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Okos döntés
Okos legyél, gyógyszer helyett mézet
egyél! – biztatnak mézfogyasztásra a Mézlovagrendek. Kell is az ösztönzés: Európában
már kongatják a vészharangot a mézkereslet
visszaesése miatt, és itthon is van okunk
aggodalomra. Az enyhe időjárás következtében a betegségmegelőzésből mézet fogyasztók kevesebbet vásárolnak, akkor sem mindig a megbízható minőségűt, hanem az iparilag előállított, olcsó, harmadik országbeli
mézkészítményeket, amihez a magyar akácmézet javítómézként használják.
Holott a magyar méz elsőrangú, szigorú szabályok rögzítik az előállítását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál büszkék vagyunk arra, hogy méhészeti nagyhatalomnak számítunk, remek természeti adottságaink és felkészült méhészeink
vannak, akik tagságunk megbecsült tagjai. Az EU-ban évente átlagosan megtermelt 250 ezer tonna mézből Magyarország 10 százalékkal részesedik. A Magyarországon megtermelt méz mintegy 80 százaléka külföldre kerül, öt százalékkal
részesedünk a világ mézkereskedelméből. Elégedettek azonban akkor lennénk,
ha a belföldi fogyasztás számottevően növekedne, ezért különböző kampányokkal igyekszünk felhívni a lakosság és kiemelten a gyerekek figyelmét a mézfogyasztás hasznosságára és élvezetességére. 2019-ben Legyen minden nap
mézes nap szlogennel két hónapos hazai mézkampányt indított az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület,
amelyhez a NAK is csatlakozott a Mézes Reggeli programmal. Több mint 1000
iskolába juttattunk mézet országszerte a helyi méhészek jóvoltából, ahol a diákok mézkóstolás mellett sok érdekességet tudhattak meg a méhészetről, a
méhek életéről, a mézfogyasztás jótékony hatásairól az egészséges életmódra
való korai nevelés jegyében. Megnyugtató számunkra, hogy a méhészek a jövőben komolyabb támogatásra számíthatnak. Nagy István agrárminiszter a klímavédelmi intézkedések fontos alappillérének nevezte a méhészek támogatását,
egyúttal bejelentette, hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó
bevételek SZJA-mentességet élveznek majd. Méhészeink ismét benyújthatták
támogatási igényüket a Méhészeti Nemzeti Programra, az uniós és hazai támogatás keretösszege mintegy 1,8 milliárd forint. A tavaly bevezetett közvetlen
megporzási támogatást eddig 6500 méhész vette igénybe. A többletforrás segíti
a méhészek talpon maradását, ugyanakkor jelzi az ágazat kormányzati elismertségét, megbecsülését. De legfőképpen mi, fogyasztók segíthetjük a méhészeket
abban, hogy a jövőben is működni tudjanak, tovább termeljék nekünk az értékes
hazai mézet. Fogyasszunk belőle mindennap!
Szandai József – Nógrád megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek
A REL a helyi termékek köré szerveződő
ellátási lánc, amelyben a termelők és a
fogyasztók között maximum egy közvetítő
megengedett.

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

2019-ES ÉVE SZÁMOKBAN
ÜGYFÉLFOGADÁS
Ü

ÜGYINTÉZÉSEK SZÁMA

114 000 egységes

303 521

kérelem beadásában
közreműködés (1,7 millió ha)

ügyfélkontaktus

216 279 őstermelői

1,2 millió

igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés

600

Több mint
falugazdász áll országszerte
tagjaink szolgálatában

Összesen

1107

NAK

ügyben hoztunk állásfoglalást

4,6

336

millió

MAGYAROK KENYERE – 15 MILLIÓ BÚZASZEM

szakmai rendezvényeinken

532

adományozó

tonna búza

470 tonna liszt

ORSZÁGOS JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ RENDSZER

Felére csökkent a jégkár Magyarországon

50%
Bejelentett jégkár aránya a zivatarkárokon belül

33%

2015-2017 között
2018

12,6%

2019

12,6%

szakcikket
készítettünk

NAK
LAP

havi

350 ezer
példány

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSÖSZTÖNZŐ KAMPÁNY

5700

790

SZOLGÁLTATÁSOK

16 104 fő vett részt

szakmai rendezvény

közel 2000
csoportos tájékoztatás

látogató

Több tízezer
gyermek
ellátása

Települési
agrárbizottság

Földügyek: 77 ezer

településen

TÁJÉKOZTATÁS

ügyintézés

2447

350 ezer

38 %-os

emberhez
jutottunk el

ismertség a
gyerekek körében

PETÍCIÓ A MAGYAR GAZDÁKÉRT

8 hét alatt közel 200 ezer aláírás
a támogatások megőrzéséért

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM

több mint

10 ezer fiatalt értünk el

FELNŐTTKÉPZÉS

16 500
fő képzése

MOL-NAK KÁRTYA
több mint 10 millió liter üzemanyagot tankoltak kedvezményesen
tagjaink MOL-NAK kártyával

A rövid ellátási lánc (REL) típusú
együttműködésnek helyi adottságoktól függően számos formája
van, közös bennük, hogy a tagok
elkötelezettek a helyi gazdaságfejlesztés mellett és szoros földrajzi
és társadalmi kapcsolatban állnak
egymással. A REL formák közül
hazánkban jelenleg a legismertebb
a termelői piac. Emellett az agroturizmusban számtalan lehetőség
rejlik termelői együttműködések
számára. Professzionális marketing kell ahhoz, hogy ezek a
REL-megoldások valós többletértékesítési lehetőséget jelenthessenek a kistermelők számára. A
REL-típusú együttműködések ösztönzése a NAK egyik kiemelt vidék-

fejlesztési prioritása. Számos, erre
a témára fűzött rendezvény mellett
REL kisokossal segíti a termelők és
piacszervezők felkészülését az
ilyen együttműködésekben való
részvételre. A kiadvány a NAK oldaláról letölthető.
A REL kezdeményezések uniós
forrásból is támogatottak a 2014–
2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP3-16.4.1-17 számú kiírása)
keretében, amely felhívásra 2020.
március 31-ig lehet pályázni. A
pályázati felhívás a www.palyazat.
gov.hu oldalon érhető el.
A pályázati kiírás lehetőséget
teremt nemcsak új REL együttműködések elindítására, hanem már
működő termelői együttműködé-

sek új projektelemmel történő kibővítésére. Minél többféle értékesítési formát tud ötvözni egy REL-
együttműködés, annál fenntarthatóbban fog tudni működni. A REL-
együttműködés annál sikeresebb,
minél innovatívabb és minél több
termelő, minél szélesebb termékkínálattal vesz részt a hálózatban.
Ezek a szempontok a pályázat értékelésénél is hangsúlyosan megjelennek. Tapasztalatok alapján a
közvetítő piacszervezőnek katali-

zátor szerepe van a REL sikeres
működtetésében. A piacszervezőnek a közösségépítésen túl értékesítésszervezési, minőségbiztosítási, piackutatási és marketingfeladatai is vannak. A komplex feladat
ellátásához helyi beágyazottságon
túl átfogó ismeretek és szervezési
kompetenciák szükségesek. Ezért
is kötelező a pályázat keretében
nyertes projekt piacszervező tagjának alapozó képzésen részt vennie.
NAK

Szervezeti és hálózati együttműködés fejlesztése a közétkeztetésben
Tizenhárom ország – köztük Magyarország
– részvételével valósult meg az a kétnapos
konferencia, amely a BOND elnevezésű
uniós projekt keretében zajlott Budapesten
február 4–5. között.
A BOND projekt fő célja, hogy a
mezőgazdasági szektorban a szervezetek és hálózatok együttműködését magasabb szintre emelje és
ezzel egy hosszú távon egészségesebb, termelékenyebb és harmonikusabb kistermelői szektor jöjjön
létre Európában. A célok megvalósítása érdekében több alkalommal
szervezett tréningeken, interregionális fórumokon, nemzeti műhelymunkákon, regionális jogalkotói
kereka sz t al-megbeszéléseken
oszthatják meg a résztvevők egymással a gyakorlati tapasztalataikat. Ennek egyik állomása a budapesti kétnapos esemény, amelynek
során a közétkeztetés témaköre
volt terítéken. Kilenc ország ötven

szakértője politikai ajánlásokat dolgozott ki a közétkeztetés színvonalának emelése érdekében, amelyek
a termelők és előállítók adminisztratív terheinek további csökkentését szolgálják. A résztvevők emellett megismerhették az egyes
országok jó gyakorlatait is.
A kamara egyik célja – a vidékfejlesztést szolgálva – a helyi termékek bekapcsolódásának segítése a
közétkeztetésbe. Ennek első lépéseként 2019-ben egy kérdőíves felmérést végeztünk a közétkeztető
intézmények körében, vizsgálva,
hogy jelenleg mennyire jellemző a
helyi termelőktől való beszállítás, a
velük való kapcsolatépítés. Az eredmények szerint a megkérdezettek

fele nem áll kapcsolatban helyi termelővel, így jelentős a kihasználatlan potenciál. Rákérdezve az okokra, kiderült, hogy leginkább a megfelelő mennyiségű és minőségű
termékkínálat hiánya veti vissza
ennek a termelői körnek a bővítését. Úgy látjuk, hogy a kérdés megoldása az együttműködés fokozá-

sában rejlik, ezért a kamara az elkövetkező időszakra a termelői oldal
ez irányú ösztönzését tűzte ki
tudásátadással történő szemléletformálást alkalmazva, úgy mint
rendezvények, kiadványok, tanulmányutak megvalósítása.
Székely Erika és
Tóth Dénes/NAK
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Egyre nagyobb a digitális információ
szerepe az agráriumban

Digitális Információszolgáltatás és
Technológiafejlesztés címmel tartott konferenciát a NAK február 12-én Gödöllőn, a
Szent István Egyetemen.
– A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara az agrártársadalom képviselőjeként egyik fő céljának tekinti,
hogy a technológiai fejlődés élére
álljon, és segítse az innovatív megoldások, digitális technológiák
elterjedését – hangsúlyozta elő
adásában Győrffy Balázs, a NAK

elnöke. Mint fogalmazott, az agrárdigitalizáció nagy kiugrási lehetőség: növeli a hatékonyságot, optimalizálja a jövedelmezőséget, erősíti a versenyképességet, mérsékli
a termelési kockázatot. A NAK
igyekszik tájékoztatást nyújtani az
agrárium szereplőinek a kamara

„Digitálisinformáció-szolgáltatók
és technológiafejlesztők, innováció” munkacsoportja segítségével is
a technológiai újításokról.
Az éghajlatban bekövetkező anomáliák, a termelési környezet változása újabb és újabb kihívásokat szül
az agráriumban, amelyek precíziós
technológiákkal enyhíthetőek. A
humánerőforrás-hiány megoldására is lehetőség a digitális rendszerek alkalmazása, csökkenthető a
személyes jelenlét, emellett az
innovatív technológiák a fiatalokat
is bevonzzák az agráriumba. A
szakemberek felhívják a figyelmet
arra, hogy a precíziós eszközök,
szenzorok, IT-megoldások önmagukban nem érnek túl sokat. Akkor
alkalmazhatóak hatásosan, ha
megvan a megfelelő tudás és képzettség felhasználói oldalról; így az
oktatás, az információszolgáltatás,
a tudástranszfer elengedhetetlen.
Az innovatív megoldásokat alkalmazók esetében az egyik legfontosabb tényező a beruházás megtérülése. A precíziós gazdálkodásra áttérés nem egyetlen lépés. Lényeges,
hogy a folyamatosság elve alapján

épüljön fel a rendszer. A legelső az
adatgyűjtés; fontos például betartani olyan alapdolgokat, mint a megfelelő precíziós (négyzethálós) talajmintavétel, amely lehetővé teszi
ké s őbb
a
t á bla spe cif ik us
tápanyag-utánpótlási rendszerek
kialakítását, ezáltal a zónákra alapozott tápanyag-gazdálkodási terv
kidolgozását. Ezáltal hatékonyan
alkalmazhatók a GPS-alapú rendszerek adta lehetőségek, úgy mint a
helyspecifikus tápanyag-utánpótlás, a differenciált tőszámú vetés,
automata kormányzás vagy épp a
hozamtérképezés. A térinformatika
segítségével a termelőknek lehetőségük nyílik objektív módon, különféle szenzorok segítségével a
növényfiziológiai folyamatok monitorozására. Távérzékelésre is alkalmas eszközök például a drónok,
amik széles körben „felkapottá” váltak. A konferencia egyik célja az volt,
hogy tényekre alapozott megállapításokat közöljön az ágazati szereplőkkel, segítse őket a tájékozódásban, a tudatos választásban, a sikeres egyéni stratégiák kiépítésében.
Pécsek Imre/NAK

PREGA: a jövő jelene
Százötven szakmai előadás hangzott el 19 szekcióban az idei PREGA
konferencián, és több mint 40 kiállító
mutatta be precíziós termékeit. Az új
szekciók közül kiemelkedően nagy
érdeklődés övezte az Indoor Farming és az agrár IoT témáját.
Hatodik alkalommal rendezték
meg a PREGA (precíziós gazdálkodás) Konferenciát és Kiállítást,
amelynek programja még soha nem
volt ilyen sokszínű. A gazdák bevezetése a digitális világba elkerülhetetlen folyamat, amelyet a szervező
Agroinform.hu, a NAK és az Agrármarketing Centrum az esemény két
napja alatt mintegy 150 szakmai
előadással segített elő.
Hét, munkaműveletekre tematikus szántóföldi szekció, kétnapos
állattenyésztés szekció, három ker-

tészeti szekció, újdonságként pedig
élelmiszeripar és Digitális Agrár
Stratégia szekciók várták a látogatókat a február 18-19-ei konferencián. Újdonságként külön szekcióban szerepelt az indoor farming, az
agrár IoT és az élelmiszeripar.
A konferenciával kapcsolatban
Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy a fogyasztói igények bővülése és a piaci verseny
rákényszeríti a vállalkozásokat,
hogy a piaci szerepük megtartása
és jobb pozicionálása érdekében
változtassanak megszokott termelési folyamataikon és vezetési
szemléletükön. A NAK ezt a folyamatot úgy is segíti, hogy információkkal látja el a gazdákat. Például
összegyűjti a különböző ismerete-

KEDV

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV
ÉS LABORATÓRIUMI TALAJVIZSGÁLAT
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI
EGYÜTTES RENDELÉSE ESETÉN
TERV ÉS LABORATÓRIUMI
A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI
TALAJVIZSGÁLAT
EGYÜTTES
TERV
ÁRÁBÓL

EZMÉ

NY

RENDELÉSE ESETÉN
A TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI
TERV ÁRÁBÓL
Az akció részleteiről
érdeklődjön falugazdászánál!

NAK

BIZTOSÍTÁSOK

NAK BIZTOSÍTÁSOK
Együtt velünk, értékei védelmében!
Kössön velünk biztosítást növényeire!
Ügyintézés egy helyen, egyszerűen.
ket, és kiválogatva juttatja el a
tagoknak olyan módon, hogy azokat a gazdák hasznosítani tudják
saját gazdaságukban. Ilyen ismereti
gyűjtőhely a PREGA konferencia is,
amit a NAK a kezdetektől támogat.
A kamara – felismerve az agrárdigitalizáció fejlesztésének jelentőségét – a Design Terminállal közösen

NAK TechLab néven innovációs
programot hozott létre, amely
agrárterületen kívülről érkező start
upokat is bevon a szektort érintő
kihívások válaszadásába. A programban szereplő érettebb start
upoknak a NAK kiállítói helyet biztosított, segítve a piacra jutásukat.
Pécsek Imre/NAK

Biztosításközvetítő falugazdászaink segítenek
Önnek a legideálisabb biztosítás megtalálásában!

NAK – A MEGBÍZHATÓ PARTNER

biztositas.nak.hu
Telefon: +36 1 802 6100
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Lehetőség a juhágazat jövedelmezőségének javítására

Az EU tagállamaiban, valamint a legjelentősebb unión kívüli juhtenyésztő országokban a juhágazat jövőjét közép- és hosszú távon erőteljesen befolyásolhatja, hogy ezen országok napjaink legjelentősebb
kihívásaira hogyan tudnak reagálni.
E kihívások – mint például a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a
hatékonyság/jövedelmezőség, az
éghajlatváltozás, a megváltozott
fogyasztói szokások és az új társadalmi elvárások – kezelése szempontjából az állategészségügy és a
takarmányozásmenedzsment két
kulcsfontosságú tématerület.
A tavaly novemberben lezárult
SheepNet projekt folytatásaként

idén januárjában elindult az Európai
Unió által a HORIZON2020 program
keretében támogatott 3 éves
EuroSheep nemzetközi projekt,
amelynek célja egy EU/nemzetközi
juhtenyésztéssel foglalkozó tematikus hálózat létrehozása. A projekt
fő fókuszterületein, a takarmányozáson, az állománymenedzsmenten, valamint az állomány-egészségügyön keresztül célozza meg a

juhágazat jövedelmezőségének
növelését.
A Francia Állattenyésztési Intézet
(Idele – Franciaország) által koordinált, többszereplős projekt teljes
költségvetése közel kétmillió euró.
A projektben nyolc ország − Írország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Görögország
és Törökország – vesz részt.

Magyarország részéről a Debreceni
Egyetem Karcagi Kutatóintézete
csatlakozott a projekthez partnerként, a projektmunkában Monori
István tudományos főmunkatárs
vezetésével a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének, valamint a NAK szakértői, továbbá gyakorló juhtenyésztő gazdák vesznek
részt.
A számos tudományterületet −
állategészségügy, takarmányozás,
gyepgazdálkodás, precíziós állattenyésztés, tenyésztés és genetika,
szociológia, valamint közgazdaságtan – érintő projekt keretében, a
tenyésztők, a tenyésztő szervezetek, a tudományos szakemberek, az
oktatók, az állatorvosok és tanácsadók bevonásán keresztül hatékonyan megvalósulhat a már meglévő
ismeretanyagok összegyűjtése,
valamint a megszerzett információk, tapasztalatok minél szélesebb
körű és hatékony átadása, terjesztése.
Bízunk abban, hogy hazánk
EuroSheep nemzetközi projektben
való részvétele kíváló lehetőséget
jelent egy nemzetközi tematikus
hálózathoz történő csatlakozáshoz,
valamint hatékonyan hozzájárulhat
a nemzetközi jó gyakorlatok és
innovációk hazai juhtenyésztésbe
történő integrálásához!
Borovka Zsuzsa/NAK

Pályázat a tej- és tejföltermékek védjegyhasználatára
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer Alap Fokozatára 2020. február
4-től lehet pályázni fogyasztói tej- (tehéntej) és tejföltermékekkel.
A védjegyrendszer célja az, hogy
olyan értékteremtő nemzeti minőségrendszert hozzon létre, amely a
kiemelkedően magas minőségű
élelmiszereket megkülönbözteti a
piaci kínálatban szereplő más termékektől. A KMÉ egy több részből
álló tanúsító védjegyrendszer,
amelyben az egyes szintek egymásra épülnek. Az Alap Fokozat a
követelményeknek való megfele-

lést igazoló tanúsítási eljárás sikeres teljesítése esetén érhető el. A
második szint (KMÉ Arany Fokozat)
eléréséhez további független vizsgálatokra van szükség.
Pályázatot olyan belföldi és EU
tagországbeli élelmiszer-termelő,
előállító, feldolgozó és forgalmazó
nyújthat be, aki a 178/2002/EK
rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert
állít elő, illetve az élelmiszerláncról

és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény szerinti
FELIR azonosítóval rendelkezik a
végzett tevékenységére vonatkozóan.
Pályázhat: mezőgazdasági termelő; kistermelő; élelmiszer előállítást, feldolgozást végző kis-, közepes és nagyvállalkozás; valamint
élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás saját márkás termékkel.
A KMÉ védjegyrendszer Alap
Fokozatának elnyeréséhez a pályázóknak adott előírásoknak kell
megfelelniük. A speciális tanúsítási
követelmények kötelező és választható elemekből épülnek fel. A kötelező előírásokat minden pályázónak

teljesítenie kell. Emellett minden
választható elem kategóriában legalább egy-egynek eleget kell tennie,
de maga dönti el, hogy melyiket
választja.
A szabályzatok, a fogyasztói
tejre és tejfölre vonatkozó termékleírások és a pályázat beadásához szükséges formanyomtatványok a kme.hu weboldalon, a
Pályázóknak/Letölthető dokumentumok fülön érhetőek el. A
pályázatokat a Védjegyiroda 1525
Budapest, Pf. 212. postacímére
kell küldeni. Sikeres tanúsítási
eljárást követően a Védjegyjogosult védjegyhasználati szerződést
köt a pályázóval.
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Kihívások és kilátások a nyúlágazatban
Az elmúlt közel hatvan évben a világ nyúlhús-előállítása több mint háromszorosára
nőtt, s 2017-ben elérte a 1,5 millió tonnás
össztermelést. Hazánkban tavaly 10,4 ezer
tonna élő nyulat vásároltak fel.
A nyúlágazatnak hazánkban is
egyre több kihívással kell szembenéznie: a fokozódó állategészségügyi
problémákkal, az egyre szigorodó
állatjóléti előírásokkal és az állatvédők egyes csoportjaival egyaránt.
Ugyanakkor már elmondható, hogy a
különböző vakcinatámogatások és
egyéb ágazati segítség, az összefogás hatására sikerült elérni a támogatási rendszer bővülését, valamint
megállítani az anyaállomány csökkenését. Az ágazatkoordinálást a Nyúl
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács végzi. Tevékenysége országos,
kiterjed a termékpálya minden szereplőjére a húsnyúltenyésztők, -feldolgozók, -kereskedők 99 százalékát
képviseli a szervezet. Tavaly a terméktanács elnyerte a reprezentatív
Szakmaközi Szervezet elismerés jogcímet és az Agrárminisztérium stratégiai partnere lett.
A vakcinatámogatás a myxomatózisra 250 Ft/alkalom/vakcina, míg
a RHDV1-2-re (nyulak vérzéses
megbetegedése) pedig 900 Ft/alkalom/vakcina, évente legfeljebb 2
alkalommal igényelhető egyedenként. Míg Európa több nagy nyúltermelő országokban tombol az RHD-
járvány, a vakcinatámogatások
hatására a hazai nyúlállomány fertőzésmentes! A másik igen fontos
támogatás az ágazat termelői számára a tenyésznövendéknyúl-támogatatás. A tenyésznövendéknyúl-
támogatás hozzájárul a meglévő
állományok genetikai fenntartásához, illetve az újonnan létrejövő telepek korszerű fajtákkal történő betelepítéséhez. A támogatás mértéke
2000 Ft/tenyésznövendék nyúl.
Azonban az ágazat további fejlesztése és versenyképességének
javítása érdekében szükséges
lenne minél hamarabb bevezetni
nyúlállatjóléti támogatási rendszert, amely a termelőket a tartás-

technológia mihamarabbi átállítására, fejlesztésére ösztönözné.
Ennek létjogosultságát támasztja
alá az a tény, hogy a hazai termelők
mintegy 60 százalééka „standard
technológiai körülmények” között
termel, ami állatvédelmi szempontból aggályosnak tekinthető, ezáltal
az ágazat ki van téve a különböző
állatvédő szervezetek támadásainak. A közelmúltban kiadott EFSA

üzletmenet és a jelenlegi jövedelmezőségi szint mellett nem tudnak
kigazdálkodni, így mindehhez szükség van állami támogatásra. Gyakorlati körülmények között ezt a
támogatást anyaállat alapon lehetne nyújtani, vagyis, hogy a standard
(2350 cm2) területnél nagyobb és
strukturálisan gazdagított technológiában tartott állatok után normatív állatjóléti támogatás bevezetése javasolt. A nagyüzemi nyúlhústermelés esetén napjaink egyik
feladata az antibiotikum nélkül
intenzíven hizlalható végtermék
genetika előállítása. Olyan nemesítési módszer kidolgozása, amely
segítségével a törzsállományok pár
generáció alatt jelentősen ellenállóbbá válhatnak a legnagyobb ter-

let a legújabb egyedi rádiófrekvenciás elektronikus azonosítóval ellátott egyedeket is nyilvántartaná. A
termelési adatok valós időben juthatnak el a távoli szerverekre, ahol
az adatok rögzítése és elemzése
történne. A szelekciós munkát és
ellenőrzéseket jelentősen könnyítik
a beépített adatelemző funkciók. Az
adatbázis webes felületen, bármilyen böngészésre alkalmas eszközről, a tenyésztő szervezetek mellett
a hatáság részére is elérhető lenne.
Hazánkban a vágónyúl-előállítás
volumenét párhuzamosan szükséges fejleszteni, egyrészről a több
ezer anyás intenzív üzemeket, valamint a néhány száz anyás háztáji
termelést egyaránt. A háztáji családi gazdálkodás erősítése hasznos

riport, illetve a várhatóan erre épülő
EU-s tartási szabályozás értelmében tartásitechnológia-cserére fog
szorulni. A technológiai beruházások esetén fontos megfelelni a
megfogalmazott állatjóléti elvárásoknak, hiszen a 2020–2033-as
tervezett átállási időszakban,
51 000 anyanyúl és szaporulat tartástechnológiájának cseréje indokolt az elvárt állatjóléti színvonal
elérése érdekében. Mindez olyan
mértékű többletterhet ró az ágazat
szereplőire, amelyet a normál

melési veszteséget okozó betegséggel szemben. Ennek oka, hogy
az antibiotikumok használatát
jelenleg is nagymértékben korlátozza az Európai Unió, s a jövőben
további szigorítás várható. Az információtechnológia legújabb vívmányai a nyúl ágazat számára is új
lehetőségeket kínál. A NYIR - Nyúl
információs rendszer, mellyel lehetővé válik a nagy egyedszámú nyúlállományok nyilvántartása. A rendszer a „hagyományos” fültetovált
azonosítóval ellátott egyedek mel-

az ágazat számára, valamint munkalehetőséget teremt, s ezáltal a
vidéki lakosság foglalkoztatásának
növeléséhez is hozzájárul.
A hazai szinten megvalósult „Nyúl-j
bele” nyúlhús fogyasztását népszerűsítő kampány hatására a nyúlhús mint
a 21. század fontos fehérjeforrása
került a köztudatba. Ezen értékesítési
csatornán keresztül 2019-ban 500
tonna feletti nyúlhúst adtak el.
Juráskó Róbert/Nyúl
Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács
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Nagyszabású földértékesítési programot
indít az Agrárminisztérium
Összesen több mint 13 ezer darab, 3 hektárnál
kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti
Földügyi Központ (NFK) március elején.
A meghirdetett földekre bárki tehet
vételi ajánlatot, az értékesítés pedig
elektronikus úton zajlik.
A földértékesítési program első
ütemében 2020. március 2-án 6540
darab ingatlant kínálnak eladásra nyilvánosan, amelyekre 30 napig lehet
vételi ajánlatot tenni. Az NFK célja az
első fázisban az összesen mintegy
5000 hektár állami föld értékesítése,
amely program az ország 1723 települését érinti.
Kiemelt célkitűzés a földértékesítésekkel az osztatlan közös földtulajdon
felszámolásának gyorsítása. Ennek
érdekében az összes eladásra kerülő

Aláírásgyűjtést
támogat a kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara március elejétől – egy hónapon át
tartó – aláírásgyűjtéssel
segíti a Székely Nemzeti
Tanács nemzeti régiókról
szóló európai uniós polgári
kezdeményezését, amivel
hozzájárulhat a székelyföldi magyar gazdák szülőföldön való megmaradásához és boldogulásához,
az ottani agrár- és élelmiszergazdaság erősödéséhez. Kérjük, keressék fel a
lakóhelyükhöz legközelebb
lévő falugazdászokat, és
aláírásukkal
járuljanak
hozzá a kezdeményezés
sikeréhez.

terület 20%-a osztatlan közös tulajdonú földben fennálló állami tulajdoni
hányadot érint. Bízunk benne, hogy a
tulajdoni hányadokat a tulajdonostársak vásárolják meg és ennek köszönhetően jelentősen csökkenthető az
osztatlan közös tulajdonok száma. Az
eladásra kerülő földek továbbá az állami földvagyon-portfólió tisztítását is
szolgálják, mivel kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé
ékelődő, az állam által bérbeadás
útján nehezen hasznosítható ingatlanok értékesítése a cél.
A meghirdetett földekre bárki
tehet vételi ajánlatot, az értékesítés

elektronikus úton zajlik. Egyhektáros mérethatárig a nem földművesek is vásárolhatnak földet, és ezen
mérethatárig az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam
állja. Egy és három hektár közötti
méretű földre, illetve tulajdoni
hányadra pedig minden földműves
ajánlatot tehet az NFK honlapján
található Elektronikus Pályázati

Rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a
www.kormany.hu oldalon is elérhető
lesz 2020. március 2-től, valamint az
érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzétételre kerülnek
a megvásárolható ingatlanok adatai.
AM

Szja-mentes lesz a méhészeti
termékek értékesítése
A méhészek támogatását a klímavédelmi intézkedések fontos
alappillérének nevezte az agrárminiszter február 20-ai sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette,
hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek
személyi jövedelemadó-mentességet élveznek majd. Emlékeztetett arra is, hogy a Méhészeti
Nemzeti Programban az uniós és
hazai támogatás keretösszege
mintegy 1,8 milliárd forint. Az igényeket február végéig lehetett
benyújtani a méhcsaládonkénti
1000 forintos megporzási támogatásra, a tavaly bevezetett közvetlen támogatást pedig a tájékoztató idejéig 6500 méhész
vette igénybe.
Nagy István hangsúlyozta, hogy
az Agrárminisztérium (AM) a Klímaés természetvédelmi akcióterven
felül az erdősítéssel és öntözésfej-

lesztéssel is segíti a klímavédelmet.
Az erdősítéssel az ország erdővel
és fával borított területét 2030-ra
27 százalékra akarják növelni, amihez 250 ezer hektár területet kell

erdőművelés alá vonni. Ez új erdők
telepítésével és természetes úton
befásodott területek erdővé alakításával érhető el.
AM/NAK

A Gyerek Szigeten, vidéken 15 helyszínen családi
rendezvényeken és az áruházakban találkozhattok velük!
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.

AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY
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„A gazdától a földet, erdésztől a fát, a vadásztól a vadat félteni nem szabad, hisz itt van a legjobb kézben” – vallja Szendrei László

Heves megye – az ország esszenciája
Eger és az egri borok jutnak eszébe a legtöbb embernek Heves
megyéről. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Heves Megyei Szervezetének elnöke rögtön pontosít: a Mátrai borvidékről se feledkezzünk meg. Persze a megye agráriuma messze
túlmutat a szőlőn, hiszen a 216 ezer hektárnyi mezőgazdasági
területből csak mintegy 1200 hektáron foglalkoznak kertészettel. A
NAK megyei elnökével beszélgettünk a régió agrárgazdaságáról.
– Heves megye Magyarország
esszenciája – fogalmaz Szendrei
László. A dél-hevesi rész az Alföldhöz tartozik, és az északi részen
található Magyarország legmagasabb hegye, a Kékes. Ezáltal, már a
földrajzi adottságokból adódóan is,
nagyon heterogén mezőgazdaságról beszélhetünk. A megyében a
mezőgazdasági terület nagysága
216 406 hektár, ebből 1164 hektár
a kert, 156 241 hektár szántóföld.
Az agrárium az utóbbi években
szinte minden területen felfelé ívelő
tendenciát mutat.
Számos élelmiszeripari cég tevékenykedik a megyében, köztük –
természetesen a teljesség igénye
nélkül – például a Detki Kekszgyár,
jelentős a gombatermesztés, erősek
a mézesek, illetve a bio tésztagyártás is jelen van. No meg persze
hazánk legnagyobb borászatai is
Heves megyében találhatóak. Az
alapanyag-feldolgozás terén ugyanakkor vannak hiányosságok, de a
NAK ösztönzi a gazdálkodókat, hogy
az alapanyagot helyben dolgozzák
fel és lehetőleg helyben értékesítsék, a helyi fogyasztók irányába.

Mint Szendrei László beszámol
róla, az elmúlt években a megyében
megerősítették a falugazdász-hálózatot, felkészült és képzett referensek állnak a gazdálkodók szolgálatában. A megyében 31 falugazdász tevékenykedik, három körzetközpont köré szerveződve, amelyek
Eger, Gyöngyös, Heves városában
vannak. Fontosnak tartják, hogy a
falugazdászok minden lehetséges
településre kilátogassanak. Továbbá kiemelten kezelik a kamara Itthonról Otthonra programját is, ami
oktatási intézményekbe látogatva
erősíti az agráriummal kapcsolatos
pozitív gondolkodást. A NAK friss
zöldség- és gyümölcsfogyasztást
promotáló Európai Friss Kalandok
programjához kapcsolódva pedig a
helyi termelőket is erősíteni tudják.
– A NAK tevékenységével kapcsolatban a kamarai tagok visszajelzéseinek zöme pozitív, meg is
teszünk mindent azért, hogy a tagjaink megfelelő időben és mértékben megkapják a megfelelő információkat és szolgáltatásokat –
hangsúlyozza az elnök, aki maga is
gazdálkodik.
A kamarának a megyében mintegy 15 ezer tagja van, 9200 érvényesített őstermelői igazolványt
állítottak ki. 2019-ben több mint
3900 egységes kérelmet adtak be a
megye falugazdászai, 59 ezer ügyet
intézett a megyei igazgatóság. A
NAK országos jégkármérséklő
rendszere idén is korán, már április
15-én üzembe áll, Heves megyében
44 talajgenerátor segíti majd a
védekezést. A 2017-es jégkár a

Állatállomány (darab)
2018. jún.

2018. dec.

2019. jún.

Szarvasmarha

15 700

14 300

15 400

Sertés

16 600

18 300

17 100

463 000

347 900

825 700

Tyúkféle
Forrás: KSH

megyét igen intenzíven érintette, a
két éve létrehozott jégkármérséklő
rendszernek köszönhetően 2018ban és 2019-ben sikerült elkerülni a
nagyobb károkat.
Szendrei László a Heves Megyei
Gazdakörök Szövetségének – aminek huszonnégy tagszervezete van
– is elnöke. – Mind a huszonnégy
tagszervezet rendezett jogi körülmények között működik és dolgozik.
Szoros munka- és baráti kapcsolat
köt össze bennünket. Ez abban is
megtestesül, hogy tavaly is majdnem száz gazdafórumot és tájékoztatót tartottunk, ahol a gazdatagok
aktívan vettek részt, illetve minden
évben gazdabált rendezünk. Gazdaköreink folyamatosan adják be a
pályázatokat, minden esztendőben
közös buszos kirándulást szervezünk, és nem utolsósorban Heves
megyei a Magosz főtitkára is. A Gazdaasszony Tagozatunk jelenleg szerényebben teljesít, de betudható ez
annak, hogy az elnöke februárban
egy nagyon szép, egészséges leendő gazdaasszonynak adott életet.
Az Ifjú Gazda Tagozat februárban, az
országos átlagot felülmúlva, tizenhét taggal bővült – sorolja Szendrei
László.
A megyei elnök úgy gondolja,
hogy a Heves megyei gazdakörök
élen járnak az országos átlagban is.
Jelenleg is van egy futó, beadott
pályázatuk, amelynek segítségével
nagyszabású rendezvényt szeretnének tartani a helyi gazdakörök
szövetsége, a NAK, a vadászkamara és az Egererdő Zrt. összefogásával. A rendezvényen a fogyasztóknak első kézből mutatnák be a
mezőgazdálkodás, az erdészet és a
vadászat jellemzőit, sajátosságait.

Heves megyei
termésátlagok
Búza: 
Kukorica: 
Forrás: KSH

4760 kg/ha
7530 kg/ha

– Nagyon fontosnak tartom a
közvetlen találkozást a termelők és
a fogyasztók között. Az életfilozófiám: „A gazdától a földet, erdésztől a
fát, a vadásztól a vadat félteni nem
szabad, hisz itt van a legjobb kézben” – mondta Szendrei László.
Az országban nagy erővel elindult
öntözésfejlesztésre Heves megyében is nagy szükség van, a dél-hevesi részeken a Tisza-tó víztározóként kiváló vízforrás ehhez. Ahogy
egész Magyarországot, a munkaerő-probléma Heves megyét is sújtja, a kézimunkaerő-igényes ágazatoknál nagyon hiányzik a szorgos
kéz. A szakmai utánpótlásról szólva
a megyében Eger, Heves, Mátrafüred, Pétervására településeken van
agrár, illetve mezőgazdasági szakképzés. Nem utolsósorban Gyöngyösön, az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusán agrár
felsőoktatási képzés folyik. A kamarának a karral nagyon jó a kapcsolata – mint Szendrei László elárulja, ő
is éppen a vidékfejlesztési agrármérnök MSC szakon tanul, ez lesz a
harmadik diplomája. A NAK gyöngyösi körzetközpontja is a campuson található, közös tájékoztatókat,

rendezvényeket tartanak, az intézmény oktatóit felkérik a gazdák
direkt tájékoztatására.
Végezetül, amikor Szendrei
Lászlót arról kérdezem, hogy mire
a legbüszkébb, elsőre a családapa
szól belőle: – Legbüszkébb a
lányomra vagyok. De büszke
vagyok arra is, hogy a megyében
egy heterogén gazdatársadalmat

sikerült egy egységes, homogén,
együtt gondolkodó gazdatársadalommá kovácsolni. Nagyon jó
viszonyt ápolunk a kormányhivatallal, a földhivatalokkal, és partnerként tekint ránk a helyi politika
is. Büszkén mondhatom, hogy jól
szervezett gazdaköri, gazdaélet
működik Heves megyében.
Pécsek Imre/NAK
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Minőségbiztosítási kérdések
a gabona termékláncban III.
Jelen cikkünkben a tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem
aspektusaira hívjuk fel a figyelmet. Az előző két részben röviden
áttekintettünk a búza termeléséhez kapcsolódó néhány tényezőt,
amelyek mind a felhasználhatóság és a minőség kérdésére vonatkoztak. A termőhelyi adottságokhoz igazodó megfelelő fajta kiválasztásához igyekeztünk támpontokat adni.
A környezeti tényezők közül fokozódó alkalmazkodást kíván az éghajlatváltozás. A folyékony tápanyag-
utánpótlás 35–40 éve még kutatási
téma volt, ám mára a mindennapok
részévé vált. A tápanyag-utánpótlás
sajátos formájáról, a folyékony mű
trágyázásról van szó. A szárazabb
időjárás következményeként a szilárd állapotban kijuttatásra kerülő
műtrágya felszívódása késedelmet
szenvedhet és legrosszabb esetben
ismétlődhet a tavalyi helyzet, amikor alig történt meg a kiadott hatóanyag beépülése, mert a később
érkező hirtelen nagy csapadék gyakorlatilag elmosta a kijuttatott mű
trágyát.
A folyékony műtrágyák felszívódása és hasznosulása biztosabb és
megfelelő összetétel kiválasztása
esetén még célzottabb is lehet. A
nitrogén kijuttatásának fontossága
mindenki előtt ismert, a leegyszerűsített megfogalmazással élve, ettől
függ, mekkora lesz a termésünk. A
nitrogén-műtrágyázás másik fontos következménye a fehérje kialakulása a gabonaszemekben, ez az,
ami már a sütőipari felhasználhatóságra is hatással van. A gyorsan, hirtelen felvett nitrogén nem tud olyan
szerkezetet képezni, ami rugalmas
és mégis kellően szilárd – a hirtelen
hízlalás nem erőt ad, csak tömeget
növel. A folyékony műtrágyázás
negatív következménye lehet, hogy
talajaink elsavanyodhatnak, ezért
fontos az adagolás.
Nem elhanyagolható szempont,
hogy a kellő időben kijuttatott
vízpótlás még a növények kondicióját is javítja, a növények ellenállóbbak lesznek. Szárazabb periódus

kialakulása esetén különösen fontos, hogy legyen folyamatos a nedvesség utánpótlása – most abban a
szakaszban járunk, amire igaz, hogy
ha van tápanyag, lehet még jobb a
bokrosodás, ez pedig a nagyobb
termés záloga.
Az utóbbi időben egyre több szó
esik a mezo- és mikroelemek fontosságáról is. A lombtrágyázáskor lehet
és kell is erre figyelni. Növényorvos
barátom hívta fel a figyelmemet arra,

2019-ben gombafertőzés rontotta
el a betakarításkor a hangulatot és a
növényorvosok, a gazdák most is
figyelmeztetnek a megelőző intézkedések fontosságára. Az idei tél nem
tisztított, a visszatérő gombás megbetegedések már foltokban megjelentek, a védekezésre fokozottabban
szükség van. A tavalyi betakarításkor
sokszor elhangzott, ki hányszor
gombaölőzött, volt, akinek elég volt
egyszer is, de voltak olyanok is, akik

volt a megbetegedés, ami malmosként arra figyelmeztetett, hogy
idén a beszerzés során rá kell kérdezni az előveteményre is. Ez
korábban is gyakorlat volt, amikor
egyeztettünk a termelőkkel, milyen
áru várható, de az elmúlt években
kissé csökkent a kérdés hangsúlyossága.
Az elővetemény és a művelési
mód megszokott rendszere is változáson megy át. A forgatásos
vagy forgatás nélküli művelés
megosztja a szakmát, a felhasználó, feldolgozó számára kulcsfontosságú, hogy a beszállításra
kerülő gabona a lehető legnagyobb mértékben gyommentes
legyen. A technológiai fegyelem
betartása tudja ezt biztosítani, de
a tavalyi ősz és az eddig eltelt „tél”
nem segíti a gyommentesség

2020. MÁJUS 27-28.

JELENTKEZZEN KIÁLLÍTÓNAK
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SZAKMAI
LÁTOGATÓ
SZAKMAI

ELŐADÁSOK

hogy gyakran esik szó a réz és a cink
fontosságáról, de a kén szerepét is fel
kell értékelni: a növények megfelelő
és elégséges kénellátottság esetén
ellenállóbbak. A mostani időszakban
még nem ez az elsődleges hatás,
most még a mennyiséget tudjuk
növelni, de ez lesz a minőség alapja is.

akár háromszor is védekeztek, mégsem lett mentes az állományuk, sokszor az volt a gond, hogy a gombaölőszer nem tudott megfelelően
hatni, a megérkező csapadék elmosta a védekezés lehetőségét.
Több esetben a vetésváltás
elmaradására is visszavezethető

fenntartását. Sok helyen látni,
elmaradt az őszi gyomirtás, az
állományok fertőzöttsége egyéb
kárt is tud okozni, a talaj táp
anyag-tartalmának felhasználásával vagy a talajból a víz elszívásával közvetlenül is.
Bidló Gábor/NAK

+36 70 528 5682
szantofoldinapok@nak.hu
www.szantofoldinapok.hu

Kövessen minket!
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Talaj és talajvízháztartás
optimalizálásához szükséges lépések

Már csak pár nap maradt az őstermelői
igazolvány visszamenőleges érvényesítésére

A talaj megfelelő használata, védelme jelentős mértékben kihat a költségekre és terméseredményekre, ráadásul segítségével
csökkenthetőek a szélsőséges időjárásból
eredő stresszhelyzetek.

Az igazolvány érvényesítésére idén is többször
és több felületen felhívta a gazdálkodók figyelmét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A talaj védelme, szerkezetességének
megtartása, javítása a gazdálkodó jól
felfogott érdeke. „A talaj olyan, mint egy
gyerek, etetni s itatni kell.” A talajnedvesség függ a meteorológiai tényezőktől (csapadékviszony, szél, hőmérséklet), a geológiai tényezőktől (domborzat,
talajvízszint mélysége), a talaj tulajdonságaitól, az emberi beavatkozástól
(talajművelés, öntözés). A talaj szervesanyagkészlete, fizikai félesége, szerkezetessége jelentős mértékben kihat a
talaj víztartó, vízáteresztő képességére.
Ugyancsak sok függ a helyesen megválasztott agrotechnikától, pl. tarlóhántás
elhagyása nedvességvesztést generál,
a fedetlen talajfelszín úgyszintén. Fentieken túl a talajtömörödöttség negatívan hat a talaj vízvezető, vízáteresztő-képességére, így elegendő csapadék
vagy öntözés esetén sincs mód arra,
hogy a talaj a mélyebb rétegeiben tárol-

ni tudja a vizet, s a növény számára azt
vízhiányos állapotban biztosítani tudja.
Az évek folyamán azonos mélységben
és irányban forgatott talajban a barázda
fenekén kemény, tömődött réteg, eketalp alakul ki, amely gátolja a talaj
anyagcseréjét, hő-, levegő- és vízgazdálkodását. Az eketalppal egy kvázi vízzáró réteg alakul ki, amely megakadályozza a víz beszivárgását és fokozza a
belvíz és az aszály megjelenését.
Okszerű a szántás mélységét évente
változtatni és középmélylazítani (35–
40 cm), valamint a talajvédelmi 10 szabályzatot betartani, amely elérhető a
NAK honlapján. A legnagyobb víztározónk a talaj, csak a megfelelő gondoskodással képes a szerepét betölteni.
A szántóföldi növénytermesztésben
a költségek csökkentése és a környezet
kímélése mellett a legfontosabb cél a
homogén növényállomány létrehozása

és fenntartása. Ennek egyik alapvető
feltétele a megfelelő szántóföldi körülmények kialakítása, ami magában foglalja a felszíni vízkezelést, amelynek
elmulasztása jelentős termésveszteséggel járhat és természetkárosító
hatása sem hagyható figyelmen kívül. A
felszíni vízrendezési szolgáltatás lehetővé teszi az ún. átjárható vápák kialakítását, amely elsősorban erre a célra
kialakított vápanyitó munkagéppel történik. Az átjárható vápák kialakítása
több menetben történik a megfelelő lejtés, illetve az adott vápa rézsűkialakításának biztosítása érdekében. A vápa
nem más, mint egy mesterségesen
kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegű terepmélyedés. A vápák kialakítása
során a vápákból kikerülő talaj a tábláról
nem kerül lehordásra, mivel azt a munkagép egyenletesen szétteríti a táblán.
A kialakított vápák – azok teljes mértékű
átjárhatósága miatt – termelésbe vonhatók, ott tápanyaggazdálkodás folyik,
így a talaj termőképessége fokozható és
ott talajképző/humuszosodási folyamatok mennek végbe. A kivitelezés a
termőföld védelme érdekében történt,
mivel a belvíz káros hatással van a talaj
termőrétegére, annak fizikai tulajdonságaira, valamint a felszíni víztöbblet káros

kilúgzási, illetve tápanyagtranszport
folyamatokat indít el.
A vízkészleteinknek 3 forrása van: a
csapadék, a határokon beérkező felszíni
vizek, valamint a felszín alatti vízkontingensek. A földtani tömbben tárolt, felszín alatti vízkontingensekből csak korlátozottan lehet öntözni, hiszen fennállhat az a veszély, hogy a felhasználás
mértéke meghaladja a felszín alatt történő utánpótlás mértékét. Öntözésre
elsősorban felszíni víz vehető igénybe,
ennek hiányában engedélyezhető csak
felszín alatti vízből történő vízkivétel,
amelyet lehetőség szerint talajvízből
kell biztosítani. Hiánynak minősül, ha a
vízigény felszíni vízből történő kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a
felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva. Felszíni víz és talajvíz hiányában rétegvízből történő öntözésre szolgáló termelőkútra mára már csak mikroöntözés esetében adható ki engedély.
A legfontosabb, hogy rangsoroljuk a
talajvízháztartás optimalizálásához
szükséges lépéseket: talajszerkezet-
optimalizálás, lazítás, felszíni vízrendezési módok: tározás, vápázás, többletvizek helyben tartása, vízrendezés,
öntözés.
Sztahura E. - Tasnádi G./NAK

Kedvezményes TGT-szolgáltatás kamarai tagoknak
A talaj minőségének ismerete és
az erre alapozott megfelelő táp
anyagellátás biztosítása minden
gazdálkodó számára kiemelten
fontos lehet, hiszen így a ráfordításokat jelentősen csökkenthetik.
A nitrátérzékeny területen mű
trágyát használó gazdálkodóknak,
a Vidékfejlesztési Program
agrár-környezetgazdálkodási kifizetés szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportban (VP AKG)
részt vevő, illetve a VP ökológiai
gazdálkodás (VP ÖKO) támogatásban részesülő termelőknek kötelező minden évben tápanyaggazdálkodási tervet készíteni, amelyet –
az ökológiai gazdálkodás kivételé-

vel – az ötévente elvégzendő talajvizsgálati eredményekre kell alapozni.
Magyarország művelhető földterületeinek majdnem egésze –
ami több mint 4 millió hektár –
nitrátérzékeny, emiatt fontos,
hogy milyen és mennyi trágyát
használnak a gazdálkodók. Az
EU-s pályázatokban részt vevő
földművelőknek kötelező a vizsgálatokat elvégezni, de ezen kívül
is ajánlott időnként laboratóriumban megvizsgáltatni a talaj minőségét. A VP AKG, VP ÖKO támogatások esetében a tápanyaggazdálkodási tervet szeptember
30-ig – amennyiben az adott

növénykultúra betakarítása e
dátum után történik, úgy a betakarítást követően 30 napon belül
– kell elkészíteni.
A NAK 2015 óta kínálja
tápanyaggazdálkodásiterv-készítési szolgáltatását, amely az itthon
elérhető legszélesebb talajvizsgálati és tápanyagellátottsági besorolásokat alkalmazó, a Magyar
Tudományos Akadémia által fejlesztett Pro Planta szoftver adatbázisára támaszkodva működik. A
kamara e szolgáltatását immár az
ország egész területén kiegészíti a
laboratóriumi talajvizsgálat. Az
úgynevezett szűkített és bővített
vizsgálati csomagokban a talajok

különböző fizikai paraméterei mellett a szerves anyagok és nyomelemek mennyiségét is meghatározzák.
A NAK-tagok a laboratóriumi
talajvizsgálatot, illetve a tápanyaggazdálkodási tervet külön utánajárás nélkül a falugazdásznál rendelhetik meg. A talajmintákhoz mintavételi tasakot is kapnak. A kamara a két szolgáltatás együttes rendelésekor a tápanyaggazdálkodási
terv készítéséből 20 százalék kedvezményt ad. További információkért, illetve a szolgáltatások megrendeléséért forduljanak a falugazdászokhoz.
NAK

A tájékoztatást a NAK honlapján, a
NAKlapban, az elektronikus hírlevelekben és e-mailen keresztül, valamint
a falugazdászok megkeresése útján is
eljuttatta a gazdákhoz.
Az igazolvány március 20-ig történő érvényesítésének fontosságáról
többször is tájékoztatást adott a NAK,
2020. február 12-én elektronikus
levélben is értesítést kaptak a még
nem érvényes őstermelői igazolván�nyal rendelkezők. Ám csak azok a tagjaink kapták meg az elektronikus tájékoztató levelet, akik a NAK-nál e-mail
címes elérhetőséget is megadtak.
Azon tagjaink, akik eddig még nem
adtak meg e-mail címet vagy szeretnének a korábban regisztrálásra került
e-mail címen változtatni, legegysze-

rűbben az e-iroda felületükre belépve
tudják azt megtenni, de jelezhetik igényüket az ugyfelszolgalat@nak.hu
e-mail címre elküldött üzenetben, az
ügyfélszolgálat +36 80 900 365-ös
zöld számán vagy a NAK bármelyik
ügyfélszolgálati irodájában.
A NAK továbbra is tárgyalásokat
folytat az Agrárminisztériummal az
őstermelői jogviszonyhoz fűződő
intézkedésekről, modernizálásáról
például, hogy az értékesítési betétlap
kiváltása nélkül is érvényes legyen az
őstermelői jogviszony, de az egyszerűsítések bevezetésére várhatóan
csak 2021-től kerülhet sor.
Már csak pár nap maradt március
20-ig az őstermelői jogviszony január
elsejével visszamenőleges rendezé-

sére. Amennyiben az őstermelői tevékenység végzésével felhagyott, akkor
az igazolvány bevonására van szükség, amit tizenöt napon belül kell jeleznie a bejelentett lakcíme szerinti bármelyik NAK ügyfélszolgálati irodájá-

ban. Az érvényesítéssel és bevonással
kapcsolatban további információkat a
www.nak.hu honlapcímen a Hatósági
ügyek, Őstermelő menüpontjában
olvashat.
Snelcer Betti/NAK

Ismét összeírja az agráriumot a statisztikai hivatal
Tíz év után idén nyáron ismét teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre a Központi Sta
tisztikai Hivatal Agrárcenzus, 2020 elnevezéssel.
A Központi Statisztikai Hivatal által
végzett összeírás célja, hogy megfelelő minőségű adatok álljanak a gazdálkodók, illetve a hazai és az európai
uniós döntéshozók részére. A jó döntések előkészítéséhez ugyanis pontos, megbízható, hiteles, naprakész és
nagyon részletes területi szintű adatok szükségesek, amelyeket csak egy
teljes körű adatgyűjtés tud biztosítani.
A kijelölt adatszolgáltatóknak a
válaszadás kötelező. Az összeírás
végrehajtását az EU bizottsági rendelete írja elő a tagállamokban, így a
gyűjtött adatok EU-s szinten is összehasonlíthatóak és elérhetőek lesznek
az Eurostat honlapján.
Az összeírandó adatok köre uniós
szinten került meghatározásra, de a

hazai igények kielégítése is fontos
szempont volt a kérdőív kialakításakor. A kérdőíven keresztül a használt földterület nagyságáról, az
állatállományról, illetve a gazdálkodási módszerekről gyűjtenek adatokat. Fontos információ a gazdálkodók korösszetételének és mezőgazdasági végzettségének az alakulása. Az elmúlt években felgyorsult technikai fejlődés pedig indokolttá teszi, hogy külön kérdéscsoport foglalkozzon az agrárdigitalizációval. Ezért a gazdaságban
használt digitális eszközökre, precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó
eszközökre vonatkozóan is történik
majd adatgyűjtés. A kérdőív interneten is kitölthető, az összeírók

pedig laptopokon rögzítik majd az
adatokat. Az érintettek postai úton
vagy e-mailben fogják megkapni a
szükséges tudnivalókat május elején. A kitöltésben a falugazdászok is
segítséget nyújtanak, közvetlenül a
támogatási kérelmek beadását
követő időszakban. Ezzel a gazdálkodók kényelmesen, számukra

megfelelő időpontban tudják rögzíteni az adataikat.
További részleteket a http://www.
k sh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 honlapon lehet olvasni. Az
esetleg már most felmerülő kérdéseket pedig elküldheti az agrarcenzus2020@ksh.hu e-mail címre.
KSH/NAK
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Újra lehet pályázni baromfi és
sertéstelepek korszerűsítésére

Elhúzódó tárgyalások az új
időszaki uniós költségvetésről
Február 20–21-én tartotta rendkívüli ülését az Európai Tanács
(EiT). Charles Michel, az EiT elnöke azzal a céllal hívta össze az uniós
tagállamok vezetőit, hogy végre döntés szülessen az Európai Unió
következő időszaki költségvetéséről. A felek a kétnapos diskurzust
követően végül megállapodás nélkül álltak fel a tárgyalóasztaltól,
és egyelőre azt sem tudni, hogy ugyanebben a körben mikor ülnek
majd össze újra.
A tagállami hozzájárulások tekintetében még mindig nagyon eltérőek az álláspontok az országok
között. A takarékos négyekként
emlegetett Ausztria, Dánia, Svédország és Hollandia nem ért egyet az
EiT ülésen javasolt bruttó nemzeti
jövedelem (GNI) 1,074%-os hozzájárulásával az uniós költségvetéshez,
és nettó befizetőként ragaszkodnak
annak 1 %-os mértékéhez. Ezzel
szemben a Magyarországot is
magában foglaló 17 tagú Kohézió
Barátai – legújabb nevén Ambiciózus Európa Barátai – országcsoport,
valamint az Európai Parlament
továbbra is a GNI 1,3%-át gondolja
elegendőnek ahhoz, hogy az EU
következő időszakra megfogalmazott célkitűzései megvalósuljanak.
Németország és Franciaország
egyelőre nem foglalt állást, de annyi
bizonyos, hogy a franciák prioritásként kezelik az agrárpolitika költségvetésének szinten tartását.
A kompromisszum elérése érdekében igyekeztek különböző engedményeket is tenni. Hollandia például
2021 és 2023 között megtarthatta
volna a vámbevételei 25%-át,
szemben a többi tagállammal, akik
ebből csak 12,5%-ra jogosultak,
illetve valamennyi takarékos ország
2020-ban visszakaphatta volna a
nemzeti visszatérítés egészét.
Azonban ez sem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a takarékos

tagállamok engedjenek az álláspontjukból.
A költségvetés mellett számos
olyan, a Közös Agrárpolitikát (KAP)
érintő kérdés is van, amelyet az
Európai Tanács is megvitat. Ez azt
jelenti, hogy a legmagasabb szinten, tehát a tagországok vezetői
között folyik a diskurzus például a

cappingre, a mezőgazdasági tartalékra, a pillérek közötti átcsoportosításra, valamint a nemzeti társfinanszírozásra vonatkozóan. A KAP
jogalkotási javaslatokról szóló
egyeztetések ezzel párhuzamosan

az Európai Parlamentben (EP) is
zajlanak, de a trialógus tárgyalások
megkezdéséhez szükséges pozíciót
még ott sem sikerült kialakítani.
Mindent összevetve joggal merül
fel a kérdés, hogy mind a következő
időszaki uniós költségvetés, mind
az új KAP-ot meghatározó jogszabályok hiányában továbbra is csak a

Bizottság által javasolt egyéves
átmeneti időszakkal számolhatunk-e. Az EP kijelölt rapportőre,
Elsi Katainen az átmeneti rendelkezésre vonatkozó jelentésében már
erre a kérdésre is kitért. Javaslata
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szerint amennyiben 2020. június
30-ig nem születik döntés sem az
uniós költségvetésről, sem a KAP
reformról, és az szeptember 30-ig
nem jelenik meg az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, úgy az átmenetre kétéves időtartamot kell biztosítani. Ez ugyan még csak tervezet, de a költségvetésről és a KAPról szóló, továbbra is elhúzódó tárgyalások is egyre kevésbé teszik
valószínűvé az egyéves átmenet
megvalósítását.
Egyelőre tehát még mindig nem
tudni, hogy mikor lesz az Európai
Uniónak elfogadott költségvetése a
2021 és 2027 közötti időszakra.
Figyelembe véve azonban a tárgyalások eddigi ütemét és a korábbi
időszak tapasztalatait, elképzelhető, hogy a pénzügyi keretről már a

következő, német elnökség alatt
születik majd döntés, amely még
tovább nyújtja az eddig is elhúzódó,
KAP-ot érintő jogalkotási folyamatokat.
Horváth Dóra/NAK

Ne feledje
Nitrát
adatszolgáltatását!
A baromfi- és a sertésállomány megóvása
érdekében az Agrárminisztérium felhívástervezetet tett közzé az ASP és a madárinfluenza vírus elterjedésének a megelőzésért. Április 24. napjától ismét lehet pályázni
az állattartó telepek korszerűsítésére.
A pályázatból igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege
maximum 20 millió forint. A mértéke az összes elszámolható költség
40–70 százaléka. A támogatásra
azon mezőgazdasági termelők
jogosultak, akik legalább 6000 euró
STÉ üzemmérettel rendelkeznek és
árbevételük minimum 50 százaléka
a mezőgazdasági tevékenységből
származott.
Számos technológia bevezetésével csökkenthető a járványos állatbetegségek megjelenésének a kockázata, így ezek beszerzése a pályázat alapvető célja. A támogatás
elszámolható költségei kiterjednek a
járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységekre, illetve
az eszközök, gépek beszerzésére. A
felhívás keretében önállóan támo-

gatható tevékenység például a telepi
hullaégető, a fertőtlenítő berendezés beszerzése, valamint akár egy
eszközbeléptető helyiség kialakítását is el lehet számolni. A projektben
nem elszámolható a működési, a
bérköltség, illetve a tenyészállat és
forgóeszköz vásárlása.
A NAK a társadalmasításra küldött
felhívástervezettel kapcsolatban is
elküldte a javaslatát, amelynek a legfőbb pontja a térségi szempontok
módosítására vonatkozik. A meglátásunk alapján a felhívástervezetben
megjelenő pontozási szempontokat
pontosítani szükséges a védekezés
intenzitásának növelése érdekében.
Véleményünk szerint a tartalmi értékelésnél a komplex programmal fejlesztendő járásokra adható 12 pont
kissé magas. A beruházási pályáza-

tok esetében fontos, azonban járványvédelmi szempontból nem túl
lényeges szempont az, ha egy járás
kedvezményezett, fejlesztendő
vagy komplex programmal fejlesztendő. Az elképzelésünk szerint a
pontszámokat sertéstartóknál a
Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és
Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport és az országos főállatorvos által
meghatározott ASP kockázati besorolás alapján, a baromfitartóknál
pedig az állatsűrűségi vagy a telepi
állatlétszám szerinti különbségek
figyelembevételével lehetne meghatározni.
A tervezettel kapcsolatos módosítási javaslatunk kiterjedt a fertőzésre fogékony vadmadár, illetve a
vaddisznó törzsállománnyal rendelkező gazdaságok támogatására
is. Észrevételt tettünk továbbá a
pályázat 4.3. fejezetére, amelyben
leszűkítik a megvalósítási helyek
számát. A véleményünk szerint
minden baromfi és sertés állattartó
telepen szükséges a járványvédelmi rendszerek fejlesztése, ahol ez
nem történik meg, ott a környező
gazdaságokat is veszélyeztethetik.
Németh Bálint /NAK

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint az ország egész területén a magánszemély háztartási igényeit meghaladó*
mértékben állatot tartónak a
naptári évre vonatkozóan
(január 1–december 31.) nyilvántartást kell vezetnie a
Gazdálkodási Naplóban vagy
annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban.
2019. évre vonatkozóan
2020. január 1–2020. március 31. között kell elektronikus
formában adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást nullás értékkel is be kell nyújtani.
Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki (10 000–
100 000 forint közöt ti
összeg).
*a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan
mértéket egyidejűleg meghaladja.
Sztahura Erzsébet/
NAK
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Érdemes mielőbb megkötni a növénybiztosítást
A NAK kiemelt figyelmet fordít a növénybiztosítási szolgáltatásra. A gazdálkodók a falugazdászok segítségével akár kilenc káreseményre
vagy azok kombinációjára is szerződhetnek.
Mindezt a hamarosan induló egységeskérelem-beadási időszak előtt is megtehetik.
Néhány hét múlva indul az egységes kérelmek (EK) beadása. Fontos
tudni, hogy az Európai Unió támogatja az öngondoskodást, ezért
még az EK-időszak kezdete előtt
érdemes kiválasztani, hogy hol
akarják a gazdálkodók megkötni
növénybiztosításukat. Az EK-felületén kipipálva a megfelelő jelölőnégyzetet a kérelmet beadó jogosulttá válik akár 70 százalékos utólagos díjtámogatásra a megfelelő
növénybiztosítások megfizetett
díjai után.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tagjai számára folyamatosan bővülő, minőségi szakmai

Tovább
fejlődik a
NUTRIMAN
A tápanyag-gazdálkodással foglalkozó projekt konzorciumtag jai az Európai
Bizottság ajánlásai, visszajelzései alapján dolgoznak a
projekt további fejlesztésén.
A honlap átláthatóbb, strukturáltabb kialakítása a cél.
Ennek következtében a gazdálkodók könnyebben találják meg a számukra legérdekesebb technológiákat, termékeket. Az elkövetkező feladatokat március végén
beszélik át a projektpartnerek. Ennek helyszíne a spanyol konzorciumi tag, a CARTIF technológiai központjában lesz. Itt a következő célokat támogató feladatok
elosztására, meghatározására kerül sor.

szolgáltatásokat rendszeresített,
ezek közé tartozik a biztosításközvetítés is, amelynek fő célja, hogy a
leginkább agrárspecifikus biztosításokat kínálhasson tagjai részére.
A Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett biztosításközvetítő cégként működő NAK Biztosításközvetítő Kft. minden olyan biztosítóval
kapcsolatban van, amelyiknél
Magyarországon van növénybiztosítás, ezért is tudják a falugazdászok az ügyfelek számára legkedvezőbb ajánlatot adni, egyúttal
segítségükkel megbízhatóan, szakszerűen elintézni a növénybiztosítási ügyeket. Minden köztermesz-

tésben előforduló növényre, növényenként akár kilenc káreseményre
(jégeső, vihar, aszály, felhőszakadás, mezőgazdasági árvíz, tűz, illetve téli, tavaszi vagy őszi fagy), illetve azok tetszőleges kombinációjára
köthető biztosítási védelem. A NAK
Biztosításközvetítő Kft. segítségével kötött biztosítások előnye, hogy
egyes esetekben az állam akár 70
százalékban is támogatja a biztosítás díját.

A kamara tagjai számára kiemelkedő ajánlat a NAK Biztosításközvetítő Kft. és az egyik vezető agrárbiztosító megállapodása alapján az a
konstrukció, amely megdőléses
viharkárok esetén felmerülő többletköltségekre – kizárólag a NAK-on
keresztül – egyedi záradék keretében
nyújt kiegészítő fedezetet a szántóföldi növényekre a jég- és viharkockázatok együttes biztosítása esetén.
NAK

Hatósági ügyek menüponttal bővült
az agrárgazdasági kamara honlapja
Létrejött a hatósági ügyek menüpont a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján,
ahol egy helyen találhatóak hasznos információk a kamaránál intézhető valamennyi hatósági üggyel kapcsolatban. Elsőként az őstermelőkkel kapcsolatos tudnivalók érhetők el.
A NAK-hoz 2020. január elsejével
újabb, a mezőgazdasággal szorosan összefüggő, specifikus agrár
igazgatási feladat került át. Emiatt
a kamara egyre több hatósági ügyben tud segítséget nyújtani, amelyek a következők:
– az őstermelők nyilvántartásba
vétele, az őstermelői igazolvány
kiállítása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása;
– a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, a nyilvántartásba
vett adatok módosítása;

– a mezőgazdasági művelés alatt
álló belterületi telek adómentességének megállapításához szükséges
igazolás kiadása;
– a mezőőri szolgálatok nyilvántartásba vétele, a mezőőrök
szakmai felügyelete, a mezei
őrszolgálat és hegyőrség meg
alakításához, fenntartásához és
működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása;
– a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-vis�-

szatérítés alapján a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartása;
– a szaktanácsadók és szaktanácsadó szerveztek nyilvántartásba vétele;
– a gyakorlati képzést folytató
szervezetek nyilvántartásba vétele.
Ügyfeleink ügyintézését segítve
a hatósági ügytípusokhoz tartozó
tudnivalókat, az ügyintézéshez
szükséges dokumentumokat, a
legfontosabb határidőket és a legfrissebb tartalmakat egy helyen,
a www.nak.hu honlapcímen a Hatósági ügyek menüpontjában tesszük
közzé.
Az Őstermelő almenüpont már
tartalmazza az őstermelők nyilvántartásba vételével és az őstermelői
igazolvánnyal kapcsolatos tudnivalókat. A többi hatósági ügytípust
érintő tartalmak is hamarosan
megjelennek.
Snelcer Betti / NAK
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Házhoz visszük
az agrárium híreit!
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www.nak.hu/sajto/naklap

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

21

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:

erdészet

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:
Tremmer Tamás
lapmenedzser
+36-20/5347-137
naklap@maraton.hu

383915
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Élelmiszer-összetevők eredetének jelölése
Az élelmiszerek elsődleges
összetevője jelölésének (származási ország vagy eredete helye)
alkalmazási szabályairól szóló végrehajtási rendeletet 2020. április
1-jétől kell alkalmazni. A végrehajtási rendelet alkalmazásának elősegítése érdekében a Bizottság
idén kiadott egy közleményt.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló
1169/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 26. cikkének (3)
bekezdése szerint, ha az élelmiszer
származási országát vagy eredetének helyét feltüntetik, és az nem
egyezik meg elsődleges összetevője
vagy összetevői származási országával vagy eredetének helyével,
akkor az érintett elsődleges össze-

tevő származási országát vagy eredetének helyét szintén meg kell adni
vagy legalább az élelmiszer származási országától vagy eredetének
helyétől eltérőként kell feltüntetni.

Süle Katalin a China Cham
elnökségi tagja lett
A China Cham Hungary gazdasági kamara 2020. február
7-én tartotta elnökségi ülését
és közgyűlését. A közgyűlésen
a résztvevők szavaztak az
elnök és az alelnök személyéről, valamint az elnökségi tagságról, a felügyelőbizottság
elnökének személyéről és a
tagjairól. A szavazás sikeres
volt, annak eredményét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, így Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét megválasztották a China Cham elnökségi tagjának. Pető Ernő, a China Cham elnöke a leköszönő elnökségi tagnak, Éder Tamásnak, a kamara alelnökének
megköszönte a szervezetben végzett eddigi munkáját.

Innovációs pályázat
női gazdálkodóknak

Immár hatodik alkalommal hirdeti meg a COPA-COGECA innovációs
pályázatát női gazdálkodók számára. A díj célja a női gazdálkodók által
uniószerte a mezőgazdaság, az erdészet és a diverzifikáció terén alkalmazott számos innovatív megközelítés el- és megismertetése. A díj
lehetőség arra, hogy gazdálkodóink bemutassák a vidéki térségek jövőjében betöltött kulcsfontosságú szerepüket. Vállalkozói szellemük révén
a női gazdálkodók hozzájáruljanak a fenntarthatóbb és vonzóbb vidéki
térségek fenntartásához. A jelen pályázat az éghajlatváltozás által
teremtett kihívásokra összpontosít. A női gazdálkodóknak lehetőségük
van, hogy Európa legnagyobb agrár-érdekképviseletén keresztül bemutassák, hogy miként képesek előmozdítani szakterületükön az innovációt

Az (EU) 2018/775 bizottsági végrehajtási rendelete megállapítja a
rendelet 26. cikke (3) bekezdésének
alkalmazási feltételeit, de különösen az elsődleges összetevő(k)

származásának jelölési módját
teszi egyértelművé és harmonizálja.
A kiadott közlemény kizárólagos
célja, hogy iránymutatást adjon a
rendelet 26. cikkének (3) bekezdésének és a végrehajtási rendeletnek
az alkalmazásában. A fogyasztói
megítélést és értelmezést figyelembe véve adnak választ az egyes
kérdésekre, így kitérnek a hatály, az
elsődleges összetevő meghatározásának pontosítására, valamint a
megjelölés tartalmi és formai követelményeinek tisztázására is.
A közlemény teljes szövegét és az
ebből készített rövidebb, kivonatolt
változatot a www.nak.hu oldalon
lehet elérni.
Polczer Katalin/NAK

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás vagy annak enyhítése érdekében. A díj átadására a 2020. október 12-től 16-ig tartó héten kerül sor
a Vidéki Nők Nemzetközi Napja eseménysorozat részeként Brüsszelben.
A pályázatokat legkésőbb 2020. április 24-ig kell benyújtani a COPACOGECA részére. A pályázattal kapcsolatban a NAK Külkapcsolati Irodája
tud további információval szolgálni az international@NAK.hu címen.

Erősebb lengyel–magyar
együttműködés

A kis-lengyelországi vajdaság agrárkamarája látogatta meg február
elején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK). A lengyelországi malopolskai vajdaság agrárkamarája (Malopolska Izba Rolnicza - MIR) szakmai programmal egybekötött látogatást tett a NAK-nál. Malopolska
(Kis-Lengyelország) Lengyelország egyik agrárgazdaságilag fontos ré
giója, amellyel a NAK az elmúlt években egyre szorosabb együttműködést épített ki. Ennek részeként a lengyel almatermelést már két alkalommal is gazdaküldöttségünk vizsgálhatta üzemszinten Dél- és
Közép-Lengyelországban. A mostani viszonossági látogatás során a 14
fős lengyel gazdaküldöttséget Krystyna Janecka alelnök asszony, Marek
Boligłowa és Dariusz Włudyka elnökségi tagok valamint a kamara igazgatója, Henryk Dankowiakowski vezette; a NAK részéről a delegációt
Éder Tamás alelnök fogadta.

Az Amalgerol termékcsalád
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Az Amalgerol® a növénykondícionáló készítmények piacának vezető terméke ma
Magyarországon. A klímaváltozás negatív hatásai (kora tavaszi aszály, kései fagyok,
hőségperiódusok, a csapadékhiány, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső, stb.) csökkentik a termesztett növényeink termését. Ezen problémák leküzdésére használható
az Amalgerol® és két új termékkel kibővült termékcsaládja.

Talajkezeléskor az Amalgerol® magas szerves olajtartalma miatt óriási határfelületen
terül szét a talajszemcséken, nagy életteret
biztosítva a talajmikrobáknak. Emellett könynyen felvehető széntartalma azonnal hasznosuló tápanyagot is ad a talajbaktériumok számára, így a talaj hasznos élő szervezetei látványos működésbe kezdenek, gyors szaporodásnak indulnak. Az Amalgerol® rendszeres használatával javul a talajszerkezet és a tápanyagok
felvehetősége. A szármaradványok lebomlása
felgyorsul. Az Amalgerol® kezelés hatására a
növények gyökerén élő mikorrhiza mennyisége
meghétszereződik. A mikorrhizák szimbiózisban élnek a növények gyökereivel és mintegy
azok „meghosszabbított karjai”, sokkal meszszebbről képesek a vizet és a tápanyagokat a
gyökér és így a növény számára biztosítani.
Kikelt növények esetében, a növényi streszszeket okozó tényezők bekövetkezése utáni
Amalgerol® kezelés mérsékeli ezen tényezők
termést csökkentő hatását. Használata következtében a növények tápanyag felvétele
megnő, hasonlóan, mint az emberi gyógyászatban a műtét utáni svédcsepp kúra esetében, a növények gyorsabban heverik ki a környezet okozta káros hatásokat.

Az Amalgerol® termékcsalád új tagja az
Amalgerol® Essence. A már ismert Amalgerol®
alap összetevői az Essence-ben megmaradtak, de néhány összetevő természetes, biológiai anyagra cserélődött, hogy az Essence
tökéletesen megfeleljen a biológiai készítmények előírásainak, így az Amalgerol® Essence a
biológiai termesztésben is használható
készítmény. Az Essence-ben az összetevők
kiegészültek egy széles aminosav sorral,
növelve az Essence biológiai hatékonyságát. A
növények saját maguk építik fel és raktározzák az aminosavakat és amikor szükség van
rá, felhasználják. Abban az esetben, amikor a
növény készen megkapja ezeket az aminosavakat, úgy ezeket már nem kell saját magának
felépítenie, így tápanyagot, energiát és időt
takarít meg. Az így megtakarított tápanyag és
energia a növények ellenálló képességének,
termés mennyiségének és minőségének
növelésére fordítódik. Az Amalgerol® Essence
talaj és növénykezelésre is használható,
ugyanúgy, mint az Amalgerol®. Dózisa általában a már ismert Amalgerol® dózisának a fele,
de nem kevesebb, mint 2 l/ha. Kiszerelése: 15
és 600 liter.

Az Amalgerol® új szilárd fejlesztése az
Amalgerol ® Starter mikrogranulált starter
műtrágya. Az Amalgerol® Starter megfelelő
arányban tartalmazza a növények kezdeti fejlődéséhez szükséges tápelemeket. A gyors
gyökér képződést elősegíti a magas, könnyen
felvehető foszfor, cink és kén tartalma. Az
Amalgerol® Starter (4% N; 24% P2O5; 2% K 2O;
1,25% S; 2% Zn; 5% Amalgerol® Essence) különlegessége, hogy 5%-os arányban tartalmazza
az Amalgerol ® Essence mikrogranulált
formulációját, amely fokozza a talaj mikrobiológiai életét, elősegíti a mikorrhiza képződését
a gyökereken, a tápanyag feltáródást és ezáltal
a növény kezdeti fejlődését. Az Amalgerol®
Starter-t a vetéssel egy menetben, sorkezeléssel, a vetőgépen lévő mikrogranulátum szóró
adapterrel juttatjuk ki, 15-20 kg/hektár dózisban. Kiszerelése: 20 kg-os zsák.

HecHta Kft. • www.HecHta.Hu

397847
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ÚJ OPEL VIVARO

A NÉMET GÉP, AMI
BEINDÍTJA VÁLLALKOZÁSÁT

KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELVIHETŐ
AKÁR 6,6 M3 RAKTÉRREL1
AKÁR 1400 KG TEHERBÍRÁSSAL2
NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN IS FINANSZÍROZHATÓ

FEDEZZE FEL AZ ÚJ OPEL VIVARÓT!
WWW.OPEL.HU

388636

A WLTP mérési ciklus szerint az Opel Vivaro Cargo kombinált fogyasztása 6,1-8,0 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása: 159-211 g/km. Az említett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok megfelelnek a WLTP
vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban használt vizsgálati eljárás volt.
A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok
változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: konkrét felszerelések, opcionális felszereltség és az abroncsok formátuma. A részletekről Opel márkakereskedőjénél
kaphat további tájékoztatást. További információt a https://www.opel.hu/tools/wltp-menetciklus-uzemanyag-fogyasztas.html oldalon talál. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO 2-kibocsátási
adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A Növekedési Hitelprogram (NHP) tekintetében jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. NHP feltételeiről itt tájékozódhat. https://www.mnb.hu/monetaris-politika/novekedesi-hitelprogram-nhp
5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 100 000 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 gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik
következik be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes
ismertetése és feltételei: www.opel.hu/uniqa. A képen látható autó illusztráció.
1
Vivaro Cargo L változat, ﬂex cargo felszereltséggel.
2
Megnövelt teherbírású kivitel.

