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Bemutatkozhatnak
a szakma legjobbjai
n 14. oldal

Aláírásgyűjtés indult
az uniós források
megőrzéséért
n 10. oldal

Innovatív fiatalok
bizonyíthatták
rátermettségüket
Egyetemisták dolgoztak agrárszakértőkkel az
első éjjel-nappal zajló agrárinnovációs ötletversenyen, a „Gazdálkodj okosan! NAK Agrotech
Hackathon” rendezvényen március 22-én és
23-án. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Design Terminal közös kezdeményezésének fő
célja, hogy a legjobb, legújabb megoldások
helyet találjanak maguknak az agrárszektorban,
lehetővé téve az ágazat fejlődését. 
n 5. oldal
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Védjük meg
a magyar
gazdákat!
Nyártól új kezekbe kerül a brüsszeli
döntéshozatal, miután májusban minden
tagállamban megtartják az európai parlamenti választásokat. A voksolás tétje: ki
kap felhatalmazást az EU előtt álló történelmi kihívások kezelésére. Az európaiakat legfőképpen a bevándorlási válság
foglalkoztatja, ez áll a kampány középpontjában is. Májusban több száz millió európai – köztük magyar – polgár dönt
arról, hogy a bevándorlást ellenző vagy támogató politikai pártokat bíznak meg
Európa jövőjének alakításával. Olyanokat, akik értik a migráció veszélyeit és
készek fellépni ellene értékeink, biztonságunk, jövőnk érdekében, vagy olyanokat,
akik felelőtlen hozzáállásukkal segédkeznek a keresztény Európa feldúlásában.
Nem tudjuk még, kik fogják irányítani az uniós politikát a következő ciklusban, de
arról már vannak sejtéseink, mit veszíthetünk, ha a bevándorláspárti erők kerülnek többségbe. Ez esetben a migránstömegek befogadása, az alanyi jogon osztogatott juttatások, a meddő beilleszkedési programok százai, a megnövekedett
biztonsági kiadások fogják elvinni a közös költségvetés jelentős hányadát. Az
emiatt kiesett forrásokat átcsoportosítással, nadrágszíjhúzással igyekszik pótolni
Brüsszel. Ennek nagy vesztese lehet Magyarország az agrártámogatások tervezett csökkentése miatt. A hazai agráriumnak komoly károkkal kell szembenéznie,
ha az új vezetés a megszellőztetett terveknek megfelelően megcsonkítja az agrártámogatásokat. Jelenleg a magyar mezőgazdaság fejlődésének üteme az egyik
leggyorsabb az EU-ban, szűkösebb forrásokkal azonban ez a lendület megtorpanna. A forráselvonás veszélyeztetné a versenyképességet, a beruházásokat,
milliók megélhetését, kihatna valamennyi magyar állampolgárra. A drágábban
előállított termékek nem tudnák felvenni a versenyt az importból, lazább szabályozási környezetből származó, kétes minőségű élelmiszerekkel.
A helyzet aggasztó, de nincs minden veszve. Az új KAP-ról a májusban megválasztott új testület fog dönteni. Intenzív tárgyalások következnek, ezek eredményeképpen a tervezetek még módosulhatnak. Most jött el az ideje a cselekvésnek!
A NAK a Magosszal vállvetve aláírásgyűjtést indított a tervezett csökkentés ellen a
magyar gazdák és a magyar agrárium védelmében. A petíció aláírható a www.
peticioamagyargazdakert.hu oldalon vagy a falugazdászoknál és a megyei igazgatóságokon elérhető íveken 2019. május 3-ig. Arra buzdítunk minden magyar
állampolgárt, különösen a gazdákat és a mezőgazdaságban érdekelteket, hogy
csatlakozzanak a petícióhoz. Hallassuk minél többen a hangunkat, hogy Brüs�szelben is meghallják!
Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Összefogtak
a tejtermelőkért
Tejtermelők, az őket támogató
gazdák, illetve Jakab István, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(Magosz) elnöke és Győrffy
Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke közösen
demonstráltak a Penny Market
Kft. alsónémedi központja előtt
március 26-án. A köztestület elnö-

ke jelezte, minden segítséget
megad a jogosan felháborodott
magyar tejtermelőknek, hogy
elérjék céljukat. Az üzletláncot
pedig felszólítják kétes akciójuk
azonnali visszavonására. Hozzátette: ugyanazt a magatartást várják el a Pennytől, mint amit a
hazájukban tanúsítanak a német
termelőkkel szemben. A Penny
ugyanis akciós újságja címlapján
is hirdetve, dömping fogyasztói
áron kezdett el értékesíteni egy
szlovák eredetű, 1,5 százalékos
UHT tejet. Jakab István, a Magosz
elnöke felszólalásában arra hívta
fel a figyelmet, hogy a tejválság
idején hazánk adta az egyik legmagasabb támogatást az unióban a tejtermelőknek, azért, hogy
talpon maradjon az ágazat. Véleménye szerint ezért is rendkívül
tisztességtelen a Penny akciója.

Fókuszban a
növénynemesítés!
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet kérdőíves felmérést indított a
magyarországi szaporítóanyag-felhasználási szokások,
stratégiák, választást segítő
tényezők megismerése érdekében. A kérdőív itt érhető el:
https://www.aki.gov.hu/kerdoiv/59 április 18-ig.

2019. április | NAKlap

Termésbecslés és
állapotjelentés kézikönyv
A mezőgazdasági termelés sajátosságaiból adódóan a növénytermesztés hozamait – ideértve a zöldség-, gyümölcs-, illetve szőlőter
mesztést is – teljes pontossággal
csak a betakarítást követően tudjuk
megállapítani. A betakarításra felkészülés, a szállítás, a szárítás, a tárolás
vagy a forgalmazás és feldolgozás
szervezése azonban megkívánja,
hogy a folyamatokra időben felkészüljünk. Ezt racionálisan csak akkor
tehetjük meg, ha a terméseredmények várható alakulásáról már a
betakarítást megelőzően is rendelkezünk információval, amely információhoz csak becslés útján juthatunk. A becslési eljárás ismerete
tehát elengedhetetlenül fontos a
gyakorló szakemberek számára, de
a becsült adatok ismerete a fentieken túlmenően a szakigazgatás számára is szükséges.
A megbízható termésbecslések
fontosak nemzetgazdasági szinten

Magyar fiatalok ötleteivel
újulhat meg az agrárium
,,Gazdálkodj okosan! - NAK Agrotech
Hackathon” címmel indított innovációs
ötletversenyt a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és a Design Terminal. A két szervezet közös célja egy olyan hosszú távon
működő, összetett agrárinnovációs program kialakítása a Kárpát-medencében,
amely a leghatékonyabban segíti az agrár
témájú ötletek megvalósulását.

is, mivel nélkülözhetetlen információk az agrárgazdasági döntések
meghozatalakor, ezért jogszabály
írja elő a gazdálkodóknak a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló adatszolgáltatási kötelezettségét. A termésbecslést a falugazdász-hálózatra támaszkodva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

látja el. Közös érdekünk, hogy hiteles, naprakész adatokkal tudjunk
szolgálni a tagság, a döntéshozók
és a közvélemény számára. Ebben
segítik önöket a NAK falugazdászai
és az új kiadványunk, amelyben az
elmúlt évtizedekben méltatlanul
elhanyagolt, tudományosan alátámasztott módszereket, eljárásokat
ismerhetnek meg.

Tavaszi adózási határidők
Nemcsak év elején, hanem év
közben is érdemes odafigyelni
különböző bevallási és befizetési
határidőkre, mert a késedelem
komoly szankciókat vonhat
maga után.
Az általános forgalmi adó (áfa)
esetében a havi bevallást a tárgyhónapot követő 20. napig, a
negyedéves bevallást a negyedévet követő hónap 20-áig, az éves
bevallást pedig a tárgyévet követő év február 25-ig kell megtenni.
Az áfabevallási időszakhoz tapad
a Népegészségügyi Termékadó
(NETA) elektronikus bevallási időszaka is, amelyet a kötelezett
önadózással állapít meg. Az adóalanynak az adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására
előírt határnapig kell teljesíteni.
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A társasági adó (TAO) bevallásának és megfizetésének határideje
a tárgyévet követő május 31., az
egyszerűsített vállalkozói adót
(EVA) pedig a bevételi nyilvántartást vezető vállalkozások számára
továbbra is február 25-ig, a kettős
könyvvitelt vezető vállalkozások
számára viszont május 31-ig kell
bevallani, ha az üzleti évük egybeesik a naptári évvel. 2018. évi kisvállalati adó (KIVA) bevallása és az
adókülönbözet megfizetési határideje: 2019. május 31.
A kisadózó vállalkozások tételes
adójára (KATA) vonatkozó bevallás
beadási határidő maradt a tárgy
évet követő február 25-e, azonban
az egyéni vállalkozók személyi
jövedelemadójának (SZJA) bevallása és az adókülönbözet megfize-

tési határideje megváltozott
május 20-ra, ami egyben az adószámos, valamint egyéni vállalkozói tevékenységet nem végző
magánszemélyekre vonatkozó
határidő már évek óta. A NAV idén
már nemcsak a munkáltatói adóbevallást választóknak, hanem az
őstermelőknek és az áfafizetésre
kötelezett magánszemélyeknek is
elkészíti az SZJA-bevallási tervezetet. Végül az iparűzési adó bevallása, valamint a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak (Nébih) fizetendő élelmiszerlánc-felügyeleti
díj 2019. évi fizetési kötelezettség
bevallási határideje (2018-as adatok alapján) szintén 2019. május 31.
n Pető Krisztina
vezető élelmiszeripari
szakértő

A népesség gyarapodásának
következtében jelentősen nő az
élelmiszerek iránti kereslet, kérdés, hogy a Föld élelmiszer-termelő képessége lépést tud-e tartani a demográfiai trendekkel,
úgy, hogy az hosszú távon is fenntartható legyen. A hazai agráriumnak pedig meg kell találnia a kitörési pontokat változó világunkban. Mindez csak az innováció
eszközeinek segítségével kifejlesztett speciális, magas hozzáadott értékű termékekkel és szolgáltatásokkal lehetséges. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
adatai is azt mutatják, hogy a
világszerte észrevehető tendencia
szerint folyamatosan egyre hatékonyabb gazdálkodási módszerek
nyernek teret, amelyekkel minél
kisebb földterületen egyre több
és jobb minőségű élelmiszert tudnak megtermelni. A hatékonyság,
az egyes termékpályák jövedelmének és profitjának növekedése
sok tényezőtől függ, de az biztosan állítható, hogy egyik meghatározó eszköze a termelés, a termelési környezet pontos, adatszerű megismerése, adatok gyűjtése,
adatbázisok építése, döntéseket
támogató alkalmazások fejlesz
tése.
Mindezeket felismerve a NAK és
a Design Terminal 2019 februárjá-

ban pályázatot hirdetett, amelyre
50 csapat jelentkezett és ebből 13
vett részt a 2019. március 22–23-ai
24 órás ötletversenyen. A kezdeményezés fő célja, hogy a legjobb, legújabb megoldások
helyet találjanak maguknak az
agrárszektorban, lehetővé téve az

agráripar az egyik leggyorsabb
ütemben digitalizálódó terület,
ahol az elmúlt években megjelentek az első sikeres startupok. Ezek
olyan új, induló magyar vállalkozások, amelyek várhatóan gyors
növekedésűek, termékük, szolgáltatásuk technológiai alapú, és
nemzetközi piacot céloznak meg.
E cégek például a gépek programozott tanulását, azaz a mesterséges intelligenciát a gazdaságok
hétköznapi problémáinak megoldására alkalmazzák. Az okostelefonjával készített fotó alapján számítja ki a szarvasmarha tömegét a
magyar mérnökök fejlesztése,
az Agroninja applikációja. A Serket-Tech gépi látással monitoroz-

ágazat fejlődését. A verseny az
agráriumban rejlő innovációs
lehetőségekre felhívta a fiatalok
figyelmét, és karrierlehetőségként
állította eléjük a legújabb technológiákat használó agrárszektort.
Az agrárinnovációs ötletverseny nem előzmények nélküli,
hiszen látható, hogy az egyetemisták újító javaslatai ösztönzően
hathatnak az agrárgazdaság technológiai fejlődésére is. Az

za a haszonállatok viselkedését és
jelez, ha betegségek vagy sérülés
tüneteit érzékeli, a betegségek
korai felismerésével így a gyógyszerhasználat csökkentését eredményezve. Mindkét sikeres start
up fejlesztői magyarok. A hasonló
innovációkat ösztönző környezet
adhat lendületet annak, hogy a
hazai agrárszektor ne egy, hanem
rögtön három korszakkal lépjen
előre. Ennek feltétele azonban az,

hogy kiépüljenek az agráripari
innovációkat több technológiai
szakterületről összekapcsoló, a
tehetséges fiatalokat a szakterületre vonzó és az induló üzleti kezdeményezéseket az agrárvállalkozásokkal összekapcsoló folyamatok. Ebben a NAK vezető szerepet
kíván betölteni, hiszen a verseny
megszervezésén túl vállalja az
arra érdemes csapatok további
mentorálását, illetve szakmai
támogatását.
Az ötletversenyre jelentkező
2–4 fős csapatoknak 24 óra állt
rendelkezésükre, hogy kidolgozzák és bemutassák ötletüket a
mezőgazdaság hatékonyságának
növelésére. Az esemény résztvevőit a Design Terminal és a NAK
szakemberei segítették mentorként; a zsűriben a két szervezet
vezetője mellett az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, az
Agrárminisztérium, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ, valamint a Hungrana Kft.
képviselői foglaltak helyet. A verseny végén tartott prezentációk
alapján a zsűri a verseny győztesének a BeeNet csapatát választotta, amely interaktív hálózat
javaslatát dolgozta ki, méhészek,
mezőgazdasági termelők és hatóságok közötti kapcsolattartásra.
Olyan megoldásokat utasítottak maguk mögé, mint az alma
fejlődési szakaszait nyomon követő applikáció, mezőgazdasági
bérmunka-közvetítést megkön�nyítő rendszer, okos országos
méhészeti hálózat, okoskaptár,
innovatív öntözési technika, intelligens fagyvédelmi rendszer vagy
a szarvasmarhák metánkibocsátását csökkentő megoldás.
n NAK
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Az agráriumban a legsúlyosabb károkat a
csapadék hiánya okozza, így öntözés és a
talajban lévő víz megőrzése nélkül rendkívül kockázatossá vált a termelés. A víz
megtartása ma már nem csak az agrotechnikai műveletek helyes megválasztásával érhető el, más, innovatív megoldások is rendelkezésre állnak – mint például
egy magyar találmány, a VízŐr.
Az elmúlt évek időjárása talán
már a korábban kételkedőket is
meggyőzte arról, hogy a klímaváltozás mindennapjaink részévé
vált, hatásait saját bőrünkön
tapasztaljuk. A termésbiztonság
javítása ezért ma az egyik legnagyobb kihívás az agráriumban.
Ezen a téren tavaly sikerült egy
nagyot előrelépnünk, mégpedig
az Európában egyedülállóan a teljes országra kiterjedő, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara által kiépített és működtetett jégkármérséklő rendszer beüzemelésével.
Az öntözésfejlesztés terén
viszont még nagy munka vár ránk,
e nélkül elképzelhetetlen a hazai
agrárium versenyképességének
javítása. Évente súlyos százmilliárdokkal csökkenti a gazdák bevételét az aszály, úgy, hogy közben
három balatonnyi mennyiségű vízzel több folyik ki a határainkon,
mint amennyi érkezik hozzánk. A
tavalyi év fordulópontot hozott a
hazai öntözésfejlesztésben is. A
kormányzat és a kamara is fontos
lépéseket tett annak érdekében,
hogy már néhány éven belül számottevő mértékben növelni lehessen az öntözött területek nagyságát. Döntés született egy, az öntözési beruházások megvalósítását
elősegítő, tíz évre szóló, összesen
170 milliárd forintos kormányzati
keretről. A NAK felmérte a vízigényeket, így ki lehetett jelölni azokat
a területeket, amelyeken rövid
távon, viszonylag gyors megtérüléssel kiépíthető az öntözéshez
szükséges infrastruktúra. Mind
emellett pedig kamarai kezdemé-

nyezésre az illegális kutak kérdésére is sikerült átmeneti megoldást
találni.
Az öntözés azonban csak az
egyik tényezője annak, hogy
miként javítsuk talajaink vízháztartását. Ugyanis hiába érkezik
meg az égi áldás, és hiába öntözünk, ha a vizet nem tudjuk raktározni, és azt csak ideig-óráig tudják felvenni a növények. A víz
megőrzése tehát kulcsfontosságú.
Először is fontos, hogy utat
engedjünk a víz beszivárgásának.
Középmélylazítással, mélyen gyökerező növények vetésforgóba
illesztésével meg kell szüntetni az
eketalpréteget. A szerves anyagok saját tömegükhöz képest
körülbelül hússzoros mennyiségű

vizet képesek tárolni, így szervesés zöldtrágyázással, a szervesanyag-készlet növelésével javíthatjuk a talajok vízáteresztő és a
víztartó képességét. A művelés
intenzitásának – így a menetszámnak vagy a haladási sebességnek – a csökkentésével, a forgatás nélküli talajműveléssel vagy
talajtakarással szintén sokat tehetünk azért, hogy a talaj vízháztartása a lehető legjobb legyen.
Mindezeken túl ma már innovatív eljárások is elérhetőek a víz
megtartására. Ilyen a magyar fejlesztésű VízŐr, amely iránt egyre
nagyobb nemzetközi érdeklődés
mutatkozik. A terméket a világ számos pontján, köztük afrikai, ázsiai
és dél-amerikai országokban tesztelik, több helyen már az engedélyeztetése is folyamatban van.
Amint azt Vattay Antal, a
Water&Soil Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a talajkondicionáló készítményt a 2000es évek elején kezdték el kifejleszteni. Majd egy évtizedes, vegyészek, mikrobiológusok, agrár- és
közgazdász szakemberek bevonásával végzett kutatás vezetett a

termék megszületéséhez. A jellemzően organikus alapú összetevőket
tartalmazó, így a biogazdálkodásban is alkalmazható, bio minősítésű készítmény három hónapig fejti
ki kettős hatását: egyrészt megköti
a levegőben lévő párát, másrészt
pedig lecsökkenti a talajból a víz
kipárolgását. Közben a készítmény
összetevői maradéktalanuk lebomlanak vagy növények és a talajban
lévő mikrobák tápanyaga lesz.
A VízŐr folyékony halmazállapotú, így hígítva, permetezőgépekkel – akár a pre-emergens
gyomirtó szerekkel együtt – juttatható ki a földekre. Használata
elsősorban a tavaszi vetésű növényeknél, a kertészeti kultúrákban,
gyümölcsösöknél, illetve a gyepeknél ajánlott. Vattay Antal szerint az üzemi kísérletek eredményei bizonyították a termék hatékonyságát. Öntözés nélküli kultúrákban a készítmény alkalmazásával akár 10–20 százalékkal is nőtt a
terméshozam, öntözéses gazdálkodás esetében pedig a termés
növelése mellett akár felére is
csökkenthető az öntözési költség.
n Konrád Szilárd

262849

Őrizzük meg a kincset érő vizet a talajban
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Generációváltás a szaktanácsadásban is
– két ifjú szakember beszámolója
Munkánk során sokszor szóba jön az ágazatot érintő munkaerőhiány, valamint a
meglévő gazdaságokban esedékes generációváltás. Szeretnénk rávilágítani arra,
hogy nem működhet úgy egy ágazat,
ahogy pár éve, hiszen a világ folyamatosan változik. Úgy, ahogy minden területet,
a mi szakmánkat is az innovatív, újszerű,
hatékony menedzseléssel kell átszőni.
Ilyen innovatív kezdeményezésnek tartjuk a szaktanácsadásban,
hogy a fiatal szaktanácsadók számára is legyen évi egy-két uniós
szintű szakmai összejövetel, illetve egyáltalán alakuljon ki egy
olyan közösség, hogy egyes kérdéseket akár külföldi társainkkal is
megvitathassunk.
Napjainkban a szaktanácsadók
egyik legfontosabb feladata az
információ megszerzése, átadása,
terjesztése. Úgy gondoljuk, hogy
erre kiváló alkalom volt a 2019.
február 12–13-án Lisszabonban
megrendezett EUFRAS szaktanácsadási konferencia, aminek
részesei lehettünk, a NAK színeiben, Magyarországról érkezett
fiatal szaktanácsadókként.
Első nap portugál szervezőink
jóvoltából megismerhettük Portugália egyetlen, igazán mezőgazdasági

termelésre alkalmas vidékét, a
Tejo-völgyet és az ország legnagyobb integrátorát, az AGROMAIS
Kft-t. 20 000 hektár területen
(63,1%-a kukorica), 400 termelőt
integrálnak. A társaság a gazdáktól a
piaci árnál kedvezőbben vásárolja fel
a terményeket, szárítás és betárolás
után – a piaci lehetőségektől függően – akár következő évi továbbértékesítéssel. A cég saját szaktanácsadói
rendszert is működtet 10 szaktanácsadóval, akiknek a továbbképzésére külön gondot fordít.
Ezt követően folytattuk az elő
adásokat, és megismerkedtünk a
házigazda szaktanácsadó szervezet révén megvalósuló mezőgazdasági projektekkel. Majd a fiatal
szaktanácsadók elvonulhattak
egy műhelymunka keretében
átbeszélni, milyen megoldások
lehetnének a jelen kor problémáit

Az idei eseményt Salzburgba,
Ausztriába szervezik, 2019 június
2–6. között. Fő témája a szaktanácsadás szerepének bemutatása a
mezőgazdasági termelés jövedelmezősége és a környezeti előírások-

nak történő megfelelés között feszülő ellentét feloldásában. Szó lesz
digitális és egyéb hatékonyan alkalmazható megoldásokról, valamint a
szaktanácsadás lehetőségeiről a
2020 utáni Közös Agrárpolitika kere-

Fozát® 480

Április 1-től idén is kapható a Flumite® 200

A Fozát® 480 glifozát-IPA só hatóanyagot tartalmazó,
vízoldható, folyékony totális gyomirtó szer készítmény.

Válasszon magyar találmányt!

Hatóanyaga a diflovidazin, amely jelenleg az egyetlen eredeti
magyar fejlesztésű növényvédő szer molekula.
A FLUMITE® 200
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI

megoldandó, a gazdálkodók életének megkönnyítésére. Megismerkedtünk többek között belga,
ír, holland, német fiatal szaktanácsadó kollégákkal, akik szintén
nagyon lelkesek voltak. Inspiráló
ötletek születtek az agrártémájú
rádiótól kiindulva a műveleteket
rögzítő applikációkig. Ezeket a
terveket előadtuk, majd meghallgattuk az EUFRAS közösség új
tagjainak, köztük a NAK képviselőjének bemutatkozó előadását is.
A második napon mélyebben
megismerkedhettünk az EUFRAS
működésével. Előadásokat hallgattunk meg az együttműködő partnerektől (pl.: Donau-Soja, ESEE),
majd egy rövidebb diskurzus
következett arról, hogy milyennek
is képzeljük el a szervezetet, egyben a szaktanácsadás jövőjét 2022-

ig. A felvetések között kiemelt
helyen szerepelt a fiatal szaktanácsadók erősebb bevonásának
igénye a szervezet életébe, a tudás
és tapasztalatátadás mellett.
Óriási örömmel tölt el, hogy a
NAK kiáll a szaktanácsadás fontossága és a fiatalok lehetőségeinek
feltárása mellett. Kiváló lehetőség
volt gyakorolni a nyelvhasználatot, illetve ennyi értékes emberrel
együtt dolgozni. Köszönjük, hogy
részesei lehettünk ennek a remek
élménynek! Bízunk benne, hogy
kollégáinkkal ezeket a tapasztalatokat a munkánk során a termelők
hasznára tudjuk fordítani.

tei között, illetve általában az innováció ösztönzésében. A konferencián
előadásokat hallgathatunk, műhelymunkákon és üzemlátogatásokon
vehetünk részt. Fontos eleme lesz a
rendezvénynek az európai fiatal
szaktanácsadók közösségének építése is. A NAK elkötelezett, hogy az
újonnan alakuló közösségben, illetve
magán a konferencián is minél több
fiatal szaktanácsadó részt vehessen.
Ez fontos eleme lehet a szaktanácsadáson belüli generációváltásnak itthon is. Ennek megfelelően várjuk a

•
•
•
•
•
•

Széles hatásspektrum
Szelektivitás
Zöld minősítés
Egyedi hatásmód
Mélyhatás
Hosszú hatástartam

KISZERELÉSEK
• III. forgalmi kategória:
5 ml, 1 dl, 2 dl
• II. forgalmi kategória: 1 l
A Flumite® 200 termékünket
április 1-től 4 hónapon át
keresse viszonteladóinknál,
vagy a gazdaboltok kínálatában!

totális gyomirtó szer

HATÁSSPEKTRUM
KISZERELÉSEK
• magról kelő egy- és kétszikű, • 3 dl-es kis kiszerelésben
• valamint mélyen gyökerező
is kapható!
évelő gyomnövények
• további kiszerelések: 1 l, 5 l, 20 l
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK Forgalmi kategória: III.
• jól időzíthető és biztonságos szabadforgalmú kategória
felhasználás
• tökéletes gyomirtó hatás
• versenyképes ár, gazdaságos kezelési költség

Martinschich Mihály
(fiatal szaktanácsadó,
Gazda Kontroll Kft.)

fiatal szaktanácsadók jelentkezését,
hogy érdeklődő és szakmailag is
megfelelő háttérrel rendelkező szakembereket juttathasson ki a NAK a
rendezvényre.
A jelentkezés feltétele: szaktanácsadói névjegyzéki tagság aktív
státusszal, angol vagy német
nyelvtudás, legfeljebb 35 év életkor. A jelentkezéseket e-mailben a
szaktan@nak.hu címre fogadjuk,
fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel 2019. április 23-ig.
n NAK/Reszkető Tímea

A Fozát® 480 termékünket
keresse viszonteladóinknál,
vagy a gazdaboltok kínálatában!

Agro-Chemie Kft. – Budapest, Bányalég utca 47-59. | tel. • +36 1 900 0800 | e-mail • info@agrochemie.hu | www.agrochemie.hu
Belföldi értékesítő munkatársunk: Mihalek Erzsébet – tel. • 06 1 9000 823

n Kőrizs András
(fiatal szaktanácsadó, NAK-TAN Kft.),

Fiatal szaktanácsadók jelentkezését várjuk
Az európai szaktanácsadási közösség
(EUFRAS) idén 8. alkalommal szervez
találkozót, egyben konferenciát, amelyen
külsős szakemberek is részt vehetnek,
ezért a NAK lehetőséget biztosít fiatal
szaktanácsadók számára a kiutazásra.

Atkaölő szert keres?

KARRIER
A KAMARÁNÁL?

Aktuális álláslehetőségeinkért
keresse fel karrierportálunkat:
www.nak.hu/kamara/karrier

276227
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Aláírásgyűjtés indult
az uniós források megőrzéséért
Négy hét alatt már több mint százezren írták
alá a petíciót, amelyet az agrárgazdasági
kamara és a gazdakörök indítottak útjára
annak érdekében, hogy megakadályozza az
Európai Bizottság azon törekvését, hogy a
Közös Agrárpolitika forrásainak egy részét a
migráció támogatására irányítsák át.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) online és
papíralapú petíciót hirdetett,
amellyel a közös agrárpolitikából
Magyarországnak jutó források
megőrzésének társadalmi támogatottságát kívánják demonstrálni az Európai Bizottság felé. A
jelenlegi állás szerint az Európai
Bizottság 2020 után számottevően csökkentené a KAP költségvetését. Ez a mérséklés a KAP valamennyi pillérét érintené, de csak,
ha a közvetlen területalapú támogatásokat nézzük, az mintegy 15

ezer forintos csökkenést (70 ezerről 55 ezerre) jelentene a magyar
gazdáknak Ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk! – mondta Győrffy
Balázs kamarai elnök. Hozzátette:
a forráselvonás veszélyezteti a
gazdák versenyképességét, a
szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését, de az intézkedés következményei valamennyi
magyar állampolgárra kihatással
lennének. Ugyanis, ha kevesebb
forrásból kell ugyanazt a minőségű alapanyagot és élelmiszert
előállítani, akkor az a termelői és a
fogyasztói árak emelkedését
hozza maga után. Viszont ez azt is

Petíciót indított a kamara és a Magosz az uniós források megőrzéséért
jelenti, hogy az EU által kötött
kereskedelmi megállapodások
alapján az EU-n kívüli államokból,
ahol nem olyan szigorú az élemiszerbiztonsági követelményrendszer, mint az unióban, olcsóbb,
ám bizonytalan eredetű élelmiszerek érkezhetnek akár Magyarországra is. Az ügy ezért egyszerre a magyar gazdák és a többi
magyar állampolgár ügye – világított rá a NAK elnöke.
Jakab István Magosz-elnök is
hangsúlyozta, a két szervezet
egyöntetűen kiáll amellett, hogy a

migrációs helyzet kezelése alapvetően demográfiai és társadalmi
probléma, ezért azt nem szabad az
agrárköltségvetés terhére kezelni.
Hozzátette: arra buzdítunk minden
magyar állampolgárt, különösen a
gazdákat és az agráriumban érdekelteket, hogy akár online, a www.
peticioamagyargazdakert.hu oldalon, akár a falugazdászoknál vagy a
megyei igazgatóságokon elérhető
íveken 2019. május 3-ig aláírásukkal
támogassák közös kezdeményezésünket.
n RF

Változás előtt a Magyar Élelmiszerkönyv
Év végén jár le az Élelmiszerkönyv nagybizottsági és szakbizottsági tagok kinevezése. Így
most adódik lehetőség teljesen
átgondolni a működését és a
kialakítását. Ehhez jogszabályt és
rendeletet is módosítani kell,
amely hosszabb folyamat.
Szükségünk van-e a Magyar
Élelmiszerkönyvre? − vetődött
fel a kérdés egy kecskeméti szakmai konferencián. A szakértők
egybehangzó véleménye alapján
igen, azonban az hamar világossá vált, hogy mindenki mást szeretne vele elérni. Annak érdekében, hogy minden szakágazat
számára elfogadható rendszer
kerüljön kialakításra, komoly feladat vár a döntéshozókra. Az

Agrárminisztérium jelezte, a
javaslatokat továbbra is fogadják. A NAK Élelmiszeripari igazgatósága elküldte javaslatait, amelyek az élelmiszerkönyvi munkacsoportban kerültek kidolgozásra, és a továbbiakban is képviseli
a tagjai érdekeit.
A visszajelzések alapján egyértelmű igény mutatkozik a bizottságok összetételének változtatására, amelynek során az ipar képviselői nagyobb arányban képviseltethetnék magukat az ülésezések során. Mindemellett a tervek szerint a mandátumok nem
személyre szólóak lesznek, így
bárki delegálhat maga helyett
szavazati joggal más szakértőt
egy szakbizottsági ülésre. Ezek-

kel a változtatásokkal a tárca
célja, hogy gördülékenyebbé
tegye a bizottságok munkáját,
hogy ne kelljen egy-egy döntés
meghozatalára éveket várni.

A konferencián javaslatként
merült fel, hogy haladva a technológiával, a jövőben célszerű
lenne a személyes megbeszélé-

sek szervezése helyett az online
lehetőségek felé nyitni, megkönnyítve ezzel a véleménynyilvánítást, illetve segíteni az aktívabb részvételt.
Az Élelmiszerkönyv jelenlegi
formájában nem fogyasztóbarát,
sokkal inkább az ipar volt a célközönség az elkészítésekor. Fontos lenne a fogyasztók számára
közelebb hozni ezt a szabályozást, hogy a mai internetközpontú társadalomban az extrém
gyorsan terjedő hírek között
hitelesen tudjanak tájékozódni a
fogyasztók az élelmiszereket illetően. Ennek segítségével tudatosabb döntéseket legyenek képesek meghozni vásárlásaik során.
n NAK/tóth dénes
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2019. MÁJUS 23-24.
NAK HIRDETÉS

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB

SZÁNTÓFÖLDI RENDEZVÉNYE

JELENTKEZZEN

KIÁLLÍTÓNAK!

Információ
és kiállítói
jelentkezés

www.szantofoldinapok.hu
szantofoldinapok@nak.hu
+36 70 5285682
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Mezőhegyes Európa
élvonalába tart
Hosszú távon meghatározó, jelentős fejlesztések zajlanak a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél. Nóniuszok,
fogathajtás, ügetőlovak, kukoricavetőmag-termesztés, tehenészeti
telep, középfokú agráriskola – komplex gondolkodással tervezik a
jövő Mezőhegyesét. A tulajdonos állam elvárása világos: öt éven
belül hazánk legjobb, tíz éven belül Európa egyik legjobb gazdasága legyen. Pap István Tibor vezérigazgatóval beszélgettünk.
– Ön az agráregyetem
elvégzése után, 2004-ben
gyakornokként kezdett el
dolgozni a ménesbirtokon, s
– a szakmai ranglétrát végigjárva – most vezérigazgatóként egy hatmilliárd forintos
éves árbevételű komplex
zrt.-t vezet. Mennyit változott a mezőhegyesi gazdaság az elmúlt 15 évben?
– Amikor idekerültem, nagyon
nagy volt a bizonytalanság, privatizáció előtt állt a cég, ami abban az
évben el is indult. Szomorú volt
látni, hogyan esik szét egy nagy
múltú gazdaság. A szétdarabolás
után néhány évvel a magántulajdonos a vetőmagüzemet, a tárolót,
a szárítót is eladta, illetve a termőterület is csökkent. A 2004. évi privatizációkor döntött a kormány a
lótenyésztés állami tulajdonban
tartásáról, így alakult meg a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., amely
igen nehezen indult el. Stabilitást
az adott, amikor 2010-ben a nemzeti vagyonkezelőtől a fejlesztési
bankhoz került a Ménes Kft., majd
2015-ben a szaktárcához, s 2016ban költségvetési intézmény lettünk. Tizenöt éve abban a lázban
égett nálunk mindenki, hogy mikor
lesz a privatizáció, hogyan és mi éli
túl, mi lesz utána. 2004 volt az utol-

só éve állami tulajdonban egy
olyan gazdaságnak, amely előtte
folyamatosan, 220 évig állami kézben volt. Ha a szervezetet nézzük,
ma csak a szakiskolával vagyunk
többek, mint 2004-ben, viszont
ennél sokkal fontosabb, hogy
akkor elindult a lejtőn a cég, először a szarvasmarha-szaporítással
foglalkozó részleget adta el a
magántulajdonos, majd visszaadta
az államnak a ménest, lecsökkentette a szarvasmarha-állományt,
telepeket zárt be, és eladott külső
földterületeket is. Ezt a folyamatot
és a problémákat fokozta az a természeti katasztrófa, ami 2010 nyarán egy szupercella formájában
óriási károkat okozott. Aztán 2014ben eladták a vetőmagüzemet,
amit 2016 végéig teljes egészében
és még ma is részben vissza kell
bérelni. Gondoljon bele, 8200 hektárról nem volt hova betároljuk a
terményt.

– Mennyivel jobb most a
helyzet?
– Míg 2004-ben az volt a dilemma, hogy mi történik a privatizá
cióval, most van egy törvény –
önmagában is óriási dolog, hogy
az Országgyűlés törvényt hozott
egy gazdasági társaságról –, amely
feladatul szabja a nagyfokú fejlesz-

tést, komoly elérendő célokat tűz
ki. Hazánk legöregebb mezőgazdasági vállalkozásáról beszélünk.
2004-ben az akkori kormány arról
beszélt, hogy 220 év után eladja,
most pedig van egy törvény, ami
pontosan rögzíti, hogy mik a feladatai a társaságnak. Már megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről is beszámolhatunk. Most az a
kérdés, hogy mikor és milyen mértékű pozitív eredménnyel jár a
reorganizáció. A tulajdonos célokat, elvárásokat tűzött ki, ezekhez
forrásokat rendelt hozzá – abszolút
pozitív dolgok ezek. Most nem az a
kérdés, hogy eladják-e a céget,
hanem biztos háttérrel azon dolgozhatunk, hogy mintagazdaság
legyünk.

– A lovas sportban is új
szintre sikerült emelkedniük
az elmúlt években.
– Komoly sikereket ért el a Mezőhegyesi Állami Ménes 2014–2015ben, ekkor sikerült felépítenünk a
fogathajtó maraton akadálypályát,
fogathajtó magyar bajnokságot,
nemzetközi fogathajtó versenyt
rendeztünk, és megpályáztuk a fiatal fogatlovak világbajnokságát.
Versenyzőkkel, lovakkal több évtizede jelen vagyunk a lovas sportban, de fogathajtó versenyhely-

színként gyakorlatilag ekkor törtünk be a fogathajtásba, amiben
hazánk világhatalom. A sportlovak
terén Aachenben olimpiai minősítő versenyen vettünk részt a nemzeti válogatottal, itt tenyésztett
lóval és itteni lovassal. 2010–11-ben
elkezdtük az ügetőló-tenyésztést,
2014-ben, a századik magyar derbin futott először lovunk, harmadik
lett. Átvettük a szálló üzemeltetését is, korszerűsítettük a fűtését,
javítottuk a felszereltségét. Ha már
2014-ről beszélünk, megemlítem,
hogy mezőgazdaságilag is erős
volt az az esztendő, az újkígyósi
gyepeket kétszer kaszáltuk, amire
évek óta nem volt példa. Megjegyzem, ekkor a Mezőhegyesi Állami
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Ménes Kft. fő tevékenysége a lótenyésztés volt, nem a szántóföldi
növénytermesztés.

– De ma már eredményesen gazdálkodnak a 8200
hektár szántóföldjükön és
1500 hektár erdejükben úgy
is, hogy a nyereségük egy
részét visszaforgatják.
– A kormány döntése alapján
2016-ban a Magyar Állam visszavásárolta a privatizált ménesbirtokot,
majd beolvasztotta a Mezőhegyesi
Állami Ménes Kft.-t, így született
meg a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. Ha a számokat
nézzük: 2018-ban 6 milliárd forint
volt az árbevételünk, 500 millió
forint körüli adózott eredménnyel.
A pénzügyileg realizált eredményünk közel egymilliárd forint,
azonban ebből finanszírozzuk például a szakiskolát és a ménest is.
Azaz megtermeljük a szántóföldön
ezek bekerülési költségét. Az eredmény egy jelentős részét visszaforgatjuk fejlesztésre, valamint 2016
óta 30 százalékkal növeltük a béreket, illetve tulajdonosi döntés alap-

ján a társadalmi szerepvállalásunk
is jelentős. Támogatjuk a helyi
sportegyesületet, iskolát, óvodát,
zenekart, a történelmi egyházakat.

– Mezőhegyesnek mit
jelent a ménesbirtok?
– Együtt lélegzik a város és a birtok. Tény, hogy itt először volt egy
katonai, lovas intézmény, utána
létesült körülötte a város. A település életében több száz éve meghatározó a ménesbirtok: ha a ménesbirtok jól működik, akkor jól működik a város is. Ötszáz főállású munkavállalónk van, zömmel helyből,
de aki nem nálunk dolgozik, annak
vagy a családtagja dolgozik itt,
vagy valamilyen kapcsolatban van
a ménesbirtokkal. Agrárium tekintetében a térséget is meghatározza a gazdaság, nem véletlenül erős
itt a mezőgazdaság, hiszen mindig
is integráló szerepe volt a birtoknak.

– Az összefüggő területnagyság tekintetében
hazánk négy legnagyobb
önálló agrárgazdasága közt

vannak. Milyen felelősséggel
jár ez?
– Több mint kétszáz év munkája,
gondolkodásbeli kultúrája nevelődött bele az itteniekbe, a munkához való tisztességes hozzáállásé.
Nem akarunk hátul kullogni, a törvény által meghatározott nem gazdaságos tevékenységeket is az
árbevételünkből kell finanszíroznunk. Vezető szerepünk van például a kukoricavetőmag-termesztésben, amit Magyarországon senki
nem állít elő ekkora összefüggő
területen.
A legnagyobb erőforrásunk a
8200 hektáros szántó, ahol 2016ban még többnyire elavult, régi
gépekkel kellett eredményt produkáljunk úgy, hogy nem volt hova
betárolni a terményt. Tervezzük az
öntözés fejlesztését, és persze a
további gépmodernizációt, illetve
újra ki kell alakítsuk a tároló- és szárítókapacitást. A szarvasmarha-tenyésztési ágazatban 25 éves technológiával dolgozunk, a tej jövedelmezősége nullához közeli, itt is
szükségszerű a fejlesztés, aminek a
kivitelezése folyamatban van.
Ekkora méretben komplexen kell
gondolkodni, az állattenyésztés és
a növénytermesztés szinergiáit
kihasználva. A legfontosabb a termelésünk hosszú távú megalapozása, olyan szintre hozni, ami pénzügyileg eredménytermelő, szakmailag mintagazdasághoz méltó;
úgy, hogy érje el Mezőhegyes a
korábban betöltött helyét a
magyar mezőgazdaságban.

– Iskolát is fenntartanak.
Megoldott a szakember-
utánpótlásuk? Milyen pers
pektívát látnak önöknél a
fiatalok?
– Több mint száz éve a ménesbirtok hozta létre az iskolát, hogy
kielégítse a nála felmerülő szakmunkaerő-igényeket. Az évtizedek
során aztán mindenféle „civil” szakma bekerült a képzési palettára.
Most történt egy profiltisztítás,
ezentúl csak agrárképzések lesznek

Közel 14 milliárd
forint értékű
fejlesztés
Korszerű, 1100 férőhelyes
tehenészeti telepet alakítanak ki. Emellett kétmilliárd
forintból szereztek be gépeket és fejlesztik gépállomást.

itt: lovas és gépész a két fő irány.
Fontos, hogy teljes körű gyakorlati
lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek. Hiszen nem elég az iskola MTZjén villáskulcsozni, és kijönni gépszerelő szakmunkásként, technikusként, ahogy az sok más helyen történik az országban. Az elmúlt
három évben közel hárommilliárd
forintból vásároltuk meg a legújabb
gépeket a gazdaságba, a mi diákjaink ezen a gépparkon szereznek
tapasztalatot. A gyakorlati oktatók a
ménesbirtok szakemberei, akik
megismertetik a tanulókat a legújabb technikákkal, s naprakész
gyakorlati tapasztalatokkal kerülnek
ki tőlünk – ebben egyediek
vagyunk az országban. Elindítottuk
a technikusképzést is, hat egyetemmel van együttműködési megállapodásunk, akik várják a hallgatókat.

– Mondhatjuk, hogy történelmi léptékkel nézve is nagy
dolgok történnek most
Mezőhegyesen?
– Igen. Ritkán voltak a ménesbirtok 235 éves története során ilyen
lehetőségek, kihívások. Amikor
1869-ben a magyar kormány átvette a ménesbirtok irányítását, Kozma
Ferenc biztosként hasonló célkitűzések, szándék és források mellett
előrehaladó munkát végzett. A két
világháború közt Európa élvonalába
került a gazdaság. A szándék és a
forrás most is adott, a megvalósításon pedig nagy erőkkel dolgozunk.
A mi célunk sem lehet más, mint a
ménesbirtokot újra Európa egyik
legmodernebb mezőgazdasági
nagyüzemévé fejleszteni.
n Pécsek Imre
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Bemutatkozhatnak a szakma legjobbjai
OSZTV:
• Élelmiszeripari analitikus
technikus
• Élelmiszeripari technikus
• Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
• Parképítő és fenntartó technikus

SZKTV:
• Édesipari termékgyártó
• Húsipari termékgyártó
• Pék
• Virágkötő és virágkereskedő

Április 15-16-án tartja a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara az Agrár Szakma
Sztár Fesztivált a budapesti Hungexpo
területén. Az ingyenesen látogatható rendezvény ad otthont az országos szakmai
tanulmányi versenyeknek, valamint az
agrárszakképzés fejlesztése mellett a
pályaorientáció segítését is szolgálja.
Az eddigi gyakorlat szerint az
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyek (OSZTV), valamint a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyek
(SZKTV) egy-egy iskolában kerültek megrendezésre, úgynevezett
versenyszervező intézményben. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) részéről először 2017-ben
fogalmazódott meg az az igény,
hogy az agrárszakképzések is
jelenjenek meg a „nagyközönség”
előtt úgy, hogy a verseny nyilvánossá tételével az általános iskolai
tanulók és más érdeklődők is
belelássanak a szakmai sajátosságok részleteibe.

Ennek érdekében a NAK első
alkalommal tavaly csatlakozott a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által hagyományosan
megrendezett Szakma Sztár Fesztiválhoz, ahol az MKIK által szervezett tanulmányi versenyek döntői
kerülnek lebonyolítása. Ez az év
még csak az „ismerkedésről” szólt,
ahol 4 agrár-szakképesítést (Édes
ipari termékgyártó, Pék, Erdészeti
szakmunkás, Virágkötő és virágkereskedő) foglalkoztató szigetek
létrehozásával népszerűsítettük.
A NAK és az MKIK között 2018.
december 18-án aláírt megállapodás értelmében – a szakképzés

területén folytatott tevékenységeik megerősítéséért – a két
kamara a 2019. évi Szakma Sztár
Fesztiváljaik megrendezése során
együttműködik. Ennek keretében
a fesztiváljaikon megjelenési
lehetőséget is biztosítanak egymás részére.
A NAK az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával 2019. április 15–16. között
első alkalommal rendezi meg a
Hungexpo területén („B” pavilon)
az országos szakmai versenyek
döntőit nyolc szakmában, valamint az ehhez kapcsolódó ünnepélyes díjátadót.
Az Agrár Szakma Sztár Fesztivált a NAK az MKIK-val együttműködve, a Szakma Sztár Fesztivál
brand kommunikációjának és
arculati elemeinek felhasználásával bonyolítja le, elősegítve ezzel
a 2020. évi együttes országos
tanulmányi versenyek megvalósítását. Tervezetten a két kamara
2020-ban már együttesen kívánja

megrendezni az országos tanulmányi versenyek döntőjét a fesztivál keretei között.
Az Agrár Szakma Sztár Fesztivál
és az ahhoz kapcsolódó szakmai
tanulmányi versenyek megrendezésének célja az agrárszakképzés
fejlesztése, a pályaorientáció segítése, a szakmák népszerűsítése, a
szakképző iskolák oktató-nevelő
munkájának versenyszintű értékelése, a kiemelkedő oktató-nevelő
tevékenység ösztönzése.
A 2018/2019. tanévben az
OSZTV keretében 9 szakképesítésben, az SZKTV keretében 11
szakképesítésben versenyeznek a
tanulók. A versenyekre összesen
688 tanuló nevezett be: OSZTV
versenyekre 385, SZKTV versenyekre 303 tanuló. A fesztiválon a
20 szakképesítés közül a keretben
szereplő 8 szakképesítés döntőjének lebonyolítására kerül sor.
Egyidejűleg mind a 20 szakképesítés kapcsán szakmai bemutatókra is sor kerül. Így a fesztiválra
kilátogató tanulók egy olyan
élményalapú megtapasztalással
gazdagodhatnak, amely speciálisan az agrár-szakképesítésekhez
köthető. A szakmabemutatók
mellett a résztvevőknek lehetősége nyílik arra is, hogy foglalkoztató szigeteken kipróbálhassák a
szakmák egyes fogásait.
n NAK
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Indul a jégkármérséklő rendszer
A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a
jégkármérséklő rendszer indítása 2019-ben
már április 15-én megtörténik, a riasztási időszak szeptember 30-ig tart. A rendszer indulásával és üzemelésével kapcsolatosan összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdésekre adott
válaszokat.
– Hogyan működik a rendszer?
– Az országos lefedettséget
nyújtó, összesen 986 darab (222
automata és 764 manuális) talajgenerátorból álló jégkármérséklő
rendszer talajgenerátorai ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló
jégszemcsék méretét. A jégesők
előfordulásának valószínűsége
nem zárható ki teljesen, azt

viszont garantálni lehet, hogy a
lehulló jégszemcsék mérete
kisebb lesz annál, mint amelyek a
rendszer használata nélkül hullanának le. Az ezüst-jodidos, talajgenerátoros rendszer nincs negatív hatással a csapadék mennyiségére, inkább a csapadék mennyiségét kellene növelnie. Szerencsére nem vagyunk képesek „elkergetni” a felhőket, hiszen a talajgenerátorok működésének köszönhetően kicsit növelhető a csapadék mennyisége.

– Milyen hatással van a környezetre az ezüst-jodid tartalmú hatóanyag?
– A tevékenységet az indulás előtt
az akkori KÖJAL-lal vizsgáltattuk meg
és az alapján kaptuk meg a működési engedélyt. Európában több évtizede nagyon sok helyen használják ezt
az eljárást. A hatóanyag légkörbe juttatása sem egészségügyi, sem környezetvédelmi kockázatot nem
jelent, illetve az időjárást egyéb
módon nem befolyásolja.

– Tavaly miért volt ilyen szélsőséges időjárás?
– A hálózat egy rendkívülinek
tekinthető évben kezdte meg
működését, hiszen a 2018 májusától
szeptemberig tartó időszakban
több zivataros nap volt, mint az

elmúlt években. Tavaly nyáron a
megszokottal ellentétben a csapadék döntő többsége helyi kialakulású zivatarokhoz kapcsolódott.
Magyarországra általában a csapadék-utánpótlás a határon túlról
érkezik és az esetek többségében
átvonul az országon. A 2018. nyári
időszakban, nem ez volt jellemző,
hiszen június végétől egészen
augusztus közepéig a határon túlról
nem érkezett számottevő csapadék-utánpótlás. Ezáltal a zivatarok
az országhatárainkon belül alakultak ki. A magas hőmérséklet hatására a talajból a nedvesség légkörbe
került, ami később csapadék formájában kilométerekkel távolabb hullott a talajra. Ennek a jelenségnek
köszönhető, hogy Magyarország
nagy részén egyszerre fordultak elő
zivatarok és nagy területen aszály is
2018-ban.

Az ÖN partnere
a vasútlogisztikában
Fejlett technológia.
Több évtizedes szakértelem.

rch.railcargo.com
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Már benyújtható az egységes kérelem
Fontos időszakhoz érkeztek a gazdálkodók. Nemcsak a tavaszi munkákkal van
teendő a földeken és a gazdaságokban, de
az egységes kérelem benyújtásának időszaka is megkezdődött. A támogatási
kérelem benyújtása érdekében kérjük,
mielőbb keressék fel a falugazdászukat,
hogy elkerüljék a május közepi sorban
állást és kapkodást.
Ebben az évben április 8-án
indult az egységes kérelem
benyújtása. Idén 45 jogcímen igényelhetnek a kérelem keretein
belül a gazdálkodók támogatást,
amelyek a szigorú feltételek teljesítése mellett nagymértékben
javítják a gazdálkodás eredményességét, versenyképességét. A
múlt évi 44 jogcímen túl, ebben
az évben új jogcímként a 2018. év
végén eredményesen pályázó,
ökológiai gazdálkodást folytató
igénylők kifizetési kérelme jelent
meg az egységes kérelemben. Az

első és egyben legfontosabb
határidő a támogatást igénylők
számára 2019. május 15. A gazdálkodók eddig az időpontig adhatják be szankciómentesen kérelmüket. Ezt követően a kérelem
munkanaponként 1%-kal növekvő szankció mellett adható be. Ez
azt jelenti, hogy aki csak május
16-án tudja beadni a kérelmét, az
már 1%-kal kevesebb támogatáshoz jut a teljes összeg helyett,
amelyre egyébként jogosult, és ez
a „veszteség” a napok múlásával
növekszik.

Állattartók, figyelem!
A földforgalmi törvény rendelkezései szerint – takarmányszükségletének biztosítása érdekében – elővásárlási/előhaszonbérleti jog
illeti meg azt a helyben lakó földművest, aki igazolni tudja, hogy legalább 3 éve állattartó telepet működtet, amelyen a megfelelő állatsűrűséggel is rendelkezik. Az ügyfélnek már nem szükséges kérelmeznie a hatósági bizonyítványt, mert az a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elektronikus webALI felületéről közvetlenül
kinyomtatható. Az igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítvány
„1218 – Szarvasmarha átlaglétszám bizonylat” adatai a Szarvasmarha/Listák menüpont alatt találhatók meg, és az hozzáféréssel rendelkező állattartó ezáltal eleget tehet a földforgalmi törvény által
előírt igazolási kötelezettségének.
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A 2020 utáni Közös Agrárpolitika
alakulása az EP-választások előtt
Végleges döntés továbbra sem született a
Közös Agrárpolitikát (KAP) érintő kérdésekben, a bizottsági tervezetről hosszadalmas
viták folynak.

A kamara falugazdász-hálózata az
idei évben is segít a gazdáknak a
2019. évi egységes kérelmek
benyújtásában. Azon gazdálkodóknak, akiknek idén új falugazdász
adja be a kérelmet vagy először
adnak be kérelmet a falugazdász
segítségével, a kérelem benyújtásához meghatalmazást kell majd
adniuk a falugazdásznak. Ennek
adminisztrációja könnyebb lesz, ha
a gazdálkodó saját ügyfélkapuval
rendelkezik és az ügyintézésre alkalmas ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával érkezik.
Az egységes kérelem beadása
biztonságosabbá válik, mert még
a kérelem benyújtása előtt minden igénylő átnézheti kérelmének
összesített adatait, így ellenőrizhető, hogy minden terület, állat
egyed, támogatási igény a megfelelő módon került-e a kérelembe.
A hiányzó területek pótlására,
azaz a kérelem módosítására az
egységes kérelem benyújtási
határidejének végéig van lehetőség. Arra azonban figyelni kell,
hogy az első kérelem május 15-ig
adható be, és csak ebben az eset-

ben van lehetőség május 31-ig
szankciómentesen módosítani a
kérelem tartalmát. A módosítás
lényege, hogy minden olyan terület szerepeljen a kérelemben,
amelyre támogatást igényel a
gazdálkodó, mert ezzel a támogatási összeg növekedhet. Május
31-e után már csak szankcióval,
ugyancsak a támogatási összeg
munkanaponként 1%-os csökkentésével módosítható a kérelem.
Az állattartóknak azt a fontos
különbséget kell figyelembe
venni, hogy az állatalapú támogatások esetében a kérelem május
15-ét követően már csak az 1%-os
szankcióval módosítható.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében hozzák magukkal kamarai vagy őstermelői kártyájukat.
A kamarának és a gazdálkodónak érdeke, hogy a kérelem
benyújtása pontos legyen, ezzel
biztosítva, hogy a gazdálkodók
időben megkapják a támogatásokhoz tartozó kifizetéseiket.
n NAK/dr. Utasi Krisztián

A gazdálkodók érdeklődésére
való tekintettel elindítjuk a KAP
tárgyalások aktuális állását, valamint a következő időszak várható
változásait bemutató cikksorozatunkat.
A korábbi forgatókönyvvel ellentétben az elmúlt hónapokban már
egyre valószínűbbé vált, hogy a
KAP szempontjából kiemelten fontos következő időszaki uniós költségvetésről és a KAP tartalmi kere-

teiről nem születik végleges döntés
a jelenlegi európai parlamenti ciklus
alatt. Ezekről az új Európai Parlament (EP) és Bizottság felállítása
után, várhatóan 2019. év második
felétől folytatódnak a tárgyalások.
A bizottsági javaslatok közzétételét követően ugyanis heves viták
bontakoztak ki az agrártámogatások mértékére, az új teljesítési
modellre, valamint a környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó-

an. Az EP a KAP források legalább
2014–2020-as szinten tartását
támogatja. A KAP tartalmi kereteit
meghatározó uniós rendelettervezetek esetében azonban eltérőek az álláspontok az EP mezőgazdasági és környezetvédelmi
bizottsága között. Ez előbbi április
elején dönt a tervezetekkel kapcsolatos módosítási javaslatairól,
plenáris ülésen azonban már nem
tárgyalják a témát a jelenlegi ciklusban.
A magyar gazdálkodók képviseletének érdekében a NAK is aktívan
részt vesz a KAP2020-at érintő
véleményformálásban. Lobbitevékenységünket elsősorban a

Copa-Cogeca (mezőgazdasági termelők érdekében eljáró ernyőszervezet) tagjaként végezzük. A
Copa-Cogeca pozíciós papírjaiba
bekerült számos, általunk képviselt
és hangoztatott érv is, amelyeket
így, egy nemzetközi szervezet égisze alatt hathatósabban tudunk
érvényre juttatni később az uniós
döntéshozásban is.
A cikksorozat következő részeiben részleteiben is bemutatjuk a
szóban forgó bizottsági javaslatokat, az új EP és Bizottság felállítása
után pedig folyamatos tájékoztatást adunk a vonatkozó tárgyalások
aktuális állásáról is.
n NAK/Horváth Dóra

Módosultak az „Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés” című felhívások
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét,
hogy március
hónapban ismét
módosultak az AKG
szabályai.
A zöldugar területek, amelyek
teljes támogatási időszak alatt
fennállnak, mentesülnek a zöld
trágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól. A VP
NTB keretében telepített gyepek
pedig mentesülnek a kötelező és
választott szántóföldi előírások

teljesítésétől. A területük marad a
szántó előíráscsomagban, azonban nem számítódik bele telepítést követően a vetésszerkezeti
részarányba, így csak az alaptámogatásra jogosultak. Fontos,
hogy vetésszerkezeti vállalás
szempontjából a szálas pillangós
takarmánynövények füves, illetve
egyéb keverékében a pillangós
növények csíraszámának el kell
érni a 25%-ot. Továbbá 5 év után
állandó gyepnek minősülő terület
az AKG program ötödik évében is
még szántóföldi területként kerül
figyelembe vételre.

Az ültetvény kivágását követően
részleges újratelepítés esetén lehetőség van a kivágást követő 12
hónapon belül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület
egy részének visszavonására. A
részlegesen visszavont területre
jutó támogatási összeget azonban
vissza kell fizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ültetvénykivágás és
újratelepítés esetében a bejelentéseket az adott évi egységes kérelem
szankciómentes benyújtásának
határidejéig – azaz május 15-ig –
kell megtenni, mert ezt követően
benyújtott kérelmeket az Állam-

kincstár a következő naptári évre
veszi figyelembe.
Kedvező módosítás, hogy a legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes legeltetett állat
éves átlaglétszáma és a legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként
kell meghatározni.
Szennyvíz, szennyvíziszap, szenny
víziszapot tartalmazó komposzt felhasználásának tiltása nem vonatkozik azon anyagokra, amelyek a
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerint
komposztálás útján előállított, engedélyezett termésnövelő anyagok.
n NAK/Sztahura Erzsébet

18

2019. április | NAKlap

Tanulmányúton lehet ismerkedni
a „mentes” termékekkel
A Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara tagjai számára immár harmadik alkalommal is
lehetőséget biztosít
Európa legjelentősebb mentes élelmiszereket felvonultató
élelmiszeripari kiállításának megtekintésére.
A dinamikusan bővülő „mentes”
termékek piacának és újdonságainak megismeréséhez látogasson
el velünk a 2019. május 28–29.
között Barcelonában hetedik alkalommal megrendezésre kerülő
Free From & Functional Food
Expóra. Az előállítói és kereskedői
oldal nemzetközi kiállításán a
mentes, a vegán, a bio- és a funkcionális élelmiszereké lesz a főszerep. A kiállításhoz kapcsolódóan
megrendezik a „Free From”, a
„Health Ingredients”, a „Vegan” és
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tani a helyszínhez közeli szállás
költségének fedezése mellett. Az
utazás során felmerülő egyéb költségek (repülőjegy, transzport, biztosítás, reggelin kívüli étkezések) a
résztvevőket terhelik. Tolmácsolásra, fordításra lehetőség nem lesz,
idegen nyelv ismerete (pl. angol)

javasolt. A jelentkezés során előnyben részesítjük azon tagjainkat,
akik eddig még nem vettek részt
vásárlátogatási programunkon. A
program részletei a NAK portálon
olvashatók, további információ
pedig szucs.viktoria@nak.hu e-mail
címen kérhető.

MINŐSÉGI
AGRÁRKÉPZÉSEK –
A VERSENYKÉPES
TUDÁSÉRT.

NAK

A
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a „Lactose Free & Dairy Free” konferenciákat is, amelyeken előadások keretében ismerhetik meg a
termékek piacának jelenlegi és
várható alakulását, újdonságait.
Az expóra a NAK minimum 5,
maximum 15 kamarai tag számára
tud látogatási lehetőséget biztosí-
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Katalánok mutatják, hogyan készítik a pácolt sonkát
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén harmadik alkalommal szervez tanulmányutat
az európai szinten vezető húsipari kutató és
oktató intézménybe, a katalán IRTA monellsi
intézetébe 2019. május 29–31. között, pácolt
sonkakészítmények témájában.
A folyamatosan változó piaci és
fogyasztói igények komoly kihívást jelentenek az élelmiszer-előállítók számára. A versenyben
elengedhetetlen a felhasználható
alapanyagok és azok kombinálhatóságának, valamint a technoló
giai módszerek és folyamatok
átfogó ismerete. A hazai előállítók versenyképességének támo-

gatása érdekében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a katalán
IRTA (Research & Technology
Food & Agriculture) monellsi intézetében 2019. május 29–31. között
3 napos gyakorlati tanulmányutat
szervez sonkatermékek témájában, a húsiparban, illetve a készítmények gyártásában tevékenykedő tagjai számára. A program

elméleti és gyakorlati részeket
egyaránt tartalmaz. Bemutatják a
különböző alap- és segédanyagokat s technológiai lépéseket, illetve az intézet kísérleti üzemében
pácolt sonkák készítésére is lehetőség nyílik. A csoportos program
minimum 10, maximum 12 fő
kamarai tag részvételére ad lehetőséget, amelyen belül különböző
üzemméretű tagjaink részvételére
is lehetőséget biztosítunk.
A tanulmányút részvételi költségét, amely tartalmazza az oktatási segédanyagokat, a napközbeni étkezéseket (kávészünet, ebéd),
valamint a repülőtér és az IRTA
közötti transzportot, a kamara

fedezi a jelentkezők számára. Az
utazás során felmerülő egyéb
költségek (repülőjegy, biztosítás,
szállás, reggelin és ebéden kívüli
étkezések) a résztvevőket terhelik.
A képzés nyelve angol, a nyelv
minimum értési szintű ismerete
szükséges (tolmácsolásra lehetőség nincs). A jelentkezés során
előnyben részesítjük azon tagjainkat, akik eddig még nem vettek
részt spanyolországi tanulmány
utunkon.
A részletes programterv a NAK
portálon olvasható, illetve további információ a szucs.viktoria@
nak.hu elektronikus elérhetőségen kérhető.
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A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
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A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Az EMVA támogatások végrehajtására kijelölt hatóság
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága.

2019. április | NAKlap

A parlagfű elleni védekezés
alapelvei és lehetőségei
napraforgóban II.
Napjainkban a szárazságra hajló időjárási viszonyaink közepette a
gyomirtási technológiák az állománykezelések irányába tolódtak
el. Száraz tavaszokon, amikor nem érkezik meg a szükséges
bemosó csapadék a vetés után, kelés előtt elvégzett kezelések
hatásának kifejtéséhez, a csak preemergens kezelést kapott napraforgótáblák elgyomosodnak. Ezeken a területeken a parlagfű
többnyire tömegesen gyomosít.
Az imidazolinon- és tribenuron-metil toleráns napraforgóhibridek piacra kerülése lehetőséget teremtett a hatékonyabb parlagfű elleni posztemergens beavatkozásra. A parlagfűvel fertőzött
területeken viszont nem szabad
csak posztemergens technológiát
választani. A parlagfű csírázása
elhúzódó, a csak posztemergens
technológia megfelelő időzítését
nagyon megnehezíti, hogy a kezeléskor különböző fenológiában
lesz jelen a területen. Ha hosszabb
csapadékos időszak miatt túlfejlődik az optimális fenológián a parlagfű, megkésett kezeléskor, 6–8
leveles gyomnövény ellen a várható hatás elmarad. Emellett alapkezelés hiányában az állománykezelést követően jelentős parlagfű-
utókelés is be szokott következni.
Parlagfűvel fertőzött területen
mindenképpen célszerű imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns
hibridet vetni. Preemergens kezelés akkor is szükséges, ha alapvetően a posztemergens kezelés hatékonyságának kiegészítésére szolgál. Legalább parlagfű elleni jelentős mellékhatással bíró, elsősorban
magról kelő egyszikű gyomnövények ellen hatékony készítménnyel
szükséges preemergens kezelést
végezni. A dimetenamid-P hatóanyagú Spectrum, Inspector és
Radar, vagy a dimetenamid-P +

pendimetalin hatóanyagú Wing-P
preemergensen kijuttatva talajon
keresztüli tartamhatással és az állománykezelés jobb időzíthetőségét
segítve járul hozzá a preemergens
+ posztemergens technológia sikerességéhez.
Parlagfűvel erősen fertőzött
területre célszerű a parlagfű elleni
leghatékonyabb preemergens
gyomirtási technológiák (Racer
kombinációi) közül választani imi
dazolinon vagy tribenuron-metil
toleráns hibriddel elvetett táblán.
Így, ha megjön a hatékonysághoz
szükséges bemosó csapadék,
akkor a posztemergens permetezés el is maradhat. Amennyiben az
alapkezelés nem kielégítő hatású a
parlagfű ellen, akkor az állománykezelést is végre kell hajtani az
imazamox vagy a tribenuron-metil
hatóanyagú készítményekkel. Sajnos, a legjobb hatékonyságú preemergens + posztemergens technológiák nem olcsóak, emiatt a
gyenge termőképességű, parlagfűvel erősen fertőzött területeken
csak részben használják.
Napjainkban az országban a
napraforgó-területek túlnyomó
részén imazamox vagy tribenuron-metil hatóanyagú herbicideknek ellenálló hibrideket ter
mesztenek. A hagyományos
hibridek vetésterületi részesedése
már csak 5 százalék körüli. A tole-

ráns hibrideknél a hibrid–hatóanyag kombinációt nem szabad
összekeverni, mert súlyos fitotoxicitás, állománypusztulás következik be! A hagyományos napraforgóhibrideket mindkét hatóanyag
(imazamox és tribenuron-metil)
erősen károsítja, kiirthatja. A
hagyományos hibridekben engedélyezett gyomirtó szerek mindkét toleráns hibrid esetében a kultúrnövény károsodása nélkül
alkalmazhatóak.
A kizárólag Express toleráns napraforgóhibridekben alkalmazható,

széles hatásspektrumú, tribenuron-metil hatóanyagú Express
50 SX készítmény szik-2 leveles fejlettségű parlagfű ellen hatékony,
ezért a parlagfű elhúzódó, folyamatos kelése miatt osztott kezeléssel kell kijuttatni 7–14 nap különbséggel.
A tribenuron-metil technológiát
továbbfejlesztették és az idei
évben már használható lesz a tifenszulfuron-metil hatóanyaggal
kiegészített Evorelle Express. Az új
technológia hatékonyabb és
kiegyensúlyozottabb védekezési
lehetőséget biztosít a parlagfű, a
vadkender, a keserűfű fajok, a
szerbtövis fajok és a mezei acat
ellen. Parlagfűfertőzés esetén, osztott kezeléskor szik-4 leveles fejlettségnél kell elvégezni az első
kezelést, majd újrakelés esetén
7–14 nap múlva, ugyancsak szik-4
leveles fejlettségnél a második
kezelést.
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A kizárólag imidazolinon-ellenálló IMISUN napraforgóhibridekben
alkalmazható, széles hatásspektrumú, imazamox hatóanyagú Pulsar
40 SL, Cleaner 40 SL, Divine 40 SL,
I-Maza 40 SL, Listego, Passat és Win
40 SL szerekkel a hatékony védekezés feltétele, hogy a kezelést a parlagfű legfeljebb 4 leveles állapotáig el kell végezni, mert a megkésett
kijuttatás fejlettebb parlagfű ellen
nem biztosít megfelelő védelmet.
Az imidazolinon technológiát
továbbfejlesztették és 2017–2018ban már nagy területen használták a gazdálkodók az új technológiát. Az újonnan kifejlesztett,
CLHA Plus gént tartalmazó, magasabb szintű imidazolinon-ellenállóságot biztosító napraforgóhibrideket Clearfield Plusnak
nevezzük. A megnövekedett imi
dazolinon-ellenállóságnak
köszönhetően a Clearfield Plus
napraforgóhibridek gyomirtására
alkalmazhatóak az imazamox
hatóanyagú Pulsar Plus és Listego
Plus készítmények, amelyek az új
adjuváns rendszerük révén mind
az egyszikű, mind a kétszikű
gyomnövények esetében jelentősen fokozzák a gyomirtó hatást.
Jobban tapadnak a gyomnövények leveléhez és gyorsabban
törik át azok viaszrétegét. Ebből

Készítmény
Racer
Pledge 50 WP

Hatóanyag

Dózis

Alkalmazási
mód

Forgalmi
kategória

fluorkloridon

2,0-3,0 l/ha

PPI, PRE

I.

flumioxazin

80 g/ha

PRE, POSZT

I.

Kizárólag imidazolinon-ellenálló IMISUN napraforgó hibridekben alkalmazható
Pulsar 40 SL, Listego, Passat

imazamox

1,0-1,2 l/ha

POSZT

I.

I-Maza 40 SL, Cleaner 40 SL,
Divine 40 SL, Win 40 SL

imazamox

1,0-1,2 l/ha

POSZT

I.

Kizárólag Clearfield Plus (CLHA Plus gént tartalmazó, CL Plus, CLP) imidazolinon-ellenálló
napraforgó hibridekben alkalmazható
Pulsar Plus, Listego Plus

imazamox

1,2-2,0 l/ha

POSZT

I.

Kizárólag tribenuron-metil toleráns napraforgó hibridekben alkalmazható
Express 50 SX

tribenuron-metil

45 g/ha vagy osztott kezelés
esetén 22,5 + 22,5 g/ha

POSZT

I.

Evorelle Express

tribenuron-metil
+ tifenszulfuronmetil

60 g/ha vagy osztott kezelés
esetén 30 + 30 g/ha

POSZT

I.

Napraforgóban a parlagfű ellen nagyon jó és jó hatékonyságú gyomirtó szerek
fakadóan rövidebb idő alatt
nagyobb mennyiségű hatóanyag
szívódik fel a gyomnövényekbe,
így a viaszos, szőrös levelű, nehezen irtható gyomok, például libatopfélék, parlagfű, egyszikűek és
mezei acat elleni hatékonyság
jelentősen javul. A Pulsar Plus és
Listego Plus gyomirtó szereket az
engedélyokiratban foglaltak alapján csak CLHA Plus gént tartalmazó napraforgóban (Clearfield Plus,
CL Plus, CLP) szabad kijuttatni. Az
eredeti, IMISUN génre alapozott
Clearfield napraforgóhibrideket
erősen károsítják, azok gyomirtására nem alkalmazhatóak! A hatékony védekezés feltétele, hogy a
kezelést a parlagfű legfeljebb 4
leveles állapotáig el kell végezni a
megfelelő hatékonyság érdekében. A herbicidrezisztens napraforgóhibridek betakarítási, pergési veszteségéből adódó árvakelése, gyomosítása a következő kultúrában mind ez idáig problémát
jelentett. Az új technológia ebben
is előrelépést jelent, mivel a
Clearfield Plus hibridek árvakelése
szulfonil-karbamidokkal a hagyományos napraforgóhoz hasonló
hatékonysággal irtható.
A mechanikai gyomirtásnak
különösen az ökológiai gazdálkodásban van kiemelt szerepe, valamint száraz tavaszi időjárás esetén a preemergens herbicidek

hatásának elmaradása esetén. A
gazdák jelentős része a poszt
emergens gyomirtást követően
kultivátoros sorközművelést is
végez, ami a gyomirtás hatékonyságát javítja. A napraforgó töltögetése akkor alkalmazható, ha
lényeges fenológiai különbség
van a parlagfű és a napraforgó
között az utóbbi javára. A töltögető eke alkalmazásakor a sorközben lévő parlagfű elpusztul és a
sorokban lévőre talajt fordítanak.
Ha a gyomnövény nem túl fejlett
és legalább 6 cm vastag földréteg
kerül rá, akkor elpusztul.
Minden lehetőséget meg kell
ragadni arra, hogy a napraforgót
minél dúsabb levélzettel, minél
tovább egészséges állapotban
tartsuk. A korai lombvesztés, eset-

leg szárdőlés – azon túl, hogy
önmagában is termésveszteséget
okoz – elősegíti a késői felgyomosodást.
A táblaszegélyek gondozására és
gyommentesen tartására minden
termelőnek törekednie kell.
Azokon a területeken, ahol várhatóan nagyon erős lesz a parlagfűfertőzés, ott ne termesszünk
napraforgót, hanem kukoricát
vagy kalászost. Ezekben a kultúrákban a parlagfű messze nem okoz
olyan gondot, mint a napraforgóban, számtalan lehetőség nyílik az
elpusztítására. Kukoricában még a
fejlettebb, 6–8 leveles parlagfű
ellen is van hatékony beavatkozási
lehetőség.
n Dr. Novák Róbert,
NÉBIH NTAI
HIRDETÉS

277030
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Érdemes leellenőrizni a szaktanácsadók jogosultságát
területen további 122 fő aktív státusza szűnt meg.
Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program AKG (Agrár-környezetgazdálkodás), ÖKO (Ökológiai gazdálkodás), TCS (Termelői csoport), FIG
(Fiatal Gazda) pályázataiból tá
mogatást nyertek és ehhez pluszpontot érő vagy vállalt kötelezettségként szaktanácsadási szolgáltatást vesznek igénybe, hogy a
velük szerződésben álló szaktanácsadónak aktív státuszúnak kell
lennie.
A NAK weboldalán található
„szaktanácsadó kereső” kizárólag
az aktív státuszú szaktanácsadók
listáját tartalmazza, így könnyen
ellenőrizhető, hogy az önnel szerződésben álló szaktanácsadó
jogosultsága megfelel-e a támogatási feltételeknek. A keresőfelület elérhető az alábbi banneren

Több termés, kevesebb toxin!
keresztül, ahol név szerint tudnak
a szaktanácsadójukra keresni.
A névjegyzéki rendelet szerint a
tanácsadóknak kötelező képzéseken kell részt venniük és a kapcsolódó vizsgákat sikeresen kell teljesíteniük. A minőségi szaktanácsadás érdekében elengedhetetlen,
hogy a gazdálkodók olyan szakemberek szolgáltatásait vegyék

igénybe, akik naprakész tudással
rendelkeznek és betartják a vonatkozó szabályozást. A szaktanácsadók nyilvántartásával kapcsolatos információkkal és kérdésekkel
a szaktanácsadási csoport kereshető, a szaktan@nak.hu címen.
n Varga Zsuzsanna
szaktanácsadási
csoportvezető

agráriumONLINE

AGRÁRIUMONLINE
NYEREMÉNYJÁTÉK
Játsszon a www.agrariumonline.hu/jatek oldalon, válaszoljon
helyesen kérdésünkre, és megnyerheti a három ajándék egyikét:

rovarölő szer

• FŐDÍJ: SÜMEGI KIKAPCSOLÓDÁS
2 éjszaka 2 fő részére a Hotel Kapitány ****superior Wellness-ben

• 60 000 Ft értékű Axiál-ajándékcsomag
• 40 000 Ft értékű Axiál-ajándékcsomag

A fertőzési kaput nyitó molykártevők elleni védekezéssel csökkenthető
a toxintermelő gombafajok megtelepedése. A Coragen® rovarölő szer
hatékonyan védi a kukoricát, miközben kíméletes a hasznos élő szervezetekkel.

A játék időtartama: 2019. április 8–22.
Sorsolás: 2019. április 25.

További információ: www.fmcagro.hu

Játék és szabályzat:
www.agrariumonline.hu/jatek

262863

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

276638

Lezárult a névjegyzéki szaktanácsadók 2018. évi értékelése, ami
a vonatkozó jogszabály szerint a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) feladata.
A NAK az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint a képzési
kötelezettségek teljesítése alapján vizsgálja. Eszerint 2019. január
elsejétől 317 fő jogosultságának
visszavonása történt meg, ezen
belül 222 fő törlésre, 95 fő pedig
felfüggesztésre került. Az értékelés lezárása után a névjegyzékben
szereplő 1109 fő szaktanácsadó
közül jelenleg 622 fő státusza
aktív. A jogosultsághoz kapcsolódó változások legnagyobb arányban a „Növényvédelem” szakterületet érintik, ahol 134 főnek szűnt
meg az aktív státusza, amelyből
26 fő felfüggesztése és 85 fő törlése történt meg. Emellett az „Ökológiai gazdálkodás” tevékenység
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BÁRMILYEN CÉLJA VAN,
VELÜNK MEGVALÓSÍTHATJA

opel

• Akár 5 év vagy 200 000 km FlexCare kiterjesztett garancia*
• Opel haszongépjárművek rengeteg praktikus opcióval
• Akár 30–60 % kedvezménnyel a Proﬁ csomagnál**
• NHP 0 % ügyleti kamattal***

A JÖVŐ MINDENKIÉ

A képen látható autók illusztrációk. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak. Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért, kérjük, látogasson el
a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel-márkakereskedéseinkhez. Kombinált használat esetén az ajánlatban szereplő az Opel Combo Van L2H1 1.3l 95 LE kombinált fogyasztása 5,1–5,0 l/100 km,
kombinált CO2 kibocsátása 136–133 g/km; az Opel Vivaro Van L1H1 1.6l 95 LE kombinált fogyasztása 6,6 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 175 g/km; az Opel Movano Van L1H1 2.3l 110 LE kombinált fogyasztása
7,9–7,7 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 207–201 g/km.
* A minden járműhöz kínált 5 év garancia 2+3 év kiterjesztett garanciát takar, legfeljebb 200 000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás.A Meghosszabbított
Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 200 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy
melyik következik be hamarabb) terjed ki.
** A kedvezmény mértéke a PROFI felszereltségi csomagra vonatkozik a tételesen rendelt opciókhoz képest.
*** CIB Lízing NHP ﬁx Opel akciós ﬁnanszírozási ajánlat: A ﬁnanszírozási ajánlat nem teljeskörű, a pénzügyi lízinget a CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044131) saját hitelbírálati feltételei szerint nyújtja,
kizárólag forint alapú, zárt végű MNB NHP ﬁx Opel Akció pénzügyi lízing konstrukcióban, kizárólag gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók és őstermelők részére kizárólag negyedéves díjﬁzetéssel, az ügyfél által önállóan
kötött, teljes körű casco biztosítás megkötése esetén. A ﬁnanszírozott összeg 3.000.000– 8.000.000 Ft, futamidő 36-60 hó, önrész 20 %-50 % ig, ügyleti kamatláb 0,00 %-2,50 %. A kamatozás típusa: teljes futamidőre szóló ﬁx
kamatozás. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak. Konkrét ajánlatért kérjük forduljon az ön Opel Márkakereskedőjéhez. A szerződéses feltételeket a Gép, berendezés, jármű szerződési
Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata tartalmazza, amelyek elérhetőek a https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/gepber (kondíciók, hirdetmények menüpont) oldalon. Az NHP ﬁx részletes feltételeit
az MNB honlapján elérhető mindenkor hatályos Terméktájékoztatója tartalmazza.

000089_MOVANO_RANGE_NAK_SP_210x280_HU_V02.indd 1

21.03.19 16:54

270393

A 2019-ES ÉV
KISHASZONGÉPJÁRMŰVE
AZ OPEL COMBO CARGO

