárra kell
emelni az öntözött területek nagyságát, amelyhez gazda-együttműködésre is szükség van. Ha ezt nem
sikerül meglépni, nem leszünk
képesek végrehajtani a fehérjeprogramot és az ipari zöldségtermesztés, illetve a gyümölcstermelés
is lemarad a világpiaci küzdelemben.

– Mi lenne mindennek a
haszna?
– Az agrárgazdaság 2015-ben
mínusz 0,2, 2016-ban pedig 0,6
százalék fölötti mértékben járult

– Jó ideje hangoztatott cél a
GMO-mentesség melletti
fehérje-önellátás…
– És el is indult, korszerű fajtákkal
és komoly termelési tapasztalatokkal rendelkezünk. Tavaly 61 ezer
hektáron és 180 ezer tonnát meghaladó mennyiséget termeltünk
szójából. Készen állunk arra, hogy
elegendő mennyiségű fehérjét
állítsunk elő. Ha már a szocialisták
idején lebontották a cukorgyártási
kapacitásokat, s ezzel leépült a termelés is, annak helyére be lehetne
lépni a nagyobb fehérjetartalmú
növények termesztésével, ilyen
lehet a szója.

– Amely viszont elég nagy
vízigénnyel bír, s mint tudjuk,
a vízgazdálkodás továbbra
sem hazánk erőssége, lesz előrelépés e téren?

– A vízgazdálkodási stratégia, amely a napokban kerül
a kormány elé, megfogalmaz
konkrét határidőket és összegeket?
– Néhány hónapon belül a végleges döntés is megszülethet. Különböző lépések vannak, például a
vidékfejlesztési programban az
öntözővíz hasznosítására vonatkozó
pályázatok szerepelnek, ez ötvenmilliárd forintos nagyságrendet
jelent, de a KEHOP-ban és más jogcímeken, amelyekből ár- és belvízvédelmi rendszerek kialakítására
biztosít az unió forrásokat, 300–500
milliárd forintot is költhetünk e fejlesztésekre. Tehát ár- és belvízvédekezésre uniós forrás áll rendelkezésre, s ahol a belvizet elvezetem, ott
az öntözővizet is be tudom vezetni.
Azt kell átgondolni, hogy a költségvetésnek melyik hoz nagyobb bevételt, ha növeljük harminc százalékkal, vagyis közel nyolcszázmilliárd
forinttal az agrárkibocsátást, vagy a
vízdíjból behajtunk pár száz millió
forintot. Ennek megfelelően javaslatunk az, hogy a vízért legfeljebb
annyit követeljen meg az állam,
amennyit az uniós kötelezettség
minimálisan előír.

– Az említett öntözésfejlesztési forrást eddig alig vették
igénybe a gazdálkodók, mi
ennek az oka?
létesítményeket a gazdák érdekében működtetni, s végül el kellett
fogadnunk, hogy e téren a tulajdonviszonyokat nem tudjuk rendezni.
Vagyis az állami csatorna marad
köztulajdonban, az önkormányzati
marad önkormányzati, s a magántulajdon is természetesen érintetlen
marad. Stratégiai javaslatunk ezért
az, hogy a működtetés közérdekből
legyen állami és a vízhasznosításra,
az azzal való gazdálkodásra a gazdáknak egymással együttműködve

hozzá a GDP-hez. És ez a 0,8 százalékos növekmény lényegében
csak az időjáráson múlott. Az arányokat az előállított mezőgazdasági alapanyagok értékére átszámítva azt láthatjuk, hogy csak a
kukoricánál 150 milliárd forint, a
kalászosok esetében pedig 80 milliárd forint többlet keletkezett. Az
öntözés rendezésével az agrárgazdaság termelési értéktöbblete
elérheti az évi 250–300 milliárd
forintot.

– Nem véltetlen, hogy kevés
pályázatot nyújtottak be. Azért,
mert ahhoz, hogy a gazda egy
öntözésfejlesztési beruházást
megvalósítson, ahhoz a jelenlegi
bürokratikus viszonyok mellett
egy hihetetlen procedúrán kell
átesnie, mire benyújtja pályázatát. Ezt egy kisebb gazdálkodó
kevésbé tudja végigvinni, e téren
elengedhetetlen az egyszerűsítés.

– A belvízgondok már most
kevésbé jelentkeznek, ez már
az elindult átalakítások eredménye?

– A madárinfluenza által
érintett régiókban számíthatnak az érintettek a közvetett
károk enyhítésére?

– Valóban érdemleges változások történtek. A vízügyi létesítmények jelentős részét működőképes állapotba hozták, a közmunkaprogramnak köszönhetően ma már azt lehet mondani, hogy áramlik a víz a csatornákba, az azok végén lévő
átemelő szivattyúk működnek
és ezért van az, hogy például a
tavalyi kimondottan veszélyes
időjárás ellenére legfeljebb
negyvenezer hektárt borított a
belvíz, s az is folyamatosan
csökken. De a 2010 előtti években jellemzően 120–130 ezer
hektár került víz alá, használhatatlanná téve az adott területeket.

– A közvetlen károkat természetesen kifizetik, a közvetettek esetében
még zajlik az egyeztetés. A feldolgozók helyzetét nem sikerült rendezni,

– Az orosz embargó nagyon
negatívan hatott. Nemcsak azért,
mert kiesett a magyar export, amit
Oroszországnak szántunk, és semmivé vált a korábbi nagyon intenzív
piacépítő munka, hanem azért is,
mert a nagyobb termelési színvonalon működő uniós országokból
támogatott termékként jelentek

– Az unió mindinkább a
környezetvédelem felé fordult az agrártámogatások
terén is. Mire számít e téren
2020 utánra?
– A KAP félidős felülvizsgálata
most zajlik, a bizottság kialakított egy kérdőívet, így a saját
véleményünk is ott lehet a döntésekben. De jó hír, hogy az uniós
érdekképviseletek szövetségében
Kis Miklós személyében alelnököt
adunk a Copa-Cogecába. Meggyőződésem, hogy közös agrárpolitikára szükség van, ha elmaradna a mai termelés, a vidék és
környezetünk állapota is súlyos
mértékben károsodna. A 2020
utáni támogatási rendszer esetében egyébként az a legfontosabb,
hogy drasztikusan le kell csökkenteni az adminisztrációt, a különböző folyamatokat, tiszta, világos
szabályokat kell alkotni, amiket
mindenki be tud tartani.

második Orbán-kormány
óta eltelt időszakot az agrárium szempontjából?
– Én még gazdaembert dicsekedni nem hallottam, s ez nekem sem
kenyerem. De a tények önmagukért
beszélnek. Az említett időszakban
az agrárkibocsátásunk több mint
ötven százalékkal nőtt, a kivitelünk
közel ugyanilyen arányban bővült,
ma már meghaladja a nyolcmilliárd
eurót. Mindez jelentős eredmény,
azonban, ha azt vizsgáljuk, hogy
most hol tartunk a lehetőségek
kihasználásában, akkor nagy jóindulattal állíthatom azt, hogy félúton
járunk. Most jutottuk oda, hogy az
uniós források jól hasznosuljanak.
Az előző ciklusban a gazdaságok
fejlesztésére a források alig 16 százaléka, a mostaniban hatvan százaléka jut, miközben a teljes kifizetési
rendszert megreformáltuk, s így
könnyebben tudnak élni ezen lehetőségekkel.

– Az agrárgazdasági kamarának sikerült betöltenie kitűzött szerepét?

pedig ha az alapanyag-ellátás hiányában kénytelenek leállni, az nekik
is felér egy természeti katasztrófával.
Vagyis e téren egyeztetések vannak,
eredményeket még nem látunk.

– Állattartásnál maradva, a
sertésstratégia nem váltotta
be a reményeket.

meg nálunk is e termékek, vagyis
saját piacainkon vertek meg.

– Most, hogy a kínai piacokat az egész unió felfedezte,
javulhat a helyzet?

– A sertésállomány duplázásáról
volt szó, van kedvező elmozdulás,
ám az meg sem közelíti a célokat.

– Az egyik, sok nehézségen
átesett cég, a Pápai Hús talpraállítása után az ázsiai piacokon megfelelő versenytársként fog megjelenni a magyar sertés, ami a teljes
ágazatra kedvezően fog hatni.

– Mi okozta a megbicsaklást?

– Sikeresnek tartja a 2010
óta eltelt időt, vagyis a

– Négy év alatt hatalmas építkezésen, fejlődésen ment át, úgy, hogy
már az első pillanattól kezdve élesben
kellett dolgozni, amit magas színvonalon meg is tettek. A testület eddigi feladatait jól elvégezte, most következhet a finomhangolás, hogy a kamara
tagjai számára olyan, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő lehetőségeket
teremtsen, aminek a vége az, hogy a
különböző piacokon szervezetten
tudjanak megjelenni. A testület abban
is partner, hogy az egyes ágazatokban, így a feldolgozás területén is úgy
valósuljanak meg a fejlesztések, hogy
a gazdálkodók maguk is tulajdonossá
válhassanak. A profit egy része is vis�sza kell kerüljön a gazdákhoz, mert ez
adja hosszú távon a stabilitást.
n Dénes Zoltán
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KSH: Az állattenyésztés helyzetének alakulása 2016-ban

A juh- és vágómarhát tartók számítása jött be leginkább
A mezőgazdaság kibocsátása tavaly 8,5
százalékkal nőtt éves összehasonlításban,
amihez a növénytermesztési termékek
termelése nagyobb, az állattenyésztés
kisebb mértékben járult hozzá
A növénytermesztés tavalyi
kibocsátása közel 13, az állattenyésztésé pedig 3,1 százalékkal
haladta meg az előző évit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
A gabonafélék, az ipari növények,
valamint az élőállatok kiemelkedően teljesítettek.
Az élőállatok kibocsátása 3,9, az
állati termékeké 1,2 százalékkal
bővült, az állattenyésztés teljes
termelése 3,1 százalékkal nőtt. A
baromfi, a sertés, a szarvasmarha,
az állati termékek közül pedig a
tej kibocsátása is nőtt. Utóbbi ár
esése az első fél évben folytatódott, ami az egész termékcsoport
árszínvonalát visszavetette, az év
második felében azonban az árak
emelkedni kezdtek. A mezőgazdasági ágazat – szolgáltatásokkal
és másodlagos tevékenységekkel
együtt számolt – kibocsátásának
értéke folyó alapáron 5,3 százalékkal nőtt, miután az árak 2,9 százalékkal mérséklődtek.

Szarvasmarhaágazat
Az elmúlt évben az állattenyésztési ágazatok közül komoly
nehézségekkel kellett megküzdenie a szarvasmarha-ágazatnak a
kéknyelv betegség és a tejpiaci
válság miatt.
A kéknyelv betegség problémája a vakcinázással megoldódni látszik, hiszen újabb kitörést a hatóságok nem észleltek 2016-ban,
köszönhetően a korábbi hatósági
(ingyenes), majd az év során
önkéntesen végzett vakcinázásoknak. A termelőknek a különböző élőállat-exportpiacok igényének megfelelően többletköltséget és időt jelent a vizsgálatok
díja és az azonos tenyészetben
eltöltendő 60 nap a vizsgálatok
ideje alatt, a kiszállítást megelőzően (pl.: török export). Az önkéntes vakcinázás export esetén így
mégis elkerülhetetlen, utófinan-

szírozással a 148/2007 FVM rendelet alapján támogatott a vakcina is
és a munkadíj is. Legnagyobb
megrendelőnk, Törökország
tavaly 11 000 hízóra adott kiviteli
engedélyt, csak vakcinázva, ez
kihasználásra is került. Tenyészállat vakcina nélkül is szállítható, de
nem jelentős a mértéke. A kéknyelv betegség terjedése megállt
a vakcinázás eredményeképpen, 2
év kitörés nélkül eltelt idő után az
ország újra mentes státuszt kaphat, ez 2018 év elején várható.
Jelentős piacot eredményezett a
Romániában ősszel bevezetett
vemhesüsző-támogatás, amely a
tenyészállat-kivitelt lendítette fel
hazánkban, remélhetőleg a hazai
genetikai bázis szűkülése nélkül.
A szarvasmarha-állományok létszáma a NÉBIH által működtetett
szarvasmarha ENAR adatai alapján
a többi európai uniós tagállamét
meghaladó támogatásoknak és a
kedvező gazdasági környezetnek
köszönhetően dinamikus növekedést mutat, 5 év alatt 120 ezer
darab az emelkedés. Sajnos 2016ban az említett problémák miatt
alig ezerrel, 942 ezer 166-ra növekedett 2015-höz képest a létszám,
ezen belül a tejhasznú állatok

Forrás: KSH

Juh- és
kecskeágazat

száma az éves viszonylatban némileg csökkent, a húshasznú létszám
nőtt az év során. A tejpiacon elkezdődött a konszolidáció, hiszen az
azonnali értékesítések napi árai
(spot) novemberben már 0,33–0,35
eurónál jártak, nyár óta folyamatosan nőttek, az év utolsó hónapjában azonban visszarendeződés
kezdődött. A 4 százalékos decemberi, majd 2 százalékos januári
csökkenés ellenére a 2017. januári
árak 39 százalékkal magasabbak,
mint a 2016. januáriak. Hazánkban
a legtöbb felvásárló az Agrárgazdasági Kutatóintézet által közzétett
nyerstej alapárhoz köti átvételi
árait, amely a nyár elején kialakult
65 forintról januárra megközelítette a 86 forintot, az átlagár pedig
már a 92 forintot. Jó jel, hogy az
átlagár 2016. októberhez képest
novemberre több mint 8 százalékkal nőtt (a 2015. novemberihez
képest 7% az emelkedés). A árnövekedés 2017 januárjában is folytatódott, de a kiviteli árak csökkenése miatt már nem érte el a 4 százalékot. Az elmúlt évek hektikus változásait figyelembe véve minden

szereplő számára fontos lenne egy
kiegyensúlyozott, stabil piac,
amely a tejtermelők számára kiszámítható jövedelmet biztosít, mivel
gazdálkodásuk a csökkenő takarmányköltségek ellenére gazdasági
adottságaik, önköltségük függvényében 90 forint fölötti árnál tud
nyereségessé válni.
A tejtermékek esetében 2015
decemberéhez képest a tejföl és
túró kivételével nőttek az értékesített mennyiségek, az árak
viszont egyes termékek eseté-

ben nőttek, más termékeknél
csökkentek. Markáns növekedést
(6–20%) a különböző folyadéktejek árai mutatnak, amely körben
az év elejétől érvényes áfacsökkentés várhatóan a fogyasztói
árak mérséklődését fogja idén
eredményezni, az UHT és az ESL
termékek kivételével. A nyerstej
árának emelkedését a feldolgozók a tejtermékek átadási áraiban vélhetően érvényesíteni
fogják a kiskereskedelmi láncok
felé.

A juhállomány 2016 őszén 1,235
millió volt, míg a kecskék száma 72
ezernél járt. A juhok száma 34 ezerrel volt magasabb az egy évvel
korábbinál. Az anyajuhok száma
elérte a 969 ezret a Magyar Juh- és
Kecsketenyésző Szövetség adatai
szerint. A kecskeállomány egy év
alatt 2 ezerrel nőtt, az anyakecskék
száma 26 ezret tett ki. Az anyakecskék száma 200 darabbal emelkedett. A juh- és kecskeágazatban
2012 óta folyamatosan nő az állomány. Az ágazat piaci helyét alapvetően a kivitel határozza meg. Az
ágazat termelési értéke 2015-ben a
KSH adatai szerint 15,1 milliárd
forintot tett ki. (A kecskeágazat termelési értéke 2015-ben 1,5 milliárd
forint volt.) A vágójuhtermelés
négyötödét külföldön, elsősorban
Olaszországban, kisebb részben
Romániában, Horvátországban,
Franciaországban, Szlovákiában és
Németországban értékesítik. Az
árak szezonálisan változnak. Az
elmúlt két évben ezt a szakértők
elfogadhatónak ítélték. A termelői
ár 2016 tavaszán kilogrammonként
1000 forint körül alakult. Az ágazat
2015-ös kibocsátása – az utolsó
lezárt gazdasági évben – elérte a
20,8 milliárd forintot; a magyar
mezőgazdaság kibocsátásának 0,8
százalékát adta, míg a 857 milliárd
forintos állattenyésztés kibocsátásának 2,4 százalékát.

Baromfiágazat

Forrás: AKI, KSH

A baromfiágazat helyzetét alapvetően befolyásolták a madárinfluenzával kapcsolatos gondok, amelyek megoldásában a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara aktív közreműködése mellett a gazdák kártalanításán kívül a vertikum többi sze-

replőjét is segítő tervek kidolgozása
van folyamatban, hiszen az állományok gazdasági értékén túl a kieső
termelői és feldolgozói kapacitások
is komoly hátrányt okoznak. Az
Európai Unióban egyedülálló
módon 100 százalékban kártalanítják azokat a termelőket, akiknek
szárnyasait hazánkban a járvány
miatt el kellett pusztítani, ez kiegészül a vízi szárnyast tenyésztők számára rövidesen elérhető, 1,5 milliárd forintos keretösszegű de minimis jövedelempótló támogatással.
Emellett folyamatos az egyeztetés
az EU illetékes szerveivel arról, hogy
milyen további támogatás nyújtható az állattartóknak és a feldolgozóknak a közvetett károk részbeni
kompenzációjára. Erről azonban – a
hosszas európai uniós döntéshozatali eljárás miatt – csak hónapok
múlva születhet döntés. A tyúkok
száma 2016. év végén 32 millió volt,
436 ezerrel kevesebb az egy évvel
korábbinál. A tojóállomány 11,4 millióra tehető, egy év alatt 971 ezerrel
csökkent. A baromfiágazat esetében a húsértékesítés és az ár is
emelkedett, a tojás mennyisége
több mint 10 százalékos, értékesítési ára 7 százalékos növekedést
mutat, ezek a számok a hatékonyság és a termelési mutatók örvendetes javulását bizonyítják.

Sertéságazat
A sertéságazatban a vágósertések száma év végén alacsonyabb
volt az előző évinél, ugyanakkor az
év közbeni vágások száma emelkedést mutat, mintegy 5–6 százalékos
mértékben. Az anyakocalétszám
stagnálni látszik, de a kötelező
egyedi jelölés és a jelentős támogatás eredményeképpen a piac tisztulására mindenképpen számítani
lehet. A Magyar Sertéstenyésztők és
Sertéstartók Szövetségének
(MSTSZ) adatai szerint 2016. december végéig 200 ezer feletti tenyészkocát jelöltek meg egyedi azonosítóval, ami az idei évben már az állatjóléti támogatások alapvető feltétele, hiánya esetén az MSTSZ nem igazolja le a jogosultságot. 
n Nak
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Európai mértékű volt
a madárinfluenza-járvány
Az Európai Unió Mezőgazdasági
Bizottsága legutóbbi ülésén kimondta,
hogy európai járványról beszélhetünk,
nemcsak a vadmadarak, hanem a
baromfiállomány influenzás fertőzöttségi
szintje kapcsán is.
Tekintettel arra, hogy a madárinfluenza Európa több országában jelentős számú megbetegedést okozott, az Európai Unió
Mezőgazdasági Bizottsága legutóbbi ülésén kimondta, hogy
európai járványról beszélhetünk,
nemcsak a vadmadarak, hanem a
baromfiállomány fertőzöttségi
szintje kapcsán is. A fertőzést
egyértelműen a vadmadarak terjesztik, emberi mulasztásról nem
érkezett hír. A legutóbbi
2005/2006-os kitöréshez képest
sokkal nagyobb arányú kitörésről
és lefedettségről van szó. Ezen a
télen világviszonylatban több
madárinfluenza-kórokozó egyidejű megjelenéséről beszélhetünk,
Magyarországon a magas patoge
nitású (nagy megbetegítő képességű) csoportba tartozó H5N8
típusú vírust mutatták ki.
A madárinfluenza-járvány miatt
egyre nehezebb helyzetbe kerül a
hazai baromfiágazat, azon belül is
a víziszárnyas-üzletág. Az Európai
Unió országai csak a madárinfluenza-járvánnyal sújtott területekről származó baromfit nem veszik
át, az unión kívüli országok többsége viszont magát Magyarországot tette tiltólistára. Japán például, legfontosabb libamáj-megrendelőnk, nem fogad magyar árut.
Ez nemcsak hatalmas bevételkiesést jelent Magyarország számára,
hanem tartós piacvesztéssel is
fenyeget, hiszen a hiányt más
országokból pótolják majd.
A járvány miatt korábban védővagy megfigyelési körzetbe került

telepek teljes fertőtlenítése és
hatósági ellenőrzése folyamatos.
A telepek felszabadítása után
megkezdődhet az állományok
újratelepítése, megindulhat a ter-

sának, az információk megosztásának, valamint a várható teendőkről
szóló minél szélesebb körű tájékoztatás megvalósításának érdekében folytattak az érdekképviseleti szervezetek, hatóságok, gazdálkodók és a Földművelésügyi
Minisztérium képviselői.
Az egyeztetések fontos állomása
volt Kecskeméten a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezete által 2017.
január 18. napjára összehívott

Értesítőben idén február 16. napján
megjelent az országos főállatorvos
3/2017. számú határozata, amelyet
dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, országos főállatorvos az előzőekben egyeztetett elvek alapján,
a gazdálkodók és az érdekképviseletek véleményét is figyelembe
véve hozott.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke a
madárinfluenza-járvány tapaszta-
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Az őszi káposztarepce termesztésének sikerét számos tényező
befolyásolja, amelyek közül ki kell emelni a kártevők okozta terméscsökkenést. A tavaszi időszakban talán a legveszélyesebb a már
fejlett növényen a virágzatot károsító, ezáltal a „készterméket” csökkentő rovar károsítása. Mivel a tenyészidőszak vége felé közeledve
károsítanak, így az általuk okozott kiesés jelentősége megnő, mivel a
termesztés során a növényre fordított költségek nagy része már
ráfordításra került. Az egyik ilyen kártevő a repcefénybogár.
lációk száma emelkedett az utóbbi
években, sőt 2016ban megjelent a
fokozottan ellenálló populáció is.

Repcefénybogár:
Meligethes aeneus
Az Európában széles körben
elterjedt bogár fő kártételi alakja
a kb. 3 mm hosszú, fényes fekete
színű imágó, amely friss virágporral,
bibével és magházzal táplálkozik.
A legnagyobb kártételt a virágzás
előtt álló őszi káposztarepcében
okozzák. Berágnak a még zöld
bimbóba, amellyel csökkentik a
virágok számát, amivel direkt negatív
hatást gyakorolnak a növényenkén
ti becőszámra, vagyis a termés
mennyiségére.

melés, ami a legfontosabb az ágazat talpraállása szempontjából. A
víziszárnyas-termékpálya szereplői abban is bíznak, hogy veszteségeik egy részéért kártérítést
kaphatnak a későbbiekben.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara vezetői intenzíven részt
vettek az elmúlt hónapokban azokon az egyeztetéseken, amelyeket
a madárinfluenza 2016. novemberi
kitörésével, majd az egész országra történő kiterjedésével kapcsolatban kialakult helyzet megoldá-

fórum, ahol a több mint 230 jelen
lévő baromfitenyésztő információkat kapott és kérdéseket tehetett
fel a járványügyi helyzetről, a
korábbi eseményekről, a végrehajtandó feladatokról és a várható
teendőkről. Az érintett szervezetek
által a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarában február 14-én lefolytatott egyeztetés alapján véglegesítették azokat a kritériumokat, amelyek betartása nélkül a továbbiakban baromfi tartására nem lesz
lehetőség. A Földművelésügyi

lataiból kiindulva a kamara stratégiai partnerével, a Baromfi Termék
Tanáccsal közösen – részben sikeresen működő külföldi példák
alapján – egy új kárenyhítési rendszer létrehozását szorgalmazza. Ez
lehetne az első eleme egy, az
állattenyésztési ágazatokra hos�szabb távon elképzelt, és a termékpálya szereplőinek – termelők, feldolgozók – önkéntes részvételével és bizonyos mértékű
állami hozzájárulással megvalósított rendszernek.
n NAK

Többek között ezért nagyon fon
tos, hogy a repce kártevői ellen meg
találjuk a megfelelő, hatékony, rezisz
tenciatörő technológiát. A DuPont™
Avaunt® rovarölő szer segítséget
nyújt mindebben, megoldást jelent
a repcefénybogár elleni védelem
megvalósításában.
Az Avaunt® egyediségét az
indoxakarb aktív hatóanyagának
köszönheti, amely blokkolja a
nátriumionok áramlását, belépését
a rovarok idegsejtjeibe, gátolva
ezzel az ingerületátvitelt. Ez a fajta
hatásmód teljesen eltér a piacon
jelenleg elérhető valamennyi rep
cefénybogár elleni készítménytől,
így e rovarölő szer hatékonyan kon
trollálja a piretroidrezisztenciával
rendelkező repcefénybogarakat is.

A gyakorlatban a kezelt növény
felületen, bimbókon táplálkozó rovar
érintkezik a hatóanyaggal, amely
bekerül a gyomrába, ezáltal perce
ken belül a bogár táplálkozásának
leállását eredményezi, majd teljes
pusztulásához vezet. Vagyis nem
taglózó hatású készítményről van
szó, hanem egy gyors, táplálkozást
leállító hatással bíró kontakt mére
gről. Kémiai, fizikai tulajdonságainak
köszönhető, hogy hosszú tartam
hatással rendelkezik, amely segíti
a repcefénybogár elleni védelem
lefedését.
A folyamatosan betelepülő
bogarak ellen egyszeri Avaunt®
rovarölő szeres kezelés által 10–12
napos védettséget érünk el, amely
alkalmassá teszi a készítményt, hogy
a repce zöldbimbós állapotától a
virágzás kezdetéig a területen lévő
és az újra betelepülő rovarokat is
elpusztítsa. Kijuttatását a repcefény

A repcefénybogár elleni engedé
lyezett készítmények nagy része
ugyanabból a kémiai csoportból
– piretroidok – származik, vagyis
azonos hatásmóddal rendelkeznek.
Folyamatos használatuk Európa
több országában már súlyos rezisz
tencia kialakulásához vezetett. Az
első piretroidrezisztens fénybogarak
feljegyzése óta (1999) a kontinens
egész területén egyre ellenállóbbá
válnak a rovarok a piretroidokkal
szemben. Az Inszekticid Rezisztencia
Tanács (IRAC) 2013ból származó
eredményei szerint Európában a
repcefénybogaraknak már csak
14%a minősíthető érzékenynek
e hatóanyagcsoportba tartozó ro
varölő szerekkel szemben.
A magyarországi helyzet ala
kulását a mellékelt ábra mutatja,
amely szerint az ellenálló popu
A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve

®

bogarak betelepülésének kezdetére
szükséges időzíteni, amely átlagos
körülmények között a növény zöld
bimbós állapotára tehető.
Az Avaunt® csapadék , UV és
hőmérsékletálló. Változó időjárási
körülmények esetén is megbízható,
hatékony védelmet nyújt. Sem a
szélsőségesen alacsony vagy ma
gas hőmérséklet, sem az erős UV
sugárzás, de még a csapadékos
időjárás sem befolyásolja az inszekti
cid hatékonyságát.
Azon repcetermesztők, akik idén
a repcefénybogár elleni védelemre
a DuPont technológiát választják,
biztosan nem fognak csalódni. A
DuPont™ Avaunt® rovarölő szer már
nagyobb kiszerelésben (5 literes) is
elérhető és versenyképes áron sze
rezhető be a gazdálkodók számára.
Mit érdemes tudni az Avaunt®
rovarölő szerről?
– egyedülálló hatásmódú
– gyors táplálkozásleállást okoz
– hosszú tartamhatású (10–12 nap)
– rezisztenciatörő
– helyileg felszívódó – pajzsként véd
– UV, csapadék és hőmérsékletálló
– termésre pozitív hatású
– kedvező árérték arányú
DuPont Magyarország Kft.
(X)
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködési megállapodást kötött az Orosz
Élelmiszeripari Gyártók és Forgalmazók
Szövetségével (Ruszprodszojuz) a moszkvai
Prodexpo 2017 Nemzetközi Élelmiszeripari
Kiállításon.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idén részt vett a Prodexpón,
Oroszország és Kelet-Európa legfontosabb élelmiszeripari kiállításán,
ahol 67 országból több mint 2000
kiállító volt jelen. A delegáció tárgyalást folytatott Gyenisz Akragyjevics
Flerovszkijjal, az Orosz Élelmiszeripari Gyártók és Forgalmazók Szövetségének (Ruszprodszojuz) állami kapcsolatokért felelős igazgatójával, akivel együttműködési megállapodást
is aláírtak. Ennek legfőbb célja a
Magyarország és Oroszország közötti kereskedelemi és befektetési fejlődésben való közreműködés és annak
megerősítése.
A megállapodás keretében a két
szervezet vezetői megegyeztek

abban, hogy támogatják a magyar
és az orosz cégek kereskedelmi és
befektetési tevékenységét, a két
ország élelmiszeripari piacaival kapcsolatos információcserét, az orosz

és a magyar piacot érintő befektetői
környezettel és az állami szabályozásokkal kapcsolatos konzultációt,
valamint az üzleti rendezvények
szervezésében történő közreműködést. Győrffy Balázs, a NAK elnöke a
megállapodás kapcsán elmondta,
hogy a magyar gyártók érdekeltek
az orosz piacra irányuló élelmiszer
exportban, különösen a húsipari, a
fagyasztott termékek, a zöldséggyümölcs és a prémiumkategóriás
termékek terén. Kiemelte, hogy az

agrárgazdasági kamarának és tagjainak azért is fontos a megállapodás,
mert a folyamatos információcsere
felkészülést jelent az embargó lezárását követő időszakra. Gyenisz
Akragyjevics Flerovszkij hangsúlyozta, hogy a további külgazdasági
helyzet alakulásától függetlenül a
szervezetek közötti megállapodás
megalapozza a hatékony és előnyös
együttműködést a két ország élelmiszeripari cégei érdekében.
Az Orosz Élelmiszeripari Gyártók
és Forgalmazók Szövetsége több
mint 400, Közép-Oroszországban,
Szibériában, illetve az északnyugati,
déli, uráli és távol-keleti régióban
működő élelmiszeripari gyártót és
forgalmazót egyesít. A NAK-delegáció a második nap tárgyalást folytatott Szergej Kuznyecovval, a Kiskereskedelmi Vállalatok Szövetségének
igazgatójával, majd az Oroszországi
Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarája alelnökével, Vlagyimir Ivanovics Podalkóval.

Aki a termőföldről gondoskodik,
a jövőről gondoskodik.

+
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Starter műtrágyázás és hatékony talajkezelés egy menetben!

n NAK

Az idei év vízválasztó lesz a sütőiparban
Bár a múlt év végén még harmincszázalékos kenyéráremelést jósolt a szakma, ma
annak is örülnének, ha a néhány helyen
megvalósult 10–12 százalékos drágulás
általánossá válna.
A sütőipar jövője szempontjából
elengedhetetlen, hogy az elmúlt öt
évben változatlan áron kínált termékek ára elmozduljon felfelé –
nyilatkozta lapunknak Septe József.
A Magyar Pékszövetség elnöke
szerint a kötelező minimálbér-növelés elkerülhetetlenné teszi az
áremelést a sütőiparban. Az elnök
decemberben még arról beszélt,
hogy általánosságban 30 százalékkal kellene emelni a sütőipari termékek árát. A szakember szerint
ugyanis legalább ekkora drágulás
kellene ahhoz, hogy az ágazatban

www.agrobio.hu

Ráharaptak a magyar élelmiszerre az oroszok

működő vállalkozások levegőhöz
jussanak. – Amellett, hogy az
áremelés segítene életben tartani a
sütőipart, hozzájárulhatna ahhoz,
hogy az elmúlt években rendre 1–2
százalékos haszon emelkedjen az
ágazatban – emelte ki. Ebből tudnák kitermelni a vállalkozások a
korábban rendre elmaradt fejlesztéseket. Septe József szerint nagy
szükség lenne a technológia megújítására, logisztikai beruházásokra,
új teherautók vásárlására, ahogyan
a bővülő profitból juthatna a
sütőipari szakboltok létrehozására

is. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy a magyar sütőipari
vállalkozásoknak sokkal nagyobb
és színvonalasabb szakbolthálózatra lenne szükségük. A Pékszövetség szerint ugyanis ez lehet a legjobb eszköz, ami segíthet felvenniük a versenyt az albán pékségekkel
és a multinacionális üzletláncokkal
szemben
A tapasztalatok egyelőre azt
mutatják, hogy csupán néhány
boltban, s abból is csak a kisebb
kereskedelmi egységekben sikerült keresztülvinni az áremelést. A
tervezett 30 százalék helyett
pedig jó, ha 10–12 százalékkal drágultak a kenyerek. A kisebb boltokban viszonylag könnyen
egyezségre jutottak az üzletvezetőkkel, a multinacionális üzletlán-

cokba viszont ma is változatlan
áron szállítanak. Septe József szerint ebben a helyzetben nehéz
döntés előtt állnak a pékségek
vezetői: vagy leállítják a szállítást,
ezzel pedig csökkentik a termelésüket, vagy vállalják, hogy veszteséget termelnek. – Az idei minden
bizonnyal vízválasztó év lesz a
sütőiparban, ha a helyzet nem változik, több vállalkozás is csődbe
mehet – hívta fel a figyelmet. Az
év elején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is összehívott egy
egyeztetést a kiskereskedelmi láncok és a Pékszövetség között, bár
konkrét eredményekről egyelőre
nem lehet beszámolni, a tárgyalások elindultak a sütőipari szereplők és az üzletláncok között.
n Köpöncei Csilla

Szüretelje le már most a kedvezmén
kedvezményeket
Agrár Partner Fix Számlacsomag
Akciónk keretében!
A Sberbank számos agrárvállalkozás sikeréhez hozzájárult már.
Most meghiirdetett akciiónkban csö
ökkentjjük az Ön vá
állalkozá
ása
számára legfontosabb számlavezetési költségeket.
Kedvezményeink (többek között):
0 Ft-os számlacsomag havi díj
0 Ft-os bankkártya-kibocsátási díj
0 Ft a pénztári készpénzbefizetés
0 Ft a havi első 2 db, bármely belföldi
ATM-ből történő készpénzfelvétel
0 Ft-os elektronikus szolgáltatások (Sberbank Online Banking
szolgáltatáshoz kapcsolódó token egyszeri igénylési díj,
Sberbank SMS szolgáltatás havi díj)
A jelen akciós számlavezetési ajánlaton túl igényelhető
Agrár Széchenyi Kártya, valamint egyéb kedvezményes
hitelkonstrukciókkal, finanszírozási megoldásokkal is
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
További információért érdeklődjön személyesen
tanácsadóinknál bankfiókainkban (akár telefonon
előre egyeztetett időpontban is), vagy keresse fel
weboldalunkat.

06 40 41 42 43
www.sberbank.hu

Az akcióban bankunknál újonnan szerződő agrárvállal
kozó (őstermelőktől, családi gazdálkodóktól a nagyobb
agrárvállalkozásokig) mikrovállalati ügyfelek vehetnek részt.
Szerződni az akció keretében 2017.03.07. és 2017.08.31. között lehet.
A kedvezményes időszak vége: 2019.03.31.
A számlacsomag havidíj kedvezmény a számlacsomagszerződésben megjelölt
bankszámlára vonatkozik. A bankkártya díjkedvezmény az Ügyfél által elsőként
igényelt elektronikus vagy dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó
egyszeri díjtételre vonatkozik. Készpénzbefizetés esetén 100 db forintérmét, illetve a zsákos
befizetésre vonatkozó mennyiségi meghatározásokat meg nem haladó mértékben érvényes
a kedvezmény. ATMből készpénzfelvétel esetén a könyvelési díj felszámításra kerül. Elektronikus
úton leadott megbízás alatt a Sberbank Online Bank
king vagy Sberbank Business Online rendszeren leadott
megbízások értendők.
A jelen tájékoztattás nem telljes körű
ű és nem min
nősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak, a Sbe
erbank
Magyarország Zrt.. az ajánlati kötöttséget kizá
árja. Azz Akció részletes szabályait a Sberbank Magyarország Zrt. legké
ésőbb
2017. 03. 07én közzzétett, „Hirdetmény az Agrár Parrtner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű hirdetményye
és az abban hiva
atkozott Szerződések, Kondíciós Listá
ák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és
Üzletszabályzatok
k tartalmazzák.

EBKM: 0,01%
%
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Válaszol a szakértő!

A termőföld ajándékozásának
legfontosabb tudnivalóiról
Ajándékozás során az ajándékozó
arra kötelezi magát, hogy ingyenesen átengedje saját tulajdonában
álló ingó vagy ingatlan tulajdonjogát
a megajándékozottnak. A termőföld
ingatlanról szóló ajándékozási szerződés olyan kétoldalú jogügylet,
amit feltétlen írásba kell foglalni.
Fontos az érvényességéhez,
hogy a megajándékozott elfogadja az ajándékot (átvegye, azaz
aláírja a szerződést). Termőföld
tulajdonjogát közeli hozzátartozók, egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat vagy a Magyar
Állam részére lehet ajándékozni.
A földhivatalok az ajándékozással összefüggésben a tulajdonjog átvezetéséhez ügyvéd
által ellenjegyzett magánokira-

tot vagy közjegyző által készített
okiratot fogadnak el. Fontos,
hogy amíg a földhivatal általi
bejegyzés nem történik meg, az
ajándék átadását meg lehet
tagadni. Ezt abban az esetben

teheti meg, amennyiben az ajándékozó bizonyítja azt, hogy a
szerződés megkötését követően
életkörülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában lényeges változás állt be

és tőle a jövőben nem várható el
a szerződés teljesítése.
Az átadott ajándékot a megajándékozottól vissza is lehet
követelni, ha meghiúsult az a feltételezés, amely célból a megajándékozott azt adta, és egyébként e nélkül nem került volna
sor az ajándékozásra. A visszakövetelés okának észszerűnek és
konkrétnak kell lennie.
A föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházása egy hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog-átruházásról szóló szerződésnek
minősül, azaz nem kell lefolytatni a termőföld adásvételi szerződéseknél érvényesülő kifüggesztéses eljárást. Az ajándékozás
illetékmentes, ha a szerződést
egyenes ági rokonnal kötötte
meg az ajándékozó.

Az Erasmus+ program keretében
február elején 11 litván fiatal szakmunkás érkezett Magyarországra,
hogy a NAK közvetítésével 3 hónapos szakmai gyakorlatot töltsenek el
a következő magyar cégeknél:
Dutrade Ltd., Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont, Gábor-Major Kft., Hajas

Változtatni kell az agrárfelsőoktatás rendszerén
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felsőoktatási kerekasztal-megbeszéléseket szervezett februárban az
Emberi Erőforrások Miniszté
riuma és a főbb piaci szereplők részvételével.
A munkaerő-piaci és
szakember-utánpótlás
veszélyben van, ez pedig
az agrárágazat versenyképességének alacsony szintjét eredményezi – derült ki
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának munkaanyagából. A minisztérium Hazai agrárképzési terület fejlesztése címen a
helyzet feloldására kormány-előterjesztést készített, amelynek
megvitatására a piaci szereplőket a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

ültette egy asztalhoz. Az egyeztetés azért is volt sürgető, mert a
tapasztalatok szerint a képzési

problémák kihatnak az ágazat társadalmi megítélésére, gyengítik a
kutatási potenciált, ezáltal erőteljesen hozzájárulnak a munkerőpiac
elégtelenségéhez.
Palkovics László felsőoktatásért
felelős államtitkár a bemutatott elő-

terjesztés kapcsán rámutatott arra,
hogy a hazai szakképzés és felsőoktatás szétaprózódott, összehangolt képzési utakkal nem rendelkezik; a
felnőttképzés és szakképzés szerepe kontraproduktív; a képzési
tartalomban sokszor elavult technológiák vannak jelen; a normatív
támogatás nem fedezi az önköltséget; valamint a megszerzett
tudás piaci relevanciája alacsony.
Kiderült, hogy nemzetközileg
egyre kevésbé versenyképes a
képzés, az oktatásban kevés a nemzetközi együttműködés, illetve a projektek száma alacsony.
A megbeszéléseken a piaci résztvevők egyöntetűen hangsúlyozták,
hogy a hazai agrároktatásnak a
piaci igényeknek megfelelően kell

működnie, a kereslet és a kínálat
hatékony összeegyeztetésével.
Elhangzott az is, hogy elengedhetetlen az oktatás színvonalával kapcsolatos következetes minőség-ellenőrzés bevezetése, valamint az
oktatók továbbképzése. A szakterületek mindegyikére általában
elmondható, hogy gyakorlatorientált, naprakész képzések szükségesek, kötelező gyakorlati idő bevezetésével.
Győrffy Balázs, az egyeztetéseket
összehívó Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke aláhúzta, hogy a
mostani rendszeren mindenképpen
változtatni kell, hiszen a piac nem a
mindennapokhoz szükséges szakembereket kapja meg. A változtatást
minden érintett szükségesnek tartja,
amely irányvonalát további egyeztetések alkalmával határozzák meg a
felek. Ennek elősegítése érdekében a
köztestület a jövőben további megbeszéléseket kezdeményez.
n A.P.

n dr. Hrivnák Mihály Balázs
szakértő

Erasmus+ program: litván szakmunkásokat
közvetített a kamara magyarországi cégekhez
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Magyarországon elsőként tagja
olyan nemzetközi partnerségnek,
amely nem egyetemi hallgatókat,
hanem szakiskolát végzett fiatal
szakmunkásokat közvetít cégekhez.
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Farms Dr. Hajas Pál és Hajas Péter István Családi Ökogazdasága, Rókusfalvy Birtok Kft., SASPLANT Kft., SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft.,
Szal-Agro Kft., Szatmári Konzervgyár
Kft. A program annyiban különleges,
hogy nem egyetemi hallgatók közvetítéséről van szó. A Magyarországra érkező szakmunkások Litvániában
már elvégezték a szakiskolát és van
is már munkahelyük. A program
keretében viszont az iskola elvégzését követő egy évig jogosultak arra,
hogy az őket foglalkoztató cég
kiküldje őket 3 hónapra külföldre,
plusztapasztalatot szerezni. Például
magyar cégekhez, amennyiben van
megfelelő közvetítő erő.
A NAK vállalta, hogy betölti a közvetítő szerepét. Az Erasmus+ projekthez csatlakozó magyar cégeknek pedig lehetőségük nyílik rá,

hogy nemzetközi kapcsolataikat erősítsék,
betekintést nyerjenek a
litván piac működésébe, munkavállalóik számára lehetőséget
teremtsenek az angol
nyelvű kommunikációra; ezen felül egy más
kulturális háttérrel rendelkező, friss szemű fiatallal megismertetve a
működésüket, adott
esetben értékes meglátásokat is kaphassanak annak fejlesztésére.
Magyarországon az ilyen projekteknek sajnos még nincsenek
hagyományai és igazán finanszírozási forrás sincs mögöttük
(nemzeti hatáskörben lehet dönteni az Erasmus keret felhasználá-

sáról). A NAK ezért
úttörőnek számít a
területen. Egyelőre
ugyan nem „küldő”,
hanem „fogadó” félként, de ez utóbbi is
komoly szervezési feladatokat és adminisztrációt igényel, amely
feladatokat a NAK a
LAURO 93 Bt.-vel
együttműködve látja
el.
Ez a tanulóterep, valahol el kell kezdeni. Így válhat lehetővé, hogy később – tapasztalattal már
felvértezve – a NAK akár egy magyar
projekt indítványozójaként léphessen fel és magyar szakmunkásoknak
legyen lehetőségük külföldön gyakorlatot szerezni.
n Balla Ágnes, Reszkető Tímea

Lobbizás a kutatásfejlesztésért
Megkezdődött a 2018–2019.
évekre szóló EU-s kutatási, úgynevezett Horizont 2020 pályázati kiírások kidolgozása. Erős a
lobbi, hogy a támogatott kutatási témák közé magyar, illetve
kelet-közép-európai témák is
bekerüljenek.
Az előző költségvetési ciklusban, s jelenleg is az EU-s kutatási pénzeknek csupán 4–5 százalékához tudott hozzáférni az
újonnan csatlakozó 13 tagállam, köztük Magyarország.
Emiatt a Földművelésügyi
Minisztérium, az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
közös munkába kezdett egy a
lobbi tevékenységet is magába foglaló, kelet-közép-európai szintű közös kezdeményezés létrehozásáért.

A BIOEAST névre keresztelt
kezdeményezés fő célja a régió
kapacitásainak fejlesztése és
azon keretek megteremtése,
amelyek segítik az új tudás létrehozását és gyakorlati felhasználását. A kezdeményezésnek most
már több mint 40 támogatója
van, vegyesen minisztériumok,
kutatóintézetek, agrárkamarák
és egyéb szervezetek. Főként a
V4 országok, Szlovénia, Románia
és Bulgária adják a támogatókat,
de az érdeklődő országok köre
egyre bővül. A BIOEAST keretében ezért február 21–22-én egy
több mint 100 fős nemzetközi
rendezvény került megszervezésre Budapesten, hogy a kezdeményezésben részt vevők megvitathassák a jövőbeni közös
munka alapjait.
n Reszkető Tímea

Dr. Balázs IlDIkó ÜgyvéDI IroDa
Megbízónk egy, a húságazatban országosan tevékenykedő
szakmaközi szervezet (egyesület), mely számára

AGRÁRKÖZGAZDÁSZT
keresünk.

A foGlAlKoZTATÁS foRmÁjA:

határozatlan idejű, főállású munkaviszony.

E munKATÁRS fElADATA TÖbbEK KÖZÖTT:

az agrárium és ezen belül a sertés és húsmarha ágazatot érintő jogszabályi környezet naprakész ismerete, a változások nyomon követése,
információk és adatok gyűjtése, elemzése, pályázati lehetőségek feltárása hazai és EU szinten, kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal,
partnerekkel, információs kapcsolatok építése a tagsággal, munkájuk
segítése,

IDEÁlIS jElÖlTünK:

olyan okleveles agrárközgazdász, aki az utóbbi időben az állattenyésztés, vagy húsipar területén legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett, rendelkezik vállalkozás irányításban szerzett tapasztalatokkal,
számítástechnikai ismeretekkel, marketing ismeretekkel, tárgyalószintű angol nyelvismerettel, B kategóriás járművezetői engedéllyel, jó
tárgyaló és előadó készsége van.

Részletes pályázati feltételeket megtalálja
az alábbi weboldalon: www.vht.hu
Kérjük, fényképes pályázatát zárt borítékban,
PÁLYÁZAT-VHT felirattal postai úton 2017. 05. 15-ig
beérkezőleg megküldeni az alábbi címre:
Dr. balázs Ildikó ügyvédi Iroda
1253. Budapest, Pf 53. (telefon: 00-36-20-9344098)

22

2017. március | NAKlap

I. NAK Szántóföldi Napok
a precíziós gazdálkodás jegyében
A számos egyedi rendezvényelemet felvonultató I. NAK Szántóföldi Napoknak
június első két napján ad otthon
Mezőfalva.
A precíziós gazdálkodás
jegyében rendezik meg az I.
NAK Szántóföldi Napokat június 1–2-án Mezőfalván – jelentették be a szervezők képviselői közös sajtótájékoztatójukon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
(MEGFOSZ) a júniusi rendezvényt közösen szervezi. Az igazán újszerű és egyedi országos
rendezvényen gépkiállítók,
továbbá többek közt mikroparcellás és demoparcellás
növénybemutató, vetéstechni-

kai bemutató és nagyszabású
szántóföldi gép-show várja az
érdeklődőket. Ezenkívül elő
adásokkal, mezőgazdasági
innovációs bemutatókkal, illetve családi programokkal is
készülnek a szervezők, akik az
eseményre minden szakmai
érdeklődőt és családtagjaikat,
továbbá a mezőgazdasági
iskolák tanulóit is várják.
Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
elnöke kiemelte: a rendezvény
mintegy 10 ezer négyzetméteren mutatja be a precíziós gazdálkodás előnyeit és az ehhez

szükséges technológiai hátteret, a gépi eszközöket és berendezéseket. A precíziós gazdálkodásra áttérés – az informatika széles körű mezőgazdasági
alkalmazásával és a termesztéstechnológia modernizálásával
– lehetővé teszi a környezetkímélő, hatékonyabb szántóföldi

növénytermesztést. Aláhúzta:
azok az érdeklődő gazdák, akik
június elején ellátogatnak
Mezőfalvára, nemcsak a legmodernebb gépekkel, berendezésekkel, hanem a szántóföldi
termesztéstechnológia legújabb eredményeivel is megismerkedhetnek a helyszínen.
Harsányi Zsolt, a MEGFOSZ
elnöke elmondta: a gépi és
eszközháttér már ma rendelkezésre áll Magyarországon a
precíziós gazdálkodás széles
körű hazai alkalmazásához. A
múlt évi jó termés eredményeként a fejlesztések elkezdéséhez most a forrásfedezet is a
legtöbb gazdálkodónál megteremthető a technológiaváltás elindításához.
n NAK

23

NAKlap | 2017. március

Kentaur 5G
Radistart Algit
TALAJLAKÓÓ KÁRTEVŐK ELLEN
KENTAUR 5 G +RADISTART ALGIT KEVERÉK!

A kukorica és napraforgó termesztését
intenzíven végző termelők körében nem
kérdés, hogy ezen két kapás kultúra erőteljes kezdeti fejlődésének kulcsa a gyökérzet
talajlakó kártevőkkel szemben biztosított
hatékony védelme, valamint a megfelelő
robosztus gyökérzet kialakulásához szükséges tápelemarányok biztosítása. Tény,
hogy ezen paraméterek eléréséhez csak
komplex technológiai megoldásban gondolkodhatunk. A 2016-ban tapasztalt erős
drótféreg ‘invázió’ kétségtelenül bebizonyította, hogy a vetéssel egy menetben
kijuttatott talajfertőtlenítő szer elhagyása
óriási kockázatot rejt magában (1. ábra).
Nagy eséllyel valószínűsíthetjük, hogy az
Európai Bizottság 2013-ban kibocsátott
neonikotinoid típusú rovarölő szereket
(imidakloprid, klotianidin és a tiametoxam) szabályozó rendeletének növényvédelmi következménye a talajlakó
kártevők fokozottabb felszaporodása. A
rendelet jelenleg még mindig nem került

A talajlakó kártevőkkel szemben a vetéssel
egy menetben kijuttatható talajfertőtlenítő szerek közül csak a gázosodó tulajdonsággal rendelkező kínál biztonságos
megoldást. A Kentaur 5 G mikrogranulált talajfertőtlenítő szer hatóanyaga
a klórpirifosz, amely gyakorlatilag a hatáshelyen előfoduló összes kártevő ellen
hatékony, gyors és biztonságos védelmet
nyújt. A növénybe nem szívódik fel,
gázképződésével kontakt módon fejti
ki a hatását (2. ábra).
A kártevők gyérítése mellett fontos
szempont a csírázó növények kezdeti optimális tápanyagellátása, amely meghatározza a gyökértömeg kialakulását és a növények kezdeti fejlődésének intenzítását.
Ennek egyik előnye, hogy a gyors kezdeti
fejlődés elősegítésével a növény hamarabb
eléri azt a fejlettségi stádiumot, amikor már
kevésbé tudják károsítani a talajlakó kártevők. Ezen hatás eléréséhez és a kezdeti
kritikus fejlődési időszak hatékony áthida-

Egyre népszerűbb a KMS védjegy
Termelői oldalról már 86 állattartó cég,
108 telephellyel és mintegy 2 millió
hízósertés kibocsátásával jogosult a
Kiváló Minőségű Sertéshús védjegy
használatára.
Jelenleg a Kiváló Magyar Sertéshús (KMS) védjegy használatára
termelői oldalról 86 állattartó cég
jogosult, 108 telephellyel és mintegy 2 millió hízósertés kibocsátásával. Ezt a mennyiségű hízót biztosan le tudja vágni és fel tudja
dolgozni az a 19 vágó- és feldolgozóüzem, amely eredményesen
pályázott a védjegy használatára.
A kereskedelmi egységek közül,
ahol árusítani lehet ezeket a termékeket, 16 cég, 498 telephellyel

kapott kedvező minősítést. Ezek a
kapacitások már megfelelő üzemi
hátteret biztosítanak a védjegyes
termékek markáns piaci megjelenéséhez. A KMS védjeggyel megjelölt sertéshús vagy -készítmény
fogyasztója biztos lehet abban,
hogy a sertés Magyarországon
született, felnevelt és levágott,
GMO-mentes gabona alapú, leg
alább 30 százalékban kukoricát
tartalmazó, különböző melléktermékektől mentes, jó minőségű

takarmányt fogyasztott. A megkülönböztetett tartástechnológia
a hús minőségén is megmutatkozik, kiváló porhanyósság, márványozottság és alacsony víztartalom formájában. A konyhai felhasználhatóság oldaláról nézve
ez ízben gazdag, finom, porhanyós, puha húst és kevesebb súlyveszteséget jelent az ételek készítése során. A hús és húskészítmény laboratóriumi ellenőrzése
is kedvező, megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyv szigorú előírásainak. Nagyon fontos, hogy biztosított az egész termékpályán a
pontos nyomonkövetés, valamint
végig be kell tartani az állategészségügyi és higiéniai előírásokat. A
fogyasztókat pedig a címkén

vagy az árlapon korrekt módon
és az előírásoknak megfelelően
tájékoztatni kell. A jó minőségű
ellenőrzött árualap tehát rendelkezésre áll. A következő időszak
legnagyobb kihívása, hogy a
fogyasztók is ismerjék és keressék
a védjegyes termékeket. Az áruelőállítók többletfáradozását és
pluszköltségét az tudja ellensúlyozni, ha megfelelő kereslet lesz
védjegyes termékeikre, amihez
elengedhetetlen a termékpálya
szereplői közötti érdekazonosságon alapuló együttműködés.
További részletek a www.vht.hu
oldalon találhatók.
n Rácz Károly
NAK – Állattenyésztési
Osztályvezető

ben érdemes olyan mikrogranulátumot választani, amely egyben biológiai hatékonysággal is rendelkezik és mind a növényre,
mind a talajéletre stimuláló, pozitív hatást
gyakorol. Ilyen startertrágya a Radistart
Turbo, amely 10 %-os részarányban tartal-

– áthidaló tápanyagfelvételi megoldást
biztosít átmeneti lehülés, vagy stressz
esetén.
Tolna megyei Kormányhivatalnál korábban végzett vizsgálataink célja volt, hogy
az alkalmazott mikrogranulált startertrágyázás milyen hatást gyakorol elsődlegesen a termésre, másodlagosan pedig a
gyökérrendszer erősítésén keresztül milyen kártételi szint figyelhető meg a kukoricabogár lárva károsítása esetén. Mindkét
vizsgált évben jelentős terméstöbblet volt
kimutatható és önmagában csak 15 kg/
ha Radistart alkalmazása a kukoricabogár
lárva IOWA skálán mért kártételi szintjében 1,0 értékkel mérsékeltebben alakult
(1. táblázat).
A technológia alkalmazása során nyilván nagy előnyt jelent ha a talajfertőtlenítést és startertrágyázást egy menetben
tudjuk elvégezni. Erre kiváló lehetőséget
biztosít az FMC-Agro által kifejlesztett
Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer, vala-

2. ábra
A Kentaur 5 G rovarölő talajfertőtlenítő készítmény mikrogranulátumszóróval juttatható ki
mazza az Amalgerol talaj- és növénykondicionáló készítményt. Másik lehetőség a
Radistart Algit, amelynek biológiai hatását
a magas zeolit és alginit tartalom segíti elő.
A Radistart Turbo vagy Algit startertrágyázás előnyei a következőkben foglalhatók össze:
– azonnal oldodó és felvehető magas foszfortartalmat biztosít a csíranövénynek;
– erőteljesen segíti a növény gyökérrendszerének és kezdeti vegetatív szerveinek
fejlődését;
1. ábra
A drótféreg súlyos károkat okozhat a kukoricában - károsítása ellen
alkalmazzuk a gázosodó Kentaur 5 G talajfertőtlenítő készítményt
feloldásra, így a kukorica és napraforgó
vetőmagok hatékony rovarölő szeres
csávázása az előttünk álló szezonban
sem fog megvalósulni, ezért a drótférgek
károsítása ellen szükséges lesz a talajfertőtlenítés elvégzése.

lásához biztosít megoldást a startertrágyázás. A vetéssel egy menetben kijuttatott kiváló oldékonysági tulajdonságokkal
rendelkező mikrogranulált startertrágya
azonnal elérhető és felvehető a fejlődésnek
induló csíranövény számára. Ebben az eset-

Kezelés
(NTI Tolna megye
Dr. Vörös Géza)

mint a Radistart Algit starterműtrágya
1:1 arányú keveréke. A keverék dózisa
20 kg/ha, felhasználása a Kentaur 5 G-re
vonatkozó szabályok szerint történik.
A technológia továbbfejlesztett megoldása a kombinált mikro- és makrogranulált talajfertőtlenítés és startertrágyázás
egy menetben történő alkalmazása.
Részletekért kérjük, látogasson el a
www.fmcagro.hu weboldalra.
FMC-Agro Hungary Kft.

2006

2007

Termés
(kg/ha)

Termés Gyökértömeg
(%)
(kg/növény)

Kezeletlen

9044

100

0,99

Startertrágya 10 kg/ha

9651

107

1,12

IOWA
skála

Termés
(kg/ha)

Termés
(%)

4,44

3098

100

3,54

4124

133

Startertrágya 15 kg/ha 10377 115
1,17
3,40
4233
137
1. táblázat
A vetéssel egy menetben kijuttatott startertrágya helyzeti előnyt teremt
a talajlakó kártevőkkel szemben (Forrás: NTI Tolna megye, 2006, 2007)
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GONDOSKODJON ALMÁJA EGÉSZSÉGÉRÔL,
HOGY GAZDASÁGA VIRÁGOZZÉK
A DuPont™ Fontelis® gombaölő szer megbízhatóan képes megvédeni
az almát varasodás és lisztharmat ellen.
w w w.fontelis.dupont.co.hu
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