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A digitalizáció mindent visz,
csak érdeklődjenek a gazdák!
A digitalizáció mindent visz. Valóban mindent
megváltoztat: ahogy írjuk egymásnak az SMS-eket,
ahogy kommunikálunk, ahogy döntést hozunk.
Különösen igaz ez az agráriumra, a szántóföldtől a
tányérig, a környezetvédelemtől a klímavédelemig.
A digitalizáció az információ keletkezésén, feldolgozásán, áramlásán át a precíziós gazdálkodásig,
drónok, robotok bevetéséig mindenben segíthet. És
segítenie kell bennünket abban, hogy elérjük két
alapvető célunkat: környezetkímélő módon egészséges élelmiszerekkel lássuk el Földünk egyre növekvő számú lakosságát, miközben
a gazdálkodásnak biztos megélhetést, nyereséget kell eredményeznie nekünk a
fenntartható termelés jegyében.
Félelmetes kihívások ezek, hiszen napjainkban sem vagyunk képesek teljesíteni
egyik elvárást sem. Egyrészt több mint 800 millió ember éhezik rendszeresen,
közülük számosan végzetesen. A klímaváltozás, a termőterület csökkenése, a
fogyatkozó erőforrások és a terméseredmények stagnálása áll szemben a dinamikusan szaporodó népesedéssel.
Másrészt azt is tudjuk, hogy hazánk gazdálkodóinak jelentős része csak a
mezőgazdasági támogatások révén képes nyereséges termelést folytatni.
Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk fent nevezett céljainkat, a digitalizáció elengedhetetlen, de nem elégséges eszköz. Nem csodaszer. Az informatikus kollégák
ugyan remekül népszerűsítik, kommunikálják a digitalizáció fontosságát, hiszen
a csapból is ez folyik, és csak remélni lehet, hogy a többi, fejlődéshez nélkülözhetetlen tényező, mint hidrotechnológia, biotechnológia stb. egyszer hasonló
módon lesz propagálva a médiában a gazdák között.
A digitalizáció széles körű, gazdáink által rutinszerű használatához azonban
még sok akadályt kell legyőznünk. Mindenekelőtt fel kell kelteni a gazdák tömegeinek érdeklődését! A 100–200 hektár területnél kevesebbel rendelkező társaink
(ők az érintett termelők 80 százaléka) csak ritkán mutatnak érdeklődést a precíziós gazdálkodás iránt.
Aztán sokunk (átfedéssel a gazdálkodók szintén 60–70 százaléka) korunknál
fogva idegenkedünk a változások ütemétől. Adatvédelmi aggályait pedig mindenki megfogalmazta. Talán nem is elsősorban a hatóságok, mint inkább a versenytársak, felvásárlók teljes tájékozottsága hozhatja hátrányba gazdatársainkat. Mert „akinél az adatok, az határozza meg az árakat”.
Kényesen ügyelni kell az egyensúlyra, hogy akik a digitális eszközöket alkotják
és rendelkezésünkre bocsátják, ne egyedüli haszonélvezői legyenek az értéknövekedésnek. Kényelmetlen érzést teremt, ha többet tudnak rólunk, mint mi
magunkról.
A precíziós gazdálkodás, robotizáció területén fel kell oldani azt a sztereotípiát,
hogy az csak a „nagyok” kiváltsága, mert az tovább nyitja az ollót a gyengébben
és jól gazdálkodók között.
Mi gazdák egyszerűen számolunk. Ugyan figyelembe vesszük a társadalmi
elvárásokat, a környezetvédelem, a fenntarthatóság kérdéseit is, de alapvetően
úgy döntünk: mennyibe kerül a beruházás és hogyan térül meg?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre minden gazdának pozitív válasza születhessen,
még rengeteg tennivalója van az agrárium vezető szereplőinek, ami a digitális
stratégia előkészítésével sikeresen elkezdődött.
Pusztavámi Márton
Vas megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Meghirdették a Magyar falu programot
Legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu program intézkedéseire
a vidék népességmegtartó erejének növelése
érdekében.
Három nagy célterületen, a közszolgáltatások fejlesztésére 75 milliárd, a vidéken maradást segítő „falusi
csok” programra 25 milliárd, a mellék
úthálózat fejlesztésére pedig további
50 milliárd forintot fordít a kormány. A
cél az, hogy a vidéken, kistelepüléseken élő emberek életminősége a
lehető legmagasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen
javuljon. Ma Magyarország 3155 települése közül 2887 ötezer fő alatti,
tehát a települések 90 százaléka
ötezer lakosúnál kisebb falu vagy kisváros, és ezekben él a magyar lakosság csaknem egyharmada.
A Magyar falu programot hosszú
távú programnak szánják, a tervek
szerint 2020-tól a falvak gazdaság

Kiadvány
a földtörvény
változásairól
A kamara elkészítette a Változások a földforgalmi szabályozásban
című kiadványát, amely a legfontosabb jogszabályi változásokat
ismerteti. A dokumentum többek
között részletesen kitér az adásvétel hatósági kontrolljának szereplőinek és szakaszainak ismertetésére,
az elővásárlási és előhaszonbérleti
jog módosult rendelkezéseire,
valamint a feles bérleti és részesművelési szerződésekre vonatkozó
új szabályokra is. A kiadvány elérhető a falugazdászoknál, valamint
a kamara portálján a Kézikönyvek,
tájékoztatók menüpont alatt. A
módosítások 2019. január 11-én
léptek hatályba. Ezek célja a helyben lakó gazdák szerepének megerősítése, az agrárium versenyképességének növelése és a visszaélések visszaszorítása. 
n NAK

élénkítésével a közösségi közlekedés, a kiskereskedelmi ellátottság fejlesztését is tervezik. A pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg
ebben az évben, a pályáztatási folyamatot a Magyar Államkincstár
bonyolítja le, a pályázatok előfinanszírozottak lesznek.
A program közszolgáltatási forrásait 2019-ben több körben pályázati
támogatás formájában írják ki, az
önkormányzatokkal szemben nincs
önerőelvárás, az előfinanszírozásnál
pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerőképességű települések.
A falusi közszolgáltatások minőségének javítására 75 milliárd forint áll
rendelkezésre. 18 célterületet jelöltek ki, a kedvezményezettek a helyi

Elindult a jégkármérséklő
rendszer felkészítése
A korábbi évek tapasztalataira reagálva a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már április
közepén elindítja az üzemeltetésében lévő
jégkármérséklő rendszert. A JÉGER Üzemel
tetési Iroda munkatársaira a zökkenőmentes
indulás érdekében számos feladat hárul.

önkormányzatok és – két esetben –
az egyházak lesznek.
Az önkormányzatok bölcsődék
és óvodák létesítésre, felújítására,
bővítésére, valamint orvoslakások
építésére, orvosi rendelők felújítására vagy építésére, orvosi eszközök beszerzésére akár 100 millió
forintos nagyságrendben is pályázhatnak. A falu- és tanyagondnoki
szolgálatok gépjárműpályázataira
5 milliárd forint áll rendelkezésre,

valamint 3 milliárd forint a falu- és
tanyagondnokok bérezésére.
A falusi útalap keretében idén
50 milliárd forintból két szakaszban fognak megújulni alacsonyrendű utak, több mint 160 szakaszt újítanak fel 430 kilométer
hosszan. Erre a célra a kormány
szándékai szerint egy év múlva,
2020-ban 70–80 milliárd forint állhat rendelkezésre.
n NAK

Indul az iskolakert-fejlesztés
Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert-kezdeményezéseik összehangolásaként országos iskolakert-fejlesztési programot indítottak januárban, amelynek keretében új
iskolakerteket hoznak létre, illetve a
meglévőket fejlesztik az ország
egész területén. A program legfontosabb célja a szemléletformálás,
mivel a jövő környezeti kihívásaival
csak felkészülten, környezettudatos
hozzáállással lehet szembenézni.
A négy szervezet egyetért
abban, hogy a jövő nemzedékeinek környezettudatosságát fejleszteni kell, hiszen nélküle nem létezhet élhető jövő, és részt vesznek a
fiatalok környezeti nevelésében,
amelynek egyik legkézenfekvőbb
gyakorlóterepe az iskolakert.
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Az elindult együttműködésük
alapja az iskolakertek iránti elkötelezettségük, amely tükröződik eddigi
kezdeményezéseikben is: az Agrárminisztérium 2018-ban elfogadott
Városi Agrárpolitika szakpolitikai
programja, az Iskolakertekért Alapítvány szakmai-módszertani fejlesztései és az Iskolakert-hálózat felépítése, a Váci Egyházmegyei Karitász
az egyházmegye területén indított
iskolakert-népszerűsítő és szakmai
támogató munkája, valamint a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
együtt Nógrád megyében indított
„Földforgatók” nevű agrár-pályaorientációs pilot program.
A program első része a 2019
januárjában elindult Iskolakerti Alapozó Alprogram, amelyet az Agrárminisztérium támogat. A program
szakmai tartalmának kidolgozója
és lebonyolítója az Iskolakertekért

Alapítvány. Az Alapozó Alprogram
külön kategóriában támogatja a
2018 őszén útjára indított „Földforgatók” pilot programba bevont
iskolákat is.
A továbbfejlődés érdekében az
Országos Iskolakert-fejlesztési Program második részeként iskolakerti
tematikus modulok közös kidolgozása kezdődött el. Ezek célja, hogy
az iskolakerti tevékenységekben
rejlő változatos oktató-nevelő lehetőségek között minél több intézmény megtalálja a saját pedagógiai céljainak és helyzetének megfelelőket.
Az iskolakert nyitottságra, türelemre, felelősségvállalásra, öngondoskodásra nevel, felkelti az igényt
az egészséges táplálék iránt, nyitja
az érdeklődést a mezőgazdasági és
környezeti témájú pályaválasztás
irányába. 
n NAK

Folyamatosan zajlik a rendelkezésre álló üres generátorpontokhoz
kezelők toborzása. Új munkatársakat a négy régió manuális üzemeltetésű generátorpontjaira keresi a
szervezeti egység. Amennyiben
ambíciót és kedvet érez magában,
hogy generátorkezelőnek jelentkezzen, abban az esetben érdeklődjön
a jegkarmersekles@nak.hu e-mail
címen.
A 2018. évi tapasztalatok alapján,
valamint a korábbi indulásnak megfelelően, a talajgenerátorok kihordását idén előbb kell megkezdeni.
Ahhoz, hogy április 15-én elindul-

hasson a riasztási időszak, már február 18-án az automata és a manuális generátorok kitelepítését el kell
indítani.
Az üzemeltetési iroda idénre feladataként tűzte ki az informatikai
rendszer fejlesztését, ami az előző
évhez képest nagy előrelépés lesz
mind az üzemeltetők, mind a generátorkezelők számára. A lépéssel a
korábbiaknál is pontosabb riasztás
érhető el, valamint megtörténnek a
kezelők által kért fejlesztések a telefonos applikációra.
A jégkármérséklő rendszer 2018.
május 1-jén összesen 986 talajgene-

rátorral kezdte meg a védekezést,
amelyek közül 222 automatikus
működtetésű. A rendszer már az
első évében bebizonyította létjogosultságát, miután tavaly az elmúlt
30 év legzivatarosabb tavasz végének és nyarának voltunk elszenvedői. A villámlások száma májustól
szeptemberig a megelőző extrém
évhez képest is további 4 százalék-

kal nőtt, és átlépte a 2,9 milliót. Ez
majdnem kétszerese volt a korábbi
4 év átlagának. Egy átlagos májusi
hónapban 5–7 napon mutatkozik
zivatartevékenység, ez a szám
tavaly 27 volt. Júniusban és júliusban is hasonlóan szélsőséges időjárás volt jellemző 26–26 zivataros
nappal.
n NAK

Március 20-ig biztosítható az őstermelői
jogviszony folyamatos fenntartása
Az őstermelők 2019. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében,
hogy jogviszonyuk folyamatos legyen és az
őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák.
Azok az őstermelők, akik hatályos
igazolványuk (ideiglenes vagy kártyaalapú) mellett még nem rendelkeznek a 2019. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását –
a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2019. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2019. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

Kérjük, hogy akinek nem a jogvesztő, 2019. március 20-án lejáró
határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig
őstermelőként történő értékesítést
sem tervez, ami miatt érvényes
igazolvánnyal kellene rendelkeznie, lehetőség szerint a határidő
lejártát követően intézze őstermelői igazolványával kapcsolatos
ügyeit.

Tekintve, hogy március 20. közeli
dátum, és jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező,
őstermelőként nyilvántartott ügyfelek száma, ezért kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb – lehetőség
szerint már februárban – keressék
meg a bejelentett állandó lakóhe-

lyük vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. Az érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumoknak és az érvényesítendő őstermelő igazolványnak is rendelkezésre kell állnia, valamint
közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell
jelenniük az ügyintézés során. A
betétlap kiállítása továbbra is díjmentes. Az ügyfélszolgálati irodák
és falugazdászok elérhetőségei
megtalálhatók a NAK honlapján.
A falugazdászok februárban megkísérlik az időpont-egyeztetést az
ügyfelekkel, kerülje el a sorban állást,
jöjjön be mihamarabb betétlapjáért!
n NAK
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Összefogással javulhat
a hagymaágazat helyzete
A hazai hagymaágazat versenyképességének növelését célozza a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara hagyma munkacsoportja. Bár a 2018-as év a termelők
szempontjából eredményes volt, a termelőket összefogó csoport a tárolókapacitások
növelését és a szorosabb együttműködést
javasolja.
mőterülete az elmúlt években fokozatosan csökkent, a területalapú
támogatások adatai szerint 2018.
évben mintegy 1470 hektáron termesztettek vöröshagymát. Ezzel
szemben a fokhagyma területe
1169 hektárra emelkedett. A fő
vöröshagyma termőterületek:
Békés, Csongrád, Bács-Kiskun,

elhangzott, tavaly a betárolt
magyar hagyma júniusra elfogyott,
az áttelelő hagyma augusztus
közepi megjelenését már várta a
piac, az áru gyorsan és jó árban el
is kelt. Gyakorlatilag már a korai
tavaszi fajták megjelenésekor nagy
volt a kereslet, ami azóta is folyamatos.
A vöröshagyma termelői átlagára
az elmúlt években erősen ingadozott. 2012-ben alacsony volt, ami
nyomán 2013-ban csökkent a vetésterület, 2013–2014–2015–2016-ban
a termelők szempontjából nagyjából elfogadható volt az ár, ami 2017ben visszaesett. A termelők beszámolói szerint 2018 alacsony árakkal
indult, majd az európai 30 százalé-
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Granstar® SuperStar Rapid + Riza Pack
Hatékony és gazdaságos kalászostechnológia
egy csomagban.
Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-Moson-Sopron megye. A fokhagyma
termőterületek 85 százaléka Csongrád megyében található. A termesztési hagyományok és a termelési
adottságok együttesen határozzák
meg a termőterületek elhelyezkedését.

betegségekről, az ellenük való
védekezésről, a termesztés különböző fázisait pedig gyakorló termelők ismertették. Emellett téma
volt még a precíziós gazdálkodás,
illetve egy lengyelországi szakmai
tanulmányút tapasztalatai, valamint a 2018-as év összegzése. Mint

kos terméskiesés miatt jelentősen
emelkedett, és a magas ár jellemző
volt később is. 2018-ban így összességében az elmúlt kilenc év legmagasabb termelői átlagára alakult ki,
amit a hazai hozamkiesések miatt
sajnos a termelők nem tudtak
kihasználni.

További információ: www.fmcagro.hu
Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

253788

A hagyma munkacsoport évnyitó
ülést tartott – Martfűn –, amelyen
szép számban jelentek meg a termelők, akik az általános helyzetfelmérésen túl az ágazat versenyképesebbé tételével kapcsolatos gondolataikat is megfogalmazták. A 2017
tavaszán – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara égisze alatt – létrejött
munkacsoport hiánypótló szerepet
tölt be a magyar hagyma népszerűsítésében, a termelés hatékonyabbá
tételében.
Alapvető cél, hogy amely időszakokban van magyar áru a piacon,
akkor azt forgalmazzák a kereskedők. A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez a
tárolhatóság fokozása és a tárolókapacitás növelése is szükséges, hogy
a vöröshagyma minősége a betakarítástól 5–6 hónapon keresztül a
piaci igényeknek megfelelő legyen.
Alkalmazkodni kell ahhoz, hogy a
vörös- és a fokhagyma is frisspiaci
termékké vált, hiszen itt azok az
európai termelők vannak verseny
előnyben, akik jobb minőséget és
nagyobb hozamot állítanak elő és
rendelkeznek tárolókapacitással.
A hatékonyságnövelést összehangolt tevékenység, közös tárolás,
kiszerelés, értékesítés segítheti.
Magyarországon az éves vöröshagyma-fogyasztás 10–12 kg/fő,
fokhagymából megközelítőleg 1
kg/fő. Vöröshagymából átlagosan
65–70 ezer tonna a hazai termésmennyiség, fokhagymából 6-8 ezer
tonna. A vöröshagymatípusok ter-

A termelői versenyképesség
növelése érdekében a hagyma
munkacsoport rendszeresen szervez fajtabemutatókat és szakmai
konzultációkat. A munkacsoport
tervei között szerepel olyan, a
vörös- és a fokhagymára egyaránt
vonatkozó szakmai és marketingprogram kidolgozása, amely a
hozamnövelésre, a nemesítésre, a
tárolókapacitás növelésére és a prémiumminőségű termék fogyasztókhoz való eljuttatására fókuszál.
Az évnyitó rendezvényen az
uniós Közös Agrárpolitika várható
alakulásáról, a következő hétéves
ciklus támogatási irányairól is hallhattak előadást a résztvevők. Szó
volt továbbá a hagymákat károsító
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Az agrárium egyik fő problémája
a zökkenős generációváltás, a gazdálkodók nem igazán ideális korös�szetételi aránya. Ezt a KSH legutóbbi, 2016-ban végzett mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírásának
eredményei is igazolták. 2016-ban a
gazdálkodóknak 31 százaléka volt
65 év feletti, míg a 35 év alattiak aránya 5,3 százalék. Míg Közép- és
Kelet-Magyarországon leginkább a
35 év alattiak száma csökkent,
addig a Dunántúlon a
45–54 éves korosztályé.
A gazdálkodók korös�szetételében nem voltak jelentős regionális
különbségek.
Még 2012-ben volt
egy másik, szintén fiatal
gazdákat megcélzó
kutatás, ami a már
akkor is akut probléma
gyökereit igyekezett
feltárni: arra vártak
választ a megkérdezettektől, hogy vajon mi
nehezíti a mezőgazdasággal való foglalkozást. A legfőbb gondok
közé a következőket
sorolták: a földhöz és a
hitelhez jutás nehézsége, a bonyolult bürokrácia, a jogszabályok gyakori változása, a támogatások elnyerésének
valószínűsége, az időjárási szélsőségek, a terményár-ingadozás, a szakképzési rendszer hiányosságai.
Egy harmadik felmérés pedig azt
mutatta, hogy a fiatal generációhoz

tartozók közül többen nem igazán
vállalkozó szelleműek, a rizikós gazdálkodás helyett inkább választják a
kényelmes irodai tevékenységet.
Mindez együtt indokolta is a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) együttműködését, ami a 2017-es kamarai
választás után formalizálódott az
fiatal gazda és innovációs országos
osztály létrejöttével.

szervezet közös, január 15-ei sajtótájékoztatóján. – A problémákat a
kormányzat, illetve a kamara is felismerte, így több intézkedés és javaslat is született a helyzet megváltoztatására.
Győrffy Balázs ezek közé sorolta
a fiatal gazdálkodók induló támogatását, a többlettámogatásokat a
VP-s beruházási jogcímeknél, a
területalapú kiegészítő támogatást, a „Földet a gazdáknak” programot, aminek keretében a földtulajdont szerzett 30 ezer magyar
földműves 40 százaléka 40 év alatti fiatal gazda volt, valamint az
időjárási szélsőségek egy részét
csökkentő, a NAK által megvalósított jégkármérséklő rendszert is.
Hozzátette, talán ezeknek is
köszönhető, hogy a korábbi

– A két szervezet legfontosabb
együttműködése a nemzedékváltást támogató programcsomag
kapcsán jelenik meg, hiszen a téma
hangsúlyos szerepet kap mindkét
szervezet esetében – mondta
Győrffy Balázs, a NAK elnöke a két

szkepticizmus némi optimizmusba fordult, mert egy nemrég
készített felmérés alapján a fiatal
gazdák 93 százaléka tervezi a gazdasága bővítését.
A NAK elnöke további, a gazdálkodóvá válást elősegítő tervek közé

sorolta a kamara fejlesztési programcsomagjában is megfogalmazott, a mezőgazdasági földekre,
üzemekre vonatkozó speciális öröklési jog kialakítását, illetve a családi
mezőgazdasági vállalkozási forma
bevezetését.
Mint Weisz Miklós, az AGRYA
elnöke hozzátette, a közös együttműködés egy másik iránya a 2018
őszén elindított Fiatal Gazda Klub-
sorozat, amelynek 15 eseményén
közel 500 fő – 40 év alatti gazda –
vett részt. Megjegyezte, ezeken
több olyan észrevétel is felmerült a
fiatal gazdák részéről, amelyet a
NAK a programcsomagjában szereplő ügyek „finomhangolása”
során fel tud használni.
Ez a sorozat pedig idén is folytatódik január-február folyamán, és a
következő témákat
tekintik át az előadók:
hatékony növényvédelem és a vetőmag-kiválasztás; gázolaj-támogatás igénylése; támogatások elszámolása,
adózása; a kutak bejelentése; az öntözés
(gyakorlati tippek az
engedélyezéshez); a
digitális adatok gazdálkodásban való alkalmazása; az egyszerűsített foglalkoztatás változásai; valamint a fiatalgazda-pályázat
nyerteseinek szóló
tájékoztató.
– Elindult ezeken a
helyszíneken egy olyan
folyamat, aminek
köszönhetően tényleges szakmai
kapcsolatok alakultak ki egyrészt a
részt vevő fiatal gazdák között, másrészt pedig a jogalkotók, helyi hatóságok munkatársai között is –
jegyezte meg Weisz Miklós.
n RF

254267

Egyre erősebbé válik a NAK és a Fiatal
Gazdák Magyarországi Szövetsége együttműködése annak érdekében, hogy elősegítsék a nemzedékváltást a hazai agráriumban. Az adminisztrációs jellegű intézkedések mellett több tájékoztató fórumot is szerveztek. Utóbbiak idén folytatódnak.

253827

Több eszközzel is segítik
a generációváltást
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Cél a gazdálkodói igények
hatékony kiszolgálása

Újabb tízmilliárdokat biztosít
a kormány öntözésfejlesztésre

Hosszas előkészítést és alapos, a teljes
országra kiterjedő felmérést követően
2019. február 4-től életbe lép a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatának új ügyfélfogadási rendje.
Egyes településeken nem volt
indokolt a falugazdászok állandó
ügyelete, míg máshol nagyobb
szükség lett volna a munkájukra –
derült ki az átalakítást megelőző
vizsgálatokból. Emiatt – a hatékonyabb működés érdekében –
egyes települések ügyfélfogadását a NAK összevonta, így magasabb minőségű kiszolgálást tud
biztosítani tagjai számára. Az
összevont ügyfélszolgálatok helyszínéül olyan településeket
választott a kamara, amelyek a
tagok által könnyen elérhetőek.
Az itteni, időszakosan működő

irodák hosszabb, legalább 3 órás
nyitvatartással várják az ügyfeleket. Ezek mellett – a súlyponti
településeken – állandó ügyfélszolgálati irodák lesznek, amelyek
folyamatos nyitvatartással állnak
rendelkezésre a hét 4 vagy 5 munkanapján.
Az ügyintézés szempontjából
kritikus időszakban, az egységes
kérelmek beadásakor a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében
továbbra is az igények szerint, az
általános ügyfélszolgálati rendtől
eltérően szervezik a munkát a
falugazdászok.

A kamarának az ügyfélszolgálati
rend átalakításával az a célja, hogy
az eddiginél is hatékonyabban
tudja kiszolgálni tagjai igényeit. A
falugazdászok a felszabaduló időt
arra fordítják majd, hogy aktívan
megkeressék a tagokat, és olyan,
testreszabott szolgáltatásokat
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kínáljanak nekik, ami hozzájárul
versenyképességük növeléséhez.
Az új ügyfélszolgálati rendről a
falugazdászoknál, a NAK irodáiban, illetve a kamara portálján
(www.nak.hu) érhető el bővebb
információ.

A kormány 34,8 milliárd forint
többletforrást nyújt 2024-ig a vízügynek az öntözéshez kapcsolódó állami infrastruktúra működtetésére, illetve 2030-ig évente 17
milliárd forint jut az öntözéshez
kapcsolódó állami főművek fejlesztésére – mondta Feldman
Zsolt, az Agrárminisztérium (AM)
mezőgazdaságért felelős államtitkára. Az államtitkár a Gabonatermesztők Országos Szövetsége
(GOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai napján kiemelte, hogy 2019 első felében megkezdi működését a
Nemzeti Öntözési Központ a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központon (NAIK) belül.
Emellett egyszerűsítik az öntözé-

ses gazdálkodás kialakításával
kapcsolatos eljárásokat, csökkentik az adminisztrációs terheket.
Az öntözésre vonatkozó vízjogi

üzemeltetési engedély pedig az
eddigi 5 év helyett 20 évre is
kiadható – fűzte hozzá. Mintegy
300 millió forint többletforrás jut

Szarvas városában az öntözésfejlesztési bemutató gazdaság és
képzési központ kialakítása lehetőségének megvizsgálására, a
Szent István Egyetem és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ együttműködésében.
Ezeken túl jut forrás a közép- és a
felsőfokú képzéshez kapcsolódó
mezőgazdasági vízgazdálkodási
képzési és ösztöndíjas program
kidolgozására, valamint a talaj- és
vízgazdálkodási kutatási és innovációs tématerület Innovációs és
Kutatási Alapból támogathatóságának megvizsgálására. Az
előirányzott feladatok végrehajtásának határidői 2019 első felére
datálódnak.

n NAK

Vadgazdálkodási konferenciát tart a kamara a FeHoVa-n
KÉPZÉSI REFERENS

Idén 26. alkalommal kerül sor a Kárpátmedence vadászainak, horgászainak és
természetkedvelőinek nagyszabású találkozójára, a FeHoVa-ra. A 2019. február 7.
és 10. közötti kiállításon a NAK is képviselteti magát, továbbá vadgazdálkodási
konferenciát is tart.
A rendezvényen – amelynek a
budapesti Hungexpo ad otthont
– kiállítóként részt vesz a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara is, ahol
várják az érdeklődőket és kamarai
tagokat is vidékfejlesztési, erdőés vadgazdálkodási szakértőink és
referenseink.
A paviloni jelenléten túl a kamara 2019. február 7-én 14 órától „A
vadgazdálkodás aktuális kérdései”
címmel tartja meg hagyományos
konferenciáját a G pavilonban. Az
előadók olyan témákat érintenek

majd, mint például a tájegységi
fővadászoknak a vadászatra jogosultak és a gazdálkodók együttműködéséről szerzett tapasztalatai; az Országos Vadgazdálkodási
Alap nyújtotta lehetőségek a vadállomány számára kedvező élőhelyek kialakítására; a vadgazdálkodást érintő jogszabályi változások;
az afrikai sertéspestis vadászatra
gyakorolt hatásai vagy az erdei
vadkár felmérési útmutatója.
A kiállítás szervezői 50–60 ezer
látogatóra számítanak, akiknek két

MEGYEI REFERENS

kollégát keresünk
Székesfehérvárra és Ceglédre!
Megbízható, proaktív kollégát keresünk a megyei
igazgatóságon felmerülő adminisztratív és
szervezést igénylő teendők ellátására.
Ha talpraesett vagy, szeretsz önállóan dolgozni,
szervezkedni, valamint könnyen teremtesz
kapcsolatot másokkal, akkor várjuk jelentkezésed!
pavilonban és két nagy sátorban
kínálnak számos látnivalót és programot. A horgász- és vadászkiállítók mellett idén is jó néhány kísérő
program színesíti majd a kínálatot:
ezúttal is lesz például nemzetközi
versenyzőket is felvonultató favágóverseny, a kutyakiállítás pedig
agarászbemutatókkal és szarvasgomba-kereső versennyel egészül
ki. Lesz preparátori verseny is,

amely során a nemzetközi versenyzők munkáit szakmai zsűri bírálja
el, illetve a horgászok körében
népszerű nagy akváriumban ezúttal hatalmas pontyok kapnak
helyet. A szervezők megállapodtak
a MÁV-val is, ennek eredményeképpen a kiállításra vonattal érkezők 50 százalékos kedvezménnyel
utazhatnak Budapest főbb pályaudvaraira. 
n RF

FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:
• középfokú végzettséggel;
• legalább 1 éves hasonló területen szerzett
tapasztalattal;
• alapszintű pénzügyi és beszerzési ismeretekkel;
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját
gépjárművel.

kollégákat keresünk Ceglédre
és budapesti központunkba!

Várjuk jelentkezésed, ha szívesen ellátnád az alábbi
feladatokat:
• Duális képzéssel összefüggő tanácsadói,
ellenőrzési és adminisztratív teendők elvégzése;
• szintvizsgák szervezésével kapcsolatos operatív
feladatok ellátása,
• szintvizsgák lebonyolítása,
• szakmai tájékoztatás a gazdálkodók,
szakképzési intézmények felé,
• kapcsolattartás és együttműködés a
társkamarákkal, szakképző intézményekkel,
valamint a NAK képzési referenseivel.
FONTOS, HOGY RENDELKEZZ:
• pedagógus végzettséggel,
• legalább 3 éves szakképzésben szerzett oktatási
tapasztalattal,
• B kategóriás jogosítvánnyal és saját gépkocsival.

Az önéletrajzokat a karrier@nak.hu e-mail címre várjuk a pozíció város és a bérigényed megjelölésével.
További információkért látogass el honlapunk karrier oldalára: nak.hu/kamara/karrier.

n NAK

12

2019. február | NAKlap

AGROmashEXPO: egyre nagyobb teret hódít az ágazatban a digitalizáció és a robotika

Kamattámogatott hitelprogramot
jelentett be az agrárminiszter
Az idei AGROmashEXPO és AgrárgépShow
kiállításon a teljes mezőgazdaságigép-szektor bemutatkozott. A megnyitón Nagy István
agrárminiszter ismertette a tárca 2019-es
szakmai programját.
Az építkezés évének nevezte az
ideit Nagy István agrárminiszter az
AGROmashEXPO és AgrárgépShow
január 23-ai megnyitóján. Mint
mondta, a Vidékfejlesztési Program
620 milliárd forint beruházási támogatást nyújt, az élelmiszeripari és
borászati fejlesztéseket 50 milliárd
forinttal, az energiahatékonysági fejlesztéseket 35 milliárddal segítik, és
mindezek haszna a
közeljövőben mutatkozhat meg. Hozzátette, a családi és társas
vállalkozások jelenét
és jövőjét pedig a
tavalyi év végén
átutalt 187 milliárd
forint támogatásielőleg- és részkifizetéssel
biztosították, amelyet
a következő hónapokban további 230 milliárd forint követ majd.
A tárcavezető a széles szakmai közönség
előtt ismertette az
Agrárminisztérium
2019-es programját is.
Mint mondta, elindítják a mezőgazdasági
és élelmiszeripari fejlesztéseket segítő
kamattámogatási hitelprogramot. A
versenyképesség javítása érdekében a minisztérium törvényjavaslat-csomagot készít, amelynek fő
eleme a közel négymillió földtulajdonost érintő osztatlan közös tulajdoni forma felszámolását tenné
lehetővé. Ugyancsak kiemelten

kezeli a tárca az öntözés fejlesztését:
a kormány 2030-ig évente 17 milliárd forintnyi fejlesztési forrást biztosít a mezőgazdasági öntözést szolgáló állami főművek fejlesztésére, és
2019-ben megkezdi működését a
Nemzeti Öntözési Központ, emellett
egyszerűsítik az öntözéses gazdálkodás kialakításával kapcsolatos
eljárásokat, csökkentik az adminiszt-

kulásra. A DAS részeként 2019-ben
megvalósításra váró feladatnak
nevezte, hogy minél több állami
adatbázist elérjenek a gazdálkodók,
illetve, hogy az állam felé irányuló
többcsatornás kötelező adatszolgáltatás egyszerűsödjön. Szólt arról is,
hogy mivel Magyarországon még
nincs kiépült rendszere a mezőgazdasági vállalkozások generációváltásának, ezért a tárcánál megkezdték
a generációváltás elősegítését célzó
szakpolitikai program kidolgozását,
amelyet több érdekképviseleti szerv
bevonásával készítenek elő.
Ami pedig a kiállításokat illeti:
közel 350 hazai és külföldi cég

rációs terheket
Mivel a digitalizáció, a robotika
egyre inkább hódít az agráriumban,
így szerinte a kormányzati Digitális
Agrár Stratégiának (DAS) többek
között az a célja, hogy minden releváns területen felkészítse a gazdálkodókat az elengedhetetlen átala-

vonultatta fel termékeit, gépeit,
szolgáltatásait. A permetezés iránt
érdeklődők vegyszer- és víztakarékos, precíziós permetező gépek széles választékával ismerkedhettek
meg. Találkozni lehetett keskeny
sortávú ültetvényekben használható kompakt traktorokkal, amelyek

speciális, hermetikusan zárt fülkéjüknek köszönhetően lehetővé
teszik, hogy a növényvédelmi permetezéskor a kezelőnek ne legyen
szüksége külön védőfelszerelésre. A
szőlő növényvédelmi problémájának megoldására innovációs termékdíjat nyert permetező is az
érdeklődők rendelkezésére állt.
Emellett az élelmiszer-alapanyagként szolgáló magok (kukorica, mák,
köles, lenmag, fűszernövények,
gyógynövények) minőségének
fokozását is bemutatták a kiállítók. A
teleszkópos rakodók termékpalettája is bővült és bemutatkozott egy
gumihevederes mini mindenes is.
A munkaerőhiányra
az intelligens mechanikus gyomirtók, valamint a magyar igényekhez kifejlesztett,
óránként 60–80 fát
lerázó gyümölcsbetakarító gépek jelentenek jó megoldást. Egy
igazi világújdonság is
bemutatkozott az
AgrárgépShow-n – a
magyar találmány a
talaj termőképességét
segít megóvni. A talajtömörödés megakadályozásának új megközelítésű eszköze a
talajba magas nyomású levegőt juttat, ezzel
a szántóföldi és gyümölcskultúráknál is jó
szolgálatot tesz. A
napraforgó-betakarító adaptereknél
egy új – sorfüggetlen és bármely
kombájntípusra szerelhető – eszközt
is elhozott a spanyol gyártója. Érdekes környezetkímélő újdonság a
tiszta vízzel és 1000 baros víznyomással működő gyomirtó is.
n RF
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Ma még terhet jelent
a túl sok adat kiadása
Közel kétszáz résztvevő érdeklődése mellett zajlott a Piaci Árinformációs Rendszer
húszéves fennállása alkalmából rendezett
tanácskozás az AGROmashEXPO keretében. Jó esély van arra, hogy hosszú távon
egyszerűbbé válik az adatszolgáltatás.
Kezdetben volt a telefon, a toll
meg a papír, ma meg már webes
alapon, több csatornán keresztül
történik az mezőgazdasági termelőktől és az élelmiszeripai szereplőktől az adatgyűjtés. Az elején
csak a zöldségekre és gyümölcsökre, a gabonákra, a szarvasmarhákra és a sertésekre vonatkozó információkra voltak kíváncsiak, ma már a baromfi és tojás, a
bor, a dohány, a gabona, a hús, az
olajnövény és a cukor, a tej, a zöldség és a gyümölcs teljes termékpályájára vonatkozó
adatokra is. Ha röviden
össze kellene foglalni az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által működtetett
Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) 1998 és 2018
közötti húszéves időszakát,
akkor ez a két mondat
bőven elég lenne.
De a történeti áttekintésen
túl a PÁIR jelentőségéről,
értékéről és a hasonló nemzetközi rendszerek szerepéről is szó esett az AKI, az
agrártárca és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
(NAK) közös, a húszéves
évforduló alkalmából megrendezett konferenciáján.
Köszöntőjében Juhász Anikó, az
Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára
elmondta, hogy a tárca számára a
2019-es év az építkezés éve, ami
egyfelől jelenti a jól működő rendszerek – mint a PÁIR – további üze-

meltetését, másfelől az eddig
elhanyagolt, de várt programok –
mint az öntözésfejlesztés és a Digitális Agrár Stratégia (DAS) – elindítását. Kiemelte, építkezni nem
lehet tervezés nélkül, ahhoz pedig
a tárcának és persze a vállalkozásoknak is megfelelő piaci információ és adat kell. Figyelmet fordítanak az adatfeldolgozók és az azt
szolgáltatók felelősségére is.
A PÁIR „mentora”, Stummer Ildikó, az AKI osztályvezetője elárulta,

PÁIR-ból tavaly 7 ezer letöltés
volt, ebből a legtöbben a gabonapiaci adatok iránt érdeklődtek. Az
osztályvezető azt is megemlítette,
hogy a piac átláthatóságának
fokozását, a termelők és kkv-k
alkupozíciójának növelését és
nem utolsósorban az adatszolgáltatói terhek csökkentését tenné
lehetővé az állami adminisztratív
adatbázisok integrációja és árinformációs célokra való felhasználása. Ezáltal elérhetővé válna a
valós idejű adatközlés és a közel
valós idejű adatpublikáció. E célok
megvalósítása érdekében már
elkezdődtek a tárgyalások az AKI
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
között.
Az első panelbeszélgetésben
részt vevő agrárcégek képviselői

hogy 2018-ban például 110 agrárpiaci jelentést és információt publikáltak az AKI weboldalán, további 130 szakmai cikket jelentettek
meg az intézet szakemberei, s az
Európai Bizottság felé 812 esetben szolgáltattak adatokat. A

is egyetértettek abban, hogy az
AKI és a többi állami szervezet
felé nyújtandó kötelező adatszolgáltatás túl nagy teher számukra,
gyakorta fordul elő, hogy ugyanazt az adatot több szervezetnek is
meg kell adni. Persze nemcsak itt-

hon gyűjtik ezeket a termelési
adatokat, hanem az EU többi tagállamában is, lévén uniós jogszabály írja elő. Ahogy Bruno Buffa
ria, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának részlegvezetője
elmondta, az EB célja mindezzel
az, hogy a mezőgazdasági termelők és élelmiszer-előállítók gazdasági hatékonyságát növelje, javítsa a szektor iránti általános bizalmat, a tagállami hatóságokat
pedig ösztönözze a piaci folya
matok monitoringozására és a
helyi szabályozások rugalmas alakítására.
Több nemzetközi szakmai szervezet is kér információt saját tagjaitól. Például a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) 56 országból származó adatokat dolgoz fel és
tesz közzé 321-féle osztályozási szempont szerint. Mint
Arnaud Petit, az IGC ügyvezető igazgatója elmondta,
az egyik legjelentősebb
adatsor a kereskedelmi
útvonalak szállítási árait
mutatja. Ezek közül is
kiemelkednek a tengeri/óceáni szállítási árak. A jövővel
kapcsolatban elmondta,
hogy a megfigyelést és az
adatgyűjtést ki szeretnék
terjeszteni a hüvelyesekre,
illetve újabb országokra is.
Hasonló globális adatgyűjtésből származó elemzéseket közöl az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is a
GIEWS-en (Globális információs és
korai figyelmeztető rendszer), az
FPMA-n (Élelmiszerár-figyelő és
-elemző rendszer) és az AMIS-on
(Mezőgazdasági piaci információs
rendszer) keresztül.
n Raffai Ferenc
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Díjazták a legjobb kukoricafajták tulajdonosait
Hagyományteremtő céllal, ünnepélyes keretek között díjazták a tavalyi kukorica posztregisztrációs fajtakísérletben legjobb eredményeket elérő fajták tulajdonosait. A kísérlet 2019-ben is folytatódik. A kukorica-eredménysor egyúttal ajánlati fajtalista is.
A tizenkét éve elindított kukorica
posztregisztrációs fajtakísérleteket
idén már a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával (NAK) együttműködésben
szervezte meg a Gabonatermesztők
Országos Szövetsége és a Vetőmag
Szövetség Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács. A részletes eredmények a NAKlap 2018. decemberi számában megjelentek, a VSZT pedig az
eredményeket összesítő kiadványt
saját weboldalán publikálta.
A szervezők a GOSZ-nak az idei
AGROmashEXPO-n megrendezett

szakmai napja keretében, ünnepélyes keretek között, nyújtották
át a kísérletben részt vett cégeknek az elismerő okleveleket, illetve a legjobb eredményeket elér
fajtatulajdonosokat külön is díjazták. Zászlós Tibor, a NAK mezőgazdaságért felelős alelnöke és
Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke
köszöntőjükben hangsúlyozták,
hogy a fajtakísérleti rendszer
működtetésének célja, hogy az
objektív eredmények birtokában
a felhasználók kipróbált, megfele-

Visszagyűjteni a szennyezett
csomagolóanyagokat!
A szakkiállításon együttműködési megállapodást kötött a kamara
és a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek visszagyűjtésére
szakosodott Cseber Nonprofit Kft. A megállapodás célja, hogy minél
több gazdálkodó érezze át a visszagyűjtés jelentőségét, és minél
többen válasszák ezt a lehetőséget.

lő mennyiség és ismert minőség
elérésére képes búza- és kukorica-növényfajták közül választhassanak. A kísérletek szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) biztosítja. A NAK a
jogszabályi felhatalmazás alapján
a vizsgálati eredmények becsű
módszer szerint értékelt listáját
ajánlati fajtalistaként kezeli, és

javasolja a hazai gabonatermesztők számára.
Mint Zászlós Tibor elmondta, a
fajtakísérletben részt vevő őszi
búzákat már elvetették, a 44 fajta
kiértékelésére majd aratás után
kerül sor. Petőházi Tamás hozzátette, a kísérleti körbe az őszi káposztarepcét vonják be harmadikként.

A hagyomány(teremtés) folytatódik
Újra, ezúttal harmadik alkalommal szervezi meg a NAK és a MEGFOSZ a NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow nevű nagyszabású
rendezvényét, idén megint a Fejér
megyei Mezőfalván, ahonnan a
rendezvény elindult. Az ország –
most már évek óta – legnagyobb
szántóföldi rendezvénye 2019.
május 30-án és 31-én várja majd az
agrárszakma iránt érdeklődőket a
Mezőfalvai Zrt területén.
A NAK és a MEGFOSZ által szervezett rendezvény igyekszik tartani,
sőt, szélesíteni az eddigi programokat és a lefedett szakmai területeket, külön kiemelve a mikro- és
demóparcellás fajtabemutatókat,
szántóföldi gépshow-t, ahol a

Az univerzális robotkart kifejezetten élelmiszeripari felhasználásra
ajánlották. Ez a robot amúgy voltaképpen „kobot” – merthogy kollaboratív üzemmódban, emberrel
együtt, emberi irányítással képes
dolgozni. Kifejezetten alkalmas
zöldség és gyümölcs vagy tojás
pakolására, csomagolására, esetleg
a malomiparban liszteszsákok rakodására.
A kertészet is igen munkaerő-igényes ágazat – az önálló munkavégzésre képes kertészeti robot jó szolgálatot tehet. A kisméretű eszköz 65
cm sortávolságot képes tartani, míg
„testvére”, a kétméteres hidas válto-

gépek mellett a gépkapcsolatokra
is koncentrálunk. Ezt a központi triumvirátust egészítik ki az idén a
precíziós gazdálkodás jelentőségét
feltáró konferencia, a fórumsátor
naprakész előadásai, a drónosok, az
öntözéstechnikai beszállítók, a
kutatóintézetek, az agrár-oktatáshoz és finanszírozáshoz kapcsolódó
cégek, az agrár-haszongépjárművek, valamint az inputosok. Az
innováció, a technológiai újítások
és új, eredményesebb gazdálkodást segítő megoldások bemutatása, átadása a gazdálkodó agrárszakembereknek a kamara szívügye és
a rendezvény első számú célja.
Összefoglalva tehát az idén a legkülönbözőbb gépekkel, a legújabb

technikákat prezentáló előadásokkal
és fajta-, illetve növénytermesztési
bemutatókkal várja a gazdákat a III.
NAK Szántóföldi Napok és Agrárgép
Show, ami idén is az ország legnagyobb szántóföldi rendezvénye lesz.
Európa nagy és népszerű kiállításaihoz hasonlóan a legkorszerűbb
mezőgazdasági gépek, eszközök és
technológiák fognak itt felvonulni.
A bemutatásra kerülő szektorokat –
mint a gépek, gépkapcsolatok,
inputanyagok, öntözéstechnika,
precíziós eszközök és alkalmazásuk,
növénytermesztési technológiák,
kutatócégek, oktatási és pénzügyi
intézetek, vetőmagfejlesztők,
növényvédő szerek és a kiegészítő
iparágak – a legnagyobb és az inno-

vációban élen járó vállalkozások
fogják prezentálni.
A kamara azért hívta létre a rendezvényt, mert elő kívánja segíteni
tagjai sikeres gazdálkodását, munkájuk eredményeként gyarapodásukat, hogy ezáltal is erősödjön a
vidék. A kamara kiemelt és sosem
titkolt célja, hogy biztosítsa tagjai
felkészültségét az aktuális piaci és
környezeti kihívásokra, növelje versenyképességüket határainkon
innen és túl. Ehhez szükséges tudásuk folyamatos fejlesztése és a naprakész szakmai ismereteket biztosítása. A III. NAK Szántóföldi Napok és
AgrárgépShow erre mind szakmai
előadásaival, mind az eszközpark
bemutatásával kiválóan alkalmas.

n Raffai Ferenc

A kukorica posztregisztrációs fajtakísérlet legjobbjai éréscsoportonként:
Korai fajtacsoport:
I. helyezett P9363, II. helyezett Replik, III. helyezett P9415
Középérésű fajtacsoport:
I. helyezett P0023, II. helyezett KWS Kashmir, III. helyezett DKC4943
Késői fajtacsoport:
I. helyezett DKC5685, II. helyezett P0216, III. helyezett P9911

2019. MÁJUS 30-31.

Agrárrobotok minden célra!
Automata kormányzás, kertészeti
robot, univerzális robotkar, fejőrobot
– a mezőgazdasági termelésben és
az élelmiszeriparban egyaránt használható eszközök.
A 2019-es PREGA-sorozat már az
idei AGROmashEXPO-n elkezdődött
a PREGA AgRobot Show-val, első
eseményként amolyan felvezetője
volt a februári hagyományos konferenciának. A mezőgazdasági termelésben és az élelmiszeriparban egy
aránt alkalmazható robotokat
mutattak be, nem titkoltan azzal a
céllal, hogy az egyes ágazatokban
felmerülő munkaerőhiányra egy
lehetséges megoldást kínáljanak.
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zatú 15 cm sortávolságot tartva akár
3–4 sort is tud kezelni. Az ennél
nagyobb, automatizált eszközt
pedig akár szőlőszedésre is be lehet
állítani.
Ha már föld… Ma már teljesen
megszokottak a különböző kijelzőkkel, fedélzeti számítógépekkel, kormánnyal felszerelt traktorok. Egy új
fejlesztés, az automata kormányzás
beépítésével mobilinternetes kapcsolaton, egy applikáción keresztül a
távolból átvehető a traktor irányítása
is akár.
Robotnak nemcsak a növénytermesztésben van már létjogosultsága, hanem az állattenyésztésben is.

A bemutatott fejőrobot teljesen
önálló, 99,8 százalékos pontossággal „találja el” a tehén tőgyét, és a
maximális higiéniai követelményeket betartva végzi el a fejést. Sőt, a
tejértékelést tőgyenként képes
elvégezni. Mint elhangzott, egy
alkalmazott egy ilyen fejőrobottal
naponta akár 60–70 egyed tehenet
is megfejhet.
A sorozat következő eseménye a
2019. február 19–20-ai PREGA – Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia és Kiállítás. Majd
májusban a NAK Szántóföldi Napokkal folytatódik.
n RF
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Elérhető a kézikönyv
a helyes talajvédelmi gyakorlatról
A gyakorlati szempontból
összeállított kiadvány ismerteti az
egyes támogatásokban elvárt
talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének eljárásait és rávilágít a
„helyes mezőgazdasági és környezeti állapot” fenntartásának
azon fontos és hasznos műveletei
re, amelyekkel a gazdálkodó saját
területén elősegítheti például a
vízmegőrzést, mind az agrotechnika, mind a másodvetemények
alkalmazásával. Bemutatja a talajok szervesanyag-tartalmának
megőrzésére, növelésére irányuló
praktikákat, valamint a tápanyagpótlás gazdaságosságát biztosító
műveleteket.
A helyes talajvédelmi gyakorlat
intézkedései olyan agrotechnikai
eljárásokat tartalmaznak, amelyek
egyrészről a talajok vízbefogadó
képességét és vízkapacitását javítja, másrészről a degradációs folyamatok kockázatát csökkentik. Az
alapelv, hogy a lehullott csapadékot helyben kell tárolni és hasznosítani. A támogatásokért cserébe
számos, a leírtakra irányuló előírás
fogalmazódik meg, amit a gazdálkodónak teljesítenie kell, és többször felmerülhet a kérdés: Miért
kell zöldtrágyanövényt termeszteni, tarlót megőrizni, vagy talajtakaró növényt termeszteni,
vetésváltást alkalmazni? Megéri?
A válasz egyértelműen igen.
Az egyre gyakoribb szélsőséges
időjárás aszályos, de ugyanakkor
hirtelen nagy csapadékokat ered-

ményez. Éppen ezért fontos felkészíteni talajainkat a nagy vízbefogadó képességre és hogy a talajainkban lévő vízkészletet minél
tovább megtartsuk. Megfelelő
talajműveléssel (tömör talajréte-

gek megszüntetésével), szervesanyag-utánpótlással, meszezéssel
(stabil talajszerkezet kialakulása
érdekében), talajtakaró növények
használatával és egyéb agrotechnikai eljárással (pl. mélyen gyökerező vagy a pórusteret növelő
gyökérzetű növények vetésforgóba történő beillesztésével) befolyásolható a talaj vízbefogadó
képessége és a talaj szabadföldi
vízkapacitása.
Az erózióveszélyeztetett szántóterületeken, a kockázatos időszakokban, a növényi sorrendben

a megfelelő talajborítottságot
biztosító növényeket (pl. kalászosok, olajrepce, pillangósok) kell
vetni. Talajtakaró növényeket általában nyár végén vagy ősszel, az
őszi vetésű növények (pl. őszi

búza, őszi árpa, repce) betakarítása után és a tavaszi növények (pl.
kukorica, napraforgó, tavaszi
búza, tavaszi árpa és cukorrépa)
vetése előtt telepítenek. A gabonafélék, mint a zab és a rozs fontos összetevői a talajtakaró magkeverékeknek, mert gyorsan fejlődnek és sekélyen gyökereznek,
amely hatékony transzspirációt
eredményez, és elősegíti a morzsás talajszerkezet kialakulását a
feltalajban. A magkeverékekben
gyakoriak a mély gyökérzetet fejlesztő fajok, mint a káposztafélék

családjába tartozó mustár vagy
retek, de lehetnek pillangósvirágúak is, mint a herefélék, amelyek segítenek a talajtömörödöttség felszámolásában is. Ilyen, s
ehhez hasonló ajánlásokat tartalmaz a kézikönyv, amelyek alkalmazása hosszú távon mindenki
számára előnyös.
A kézikönyv célja a gazdálkodók
és a szaktanácsadók tudatosságának növelése, hozzájárulva a hatékony víz- és talajvédelem gyakorlati megvalósításához, hogy a
talajt kímélő megoldásokkal biztosíthatják a gazdaságos és
ugyanakkor környezetet óvó lehetőségeket, a talajok, ezáltal a víz
és a tápanyag helyben tartását, az
eróziós károk mérséklését.
A kiadvány kitér a „Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot” (50/2008. (IV. 24.) FVM
rendelet), a „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” (59/2008. (IV. 29.)
FVM rendelet-Nitrátrendelet) és a
10/2015. (III. 13.) FM zöldítési rendeletben megfogalmazott „az
éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlat” minimumkövetelményeinek keretrendszerében vagy
a VPAKG-ban is megfogalmazott
előírások gyakorlati okára, azok
megfelelő alkalmazásának gyakorlati hasznára. A kézikönyv
webes verziója a kamara honlapján, a nyomtatott verziója falugazdászainknál elérhető.
n NAK/Sztahura Erzsébet
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Újra igényelhető az anyajuhtartás-támogatás
Az előző évekhez hasonlóan
idén is lehetőségük van a juhtenyésztőknek szankciómentesen
2019. február 1. és március 20.
között az anyajuhtartás-támogatás igénylésére, amelyet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
a Magyar Államkincstár e-kérelem
kitöltő felületén adhatnak be.
Késedelmes (2019. március 20-a
utáni) benyújtás esetén az anyajuhtartás támogatásának összege
munkanaponként 1%-kal csökken. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.
A támogatás nemzeti és uniós
forrásból származik. Átmeneti
nemzeti anyajuhtartás-támogatás, valamint kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás
esetén az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek meg kell felelni. Az uniós ter-

meléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásnál a 9/2015.
(III.13.) FM rendelet az irányadó.
Minimálisan támogatható állatlétszám nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed.
A termeléshez kötött és az
átmeneti nemzeti anyajuhtartás-
támogatás feltételei alapján a

mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell az állattenyésztési
törvényben foglaltak szerinti
szakszerű apaállat-használatról,
továbbá biztosítania kell a tenyészetében tartott állatállománynak
a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
(Juh ENAR) szerinti tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és

az adatok bejelentését. A birtokon
tartási kötelezettség mindkét
támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül
nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100 napig áll
fenn.
A jelenlegi szabályozás szerint a
támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről
(anyajuhlétszám, szakszerű apaállat-használat és az ENAR szabályok
betartása) a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség állít ki igazolást, amely megfelel mindkét
támogatás igényléséhez. A kamara falugazdász-hálózata a kérelmek beadásában nyújt segítséget.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
az anyajuh tartásával kapcsolatos
friss rendelet módosítása nyomán
az anyajuh fogalmából kikerült a
„már legalább egy ízben ellett”
kitétel.
n NAK/Baranyi József

Nőtt a hazai Natura 2000 területek nagysága
Megjelent az Európai Bizottság 2019/16
végrehajtási határozata, amely a pannon
biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó,
tizedik alkalommal frissített jegyzékét
tartalmazza.
A pannon biogeográfiai régió
közösségi jelentőségű természeti
területeinek jegyzékében szereplő
területek a Natura 2000 hálózat
részét képezik, amely nélkülözhe-

tetlen eleme a biológiai sokféleség unión belüli védelmének. A
Natura 2000 hálózat gyakorlati létrehozása terén elvárt további előrelépés érdekében, illetve a háló-

zat dinamikus módosítása keretében rendszeresen sor kerül a
közösségi jelentőségű természeti
területeket ismertető jegyzékek
felülvizsgálatára.
2017. június 19. és 2018. március
2. között a tagállamok a pannon
biogeográfiai régióban további
közösségi jelentőségű természeti
területek kijelölését javasolták.
Egyes tagállamok emellett jelezték, hogy a régió közösségi jelentőségű természeti területeinek

jegyzékében módosítani kívánnak
bizonyos, a területek kapcsán
megadott adatokat. A módosítás
eredménye alapján a magyarországi Natura 2000 területek nagysága több mint 30 000 hektárral
nőtt.
A pannon biogeográfiai régió,
azon belül is a Magyarország
közösségi természeti területeit
tartalmazó jegyzéke elérhető az
EUR-Lex oldalon.
n NAK/Kovács Gyula
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További ismeretek megszerzésére ösztönöznek
a „Tanuljunk együtt!” programok
Szem előtt tartva a tagok sikerességének elősegítését, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
kiemelt feladata az ágazatban tevékenykedők
képességeinek, szakmai ismereteinek bővítése. Az Élelmiszeripari Igazgatóság által elindított „Tanuljunk együtt!” programsorozat eddigi sikerén felbuzdulva indokolt a folytatás. A
program idén további témákkal, témakörökkel
kiegészülve áll az érdeklődők szolgálatába.
A kamara korábbi szakmai rendezvényeinek tapasztalatai azt mutatták, hogy az élelmiszeripari vállalkozások és az őstermelők körében egyaránt kiemelt igény mutatkozik
olyan gyakorlati, piacképes tudás
megszerzésére, amely azonnal átültethető a mindennapi tevékenységükbe. A köztestület Élelmiszeripari
Igazgatósága ezen igények alapján
indította el 2017-ben a „Tanuljunk

együtt!” hazai élelmiszeripari gyakorlati napok című programsorozatát. Ezzel az ingyenes lehetőséggel
célunk segíteni azon tagjainkat a feldolgozás tökéletesítésében, akik
most kezdenek bele a saját alapanyaguk feldolgozásába, illetve
azoknak is, akik már ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. Az interaktív tudásátadás során lehetőség adódik a szakemberekkel történő köz-

„Tanuljunk együtt!” programsorozat 2018.
Program neve

Időpont

Résztvevők

Tejipari gyakorlati nap – Savanyított
tejtermékek gyártása kezdő csoport

2018. április 4–5.

10 fő

Tejipari gyakorlati nap – Oltós alvasztású
termékgyártás kezdő csoport

2018. április 25–26.

10 fő

Tejipari gyakorlati nap – Savanyított
tejtermékek gyártása haladó csoport

2018. május 16–17.

9 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás

2018. május 25–26.

17 fő

Tejipari gyakorlati nap – Oltós alvasztású
termékgyártás haladó csoport

2018. június 6–7.

9 fő

Vörösárugyártás

2018. június 11–12.

26 fő

Tejipari gyakorlati nap – Savanyított
tejtermékek gyártása kezdő csoport

2018. szeptember 19–20.

10 fő

Tejipari gyakorlati nap – Oltós alvasztású
termékgyártás kezdő csoport

2018. október 10–11.

12 fő

Vörösárugyártás

2018. október 17–18.

23 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás

2018. október 26–27.

19 fő

Tejipari gyakorlati nap – Savanyított
tejtermékek gyártása haladó csoport

2018. november 7–8.

8 fő

Pálinka- és párlatkészítés

2018. november 16.

10 fő

Tejipari gyakorlati nap – Oltós alvasztású
termékgyártás haladó csoport

2018. november 21–22.

12 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás

2018. december 7–8.

30 fő

Összesen:

205 fő

Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai

KONFERENCIA & KIÁLLÍTÁS
MAGYARORSZÁG AGRÁR-DIGITALIZÁCIÓS FÓRUMA
több, mint 80 előadó, 40 kiállító és 800 szakmai érdeklődő részvételével.
Tematika: stratégia - tervezés - gyakorlat a precíziós gazdálkodásban.
vetlen beszélgetésre, konzultációra
is. Az elsajátított ismeretek érdemben hozzájárulnak termékfejlesztésükhöz, együttműködési készségük
és környezeti teljesítményük javításához, valamint erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez. A rendezvénysorozatot a 2018. évben már bővített
tematikával, több élelmiszeripari
szakágazatot érintően hirdettük
meg (2017-ben: tejipari gyakorlati
napok, bonbon- és trüffelkészítés;
2018-ban: tejipari gyakorlati napok,
vörösárugyártás, zöldség-gyümölcs
feldolgozás, pálinka- és párlatkészítés). A 2018. évi eseményeken
összességében több mint 200 kamarai tag részére állt rendelkezésre a
lehetőség a szakmájukat érintő
ismereteik elmélyítésére.
A gyakorló termékkészítők számára is hoztak újdonságot az elméleti és
gyakorlati bemutatók, ugyanis így
átláthatták a teljes folyamatot, a
helyes eljárások szükségességét,
valamint az oktatók felhívták a figyelmet a kockázatos munkaműveletekre és potenciális hibaforrásokra.
Minden program alkalmával kiosztásra került egy elégedettségi kérdőív, amelyben a résztvevők értékelni
tudták a rendezvényt. Lehetőség
volt további ötletek és egyéb, az
adott gyakorlati napot érintő észrevételek megtételére is. A hallgatóság
visszajelzése alapján a tréningeken
kaptak új ismereteket, sőt az ott szerzett tudást és tapasztalatot elkezdték beépíteni a gyártástechnológiájukba, amely által higiénia és technológia szempontjából az eddigieknél

magasabb értékű termékeket tudnak előállítani, amely mind érzékszervi, mind eltarthatósági szempontból számottevő lehet a produktumnál, így a résztvevők egyértelmű
előnyre tehetnek szert a piacon.
Véleményünk szerint a jó minőségű termék – főként a kisebb feldolgozók esetében – fontos mozgatórugója a helyi foglalkoztatásnak és
fizetőképes kereslet kielégítésének,
így a programból hosszú távon a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
mindhárom pillérének tagjai profitálhatnak. A versenyképesség megtartásában és fokozásában elengedhetetlen a termékválaszték bővítése,
folyamatos megújítása. A képzések a
részt vevő tagok számára gyakorlatban is hasznosítható tudást biztosítottak, hozzájárulva ezzel a hazai
előállítók magas színvonalú, minőségtudatos élelmiszer előállításához.
A „Tanuljunk együtt!” 2018. évi
programsorozatot összességében
sikeresen zártuk a beérkezett pozitív
tagi visszajelzések alapján. Minden
meghirdetett alkalomra többszörös
túljelentkezés mutatkozott, ezért
indokoltnak tartjuk a folytatást.
2019-ben szeretnénk további témákkal, témakörökkel kiegészíteni a
programot, mivel folyamatos érdeklődés mutatkozik egyéb termékek
gyártási gyakorlata iránt is. Ennek
megfelelően a már meglévő programokat kibővítve olyan termékek előállítására is tervezzük a gyakorlati
programok megvalósítását, mint a
pékáru, bor, szárazáru és pácolt termékek.

EZZ
K
T
N
JELE
T!
MOS
KÜLFÖLDI VENDÉG ELŐADÓK:
University of Lleida,
GRAP - Research Group
on AgroICT & Precision
Agriculture Catalonia,
Spanyolország.
Kutatási területe:
a precíziós gazdálkodáson
belül elsősorban
a gyümölcsösök
szenzoros vizsgálata

Alexandre
Escolà

Kansas State
University, USA.
Kutatási területe:
a növénytermesztési
rendszerek
ökonómiája,
illetve a big data
alkalmazása
a precíziós
gazdálkodásban

Terry Griffin

Director and Professor
of Precision Agriculture,
Massey Agritech
Partnership Research
Centre, Új Zéland.
Kutatási területe:
távérzékelés, a precíziós
gazdálkodás műszaki
feltételrendszere
(videó bejelentkezés)

Ian Yule

PROGRAM E L Ő Z E TE S
PREGA – 1. nap
(támogatás, zöldség,
szőlő és gyümölcs,
állattenyésztés,
szántóföld)
2019. 02. 19.

Plenáris/
megnyitó
előadások

PREGA – 2. nap
(szántóföld)
2019. 02. 20.

Plenáris/
megnyitó
előadások

• Támogatás –
Szabályozás – Közadat
• Hogyan kezdjük a
precíziós gazdálkodást?
• A precíziós gazdálkodás
helyzete ma a világban
és itthon

• Talajinformáció,
tápanyag utánpótlás
• Öntözés –
Vízgazdálkodás

• Szántóföldi workshop
• Szőlő- és gyümölcstermesztés
• Állattenyésztés

• Zöldségtermesztés
• PREGA SCIENCE
Tudományos
Konferencia

• Gépek és műszaki
megoldások, gépkapcsolatok rendszerben
• Szaktanácsadás,
tápanyag-visszapótlás

• Információszerzés és
menedzsment
• Precíziós gazdálkodói
kerekasztal

főtámogató:

szervezők:

2019. 02. 19-20. Aquaworld Resort**** Budapest, Íves út 16.
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

W W W. PR EG A . H U
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Egyeztetések
a PRRS nemzeti
mentesítési tervről
Magyarországon stratégiai cél megállítani a sertésállomány
csökkenését és növelni a versenyképesen előállított kibocsátást.
Ezzel összhangban egyértelmű, hogy elsődleges célként kell
kezelni meglévő állományunk megóvását és az afrikai sertéspestis elleni védekezést, illetve annak megerősítését, ugyanakkor hosszú távú céljaink miatt a mentesítési területen elért eredmények is fontosak.
Az afrikai sertéspestis vírusának európai – főleg vadállományban való – jelenléte okán a felvásárlási árak elmaradnak az előző
évek átlagától, így jelenleg több
irányból nehezedik nyomás az
állattartókra. Egyes állattartókban ezért megfogalmazódott a
mentesítési program felfüggesztésének, módosításának gondolata is, ugyanakkor azok, akik
eddig már hatalmas pénzeket
öltek a magasabb állategészségügyi színvonal – és ebbe a
PRRS-mentesítés is beleértendő –
elérésébe, azok kiálltak a program folytatása mellett. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és társ
szervezetei ezért közös egyeztetést kezdeményeztek az illetékes
hatóság képviselőivel, első körben az ASP vírus elleni védekezés
és a PRRS mentesítési program –
egymással is összefüggő – helyzetének stratégiai célokkal összhangban történő közös áttekintése, második körben pedig a mentesítési program életszerű végrehajthatósága és az állattartók

kapcsolódó gondjainak figyelembevétele érdekében.
Bognár Lajos országos főállatorvossal és a mentesítési programmal foglalkozó illetékes kollégáival, valamint a PRRS mentesítésben már tapasztalattal rendelkező állattartók bevonásával folytatott megbeszéléseknek köszönhetően néhány fontos dolog
módosításra fog kerülni a programban, amely nemcsak a határ
időket érinti, de minden remény
szerint a gazdák terheinek csökkentését is eredményezi majd.
Az egyeztetés során a hatóság
vezette elő a Nemzeti PRRS Mentesítés Programmal kapcsolatos
módosítási javaslatokat, amelyek
a szervezeti állattartói kérések
figyelembevételével kerültek
kidolgozásra.
Lényeges új javaslati elem a
PRRS „mentes vakcinázott” (MV)
állomány fogalma, amely szerint a
mentesítési folyamat során az
utódállomány mentességét kell
elérni és nem cél a tenyészállatok
teljes vírusmentessége. Megenge-

dett lesz, hogy az állományban
vakcinázott tenyészállatok legyenek és a telepen használt PRRS
vakcinatörzs kimutatása esetén is
megadható lesz az MV státusz.
Gyakorlatilag megfelelő telepi
menedzsmenttel, a belső járványvédelem megszervezésével és
stabil, egységes immunstátuszú
tenyészkoca-állomány esetén
elérhető az utódállomány fent jelzett vírusmentessége, vagyis az
MV minősítés. MV minősítésű állományból hízóalapanyag-mentes
megyébe, mentes járásba is
elszállítható lesz továbbtartásra,
azonban tenyészállat értékesítése
nem lenne lehetséges. A PRRS
Szakértői Bizottság – amelyben az
állatjárványügyi, sertésegészségügyi állatorvos szakértők mellett
az Állatorvostudományi Egyetem
tudományos szakemberei is részt
vesznek – egyhangú véleménye
alapján az MV státusz 1–1,5 év
alatt bármelyik magyar sertéstelepen elérhető, ahol komolyan
veszik a mentesítési programban
leírtakat és azokat végre is hajtják.

Az MV státusz elérése után önkéntesen dönthetne a telepmanagement arról, hogy mikorra kívánja
elérni a jelenlegi jogszabály szerinti teljes vírusmentességet a
tenyészállomány vonatkozásában.
Az egyeztetésben részt vevők túlnyomó többsége teljesíthetőnek
tartja, hogy 2020. december 31-ig
az ország egésze el tudja érni az MV
minősítést, amely egyben a PRRS
mentesítés végcélja is lenne, illetve
Hajdú-Bihar és Békés megyék
vonatkozásában – helyi sajátosságok miatt – a céldátum plusz egy
év, azaz 2021. december 31.
Előzőek azt is jelentik, hogy a
korábbiakkal összhangban sem
termékenyítési tilalom, sem helyi
zárlat nem kerülne elrendelésre a
céldátumokig. Hatósági intézkedésekkel, korlátozásokkal azoknak
kell számolni, akik ezen időpontokra nem érik majd el az MV státuszt.
Vis maior igazolást kaphat majd
az az állattenyésztő, akinek hitelképességét, likviditását, beruházással kapcsolatos előzetes terveit
akadályozza a hatósági intézkedés. Ugyanez igaz, ha állami
támogatáshoz kapcsolódó tartási
kötelezettsége van az állattartónak és ennek a hatósági intézkedés miatt nem tud megfelelni.
A résztvevők megvitatták a
PRRS mentesítés önkéntes prog-

rammá alakításának esetleges
lehetőségét is. Az önkéntes PRRS
mentesítés várható következménye az lenne, hogy a sertéságazat
elveszíthetné az elmúlt négy év
eredményeit (tenyészállományok
75%-a, a járások 80%-a mentes). A
felsorakoztatott érvek egyértelműen meggyőzőek voltak abban
a tekintetben, hogy miért nem

lehet önkéntesség egy mentesítési programban.
Az állattartók sikeres megfelelése érdekében a hatósági ellenőrzéseket minden esetben egy úgynevezett „támogató ellenőrzés” is
meg fogja előzni, illetve a Mentesítési Bizottság mellett a mentesítési folyamatok auditálását, támogató ellenőrzését végző rendszer

felállítása is tervbe van véve,
amely kötelező jellegű javaslatokat is megfogalmazhat a mentesítés sikerének érdekében.
Mind az ASP elleni védekezéshez,
mind a PRRS mentesítéshez szorosan kapcsolódik, hogy – a korábbi
egyeztetésekkel összhangban – az
országos főállatorvos körlevélben
hívta fel a megyei kormányhivatalo-

A remélt eredmény
A mentesítési programtól,
illetve a mentes státusz elérésétől várható, hogy csökken az
antibiotikum-felhasználás, kön�nyebben értékesíthetővé válik a
magyar sertés a külföldi piacon.
Ugyanakkor az is elvárható, hogy
hazánkba már csak szintén mentes állományból lehessen majd
élőállatokat, szaporítóanyagokat
szállítani, illetve a magyar sertés
és az abból készült termékek
minőségi megkülönböztetése
lehetségessé váljon. Az antibiotikum-felhasználás csökkentése,
illetve megszüntetése a sertéstartásban PRRS-mentes állomány nélkül szintén nem valósulhat meg. A tulajdonosi körnek
egyre több helyen nemcsak az

antibiotikum-felhasználás csökkentése merül fel célként, de az
antibiotikum-mentes sertéshús
előállítása is, mivel erre kimondott piaci kereslet is van Európában. Az antibiotikumokkal
szembeni rezisztenciacsökkentés pedig mindenkinek érdeke.
Az előzőeknél lényegesebb
lehet majd az az eredmény, ha a
PRRS-mentesség a betegségekből eredő gazdasági károk elmaradása okán javítja majd a hazai
sertéstartás gazdaságosságát.
Szép számmal láthatóak olyan
hazai pozitív példák, ahol a telepi eredmények oly mértékben
javultak, hogy utólag akkor is
belefognának a mentesítésbe,
ha nem lenne kötelező. Olyan

szereplők is vannak, akiket a
PRRS program ébresztett rá az
állategészségügyi, vakcinázási
programok hatékonyságára,
ugyanakkor olyan állattartó is
akad, aki 10 éve vakcinázik, mégsem sikerült elérni tartós eredményt, miközben a mentesítési
program miatt ezres nagyságrendben csökkent kocaállományának létszáma. Ideje volt tehát
a mentesítési program életszerű
végrehajthatósága és az állattartók kapcsolódó gondjainak
figyelembevétele érdekében a
Nemzeti PRRS Mentesítés Program működését és a továbblépés lehetőségeit átgondolni, a
korábbiaknál jobban figyelembe
véve a helyi sajátosságokat is.

kat az élőállat-szállító járművek
fokozott hatósági ellenőrzésére,
valamint ehhez kapcsolódóan központi, kiemelt ellenőrzésekre is sor
fog kerülni a termékpálya minden
szakaszában. Az állati melléktermék
szállítása ugyanígy jelentős kockázatként jelentkezik, ezért kérésként
fogalmazódott meg állami támogatás nyújtása telepi hullaégetők
beszerzésére. Észrevételek közt
hangzott el a PRRS fertőzött telepekről kikerülő trágya elhelyezésének szabályozási kérdése is, annak
érdekében, hogy azt egy mentes
telep közelében ne lehessen korlátozás nélkül kirakni.
Világosan kell látnunk, hogy
nemcsak a mentesítés sikeressége
lehet közös, de a sikertelenség
felelőssége is egyaránt terheli a
mentesítési tervet jóváhagyót és az
azt végrehajtó állattartót. A szakmai teendők mellett a jövőben az
eddiginél több figyelmet és energiát kell fordítani az egymással történő kommunikációra és a kölcsönös bizalom fejlesztésére. Jó hír,
hogy a párbeszéd elindult, és ha a
vázolt javaslatok érvénybe lépnek,
új lendületet kaphat nemcsak a
mentesítési program, de az együttműködés eredményeképp az
egész ágazat is.
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Esélyegyenlőséget kell
biztosítani a gazdálkodóknak

A digitalizáció és az európai
agrárpolitika jövőjével kapcsolatos felvetések kerültek az idei berlini Internationale Grüne Woche
(IGW), azaz a Nemzetközi Zöld Hét
fókuszába.
A mezőgazdaság, élelmiszeripar és a kertészet legnagyobb
európai fogyasztói kiállítása 2019.
január 18–27. között zajlott le. Az
esemény díszvendége az idén
Finnország volt. A magyar agrárium bemutatkozása, valamint az
európai és nemzetközi agrárdiplomácia szempontjából igen jelen-

tős eseményen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) Éder
Tamás élelmiszeriparért felelős
országos alelnök és Szabó Balázs
külkapcsolati igazgatóhelyettes
képviselte. A 2017-es partnerországi és a tavalyi jelentős részvételt követően hazánk idén is
kiemelt figyelmet fordított a
vásárra, bruttó mintegy 800 négyzetméteren jelent meg, hiszen
Németország jelenleg az egyik,
ha nem a legfontosabb agrárpiacunknak tekinthető. A több mint
hatvan ország mintegy 1700 kiállí-

tóját fogadó esemény során közel
300 szakmai konferenciát tartottak. Itt kerül megrendezésre a
hagyományos agrárminiszteri
csúcs, valamint az agrárium jövőjének kulcskérdéseit taglaló Globális Élelmezési és Mezőgazdasági Fórum (GFFA). Ez utóbbi eseményen Nagy István miniszter azt
hangsúlyozta, hogy esélyegyenlőséget kell biztosítani minden gazdálkodónak az agráriumot is forradalmasító digitalizáció lehetőségeinek kihasználásához. Hozzászólásában kifejtette, hogy az
állam tudja vállalni a digitalizációhoz szükséges alapvető infrastruktúra megteremtését, és
Magyarország az ötödik generáci-

ós mobil távközlési hálózat (5G)
kiépítésével „nagyon jó úton
halad”, de a mérethatékonyság is
fontos tényező.
Az élelmiszerláncban alkalmazható digitális technológiák, a versenyképesség és fenntarthatóság
kérdéseit és összefüggéseit feszegető konferenciát követően a NAK
képviselői – a litván társkamara
meghívására – egy, az európai
mezőgazdaság és agrárpolitika
jövőjével kapcsolatos eszmecserére voltak hivatalosak, amelyen a
közép- és kelet-európai társszervezetek képviselői mellett a svéd
és a finn agrár-érdekképviselet
vezetői is részt vettek.
n NAK

Nagy érdeklődés mellett, mintegy
100 fő részvételével került sor 2018.
december 5-én az Európai Unió
mezőgazdasági termelőinek és termelőszövetkezeteinek érdekvédelmi
szervezete, a Copa-Cogeca szervezésében a The Grown Not Thrown, „Ne
vesszen el, ami már megtermett”
kampányt bemutató fórumra. A rendezvényen tagállami szervezetek,
szövetkezetek és vállalkozások képviselői ismertették előadásokkal,
vetítéssel és filmanyagokkal a legérdekesebb programokat és az elért
eredményeket. A fórumra készült
kiadványban a NEBIH által irányított
és az European Union LIFE alprogram pénzügyi támogatásával 2016-

ban iskolákban megvalósított
Wasteless (Maradék nélkül) nemzeti
program is szerepel. Az Európai Unió
Fenntartható Fejlődési Céljai között
szerepel az élelmiszer-pazarlás elleni
küzdelem, amely során 2030-ra felére csökkentenék a veszendőbe
menő élelmiszerek mennyiségét.
A célok elérését támogatja a
Copa-Cogeca kampánya, ami arra
ösztönzi a vállalkozásokat, termelőket és feldolgozókat, hogy az élelmiszer termékpálya minél több
pontján keressék meg azokat a
lehetőségeket, megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak a veszteségek és az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez. Meglepő, hogy már a

földeken milyen sok zöldség és
gyümölcs megy veszendőbe a
begyűjtés és a válogatás során. De
létezik már olyan rendszer, ahol a
megtermelt többlet vagy kisebb
hiba miatt a megrendelő számára
nem megfelelő minőségű termék
bejáratott hálózaton keresztül eljut
oda, ahol biztosítható a megfelelő
felhasználása. Léteznek iskolai menzák, ahol eltérő méretű adagokat
tesznek a pultra. A tanuló szabadon
választ, de ha a kisebb adag mégsem lett elég, visszamehet repetáért. Ezek a megoldások kis odafigyelést, a szokásostól eltérő kialakítást, és főként más szemléletet igényelnek, elsősorban az ott étkezők-

től. Átlagosan 20 százalékkal csökkenthető a kidobott étel mennyisége ezeken a konyhákon.
A fórumon nagy sikerrel bemutatott példák és megoldások rávilágítottak, hogy odafigyeléssel, innovációval, új technológiai megoldásokkal, a fenntartható fejlődés keretei
között, fenntartható termelés és
fogyasztás mellett sokat tehetünk a
veszteségek és az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében. Ehhez
szemléletváltásra, képzési programokra, a jó példák terjesztésére, de
legfőképpen a megtermelt élelmiszerek iránti fokozott tiszteletre van
szükség.
n NAK/Vadász Sándor

253790

Ne vesszen el, ami már megtermett
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Házhoz visszük
az agrárium híreit!

NAKlap
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapja
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A NAKlap egyedi tartalommal bíró, átlagosan
340 000 példánnyal, névre, címre szóló
terjesztéssel, a legnagyobb országos
lefedettségű, évente tíz alkalommal
publikált időszakos kiadvány, amely az agrárium
legfontosabb híreivel, kérdéseivel foglalkozik.
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