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Hatékony védőháló
a jég ellen
Máig emlékezetes az almatermesztők
körében a 2007-es drasztikus jég- és viharkár, mikor is mindössze 230 ezer tonna lett
hazánkban az almatermés. De – ha csak a mi
megyénket nézzük – a Nyírbogdány–Nagyhalász térségében gazdálkodóknak vagy a
Rozsály környékieknek is nagyon rossz emlékeik vannak a jégesőről. Nincs mese, a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a
szélsőséges időjárási események hazánkban is. A kamara ezért is állt az élére
azoknak a törekvéseknek, amelyek az országos jégkármérséklő rendszer kialakítását szorgalmazták.
Komoly előkészítő munka után a rendszer 2018 tavaszán indult el, és messzemenően bizonyította létjogosultságát. A jégkár aránya az összes bejelentett
mezőgazdasági káron belül 2018-ban és 2019-ben 13 százalék alatt maradt,
míg a 2015–2017-es átlag 32 százalék felett volt. A rendszernek köszönhetően
2019-ben mindössze 37 ezer hektárra, a 2017-es, utolsó országos védekezés
nélküli évi nagyjából csupán felére jelentettek be jégkárt a gazdák. Azaz a mezőgazdaságban országos szinten sok milliárd forintnyi kárt előzött meg a rendszer.
Idén április 15-én kezdi meg működését az összesen 986 darab – 218 automata és 768 manuális – talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszer. JÉGER-es – a kamarán belül csak így hívjuk a rendszert – kollégáink februárban a
karbantartások után megkezdik a generátorok kiszállítását. A generátorok
ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlik a felhőkbe, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. Természetesen a jégesők előfordulása
nem zárható ki teljesen, az viszont garantálható, hogy a lehulló jégszemcsék
mérete kisebb lesz.
Kollégáink és generátorkezelő partnereink 24 órás ügyeletben vannak, hogy
amikor érkezik egy időjárási riasztási üzenet, arra azonnal reagáljanak. 2019-ben
az április 15-e és szeptember 30-a közti védekezési szezonban 101 „riasztásos”
nap volt országszerte. Tavaly minden megyében külön elismerést adtunk át – a
statisztikák szerint – a leghatékonyabban dolgozó generátorkezelőknek.
Láthatatlan, de kiemelten fontos az országos jégkármérséklő rendszer tevékenysége. Beigazolódott, hogy a JÉGER-re szükség van. Idén is számíthatnak rá a
gazdák!
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Közel 800 milliárd forint támogatás
segítette tavaly a gazdákat
Az Agrárminisztérium 2019-et az „építkezés” évének hirdette meg, és ennek a célnak
az elérését mintegy 800 milliárd forint
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás kifizetése segítette. Ez hozzájárult a
mezőgazdaság fenntarthatóságának és
hatékonyságának további javulásához.
Az uniós forrásból finanszírozott
közvetlen támogatásokból a
magyar gazdáknak 480,2 milliárd
forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár. Egyes stratégiai jelentőségű ágazatok esetében ezt az
összeget 91,6 milliárd forint nemzeti támogatás egészítette ki. A
közvetlen és nemzeti támogatások
jövedelembiztonságot nyújtanak a
gazdálkodóknak, miközben a meg-

növekedett társadalmi elvárásokra
és a klímaváltozás hatásaira való
felkészülést is elősegítik. A belpiaci
intézkedések a termelők nagyobb
szervezettségét, a beporzók védelmét, valamint az iskolagyümölcsés iskolatej-programon keresztül a
felnövekvő generáció egészséges
táplálkozásának ösztönzését
támogatják. Ezen intézkedésekre a
13,2 milliárd forintos uniós forrást

Fiatalok gazdaságátvételét
segíti a kamara
A generációváltás manapság egy
sokat emlegetett téma a hazai gazdaságban, hiszen nemcsak az élelmiszergazdaságot jellemzi a vállalkozók, cégvezetők átlagéletkorának
emelkedése. A hazai családi vállalkozások többségét a rendszerváltást követően alapították, így a
generációváltás problémája szinte
egy hullámban zajlik, éppen napjainkban. Vannak azonban kivételek
is, ahol a trend megfordulóban van.
Az Agrárminisztérium adatai szerint
az elmúlt években a húsmarhatartó,
illetve a juh- és kecsketartó ágazatban volt a legmagasabb a 40 év alatti gazdaságvezetők aránya, ami
22–26 százalék között mozgott.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elhivatott, és igyekszik
hatékonyan tevékenykedni a kedvezőtlen folyamat megállításában.
Egyik célunk az ágazatban tevékenykedő fiatalok megszólítása,
informálása. Ezért is indítottuk el az

AGRYA-val együttműködve a Fiatal
Gazda Klub sorozatunkat. A klubokat a kezdeti 6 helyszín helyett idén
már 8 helyszínen rendezzük meg
országszerte, így évente 40, kifejezetten a fiataloknak szervezett
eseményünk van.
Elindítottuk az Így neveld az
álmaid képzéssorozatot is, az
AGRYA-val együttműködve, de fontosnak tartjuk az agráregyetemisták tájékoztatását is, így az ország
3 agráregyetemén rendezzük meg
az Egyetemi Fiatal Gazda Klub eseményeinket. A felsoroltakon túl
azon dolgozunk, hogy az éppen formálódó KAP-tervezés során is előtérbe helyezzük a fiatalokat. Az
Agrárminisztérium munkájában is
közreműködünk generációs ügyet
érintő kérdésekben, mint az agráröröklés vagy a családi gazdaságok
új jogszabályi környezetének kialakítása.
Benedek Borbála/NAK

9,5 milliárd forintos hazai forrás
egészítette ki.
A közvetlen támogatásokon túl a
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében meghirdetett intézkedések
végrehajtására 205,3 milliárd forintot folyósítottak. A Vidékfejlesztési
Programon belül kiemelt cél volt a

kkv-k versenyképességének növelése, az ezek beruházási támogatásaira szolgáló keret mintegy 70,5
milliárd forint volt. Ebből elsősorban az állattenyésztési ágazat, a
kertészet és a borágazat fejlesztései valósultak meg.
Magyarországon Európa egyik
legfejlettebb kockázatkezelési
rendszere működik. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben
is jelentős szerepet játszó növénybiztosítások díjtámogatása 5 milliárd forintot volt a Vidékfejlesztési
Programon belül. A nemzeti támogatások fontos eleme a nemzeti
agrárkárenyhítési rendszer, amelynek keretében a termelők részére a
2018. évi időjárás okozta, elsősorban aszály-, illetve belvíz- és jégesőkár kompenzálásaként 7,6 milliárd forintot fizettek ki.
AM Sajtóiroda

Folytatódnak Frutti és
Veggi kalandjai Benivel
Az Ipsos legfrissebb kutatása alapján a 8–14 éves korosztály több mint
30 százaléka ismeri Fruttit és Veggit, az Európai Friss Kalandok program
kabalafiguráit. A reprezentatív felmérésből egyértelműen érzékelhetők a
program pozitív hatásai. Tavalyi rendezvényeinken összesen több mint
egymillió embert értünk el és közel 3500 kilogramm gyümölcsöt, illetve
zöldséget kóstoltattunk országszerte. Beni, Frutti és Veggi idén sem
pihennek, hiszen számos eseménnyel készülünk. A Friss Zöldségek és
Gyümölcsök Ünnepét egy Guinness-rekordkísérlettel nyitjuk meg, sajtó
workshopokat szervezünk, valamint idén is bejárjuk az országot, ellátogatva több mint 15 város kiemelt rendezvényére és 50 áruházba.
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Díjazták a kukorica ajánlati fajtalista részvevőit
A második alkalommal elkészült kukorica fajtaajánlat használatával
hektáronként akár több tízezer forint többletbevételre is szert
tehettek a gazdálkodók. A tavalyi fajtalistában részt vevő vállalatok,
illetve a legjobb fajták tulajdonosai a budapesti AGROmashEXPO
és Agrárgépshow keretében rendezett Szántóföldi Szakmai Napon
vették át díjaikat.
Nincsenek könnyű helyzetben a
kukoricatermesztők a számukra
leginkább megfelelő fajta kiválasztásakor. Az Európai Unió Közösségi
Fajtakatalógusában mintegy 5600,
a hazai Nemzeti Fajtajegyzékben
több mint 300 kukoricafajta szerepel. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara a Gabonatermesztők
Országos Szövetségével (GOSZ) és
a Vetőmag Szövetséggel (VSZT)
együttműködve immáron második
alkalommal állított össze ajánlati
fajtalistát kukoricára, amelynek az
a célja, hogy a termelők támpontot
kapjanak a fajtaválasztáshoz.
Tavaly összesen 33, idén már 39
– FAO 200, 300, 400 és 500 éréscsoportba tartozó – kukoricahibrid
került be a vizsgálatba. A kísérlet-

ben 9 fajtatulajdonos vállalat (Caussade Semences Hungary Kft., Corteva Agriscience, Euralis Kft., Kiskun Kutatóközpont Kft., KITE Zrt.,
KWS Magyarország Kft., Monsanto
Hungária Kft., Saatbau Linz Hungaria Kft., Saaten-Union Hungária

Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte
felelősséggel. Az Európai Bizottság és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
(CHAFEA) semmilyen felelősséget nem vállal a kampányban szereplő információk esetleges felhasználását illetően.

Kft.) vett részt, az általuk értékesített vetőmagok az ország kukorica-termőterületének mintegy 95
százalékát lefedik.
A kísérleteket hazánk kilenc, földrajzilag és termőhelyi adottságokban is eltérő helyszínén értékelték.

Így arra is lehetőség nyílik, hogy a
termelők olyan hibridek mellett
döntsenek, amelyek a saját termőhelyi adottságaikhoz legközelebb
eső kísérleti területeken hoznak jó
eredményeket.
A fajtalista első és utolsó harmada között hektáronként akár egy
tonna különbség is mutatkozik a
termésmennyiségben. Így pedig
hektáronként közel 50 ezer forinttal több bevételre tehetnek szert a
gazdák, ha a kísérletben jól szereplő
hibridek közül választanak.
Kukoricára immár második
alkalommal, búzára először tavaly
ősszel készült ajánlati fajtalista.
Idén a repcével bővül a sor. A
budapesti AGROmashEXPO és
Agrárgépshow keretében rendezett Szántóföldi Szakmai Napon
díjazták a 2019. évi kukorica ajánlati fajtalista összeállításában
részt vevő vállalatokat, illetve a
legjobb fajták tulajdonosait. A fajtakísérlet részletes eredményei
elérhetőek a NAK és a VSZT honlapján, illetve a NAKlap december-januári számában.
NAK

Megérezheti a kukoricapiac a britek kilépését
Stabil növekedési pályára állt a
magyar mezőgazdaság, kibocsátásának értéke tavaly elérte a 2776
milliárd forintot, 3 százalékkal meghaladva az előző évit – mondta Nagy
István agrárminiszter az idei AGROmashEXPO megnyitóján. A tárcavezető szerint a fejlődés motorját a
beruházások jelentik. Ezek értéke
2019 első háromnegyed évében

elérte a 301 milliárd forintot, 15 százalékkal haladva meg az előző év
azonos időszaki értéket. A szakkiállításon Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy a
kormány 34,8 milliárd forint többletforrást nyújt 2024-ig a vízügynek az
öntözéshez kapcsolódó állami infrastruktúra működtetésére.

Visszagyűjteni a szennyezett
csomagolóanyagokat!

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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A szakkiállításon a NAK és a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek visszagyűjtésére szakosodott Cseber Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött. A kontraktust Zászlós Tibor, a kamara alelnöke és Fenyvesi Rita ügyvezető igazgató írta alá. A megállapodás célja, hogy minél több gazdálkodó érezze át a visszagyűjtés jelentőségét, és minél többen válasszák ezt a lehetőséget.

Az esemény egyik szakmai konferenciáján Éder Tamás, az agrárgazdasági kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnöke kitért
arra, hogy a feketepiac, az „adó nem
fizetése” súlyos szektorális probléma a húsiparban és piaczavaró
hatása van. Mint mondta, a kormány azért döntött az élő- és félsertés áfájának csökkentése mellett, mert szemben a csirkehússal,
tojással, ezen termékek nem a
fogyasztói kosár megszokott
részei, így a teljes áfabevétel nem
vagy csak minimálisan változik.
 A Gabonatermesztők Országos
Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett
konferencián Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a kukoricapiacot
nagymértékben befolyásolhatja a
britek kilépése, hiszen évente mint-

egy 900 ezer tonnányi izocukor,
alkohol és egyéb keményítőtermék
érkezik Nagy-Britanniába az unióból, ám e kivitel sorsa jelenleg kérdéses. Emiatt mintegy egymillió
tonna kukorica feldolgozása válik
bizonytalanná. Az új összetételű
Európai Bizottság vezérprojektje a
Green Deal, az európai zöldmegállapodás lett, amely szerint 2050-re
Európának klímasemlegessé kell
válnia.
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Madárinfluenza: be kell tartani a szabályokat
Akik nem tartják be a baromfitartásról szóló
előírásokat, egy járványkitörés esetén elesnek az állami kártalanítástól.
Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zárva tartását
Magyarország teljes területén
annak érdekében, hogy tovább
csökkenjen a vadon élő madarakkal
az érintkezés lehetősége, és ezáltal
a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződésének kockázata – közölte a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) a honlapján. A baromfik
zárva tartását azt követően rendelte el az országos főállatorvos, hogy
január közepén madárinfluenza
vírus jelenlétét mutatták ki egy
Komárom-Esztergom megyei, nagy
létszámú pulykát tartó gazdaságban.

A hatóság a járványügyi előírásoknak megfelelően a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul
megtette, a vírus elterjedésének
megakadályozása érdekében az
állatokat állami kártalanítás mellett
leölték, a gazdaság körül 3 km
sugarú védőkörzetet és 10 km
sugarú megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint szállítási korlátozásokat is érvénybe léptettek.
A H5N8 vírustörzs először 2014
elején, Ázsiában okozott járványt a
baromfiállományokban, majd 2014
novemberében megjelent Európában is. Magyarországon utoljára
2016–2017-ben kellett megküzdeni a betegséggel. Tavaly Dániában,

Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Olaszországban, Szlovákiában, Bulgáriában és az Egyesült Királyság területén is kimutatták a betegséget. A
kimutatott H5N8 altípus a baromfifélékre veszélyes, ennek kapcsán
eddig még nem fordult elő emberi
megbetegedés Európában, a
baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.
A baromfitelepek járványvédelmi
minimumfeltételeit tartalmazó
2017-es főállatorvosi határozat
értelmében az állatokat a vadon élő
madaraktól védett, teljesen fedett,
lehetőleg oldalról is zárt helyen kell
etetni és itatni. A takarmányt szintén zárt, fedett helyen kell tartani és
a tárolás során biztosítani kell, hogy
ahhoz idegen fajú állat ne férjen
hozzá. Az alom tárolását szintén úgy
kell megoldani, hogy elkerülhető
legyen a vadmadarakkal történő

2020. MÁJUS 27-28.
érintkezés, lehetőleg fedett, zárt
helyen vagy fóliával letakarva. Azok,
akik nem tartják be az előírásokat,
egy esetleges járványkitörés esetén
elesnek az állami kártalanítástól.
A betegséggel kapcsolatban
további információk a Nébih tematikus aloldalán, https://portal.
n e b i h .g o v. h u /m a d a r i n f l u e n z a
olvasható.
NAK
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2020. ÁPRILIS 17-IG!

A Nemzeti PRRS Mentesítési Terv eddigi
eredményeként 9 megye teljes területe és 3
megyében összesen 11 járás már mentes,
hamarosan pedig újabb két megye érheti el
a mentességet.
mentesítési program eredményes
befejezését, folyamatban van a
jelenlegi szabályozás újragondolása.
Annak érdekében, hogy a PRRS
elleni mentesítés sikeresen befejeződjön és 2020. december 30-ára
(illetve Hajdú-Bihar és Békés megyék
esetében 2021. december 31-ig) az
ország teljes területe PRRS-mentessé váljon, szükséges a már mentes
területek visszafertőződés elleni
fokozottabb védelme és a mentesítés alatt álló területek mentesítési
folyamatának elősegítése például
azáltal, hogy Magyarországra – az
azonnali vágási célra történő szállítást kivéve – PRRS-sel fertőzött sertést ne lehessen beszállítani.
Az afrikai sertéspestis miatt időközben világszinten kialakult ser-

150+
KIÁLLÍTÓ

JELENTKEZZEN KIÁLLÍTÓNAK

Jól halad a PRRS-mentesítés

A Nemzeti PRRS Mentesítési Terv
(NMT) célja a hazai állatállomány
sertés reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való fertőzöttségének –
ezáltal a vírus okozta minden közvetlen és közvetett gazdasági kártételnek – a megszüntetése,
középtávon a sertéságazat antibiotikum-felhasználásának csökkentése és a magyar sertés nemzetközi versenyképességének növelése.
A mentesítésben eredményes
hazai sertéstartók munkájának
megőrzése, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, illetve a
mentesítést még be nem fejezők, a
betegséget okozó vírustól megszabadulni nem képes sertéstartókat
megsegítendő, s így elősegítendő a

2020-AS TERVEINK

GASZTROFALU

tés-egészségügyi és járványügyi
helyzet, illetve az annak kapcsán
fellépő piaci események is indokolttá
tették, hogy változtatások kerüljenek bevezetésre. Az öt éve tartó
mentesítési folyamat során is számos olyan tapasztalat gyűlt össze,
amelyek a szabályozás egyes elemeinek finomítását teszik szükségessé. Mindezek folyományaként
került napirendre a mentesítési terv
jogszabályi alapjának, továbbá a
vonatkozó más jogi szabályozások
egységesítése, azok összhangjának
megteremtése, mindezeknek új jogszabályban és tervben való kiadása.
A PRRS mellett az afrikai sertéspestis elleni védekezéssel összefüggésben is intézkedésre került sor az

év kezdetén: az ASP hazai vadállományban való továbbterjedése
miatt a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport decemberi ülésén
megfogalmazott javaslat alapján az
országos főállatorvos minden, eddig
alacsony kockázatúnak minősített
vadgazdálkodási egységénél közepes fokozatúra módosította az afrikai sertéspestis kockázati besorolást.
Az intézkedés többcélú: a fertőzés terjedésének lassítását, a védekezés intenzitásának fokozását és
a vaddisznóállomány még mentes
területeken történő hatékonyabb
gyérítését egyaránt célozza.
Dúl Udó/NAK
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Minőségbiztosítási kérdések
a gabona termékláncban II.
A gabona terméklánc kiindulópontja minőségbiztosítási oldalról a szántóföld. Itt már
eldőlhet, milyen terméket tudunk megtermelni és azt hogyan lehet a továbbiakban
értékesíteni.
A búzafajták nemesítése az
elmúlt évtizedekben több irányba
haladt és most már látszik, a felhasználási irányok alapján másmás szempontok érvényesülnek.
25–30 évvel ezelőtt jórészt stabil
malmi minőséget tudtak a rendelkezésre álló fajták, de alacsony volt
a hozamszint és időnként növény
egészségügyi problémák is jelentkeztek. A következő irány ezért is
lett a hozam növelése, majd ezt
közvetlenül követve a sikér mennyiségének növelése.
Mára eljutottunk oda, hogy
magas sikértartalmú és nagy
hozamú fajták is vannak, de elterjedtek a csak a nagy termőképességre nemesített búzák is.
A felhasználói szempontok alapján a nagyjából 5 millió tonnás
magyarországi búzából 1,2–1,5
millió tonna legalább szükséges a
magyar malomipar számára, körülbelül 1–1,5 millió tonna a takarmányozási igény és a fennmaradó
többlet tud exportra jutni.
Ebben a hármas arányban a
malmi szükséglet minőségi igénye a
legstabilabb. A liszt gyártása során
„be lehet állítani” a liszt minőségét
adalékanyagokkal is, de legalább
ennyire fontos az adalékmentes,
természetes liszt előállítása is. A
hagyományos sütőipari termékek
igénye a legalább 28–30 %-os sikértartalmú, jó sikérminőséggel párosulva. A hazai minősítési rendszer
alapján a B1-es sütőipari érték az
elvárás. A nemesítési munka során
a sikér tartalma már elérte az igényelt szintet, a minősége is jó, sőt,
jobb is az elvártnál. A sikér minőségének mérése azonban már függ a
lisztet felhasználó igényétől is.

Korábban nem volt jellemző a termékek fagyasztása, a tészta frissen került felhasználásra. Ez a változás hozta, hogy a sikér rugalmasságát már nem elég a terülési adattal jellemezni, kialakult az igény a
nyújthatóság, a rugalmasság és a
vízfelvétel mérésére is. Erre az
exportpiacok is igényt mutattak, az
alveográfos vizsgálatok 25 évvel
ezelőtt még ritkaságszámba mentek, mára a „W” és „p/l” minden termelő számára fontos értékszám
kell hogy legyen.

Az exportpiaci felhasználói igények nem keresik a magas fehérjeés sikértartalmú búzát. A 11,0%-os
fehérjetartalom mellett a sikér
mennyisége másodlagos, a fajsúly
és a nedvességtartalom a fontos.
Ez az igény vezetett oda, hogy a jel-

lemzően inkább keményszemű, de
alacsonyabb hozamú búzafajtákkal
szemben teret nyertek az úgynevezett lágy búzák, amelyeknek a
fehérjetartalma alacsonyabb, de a
hozamok magasabbak. Ezek
sütőipari tulajdonsága azonban
nem mindenben felel meg a hazai
igényeknek, ez az euro-búza.
A minőségi csoportosításokban
kiemelt szerepe van a javító minőségű búzáknak, magas fehérje-,
magas sikér- és W-értékekkel. Ezen
termékek nevüket is onnan kapták,
hogy alkalmasak a közepes minőségű búzákkal történő keverésre,
azok minőségét növelik. Ezeknek a
búzáknak azonban csak szűk a
piaca, jellemzően egy-egy fajta
tudja az igazán jó értékeket produkálni és emiatt nem tudott elterjedni a szélesebb termelő körben –
ezekre a búzákra áll, hogy nagyon

kellene a piacnak az ilyen, de egyenletes minőségben és nagy mennyiségben, fajtaazonosan.
Ezekre is voltak próbálkozások,
de a piaci lehetőségek felmérése
nem volt megfelelő, így sajnos
elhaltak a kezdeményezések.

Miért is fontosak a fentiek?
Malmosként és korábban kereskedőként is szembesültünk azzal,
hogy az átlagminőség lehet jó, de
sohasem lesz kiugró, a különböző
fajták keverése nem egyformán és
nem arányosan hozza az eredményeket. Legelső tapasztalás volt,
hogy az alacsony esésszámú búza
sokkal többet tud lerontani – 10
százalék 150–170-es esésszámú
búza bekeverése a másik 90 százaléknyi, eredetileg 250–300 körüli
esésszámú búzát tönkre tudja tenni.
Hasonló a helyzet a sütőipari
tulajdonságoknál is: hiába van
10–11 százalékú fehérjetartalmú
árunk, ha az egy eleve takarmányozási célra nemesített fajta, a 30–32
százalékos sikérű búzával összekeverve sem ad malmi minőséget.
Fontos ezért, hogy a termelő tudja,
milyen célra nemesített fajtát használ,

a betakarítás és a felhasználóhoz történő szállításkor ezek a tényezők is szerepet fognak kapni a jövőben. A termésmennyiségre történő optimalizálás –
úgy tűnik – a minőség rovására ment és
ezt a folyamatot meg kell állítani.
Bidló Gábor/NAK
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Összefogtak a hazai hagymatermesztők
A rendszerváltozás
óta jelentősen visszaesett a magyar hagymatermesztés, a termelők – a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara szakmai
segítségével – közösen dolgoznak azon,
hogy a mostani
50–60 százalék
helyett nagyobb részben tudják ellátni
hazai hagymával a
fogyasztókat.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara égisze alatt működő hagyma munkacsoport a hazai hagymatermesztők nagy részét tömöríti, hiánypótló szerepet tölt be a
termelés hatékonyabbá tételében
és a piacszervezésben. Alapvető
cél, hogy amely időszakokban van
magyar áru a piacon, akkor azt forgalmazzák a kereskedők; illetve,
hogy a jelenleginél tovább legyen
elérhető a magyar termék. A hazai
termés ugyanis hamar elfogy, és
hónapokon át szinte csak importhagyma található a piacon. A
vöröshagymát a korábbi évtizedekkel szemben ma már friss termékként vásárolják a fogyasztók,
a házi tárolás gyakorlatilag megszűnt. A kereskedelemben jelen
vannak az európai nagy hagymatermelő országok termékei is, így
egész évben lengyel, osztrák,
német, holland árukkal kell versenyezni.
A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez a tárolhatóság fokozása és a tárolókapacitás növelése is szükséges, hogy a
minőség a betakarítástól 6–7
hónapon keresztül a piaci igényeknek megfelelő maradjon. Cél továbbá, hogy az ősszel felszedett hagy-

mát ne kelljen gyorsan értékesíteni.
Ehhez olyan tárolókapacitások
kiépítése szükséges, amelyekkel
január helyett március-áprilisig
megőrizhető a hagyma minősége. A
hazai hatékonyságnövelést összehangolt tevékenység, közös tárolás, kiszerelés, értékesítés segítheti. A technológia terén is fejlesztések szükségesek, amelyek legfőképp a betakarításra, a növényvédelemre, a gyomirtásra, a táp
anyag-utánpótlásra és az öntözésre fókuszálnak.

A kamara hagyma munkacsoportja rendszeresen ülésezik, legutóbbi, 2020. január 9-én, Martfűn
rendezett összejövetelükön Földesi
István kamuti hagymatermesztő –
akinek a birtoka több fajtakísérletnek is otthont adott – elismerő
oklevelet vehetett át Családi János
munkacsoport-vezetőtől és Mártonffy Bélától, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnökétől a hazai hagymater
mesztés ügyében végzett aktív
tevékenységéért.

Termelési adatok
Tavaly 1424 hektáron termeltek vöröshagymát, emellett a fokhagymatermesztés is számottevő hazánkban. A 2019-es SAPS-adatok alapján Csongrád megyében termesztenek legnagyobb területen
fokhagymát (674 hektár), még Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron megyékben jelentős a vöröshagyma termőterülete. Gyakorlatilag az ország hagymatermesztésének közel 90 százaléka e hat megyében valósul meg.
Vöröshagymából az elmúlt években átlagosan 65–70 ezer tonna volt
az éves hazai termésmennyiség.
A világon a legtöbb hagymát Kína (24 millió tonna), India (19 millió
tonna), Egyiptom és az USA (3–3 millió tonna) állítja elő. Európában
Hollandia (1,4 millió tonna), Spanyolország (1,3 millió tonna) és Ukrajna
(1 millió tonna) a legnagyobb termesztő (2017-es adatok). Hazánk
Európában a 17. legtöbb hagymát termeszti. Bár a vöröshagyma termőterülete Magyarországon az elmúlt esztendőkben fokozatosan
csökkent, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a hozamok
emelkedtek. Az elmúlt években az egész világon nőtt a hagyma ára a
világszerte csökkenő termésmennyiségek miatt.

Ezen az ülésen fogadta el a munkacsoport a magyar hagyma hazai
piaci részesedés-növelésének
programját, mely megvalósítása
esetén növelhető lenne a hazai
hagymával lefedett értékesítési
időszak.
A program elemei:
– megfelelő fajtaválasztás, a
munkacsoport előkészített a 2020as évre egy független vöröshagyma
fajtakísérletet, melyet a NÉBIH fog
megbízás alapján elvégezni,
– információs adatbázis létrehozása termelőkről, termelésről, tárolásról, értékesítésről (Hagyma
bank), az előzetes tárgyalások
megkezdődtek,
– szakmai programok szervezése
termesztés technológia, növényvédelem, tárolástechnika területén,
programok szervezése folyamatos,
– kormányzati fejlesztési támogatás elindítása a betakarítás
gépeinek korszerűsítésére, a tárolási körülmények javítására (tárgyalások megkezdése)
– kedvező finanszírozási lehetőségek megteremtése a termesztés,
a támogatások, a szükséges önerő
előfinanszírozásának biztosítására
(tárgyalások megkezdése)
– kormányzati marketing program indítása a hazai hagyma
fogyasztásának ösztönzésére (tárgyalások megkezdése)
NAK
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Eldobni az ekét?

A koronavírus a gabonapiacra is hatott

Az eke hasznos és káros hatásaira, valamint mellékhatásaira nem térnék ki, az különböző fórumokon már jól kitárgyalt téma, bár még egyáltalán nem érte el a nyugvópontját a kibontakozott vita. Szerintem az
ekét nem eldobatni kell, hanem ismertetni kell a termelőkkel azt, hogy az
eke után is van élet. Erre nagyszámú jó példa (gyakorlat!) van az országban. Sőt van, aki számára a forgatásnélküli művelés sokkal komfortosabb megoldás, mint a szántás.

A tőzsdei bizonytalanság felértékeli az árupiaci termékeket is. Tizedével emelkedett a
kukorica ára év eleje óta a Brexit, az ASP és
a koronavírus miatt.

No-till vetés, 2019 tavasza
Tehát az eldobatni az ekét egy szakmai szubkultúra „zsargonja”, amely –
az említett okok miatt – kommunikációs szempontból nem segíti az ügyet,
amikor többeknek szeretnénk példát
adni és kedvet csinálni ebben az irányban. Engem sem a no-till (a nemművelés) borzaszt el, hanem a hírverés,
ami körbeveszi ezt a munkát, amely
párosul a „piacot taroljuk le” marketingszemlélettel. Zavaros a „no-till” és
„min-till” folyamatos, esetleg tudatos
összemosása. Tisztázni kell, hogy aki
tíz éve nem szánt, az még nem „no-till”
gazda. A no-tillage „nemművelés”-t
jelent. A nemművelés sokkal nagyobb
és összetettebb „ugrás” a minimális
műveléstől, mint a szántástól eljutni a
„min-till”-ig. Ez határozottan nem
tűnik ki a csoportkommunikációban. A
kihívás nem is az eke félreállításában
van (az megoldott, csak döntés kérdése), hanem a művelés felhagyásában.
Azonban valódi megoldást a várható
társadalmi, esetleg klimatikus elvárásokra – ahol szükséges – a talajművelés felhagyása fog hozni.
Milyenek a társadalmi és környezeti
elvárások?
• Európában az elmúlt száz évben
az élelmiszert előállító parasztság
társadalmi többségből megosztott
kisebbség lett.

• Az urbánus életmód előretörése
megállíthatatlannak látszik. A vidék, a
parasztság folyamatosan veszít társadalmi súlyából. Sorsunk önigazgatása kikerül a kezünk közül és kerül át
azon társadalmi csoportok kezébe,
akiknek nincs valós fogalma a modern
mezőgazdálkodás és a vidéki élet kihívásairól.
• Fő üvegházhatású gázkibocsátó
megbélyegzést kapott szarvasmarhatartás és a talajművelés. A növényvédelem viszi el a „balhét” a gyógyszer- és az élelmiszeripar bűnei miatt
is.
• A közösségi média teljesen felforgatja a hagyományos kommunikációs csatornákat. Gyakorlatilag
uralja a tudatot. A közösségi média

hatására például teljesen elfogadott
nézetté vált urbánus-madarász
fejekben, hogy mi itt vidéken leverjük
a fecskefészkeket, ezért pusztulnak a
fecskék. Ezzel ellentétben azért tűnnek el ezek a madarak, mert az ember
és aktivitásai (állattartás) eltűntek a
magyar faluból. (Az ember–haszonállat–légy–fecske láncot éppen az
szakítja meg, aki elköltözik a faluból
és hátat fordít a hagyományos vidéki
életformának.)
• Ezek után hogyan várhatnánk
hosszú távon megértést az egyre
átalakuló társadalomtól azért, hogy
az egyre szélsőségesebbé váló éghajlat következtében kialakuló özönvízszerű esőzések most már rendszeresen sárlavinákat okoznak az utakon a
lejtős területek talajművelése miatt.
Ezek egyszerre jelentenek forgalmi-logisztikai akadályt és súlyos talajkárosítást.
• A jól képzett, motivált munkaerő
hiánya.
A társadalmi elvárások várhatóan
nem fognak megállni a forgatás nélküli művelés határainál. A forgatás
nélküli művelés környezet- és talajvédelmi szempontból nem akkora előny,
mint amit feltételezünk róla. Ez még

Szár- és takarónövény-maradvány no-till kukoricaállományban

Kelő, no-till körülmények
közé vetett állomány
mindig jelenthet jelentős beavatkozásokat a talaj életébe és annak pusztulásába. Egyes esetekben nem lesz
megkerülhető a művelés felhagyása
vagy eljárásokkal való kombinálása,
mert a talaj végletesen lepusztul és az
nem (lesz) pótolható. Amikor elérkezünk erre a pontra, hogy hogyan gazdálkodjunk a talajművelés felhagyása
után, számos kérdés vetődik fel
növényvédelmi, gépészeti, de még
agrotechnikai és fajtahasználati oldalról is. Kérdés az is, hogy a no-till technológiát teljessé kell-e, lehet-e tenni a
mi éghajlati adottságainkon takarónövényekkel? A zöldítés erőszakos,
támogatáshoz kötött gyakorlata
nagyon rossz példákat is szült és
sokaknak kedvét szegte. Nyilvánvalóvá vált, hogy a zöldítés sok esetben
inkább üzlet, mint környezettudatos
küldetés. Az egész „no-till takaró
növény” témát körülveszi egy tudományos zavar, amely épít a magyar
oktatási rendszer mérnöki gondolkozásban kialakított folytonossági hiányaira. Keresi a határait, tévelyeg a
konvencionális és a biogazdálkodás
határán, de nem találja a helyét elsősorban a növényvédelmi kérdések
megválaszolatlanságai miatt. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy ne
lenne jövője, sőt! Azonban ezeket a
kérdéseket egzakt módon, vizsgálatokkal tisztázni kell.
Gépészeti félmegoldásokkal „sufnituningolt” vetőgépekkel sem lehet
áttörést elérni. A tartós fejlődéshez
professzionális megoldások kellenek.
Fontos, hogy a folyamatok letisztuljanak. A marketingzaj hallgatható szintre mérséklődjön. Elvárás, hogy a felvetődött kérdésekre szülessenek
szakmailag megalapozott, eredményeken nyugvó válaszok. Alakuljon ki
egy rendszer, amely elvezet termelőket a no-tillage világába.
Lajos Mihály/ NAK DSzTFI

Tonnánként 47–48 ezer forintos
kukoricaárakról lehet hallani a piacon, ez ötezer forintos emelkedés
január eleje óta – mondta a Világgazdaságnak Petőházi Tamás, a
Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. Vagyis
tizedével emelkedett a termény ára
pár hét alatt, igaz, a drágulás részben annak köszönhető, hogy korábban kifejezetten nyomott árak alakultak ki a gabonapiacon a Brexit
okozta bizonytalanság, illetve az
afrikai sertéspestis miatti keresletcsökkenés hatásaira játszva. Bár
helyettesítő termékként valószínűsítették a baromfiállományok
növekedését, a baromfitápokban a

kalászosok a meghatározóbbak,
míg a sertéstápok esetében a kukorica dominál.
A Brexit a kukorica európai piacát
is jelentősen befolyásolja, mivel a
britek körülbelül évi egymillió tonna
kukoricának megfelelő feldolgozott
terméket (izocukrot, alkoholt,
egyéb keményítőt) vásárolnak.
Mivel mostanra kiderült, hogy az
idén még változatlan feltételek
mellett lehet kereskedni, ezért
megszűnt az árnyomás is. Az Egyesült Királyságnak továbbra is szüksége lesz szemes terményre.
A lap szerint a kínai koronavírus
megjelenése is emelte az árakat. –
Amikor egy világméretű járvány

vagy más, a részvénypiacokra
negatívan ható helyzet alakul ki, a
befektetők egyik menekülő útvonala a nyersanyagpiac, ahol emelkednek az árak – magyarázta Petőházi
Tamás.
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A kukorica árát az is emelheti,
hogy az Egyesült Államok termése
kifejezetten gyenge volt az elmúlt
szezonban, 8–10 millió tonna eshetett ki.
NAK

Az agrárium
legfontosabb
hírei első
kézből
- ONLINE!
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Minőségi szaktanácsadással
segít a kamara
Mezőgazdasági szaktanácsadói tevékenységet ma Magyarországon csak a szaktanácsadói névjegyzékben szereplő szaktanácsadók
és szaktanácsadó szervezetek jogosultak
végezni a vonatkozó jogszabály szerint.
A 16/2019 (VI.29.) AM-rendelet
értelmében a szaktanácsadói tevékenység e jogszabályban felsorolt
tématerületen belüli szakterületen,
az ügyfél agrártevékenységéhez
kapcsolódóan önállóan, üzletszerűen
– rendszeresen, nyereség elérése
érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett tanácsadással
megvalósított szolgáltatási tevékenység.
A névjegyzékbe kerülés alapfeltétele a megfelelő szakirányú végzettség
és a szolgáltatási szakterületen szerzett minimum öt év szakmai tapasztalat. A jó szaktanácsadó naprakész
tudással rendelkezik és ismeri a legújabb tudásátadási és kommunikációs
módszereket.
Ennek érdekében a névjegyzékben
szereplő szaktanácsadók számára
kötelező képzést ír elő a jogszabály. A
képzések eredménye megalapozza a
tanácsadókról készülő éves értékeléseket.
A névjegyzéki nyilvántartást, a képzések szervezését és a szaktanácsadók tevékenységének értékelését a

NAK mint Országos Szaktanácsadási
Központ végzi.
A szaktanácsadást igénybevevők a
NAK honlapján ellenőrizhetik, hogy a
szaktanácsadásra kiválasztott személy vagy szervezet szerepel-e a névjegyzékben, azaz jogosult-e szaktanácsadási tevékenységet folytatni.

Újabb 283
szaktanácsadó tett
sikeres alapvizsgát
A névjegyzékbe kerülést követően
az első kötelező képzés az alapképzés,
amely olyan módszertani és az ágazati szaktanácsadást érintő alapinformációk megszerzését segíti, amiket
általánosságban – szakterülettől függetlenül – minden szaktanácsadónak
ismernie kell. Az alapképzés eddigi
témakörei (szaktanácsadás módszertana, intézményrendszere, továbbá a
kapcsolódó informatikai rendszerek
ismerete) az idei évtől kiegészülnek a
„digitális technológia alapjai, alkalmazása a mezőgazdaságban” témakör-

Szaktanácsadói készségeket fejlesztő és mérő tréning

Almásiné Baturin
Beatrix Katalin

Online vizsga
rel. A módszertani témakörből írásbeli
és szóbeli vizsgát is kell tenni. Az alapvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha
a szaktanácsadó a képzési és vizsgafeltételek mindegyikének megfelel.
Az idei alapvizsga eredményei mutatják, hogy a szaktanácsadók komolyan
veszik tudásuk bővítését és a jogszabályban meghatározott kötelezettségüket.
Az alapképzés része egy kétnapos, a
szaktanácsadói készségeket fejlesztő
és mérő tréning, amelynek során az
együttműködési, a kommunikációs, a
konfliktuskezelési készség, az aktivitás, a kezdeményezőkészség, a kreativitás és megjelenés is fejlesztésre és
mérésre kerül. A tréning végén a szaktanácsadók egyéni értékelést kapnak,
amelyben megismerik erősségeiket és
fejlesztendő területeiket is.
A 2019. évi alapképzést 283 szaktanácsadót teljesítette, 13 főnek kellett
pótvizsgáznia. Az alapképzés elmulasztása miatt várhatóan 18 szakta-

Szóbeli vizsga

nácsadó felfüggesztésre és további
36 fő pedig törlésre kerül a névjegyzékből.

Indul a Vidékfejlesztési
Programból támogatott
szaktanácsadás
A 2017–2020-as időszakban a
Vidékfejlesztési Programból az egyéni
szaktanácsadás esetén a szolgáltatási díj 90%-ára, csoportos szaktanácsadás esetén 100%-ára támogatás
adható, így az ügyfélnek az első esetben a díj 10%-át kell megfizetnie, a
második esetben pedig térítésmentesen vehet részt szaktanácsadási eseményen.
Támogatott szaktanácsadási tevékenységet azonban kizárólag olyan
szaktanácsadó szolgáltató szervezet
nyújthat, amelyet a támogatási kérelem benyújtását követően az EMVA
irányító hatósága a pályázati felhívás-

Gálóczhi-Tömösváry
Róbert

ban szereplő
feltételek és
kiválasztási kritériumok alapján kiválasztott.
A szolgáltató
szervezetek
k i v á la s z t á s a
még nem zárult
le, azonban a
támogatói okirattal rendelkezők listája folyamatosan lekérdezhető a
https://www.palyazat.gov.hu/ honlap
„Támogatott projektkereső”-jén.
Ezen szolgáltató szervezeteket
kereshetik fel a támogatás közvetett
kedvezményezettjei, akik a szolgáltatás igénybevevői lehetnek: mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók,
vidéki területeken élő élelmiszer-feldolgozók és rövid ellátási láncban
együttműködők.
A támogatott szaktanácsadást
igénybe vevők fordítsanak kiemelt
figyelmet az alábbiakra:
1. A kapcsolódó pályázati felhívás
keretében Támogatói Okirattal rendelkező szolgáltató szervezettől
vegyék igénybe a szolgáltatást.
Ellenőrizzék, hogy a szaktanácsadói
szervezet „támogatott” státuszban
szerepel-e a szaktanácsadói névjegyzékben.
2. A szolgáltatási szerződés teljes
naptári évre szóljon, amelyben pontosan és részletesen legyen rögzítve a tanácsadási tevékenység és a
végrehajtás módja.
3. A szerződésnek körültekintőnek és
mindenre kiterjedőnek kell lennie,
mert ez az egyetlen dokumentum,
ami a tanácsadó és megbízója viszonyát rendezi. A szokásos szerződési
pontokon belül kiemelten fontos a
tanácsadás, azaz a megbízás tárgyának pontos meghatározása. A

Vári Attila

szaktanácsadó szervezet és alkalmazottai nem fogadhatnak el az
ügyféltől olyan pluszdíjazást, amelyet a szerződés nem tartalmaz.
4. Párhuzamosan, ugyanarra a naptári időszakra nem vehető igénybe
több „támogatott” státuszú szervezettől szolgáltatás, amiről a szolgáltatásra szóló szerződéskötésben az igénybevevőnek vállalnia
kell, hogy erre a célra kizárólag a
szolgáltatót veszi igénybe.
Az érdeklődők pontosabb informálását segíti a NAK új kiadványa, a
„Kisokos a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadásról”. A
kiadvány online formában elérhető és
letölthető a kamara internetes portálján (http://www.nak.hu/kiadvanyok/
kiadvanyok).

2019 legjobb
szaktanácsadói

Az Agrárminisztérium a NAK-kal
közösen 2019-ben először hirdette meg
az Év Szaktanácsadója Díjat. A díj célja
azon szaktanácsadó elismerése, aki
kiemelkedő módon, a mezőgazdasági
termelők érdekeit legjobban szolgálva,
nekik friss tudást átadva végzi munkáját.
A címre azok a szaktanácsadók
pályázhattak, akiket a gazdálkodók vagy
más szervezetek előzetesen jelöltek.
2019 év legjobb pályázatot benyújtó szaktanácsadói: Almásiné Baturin
Beatrix Katalin, Gálóczhi-Tömösváry
Róbert, Kósa Ferenc László, Moravszki
Gábor és Vári Attila.
A legjobb öt pályázó az Agrárminisztérium és a NAK közösen kialakított
szakmai szempontrendszere alapján
került az értékelő bizottság elé, akik a
személyes meghallgatásokat követően választották ki azt a szakembert, aki
végül elnyerte a „2019. év szaktanácsadója” címet és a vele járó díjat.

Kósa Ferenc László

A címet Gálóczhi-Tömösváry
Róbert debreceni szaktanácsadó
viselheti, aki Nagy István agrárminiszter úrtól, Jakab István NATaB-elnöktől
és Győrffy Balázs NAK-elnöktől
vehette át a díjat 2019. szeptember
27-én, az OMÉK keretében szervezett
„Tudásátadás és tanácsadás” című
konferencián.

Moravszki Gábor

A Holland Agrárminisztérium
különdíjában Moravszki Gábor részesült, amit elsősorban a digitális
növényvédelmi előrejelző eszközök
használata és fejlesztése miatt érdemelt ki.
Varga Zsuzsanna
szaktanácsadási
csoportvezető

Újabb ügyek intézésében segítenek a kamarai falugazdászok
Tovább bővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatainak
köre, a köztestület mintegy 600
fős országos falugazdász-hálózata újabb ügyek intézésében segíti a
kamarai tagokat.
A kamara végzi 2020. január
1-jétől a családi gazdaságok nyilvántartását; emellett átvesz a
mezőőr-szolgálattal, hegyőrségekkel és a meg nem művelt mezőgazdasági területek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is.
Az előző év végén több olyan
jogszabály-módosítás történt,
amellyel újabb, a mezőgazdasággal szorosan összefüggő, specifikus agrárigazgatási feladatok
kerültek a NAK-hoz. A kamara
határozott szándéka, hogy a gazdálkodók válláról minél több
bürokratikus terhet vegyen le,
ezzel is segítve azt, hogy nekik
csak a termeléssel, értékesítéssel
kelljen foglalkozniuk. A mezőőri
szolgálat szakmai felügyeletének
átvételével pedig a mezőgazdasági érdekek fokozottan előtérbe
kerülnek.
A NAK látja el – a járási hivatalok
helyett – 2020-tól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével

összefüggő feladatokat és az adataik nyilvántartásban rögzítését.
Mindez országszerte közel 23 ezer
családi gazdaságot és annak mintegy 80 ezer tagját érinti – a NAK
területileg illetékes megyei igazgatóságai, illetve falugazdászai állnak rendelkezésükre az ügyeik
intézésében.
A kamara mezőgazdasági igazgatási szervként átveszi a mezőőri
szolgálatok nyilvántartását is, a
mezőőrök szakmai felügyeletét,
valamint a – települési önkormányzat által létesített – mezei
őrszolgálat és a – hegyközség által
létrehozott – hegyőrség megalakításához, fenntartásához és
működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás iránti kérelem elbírálásával összefüggő feladatokat.
Mindemellett a jövőben a NAK
vezeti a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és
szabályaira kiadott jogszabályban
foglaltaknak megfelelően a meg
nem munkált termőföldterületek
nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat a NAV vámhatóság
számára.
Pécsek Imre/NAK
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Öngondoskodással az időjárási
kockázatok ellen

Az elmúlt években egyre többször tapasztalhatunk szélsőséges időjárási körülményeket. A klímaváltozás legérzékenyebben
talán a mezőgazdaságot érinti, amelynek
alapvető feladata az élelmiszer-ellátás.
Ennek okán igen hangsúlyos a mezőgazdasági kockázatok elhárítása.
A kedvezőtlen időjárási körülmények miatti veszteségek kompenzálására Magyarországon 2006ban jött létre a kárenyhítési rendszer, amely állami szerepvállalással
kiegészülve nyújtott kárenyhítést
azon gazdák számára, akik anyagi
veszteséget szenvedtek. 2012-ben
jelentős reformon esett át és kiegészült a II. pillérrel, a biztosítási díjtámogatással, ezzel jött létre a komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR). 2018-ban
tovább bővült egy harmadik pillérrel, az országos jégkármérséklő-rendszerrel. A Mezőgazdasági
Kockázatkezelés létjogosultságát is
jelzi, hogy 2019-ben az elmúlt évek

átlagaihoz viszonyítva majdnem
duplaannyi jogos kárenyhítési juttatás iránti kérelem érkezett,
összesen 7726 db, ami több mint 15
milliárd forint kifizetést jelent. Ezen
felül azonban a biztosítás hiányában visszatartott összeg 5,2 milliárd forint. Az MKR rendszer a
következő időjárási kockázatok
okozta hozamcsökkenések esetén
nyújthat segítséget: árvíz- és felhőszakadáskár, a jégkár, téli, tavaszi és őszi fagykár, valamit vihar,
aszály, belvíz és tűzkár.
A kárenyhítési rendszerbe (I. pillér) bekerülni az egységes kérelemben bejelentett földterületekkel,
valamint a kárenyhítési hozzájáru-

lás megfizetésével lehetséges.
Amennyiben a termelő minimum 10
hektáron termeszt szántóföldi kultúrát, minimum 5 hektáron nevel
szántóföldi zöldséget vagy minimum 1 hektáron ültetvényben gazdálkodik, kötelezően tagja kell
legyen a kárenyhítési rendszernek.
Ennél kisebb területtel önkéntes
alapon is csatlakozni lehet a szolgáltatáshoz, abban az esetben, ha a
termelő vállalja 3 évig a tagságot.
Fontos hangsúlyozni, hogy a jogos
kárigény maximális összegére,
vagyis a hozamérték-csökkenés
80%-ára akkor jogosult a termelő,
ha öngondoskodás céljából kötött
növénybiztosítást is. Ennek hiányában a kárenyhítés felére jogosult a
termelő.
Növénybiztosítási díjtámogatás
(II. pillér) esetében a gazdálkodó a
kifizetett biztosítási díj egy részét
visszakaphatja. Az öngondoskodás
céljából kötött növénybiztosítás
többek között azért is hasznos a
termelők számára, hogy míg a
kárenyhítés összegét csak a következő év tavaszán kapja meg a gazdálkodó, addig biztosítás esetében

már a betakarítást követő 2 héten
belül kiutalásra kerülhet.
A biztosítási díjtámogatásra
szánt kezdeti 3 milliárd forint támogatási keretösszeget az igénylések
nagy száma miatt többször emelni
kellett. Legutóbb 2018-ban emelték évi 5 milliárd forintra és 2019ben a támogatás maximuma 65%ról 70%-ra nőtt.
Többféle biztosítási csomag
közül választhatnak a gazdák.
Lehetőség van úgynevezett „A”
típusú csomagbiztosítást kötni,
amely tartalmazza a 9 fő kockázatot. Abban az esetben, ha csak 1–2
kockázat elleni védelemre van
szükség, akkor a termesztett kultúrák szerint „B” és „C” típus áll az
ügyfelek rendelkezésére.
A dí jtámogatott biztosítások
esetében a kockázati események
pontos definícióját a törvény és a
pályázati felhívás együtt tartalmazza. Ezen felül minden biztosító saját feltételrendszerében
szabályozza az alkalmazott önrészeket, kockázatviselési időszakokat és kizárásokat. Kárbejelentésre általánosan a káresemény
észlelését követő 2 napon belül,
adot t biztosító eljárásrendje
alapján van lehetőség. A káresemény betakarításhoz mért idejétől függően a kárszakértő tart egy
előszemlét, ahol dokumentálja a
kárképet, majd a végleges termésmennyiség kialakulá skor
számszerűsíti a kárt. Abban az
esetben, ha a betakarításhoz
közel történik a kár, egy szemlével
is felvételezhető az érintett terület. Fontos hangsúlyozni, hogy a
növénybiztosítás csak a biztosítható kockázatok okán keletkező
hozamérték-csökkenést hivatott
kompenzálni. A NAK biztosításközvetítő falugazdászai segítenek a kamara tag jai számára a
megfelelő konstrukciók között
eligazodni, célunk a termelő egyéni kockázatkezelési stratégiájának szakszerű összeállítása.
Kálmán Anna Léda/NAK
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Megkezdődött a jégkármérséklő rendszer előkészítése
A jégkármérséklő rendszer idei védekezési
időszakához az üzemeltető Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) a 986 talajgenerátor kitelepítését és felkészítését februárban megkezdte. A köztestület ismét
versenyt hirdet a legjobb generátorkezelők
körében.
Február második hetében megkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett jégkármérséklő rendszer automata és
manuális generátorainak kitelepítése és az április közepén induló
védekezési időszakhoz szükséges
felkészítése. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab
– 218 automata és 768 manuális –
talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszer berendezései
ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot
égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.
A generátorok kihordása mellett
a generátorkezelők felkészítése is
elindult, illetve folyamatosan zajlik
a meglévő üres generátorpontok-

hoz a kezelők toborzása. Új generátorkezelőket keres a négy régió
manuális üzemeltetésű generátorpontjaira a NAK üzemeltetést végző
szervezeti egysége. Amennyiben
kedvet és ambíciót érez magában,
hogy generátorkezelő legyen,
abban az esetben érdeklődjön a
jegkarmersekles@nak.hu e-mail
címen.
A generátorok kezelése meglehetősen nagy felelősség, a magyar
mezőgazdaság védelmét a jégkároktól csak a kezelőkkel együtt
lehet véghezvinni. Ennek megfelelően a generátorkezelők munkáját
ismét elismeri a kamara és a tavalyi
sikerre való tekintettel újból meghirdeti az országos, illetve a megyei
generátorkezelők versenyét. Az

előző évnek megfelelően több kategóriában versenyeznek a kezelők
(országos legjobb kezelő, megyei
legjobb kezelő). A legjobb generátorkezelők kiválasztása az alábbi
feltételek alapján történik:
– a telefonos applikáción keresztül kapott riasztási üzenetre mindig
időben történő visszajelzés;
– a rendszer használatához szükséges hatóanyagfogyás, amely
megfelel a rendszer által számítottaknak;
– hatóanyagfogyás, üzemeltetési
probléma időben történő jelzése a
JÉGER Üzemeltetési Iroda kollégái felé;

– a kezelőhöz kitelepített talajgenerátor megfelelő karbantartása a
védekezési időszak alatt;
– a kezelő a JÉGER Üzemeltetési
Iroda kollégái részére rendelkezésre áll a telefonon előre leegyeztetett időpontokban.
Ezen szempontoknak megfelelően a riasztási időszak lezárultával a
legjobb generátorkezelők eredményes munkáját díjazza a kamara. Az
országos legjobb generátorkezelő
80 000 forint, a megyei legjobb
generátorkezelő 30 000 forint jutalomban részesül.
NAK


Speciális kiadványok segítik a szakmai tudás elmélyítését
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara spe
ciális, ingyenes szakmai kiadványokkal is
segíti a mező- és az erdőgazdálkodással
foglalkozókat, valamint az élelmiszeriparban tevékenykedőket.
Az elmúlt néhány hónapban hét
kiadványt is összeállítottak és
megjelentettek a NAK szakértői.
Ezek mindegyikét ingyenesen az
érdeklődők részére bocsátja a
kamara az internetes portálján:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/
kiadvanyok.
A legfrissebb – nyomtatásban is
megjelent – kötet a „Laktózmentes élelmiszerek”. A diétázók igényeinek kielégítéséhez az előállí-

tóknak komoly figyelmet kell fordítaniuk az alapanyagokra és a technológiára – ehhez nyújt segítséget
a kiadvány. Emellett a laktózmentes táplálkozás orvosi és dietetikai
vetületeit is körbejárja. „A hűtési
lánc felügyelete” kötet az élelmiszeripar és -kereskedelem, valamint a vendéglátóipar szereplői
számára hangsúlyozza a hűtés, a
fagyasztás és a hűtési lánc fenntartásának jelentőségét, mutatja

be gyakorlati tudnivalóit. „Az élelmiszer-választást befolyásoló
tényezők” kiadvány fejezetei egy
kérdőíves felmérés eredményei
alapján vizsgálják, hogy a hazai
fogyasztók milyen elvek és szokások mentén hozzák meg döntéseiket, illetve gyakorlati javaslatokat
fogalmaz meg ahhoz, hogy hogyan
lehet őket befolyásolni termékválasztásukban.
Az „Erdőtelepítés – Értékteremtést is biztosító lehetőség a termőföldek védelmére és a klímaváltozás elleni fellépésre” arra világít rá,
hogy a mezőgazdasági területeket
behálózó erdők és fásítások a termőföldek védelmét is szolgálják.
Hasznos tanácsokkal is szolgál az
erdőtelepítésre vállalkozó gazdálkodóknak. Az „Erdészeti nemesí-

tett fajták erdősítésekhez, fásításokhoz” az erdősítések és fásítások eredményes kivitelezésével, a
mezőgazdasági területek védelmével és az ország erdősültségének, illetve faállománnyal borítottságának növelésével foglalkozik. A
„Kisokos a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési szaktanácsadásról” a szaktanácsadói rendszert, a
szaktanácsadók és a szaktanácsadói szervezetek működését
mutatja be, és tájékoztatást ad a
támogatási formákról, a kedvezményezettek köréről és az igénybevételi lehetőségekről. „A magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar
számokban, 2018” – az Agrárminisztériummal közösen készített
– kiadvány a hazai agrárium elért
NAK
eredményeiről ad képet.
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Zárt istállóban boldogok igazán a csirkék
Meghatározó európai szakmai szervezetek #Meatthefacts
címmel kampányt
indítottak az állattenyésztést övező
tévhitek eloszlatása
érdekében.
Az agrárgazdasági kamara
kiemelt feladatának tekinti a
fogyasztók hiteles tájékoztatását,
az agráriumban tevékenykedők
megbecsültségének helyreállítását,
ezért csatlakozott a kezdeményezéshez. A kampányban ebben a
hónapban a zárt tartástechnológiával kapcsolatos tévhiteket vettük
sorra.
A zárt tartástechnológiát rengeteg támadás éri a magukat állatvédőknek beállító mozgalmak részéről.
Azzal érvelnek, hogy az általuk „természetközelibbnek” ítélt tartási
rendszerekben az állatok jobban
érzik magukat, „boldogabbak”, mint
az istállóban. Ugyanakkor a zárt tartástechnológia sokkal inkább biztosítja az állatok számára az ideális

környezeti feltételeket. Gyakran éri
az a vád is a gazdákat, hogy az állatokat zsúfoltan nevelik, ami stresszt
okoz számukra. A valóságban azonban az állatok egyedszámát, férő
helyigényét az EU-ban rendkívül szigorúan szabályozzák, figyelembe
véve az állatok valós szükségleteit.
Az állatok jóléte így maximálisan
biztosított, ami egyébként a gazdálkodóknak is jól felfogott érdeke,
hiszen enélkül nem lehet gazdaságos a termelés. Bizonyos állatfajok
tehát az istállóban nevelve „boldo-

gok” igazán. Hibás az a meggyőződés, hogy az állatoknak is ugyan
olyan környezeti feltételekre van
szükségük, mint az embereknek,
hiszen lényegesen eltérő anatómiai,
élettani sajátosságaik vannak.
Több kutatás is rávilágított arra,
hogy a zárt tartástechnológia a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és a legtöbb esetben a termékminőség szempontjából is kedvezőbb,
mint az alternatív tartási módok.
Fontos szem előtt tartani azt is, hogy
zárt tartási rendszerben lehet a leg-

olcsóbban előállítani bizonyos állati
termékeket. Így, ha egyes állatvédők
sokszor minden valóságalapot nélkülöző vádaskodása elérné a célját,
és korlátoznák az állatok zárt tartását, az drasztikus élelmiszerdrágulást és beláthatatlan szociális, gazdasági és környezetvédelmi következményeket vonna maga után. A zárt
tartástechnológiát övező tévhitekről
készült videó a Kamara Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján megtekinthető.
Konrád Szilárd/NAK

Az idei ProWein-on is lesz magyar stand
Előreláthatóan a tavalyi rekordot is meghaladó számban lesznek jelen magyar borászok az idei ProWein-on. A szaktárca az év
elején átszervezte a bormarketinggel és
borturizmussal kapcsolatos feladatokat.
Megerősíti a bormarketinggel és
borturizmussal kapcsolatos feladatok átszervezésével az állami bormarketing-tevékenységet – közölte
az év elején az Agrárminisztérium.
Ennek részeként a bor eladásösztönzését célzó feladatokat – amelynek részét képezik a bel- és külföldi
kiállításokon való megjelenések
szervezése is – az Agrármarketing

Centrum (AMC) vette át. A magyar
bor új ernyőmárkájának gondozását,
a borturizmus fejlesztésének és
népszerűsítésének feladatait pedig
a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) látja el 2020 elejétől. Az ügynökség célja, hogy a turisztikai
márka élő alkotóelemévé tegye a
magyar bort és gasztronómiát,
amely magában egyesít sok olyan

értéket, amit Magyarországról is
gondolunk: a hozzáférhetőséget, a
megismerhetőséget és a különleges
történeteket. Bízunk benne, hogy a
megújuló kiadványok, a sikeres kiállítás által az érdeklődők nemcsak
megkóstolják hazánk borait, de el is
látogatnak Magyarországra, hogy
felfedezhessék a borrégiókat,
hagyományos ízeket. Érdemes
figyelni az mtu.gov.hu oldalt, ugyanis már elérhetőek a 2020-ban megszervezésre kerülő vásárok és kiállítások, amelyekre a jelentkezési
lehetőségeket folyamatosan fogja
megnyitni az ügynökség.
Az MTÜ idén is tartja magát azon
vállalásához, miszerint célja évről
évre minél több hazai borászatot

Agrárium 2020 konferencia:
minden, amiről az új évben tudni kell
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Március 3-án rendezi meg Kecskeméten a Portfolio Csoport Agrá
rium 2020 című évindító agrárkonferenciáját, amely az új év legfontosabb támogatási, jogszabályi, piaci, jövedelmezőségi és innovációs
változásait mutatja be. Az eseményen a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tagjai 50 százalékos kedvezménnyel vehetnek részt.
Melyek az új év legfontosabb
változásai a hazai agráriumban?
– ezekről számol be az Agrárium
2020 című évindító konferencia,
amelyet március 3-án rendez meg
Kecskeméten a Portfolio Csoport.
Az eseménynek a Four Points by
Sheraton hotel és konferenciaközpont ad otthont.
Az Agrárium 2020 konferencia
fő célja, hogy a gyakorlatban is jól
hasznosítható, praktikus információkat nyújtson az agrárpiaci
szereplőknek ahhoz, hogy az idén
eredményes gazdasági döntéseket hozzanak. Az esemény bemu-

tatja, melyek a legfontosabb
agrárjogszabályi, támogatási,
piaci és jövedelmezőségi változások 2020-ban, és kiemelten foglalkozik azzal, hogy az új év termék- és technológiai kínálatát
milyen agrárinnovációs trendek
határozzák meg.
A konferencia részletesen kitér
arra, hogy az ágazat résztvevői az
idén milyen agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kaphatnak, illetve milyen feltételeket kell
teljesíteniük az egységes elektronikus kérelmek beadási időszakában. A rendezvényen szó lesz az

uniós Közös Agrárpolitika (KAP)
idei támogatásairól és a KAP 2020
utáni várható sorsáról is.
A résztvevők megismerkedhetnek az új banki finanszírozási és
hiteltermékekkel, a tavaszra várható birtokrendezési törvénycsomag hatásaival, az inputpiaci
trendekkel és a szántóföldi
növénytermelés idei jövedelmezőségi kilátásaival. A konferencia
többek között foglalkozik az állattenyésztési járványhelyzettel, a
takarmányozási innovációkkal,
illetve az élelmiszeripar fejlesztési
lehetőségeivel is.

A Portfolio Csoport a konferencia-részvételhez a NAK tagjainak
50 százalékos kedvezményt biztosít. A konferencia részleteiről és
jelentkezési feltételeiről a www.
portfolio.hu portál konferencia
menüpontjában lehet tájékozódni.

A részletekért olvassa be a QR-kódot!

MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEK:
FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS
Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai

KONFERENCIA & KIÁLLÍTÁS
2020. FEBRUÁR 18-19., Budapest
VÁSÁROLJA MEG JEGYÉT MOST
20% KEDVEZMÉNNYEL!*
2020. február 18. I PREGA – 1. nap - szekciók:

megismertetni külföldön, ezért a
2020-as ProWein-on is lesz magyar
stand. A kiállítás honlapján jelenleg
már 43 magyar borászat szerepel
társkiállítóként. Tavaly márciusban
több szempontból is különleges
volt, hiszen éppen a 25. vásáron
mutatták be az egységes új magyar
borarculatot, amely a személyességre helyezi a hangsúlyt. Akkor
rekordszámú, 39 pincészet mutatkozott be a közösségi standon.
Pető Krisztina/nak
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Szántóföld: Vállalatirányítás • Talaj • Vetés
+ További szekciók: Állattenyésztés • Élelmiszeripar
• Zöldségtermesztés • Gyümölcs- és szőlőtermesztés
• Indoor farming • Digitális Agrár Stratégia és Szabályozás • PREGA Science

2020. február 19. I PREGA – 2. nap - szekciók:
Szántóföld: Tápanyag gazdálkodás • Növényvédelem • Betakarítás
+ További szekció: Állattenyesztés

Szervezők:

Főtámogató:

Kiemelt szakmai
támogató:

W W W. PR EG A . H U I *A 2 0% ke d ve z m é nye s j e g y á r a k 2 0 2 0 . 0 2 . 0 9 - i g é r vé nye s e k .
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2020 – a KAP tervezés éve

Az Európai Uniónak továbbra sincsen jóváhagyott költségvetése a 2021–2027-es
időszakra, emellett még a KAP reformcsomag sem végleges. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a tagállamok addig kényelmesen
hátradőlhetnek, hiszen a következő hét évre
szóló agrártámogatások tervezése rengeteg előkészületet igényel.
Idén egy izgalmas, várokozással
teli és egyben rendkívül dolgos
évnek nézünk elébe, hiszen az elkövetkezendő időszak a KAP Stratégiai Terv kidolgozásáról fog szólni.
Ennek előkészületei már tavaly
nyáron megkezdődtek, amikor is az
Agrárminisztérium létrehozta a
KAP tervezési munkacsoportot és
az almunkacsoportokat (KAP I. és II.
pillér, Kockázatkezelés, Szektorális
intézkedések, AKIS, Monitoring,
Agrárkörnyezet és klíma). Ezekben
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

mint együttműködő szakértő szervezet vesz részt. A munkacsoport
felel tehát azért, hogy a KAP-támogatások céljait és intézkedéseit
meghatározza a következő 7 éves
ciklusra, mind a közvetlen támogatások, az ágazati intézkedések,
valamint a vidékfejlesztési források
vonatkozásában.
A munkacsoporttagság mellett a
NAK más formában is részt vesz a
tervezésben. Az Agrárminisztériummal kötött stratégiai megállapodás alapján a szervezet felel a

társadalmasításért, vagyis azért,
hogy az agrár-, erdészeti és élelmiszerszektoron belül bevonja a KAP
Stratégiai Terv elkészítésébe a társadalmi, ágazati szereplőket is. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
már a tervezés kezdeti fázisában –
tehát az ágazati helyzetelemzések
és az igényfelmérés kialakításakor
– párbeszédre invitáljuk az osztálytagokat, hogy az ágazatok problémáit velük együtt tárjuk fel. A termelőknek így lehetőségük nyílik
arra, hogy elmondják véleményüket, és ezáltal hatással legyenek a
következő időszak őket érintő
támogatáspolitikájára.
Az ágazati helyzetelemzéseket
az Agrárgazdasági Kutatóintézet
készíti elő, amelynek tartalmáról az
úgynevezett KAP tervezési work
shopok keretében folytatnak vitát.
A társadalmasítás első, helyzet
elemzést érintő szakaszában 21
KAP tervezési workshop megtartására került sor az alábbi szakterületek bevonásával: tej, gyógynövény,

tájékoztatási szolgáltatás 19
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Februártól beadható az
anyajuhtartás támogatási kérelem
juh és kecske, szántóföldi növénytermesztés, hajtatott kertészet,
díszkertészet, szabadföldi zöldségtermesztés és -feldolgozás, vetőmag-szaporítóanyag, sertés, gyümölcs, marha, kistermelői, együttműködési és helyi kezdeményezések, baromfi, biomassza alapú gazdaság, szőlészet-borászat, élelmiszeripar-feldolgozók, AKIS, erdészet, fiatal gazda, TÉSZ-TCS, környezet- és klímavédelem.
A helyzetelemzések véglegesítését követően kerül majd sor a 9 + 1
specifikus célkitűzésre elkészített
SWOT-elemzés összeállítására,
amely az alapját fogja képezni a tervezés következő lépéseként meghatározandó igényfelmérésnek.
Természetesen ebben a fázisában
– várhatóan 2020 tavaszán – megszervezzük az igényfelmérésre
vonatkozó műhelymunkákat is a
társadalmi és ágazati szereplők
bevonásával. A pontos beavatkozások a hozzájuk rendelt támogatási
összegekkel 2020. második felében
kerülnek majd kidolgozásra.
Tavaly ősszel már biztossá vált,
hogy 2021. átmeneti év lesz, hiszen
az erre vonatkozó jogszabályi
javaslatokat 2019. október 31-én
tette közzé az Európai Bizottság.
Ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások a KAP jogszabályokról,
amelyek elfogadását 2020. év
végére datálják. A KAP munkacsoport ekkorra tervezi a Stratégiai
Terv véglegesítését is, amelyet a
benyújtást követően a Bizottságnak még el is kell fogadnia. Egyelőre
tehát nem tudni, hogy pontosan
milyen eszközök, mekkora forrással
állnak majd a termelők rendelkezésére a következő időszakban, de
azon dolgozunk, hogy azok minél
inkább a magyar gazdák érdekeit
szolgálják.
Horváth Dóra/NAK

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van a juhtenyésztőknek szankciómentesen 2020. február 1. és március 20.
között az anyajuhtartás támogatás igénylésére, amelyet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstár e-kérelem-kitöltő felületén adhatnak be.
Késedelmes, vagyis 2020. március 20-a utáni benyújtás esetén az
anyajuhtartás támogatásának
összege munkanaponként 1 százalékkal csökken. Huszonöt naptári
napon túli késedelmes benyújtás
esetén a kérelem visszautasításra
kerül.
A támogatás nemzeti és uniós
forrásból származik:
• átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, valamint kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás esetén az 5/2015. (II. 19.)
FM-r endelet szerinti valamennyi
feltételnek meg kell felelni,

• uniós termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásnál
a 9/2015. (III.13.) FM-rendelet az
irányadó.
Minimálisan támogatható állatlétszám nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed.
A termeléshez kötött, és az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás feltételei alapján a mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell a
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szakszerű apaállat-használatról, továbbá biztosítania kell a tenyészetében tartott állat
állománynak a 182/2009. (XII. 30.)
FVM-rendelet (Juh ENAR) szerinti

Támogatás a méhészeknek
A méhészeti tevékenység versenyképesebbé tétele, valamint a
méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében
az agrártárca tavaly új támogatási
konstrukciót dolgozott ki a méhészek számára, amelynek részleteit a módosított 29/2019. (VI. 20.)
AM-rendelet, valamint a Magyar
Államkincstár kapcsolódó közleményei tartalmazzák.
A méhészek a támogatási kérelmet a korábbiakhoz képest korábban, 2020. február 1. és 28. között

nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. A támogatási
kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de
legkésőbb a határidő végéig az
elektronikus űrlapkitöltő felületen
keresztül módosítható.
A kérelmeket az ígéret szerint
legkésőbb 2020. május 31-ig elbírálják, a méhészek így már a szezon kezdetén hozzájuthatnak az
igényelt támogatáshoz. Jó hír az

tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és az adatok bejelentését. A
birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül
nyitva álló határidő lejártát követő
naptól kezdődően 100 napig áll fenn.
A jelenlegi szabályozás szerint a
támogatási kérelem benyújtásához
a feltételek teljesítéséről (anyajuh-

is, hogy ebben az évben 700 millió
forintra emelkedett a támogatás
keretösszege.
A de minimis támogatáson túl
decemberben jelent meg a Magyar
Méhészeti Nemzeti Program
alapján igénybe vehető támogatások végrehajtását szabályozó
57/2019. (XII. 14.) AM-rendelet is,
amely alapján az Országos
Magyar Méhészeti Egyesületnél
tagsági viszonnyal rendelkező
méhész-gazdálkodók, illetve az
OMME és tagszervezetei nyújthatják be kifizetési kérelmeiket a
Mag yar
Á ll a m k i n c s t á r h o z
2019/2020 végrehajtási időszak-

létszám, szakszerű apaállat-használat és az ENAR-szabályok betartása) a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktora állít
ki igazolást, amely megfelel mindkét támogatás igényléséhez.
A kamara falugazdász hálózata
segítséget nyújt a kérelem beadásához.
Baranyi József/NAK

ra vonatkozóan. A kapcsolódó kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon 2020.
február 20-ától megtalálható –
ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető – elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható
majd be.
A kérelem mindkét támogatás
esetén kamarai meghatalmazott
útján is benyújtható. Falugazdász
kollégáink szóbeli tájékoztatással,
a kérelem benyújtására vonatkozó információnyújtással is segítséget nyújtanak majd az azt
igénylőknek.
NAK
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A dróntechnológia múltja, jelene és
jövője a magyar mezőgazdaságban
A technológia fejlődése visszavonhatatlanul
utolérte a szántóföldi növénytermesztést
is. Kibővült az adatszerzés lehetősége,
folyamatosan javulnak az adatelemző programok, döntéstámogató rendszerek állnak
rendelkezésre, és a kapott eredményeket az
erő-, illetve munkagépek le tudják reagálni;
okszerűbbé téve ezzel a termelést.
A mezőgazdasági távérzékelés a
XX. század közepe óta része az adatgyűjtésnek, döntéstámogatásnak. A
technológia nem új, csupán a felvételezéshez használt eszközök, az
adatok időbeli és terepi felbontása
az, ami az elmúlt évtizedekben változott. A XXI. században, a kereskedelmi drónok megjelenésével pedig
teljesen új fokozatba kapcsolt az
elterjedése, a felhasználási lehetőségek számának bővülése. Az adatgyűjtés tehát, amelyet sok esetben
már a drónok végeznek a jól megszokott műholdak és repülők helyett,
korántsem új technológia, csak új
virágkorát éli, köszönhetően a
gépek, automatizálás, adatelemzés
fejlődésének, illetve az egyre növekvő igénynek a mezőgazdaság folyamatainak optimalizálásában. Az
adatgyűjtés mellett a drónok új távlatokat vagy frontot nyitnak az
inputanyag kijuttatásában is. Ugyan
mindenki egy új lehetőségről, technológiáról beszél, a permetező drónok története az 1990-es évekre
nyúlik vissza, amikor már a piacon
elérhető eszközök álltak rendelkezésre a gazdálkodók számára. Az
elmúlt 25 évben, de kiemelkedően 5
évben az eszközök már autonóm
vezérlésre is alkalmassá váltak,
képesek rajban repülni, így készen
állnak arra, hogy Ázsia után meghódítsák a többi piacot is.
Míg a korábbi elterjedésnek elsősorban technológiai akadályai voltak,
lassan eljutunk odáig, hogy a fő akadály nem az eszköz, hanem a gondol-

kodásmód, a szabályozás hiánya,
illetve az inputanyagok terén való
termékkategória-hiány. Napjainkra
két fő gondolkodásmód mentén
választhatjuk szét a drónok szántóföldi permetezésben való alkalmazását. Az első csoportot azok alkotják,
akik elzárkóznak az újdonságtól,
mondván például, hogy személy- és
vagyonbiztonságra veszélyesek
lehetnek ezek az eszközök. A másik
csoportot pedig, akik nyitottak az
„új”-ra, s akár már ki is próbálnák azt.
Ma Magyarországon szinte bárminemű drónozáshoz eseti légtérhasználati engedély szükséges. Egy
ilyen engedélyt egy hónappal a ter-

vezett kezelés előtt meg kell igényelni a szakhatóságtól. Ez a lassúság a gyakorlati szakemberek számára elképzelhetetlen, ily módon a
kezelést nehéz beilleszteni a ter
mesz téstechnológiai ter vbe.
Továbbá a hazai engedélyezett
növényvédő szerek csupán töredékét lehet légi úton kijuttatni. Következő lépés tehát – amennyiben jogszabály engedélyezi majd a drónos
permetezést – a drónnal való permetezés során kijuttatható szerek
engedélyokiratokba foglalása.
Négy éve született meg az az előterjesztés, hogy a drónokkal permetezni is lehessen, de ez a tevékenység azóta is illegális tevékenységnek számít, amely hatósági
intézkedést, szankciót vonhat
maga után. Ennek megfelelően a
drónoknak jelenleg még nincs elérhető típusminősítése hazánkban.
A hagyományos technológia esetében a permetezéshez általánosan
150–300 liter, pilótával rendelkező
légi jármű esetén 50–60 liter vízre
van szükség. A drónok ehhez képest
pár literből gazdálkodhatnak. Ilyen
alacsony lémennyiségekkel végzett
kezelésekről viszont szinte elhanya-

golható mennyiségű információ áll
rendelkezésünkre. A növényvédőszer-gyártó cégek az egyes általuk
kínált szerekhez egyetlenegy esetben sem adtak ki eddig ajánlást ilyen
alacsony lémennyiség mellé. S bár
egyik oldalról üdvözlik ezt a technológiai újítást, másik oldalról viszont
ez extra kihívást jelent számukra.
Végül, de nem utolsósorban talán
az egyik legelhanyagoltabb kérdés,
hogy ki vezetheti majd legálisan ezeket a gépeket. Ugyanis ahhoz, hogy
bárki ezt az egész technológia csomagot így egyben a kezébe vehesse
és használhassa, rendelkeznie kell
minimum a legalapvetőbb növényvédelmi és repülési ismeretekkel. A
növényvédő szerek kézbevételéhez
pedig szakirányú végzettséggel
(„Fehér”, illetve „Zöld” könyv) kell
rendelkezni. Kiegészítendő ezt a kérdéskört az is fontos, hogy az esetleges felmerülő nem kívánt események, a károkozás kérdésköre is szabályozásra szorul.
Összességében elmondható,
hogy bár rengeteg a nyitott kérdés,
hiszem, hogy képesek leszünk
megtalálni az arany középutat.
Büdi Károly/NAK DSzTFI
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Döntéstámogatás az erdők jövője érdekében
A klímaváltozás okozta problémák kezelése, megoldása az erdészeti szakembereket is foglalkoztatja. Nem szabad kizárólag a természet megújulóképességében bízni, azt segíteni, támogatni is kell
jelenlegi és a várható klímának ellenálló fafajok erdőbe való tervezésével – mondta Borovics Attila, a NAIK Erdészeti Tudományos
Intézet igazgatója.
– A klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra milyen gyakorlati lépések szükségesek az erdészetben?
– Gyakran találkozni azzal az
érveléssel, hogy a múltban is volt
éghajlatváltozás, amihez a természet eddig is alkalmazkodott valahogy. Az éghajlatváltozás jelenlegi
sebessége azonban közel százszorosa annak, amit a fák a jégkorszakot követő gyors felmelegedés után
megéltek, ezért a jelenlegi időszak
történései szinte leküzdhetetlenül
nagy változást jelentenek a hazai
őshonos fafajok számára. Lehet
mondani azt is, hogy hátradőlünk,
és meglátjuk, mi lesz, de ehelyett
inkább tegyük meg, amit a legújabb
ismeretek alapján a legjobbnak tartunk, hozzunk előrelátó és felelős
döntéseket – tekintsük ezt a korszerű gazdálkodásnak. A kutató
felelőssége, hogy az elérhető információkat összegyűjtse. Ezek mind
olyan adatok, amelyek eddig
külön-külön régóta rendelkezésre
álltak, viszont a térinformatika
nyújtotta lehetőséget felhasználva
egy-egy tényleges beavatkozási
helyszínre vonatkozóan könnyen
elérhetővé kell tenni. Ez szükséges
ahhoz, hogy az adott helyszínen
meg tudjuk mondani, mi van jelenleg és hogy mi várható a következő
évtizedekben.
– Megjósolni a jövőt? Lehetséges
ez egyáltalán?
– A jövő már elkezdődött. Ma már
nem a jelenlegi állapotra, hanem a
jövőbelire kell tervezni. „Mozgó célpontra lövünk”, folyamatosan változó feltételekre kell időben előrevetítve megoldást találni. Elfogadva a klimatológusok adott helyszín-

re adott havi csapadék- és hőmérsékleti adatait, meg tudjuk határozni az erdők termőhelyének jövőbeni
alakulását.
– Meddig lehet ragaszkodni a jelenlegi, ideálisnak tekintett állapothoz?

– Nem szabad mindenáron, óriási
költséggel, többszöri nekirugaszkodással erőltetni azoknak az
erdőknek a felújítását, ahol már
most tudjuk, hogy megszűntek az
életfeltételeik.
– Az őshonos helyett azonnal más,
szárazságtűrő fajokat kellene telepíteni?
– Nem. A jó hír az, hogy az őshonos fafajokon belül is óriási mozgástér van, amelyet eddig jórészt
kiaknázatlanul hagytunk. Az őshonos fafajaink valójában óriási vál-

tozatosságú, Európa legkülönbözőbb helyein tenyésző erdőállományokból tevődnek össze. Az erdészeti szakember feladata, hogy
egyrészt megmondja, milyen irányú változás várható a felújítás
alatt álló helyen, másrészt a fajok

mészet majd valahogy megoldja,
ahogy tette ezt eddig is – legalábbis az ember által nem befolyásolt
környezetben –, hanem az ismeretek birtokában előrelátóan kell cselekedni. Az új termőhelytípus-változatokra alkalmazandó célállományokra kell konszenzusos javaslatokat tenni. Aztán a körzeti erdőtervezés során a természetességi
állapot megállapítása mellett a klímabesorolás felülvizsgálatát is el
kell végezni, ezáltal legalább a jelen
állapotra aktualizáljuk a termőhelyeinket. A jövő különböző időszakokra modellezetett klímájának
megadása ezek után lehet már
csak egyfajta iránymutatás a meg-

elterjedési területén belül megadja,
hogy hol vannak olyan szárazságtűrőbb populációk, amelyek például
még ötven év múlva is életképesek
lehetnek a kérdéses helyszínen. Ha
ezekről a helyekről hozunk makkot
vagy csemetét, az olyan, mintha az
erdő fái a Gyűrűk urából megismert
entek módjára felállnának és idevándorolnának néhány nap alatt,
megsegítve a helyi természetes
újulatot. Felhasználjuk a természetes újulatban rejlő alkalmazkodóképességet, de egyúttal évtizedekre is előre tekintünk. Nincs
időnk tehát arra várni, hogy a ter-

jegyzés rovatba, de ennek ismeretéről sem mondhatunk le. Ezek a
jövőre vonatkozó információk a
véghasználati korú vagy felújítás
alatt álló erdőrészletekben válnak
különösen hangsúlyossá. Az erdőtelepítések tervezésénél viszont
ragaszkodni kell a jövő klímaértékek kötelező figyelembevételéhez,
hiszen a tölgy és bükk esetén felhasználható hektáronként csaknem 2 milliós telepítési támogatásnál joggal várhatjuk el a legkorszerűbb termőhelyi ismeretek
kötelező használatát.
NAK
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Magas rangú dél-afrikai
delegációt fogadott a kamara
Egy lépéssel közelebb került a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ahhoz, hogy a
másfél milliárd tagot számláló World
Farmers’ Organization tagja lehessen.
A dél-afrikai mezőgazdaság versenyképes, magas technológiai
színvonallal rendelkezik, különösen,
ami a zöldség-gyümölcs feldolgozást illeti – mondta Theo de Jager, a
Dél-afrikai Mezőgazdasági Kezdeményezés igazgatóságának elnöke
és egyben a World Farmers’ Organization (WFO) elnöke a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával (NAK)
történt megbeszélése során. Hozzátette: az agrárium szereplőinek
helyzete jelenleg azonban nagyon
bizonytalan, ami a termeléshez
szükséges erőforrások folyamatos
biztosításának akadályozottságából adódik, hiszen az üzemi termeléshez nem tudják biztosítani a
folyamatos víz-, áramellátást. A
kialakult helyzetből adódóan a ré
gióban a befektetések elmaradnak,
illetve a meglévő befektetések új
piacokat keresnek.
A NAK 2020. január 14-én fogadta
a magas rangú dél-afrikai delegációt,
amelyben részt vett Theo de Jager, a
Dél-afrikai Mezőgazdasági Kezdeményezés igazgatóságának elnöke
és egyben a World Farmers’ Organization (WFO) elnöke, illetve Francois
Rossouw, a Dél-afrikai Mezőgazdasági Kezdeményezés vezérigazgatója
is. Az az ő kíséretükben érkezett a
Hillfort Kft. tulajdonosa, Hamar Zol-

tán és Kiss András Zoltán üzletfejlesztési igazgató, továbbá Papp
Gábor, az RMO-Hungary Zrt. igazgatósági tagja, illetve Berki Róbert kapcsolattartó. A NAK részéről a delegációt Süle Katalin általános agrárgaz-

sági termeléshez. A felek egyetértettek abban, hogy tudatos szemléletváltásra van szükség a társadalom körében, újra meg kell ismertetni a fogyasztókkal a mezőgazdaságot, a vidéki életet és el kell oszlatni az ágazatot övező tévhiteket.
A megbeszélést követően a delegáció a Mirelite Mirsa Zrt.-nél tett
látogatást, ahol dr. Losó Viktor
vezető tisztségviselő, a cég igazgatósági tagja bemutatta a társaságot és az üzemi termelést.

nemzeti gazdaszervezeteket és
mezőgazdasági szövetkezeteket az
egész világon. Missziója, hogy képviselje és támogassa a gazdákat globális politikai fórumokon, továbbá,
hogy olyan politikai irányvonalakat
fogadjanak el, amelyek javítják a
gazdasági környezetet, valamint a
termelők, családjaik és a vidéki
közösségek megélhetését. A szervezet célja, hogy megfelelően tudja
képviselni az agrárium szereplőinek
érdekeit, továbbá, hogy arra ösztö-

Házhoz visszük
az agrárium híreit!
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dasági ügyekért felelős országos
alelnök, Szedlák Attila elnöki kabinetfőnök, Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes és Cseszlai István
stratégiai igazgató fogadta.
A megbeszélésen szóba került
továbbá a dél-afrikai társadalom
egészének viszonya a mezőgazda-

A dél-afrikai delegáció látogatása
azért is volt kiemelt jelentőségű a
kamara számára, mert 2019 októberében a NAK benyújtotta csatlakozási kérelmét teljes jogú tagságra
a WFO-hoz. A World Farmers’ Organization egy tagsági alapon működtetett szervezet, amely egyesíti a

nözze a termelőket, hogy adjanak
hangot véleményüknek például
olyan fajsúlyos témában, mint a
fenntartható agrártermelés. A WFO
jelenleg mintegy másfél milliárd
gazdát képvisel a világ 54 országából a különböző globális fórumokon.
Szokola Nóra/NAK

kek tulajdonosaival és a biztosított adatok alapján mindegyik
innovatív megoldás esetében
elkészítenek egy főbb információkat tartalmazó dokumentumot. Ezeknek segítségével a
NUTRIMAN nemzetközi tanács-

adó testülete kiválasztja a 25
legjobb, már piacon is elérhető
innovatív, mezőgazdasági technológiát, terméket, gyakorlatot.
Amint ez megtörténik, a 25
innovat ív megoldá s idővel
magyarul is megtalálható lesz a

projekt Farmer Plat formján,
amelyen a böngészhető tartalom folyamatosan bővül. A
NUTRIMAN projekt hírlevelére
való feliratkozás a kamara honlapján meg t alálható linken
keresztül lehetséges.

ORSZÁGOS
TERJESZTÉS
átlagosan 340 000
postaládában
hónapról hónapra

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

Cikkeink és egyéb
érdekességek között
tallózhatnak oldalunkon:
www.agrariumonline.hu
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A NAKIap egyedi tartalommal bíró, átlagosan 340 000 példánnyal,
névre, címre szóló terjesztéssel, a legnagyobb országos lefedettségű,
évente tíz alkalommal publikát időszakos kiadvány, amely
az agrárium legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, közép- és
nagyvállalkozók is hasznos információkhoz juthatnak.

LAP

Az újság PDF formátumban
az agrárkamara honlapján
is elérhető:

NUTRIMAN: kiválasztják a legjobbakat
A kamara 2020-ban tovább
folytatja a munkát a NUTRIMAN
Horizont 2020-as tematikus
hálózat keretén belül. Jelenleg a
projektpartnerek újra felveszik
a kapcsolatot a NUTRIMAN-ban
részt vevő technológiák/termé-
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HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:
Tremmer Tamás
lapmenedzser
+36-20/5347-137
naklap@maraton.hu
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