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Kihívások előtt a
méhészeti ágazat
A méhészeti ágazat jelentősége jóval
nagyobb annál, mint amit a nemzetgazdaság bruttó termelési értékéhez való hozzájárulása alapján megítélünk. A száz leggyakoribb haszonnövény hetven százalékát rovarok porozzák be, az emberiség által elfogyasztott élelmiszer-mennyiség 30–35 százaléka az állati beporzás sikerességétől függ.
Ezen adatokból kiindulva a méhészet jelentősége egyértelmű az ökológiai
egyensúly fenntartásában és a biológiai sokféleség megőrzésében is.
A méhészet a természet viszontagságainak egyik legjobban kitett mezőgazdasági ágazat. Sérülékenysége Magyarországon elsősorban annak tudható be,
hogy legfontosabb termékének a forrása, a fehérakác csak körülbelül 10–12
napig virágzik, így e rövid időszak alatt a kedvezőtlen időjárás tönkreteheti az
egész év árbevételét. Az éves termés mintegy kétharmada külföldre kerül, vagyis
exportáljuk, s ennek 95 százaléka az Európai Unión belüli kereskedelemben jelenik meg, míg öt százaléka jut el harmadik országokba. A méhészet finanszírozása sem áll az azt megillető helyen: az EU-ban a méhészet támogatottsága alatta marad az agrárium más ágazatainak. Az unió közös agrárpolitikájának (KAP)
költségvetésében jelentéktelen, mintegy 36 millió eurónyi összeget osztanak fel
az ágazatnak szánva a tagországok között.
Az agráriumra jellemző kihívások a hazai méhészetet sem kerülik el. Az
éghajlati változások miatt folyamatosan átalakuló gazdálkodási körülmények
az eddigi problémákat, így az atkafertőzöttséget felerősítették, és ezzel együtt
várhatóan újabbakat is hoznak. Többek között a labilis méhegészségügyi helyzet következménye, hogy a tavalyi esztendő nyári családszámához viszonyítva
idén tavaszra a méhállomány mindössze körülbelül 65–70 százaléka élte túl a
telet. Az előttünk álló megjósolhatatlan tényezőktől függetlenül már most kijelenthetjük, hogy 2017 nem lesz kiemelkedő éve a magyar méhészeknek.
Az Európai Unió nagyjából fele részben önellátó mézből, a közösség évente
közel 170 ezer tonnát importál. Az unióba érkező méz kétharmada kínai eredetű, amely arány az elmúlt 6–7 évben alakult ki. Előtte nem volt ilyen egyértelmű
az olcsó ázsiai méz dominanciája, viszont nincs egyetlen üveg méz sem az
EU-ban, amelyiken fel lenne tüntetve a kínai eredet. A mézpiacon kialakult
mizéria következménye, hogy a magyar akácméz felvásárlási ára 2016. év végére a 2014-es árszint felére esett vissza.
Mindeddig hiábavaló volt a magyar méhészek kétszeri brüsszeli tüntetése, a
helyzet nem változott: a kiváló mézekkel feljavított ipari minőségű ázsiai mézek
ott vannak az európai fogyasztók asztalán. Az ágazat válságos helyzete a
méhészetek felszámolásához vezet Európában, amelynek hatása az ökológiai
egyensúly fenntartása szempontjából is súlyos következményekkel jár majd.
Szandai József
Nógrád megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Sikeres a kamara
piackereső
szolgáltatása
Megújult és kibővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) országos internetes
piackereső szolgáltatása. A
fogyasztók és termelők segítségére lévő rendszer segít
megtalálni a hozzájuk legközelebbi piaccal kapcsolatos információkat. Az érdeklődők egyegy termelő vagy termék adatait is fellelhetik az új felületen.
A folyamatosan bővülő adatbázis tartalmazza a közvetlen
értékesítést segítő helyi termelői piacokat, valamint kiegészült a hagyományos piacok
keresésére lehetőséget biztosító felülettel.
Ehhez a lehetőséghez csatlakozott Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében elsőként Fejes
János őstermelő, aki tevékenységéről elmondta, hogy a
2014-ben megújult sajtműhelyében tehén- és kecskesajtok
készülnek. Sajtjai alapanyagát
a közúti forgalomtól teljesen
elzárt, flórájában rendkívül
gazdag mátrai réteken legelő
magyartarka, holstein-fríz és
jersey teheneknek köszönheti.
A különböző sajtféleségek
mellett megtalálhatók palettá-

ján a joghurt, valamint az orda
és a zsendice. Elmondása szerint nagy örömmel fogadta a
falugazdász megkeresését
ezzel a számára eddig ismeretlen értékesítési lehetőséggel
kapcsolatban és reméli, hogy a
NAK által üzemeltetett felületen keresztül bővítheti forgalmát.
Említést érdemel, hogy találkozásunk helyszíne a mezőkövesdi városi piac volt, ahol a
rendelkezésre álló 1500 négyzetméteres területen körülbelül száz őstermelő és kistermelő kínálta megvételre házi
készítésű, saját termelésű portékáját. Mint megtudtuk, az
igazi termelői nap a csütörtök
és a szombat. A termelők kínálatában pedig találhatunk zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat, palántákat, de vásárolhatók facsemeték, tésztafélék,
tejtermékek, előnevelt
baromfifélék, tojás, méz és
húsáruk is. Reméljük, a jövőben
közülük is minél többen veszik
majd igénybe az általunk újonnan biztosított megjelenési
lehetőséget.

Működik a nővényvédelmi
előrejelző portál

Az Európai Unió szigorú szabályozása miatt évről évre egyre több
növényvédőszer-hatóanyagot vonnak ki forgalomból, ami a gazdálkodóknak komoly problémát okoz a
termelés hatékonysága szempontjából. A NAK célja a növényvédelmi
előrejelző rendszerrel, hogy támogassa a mezőgazdaságban dolgozók
napi munkáját, hogy növényvédelmi
kezeléseiket minél kevesebb
növényvédő szer felhasználása mellett tudják végezni, hogy a korlátozott számban elérhető növényvédőszer-hatóanyagokat a megfelelő időben juttassák ki az állományokban.
Az előrejelzés az integrált növényvédelem alapja, amit minden tudatosan gazdálkodó agrárszakembernek
szükséges ismernie. A növényvédelmi előrejelzés segítségével információt kaphatunk az egyes károsítók
fejlődési/fertőzési stádiumáról, ez
pedig segítséget nyújt a növényvé-

dő szeres kezelések megfelelő időzítésében.
Ezzel közvetlenül hozzájárulhatunk a kijuttatott növényvédő szer
mennyiségének minimalizálásához,
hiszen a megfelelő időpontban jut a
megfelelő helyre. További előny,
hogy az időbeni pontos elhelyezés a
környezetterhelés csökkentéséhez is
hozzájárul. Növényvédelmi előrejelzésre alapozottan tehát okszerű és
megfelelő időben történő kezeléseket, ezen felül pedig költséghatékonyabb termelést érhetünk el, illetve
megbízhatóbb minőségű élelmiszereket tudunk előállítani a fogyasztók
számára.
A növényvédelmi előrejelző portált a NAK és az NMNK együttműködési megállapodás keretében közösen működteti, amelyet minden termelő térítésmentesen érhet el
a www.novenyvedelem.nak.
hu oldalon.

n NAK

Útmutató a támogatások
megtekintéséhez
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy összefoglaló és egyben útmutató tájékoztatót készített tagjai számára arról, hogyan tudják elérni és
megtekinteni a Magyar Államkincstár nyilvántartásában az aktuálisan
megítélt és a korábban igénybe vett támogatásaikat. A mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynökségeként közreműködő
Magyar Államkincstár (MÁK) weboldalán minden kedvezményezett több
évre visszamenőleg lekérdezheti az összes részére megtörtént kifizetést,
nyomon követheti az egyes kérelmekre megítélt támogatást és az esetleges tartozások kiegyenlítése után ténylegesen kifizetett összegeket
is. Az útmutató a http://www.nak.hu/hirek/1219-utmutato-mak/file
online címen érhető el. 
n NAK
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Kiírták az összes pályázatot

A Miniszterelnökség, megfelelve a kormány által kitűzött március végi határidőnek, a Vidékfejlesztési Program minden pályázati felhívását megjelentette. A
március utolsó napjaiban megjelent pályázatok között innovációs
operatív csoportok létrehozására
és projektjeik megvalósítására
24,95 milliárd forint, szakmai
tanulmányutak, csereprogramok
szervezésére 1,53 milliárd forint
került elkülönítésre. Emellett a
rövid ellátási lánc mentén történő együttműködések támogatására 3,84 milliárd forint, védett

őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai megőrzésére 3,83 milliárd
forint, szolidáris gazdálkodás
megvalósítására 1,3 milliárd
forint, míg a fenntarthatóságot
célzó tájgazdálkodás együttműködéseire 1 milliárd forint értékben jelent meg pályázat. Megjelent 11,29 milliárd forint keretös�szeggel a „Termelői csoportok és
szervezetek létrehozása” című
pályázati felhívás is. A VP keretében kiírt pályázatra a 2014. január
1-jénél nem régebben alakult,
elismeréssel rendelkező termelői

csoportok nyújthatják be kérelmeiket. Kiírták a LEADER helyi
akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek megvalósítását támogató 1,92 milliárd forint
keretösszegű felhívást, valamint
az erdei ökoszisztémák közjóléti
funkcióinak fejlesztését segítő
1,61 milliárd forint értékű pályázatot is. A Vidékfejlesztési Program 2015. augusztusi megjelenése óta a Miniszterelnökség összesen 68 darab felhívást jelentetett
meg. A VP összes pályázati felhívása a www.szechenyi2020.
hu weboldalon megtalálható.

Mondja el véleményét, ha nem
elégedett a Közös Agrárpolitikával!
Magyarul is elérhető az a kérdőív, amelynek segítségével május
2-ig lehet véleményezni az Európai Bizottság honlapján a jelenlegi Közös Agrárpolitikát (KAP). A
kérdőív a KAP szinte minden részletére kiterjed, így egyaránt megtalálhatóak benne a jelenlegi
rendszer problémái, a KAP által
teremtett hozzáadott értékek, a
jövő agrárpolitikája által kezelendő kihívások, valamint a KAP által

elérni kívánt célokat érintő felvetések.
A konzultáció során összesen
30 kiegészítendő és eldöntendő
kérdésen keresztül fogadják az
újabb reformhoz szükséges
javaslatokat. A konzultáció
során a gazdálkodóktól, az
érdekvédelmi és szakmai szervezetektől, valamint más intézményektől beérkezett válaszok
alapján a Bizottság várhatóan

ősszel alakítja ki a 2020 utáni új
KAP-ot szabályozó alapelveket.
Fontos, hogy minél több hazai
gazdálkodó hangot adjon véleményének, hiszen döntésének meghozatalakor Brüsszel nagyban fog
támaszkodni ezen visszajelzésekre
is. A KAP-kérdőív a NAK portáljáról
közvetlenül is elérhető: https://
www.nak.hu/kamara/kamaraihirek/orszagos-hirek/93292-marmagyarul-is-elerheto-a-kap-kerdoiv

Ingyenesen
hívható
ügyfélszolgálat
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) folyamatosan vezeti
be új szolgáltatásait, és március
7-étől közel 400 ezer tagja is ingyenesen hívhatja telefonon – belföldi
vezetékes vagy belföldi mobilhálózatból – a szervezet ügyfélszolgálatát az új, +36 80 900 365-ös
telefonszámon. Az ügyfélmegkeresések szempontjából kiemelten
erős tavaszi időszakban így már
díjmentesen érhető el a kamara
telefonon. Mindemellett a NAK az
agrárszektor szereplőinek kölcsönös kapcsolattartását segítendő 2017 januárjában indította el
BirtOKOS nevű telekommunikációs szolgáltatását (részletek: www.
birtokosmobil.hu). A kamara tervei
szerint a szolgáltatási díj részben
leírható lesz az éves kamarai tagdíjból.
n NAK

Vetőmaghiány
Tavaly több mint 2700 engedélyt adtak ki a tanúsítók csávázatlan vetőmag használatára, így
bőven lenne még igény a hazai
ökovetőmagra. A Magyarországon elérhető ökovetőmagokról a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) – önkéntes bevalláson alapuló – adatbázist vezet a
honlapján. A lehetőségek és igények összekapcsolására megoldás
a NÉBIH adatbázisának (http://portal.nebih.gov.hu/oko-vetomag)
használata. 
n NAK

Nem rákkeltő
a glifozát
A glifozát hatóanyag semmilyen
mértékben sem minősíthető rákkeltőnek – áll az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) Kockázatértékelési Bizottságának (RAC)
március 15-én közzétette értékelésében. A nem jelenti a hatóanyag
azonnali megújítását. 
n NAK
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Csak együttműködve lehet sikeres a hazai agrárium
Tisztán látszik, hogy a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei elnökei
szerint az agráriumban szükségszerű
egyfajta együttműködési rendszer kialakítása. A NAK javaslata társadalmi egyeztetés céljából már kikerült a köztestület portáljára.
Új alapokra kell helyezni az
együttműködést az agráriumban,
vonzóvá kell tenni az integrációt –
jelentette ki Győrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke, aki szerint az integrációra
egyértelműen szükségük van a
termelőknek, hiszen az uniós
piacnyitást követően a piacon
maradás feltételét és a gazdasági
érdekérvényesítés lehetőségét
jelenti a szorosabb együttműködés a szereplőkkel. Az agrárium
szétszabdaltsága miatt szükséges
egy olyan integrációs rendszer
kiépítése, amely helyi, regionális
és országos szinten is rendelkezésre áll – tette hozzá.
Az elnök egy márciusi országos
összevont osztályülést követően
elmondta: azon dolgoznak, hogy
a termékpálya szintű integrációt
új alapokra helyezzék, a javaslatcsomagot a széles körű egyezte-

tés és az érintettek véleményezése után már az őszi ülésszakán
megvitathatja az Országgyűlés. A
NAK javaslata szerint az integráció
a különböző garanciák mellett
olyan középtávú együttműködés,
amely a pénzügyi, technikai,
genetikai, finanszírozási és értékesítési kockázatközösséget szabályozza úgy, hogy abban mind
egyik fél megtalálja a számára
megnyugtató biztosítékokat – fejtette ki az agrárkamara elnöke.

Szervezettség és
rendszer
„Az integráció és a gazdasági
együttműködés a kis- és közepes
agrárvállalkozások, illetve a vállalkozások fejlődésének jövőbeni
útja. Az együttműködések elsősorban akkor vezetnek eredményre, ha azok jól szervezettek és

rendszerbe ágyazottak” – állítja
dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom megyei elnöke.
Rendszer hiányában az integrációk, azok bármilyen gazdasági
társasági vagy szövetkezeti formái
csak lokálisan, mindig a kisebb
közösséghez igazodó lehetőséget
tudnak nyújtani, amely az erősebb integrátorok, integrátor
szervezetek közé szorulva gazdasági érdekeit csak korlátozott
körülmények, feltételek mellett
tudja érvényesíteni – tette hozzá.
A szakember szerint a kis- és közepes vállalkozások kis integrációba
való tömörülése nem feltétlenül
eredményez tartós gazdasági
eredményeket és növekedést.
Minden integrációnak az alapja,
hogy a termelő minél kevésbé
legyen kiszolgáltatva a piaci
viszonyoknak, termelvénye, terméke a legkedvezőbb áron kerüljön értékesítésre. Akkor hasznos
az integráció, ha az integrátor
érdeke nem a termelő kiszolgáltatottságát eredményezi, azaz megszünteti azt az állapotot, amikor
az integrátor a legolcsóbb, legalacsonyabb áron kívánja a termelő
termelvényét, termékét megvásárolni. Természetesen az integrációk céljai elsődlegesen a beszerzési, a felvásárlási, értékesítési feltételek garantálása, biztonsága.
Mindez ki kell hogy egészüljön
valamilyen hozzáadott érték produkálásával, azaz igényli a kapcsolódó, azonos tulajdoni háttérrel rendelkező feldolgozóipari vállalkozásokat és az ugyancsak
ehhez a rendszerhez kapcsolódó
kereskedelmet. Különösen fontos
lehet, hogy az integrációk milyen
illetékességi területen épülnek ki
első körben és milyen másodlagos integrációk jönnek létre az
előzőekben említett integrációk
által alapítva és kiegészülve az
ezekhez kapcsolódó feldolgozó-

ipari és kereskedelmi vállalkozásokkal. „Hangsúlyozottan kiemelem a rendszer és a rendszert
alkotó tulajdonosi közösség jelentőségét. A rendszer ilyenfajta
kiépülésének nyilvánvaló feltétele
a jogszabályi és egyéb gazdasági
feltételek megteremtése” – húzza
alá dr. Balogh Zoltán.

Van hajlandóság,
de visszahúz
a múlt
Kiss Norbert Ivó, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Fejér
megyei elnöke szerint a szántóföldi növénytermesztést, az állattartást és a gyümölcstermesztést
fontos lenne integrálni finanszírozási és értékesítési szempontból.
Szerinte az egészséges zöldségek
termesztését szövetkezés és más
együttműködési formák keretében lehetne újra feléleszteni. „A
kívánt együttműködés eddig
azért nem működött, mert nem
kezdeményezte senki, a gazdálkodók maguktól nem teszik – nincs
alulról jövő építkezés –, az együttműködés gondolata is megrázó
egyeseknek, a 40 éves TSZ-múlt
még hat. A fiatalabb generáció
hajlandósága már tapasztalható,
mert látják a koncentrált piacok
előnyét: csökkenhet a kiszolgáltatottság” – magyarázza a tapasztalatokat.
A szakember szerint a közös
érdekek érvényesítése idegen a
magyar termelőktől, egyénként
várják el, hogy valaki képviselje
őket, de abban is mindig hibát
találnak. Olyan nincs, ami mindenkinek megfelel, ám ha megtapasztalják, hogy egyedül nem
megy – úgy látszik, erre van szükségük –, majd értékelik az integrációt – vélekedett. Csak együttműködve lehet sikeres a hazai agrárium „Az látszik, hogy a nyugat-európaiak a saját termelőik által

megtermelt terméket részesítik
előnyben, még akkor is azt vásárolják, ha drágább, míg nálunk a
multik által forgalmazott olcsóbb
terméket veszik és fogyasztják,
nem a helyben megtermelt és feldolgozott helyi termékeket. Egységes felvásárlási ár, magasabb
támogatási összeg, a globális piacok diktálnak” – állítja Kiss Norbert Ivó. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az elvárt együttműködések kialakítása érdekében a
hiányzó bizalmi tőke kiépítésével
segítheti az integrációt, valamint
ki- és megkerülhetetlenné kell
tenni a köztestületet, így az érintettek tapasztalhatják: a NAK nélkül, összefogás nélkül nem megy,
a versenytársak legyőznek. Termelői csoportokból, termelői
szervezetekből alakult egységes
gazdatársadalom tudja csak felvenni a harcot a globális piaccal
szemben. Hangsúlyozottan közvetíteni kell, hogy az élelmezés, az
élelmiszerbiztonság, a víz- és
energiaellátás biztonsága, a környezet biztonsága, a természeti
erőforrások a nemzetbiztonság
alapja, amelyek nélkül az ország
összérdekeit nem lehet érvényesíteni. Elfogadtatni egy rövid vagy
egy középtávú együttműködés
lehetőségét, ez a megoldandó feladat – húzza alá Kiss Norbert Ivó.

Régebben
működött, miért
ne lehetne most is?
„Ha kertész gazdaként az integrációra gondolok, drága emlék fűz
nagyapámhoz, akinek a szavai jutnak eszembe, mikor is arról
mesélt, hogy gazdaköri elnökként
több 100 szőlősgazda által megtermelt cseresznye értékesítését
hogy szervezték meg a háború
utáni években” – emlékszik vissza
Székely Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei

elnöke. Azóta 67 év telt el, és a
termelők napjainkban is sokszor
vakarásszák fejüket, mitévők
legyenek a megtermelt portékával.
Az integrációról beszélve nem
kerülhetjük el az okoknak az
őszinte feltárását, miért is nem
működik. A szocialista típusú szövetkezet széthullásával, ahol már
többé-kevésbé működött a háztáji gazdálkodás, egy óriási űr keletkezett a szakmai, szolgáltatási,
értékesítési helyzetben. A gazdálkodók magukra maradtak a földjükkel és az igyekezetükkel. Szerencselovagok kezdték a magukra
hagyott gazdák integrálását. Kilóra vették meg azokat az objektumokat, amelyekkel ágazatokat
lehetett volna működtetni. Rövid
távú haszonszerzés volt a cél,
gyakran nemcsak a megtermelt
javakon, hanem a pénzügyi, szolgáltatási pontokon is tisztességte-

len hasznot szerettek volna
bezsebelni.
Ezek jelentős része ma már
köddé vált, jó páran, köztük számos felszámoló meggazdagodott,
a magukra hagyott termelők
pedig egy tapasztalattal gazdagabbak, sok esetben pár millióval
szegényebbek lettek. Csak a legszűkebb környezetemben három
cégről is tudok, ahol kisemmizték
a beszállítókat – foglalja össze
tapasztalatait az elnök. Vannak
persze kiváló példák is körülöttünk, de ezeknél az integrátor
nagyrészt termel is, ezáltal empá
tiával van gazdatársai felé, s igyekszik nyertes-nyertes formában
működtetni az integrációt. Meg
kell hogy említsem e helyen Besenyei András barátomat, aki leg
alább 100 szántóföldi gazdálkodót
integrál. Ő már ugyan traktorra
nem ül, de telephelyei között
biciklivel közlekedik, és nem felejti

el, hogy ő egy a gazdálkodók
között, még ha ő is ennek az
integrációnak a vezetője. Remélhetőleg szintén ilyen kiváló kezdeményezés lesz a Meggytermelők
Szövetségének működése is. Több
ezer meggytermelőt igyekeznek
segíteni, egyelőre a koordinált
értékesítésben, később egyéb
szolgáltatásokban is.
„Óriási űr van megyénkben szőlőtermesztés tekintetében, hiszen
a már elismert borászatok szinte
csak saját termelésű szőlőt dolgoznak fel, és a csak a szőlőt termelő gazdálkodók minden elképzelést fölülmúló kiszolgáltatott
helyzetbe kerültek. Számukra
egyelőre csak vágyálom az Európában sok helyen tapasztalható,
kiválóan működő pinceszövetkezeti együttműködés, ezt a helyzetet kívánjuk javaslatunkkal megoldani – foglalja össze Székely Zoltán.
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Újjászületőben a magyar erdőtörvény
A fenntarthatóságot, a természet védelmét
és a gazdasági érdekeket is szem előtt
tartó erdőtörvény került az Országgyűlés
elé. A jogszabály az adminisztrációcsökkentés és a korlátozó intézkedések lazításával is hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább
bővüljön a hazai erdőállomány.
A kormány jóváhagyását követően márciusban az Országgyűlés
elé került az erdőtörvény módosításáról szóló javaslat. A jogszabály
előkészítésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is tevékeny részt vállalt. A javaslatot előterjesztő Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nemrég a Kossuth Rádió reggeli műsorában
elmondta: a megváltozó jogszabállyal a fenntartható gazdálkodás mellett növekedhet az erdőterület hazánkban, miközben
javulhatnak a természeti, környezeti állapotok is.

Elkerülhetetlen
változás
A törvénymódosítás az erdők,
az erdei élőhelyek védelmét szolgálja, hozzájárul az erdők szakszerű kezeléséhez, a természetes állapot fenntartásához és véd a túlzott igénybevételtől is. Győrffy
Balázs, a kamara elnöke az
Országgyűlés mezőgazdasági
bizottságának erdészeti albizottságának ülésén rámutatott, több
hónapos társadalmi vita eredményeként szakmailag megalapozott
módosító javaslat került a honatyák elé, így akár az Ország
gyűlés egészének támogatását is
elnyerheti. Bitay Márton Örs, a
Földművelésügyi Minisztérium
állami földekért felelős államtitkára szerint a módosítás lényege,
hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban legyenek. A gazdasági

érdekeket szolgáló erdőknél – például az energiacélú ültetvények
esetében – a gazdasági szempontok kerültek előtérbe. Azoknál az
erdőknél viszont, ahol a természeti állapot megőrzése a fontos, ott
az elsődleges szempont a természet védelme maradt.
Luzsi József, a NAK országos
erdő- és vadgazdálkodási osztály
országos vezetője lapunk kérdésére elmondta, az elmúlt időszakban olyan változások történtek,
amelyek miatt elkerülhetetlenné
vált az erdőtörvény megújítása. A
jogszabályi oldalról a földforgalmi
törvény és a jövőre életbe lépő új
általános közigazgatási rendtartásról szóló szabályozás rendelke-

zéseivel is összhangba kellett
hozni az erdőtörvényt. Emellett a
klímaváltozás hatására változó
természeti feltételek is sürgették
az új jogszabály megalkotását. –
Mivel a természet nem igazodik
az erdőgazdálkodás kötelmeihez,
a szabályokat kell úgy alakítani,
hogy illeszkedjenek a változó
körülményekhez – emelte ki.
Emlékeztetett arra, hogy a kormány elfogadta a 2030-ig szóló
nemzeti erdőstratégiát. Ebben
számos vidékfejlesztési, erdőgazdálkodási, erdészeti szakirányítási,
erdővédelmi, természetvédelmi
koncepció kapott helyet. Az új
erdőtörvény is a stratégiában
megfogalmazott célokhoz igazodik. A kormány azt szeretné – folytatta a szakember –, ha a jelenlegi, kicsivel több mint 20 százalékról 27 százalékra emelkedne az
erdősültség Magyarországon. Ez
óriási feladatot ró az erdőgazdálkodókra. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják,
hogy nem lehetetlen vállalkozás

dinamikusan növelni az erdők
számát és méretét hazánkban. A
magán-erdőtulajdonosok az
elmúlt 20 évben 200 ezer hektár
erdőt telepítettek, ez a teljes
erdőterület 10 százaléka. – Nincs
egyetlen olyan tagállam az Európai Unióban, ahol hasonló mértékben fejlődött volna az erdősültség az elmúlt években –
jegyezte meg. A folyamatot pedig
tovább gyorsíthatja, hogy a
Vidékfejlesztési programban –
2020-ig – összesen 50 milliárd
forintnyi európai uniós forrás áll
rendelkezésre erre a célra.

Hatékony működés
A természetvédelmi szempontok mellett az új erdőtörvény tervezete ezért olyan módosításokat
is tartalmaz, amelyek segítik a
gazdaságok hatékony működését
és javítják a versenyképességüket.
Luzsi József szerint a 2009-es
erdőtörvény számos olyan kötöttséggel bír, amely hátráltatja a

működést. Ezeket a korlátozásokat ki kellett iktatni a törvényből.
A 2,06 millió hektárnyi magyar
erdő 54 százaléka állami, míg 46
százaléka magánkézben van. Az
új szabályozás során fontos szempont volt, hogy a magángazdálkodást és az állami erdőket különválasszák egymástól. Az állam
ugyanis számos közcélú intézkedést rendelhet el, a magánerdőknek azonban a tulajdonos érdekeit is kell szolgálnia. – Egy törvény mindig korlátoz, az viszont
nem mindegy, hogy mennyire. Az
a jogszabály, amely túl sok előírást tartalmaz, megköti a gazdák
kezét, így nem tudják a feladataikat ellátni, nem tudnak az erdőből
megélni – fogalmazott. A hatékonyság növelését több intézkedés is célozza. A hatóságoknak
rövidebb ügyintézési határidőt
szab az új törvény, az erdőtervezéssel kapcsolatban pedig olyan
intézkedéseket vezetnek be, amelyek gyorsítják a folyamatokat.
Az erdőterületek hasznosítását
eddig több tényező is hátráltatta.
Ezek közül az egyik legfontosabb
elem – amelynek negatív hatásait
az új szabályozás részben megoldja majd – az osztatlan közös
tulajdon. Az országban 550 ezer
erdőtulajdonos van, 38 ezer erdőgazdálkodó működik. A magánerdők több mint 20 százaléka
ugyanakkor nem működik, ami
nagy részben a nem tisztázott
tulajdonosi háttérnek tudható be.
– Az új szabályozásban meg kellett oldani, hogy a tulajdoni jogok
se sérüljenek, ugyanakkor működőképessé tegyük az erdőt. Meg
kellett találni azokat az alternatívákat, amelyek megkönnyítik a
hasznosítást – emelte ki. A tervezet több ponton is módosítja a
használatbavétel, illetve a haszonbérbeadás szabályait.
A gazdálkodók érdekében a természetvédelmi korlátozásban is

tetten érhető az előrelépés, bár a
szakember szerint így sem sikerült
minden javaslatot keresztülvinni a
rendszeren. – Szerettük volna, ha
több helyen megjelenik a tulajdonosi érdek. Például, ha a tulajdonost közcélok miatt korlátozza az
állam, akkor az őt ért veszteséget
vagy jövedelemkiesést kompenzálják. Erre azonban eddig csak
részmegoldást sikerült találni –
mondta. Hasonlóan várat magára
a teljes körű államilag támogatott
szakirányítási rendszer visszaállítása. A javaslatot egyelőre nem
sikerült elfogadtatni a döntéshozókkal, pedig felkészült szakemberek nélkül nem beszélhetünk
színvonalas munkáról.

A társadalmat
szolgálják
A magyar erdők akkor szolgálják a tulajdonost és a gazdálkodót, ha rendezettek a törvényi
viszonyok, ha források állnak rendelkezésre és a szakmai háttér is
biztosított. Amennyiben ezen feltételek adottak, az erdők már a
puszta létükkel szolgálják az
egész társadalmat.
Zámbó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke úgy látja,
akkor tudunk nagy biztonsággal
megfelelni a fenntartható erdőgazdálkodás – a törvényben alapelvként rögzített – követelményének, ha ebben elkötelezett partnerré, jó értelemben érdekeltté
tesszük az erdő ügyének minden
közvetlen érintettjét. – A környezetet hatékonyan óvni a benne élő
emberekkel összefogva lehet –
jegyezte meg. A társadalmi, gazdasági és környezeti stabilitás
megköveteli, hogy leginkább helyben találjuk meg a helyi erőforrások fenntartható hasznosítását. A
helyi identitás – a tudat, hogy a
helyi erőforrásainkból élünk –
kötelez bennünket ezeknek a

megőrzésére. A szakember szerint
ezen gondolat mentén született
meg a törvénymódosítás is. Az
egyik legfontosabb intézkedésként az adminisztrációs terhek
csökkenését jelölte meg. Az engedélyezések rendszert – ahol lehet
– felváltja a bejelentés rendszere,
így az erdőgazdálkodók mellett az
erdészeti hatóság terhei is csökkennek. – A körzeti erdőtervezésben sokkal nagyobb szerepet szánunk az erdészeti szakszemélyzetnek, az erdőgazdálkodóknak, és
ennek eredményeként olyan erdőtervek állnak majd rendelkezésünkre amelyek a gazdasági szempontokon felül kiemelten vizsgálják és tartalmazzák a fenntarthatósági szempontokat is – jegyezte
meg. A várható eredményekről

elmondta, a nyolcszázezer hektárnyi magántulajdonú erdők ötödén
nincs erdőgazdálkodó, illetve
további kétötödén bizonytalan az
erdőgazdálkodó személyének jogi
megalapozottsága. A tervezet
megfelelő és jól szabályozott
választási lehetőségeket biztosít
az erdőtulajdonosok részére az
erdeik hasznosítására. Így tovább
gyarapodik hazánk erdőterülete.
Ennek fontos szerepe lesz a klímaváltozás okozta hatások mérséklésében és olyan gazdálkodási
módok alkalmazásában, amelyek
révén a fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően sokszínű
erdőállományokat tudunk védeni,
fenntartani és a jövő nemzedékek
számára megőrizni.
n Köpöncei Csilla
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A belvizesedő területek talajjavítása sürgető feladat

„A föld szeretete a haza szeretete”
Belvizes területeken a belvízrendezési és
a talajjavítási feladatok felmérése utáni
kivitelezéshez elengedhetetlen pénzügyi
források biztosításához minden esetben
állami támogatás szükséges. A károk
elhárításának alapja a beruházás elvégzése, amely után magasabb terméshozamok
elérésével számolhatunk, nyilatkozta a
NAKlapnak dr. Köhler Mihály kutatómérnök, címzetes egyetemi docens.
A folyószabályozások előtti időszakban árvizek esetén a folyómederből kiengedték a vizeket a közeli,
mélyen fekvő területekre, amivel
feltöltötték a lápos, mocsaras területeket. Apadás esetén a többi helyről pedig a víz visszavonult a
mederbe. Ez utóbbi területeket
legelőkként, szántókként hasznosították, tájékoztatott az előzményekről dr. Köhler Mihály. A népesség szaporodása miatt megkezdődött a folyószabályozás és az ideiglenes vízborítású területek állandó
művelésbe vonása. Csapadékos
években a művelésbe vont területeket tovább károsította a belvíz,
ezért kellett megkezdeni a településeken és a mezőgazdasági területeken a belvízcsatornák építését. A
nagyüzemekben a táblaméretekhez igazodva, a belvizek elvezetéséhez kiépültek az üzemi csatornák,
és állami támogatással elvégezték a
talajjavításokat is. A földkárpótlás
1989 után vette kezdetét, a
nagyüzemi táblák több tulajdonoshoz kerültek, az ott kiépített üzemi
belvíz- és öntözőrendszerek károsodtak vagy tönkrementek. Jelentős szakmai értékek, beruházások
váltak használhatatlanná, amit el
lehetett volna kerülni, vélekedett a
kutatómérnök.
A jövőre nézve abból kell kiindulni, hogy „víz nélkül nincs élet”. Élővíz vonatkozásában az adottságaink
jók, a legnagyobb baj, hogy nem
tudjuk tárolni. Árvizeinkhez nincs

elegendő állami, belvizeinkhez
pedig üzemi tározó. A folyók mentén vagy azok közelében fekvő,
szántó művelésben lévő talajok
kedvezőtlen adottságúak, fizikai
szerkezetük rossz, kémiai állapotuk
nagyrészt savanyú vagy lúgos, alacsony a humusztartalmuk és a biológiai élet feltételei kedvezőtlenek.
Víztároló képességük rossz, 1988

tétele, a talajjavításokhoz mielőbb
szakvélemény készítése szükséges.
Fontosnak tartja a mély fekvésű foltok és vonulatok talaját külön felvételezni, a talajmintákat megvizsgálni. Ezt követően az alacsonyabb fekvésű táblarészek eredményét össze
kell hasonlítani a magasabbakkal.
Amennyiben eltérés van az eredmények között, erre tekintettel kell
talajjavító anyagot megállapítani és
azt kiszórni. A talajjavítás előtt szükséges mélylazítást végezni, és a
szerves trágyát külön vagy a talajjavító anyaggal együtt kiszórni, utóbbiakat lehetőleg eke nélküli munkagéppel 0–20 centis mélységbe kell
bemunkálni. A talajjavítás elvégzése
után öt évvel a mélylazítást meg
kell ismételni és a talaj-előkészítést
továbbra is a fent említett mélységben kell biztosítani.

A belvíz tavaly ősszel is sok gondot okozott hazánkban
óta talajjavításban nem részesültek.
Februárban több tízezer hektár termőterület volt víz alatt, emiatt
jelentős hozamkiesés várható.
Mit kell tennünk a belvízkárok
csökkentése érdekében? – tette fel
a kérdést az egyetemi docens. A
gazdaságokban tovább nem
halasztható a belvízhálózat rendbe-

Milyen talajjavító anyagokat alkalmazhatunk? A cukorgyárak leállása
miatt a cukorgyári mésziszapról
Kaposvár környéke kivételével le kellett mondani. Szerinte elképzelhető
a nagyváradi cukorgyárból visszfuvarban cukorgyári mésziszapot szállítani a közeli területeinkre. További
lehetőség a helyben fellelhető

meszes altalaj (digóföld), lápföld, lápi
mész alkalmazása. A Körösök és a
Tisza mentén terjedt el a Tessedik
által 1781-ben beindított „digózás”, a
hosszú tartamhatású eljárás. Alkalmazásának lehetőségei még nincsenek kimerítve, van még felhasználatlan meszes altalaj. A Berettyó vidékén éppen Köhler Mihály indította
be 1959-ben a „digózást” Bakonszegen, Bihartordán, Sápon és Nagyrábén. A térségben elvállalta az
agrogeológiai kutatásokat. A digóbánya-feltárások után 1978-ban
Bárándon, Berettyóújfaluban, Hencidán, Váncsodon és ismét Nagyrábén
végeztek meszes altalajjal „digózást”.
A kutatással feltárt javító anyag nincs
mind felhasználva, így a talajjavítás
folytatására van lehetőség. Ahol a
szállítási távolság nem túl nagy, a
mészkőpor szintén alkalmas talajjavításra.
Az új természetes ásványi anyagok – a bentonit kivételével – szélesebb körben 1970-től váltak ismertté (Egerszegi S. 1955). Az általa kidolgozott eljárással homoktalajok javításánál értek el eredményeket, az
eljárás a magas költsége miatt nem
terjedt el (Zentay T. 1987). A zeolitok
hasznos tulajdonsága a biogén
gázabszorpció, ioncsere, nehézfémcsapda. Felhasználási területük az
ipari mellett már 1970-től a mezőgazdaság és a környezetvédelem.
„A mezőgazdaságnak már rég meg
kellett volna tanulnia, hogy van természetes ásványi anyag, amely
tudja pótolni mindenkor a megtermelt műtrágyát.” (Mátyás E. 2001.)
Az alginit eredményesen alkalmazható a mezőgazdaságban a talajjavítás, tápanyagellátás, növényvédelem és az állattartás területén (Solti
G. 1973). Minden érintett belvizes
területen jól alkalmazható a bodrogkeresztúri riolittufa (vulkáni hamu), a
foltokon és a vonulatokon nagy, a
táblák magas fekvésű részein közepes dózisban.

Élő algát tartalmazó biostimulátor
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A biostimulátorok használata évről évre
dinamikusan növekszik, aminek fő oka a
növénytermesztés kitettsége, a növényeket érő stresszhatások okozta termésveszteség. Ennek megelőzése és kezelése
mára az intenzív növénytermesztés fontos eleme lett.
Már létezik élő balatoni algát
(Scenedesmus obtisausculus) tartalmazó mikrobiológiai biostimulá-

felelő körülmények között – folyamatosan termeli a kinetint (citokinin), aminosavakat és zsírsavakat,
amelyeket a növény levélen keresztül vesz fel. Az algák elhalása után a
sejtjeiben tárolt anyag (például
hormonok) is felszívódnak, így esetükben dupla hatással számolhatunk. Az élő balatoni algát tartalmazó biostimulátor kinetintermelése kiugróan magas más algatörzsekhez képest!
Hogyan működik mindez? – kérdeztük. A növényi hormonok kultúrnövényeinkre gyakorolt hatása
függ az egymáshoz viszonyított
arányuktól. Magas kinetinkoncentráció (alacsony auxinkoncentráció
mellett) esetében a hajtások növekedését tudjuk indukálni, magas
auxinkoncentráció (alacsony kinetinkoncentráció mellett) esetében
inkább a gyökerekét. A kinetin
főleg a sejtek oldalirányú (gyökérnyak vastagsága és a többi), az

tor, tudtuk meg dr. Kiss Jánostól, az
Agro.bio Kft. szakértőjétől. A sűrítmény a kijuttatást követően – meg-

Halász László
+36 30 / 659 6375
halasz.laszlo@lajtamag.hu
Dr. Nagy Ida
+36 30 / 377 4388
nagy.ida@lajtamag.hu
Réder Richárd
+36 30 / 516 6481
reder.richard@lajtamag.hu

Keresse
kiváló
vetőmagjainkat!

auxin a sejtek hosszirányú megnyúlását (például kalászosok, repce
szárba szökkenése) indukálják.
A bór fontos szerepet játszik az
anyagcserében. Az élő balatoni
algát tartalmazó mikrobiológiai
biostimulátor és a bór együttes
kijuttatása az egyik legkorszerűbb
és igen gazdaságos megoldás kultúrnövényeink sikeres termesztése
során. Ugyanis e kombináció egyszerre nyújt prevenciót a bórhiányra, ugyanakkor kinetintartalma
révén erős hajtásnövekedést indukál.

Zöldugar,
méhlegelő
és
Zöldtrágya keverékek

Mikoss László
+36 20 / 218 9531
mikosslaszlo@gmail.com
Barócsi Balázs
+36 30 / 827 4771
barocsi.balazs@lajtamag.hu
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Húsvéti összeállítással kívánunk áldott ünnepeket tagjainknak!

egészséges táplálkozásban is heti
legfeljebb két alkalommal javasolt
az édességfogyasztás, amit ilyenkor igen nehéz betartani. Ezért
jobb, ha a szülők és a rokonok
inkább más, apró ajándékkal kedveskednek – mondta a szakember.

Az élelmiszeripar
felkészült a húsvétra
Felkészülten várja az élelmiszeripar az
előttünk álló húsvéti időszakot, a vásárlók
minden termékkategóriában megtalálhatják az ízlésüknek és a pénztárcájuknak
megfelelő terméket.
Már csak néhány nap és újra
füstölt sonkával, tojással és csokoládéfigurákkal telnek meg a bevásárlókosarak. Az élelmiszeripar
szinte minden szereplőjének az év
legforgalmasabb időszaka a húsvét. Nem hiába figyelnek a gyártók arra, hogy az ünnepi időszakban a lehető legjobb minőségű
terméket dobják a piacra és a
kínált mennyiséggel se legyen
gond, hiszen míg a karácsonyi
időszakban a hangsúly elsősorban az ajándékon van, addig húsvét alkalmával az ételek kerülnek
középpontba.

Elengedhetetlen
kellékek
A húsvét jellegzetes ételei, alapanyagai a főtt tojás és a sonka, a
torma, a kalács és a bárány, a
gyermekek számára pedig elengedhetetlen kelléke az ünnepnek
a csokitojás és különböző édes
ipari figurák. A családi összejövetelek, vendégségek alkalmával
hajlamosak vagyunk túl sokat
elfogyasztani az egyébként sem
szerény kalóriatartalmú ételekből.
A dietetikus szakemberek véleménye szerint semmiből sem érdemes korlátlanul fogyasztani az
ünnepek alatt. Ha a hagyományos
ünnepi ételekből, valamint édességekből és alkoholból is mértékkel fogyasztunk, elkerülhetjük a

túlfogyasztásból eredő puffadást
és egyéb kellemetlenségeket.
Erdélyi-Sipos Alíz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének
főtitkára lapunknak elmondta, az
ünnepek alkalmával az ajánlottnál
általában többet és kicsit energia
dúsabb ételeket fogyasztanak az
emberek. Felhívta a figyelmet,
hogy a sonka a pácolásnak és az
érlelésnek köszönhetően már

elég sós, ezért plusz só hozzáadása a főzés során már nem szükséges. A húsfélék és a tojás mellé
sok nyers zöldség, esetleg teljes
kiőrlésű kenyér fogyasztását javasolja, mivel ezek antioxidáns tartalma segíti az emésztést és ellensúlyozza a füstölt hús fogyasztásából eredő esetleges kellemetlenségeket. – Retek, újhagyma,
friss saláta ilyenkor már elérhető a
piacon. Salátának elkészítve
köretként is tálalhatóak, mérsékelve a sonka magasabb telítő értékét, és a szervezetet is tehermentesítjük fogyasztásukkal – emelte
ki. A tojás a húsvéti ünnep talán
legjellegzetesebb jelképe. Az

Felkészült húsipar
egészséges táplálkozásnak is
része a teljes értékű fehérjét tartalmazó termék, azonban figyelni
kell arra is, hogy a majonézes változatok vagy a vajjal kikevert
tojáskrémek, töltött tojások
magas zsiradéktartalmuk révén
nemcsak túlzottan sok energiát
tartalmaznak, hanem az emésztőszerveket is megterhelik. A
gyermekeknek szánt csokoládéfigurák esetében is mértékletességre int a szakember. Azt tanácsolja a szülőknek, hogy a men�nyiség helyett a minőség alapján
válasszanak, a csokitojások
ugyanis jelentősen megnövelik a
cukor- és zsiradékbevitelt. – Az
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A megnövekedett keresletre az
élelmiszeripar is minden évben
próbál minél jobban felkészülni,
a kínálatot pedig a legjobb minőségű termékekkel bővíteni.
Kurunczi János, NAK Pest megyei
húsipari osztályvezetője, a tóalmási Húscsarnok Kft. ügyvezetője
elmondta: 1994 óta hagyományos technológiával, adalékanyagok nélkül készítik a termékeiket.
Minden évben ez a legkiemelkedőbb időszak, a húsvét előtti
hónapok állítják a legtöbb feladat
elé a feldolgozókat. – Az idén is
sikerült felkészülnünk erre az időszakra, a sonkákat időben be tudtuk pácolni, a beszerzett alapanyag minősége kiemelkedőnek
mondható – emelte ki. A húsipari
szakember szerint ugyanakkor az
idén drágább sonkával találkozhatnak a vásárlók. Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedő
tendenciát mutatott az alapanyag ára, az élő sertés egy év
alatt 24 százalékkal drágult, ami a
feldolgozott termékek árát is felfelé hajtja. – Akkora tartalékkal
egyetlenegy húsipari szereplő
sem rendelkezik, hogy ezt az
áremelkedést lenyelve, változatlan áron kínálja a termékeit –
jegyezte meg. Az elmúlt években
elindult minőségi átrendeződés
az idén is folytatódik, így az
olcsóbb, ám gyengébb minőségű
termékek helyett egyre többen a
hagyományos érleléssel készült
sonkákat keresik. A sonka mellett
más húsáruból is több fogy ilyenkor, a füstölt kolbászért is egyre
nagyobb a kereslet. Nem csoda,
hiszen a sonka vizében megfőzött parasztkolbász ízletes kiegészítője a húsvéti lakomának.

Lesz elég tojás
A tojás sem hiányozhat egyetlen család asztaláról sem, a húsvét
előtti hetekben ráadásul a megszokottnál jóval több kerül a
bevásárlókosarakba a kedvelt
fehérjeforrásból. Végh László, a
Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és
Tojástermelők Szövetségének
elnöke szerint a hosszú hónapokra elhúzódott madárinfluenza-járvány ellenére lesz elegendő tojás
a boltokban, és az árak sem
rugaszkodnak el a földtől. Minden
termelő azon dolgozik, hogy
ebben az időszakban tudja a lehető legtöbb tojást a piacra vinni. Az
árak a megnőtt kereslet miatt
kissé emelkedhetnek, nagyobb
drágulásra azonban nem kell számítani. – A felvásárlói árak a termelők szempontjából jól alakulnak, a tavalyi mélypont után konszolidálódott a helyzet – mutatott
rá. A szakember szerint a magyar
tojás mellett importból fedezik az
igényeket a kereskedők. Az árakra
azonban a külföldi tojás megjelenésének sem lesz hatása, a húsvét
ugyanis nem az az időszak, amikor dömpingáron árasztanák el a
piacokat tojással az uniós termelők.

Édes élet
Kevés hazai élelmiszeripari ágazat várja úgy a húsvétot, mint az
édességgyártók. Nem csoda a
kiemelt figyelem, hiszen ebben az
időszakban fogy el a legtöbb csokifigura a boltokban. Sántha Sándor, a Magyar Édességgyártók
Szövetsége elnöke szerint a húsvéti piac az üreges figurák tekintetében erősebb, mint a Mikulás,
közel 40 százalékkal több terméket, mintegy 900 tonnányi csokoládéfigurát adnak el ilyenkor,
ennek értéke 3 milliárd forintra
tehető. A szakember szerint az
elmúlt nyolc évben megfigyelt
trendek most is érvényesek: a
mennyiség helyett egyre inkább a
minőség előtérbe helyezése a jellemző, a bevonómasszás figurák
gyakorlatilag eltűntek a piacról, a

legtöbb gyártó valódi csokoládéból készíti a termékeit. Ez jelentős
fejlődés, mivel 2006-ban még az
ünnepi figurák közel fele bevonómasszából készült. A hagyományos tejcsokoládé helyett egyre
több figura készül étcsokiból, de
van már cukormentes és a paleo
étrendbe illeszkedő termék is.
Elmondta, a hazai feldolgozóüzemekben az év eleje óta folyamatos a munka. Mivel az idén húsvét
április közepére tolódott, így a
legtöbb feldolgozó ebben az
évben készíti el a termékeit. Az
üreges csokoládék esetében
egyébként döntően hazai feldolgozású termékek kerülnek a boltokba, köszönhetően annak, hogy
az egyik legnagyobb gyártó feldolgozóegysége Magyarországon
található.

Mindenkit
szolgáló
ellenőrzés
Annak érdekében, hogy a
fogyasztók asztalára minél értékesebb és biztonságosabb élelmiszer kerüljön az ünnepek alatt, a
hatóság folyamatosan ellenőrzi az
érintett piaci szereplőket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a korábbi évek gyakorlatát
követve idén is sor kerül a tavaszi

szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésre az egész ország területén. A
vizsgálat elsősorban a pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítményekre, a tojásra, valamint az
édesipari termékekre, a különféle
borokra és szeszes italokra, illetve
a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre fókuszál. Az ellenőrök
fokozott megjelenése főként a
hús- és húskészítmény-előállító
létesítményekben, az édesipari
üzemekben és a tojáscsomagolókban várható. Az üzletek, szuper- és hipermarketek mellett a
hatóság a piacokra és a logisztikai
központokra is kiemelt figyelmet
fordít. – Fontos, hogy az üzleteken
kívül csak ellenőrzött keretek
között, legálisan működő vásárokon és piacokon vásároljanak a
fogyasztók – hívta fel a figyelmet
a hatóság. A Nébih azt javasolja,
hogy vásárláskor mindig ellenőrizzük a termékek lejárati idejét. Csak
olyan terméket vegyünk meg,
amelyet az ünnepek alatt, még a
lejárati időn belül el fogunk
fogyasztani. Ugyanez a helyzet a
gyorsan romló termékek esetében
is. Annak érdekében, hogy csökkentsük az élelmiszer-pazarlást, a
vásárlások során csak akkora
mennyiséget tegyünk a kosarunkba, amennyit a család biztosan
elfogyaszt majd az ünnepek alatt.
n Köpöncei Csilla
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I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow – Mezőfalva 2017. május 31. – június 1. között

Munkagépek a terepen

Kíváncsi, mire képesek a nagy
monstrumok, munkaeszközök,
gépek hétköznapi, szántóföldi
körülmények között? Nemcsak
egy kiállítóterem falai közt nézné
meg őket, hanem „akcióban”,
esetleg ki is próbálná őket? Május
31-én és június 1-jén megteheti
személyesen, Mezőfalván! A
Mezőfalvai Zrt. területén, több
mint tíz hektáron dübörögnek
majd több tízezernyi lóerővel a
mezőgazdasági gépek és gépkap-

csolatok. Az I. NAK Szántóföldi
Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva az ország egyik legnagyobb
szántóföldi szakmai rendezvénye
lesz, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetségével közösen szervez.
Növénykultúrákat is bemutatnak az eseményen, hiszen 2016
szeptemberében tízféle repcét
vetettek el a mezőfalvai vetéstechnológiai területen, idén már-

ciusban és áprilisban pedig elvetették az ősszel kialakított mikroparcellákba számos kiállító cég
„termékeit” is. Mindezzel (pártatlan gondozás mellett!) lehetőség
nyílik arra, hogy a legújabb nemesítési és kutatási eredményeket
egy helyen bemutassák ezek a
cégek, olyan fajtákat, hibrideket,
amelyek nagy és biztonságos termést ígérnek a gazdáknak.
Mezőfalván az állógépes bemutató mellett egy helyen, egy időben lehet majd megtekinteni a
széles körű gépkínálatot és az új
technológiákat a gyakorlatban. Az
állógépes bemutató mellett a NAK

és a hazai mezőgazdasági gépforgalmazók, gépgyártók nagyon
fontosnak tartják, hogy ezeket az
újdonságokat szántóföldi körülmények között, látványos, gyakorlati
bemutatókkal is közel hozzák az
érdeklődőkhöz. A testközelből
megismerhető gépek mellett megismerhetők a legkorszerűbb technológiák, élő precíziós bemutatókon lehet részt venni és természetesen családi programok is várják a
kilátogatókat. A belépés és a parkolás egyaránt ingyenes. A kiállítók
és a látogatók is a szantofoldinapok@nak.hu, e-mail címen érdeklődhetnek a további részletekről.

A kukoricatermesztés sikerének
titka az emberi tényező
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A kukorica termesztéstechnológiájának kiemelten fontos tényezője
a gyomirtás. A jól megválasztott és helyesen kivitelezett
növényvédelmi technológia módja egy kritikus tényezőn áll vagy
bukik, az emberen. A termőterületeket járva az esetek nagy
százalékában megállapítható, kinek a keze nyomát viseli. A
gazdálkodót jellemzik a növénytermesztési és növényápolási
szokásai, a környezetén hagyja „ujjlenyomatát”.
A DuPont növényvédelmi
idő alatt a fenyércirokban változatlan marad a herbicid mennyisége.
szakemberei számára fontos, hogy a
Az érzékeny gyomok növekedése és
termelők egyedi igényeikhez alkalfejlődése rövid időn belül megáll, de
mazkodva is kellő hatékonysággal
a jellemző tünetek a kezelést követő
tudják megoldani a felmerülő prob3–10. napon válnak láthatóvá a
lémáikat. A leggyakrabban felmerült
gyomok növekedési körülményeitől
kérdések: A DuPont™ Principal® Plus
függően.
Gold kukorica gyomirtó szer kijuttatását követően mikor várható a
gyomirtó hatás? A hőmérsékletnek, illetve a kijuttatás idejének
milyen hatása van a gyomirtás
sikerére? A javasolt permetlé
mennyiségnél (250–300 liter)
kevesebbel kijuttatva a Principal®
Plus Gold milyen hatékonysággal
oldja meg a problémát? Száraz
tavaszok esetén tápanyag-utánpótlással egy menetben kijuttatható-e? Kölessel, muharral
szembeni hatékonysága mennyire átfogó és tartós? Hogyan
befolyásolja a csapadék mennyisége a hatékonyságot?
A válaszadásban Sáradi Krisztina szaktanácsadó segített.
Elmondta, a Principal® Plus Gold
öt hatóanyaga biztosítja a felhasználó számára a széles hatásspektrumot és hatástartamot,
a kultúrnövény 7 leveles koráig
kijuttatható. A csomagban két
szulfonilkarbamid támogatja az
egyszikűirtó hatást, a rimszulfuron és a nikoszulfuron.
A fenti hatóanyagokkal
szemben a kukorica szelektív,
mely attól függ, milyen gyors
Üdvözlet a Kukorica bolygóról
a herbicid metabolizmusa.
A Principal® Plus Gold dikamba
Míg a kultúrnövényen az aktív
hatóanyaga elsősorban a leveleken
szulfonilkarbamid hatóanyag fefejti ki a hatását. A hatóanyag a
lezési ideje 1,5–2 óra, addig ez az
növényben mind a gyökér, mind
érzékeny növényekben 48–50 óra.
a hajtáscsúcs irányába transzloA kukorica például a nikoszulfuront
kálódik. A meleg, párás időjárás
20 órán belül lebontja, ugyanazon

elősegíti a hatáskifejtést, míg
a hideg és száraz körülmények
késleltethetik a tünetek megjelenését. A kultúrnövények 28 °C
feletti hőmérsékleti tartománynál
különösen érzékennyé válhatnak,
leveleiken torzulások figyelhetők
meg, így a gyomirtó szer kijuttatása

a túlzottan meleg napszakokban
nem javasolt. A permetlé mennyiségét tekintve a kora hajnali
órákban a 150 liter is elegendőnek
bizonyulhat, míg a késő délelőtti,
illetve délutáni órákban a 290 liter

A DuPont-készítmények felhasználása előtt olvassák el és kövessék a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
A más módon nem jelölt, ® vagy ™ jellel ellátott márkanevek a DuPont és leányvállalatainak márkanevei. © 2017 DuPont.

is kevés lehet az ideális fedettség
eléréséhez.
A csomag petoxamid hatóanyaga a magról kelő egyszikű és
több kétszikű gyomnövény
csírázását gátló készítmény. A
terbutilazin hatóanyag a magról
kelő kétszikűek ellen egy gyors,
levélen keresztüli hatékonyságot
eredményez. Az öt hatóanyagból
álló kombináció hatásspektruma
kellő lefedettséget eredményez
a magról kelő és évelő egyszikű
gyomfajok, valamint magról kelő
és évelő kétszikű gyomnövények
ellen.
Fontos tudni, hogy a Principal®
Plus Gold a köles, muhar és kakaslábfű problémákat egyaránt
jó hatékonysággal oldja meg az
elhúzódó kelések ellenére is.
Az elmúlt évek váltakozó
csapadékviszonyait tekintve is
megállapítható, a készítmény
hatékonysága nem függ a bemosó csapadék mennyiségétől.
Egy permetezéssel elvégezhető
a kukorica sikeres gyomirtása,
a szer csapadékos és száraz
évben is megbízható eredményt ad. A permetléhez adott
nitrogénműtrágya fokozza a
kombináció hatékonyságát és
elősegíti a permetlé levelekbe
történő behatolását kedvezőtlen, száraz időjárási viszonyok
mellett is.
A Principal® Plus Gold kukorica gyomirtó szer rugalmas
felhasználhatóságával, széles
hatásspektrumával rendkívül
jól alkalmazkodik a felhasználók
egyedi igényeihez. Kellő gondossággal és szakértelemmel alkalmazva minden termelő számára
megoldást nyújthat a kukorica
gyomirtásában.
A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy kijuttatás előtt
kérdés esetén érdemes felkeresni
növényorvost, területi képviselőt. A
DuPont-készítmények felhasználása
előtt olvassák el és kövessék a termékek csomagolásán lévő címke
felhasználási utasításait!
(X)
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Összefogás nélkül kevés esély van a fejlődésre
A kamara mind több szolgáltatással igyekszik tagjai segítségére lenni, s elsődleges
feladatának tartja, hogy informálja és felkészítse őket a piaci változásokra és az ebből
adódó kihívásokra – mondta a NAKlapnak
adott interjújában Győrffy Balázs, az agrárgazdasági kamara elnöke.
– A napokban jelentette be
a szakminisztérium a közfoglalkoztatási rendszer átalakításával kapcsolatos terveket,
a kamarának is voltak konkrét javaslatai, mennyire elégedett az eredménnyel?
– Folyamatosan egyeztettünk a
minisztériummal és több alkalommal jeleztük, komoly feszültség van
a reálgazdaság és a közfoglalkoztatás munkaerőigénye között. Az
agráriumban is jelen van ugyanis a
munkaerőhiány, ami a gazdálkodó
szervezetek működését is veszélyezteti. Különösen akkor, amikor kampányszerű munkákra van szükség és
sok esetben versenyezni kell a közfoglalkoztatással. Üdvözlendő ezért,
hogy a minimálbér-emeléssel elszakad egymástól a megkereshető
jövedelem mértéke a két foglalkoztatási forma között. Javaslatot tettünk arra is, hogy a mezőgazdasági
kampányidőszakokban a közfoglalkoztatást célzó programok szüneteljenek, így a munkaerő nagyobb
eséllyel vállalna munkát a reálszférában. Az is gond, hogy a közfoglalkoztatott „igénylésekor” a foglalkoztató nem választhat a személyek
közül, egyszerűen kiközvetítik neki
az embereket, ebben is változást
szeretne a kamara. Szorgalmazzuk
azt is, hogy ahogy a magánerdő-tulajdonosok esetében megvan a
lehetőség arra, hogy beléphessenek
a közfoglalkoztatásba, ez egyéb
munkaerő-igényes ágazatoknál is
megjelenhessen.

– A kamara hogyan tud
segíteni a tagoknak abban,

hogy milyen gazdálkodási
stratégiát válasszanak annak
érdekében, hogy versenyképessé váljanak vagy azok
maradjanak?
– Elsősorban tanácsadással, információátadással tudunk segíteni,
amiben egyre kiterjedtebb és
profibb hálózat áll tagjaink rendelkezésére. Egyik legfontosabb szerepünk, hogy megmutassuk a tagjainknak, hol tart a világ elitje. S ez
nemcsak a mezőgazdasági termelőkre, hanem a feldolgozóipari szereplőkre is igaz. Fontos tisztában
lenni azzal, hogy hol tartanak azok,
akikkel versenyezni kényszerülünk.
Mindig a legjobbak önköltsége
fogja ugyanis meghatározni az árakat. S ha tisztában vagyunk azzal,
hol tart az elit, azt is segítenünk kell
felmérni, hogy az adott gazdasági
szereplő hol tart ehhez képest.
Lehet, hogy ez sokkoló első körben,
de nélkülözhetetlen. Ha eljut arra a
felismerésre, hogy neki mit kellene
másként tenni, vagy, hogy egyáltalán érdemes-e még tevékenységével küszködnie, már sokat segítettünk. A legfontosabb egyébként a
tudás; időt és energiát kell fordítani
arra, hogy képezzük magunkat.

– Az integráció erősítését is
zászlójára tűzte a kamara,
évtizedes nyűg ez, mert a történelmi tapasztalatok nagyon
rosszak. Mitől remélnek e
téren változást?
– Két évvel ezelőtt készítettünk
egy felmérést arról, hogyan állnak
hozzá a gazdasági szereplők e témá-

hoz. Ennek eredménye az volt, hogy
alapvetően nem akarnak összefogni
a gazdálkodók. Erre van racionális
magyarázat, hiszen senki sem adja
fel szívesen az önállóságát, ám azt is
látni kell, hogy előbb-utóbb ez egy
gazdasági kényszerré válik. Egy
bizonyos gazdasági méret alatt az
együttműködési kényszer a többi
piaci szereplővel nem kérdéses.
Manapság ugyanis már nem egyes
termékek versenyeznek egymással,
hanem egész termékpályák. Súlyos
üzenete van annak, hogy a tészek,
técsek esetében az azokba való
belépés elsődleges okaként a
válaszadók többsége a pályázatokon elérhető többletpontokat említette. Ez nyilván nem egy hosszú
távon jól működő rendszer alapjait
rakta le.

szú távú, stabil, kiszámítható keretrendszert tud biztosítani, úgy erről
szó sem lehet. Mi is csak egy javaslatot tettünk le az asztalra ezzel kapcsolatban, amire várjuk a szakmai
észrevételeket, ezekből már eddig is
kaptunk jó pár megfontolandót.
Tehát fontosnak tartjuk, hogy egy
stabil rendszer alakuljon ki, ezért
mondtuk, hogy hároméves együttműködési megállapodásokat kellene kötni, hogy a kamara által megfogalmazott keretrendszert tudják
használni. Azt is fontosnak tartom,
hogy legyenek egyéb ösztönzők, és
szigorú szabályok mentén kialakuló
együttműködés legyen. Ha sikerül
mindennek a kereteit jól szabályozottan kidolgozni, akár adókedvezménnyel is segíteni tudnánk ezen
együttműködési formákat.

– Feltételezhető, hogy a
feketegazdaság megléte is
távol tartja a gazdákat az
integrációtól?

– A kamara mindebben
milyen szerepet tölthet be?

– Nyilvánvaló, hogy az általunk
tervezett összefogás mellett nem
lenne lehetőség a „feketézésre”. A
piac kifehérítése viszont alapvető
törekvésünk, s ebben nagyban segítettek az eddigi kormányzati intézkedések is, lásd az áruk közúti fuvarozásának elektronikus ellenőrzési
rendszerét. Emellett a kamara által
lebonyolított őstermelőiigazolvány-
fejlesztés és -csere is nagy lépés volt
ebben az irányban. Nagyságrendileg negyvenezerrel kevesebb őstermelő van, mint egy évvel ezelőtt,
többségük nyilván nem véletlenül
hagyta abba e működési formát,
joggal feltételezzük, hogy kiestek a
rendszerből az álőstermelők.

– Az integrációról viszont
azt szokták mondani, hogy
lényegében jobbággyá teszi a
gazdálkodókat…
– Ez az integráló cég magatartásától is erőteljesen függ. Ha egy hos�-

– Az együttműködést jelentősen
hátráltatja, hogy a téeszrendszerből nagyon rosszul léptünk ki, az
újkori tészek és técsék sem voltak
sikeresek, tisztelet a kivételnek.
Vagyis egy nagyon komoly bizalmi
tőkét kell az együttműködések
mögé tenni, hogy ezt a szereplők el
tudják fogadni. Ezért gondoltuk
azt, hogy helyi és regionális szinten
a kamarának kellene valamiféle
kontrollt gyakorolni afelett, hogy ki
lehet az, aki ebben az integrációban részt vehet. Sőt, országos szinten azt gondoltuk, hogy valamilyen
formában az államnak kellene egyfajta minőségbiztosítási feladatot
ellátni. Az integrációban részt
vevők innentől kezdve már hihetik
azt, hogy biztonságban vannak,
minimum három évre kiszámítható
piacuk van. Így lehetünk csak képesek nem szétdaraboltan, hanem
strukturáltan termelni. Annak a
világnak lassan vége, hogy valaki
fogja magát és termel valamit,
majd reméli, hogy csak talál rá
vevőt. Így nem lehet talpon marad-

ni. Ha nem tudunk homogén, jelentős mennyiségű terményt előállítani, nem leszünk versenyképesek.

– Kérdéses, hogy gabona és
kukorica téren fel tudjuk-e
venni egyáltalán a versenyt az
orosz és ukrán termelőkkel.
Nem lenne értelmesebb esetleg más jellegű termékstruktúra kialakításában gondolkozni?
– Nagy kérdés, hiszen az
ukránokkal az unió egy
kvázi szabadkereskedelmi
egyezményt kötött, így
leépülnek a vámok, amelyek valamilyen szinten
korlátozták az ottani áruk
beáramlását a közösségbe. Ukrajna önmagában is
többet exportál, mint
amennyit az unió. Az oroszok pedig a hektáronkénti három tonna alatti termésátlagukkal a legnagyobb búzaexportőrré
léptek elő, és egy pillanat
alatt elvitték a klasszikus
észak-afrikai piacokat az uniós gazdálkodók elől. Ebben igenis van kockázat, s valamilyen formában fel kell
venni a versenyt. Be kell látni, hogy a
mindenkori versenytársak költségszintje fogja meghatározni az árakat. Ezen tőzsdei termékek piacán
stabil és tartósan nyomott árakra
lehet számítani, bár remélem,
ebben nem lesz igazam.

– A termésbiztonság is sokat
számít e tekintetben, itt
miként tud segíteni a kamara?
– Két fontos téma van napirenden, az egyik az öntözésfejlesztés,
a másik a jégeső-elhárítás, miközben nyilván még sok egyéb kérdés is befolyásolja a termésbiztonságot. A jégeső-elhárításra
már kiírták a pályázatot, amin sze-

retnénk részt venni, s amennyiben sikeres tendert nyújtunk be,
úgy előreláthatóan már jövő év
májusára országos szintű lesz a
védettség. Egy forint védekezési
költséggel valamivel több mint
harminckettő forint termelési
értéket tudunk megmenteni,
arról nem is beszélve, hogy a biz-

– Terveink szerint ezt már az
idei évtől megtehetik, például a
Birtokos nevű telekommunikációs szolgáltatásunk esetében. De
minden egyéb szolgáltatásnál is
szeretnénk ezt biztosítani. Több
szolgáltatást is ajánlhatunk már
a gazdák figyelmébe, a már
említett telekommunikációs

– Nehéz erre jól válaszolni,
hiszen egyrészről az elvárás az,
hogy a pályázaton lehívható források minél hamarabb termelő
tőkévé váljanak, ami racionális
döntés. Ugyanakkor adott esetben kényszerdöntési helyzetbe
hozhatja az agrárium szereplőit,
hiszen nem minden tervezett fejlesztésre jut hirtelen
elegendő önerő. A kivitelezési szakembereknek is nagy leterheltséget jelent a pályázatdömping, vagyis a jó
szakemberek megszerzéséért is harcolni kell.

– A tagok mire
számíthatnak a
következő időszakban a kamara részéről?

tosítók által és a kárenyhítő alapból kifizetett milliárdokat is megspóroljuk. Komplexebb kérdéskör
az öntözés, amit szerintem rövid
távon nem lehet megoldani.
Drasztikusan alacsony az öntözött
területek aránya az uniós szinthez
képest. Olyan stratégiai gondolkodásra van szükség, amely adott
esetben pár évtizedre előre meghatározza az elvégzendő feladatokat.

– Az elmúlt évek építkezési
munkája után az látható,
hogy a kamara egyre több
szolgáltatással áll a gazdálkodók rendelkezésére. Mikortól számolhatnak a tagok
azzal, hogy a tagsági díjukat
is elkölthetik e szolgáltatások
igénybevételére?

rendszeren kívül a
tápanyag-gazdálkodási tervvel
kapcsolatos vagy éppen a biztosítási szolgáltatásunkat. Emellett kidolgozás alatt áll egy
olyan program, ami lehetővé
tenné, hogy adott esetben ne
csak a kamarai szolgáltatásokra
vonatkoztathassuk ezt a kedvezményt. Ez érdemi előrelépés
lehetne, hiszen a tagok 85 százaléka számára lényegében
ingyenessé válhatna ezzel a
kamara, hiszen szolgáltatásban
visszakaphatnák befizetett tagdíjukat.

– Az uniós pályázati kiírási
dömping inkább segítség
vagy akadály is a gazdáknak, hiszen nagyon gyors
döntéseket kell hozzanak?

– Folyamatosan szeretnénk a szolgáltató jelleget erősíteni, például –
ha a kísérleti program
beváltja a hozzá fűzött
reményeket – szolgáltató központok nyitásával
is. Az egyik legfontosabb dolgunk
felkészíteni tagjainkat arra, hogy
nagyon gyorsan változik körülöttünk a világ. Az informatikai, genetikai megoldások olyan elképesztő
gyorsulással törnek ránk, amire
korábban nem volt példa. Aki
eddig nyitottnak és felkészültnek
gondolta magát, annak is kapkodnia kell a fejét. A világot nyilván
nem tudjuk megállítani, így amiben mi segíteni tudunk, hogy legalább a változás ne érje váratlanul
azokat, akik szeretnének reagálni
az új kihívásokra. Bizony azt gondoljuk, hogy a piacgazdaság keretei között lesznek olyanok, akik ezt
nem tudják majd megtenni, de
legalább ne azért döntsenek tevékenységük felhagyása mellett,
mert nem volt információjuk.
n Dénes Zoltán
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Szoros együttműködésben a Magosz és a NAK
A legkisebb falutól
Brüsszelig személyes
jelenléttel képviseli a
magyar gazdák
érdekeit a Magyar
Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (Magosz)
– jelentette ki a szervezet közgyűlésén
Jakab István elnök.

TÖR

Termékpárokban kedvezőbb áron!

ahhoz, hogy évi 500–600 ezer
tonna, garantáltan genetikai
módosításoktól mentes szóját termeljünk meg.
Az agrárkamara megszervezését nevezte a mezőgazdaság
átszervezése egyik legfontosabb
tettének hozzászólásában Kis Miklós Zsolt. Mint mondta, a korábbi
agrárkamara egy szűk érdekkör
céljaiért dolgozott, a NAK megalakításakor ezzel szakítottak. A cél
egy olyan szolgáltató kamara létrehozása volt, amelyik a társadalmi vitákban megkerülhetetlen
javaslattevő szerepet tölt be.
Magyarország agrárpotenciálját a jóindulatú becslések szerint is
csak 50 százalékban használjuk ki,
s hogy ez az arány javuljon, fontos
eszköz például az öntözésfejlesztés. Ahogyan az is, hogy az ígéreteknek megfelelően március
végéig meghirdették a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
minden pályázatát. Most az a cél,
hogy a pályázati döntéshozatal
felgyorsuljon – mondta az államtitkár. A pályázati folyamat e
részével kapcsolatban nagy az
elégedetlenség, ezért a Miniszterelnökség intézkedési tervet dolgozott ki arra, hogy mielőbb lezárják a jogosultsági ellenőrzéseket.

A közös célunk az erősödő
agrár- és élelmiszergazdaság, jólétében gazdagodó vidék – mondta
előadásának bevezetéseként
Győrffy Balázs, a NAK elnöke. Az
agrárkamarai rendszer nagy eredményének nevezte, hogy a szervezeten belül leülnek megbeszélni a problémákat olyan szereplők
is, akik korábban hallani sem akartak az együttműködésről. Különösen az élelmiszeripar képviselői
részéről látványos ez a változás –
tette hozzá.
2014. január 1-jétől mostanáig
ezermilliárd forint jutott el a
gazdákhoz a falugazdász-hálózatról – érzékeltette a nevezett
dátumtól a NAK-hoz került hálózat jelentőségét a kamara elnöke. A falugazdászoknak óriási
szerepük van abban, hogy
Magyarországon nem csökkent
az a földterület, amely után
támogatást igényelnek, és a
gazdák időben megkapják a
pénzt. Ez nem kis dolog, tekintve, hogy több nyugat-európai
országban nem tudták tartani a
határidőt, és kevesebb földre
igényeltek támogatást a gazdák, mert nem tudták átvenni
az új Közös Agrárpolitika szigorúbb szabályait.
n Kelemen Zoltán
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Jégeső, vihar, aszály?

Az Allianz mezőgazdasági
növénybiztosításaival
bármit átvészelhetsz.

ÁM

rások 16 százalékát fizették ki
támogatásként a közvetlenül a
gazdálkodással összefüggő tevékenységekre, addig a 2014–2020as időszakban az erre a célra kifizetendő összeg eléri a 60 százalékos arányt. A következő időszak
egyik fontos céljának nevezte az
öntözésfejlesztést, beleértve azt
is, hogy - mint fogalmazott - nem
hagyjuk a nettó 6 köbkilométernyi
vizet kifolyni az országból. Az
öntözésfejlesztés sikerén múlik
egy másik nagy projekt, a nemzeti
fehérjeprogram sorsa is. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy a magyar
állattenyésztők a GMO-s importszójára szorulnak rá, miközben
minden adottságunk megvan

ÁLLOMÁN
ZS

Y

Elfogadta a Magosz alapszabályának módosítását az érdekképviselet legfőbb döntéshozó testülete, amely ezek után küldöttgyűlésből közgyűléssé alakulva
fogadta el az elnöki beszámolót
és a mérleget. A közgyűlés újraválasztotta az érdekképviselet Fiatal
Gazda Tagozatának elnökét, Kis
Miklós Zsoltot, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárát, a Gazdasszony
Tagozat elnöke Rácz Ibolya, a
Magosz alelnöke pedig Kispál
Ferenc választmányi elnök lett,
aki egyben a NAK Csongrád
megyei elnöke is.
Beszámolójában a Magosz
elnöke beszélt az elmúlt évek fontosabb agrárügyeiről, a 2005-ös
gazdatüntetéstől a földforgalmi
törvény és a „Földet a gazdáknak!” program kidolgozásán át az
áfacsökkentésekig, hangsúlyozva,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) megalakulása óta a
magyar agrárium átalakítását
célzó javaslatok kidolgozásában
és végrehajtásában szorosan
együttműködtek a köztestülettel.
A földforgalmi törvény ügyében
külön kitért a Brüsszel által indított kötelezettségszegési eljárásra, és megerősítette, hogy a kormány nem fog meghátrálni, és
megvédi a magyar föld védelmében tett intézkedéseit.
Jakab István jelentős eredménynek nevezte, hogy míg a 2007–
2013-as uniós költségvetési ciklusban csupán a vidékfejlesztési for-

Mikrobiológiai biostimulátor lombtrágya

CSÍRASZ

www.agrobio.hu
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Egyre keresettebbek a kamarai szolgáltatások

Válaszol a szakértő!

A jogszerű földhasználat igazolása
A gazdálkodók életében április
közeledtével igen nagy hangsúly
helyeződik földhasználatuk jogszerűségének rendezésére, majd
adott esetben igazolására. Mindez azért fontos, mert az a gazda,
aki területalapú támogatást kíván
igényelni a Magyar Államkincstártól (régebben Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal), annak
hitelt érdemlően igazolnia kell
azt, hogy valóban az a személy
műveli-e az adott földterületet,
aki a támogatást igényelte.
Főszabály szerint a jogszerű
földhasználatot a gazdálkodónak
nem kell külön igazolnia, de két
konkrét esetben fennáll a bizonyítási kötelezettsége. Egyrészt
„túligénylés” esetén, azaz, ha a
megjelölt földterületre (annak
egészére vagy egy részére) több
gazdálkodó egyszerre jelezte
támogatási igényét. Ekkor mindenképpen tisztázni szükséges
azt, hogy melyik kérelemnek van
jogalapja és megfelelő jogcíme.

Másrészt az Államkincstár kötelezve van arra, hogy minden
évben szúrópróbaszerűen kijelölt
gazdálkodóknál folytasson le

ellenőrzést. Az eljárásnál a földhasználat igazolása szintén nem
mellőzhető.

A jogszerű földhasználat igazolására két csoportot különítünk el.
Az egyik kör, amikor a támogatás
igénylője a megadott földterület-

tel összefüggésben a támogatás
igénylés benyújtási időszakának
utolsó napján is bejelentett föld-

használó. A hatályos Földforgalmi
törvény szerinti jogszerű földhasználat alatt a földhivataloknál vezetett földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett jogcímeket értjük. Ezek
a haszonbérlet, a felesbérlet, a
részesművelés, a szívességi földhasználat, az alhaszonbérlet és a
közös tulajdon használati megosztása. A másik csoport esetei a földhasználati nyilvántartásból nem
állapíthatóak meg. A jogszerűség
ilyenkor egyéb dokumentumokból és/vagy igazolásokból vezethető le. Ezért az Államkincstár a
bejegyzett földhasználaton túl
tágabb körben fogadja el a gazdálkodó személyeket jogszerű
földhasználónak a 2007. évi XVII.
törvény szerint. A korábbi évhez
képest jelentős változást hozott,
hogy a földhasználat igazolható az
önkormányzat jegyzője által
kiadott hatósági bizonyítvánnyal
is.
dr. Hrivnák Mihály Balázs
agrárigazgatási szakértő

Ha május, akkor Pápai Agrárexpó
Hagyományosan a Nyugat-Dunántúl legjelentősebb mezőgazdasági szakkiállítása és vására a
Pápai Agrárexpó, amire idén
május 19–21. között kerül sor a
Veszprém megyei városban.
Évről évre egyre többen látogatnak ki a rendezvényre – 2016ban már több mint 12 ezren, ami
rekord-látogatószámot jelentett.
Mindez azt mutatja, hogy a célközönség és a szakma egyaránt
és folyamatosan visszaigazolja a
rendezvény magas színvonalát.
Az esemény főszervezője idén is
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a szakkiállításnak a

Pápa Városi Sportcsarnok és a
környező terület ad otthont.
A Pápa Város Önkormányzatának támogatásával megvalósuló
agrárexpón helyet kapnak a szakmai újdonságok, a gazdálkodók
fórumokon vitathatják meg a
különféle szakmai kihívásokat.
Idén is megrendezzük – hasonlóan a tavalyi és tavalyelőtti évhez –
a Portfolio.hu agrárkonferenciáját,
amelyen a vállalatvezetők, gazdák,
a szakpolitika és a finanszírozói
oldal képviselői közösen foglalkozhatnak a hazai agrárium legfontosabb aktualitásaival. A szakmai
programokon kívül különböző
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bemutatók és családi programok
színesítik a rendezvényt. A kilátogatókat egyebek közt számos
helyi termelő, mezőgépshow,
állatbemutató, lovas programok,
gasztrofalu, szórakoztató és gyermekprogramok is várják.
A Pápai Agrárexpó az elmúlt
két évtizedben megtalálta a
helyét a hazai rendezvények
palettáján, annak üde regionális
színfoltja. Az esztendők során jól
kialakult és bejáratott programokat a szervezők mindig aktualitásokkal, érdekességekkel színesítik, folyamatosan erősítve az
esemény regionális szerepét. A

Pápai Agrárexpó ezúttal is kiváló
lehetőséget biztosít a régió
agrárgazdasági szereplőinek a
bemutatkozásra, a potenciális
üzletfelekkel találkozásra és a
tartalmas kikapcsolódásra. De a
rendezvénynek egyúttal fontos
célja az is, hogy a gazdálkodók
megismerkedhessenek az innovatív termékekkel és technológiákkal, eljussanak hozzájuk a legújabb szakmai információk.
Amennyiben kiállítóként
érdeklődik a rendezvény iránt,
további információt a papaiagrarexpo@nak.hu e-mail címen
kaphat. 
n NAK

Elégedettek a gazdálkodók a kamarai szolgáltatások színvonalával. A pályázati
tanácsadóknak köszönhetően egyre több
termelő érheti el az európai uniós támogatásokat, a tápanyag-gazdálkodási terv
segítségével pedig környezet- és költségkímélő módon gazdálkodhatnak a termelők.
Erősítené szolgáltatói szerepét
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a már hosszabb ideje
elérhető eszközök tárházát pedig
újabb szolgáltatásokkal bővítették az elmúlt időszakban. Ez utóbbi körbe tartozik a pályázati
tanácsadás is. A NAK Pályázati
Tanácsadói Hálózata révén közel
400 ezer tagjának segít a megfelelő európai uniós támogatások
kiválasztásában. A rendszerben
dolgozó szakemberek nemcsak a
tervezésben és a dokumentumok
összeállításában nyújthatnak
segítséget a gazdáknak, munkájukra a megvalósítás során is számíthatnak a kamarai tagok.
Grubits Márton őstermelő nemrég borászati felhíváshoz kért
segítséget az egyik tanácsadótól.
Lapunknak elmondta, korábban
Pécselyen, a történelmi borvidékhez tartozó területen vásárolt
egyhektáros szőlőültetvényen
szeretne egy kisebb borászatot
létrehozni. A szerkezetátalakítási
támogatásnak köszönhetően
korábban 0,3 hektárt már újratelepítettek, a fennmaradó terület
egy részén alakítanák ki a kézműves borászatot. A beruházáshoz
európai uniós támogatást is
igénybe vennének. A présház
mellett különböző eszközök és
berendezések beszerzésére szeretnének pályázni. – A kamarai
tanácsadó hálózaton keresztül
kerestem pályázatírót. Bár szerződést egyelőre nem kötöttünk, már
eddig is nagyon sokat segített a
dokumentumok összeállításában
– emelte ki. Az őstermelő elégedett a szolgáltatással. Úgy véli,
egy hozzáértő tanácsadóra szük-

ség van ahhoz, hogy a készülő
pályázatuk sikeres legyen.
A megfelelő szakmai tanácsadásra minden eddiginél
nagyobb az igény az agráriumban, a vidékfejlesztési program
felhívásai ugyanis sorra jelennek
meg. Máig összesen 55 felhívást
tett közzé a Miniszterelnökség,

regisztrált a hálózatba, közülük
45-en szerezték már meg a szükséges engedélyt, a további
tanácsadók képzése, engedélyezési folyamata jelenleg is zajlik.
Hasonlóan hasznos, ám már jó
ideje elérhető szolgáltatásként
kérhetik a kamarától a
tápanyag-gazdálkodási terv elkészítését a tagok. Simon Gábor családi gazdálkodó lapunknak
elmondta: hosszú évek óta a
kamara szakembereit bízza meg a
munkával. Mivel nitrátérzékeny
területen gazdálkodnak és részt
vesznek az agrár-környezetgazdálkodási programban is, ezért
előírás, hogy minden évben

szerint egyszerűen kezelhető,
egyértelmű ajánlásokat tartalmaz.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy
eredményesen tudjanak gazdálkodni és betartsák a szükséges
előírásokat is.
A NAK tájékoztatása szerint már
az egész országban elérhető a
szolgáltatás. A tapasztalatok szerint egyre nő azon gazdálkodók
száma, akik kötelezettség nélkül,
csupán szakmai alapon kérik a
tápanyag-gazdálkodási terveket.
Ezzel a helyes mezőgazdasági gyakorlatok betartása mellett környezet- és költségkímélő módon gazdálkodhatnak a termelők. A szolgáltatás keretében a szakemberek

így 1215 milliárd forintos keretből
igényelhetnek támogatást a gazdák. Mivel a korábbi tapasztalatok
azt mutatták, hogy a gazdálkodók
jelentős része nem maga készíti el
a pályázatát, a kamara létrehozta
a tanácsadói hálózatát, amelynek
keretében a pályázatírókat minősíti, hogy a tagok a legfelkészültebb tanácsadók közül választhassák ki a számukra megfelelőt.
Eddig 235 pályázati tanácsadó

készítsenek tápanyag-gazdálkodási tervet. Ötévente talajmintát
is vesznek, a kamarától kapott
terv pedig jó iránymutatást ad
ahhoz, hogy milyen tápanyagokkal lássák el a földet. A szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkozó
gazda 1,5 hektáron diót is ter
meszt, így az ültetvény tápanyag-
gazdálkodási tervét is a kamara
készíti el minden évben. Az át
adott anyag a családi gazdálkodó

a talajvizsgálati eredmények figyelembevételével besorolják a termőföldet a megfelelő termőhelyi
kategóriába, majd a kategóriában
előírt hatóanyag-mennyiségek
alapján elkészítik a szaktanácsokat
tartalmazó dokumentumokat. A
szakmai hátteret a Magyar Tudományos Akadémia Innováció
Nagydíjas trágyázási szaktanácsadási rendszere biztosítja.
n K. CS.
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Virágzó őszibarack?! – egy alágazat
kilátásai a külföldi szakértő szemével
A magyar őszibarack-termelés a
múltban lényegesen nagyobb
volumenű volt, a ’70-es évek közepe tekinthető a csúcsnak, amikor is
a termőterület elérte a 13 ezer hektárt és 120 ezer tonnát meghaladó
termést takarítottak be az őszibaracktermelők. Ettől az időszaktól
kezdve az alágazat teljesítménye
folyamatosan csökkent, mára a termőterület adataink szerint mintegy
3600 hektárra zsugorodott. A telepítési kedv igen alacsony a termelők körében, ami az erős importnyomás okozta alacsony árakkal és
az esetleges virágzáskori tavaszi
fagyok okozta nagy termelési kockázattal magyarázható. Emellett az
őszibarack munkaigényes kultúra,
a modern termesztéstechnológia
mellett hazánkban elérhető 40–60
tonnás hektáronkénti hozam eléréséhez nagy szakértelem és fegyelmezett munkaerő szükséges. Ezért
a kertészek, főleg a fiatalabb korosztály inkább az egyszerűbben
művelhető, jól gépesíthető kultúrák – mint például a szántóföldi
zöldségek – termesztését választja,
azt vélelmezve, hogy az előbb
említett nehézségeket legalább
részben elkerülhetik.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy olyan korszerű
ismeretek elsajátítását tegye lehetővé tagjai számára, amelyekkel a
termelés technológiai színvonalát
növelhetik, ezáltal hatékonyabban
és a kor követelményeinek megfelelő módon állíthatnak elő mezőgazdasági termékeket. Ezen ismeretek jó része gyakran külföldi, gyakorlatorientált kutatóintézetek
nagy tapasztalattal rendelkező
szakembereinek birtokában van.
A Dél-alföldi Őszibarack Ter
mesztők Szövetsége 2017. március
8-án rendezte meg hagyományos
„Barackvirág Nap és metszési
bemutató” című rendezvényét,

amelyre előadóként meghívták
dr. Ignasi Iglesias Castellarnau
gyümölcstermesztési szakértőt, a
spanyol IRTA kutatóintézet munkatársát. Dr. Iglesias nagy tapasztalattal rendelkező, nemzetközileg elismert szakember, aki ismereteivel nagyban hozzájárulhat a
hazai őszibarack-termesztés megújításához. Mivel a hazai őszibarack-termesztés helyzete a NAK

Spanyolország (1,338 millió
tonna); Olaszország (1,258 millió
tonna); Görögország (580 ezer
tonna); Franciaország (206 ezer
tonna). Spanyolország jelenlegi
pozícióját annak köszönheti, hogy
a ’80-as évek közepén felismerték,
hogy az addig uralkodó alma termesztéséhez igazából nem megfelelőek a klimatikus adottságok,
ezért termőterületét jelentősen

problémákat okozott, az európai
piacokra zúduló nagy mennyiségű
árut csak nyomott áron lehet értékesíteni. A szakember szerint a fő
szempontok, amiket a termelés
során szem előtt kell tartani: fenntartható nyereségesség, amelyhez
a legegyszerűbben kivitelezhető
termesztéstechnológiát és a jó
gépesíthetőséget kell társítani. A
magyar őszibarackról kérdezve dr.

által is kiemelten fontosnak tartott téma, a kamara fő támogatóként a szervezők mellé állt és
segítséget nyújtott a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
Dr. Iglesias előadását az IRTA
kutatóintézet rövid bemutatásával kezdte, ahol a kutatási programok teljes mértékben a gazdák
igényeihez igazodnak és gyakorlati problémákra keresik a választ.
Ezután az európai termelés jelenlegi állapotáról esett néhány szó.
Európa Kína után a világ második
vezető őszibarack-termelője, az
első négy helyen álló tagállam:

csökkentették, őszibarackra cserélték. Az ország ezáltal mára a
világ első számú exortőre, az éves
kivitel meghaladja az 1 millió tonnát. A termesztéstechnológia a
lehető legkorszerűbb, minden
lehetséges módszerrel igyekeznek a termelési költségeket alacsonyan tartani. Ennek érdekében
előnyben részesítik a jól gépesíthető művelési módokat, így jelentős megtakarítás érhető el hektáronként. Ez különösen fontos a
jelenlegi kiélezett helyzetben,
hiszen az orosz embargó miatt
elvesztett piac náluk is komoly

Iglesias elmondta, hogy szerinte
mindenképpen érdemes foglalkozni ezzel a gyümölcsfajjal,
hazánk több szempontból is előnyös tulajdonságokkal bír és minden további nélkül képesek lennénk ellátni a belpiaci szükségleteket.
A rendezvény lezárásaként metszési bemutatón vehettek részt az
érdeklődők, ahol főleg az Y-korona kialakításával és fenntartásával
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismerhették meg.
n Hunyadi István
kertészeti szakértő

Tango® Star

Pulsar® 40 SL

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

6 590 Ft/l*

11 900 Ft/l*

Fendona® 10 EC

Jumbo® Extra OD

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

ajánlott végfelhasználói ár: nettó

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

A metszési bemutatón jobb szélen dr. Iglesias (fotó: Fodor Z.)

Jó árakkal a sikeres szezonért!

9 999 Ft/l*

55 700 Ft/csomag*

*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az ajánlott bruttó végfelhasználói árak: Tango® Star: 41.847Ft/5l; Fendona® 10 EC: 62.865 Ft/5l;
Pulsar® 40 SL: 75.565 Ft/5l; Jumbo® Extra OD: 70.739 Ft/csomag.
A kereskedők által alkalmazott eladási árak az ajánlott végfelhasználói ártól eltérhetnek, a részletekért forduljon kereskedő partnereinkhez.
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Itt az idő a 2017. évi egységes
kérelem benyújtására
Mint minden évben, most is elérkezett az
egységes kérelmek benyújtásának időszaka, amely az egyik legfontosabb tennivalója minden érintett gazdálkodónak! Az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is áprilisban nyílik a benyújtó felület.
A tervek szerint április 7-én elindulhat az egységes kérelmek
beadása, amelynek beadási határideje 2017. május 15. A május 15-ig
benyújtott támogatási kérelmeket
szankciómentesen lehet módosítani május 31- ig. Ha május 16–június
9. közötti időszakban kerül beadásra a támogatási kérelem, úgy a
támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentve kerül majd
kifizetésre. Június 9-e után új kérelem benyújtására nincs lehetőség!
Ebben az évben 7 új jogcím került
az egységes kérelem alá, így összesen 41-re nőtt az ide tartozó jogcímek száma.

Segít
a falugazdász
Ha a kérelem benyújtásával kapcsolatban a falugazdász segítségét
veszik igénybe az ügyfelek, akkor

előtte célszerű időpontot egyezetni
az esetleges sorban állás elkerülése
végett. A gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt minden benyújtáshoz
szükséges dokumentumot előkészíteni és a benyújtáshoz elvinni az
igénylőnek. Idei évben, ha az igénylő
már rendelkezik kártyaalapú őstermelői igazolvánnyal, azt is vigye
magával a kérelem beadásához!
Amennyiben nincs érvényes
meghatalmazás a falugazdász
részére, úgy az igénylőnek vinnie
kell az annak elkészítéséhez szükséges elektronikus jelszavát. Ha nincs
ilyen jelszó vagy elveszett, újat kell
igényelni az erre rendszeresített
G1040 nyomtatványon. A jelszó
mellett minden olyan dokumentumra (állatorvosi igazolás, stb.),
amelyek szükségesek az adott
támogatási jogcímek igényléséhez.
Nagyon fontos, hogy ezek a dokumentumok a kérelem beadásakor

kötelezően csatolandóak, illetve
ezek segítségével tölthető ki pontosan az ügyfél kérelme. A kérelem
benyújtása előtt minden gazdálkodó személyes adatait ellenőrizni
kell. Ha a személyes adatokban változás történt (e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám),
ezeknek az adatoknak a pontosítása
szükséges. Különösen fontos a telefonos elérhetőség és e-mail cím
(amennyiben rendelkezik vele), a
későbbi kapcsolattartás miatt.
Az egységes kérelmet kizárólag
elektronikus úton, a Magyar Államkincstár beadó felületén lehet
benyújtani. A 2017. évi egységes
kérelem keretében közel 41 jogcímre lehet kérelmet benyújtani. Fontos megjegyezni azt, hogy több
jogcím igénylése esetében a vonatkozó előírások és kötelezettségek
változtak! A kérelem beadása előtt
célszerű ezekről tájékozódni, a jogszabályi ismereteket frissíteni!
Az egyes támogatási jogcímekről
és az egységes kérelem beadásáról
érdeklődjön a területileg illetékes
NAK megyei igazgatóságnál vagy
falugazdászánál!
n Ribóczi Edina

Az őstermelői
kártyával
csökkenthető az
adminisztráció!
Amennyiben ön őstermelő és a falugazdász közreműködésével egységes
kérelmet kíván benyújtani,
úgy kérjük, hozza magával
az őstermelői kártyáját,
mert azzal az egységes
kérelem benyújtása gyorsítható. Az
őstermelőikártya-l eolvasó
segítségével gyorsabbá
válik az ügyféladatok
betöltése, így jelentős
mértékben csökken az
adminisztrációra fordított
idő. Felhívjuk azonban a
figyelmet arra, hogy közös
őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő
őstermelők közül mindenki
kizárólag a saját nevében
járhat el az egységes kérelem benyújtása során.
Amennyiben ön valamely
családtagja nevében kíván
eljárni, akkor mindenképp
hozza magával a meghatalmazást. A képviselet
igazolására a NAK portálról
letölthető az MH1 nyilatkozat, amelyet a kitöltve és
aláírva hozzon magával.
A meghatalmazás formanyomtatványa megtalálható a Szolgáltatások menüpont alatt a Tagoknak
szóló részben, ahol a
regisztrációs dokumentumokra kattintva, a letölthető dokumentumok listája tartalmazza.
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Működik az új rendszer
A Magyar Államkincstár az év elejétől mintegy 43 milliárd forintot
fizetett ki a gazdáknak. A 2016. évi egységes kérelemhez kapcsolódóan az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) pedig 287
milliárd forintot tavaly év végéig. A Magyar Államkincstár 2017. január elsejétől vette át az MVH feladatait, azóta mintegy 43 milliárd
forintot fizetett ki a gazdáknak – mondta az MTI beszámolója szerint
Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke. Kondra Laura, a kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese elmondta: intézményi hármas – a Nemzetgazdasági
Minisztérium irányítása alatt működő kincstár, a Miniszterelnökség
és a Földművelésügyi Minisztérium – felel a volt MVH feladatainak
ellátásáért. A Vidékfejlesztési Program pályázatait tekintve a Miniszterelnökség, míg az összes többi támogatási forma vonatkozásában
a Földművelésügyi Minisztérium maradt a szakmai irányító szervezet. A volt MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok
főosztályaiként működnek tovább.
Kondra Laura kifejtette: az új rendszerben a gazdálkodóknak a
megyei kormányhivatalok illetékes főosztályához kell fordulniuk
problémáikkal, nem a kincstár megyei kirendeltségeihez. A munkamegosztás a kormányhivatalok szakfőosztályai és a kincstár között
változatlan.
nRaffai Ferenc

Közös agrárpolitika
mellett a V4-ek
A Visegrádi Négyek (V4)
agrárkamarái kibővített ülésének fókuszában a 2020 utáni
Közös Agrárpolitika (KAP) állt. A
szervezetek vezetői hangsúlyozták, hogy a KAP-nak valóban közös és az egyes tagországok gazdálkodói között
nem diszkrimináló politikává
kell válnia az új programozási
időszakban. A március 30–31.
között Pozsonyban megrendezett találkozón a jelenlévők
fontosnak nevezték, hogy
minél több gazdálkodó töltse
ki a KAP 2020 utáni előkészítésével kapcsolatban elérhető
uniós konzultációs kérdőívet
(ez a NAK honlapján keresztül is
elérhető). A V4 országok agrár-

kamarái elutasítják, hogy a
jövőben korlátlanul tovább
növekedhessen a nemzeti
hatáskörbe utalt mező- és
vidékfejlesztési támogatások
köre, illetve mértéke, hiszen a
renacionalizáció esetleges
tovább erősítése alapjaiban
kérdőjelezi meg az agrárpolitika „közös” jellegét. Szlovák
javaslatra a találkozón a KAP
jövőjével kapcsolatban deklarációt fogadtak el, amit a NAK a
ZUR-hoz hasonlóan, tekintettel
az azt tartalmazó hangsúlyos
stratégiai kérdésekre, a helyszínen nem írt alá, mivel az abban
foglalt állítások jelentősége felsőszintű kamarai döntést igényel. 
n NAK
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Őstermelők figyelmébe!
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról
szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet alapján az őstermelő köteles haladéktalanul bejelenteni az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott ideiglenes őstermelő igazolvány,
kártya alapú őstermelői igazolvány vagy az
értékesítési betétlap tényét a falugazdásznál.
Az igazolvány
pótlása

Gyorsítható
az ügyintézés

Az igazolvány pótlásáért továbbra
is 3000 forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, azonban a
díj már új számlaszámon fizetendő.
Az új, 11749008–21447343 (OTP Bank)
számlaszámot is tartalmazó sárga
csekket a NAK megyei ügyintéző
szervezete biztosítani tudja, de
ugyanezen számlaszámon a díjbefizetési kötelezettség teljesíthető
átutalással is. Átutalás esetén a közlemény rovatában az „őstermelői” szót
és az ügyfél állandó lakóhelye szerinti
megye megnevezését kell feltüntetni.
Az igazolvány pótlása okán, az új
igazolvány kérelmezésekor a díj befizetéséről szóló, hitelt érdemlő igazolást kell bemutatni, ami a kérelemhez
csatolandó. Az ügyintézés helye
továbbra is a bejelentett állandó
lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző
szervezete. Az ügyfélszolgálati irodák
és a falugazdászok elérhetőségei a
www.nak.hu honlap Szolgáltatások
menüpontja alatt megtalálhatóak.

Amennyiben ön őstermelő és a
falugazdász közreműködésével
egységes kérelmet kíván benyújtani, úgy kérjük, hozza magával az
őstermelői kártyáját, mert azzal
az egységes kérelem benyújtása
gyorsítható. Az őstermelőikártya-leolvasó segítségével gyorsabbá válik az ügyféladatok
betöltése, így jelentős mértékben
csökken az adminisztrációra fordított idő. Felhívjuk azonban a
figyelmet arra, hogy közös őstermelői kártya esetében a kártyán
szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját nevében
járhat el az egységes kérelem
benyújtása során. Amennyiben
ön valamely családtagja nevében
kíván eljárni, akkor mindenképp
hozza magával a meghatalmazást. A képviselet igazolására a
NAK portálról letölthető az MH1
nyilatkozat, amelyet kitöltve és
aláírva hozzon magával.

n NAK

Őstermelői igazolványokkal
kapcsolatos ügyintézésaz Egységes
Kérelmek benyújtásának időszaka alatt
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több ezer gazdálkodó Egységes
Kérelmének benyújtásában nyújthatnak segítséget a falugazdászok. A
2017. április eleje és május közepe közötti időszakban fokozott ügyfélforgalomra lehet számítani az Egységes Kérelmek benyújtásának okán,
ezért más, az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek kamaránál
történő intézése esetén is javasolt előzetesen időpontot egyeztetni az
illetékes falugazdásznál. A falugazdászok elérhetőségei a www.nak.hu
honlap Szolgáltatások menüpontja alatt megtalálhatóak.

Elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
az őstermelő szja-bevallását?
Idén is bevallást kell készítenie a mezőgazdasági őstermelőnek a 2016-os évi
bevételeiről. A sajtóban megjelentek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) készíti el a magánszemélyek bevallástervezetét. Ez sajnos nem érvényes
a mezőgazdasági őstermelőre, akinek a NAV közreműködése nélkül kell a
16SZJA nyomtatványt elkészíteni és benyújtani.
Annak, aki őstermelőként nyújtja be a bevallását, a 12-es lapot is ki kell töltenie. A 12-es lapon kell többek között arról is nyilatkozni, hogy az őstermelő az
átalányadózást választja-e a következő adóév tekintetében. Abban az esetben,
ha érvényes közös őstermelői igazolvány alapján vagy családi gazdaság tagjaként, esetleg családi gazdálkodóként az őstermelőkre vonatkozó szabályok
alapján adózik és a támogatásokkal csökkentett bevétele meghaladta az adómentes bevétel (600 000 Ft) összegét, és nem élt a nemleges nyilatkozattételi
jogával, akkor a 12-02 és 12-03 lapokon kell a kötelezettségeket levezetni.
A bevallás benyújtható elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetve
kinyomtatva papíralapon is, akár ügyfélszolgálaton, akár postai úton is. A
bevallás papíralapon történő benyújtása során fontos arra odafigyelni, hogy
az őstermelő azt aláírja, egyéb esetben a bevallás érvénytelen lesz, olyan,
mintha nem nyújtotta volna be. A bevallás benyújtásának a határideje főszabály szerint május 20-a, kivétel ez alól, ha ez az időpont munkaszüneti napra
esik, mert abban az esetben a következő munkanap a benyújtási határidő. Ez
az idei évben 2017. május 22.
A bevalláson szerepeltetni kell, hogy az esetlegesen visszajáró adó teljes
összegét vagy annak egy részét kéri-e, ha igen, milyen módon kiutalni az őstermelő. Amennyiben az őstermelőnek adófizetési kötelezettsége keletkezik,
akkor azt a bevallással egy időben, de legkésőbb a bevallás benyújtásának
határidejéig kell megfizetni.
Andrásevits Márk adózási szakértő
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Házhoz visszük
az agrárium híreit!

NAKlap
A Nemze t i Agr árgA zdA sági K AmAr A l ApjA

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja
átlagosan 260 000 postaládában hónapról–hónapra
A NAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosan
260 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos
lefedettségű, évente tíz alkalommal
publikált időszakos kiadvány, amely az agrárium
legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
A lapból az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, középés nagyvállalkozók is hasznos információkhoz juthatnak.

ORSZÁGOS
TERJESZTÉS

Hirdessen a NAKlapban, agrárkamarai tagoknak

20% extra engedményt
biztosítunk!
Hirdetési iN formáció:
Tremmer Tamás lapmenedzser • +36-20/5347-137 • naklap@plt.hu
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Munkaerőpiaci felmérés a NAK tagjai körében
1. ábra:

Az élelmiszer-gazdasági vállalkozások bő kétharmada szerint a cég
továbbfejlődésének
egyik legfőbb korlátja a
munkaerőhiány.

A pályakezdő munkavállalók szakmai kompetenciáira és készségeire adott
értékek átlagai (1=nem megfelelő, 4=kiváló)
A pályakezdő munkavállalók szakmai kompetenciáira és készségeire adott értékek átlagai
(1 = nem megfelelő, 4 = kiváló)

Korszerű informatikai ismeretek
Szakmai elméleti ismeretek
Korszerű műszaki ismeretek
Irodai, adminisztrációs képességek
Idegennyelv-tudás
Problémamegoldó képesség
Gazdasági ismeretek
Rendszerben való gondolkodás
Szakmai gyakorlati jártasság

2,7
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8

A hazai élelmiszer-gazdasági vállalkozások vezetőinek többségében
tudatosult a humántőke fejlesztésének
versenyképesség-növelő szerepe. Túlnyomó többségüknél a tudásbővítés a
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
termelés technológiájának moderniForrás: AMB-felmérés, 2016
Értékelés átlaga
zációjával párhuzamosan futó, tervezett folyamat – derült ki a Nemzeti
Forrás: AMB-felmérés,
2016
Agrárgazdasági Kamara és az Agrárműszaki ismeretek,
a növényvédelem
további tizede tervezi, hogy a közelkereslet (2. ábra). Jellemzően ezeken a
és a tápanyag-utánpótlás vonatkozászakmaterületeken az utánpótlás
gazdasági Kutató Intézet közös kutatájövőben gyakorlóhelyként bekapreményében fogadnak tanulókat, hallsából, amely a Földművelésügyi
sában merül fel valamilyen elméleti
csolódik a közép-, illetve felsőfokú
Minisztérium és a Nemzetgazdasági
szaktudásbeli hiányosgyakorlati képzésbe.
gatókat a gyakorlati képzésbe bekap2. ábra:vagy gyakorlati
A legkeresettebb
szakmák
a megkérdezett élelmiszergazdasági
vállalkozások
Minisztérium támogatásával készült. A
ság. Emellett az idegennyelv-tudás, a
csolódó élelmiszer-gazdasági vállalkodb
1. ábra:
A pályakezdőkörében,
munkavállalók
szakmai kompetenciáira és készségeire adott A duális képzésben már részt vevő
megkérdezett vállalkozások közel
élelmiszer-gazdasági vállalkozások
számítógépes és informatikai ismerezások. A szakképzett munkaerő melértékek átlagai (1=nem megfelelő, 4=kiváló)
háromnegyede (73,0 százalék) fektet
főként a hallgatói, illetve tanulószerzőtek, valamint a vállalatvezetéshez
lett jelentős a kereslet a képzettség
Betanított
munkás
212
hangsúlyt alkalmazottai képzésére, és
szükséges adminisztrációs és jogszanélküli betanított munkatársak iránt, a
déses képzés jogszabályi hátterével
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152
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Forrás: AMB-felmérés, 2016

n NAK

29

NAKlap | 2017. ÁPRILIS

Alapszabályt módosít a kamara
a pártoló tagság bevezetése érdekében
A Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fórumának tagjaitól érkezett
korábbi igényeknek megfelelően a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megkezdi a pártoló tagság bevezetését a határon
túli magyar gazdák körében is.
A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF)
2017. március 30-án tartotta soros
ülését Balatonfüreden, közel húsz
szervezet részvételével. A KEF
magyarországi alapítói – a
Magosz, a NAK, az Orosháza és
Térsége Gazdakör, a Földművelésügyi Minisztérium – mellett Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Romániából, Ukrajnából,
valamint Szlovákiából érkeztek
magyar gazdálkodó szövetségek

és egyesületek képviselői a találkozóra.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és egyben a KEF elnöke az egyeztetésen
bejelentette: a kamara a KEF tagszervezeteitől érkezett igényeknek
megfelelően megkezdi a pártolói
tagság bevezetését. A NAK májusi
küldöttgyűlésén módosítja alapszabályát, így a tervek szerint már
júniusban megkezdődhet a határon túli magyar gazdák jelentkezé-

Vezető munkatársat keresünk

se. Ennek köszönhetően a 21 tagszervezet tagjai a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pártoló tagjaivá
válhatnak. A pártoló tagok minden
információhoz hozzájutnak, valamint számukra is elérhetőek lesznek a rendes tagságot megillető
szolgáltatások. Győrffy Balázs szerint azért is érdemes élni majd a
lehetőséggel, mert a kamaránál
felhalmozott tudás és a szakmai
igazgatóságokon folyó munka
olyan bázist kínál, amellyel mindenképpen érdemes élni. Az is a
pártoló tagság mielőbbi bevezetése mellett szól, hogy a tagi viszony
egyfajta kapocs lesz minden
magyar gazda között, hiszen csak
jól szervezett, összetartó, egymás
tevékenységét segítő magyarság
képes a jelen kihívások között tal-

pon maradni – tette hozzá. A
kamara az alapszabály módosítása
után a tagság előnyeit bemutató
kampányt szervez a határon túli
gazdák körében.
A KEF alkalmával Korinek László,
a Magyarok Kenyere program
ötletgazdája elmondta: 2017-ben
immár hetedik alkalommal rendezik meg a karitatív búzagyűjtő
kezdeményezést. A köztestület
már a 2013-as megalakulásakor a
kezdeményezés mellé állt, segítette a közösségek és rászorulók
támogatását. A Magyarok Kenyere programban a NAK részvétele
2015-től vált igazán hangsúlyossá,
amikortól már a szervezésben is
közreműködött, 2016-ban pedig
már az esemény főszervezője volt.

Ne hagyja veszni
álmait!

Az európai agrobusiness meghatározó szereplői – Danish Agro, www.danishagro.dk és
Agravis Raiffeisen AG., www.agravis.de – tulajdonában lévő agrárlogisztikai szolgáltató cég

ügyvezetőt keres.
A cég szék- és tevékenységi helye: Baja.

A jelenlegi tevékenység: a saját tulajdonú Duna-parti terménytároló és belvízi
berakó kikötő üzemeltetése. A belvízi berakó kikötőt modern, nagy teljesítményű
technológia és bővíthetó kapacitás jellemzi.
A tulajdonosok által meghatározott perspektivikus fejlesztés iránya:

a mezőgazdasági inputanyag- és terménykereskedelem kiépítése,

az ehhez szükséges üzemi, infrastrukturális és személyi keretek felállítása a külföldi
szakmai befektetők által nyújtandó pénzügyi és know-how támogatással.
A pályázóval szemben támasztott követelmények :
• felsőfokú szakirányú képzettség (kereskedelmi, gazdasági, agrár),
• releváns szakmai gyakorlat,
• cégvezetési, -irányítási tapasztalat, de legalábbis készség,
• kiterjedt piaci kapcsolatrendszer,
• dinamikus, integratív egyéniség,
• tárgyalóképes angol, másodsorban német nyelvtudás.
Magyar és idegen nyelvű szakmai önéletrajzát és motivációs levelét – a fizetési
igény és referenciák megjelölésével – várjuk az agroterminal@t-online.hu címre.

Cultivating Value

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

Magyarország tisztul, az unió késlekedik
Nem voltak alaptalanok az uniós méztermelők aggodalmai, az Európai Bizottság vizsgálata ugyanis kiderítette, hogy a közösségben
kapható mézek ötöde egyszerű hamisítvány.
A testület az eredményeket látva központi
mézadatbank létrehozását kezdeményezte,
ezzel is segítve a silány utánzatok elleni küzdelmet folytató hatóságok munkáját.
Megerősítette a termelők gyanúját az Európai Bizottság kiemelt mézvizsgálata, a legmodernebb eljárásoknak köszönhetően kiderült, hogy
a közös uniós piacon kapható mézek
ötöde hamisítvány. Az EU Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatósága azt követően indított eljárást, hogy a termelők – köztük
magyar méhészekkel – 2015 végén
Brüsszelben és Budapesten is arra
hívták fel a figyelmet, hogy a polcokra nem természetes eredetű, ázsiai
mézek kerülnek. Az ellenőrzésben
minden uniós tagállam részt vett, sőt
Norvégia és Svájc is csatlakozott a
kezdeményezéshez. Az uniós hatóság összesen 2264 mézmintát vizsgált meg, a termékek 45 százaléka
kiskereskedelmi forgalomból származott. A kiemelt ellenőrzés két
részből állt. Az első körben hagyományos módszerekkel vizsgálták
meg a mézeket a tagállamok élelmiszerlánc-biztonsági hatóságai, összehasonlítva a pollenek összetételét, az
érzékszervi tulajdonságokat és a
cukorösszetételt. Az előzetes kiértékelés alapján a 2264 minta 15 százaléka bizonyult hamisnak.
Mivel a kifogásolható termékek
gyakran úgy érkeznek az unió területére, hogy a hamisított árut természetes mézzel keverik össze, a hatóságok a hagyományos módszerekkel
nem tudják kimutatni a csalást. Ezért
azokat a mintákat, amelyek cukor
összetétele átment az első körös szűrőn, újabb ellenőrzésnek vetették
alá. A tagállami hatóságok a mintákat továbbították az Európai Bizottság közös kutatóközpontjába (JRC).
A központi mézlaboratóriumban ezt
követően megközelítőleg 900 min-

tát ellenőriztek a legmodernebb eszközökkel, így összesen 127 termék
esetében merült fel a hamisítás gyanúja. A tagállamokból beküldött
2264 mintára vetítve ez 5,6 százalékot jelent.
A magyar hatóság összesen 74
mézminta összetételét vizsgálta,
ebből a hagyományos módszerek

um miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkára korábban a Magyar
Idők című napilapnak elmondta, a
hazai méztermelők érdekében az
agrárkormányzat a nemzetközi
fórumokon is lépéseket tett, az
uniós vizsgálat is a magyar fellépés
eredményének köszönhető. A
miniszterhelyettes emlékeztetett
arra, hogy Magyarországon egyébként – a 2015-ös tiltakozó akciók
hatására – mára szinte eltűntek a
kínai mézek a polcokról, a helyüket
pedig kiváló minőségű magyar áru
vehette át. – Hazánkban tényleges
sikert értünk el ezen a területen, az
exportpiacokon viszont továbbra is
gondot okoz az ázsiai méz jelenléte.
Az uniós polgárok többsége nincs

váljanak a hamis termékek. A kezdeményezést a magyar méhészek is
támogatják. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
elnöke szerint a nyilvántartással
pontosan kiszűrhetővé válhatnak a
hamis termékek és megakadályozhatóvá válik a forgalomba hozataluk. A hazai méhészek ugyanakkor
ezzel együtt is nehéz évre készülhetnek. Amellett, hogy az árak még
mindig nagyon alacsonyan vannak,
a méhcsaládok száma is drasztikusan csökkent. Az állomány csaknem
30–40 százaléka pusztult el az
elmúlt hónapokban. Mindez elsősorban a rendkívül hideg télnek és
az ázsiai méhatka, más néven varróatka pusztító hatásának tudható be.

MOBIL

AZ AGRÁRKAPCSOLAT

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

ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK KIZÁRÓLAG KAMARAI TAGOKNAK!

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

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

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

Magára ismert?
Váltson inkább BirtOKOS Start tarifára!

Ismerős helyzet?
Váltson inkább BirtOKOS Plusz tarifára!

Költsön kevesebbet!
Váltson inkább BirtOKOS Prémium tarifára!

BIRTOKOS START

BIRTOKOS PLUSZ

Alacsony havidíj

Szuper olcsó percdíj

Olcsó percdíj

Szuper sok adat

Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK hálón belül

Korlátlan lebeszélhetőség a
NAK hálón belül

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

2 490
2 490
15
24
-

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

BIRTOKOS PRÉMIUM

3 990
3 990
9
24
500 MB

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

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

AJÁNLATKÉRÉS
Az ajánlatkérés folyamata:
1
segítségével 14 terméket szűrtek ki,
a bizottság laboratóriumába pedig
49 mintát továbbítottak. A különleges eljárásoknak köszönhetően
tizenegy mézmintáról nem tudták
bebizonyítani, hogy természetes.
Egy román eredetű repceméz esetében például hamisítást igazoló idegen cukor jelenlétét mutatta ki a JRC.
A témával kapcsolatban Nagy István, a Földművelésügyi Minisztéri-

tisztában azzal, hogy mézkeverék
címén valójában hamis terméket
vásárol – hívta fel a figyelmet.
Az eredményeket látva az Európai Bizottság egy központi
mézadatbank létrehozását tervezi.
A brüsszeli testület szerint a különböző mézfajták, a cukorszirupok és
a méhek etetőanyagainak összegyűjtése segíthet abban, hogy a
jövőben könnyebben kiszűrhetővé

Bár a méhészek igyekeznek visszaállítani a családszámot, ami május
végére, június elejére sikerülhet is,
már biztos, hogy az idén kevesebb
méz kerülhet a kaptárakba. A legnagyobb hiány a korai virágzású fajtáknál jelentkezhet, repce- és akácmézből még jó termés esetén sem
lehet közepesnél jobb évük a termelőknek.
n Köpöncei Csilla

2

Vezetéknév*

Keresztnév*

Az Ön e-mail címe*

Az Ön kamarai azonosítója*

Az Ön telefonszáma*

Mikor jár le jelenlegi hűségideje?
év/hónap/nap

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

Számhordozással kívánom a szolgáltatást igénybe venni.

Honnan hallott Rólunk?

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

falugazdász, neve
nyomtatott média

kiállításon, rendezvényen

egyéb ismerős

egyéb (elektronikus hírlevél,
honlap, hirdetés)

* Az ajánlatkéréssel az ajánlatkérő, hozzájárul, hogy a NAK Telekommunikációs Kft. és
a Netfone Kft. a telekommunikációs szolgáltatás igénybevételére való jogosultságának
ellenőrzése, valamint az ügyfél kockázati besorolása érdekében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara tagi adatbázisában azonosítsa, továbbá a tagsági státuszára és
az esetleges tagdíjtartozására vonatkozó adatokat az adatbázisból megismerje.
*kötelezően kitöltendő mezők
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A Wirtuoz® sokat hoz
Olyan megoldás a gabonatermesztők számára, mellyel a maximumot hozhatják ki
gazdaságukból. Használata terméstöbbletet, többletárbevételt eredményez
őszi búzában. Kiváló fuzárium elleni hatékonyságával nagymértékben javítja
a búza minőségét.

DuPont™
Wirtuoz®

www.wirtuoz.dupont.co.hu

gombaölő szer

A DuPont készítmények felhasználása elott olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévo címke felhasználási utasításait!
A más módon nem jelölt, ® vagy ™ jellel ellátott márkanevek a DuPont és leányvállalatainak márkanevei. © 2016 DuPont.

Kétkezeléses DuPont technológiák hatása őszi búza mennyiségi és minőségi paramétereire
Jánoshalma, 2015

Kontroll

Acanto® Plus 0,8 l/ha
+ Wirtuoz® 1 l/ha

Wirtuoz® Trio
(0,75 l/ha + 0,15 l/ha)
+ 1 l/ha

Wirtuoz® 0,8 l/ha
+ Wirtuoz® 1 l/ha

6,1
11,3
13,9
34,2
53,0
253,0

7,8
10,8
13,9
35,0
55,9
292,5

8,0
10,6
14,3
36,6
58,7
316,0

7,9
10,5
14,5
37,3
60,2
321,7

Termés t/ha
Nedvesség %
Fehérje
Sikér
Zeleny
W érték
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