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Fontos információk az egységes kérelmek beadásával kapcsolatban!

Azokat a tagjainkat, akik korábban már adtak be a kamarán  
keresztül Egységes kérelmet, falugazdászaink telefonon 
keresni fogják időpont egyeztetés miatt április 20-ig. 
Falugazdász irodákban ügyfélfogadás kizárólag időpont 
egyeztetés alapján lehetséges.       Bővebb információk a 19. oldalon.
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Az elmúlt hetekben az új koronavírus miatt 
kialakul helyzetben a kamara azonnal a gaz-
dálkodók és élelmiszer-előállítók segítésére 
sietett, napok alatt összegyűjtötte a tagok 
visszajelzései alapján a felmerült problémá-
kat és publikálta azokat a szervezet honlap-
ján. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara folya-
matosan monitorozza az ágazati szereplőket 
érintő problémákat, begyűjti és rendszerezi 
azokat. Továbbá együttműködik az Agrármi-
nisztériummal annak érdekében, hogy közö-
sen juttassák el az agráriummal kapcsolatos 
beavatkozási javaslatokat az operatív törzs-
höz és a kormány által megalakított, a gazda-
ság újraindításáért felelős munkacsoporthoz. 
Szakmai ismereteinkkel és tapasztalatunkkal segítjük a kormányzatot a megfe-
lelő döntések meghozatalában. 

A világszintű járvány nemcsak az emberi életeket veszélyezteti, hanem a gaz-
daságra is óriási terheket rak. Ebben a helyzetben még nyilvánvalóbbá válik az 
agrár- és élelmiszeripar kiemelkedő, stratégiai jelentősége. Itt ragadom meg a 
lehetőséget, hogy köszönetet mondjak tagjainknak, az élelmiszer-gazdaság min-
den szereplőjének a mindenkori helytállásért és a kitartó munkálkodásukért. Az 
elmúlt hetekben láthattunk, hogy a magyar emberek mennyire fontosnak tartják, 
hogy hozzájussanak a biztonságos, magyar élelmiszerhez és a kialakult helyzet-
ben az mondhatom, az ágazat tisztességgel helytállt. 

Az új koronavírus-járvány terjedése az agrár- és élelmiszer-gazdaságot is meg-
rengeti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a folyamatosan gyűjtött információk 
alapján szakmai elemzéseket készít és megoldási javaslatokat is felvetett. Tiszte-
lettel kérem tagjainkat, hogy olvassák a kamara hírlevelét, kövessék internetes 
oldalát, közösségi oldalainkat. Az alapos tájékozódás most életeket menthet, 
csak ellenőrzött forrásból tájékozódjanak, rengeteg a félrevezető álhír. Ne isme-
rősök, a közösségi oldalakon megosztott ismeretlenek posztjaiból, hanem csakis 
hiteles forrásból tájékozódjunk, és tartsuk be azokat a rendelkezéseket, amelye-
ket a kormány tesz közzé ezekben a napokban! A kamara saját tagjai, munkatár-
sai egészségének és életének megóvása érdekében rendkívüli munkarendet és 
szabályozást léptetett életbe, amely visszavonásig érvényes. A főigazgatói utasí-
tás kiterjed a limitált központi munkavégzésre, az otthoni munkavégzésre, a falu-
gazdász-hálózat munkájára, az ügyeleti rendre, a kommunikáció és tájékoztatás 
megszervezésére. Elsődleges szempont a személyes kontaktusok számának 
minimálisra csökkentése és az, hogy a kamara operatív szervezete működőképes 
maradjon, segítve a gazdálkodók tevékenységét e rendkívüli helyzetben. Ezt tart-
juk szem előtt az egységes kérelmek beadása során is. Az a cél vezérel bennünket, 
hogy lehetőleg személyes gazdálkodói jelenlét nélküli ügyintézéssel, de a falugaz-
dászok közreműködésével a május 15-ei szankciómentes beadási határnapig 
benyújtható legyen valamennyi érintett kamarai tag egységes kérelme. A falu-
gazdászok minden hozzájuk forduló gazdálkodónak segítenek kérelmük beadá-
sában. Mezőgazdaságunk és élelmiszeriparunk folyamatosan képes biztosítani a 
lakosság számára az élelmiszereket. Legyünk elővigyázatosak és fegyelmezet-
tek, őrizzük meg hitünket és türelmünket. 

Győrffy Balázs
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Különösen fontos a jelenlegi helyzetben a 
piaci szereplők közti etikus viselkedés a 
mezőgazdasági termékek és az élelmisze-
rek piacán. 

a Nemzeti agrárgazdasági 
Kamara (NaK) aktívan közreműkö-
dik a rendezett viszonyok fenntar-
tásában, és fellép a tisztességtelen 
magatartású szereplőkkel szem-
ben. a kamara mintegy 400 ezer 
tagja – mezőgazdaságban, élelmi-
szer-előállításban, -feldolgozás-
ban, -nagykereskedelemben tevé-
kenykedők – az általuk etikátlannak 
vélt magatartások, illetve vitás kér-
déseik rendezésében is kereshetik a 
kamara etikai bizottságát.

a gazdálkodók, vállalkozások 
sikeres működésének alapja a köl-
csönös együttműködés, az érdekek 
és az értékek egyensúlyának szem 
előtt tartásával. a gazdaság nem 
működhet megfelelő etikai normák 
hiányában, hiszen a jog nem tud 

minden etikai kérdést a saját sza-
bályrendszerébe illeszteni. a NaK 
fontos célkitűzése – jelen veszély-
helyzetben is –, hogy aktívan köz-
reműködjön a rendezett piaci viszo-
nyok fenntartásában, és tevékeny-
ségével segítse a tisztességes piaci 
szereplőket. az agrárgazdaság 
területén működő, különböző gaz-
dasági súllyal rendelkező vállalko-
zások közötti érdekérvényesítési 
egyensúly kialakítása, fenntartása 
szintén a kamara egyik fontos célki-
tűzése. Ezen célok elérése érdeké-
ben hozta létre a NaK a megyei és 
az országos etikai bizottsági rend-
szerét. a bizottságok feladata, hogy 
a kamara tagjai között az – Üzleti 
Etikai szabályzatban megfogalma-
zott – etikai normákkal ellentétes 

magatartások felmerülése esetén 
közvetítsen, megpróbálja össz-
hangba hozni a piaci szereplők 
álláspontjait.

a köztestület tagjainak több lehe-
tősége is van, a legfontosabb eljárás 
az Üzleti Etikai szabályzatban foglal-
tak megsértése miatti etikai eljárás. 
a jószolgálati eljárással a vitával érin-
tett kamarai tagok közt fennálló vitás 

kérdések egyezség útján történő 
rendezését lehet elérni. a NaK felhív-
ja tagjai figyelmét, hogy amennyiben 
etikátlannak vélt magatartást 
tapasztalnak, keressék a köztestület 
szakmailag felkészült országos etikai 
bizottságát (orszagosetikaibizott-
sag@nak.hu) vagy közvetlenül a NaK 
megyei szervezetét. 

 NaK

A NAK – tapasztalva a lakosság koronaví-
rus-járvány miatti pánikszerű és indokolatlan 
felhalmozással járó élelmiszer-vásárlását – 
„Ne spájzolj!” címmel kampányt indított, 
amelyet több kommunikációs csatornán jut-
tatott el az érintett társadalmi körnek.

a vírusjárvány és kormányzati 
intézkedések nyomán a lakosság 
egy része a tartós élelmiszerek fel-
vásárlásába kezdett, így hamar 
készlethiány alakult ki egyes élel-
miszer-áruházakban. mindez azt a 
látszatot keltette, hogy nincs elég 
élelmiszer az országban.

a kamara ezt észlelve indította el 
„Ne spájzolj!” című kampányát. 
Ebben a NaK hangsúlyozta, hogy az 
ország önellátottsága mintegy 120 
százalékos az alapvető élelmisze-
rekből, és a hazai mezőgazdaság és 
élelmiszeripar folyamatosan képes 

biztosítani a termékeket. Továbbá 
kiemelte, hogy egy-egy rövidebb 
időszakban néhány áruházban 
egyes cikkek feltöltési üteme az 
árupótlás (rendelés, szállítás, rako-
dás) időigénye miatt a szokásosnál 
hosszabb lehet, és az üzletek rak-
tárkapacitásai is végesek. 

a kampányban kiemelt üzenet, 
hogy az ország termelési potenciál-
ja akár 150 százalékra is növelhető. 
Ugyancsak fontos információnak 
szánta a kamara, hogy magyaror-
szág élelmiszer-termelésénél min-
dig elsődleges szempont a belső 

piac ellátása, és csak ezt követően 
történik meg a többlet exportja. a 
hazai kiskereskedelmet tekintve 
pedig elmondható: a boltok polcain 
évek óta az élelmiszerek mintegy 
háromnegyede hazai áru.  

a kamara, ahogy mindig is, úgy a 
kampányban is kérte, hogy lehető-
ség szerint hazai termékeket vásá-
roljanak a fogyasztók! az itthon 
megtermelt alapanyagok helyben 
vannak, gyorsan piacra tudnak 
kerülni, a feldolgozók még mindig 
rendelkeznek kihasználatlan kapa-
citásokkal, így – ha a hazai kereslet 
jobban megnövekedne – a terme-
lők és a feldolgozók továbbra is 
képesek kiszolgálni a magyar 
fogyasztókat. a hazai élelmi-
szer-ellátási lánc szereplői szak-
mailag felkészültek, az élelmi-
szer-előállító üzemek jól felszerel-
tek, megfelelő és hatékony intéz-
kedéseket tesznek a higiéniai elő-
írások betartására.

mindemellett a hazai élelmi-
szer-előállítás döntő hányadát adó 
üzemek nemzetgazdasági szem-
pontból kritikus infrastruktúrának, 
úgynevezett létfontosságú rend-
szerelemeknek minősülnek – azaz 
szükség esetén rendvédelmi, hon-
védelmi szervek is biztosíthatják 
működésüket.

 NaK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a koronavírus-járvánnyal kapcsolat-
ban elrendelt kormányzati intézkedések után folyamatosan monitoroz-
za az ágazati szereplőket érintő problémákat, begyűjti és rendszerezi 
azokat. Továbbá együttműködik az Agrárminisztériummal annak érde-
kében, hogy közösen juttassák el az agráriummal kapcsolatos beavat-
kozási javaslatokat az operatív törzshöz és a kormány által megalakított, 
a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoporthoz.

a Koronavírus-járvány Elleni Véde-
kezésért Felelős operatív Törzs a NaK 
által is javasoltakkal összhangban 
intézkedéseket kezdeményezett a 
biztonságos áruszállítás fenntartása 
érdekében, amely eredményeképpen 
biztosítható a járművezetők ismételt 
munkába állása, amennyiben megfe-
lelnek a járványügyi előírásoknak. 
Ennek megfelelően az élelmiszeripar 
számára az áruk, az alapanyagok és a 
csomagolóanyagok zavartalan ellátá-
sa, az állattenyésztők számára a 
takarmányok telepekre érkezése, 
illetve a tavaszi munkákhoz szüksé-
ges inputanyagok gazdálkodókhoz 
eljuttatása továbbra is kiemelt priori-
tást élvez.

a kormányzati intézkedések hatá-
sai a juhágazatban már érezhetővé 
váltak, a bárányszállítás az EU-n belül 
elindult, illetve a kereskedők visszajel-
zései alapján ezeket egyre gördüléke-
nyebben tudják lebonyolítani. Ez 
kiemelt jelentőségű, tekintettel arra, 
hogy bár a hazai juhágazatnak több 
terméke is (hús, tej, gyapjú) van, azon-
ban az árbevétel döntő hányadát a 
vágóbárány értékesítéséből szárma-
zó bevétel adja.

a NaK álláspontja szerint az agrár- 
és élelmiszeripari ágazatot befolyá-
soló körülmények naponta változ-
nak, ugyanakkor a hazai élelmi-
szer-feldolgozás és -termelés bizto-
sítja	 a	 magyarországi	 ellátást.	 De	
egyre fokozódó problémát jelent az 
értékesítés például a friss virágot és 
zöldséget (spárga és gomba) ter-
mesztőknél, valamint a szaporító-
anyag-előállítóknál, az intenzív 
akvakultúrában, a kiskérődző ága-
zatban, a víziszárnyas-tenyésztők-

nél, a nyúltenyésztőknél és az erdő-
gazdálkodóknál, de további ágaza-
tokat is jelentősen befolyásolhat a 
hazai és exportpiacok egyidejű 
beszűkülése. 

a vendéglátáshoz hasonlóan (és 
több esetben ahhoz kapcsolódva) 

vannak olyan szakágak is, ahol a 
kereslet drasztikus csökkenésével 
együtt járó bevételkiesés miatt 
veszélybe került az alkalmazottak 
foglalkoztatottságának háttere: a 
normál munkamenet lelassult vagy 
leállt és a dolgozók bérének kigaz-
dálkodása is kihívást jelent. Továbbá 
vannak olyan állattartó telepek (pl. 
nyúl), ahol a dolgozók a fertőzéstől 
félelemre hivatkozva nem mennek 
be dolgozni. Ezeken a helyeken 
komoly gondot okoz a kieső munka-
erő azonnali pótlása.

a járványügyi helyzet okán a teljes 
halágazat számára bezárult az 
exportpiac, ami jelentős azonnali ki -
eséseket okoz, hiszen a tavaszi hal-
készlet egy jelentős részét a termelők 
az exportpiacon értékesítik. szintén 
problémát jelent a vendéglátóipar 

számára történő szállítások draszti-
kus csökkenése, leállása.

További probléma lehet a munká-
ból kiesők pótlása a megbetegedé-
sek, illetve a fertőződéstől félelem 
miatti távolmaradás okán is. Emellett 
a dolgozói létszám az idősek távol-
maradása és az iskolák bezárása 
révén is csökkent, ami befolyásolhat-
ja a szektor üzemmenetét, és jelen-
tős forrásokat is igénybe vesz. prob-
lémát okoz továbbá az idénymunká-
sok alkalmazása a szezon folyamán, 
akik közül sokan már évek óta a kör-

nyező országokból érkeznek (szerbia, 
románia, Ukrajna) és várhatóan több 
hónapon keresztül nem lehet őket 
beutaztatni, ami mind a tavaszi mun-
kák, mind a betakarítás során megol-
dandó problémát jelent a kézimun-
ka-igényes ágazatokban, mint pl. a 
kertészetben.

a fentiek a NaKlap március végi lap-
zártája idején fennálló állapotokat 
tükrözik. a kamara a kormányzati 
intézkedések bevezetése óta folya-
matosan monitorozza az ágazati sze-
replőket érintő problémákat, begyűjti 
és rendszerezi azokat. Friss informáci-
ókat itt olvashat: https://www.nak.
hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koro-
navirus. a köztestület együttműködik 
az agrárminisztériummal is annak 

érdekében, hogy közösen juttassák el 
a döntéshozókhoz az agráriumot érin-
tő beavatkozási javaslatokat.

a NaK március 16-ai ágazati elem-
zése itt olvasható: http://www.nak.
hu/kiadvanyok/kiadvanyok/ 3309-a-
koronavirus-varhato-hatasa-az-ag-
rargazdasagra/file.

a március 20-ai elemzése pedig itt 
olvasható: http://www.nak.hu/kiad-
vanyok/kiadvanyok/3318-a-korona-
virus-jarvany-hatasai-az-agrarium-
ban-2020-marcius-20/file.

 NaK

A nAk mindent megtesz az agráriumot  
érő negatív hatások csökkentéséért 

etikus magatartásra szólít fel az agrárkamara

A pánikvásárlás ellen lépett fel a kamara
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A vírusjárvány hatására kialakult gazdasági 
és termelési környezet drasztikus megvál-
tozása komoly hatással van mind a szlovák, 
mind a cseh, mind a lengyel agrár- és élel-
miszeripari vállalkozások működésére, rövid 
és középtávú lehetőségeire. 

Elmondható, hogy már most is 
számos intézkedést hoztak a régió-
ban – magyarországhoz hasonlóan 
– a járvány terjedésének lassításá-
ra, a várható gazdasági nehézségek 
csökkentésére.

szlovákiában az egészségügyi és 
társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének kötelezettségét elha-
lasztják a 2020. február, március és 
április hónapokra. az ideiglenesen 
ki nem fizetett összegek pedig 18 
havi részletre kerülhetnek kifize-
tésre 2020. július és 2021. decem-
ber között. a járulékok elmaradása 
nem okozhat hátrányt ezen idő-
szakban a pályázatok/támogatá-
sok igénylése kap-
csán sem.

i n t é z k e d é s e k e t 
hoznak az EU-alapok 
f e l h a s z n á l á s á n a k 
m e g kö n n y í t é s é r e , 
amely során például 
felgyorsítják a kifize-
tések jóváhagyását 
akár a fizikai helyszíni 
ellenőrzés nélkül, a 
kérelmező által kül-
dött fotódokumentá-
ció alapján, kifizetik az 
összes közvetlen kifi-
zetést, megkönnyítik 
a kérelmek beérkezésének és a köz-
vetlen kifizetéseknek a 2020-ig 
történő adminisztrációját. Engedé-
lyezik a telepi karantént azon mun-
kahelyeken, ahol a termelést nem 
lehet megszakítani (pl. állatte-
nyésztés), így a dolgozók folyama-
tosan rendelkezésre állhatnak.

a vészhelyzet miatt bezárt válla-
latok (bárok, cukrászdák, kávézók, 
éttermek stb.) érvényes egészség-

ügyi kártyával rendelkező munka-
vállalóinak az agrár-élelmiszeripari 
vállalatoknál jelentkező munkaerő-
hiány enyhítésére való átcsoporto-
sítására tesznek lépéseket. Ennek 
érdekében a szlovák agrár- és Élel-
miszeripari Kamara csatlakozott a 
szlovákiai szállodák és Éttermek 
szövetségéhez, hogy kölcsönösen 
tájékoztassák egymást a vendéglá-
tóknál és az étterem-tulajdonosok-
nál rendelkezésre álló személyzet 
létszámáról és összekapcsolják 
őket olyan élelmiszeripari vállalko-
zásokkal, amelyek termelésre vagy 
logisztikára munkaerőt igényelnek.

a folyamatos termelés fenntar-

tásához mentességet biztosítanak 
a szlovák Köztársaságba történő 
belépéshez a mezőgazdasági ter-
meléssel, élelmiszer-feldolgozás-
sal, forgalmazással és kereskede-
lemmel kapcsolatos szolgáltatáso-
kat nyújtó külföldi dolgozók, szak-
értők számára.

Csehországban is az egyik jel-
lemző probléma a munkaerő hiá-
nya. a cseh mezőgazdaság nagy-

mértékben támaszkodik a szlovák, 
román, ukrajnai országokból szár-
mazó munkavállalókra (különösen 
zöldség-, gyümölcs- vagy komló-
termelési szezonális munkákra), 
akik jelenleg nem állnak rendelke-
zésre, mivel a határokat legalább 
egy hónapra bezárták. Egy másik 
ezzel összefüggő probléma az a 
tény, hogy a karanténban levő 
emberek száma növekszik és ez a 
mezőgazdasági termelést is kezdi 
befolyásolni. Ehhez hozzá kell szá-
molni azt a kiesést is, amely első-
sorban a női munkavállalóknál 
jelentkezik, mivel jellemzően ők 
azok, akik a gyerekükkel otthon 
maradnak.

a tavasz közeledésével a mező-
gazdasági termelőknek nehézsé-
gekbe ütközik a kellő mennyiségű 
készlet (magvak, palánták, növény-
védő szerek, műtrágyák, állatgyó-
gyászat, alkatrészek stb.) beszer-
zése is a szállítási láncok lassulása 
és az eseti készletcsökkenések 
miatt.

a mezőgazdasági élelmiszeripari 
termékeket szállító tehergépjármű-
vek a vámügyi (határőrizeti) ellenőr-
zés során elsőbbséget élveznek, 
mivel jelenleg a határon a várakozás 
rendkívül hosszú és ezért a készle-
tek gyakran elakadnak.

a kialakult helyzetre való tekin-
tettel a Cseh agrárkamara javasolja 
az új Kap elhalasztását, beleértve 
az	Európai	Zöld	megállapodást	is.	

Egyes ágazatokban már most is 
jelentős készletek vannak (pl. gabo-
na), amely az export megnehezülé-
se miatt várhatóan tovább fog nőni. 
Ez jelentős hatással lesz az árakra, 
ami már jelenleg is érződik a tőzs-
déken. a mezőgazdasági termelők-
nek határozottan szükségük lesz 
kormányzati segítségre, ha az alap-
anyagok ára tovább csökken.

a fenti problémák mellett és azok-
hoz hasonlóan a lengyel mezőgaz-
daságot érinti talán a legkomolyab-
ban az elsősorban ukrán vendég-
munkások elmaradása a járvány-
helyzet miatt. az elmúlt években a 
termelés felfutásának alapja volt a 
nagyszámú vendégmunkás (állandó 
és idény), a jelen helyzet azonban 
veszélyezteti vezető agrártermelői 
pozícióit az unión belül; mivel jelen-
leg közel másfél millió ukrán ven-
dégmunkás dolgozik a lengyel gaz-
daságban, azon belül is igen jelentős 
létszámban az agráriumban és a 
hozzá kapcsolódó feldolgozóipar-
ban. a helyzet kezelése érdekében a 

m e z ő g a z d a s á g i 
ér dek képv is e le t ek 
k é r i k  m a t e u s z 
morawiecki minisz-
terelnököt, hogy tegye 
lehetővé az ukrán 
munkások lengyelor-
szági maradását.

a termelés nehéz-
sége és a várható piaci 
visszaesés miatt, a 
gazdaságok nehézsé-
geinek csökkentésére, 
fennmaradásuk érde-
kében a lengyel 
agrárkamarák szö-

vetsége (Krir) március 20-án kérte 
a kormánytól a közterhek fizetésé-
nek és a végrehajtási eljárások fel-
függesztését 3–6 hónapra. Ez a 
döntés a lengyel Bankok szövetsé-
gének a kölcsönök visszafizetésé-
nek felfüggesztéséről szóló dönté-
sét követve bizonyos mértékig 
segíthet túlélni a pénzügyi nehézsé-
gekkel küzdő vállalkozásaiknak. 

 LacZkó	anDráS/nak

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépése 
(Brexit), valamint a 2019 decemberében kitört és mára már világ-
szintűvé vált humán koronavírus-járvány következtében a kiské-
rődző ágazati szereplőknek − a többi állattenyésztési ágazathoz 
hasonlóan − számos olyan kihívással és hatással kell szembenéz-
niük, amelyek jelentősen befolyásolhatják mind rövid, mind pedig 
hosszú távon a juh- és kecskeágazat jövedelmezőségét és támo-
gatási rendszerét.

az Egyesült Királyság Európai 
Unióból történő kilépése hatására 
igen sok bizonytalanság keletkezett 
a juhhúspiacon Európában, amely 
bizonytalanságokat tovább fokoz-
zák a koronavírus terjedésének 
megelőzése, valamint a járvány 
agrárgazdaságra gyakorolt várható 
kedvezőtlen hatásainak mérséklé-
se érdekében már bevezetett és a 
későbbiekben bevezetésre kerülő 
nemzetközi és hazai intézkedések.

Bár a hazai juhágazatnak több 
terméke is (hús, tej, gyapjú) van, 
azonban az árbevétel döntő 
hányadát a vágóbárány értékesí-
téséből származó bevétel adja. a 
hazai juhágazatra jellemző három 
fő értékesítési időszak − a húsvét, 
ferragosto és karácsony − közül az 
egyik legjelentősebb értékesítési 
periódus a húsvét, amely a keresz-
tény ünnepi időszakon kívül az 
április közepe táján kezdődő iszlám 
ünnepi időszakot és az ortodox 
húsvét idejét is magában foglalja. 
Tény, hogy bár csökkenő mérték-
ben, de a vezérterméknek tovább-
ra is az olasz piacon értékesített 
úgynevezett „kissúlyú bárány” 
számít, ezért az olaszország irá-
nyába történő szállítások korláto-
zása jelentősen befolyásolhatja a 
húsvéti időszak magyar bárányex-
portját. a húsvétibárány-export 
mintegy 150 ezer állatot érint és a 
kivitel nagyságrendileg 3,5–4 mil-
liárd Ft bevételt generál éves szin-
ten. az eddigi tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a húsvéti értékesí-
tési időszakot követően is még 
nagyobb mennyiségű élőállat 
hagyta el hazánkat, így összessé-
gében akár 200–250 ezer állat 

exportját és megközelítőleg 3–4 
ezer magyar gazdálkodó jövedel-
mét befolyásolhatják kedvezőtle-
nül a korlátozások.

Hangsúlyozandó, hogy mind a 
NaK, mind pedig a meghatározó 
állattenyésztési ágazati szereplők 
– így a kiskérődző ágazati szereplők 
is – egymással szoros együttmű-
ködésben jelenleg is azon dolgoz-
nak, hogy a koronavírus terjedésé-
nek teljes agrárgazdaságra és ezen 
belül az egyes ágazatokra gyakorolt 
várható hatásainak, kockázatainak 
gyors felmérését elvégezzék, és az 
esetleges kedvezőtlen hatások 
mérséklésére irányuló megoldási 
javaslatokat a lehető legrövidebb 
időn belül a döntéshozók elé ter-
jesszék.

Fenti munkában aktív szerepet 
vállal	Zászlós	Tibornak,	a	nak	alel-
nökének a juh- és kecskeágazati 
elismert szakmaközi szervezet lét-
rehozására irányuló kezdeménye-
zésére elindult folyamat első lépé-
seként a tavalyi év őszén megalakí-
tott Juh és Kecske ágazatért Egye-
sület (JKáE) is. a magyar állatte-
nyésztők szövetségének székhá-
zában 2020. március 12-én meg-
tartott ünnepélyes belépési nyilat-
kozat aláírását követően az ágazati 
szereplők példamutató összefo-
gásról tettek tanúbizonyságot, 
ugyanis a JKáE tagjai közösen dol-
goztak ki egy, a koronavírus-jár-
vány kiskérődző ágazatra gyakorolt 
várható kedvezőtlen hatásainak 
mérséklésére irányuló intézkedési 

javaslatcsomagot, amely ezt köve-
tően a kormányzat részére benyúj-
tásra került.

Örömteli, hogy a járványügyi 
veszélyhelyzet elhárítását segítő 
Koronavírus-járvány Elleni Védeke-
zésért Felelős operatív Törzs az 
áruszállítást végző járművezetők 
ismételt munkába állásának lehe-
tőségét megvizsgálta, és − számos 
korlátozó rendelkezés szigorú 
betartása mellett − az élőállat-, 
valamint az élelmiszer-szállítás 
folyamatos végzésére lehetőséget 
biztosított. az operatív Törzs e 
döntése értelmében természete-
sen a bárányszállítások is folyama-
tosan végezhetőek azokba az 
országokba is, ahol karantént ren-
deltek el a járvány miatt.

Bizakodásra ad okot az ágazati 
szereplők jelenlegi helyzetben 
tanúsított összefogása, amely 
álláspontunk szerint a vertikum 
minden szereplője számára előnyt 
fog eredményezni! Bízunk továbbá 
abban, hogy a kormányzattal és 
szakmai szervezetekkel szorosan 
együttműködve a NaK hatékonyan 
hozzá fog tudni járulni a jelenleg 
kialakult helyzet lehető legrövidebb 
időn belüli, megnyugtató rendezé-
séhez.

 Borovka	ZSuZSa/nak

FókuszbAn: koronAvírus FókuszbAn: koronAvírus

A vírus hatása a v4 országok  
agrár- és élelmiszer-gazdaságára

A kiskérődző ágazat aktuális kérdései
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0908 hAlgAzdálkodás

Az Európai Unióban a halastavak jelenleg mintegy 250 ezer hektár 
természetközeli vizes élőhelyet tartanak fenn, hozzájárulva az 
ezekhez kötődő élővilág megőrzéséhez. A termelés a természeti 
erőforrások megújításán alapul, jó példáját adva ezzel a körkörös 
gazdálkodásnak. A tógazdasági haltermelés egészséges és szeny-
nyezésektől mentes táplálékot biztosít a fogyasztók számára.

az európaiak többsége az akva-
kultúra-termelést a tengeri akva-
kultúrával azonosítja, miközben a 
világ haltermelésében az édesvízi 
akvakultúra – ezen belül is a ponty-
félék termelése – meghatározó, és 
ez a tendencia a következő évtized-
ben még tovább fog erősödni a Fao 
és	oEcD	előrejelzései	szerint	–	vilá-
gított rá Halasi-Kovács Béla, a NaiK 
Halászati Kutatóintézetének igaz-
gatója az Európai parlament halá-
szati bizottságának fenntartható 
akvakultúra fejlesztéséről szóló 
februári nyilvános meghallgatásán.

mint mondta, a pontyfélék terme-
lése a fenntarthatóság szempontjá-
ból is kiemelkedik az állattenyészté-
si ágazatok közül. Ennek egyik kul-
csa, hogy a tógazdasági akvakultúra 
a természeti erőforrások megújítá-
sára alapul. Ugyanakkor a takarmá-
nyozás során itt nincs szükség állati 
fehérjére, az itt termelt halak ún. 
„low food chain” fajok.

a közvetlen értékeken túl a tógaz-
dasági akvakultúra közvetetten is 
jelentősen hozzájárul az „Európai 
Zöld	Megállapodás”	céljainak	meg-
valósításához. az unióban a halasta-
vak jelenleg is mintegy 250 ezer 
hektár természetközeli vizes élőhe-
lyet tartanak fenn, így hozzájárulnak 

az ezekhez kötődő élővilág megőr-
zéséhez. a termelés megfelel a kör-
körös gazdálkodás követelményei-
nek. Ezeken túlmenően egészséges, 
szennyezésektől mentes táplálékot 
biztosít a fogyasztók számára.

Halasi-Kovács Béla az előadásá-
ban hangsúlyozta azt is, hogy a 

tógazdasági akvakultúra erősítésé-
hez elengedhetetlen a kormányzat, 
az ágazat és a kutatás hármasának 
harmonikus együttműködése. a 
fejlődés legfontosabb eszközei a 
tógazdasági akvakultúra fenntart-
ható intenzifikációja, illetve a kuta-
tás és innovációs tevékenység. a 
halastavi termelés, ideértve az 
általa létrehozott és fenntartott 
komplex értékeket, az édesvízi bio-
lógiai alapú gazdaság egyik priori-
tása lehet.

a tógazdasági akvakultúra fej-
lesztésének másik kiemelt területe 
az uniós támogatások. Ezen belül a 
tógazdálkodás természetiérték- 
fenntartó szerepének elismerteté-
se egyfajta „Blue pond” támoga-
tásként. a másik fókuszpont az 
édesvízi akvakultúra kutatás-fej-
lesztési és innovációs (KFi) támoga-
tása. a legutóbbi két pénzügyi pe -
riódusban az édesvízi akvakultúra 
részesedése nem haladta meg a 
teljes akvakultúra-támogatás 5 
százalékát. a szakértő szerint az 
ágazat növekedése szempontjából 
elengedhetetlen, hogy az előttünk 
álló tervezési ciklusban a tógazda-
sági akvakultúra-fejlesztés a 
potenciáljának megfelelő súllyal 
jelenjen meg a KFi programokban! 

 naIk	HaLáSZaTI	
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nAkpraktikum – „vízgazdálkodjunk okosan!”
a NaK az idei évben is elindítot-

ta ingyenes szakmai fórumsoro-
zatát, amely nemcsak a gazdálko-
dók, hanem a szaktanácsadók és 
talajvédelmi szakértők számára is 
nyitott volt. az idei évben NaK-
praktikum (Korábban: NaKakadé-
mia) elnevezéssel indult az 
országjárás, ahol a megfelelő 
talaj- és vízgazdálkodás szüksé-
gességére hívtuk fel a figyelmet 
együtt az ebben jártas szakembe-
rekkel – a szent istván, a széche-

nyi istván és a miskolci Egyetem 
oktatóival, a KiTE mérnök terve-
zőivel, a Nemzeti Földügyi Köz-
pont öntözési főosztályával. a 
talajban történő vízmegőrzésre s 
természetesen az egyre kiszámít-
hatatlanabb környezeti hatások 
eredőjeként a vízpótlás lehetősé-
geire világítunk rá, különös tekin-
tettel az új jogszabályi alapokra. 

a tervezett négy helyszín helyett 
– a kialakult helyzet miatt – három 
országrészben 400 főt meghaladó 

résztvevőnek tudtuk közvetlenül 
átadni szakmai üzenetünket.

az előadás-sorozatban felhívtuk 
a figyelmet a talajban történő víz-
megőrzés fontosságára és ismer-
tettük a megfelelő agrotechnikákat. 
a mezőgazdálkodási vízgazdálko-
dás tekintetében bemutattuk az 
elmúlt időszak termelőket segítő 
jogszabályi változásait, valamint a 
finanszírozási lehetőségeket. 
Továbbá ismertetésre kerültek az 
öntözéses törvény végrehajtási 

rendeleteiben tervezett intézkedési 
javaslatok, amelyekkel majd felha-
talmazást kap a Nemzeti Földügyi 
Központ arra, hogy a termelői 
együttműködéseket ne csak szak-
mailag és jogilag, hanem anyagilag 
is támogatni tudja. reális célkitűzés 
hazánkban, hogy 2024-ig mintegy 
100 ezer hektárral bővüljön az 
öntözhető terület nagysága, amire 
a következő tíz évben 170 milliárd 
forint áll majd rendelkezésre. 
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A tógazdasági akvakultúra hozzájárul  
az európai zöldítési tervek megvalósításához

KISZERELÉSEK
•  3 dl-es kis kiszerelésben 
    is kapható! 
•  további kiszerelések: 1 l, 5 l, 20 l
Forgalmi kategória: III. 
szabadforgalmú kategória

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

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

Fozát® 480 
totális gyomirtó szer 

HATÁSSPEKTRUM
•  magról kelő egy- és kétszikű,
•  valamint mélyen gyökerező      
   évelő gyomnövények
ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK
•  jól időzíthető és biztonságos 
   felhasználás
•  tökéletes gyomirtó hatás
•  versenyképes ár, gazda-
    ságos kezelési költség

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

Kutyáknak, sertéseknek, 
takarmánykeverőknek!

INSTANT TÉSZTA
Kutyáknak, sertéseknek, Kutyáknak, sertéseknek, 
takarmánykeverőknek!takarmánykeverőknek!

INSTANT TÉSZTAINSTANT TÉSZTA

takarmánykeverőknek!takarmánykeverőknek!takarmánykeverőknek!

Legolcsóbb!

Legfi nomabb!
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a 
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfor galma-
zók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) 
főszervezésében 2020. május 27–28-án 
megtartani tervezett IV. NAK Szántóföldi 
Napok és AgrárgépShow előkészületei 
Mezőfalván hónapok óta zajlottak.

azonban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban meghozott, a sza-
badtéri rendezvények látogatását és megtartását korlátozó kormány-
rendelet miatt a NaK vezetősége felülvizsgálta az idei rendezvény sorsát. 
Bár a szervezetek számára kiemelt fontosságú az esemény – hiszen a 
tudásátadás jegyében itt a gazdálkodók közvetlenül szerezhetnek a fej-
lődést biztosító döntéseik meghozatalát segítő releváns és naprakész 
információkat –, felelős főszervezőként partnereivel egyetértésben úgy 
határoztak, hogy az idei mezőfalvai program elmarad! a iV. NaK szántó-
földi Napok és agrárgépshow-ra várhatóan 2021-ben kerül sor.

elmarad a nAk 
szántóföldi napok!
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NAK
BIZTOSÍTÁSOK

NAK BIZTOSÍTÁSOK

Ne hagyja, hogy az időjárás szeszélyén 
múljon munkája gyümölcse!

Bővebb tájékoztatásért hívja falugazdászát  
vagy ügyfélszolgálatunkat! 
(+36 80 900 365/3. menüpont – Biztosítások)
biztositas.nak.hu

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) minden megyében 
Megyei Agrár koor di nációs Munkacsoportot hozott létre a gaz-
dálkodók, az élelmiszer-előállítók és -feldolgozók, valamint az 
őket kiszolgáló beszállítók, szolgáltatók és a kereskedelem ope-
ratív együttműködésének támogatására. 

a kamara a munkacsoportok 
révén is segít annak biztosításá-
ban, hogy a közel 400 ezer tagjá-
nak – a koronavírus-járvány miatt 
esetlegesen felmerülő – problé-
máira minél gyorsabban megol-
dások szülessenek mind helyi, 
mind országos szinten. 

a munkacsoportok megtár-
gyalják a kamarai tagságtól beér-

kező észrevételeket, és azokkal 
kapcsolatban javaslatokat fogal-
maznak meg. Folyamatosan fel-
mérik az emberi erőforrás-, alap-
anyag-, valamint az erő- és mun-
kagépigényeket és -kapacitáso-
kat, arról tájékoztatják a gazdál-
kodókat. Közvetítenek, ha esetleg 
valahol munkaerőigény vagy 
-többlet keletkezik, amire sür-

gősen megoldást kell találni. Nyo-
mon követik a piaci folyamatokat, 
felmérik az esetleges beszerzési 
és értékesítési problémákat és 
lehetőségeket, tájékoztatást 
nyújtanak azok kapcsán az érin-
tetteknek. Egyeztetnek a közfog-
lalkoztatással kapcsolatban, 
segítenek közös értékesítési 
megoldások keresésében, támo-

gatják az esetleges kieső export 
miatti hazai felhasználást. a 
megyei munkacsoportok a NaK 
megyei igazgatóságain keresztül 
is elérhetőek. a kamara a tagjai 
által felé jelzett megoldandó 
problémákat folyamatosan jelzi 
az operatív törzs, a szakminiszté-
rium, illetve a gazdaság újraindí-
tásáért felelős akciócsoport felé.

mindemellett a kamara a tava-
szi mezőgazdasági munkák zök-
kenőmentes megkezdéséhez is 
segítséget nyújt – folyamatosan 
egyeztetve az inputanyag- és 
eszközbeszállítókkal –, valamint 
az esetleges kieső export hazai 
felhasználását is segíti. 

 NaK

A szemestermény- 
szárítás a termé-
szetes száradás 
gyorsított folyama-
ta, amely a termés-
biztonság szem-
pontjából alapvető 
fontosságú techno-
lógia. Sokféle 
műszaki megoldás 
lehetséges, ezek 
hatása különböző, 
ezért sokféle minő-
ségű lehet a gyakor-
latban a vízelvonási 
folyamat is.

induljunk ki a természetes folya-
matból, s nézzük, hogy a góréban 
milyen hatás éri a kukoricát. mag-
hőmérséklet: süt a nap, a napfény 
hatására a kukoricacsövön a kuko-
ricaszem 40–50 Celsius-fok közötti 
hőmérsékletű is lehet a déli oldalon. 
légsebesség: légmozgás, szellő 
lengedez vagy fúj a szél, segít elvin-
ni a párát. a vízelvonás sebessége: 
nem káros, a kukorica jellemző sejt-
szerkezete határozza meg

Haszonállataink tápanyagaként a 
kukorica minden összetevőjével 

együtt szerves egységben, egy-
mást erősítő módon hasznosul. 
Nincsenek hiánybetegségek, nin-
csenek por és éles törtszem által 
okozott betegségek, ezekre nem 
kell gyógyszer. azt gondolhatnánk, 
hogy a kíméletes vízelvonás többe 
kerül	és	 lassú.	De	ez	nem	 így	van!	
Éppen az a nagyszerű a dologban, 
hogy olcsóbb, mert kevesebb gázt 
használ a szárító és nincs teljesít-
ménycsökkenés.  

a biztonságos raktározás felté-
tele a kontrollált szárítás.

a raktározott termény élő anyag, 
amelyben az életfolyamatok nem 
szakadnak meg, csak lelassulnak 

vagy épp szünetelnek. a probléma 
azonban összetett, gyakran előfor-
dul, hogy a kukorica túlhevül, ezért 
megrepedezik, töredezik, végered-
ményben porosodik, „lisztesedik”, 
ami minőségromláshoz vezet és 
fokozza a penészgombás fertőzés 
veszélyét.

mikrobák már a betakarított ter-
ményben is vannak. a növényter-
mesztés során főként a nagyobb 
víztartalmat igénylő, úgynevezett 
szántóföldi penészgombák, a táro-
lás során pedig a kisebb nedves-
ségtartalom mellett az úgyneve-
zett raktári penészgombák okoz-
nak problémát. Utóbbiak a raktáro-
zás során kedvező feltételeket 
találhatnak a szaporodáshoz, ha a 
betárolt terményhalmazban meleg, 
párás klíma alakul ki. a gyakorlat 
szempontjából veszélyesek a fejlő-
désükhöz kevés vizet igénylő raktá-
ri penészgombák, az aspergillus- és 
penicillium-fajok, amelyek számos 
toxint termelnek. sokan kiemelik a 
Fusarium, az alternaria, ill. stachy-
botrys-fajokat, amelyek közül a 
Fusarium fajok toxinjai közül a 
zearalenon, a trichotecének és a 
fumonizinek jelentenek nagyobb 
veszélyt, amennyiben a tárolt ter-
ményben számukra is kedvezőek a 
körülmények a továbbszaporodás-

hoz. a túlhevített termény is kiváló 
táptalaj a mikroorganizmusok szá-
mára. a hirtelen növekvő belső nyo-
más miatt megreped a kukorica, 
ennek következtében sok a tört-
szem és a liszt a szárítóban, ami a 
magtárban is jelentkezik.

a biztonságos tároláshoz a szárí-
tás eredményeként homogén ned-
vességtartalmú terményt kell biz-
tosítani, ez azonban gyakran csak 
komolyabb műszaki beavatkozás 
után lehetséges. a szárítóból ki ada-
golt termény heterogén nedves-
ségtartalmát előidéző okokat fel 
lehet deríteni. Homogén nedves-
ségtartalom esetén a raktározás 
feltételei jelentősen javulnak, a 
mikrobák életfeltételei romlanak, 
kisebb költséggel (hatékonyabb 
energiafelhasználással) jobb ter-
ményminőség érhető el.

a jelenleg piacon lévő szárítók 
többsége a kontrollált szárítás 
megvalósítására alkalmassá tehe-
tő. ahhoz, hogy erről megbizonyo-
sodjunk, az összes légcsatornában 
mérjük a maghőmérsékletet, meg-
határozzuk a szárítózónában ural-
kodó hőmérsékleti viszonyokat. 

 spEisEr FErENC  
SZáríTáSI	SZakérTő/ 

Dr.	HoffMan	rIcHárD	PHD	
KaposVári EGyETEm

logIsztIkA

digitális átállás
a NUTrimaN tematikus hálózat immár teljesen digitális formában 

folytatja munkáját. a kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel 
a személyes találkozó helyett a partnerek videokonferencián keresz-
tül tárgyaltál meg a jövőbeli feladatokat, a körülményekre reagálva 
kialakított módosításokat. Bárki, akinek kérdése lenne a honlapon 
megtalált tartalmakhoz vagy magához a projekthez fűződően, egy 
űrlap kitöltésével felveheti a kapcsolatot a hálózattal. a NUTrimaN 
holnapján lehetőség adódik magyarul keresni a különböző 
tápanyag-újrahasznosítást szolgáló termékek és technológiák között, 
amelyeket kategorizálva találnak meg. 

 TóTH	aDrIEnnE/nak

szárítás, minőségbiztosítás, raktározás megyei agrárkoordinációs munkacsoportok  
segítik a kamarai tagokat
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– Hamarosan eljön az az idő, amikor a vidéki emberek lesznek az 
emberiség túlélésének elismert és megbecsült zálogai – fogalmaz 
Luzsi József. A NAK vidékfejlesztésért felelős alelnökével az erdőte-
lepítési lehetőségekről, a vadkárokról, a vidékről, a gazdáknak a 
világban betöltött fontos szerepéről beszélgettünk.

– Több mint negyven év erdészeti 
gyakorlattal a háta mögött hogyan 
ítéli meg a hazai erdőgazdálkodás 
helyzetét?

– Erdészeti szemszögből tekint-
ve történelmi pillanatokat élünk 
meg, soha nem volt olyan mértékű 
kormányzati ösztönzés a hazai 
erdőállomány fejlesztésére, mint 
napjainkban. szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hiszen a klímapoliti-
kai célok elérésének egyik kulcsát 
az erdeink jelenthetik. Gyorsan 
hozzáteszem, hogy a mennyiségi 
megközelítés mellett a minőség 
kérdése ugyanolyan fontos. Értem 
ez alatt, hogy hazánk erdőterületé-
nek jelentős növelése csakis akkor 
vezethet hosszabb távon ered-
ményre, ha a meglévő és az újon-
nan telepített erdeink mindenkori 
állapotára, a szakszerű erdőgaz-
dálkodásra is kellő hangsúlyt fek-
tetünk. országszerte sok olyan 
meglévő erdőterületet látok, amely 
azonnali beavatkozást igényelne. 
az úgynevezett „küszöb alatti” 
erdők esetében célszerű lenne 
átgondolni, hogy milyen egyéb, 
extenzív jellegű hasznosítási for-
mára lehetne áttérni. Emellett azt 
is szükséges alaposan megvizsgál-
ni, hogy a jelenkor környezeti felté-
telei mellett mely térségek, terüle-
tek alkalmasak valóban erdőtelepí-
tésre. a legnagyobb kihívás azon-
ban mégis az, hogy tudjunk előre 
gondolkodni, hiszen a ma elültetett 
facsemetének évtizedek múlva is 
megfelelő ökológiai viszonyokra 
lesz szüksége. a legfrissebb kuta-
tási eredmények figyelemmel kísé-
rése, a tudományos előrejelzések 
és ökológiai modellek ismerete 

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
döntéseink a fenntarthatóság 
jegyében szülessenek. az eddigi 
tapasztalatokra építve, okosan, a 
klímaváltozással kalkulálva kell 
erdőgazdálkodni, szem előtt tartva 
a genetikai, az ökológiai és a kon-
zervációbiológiai kérdéseket is. a 
gazdasági összefüggések mellett 
éppúgy fontos szempont, hogy az 
erdők közjóléti és védelmi szerepé-
ről se feledkezzünk meg.

– Mire számíthat az, aki úgy dönt, 
hogy belevág az erdőtelepítésbe?

– Egy biztos: ilyen mértékű 
támogatás még sohasem állt az 
ágazat rendelkezésére. ráadásul 
nemcsak az elsőkiviteli költségek 
számolhatók el, hanem az ápolási 
munkák is támogatottak. Emellett 
a kiegészítő intézkedések költsé-
geire is igényelhető támogatás, 
mint például villanypásztor, kerí-
tés, erdőszegély kialakítására. Hab 

a tortán, hogy a kieső jövedelem 
pótlására és saps-támogatásra is 
van lehetőség, szóval meglehe-
tősen komplex programról van szó. 
Ezzel egyenes arányban áll az 
érdeklődők száma is. Naponta 
érkeznek újabb és újabb megkere-
sések, amelyek egytől egyig arról 
szólnak, hogy az eddig mezőgaz-
dasági művelésű területek tulajdo-
nosai fontolgatják az erdőtelepí-
tést. meg jegyzem, hogy igen 
nehéz döntésről van szó, hiszen aki 
évtizedek óta szántóföldi növény-
termesztést folytat egy adott 
területen, az nem biztos, hogy 
egyik napról a másikra el meri, 
illetve el tudja dönteni, hogy mos-
tantól jöjjön az erdő. még akkor is, 
ha sokuk esetében nem túl jó 
minőségű termőterületről van szó, 
gyakran csak „megszokásból” 
folyik rajta szántóföldi növényter-
mesztés. szerencsére a mostani 
pályázati konstrukció sokat segít a 
megszokások leküzdésében. a 

támogatást igénylő akkor jogosult 
a támogatás igénybevételére, ha a 
támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően már rendelkezik az 
erdészeti hatóság által jóváha-
gyott jogerős erdőtelepítési enge-
déllyel. az erdőtelepítési terv 
készítése kapcsán elvégzendő ter-
mőhelyvizsgálat alapjaiban meg-
határozza a tervezés irányát, illet-
ve az optimális telepítés sarok-
pontjait. azzal is tisztában kell 
lenni, hogy az előkészítő tevékeny-
ség, amire a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges vala-
mennyi dokumentum a rendelke-
zésünkre áll, akár több hónapot is 
igénybe vehet. idő van még bőven, 
hiszen egészen 2021. december 
31-ig lehet támogatási kérelmet 
benyújtani, de a soron következő 
értékelési határnap 2020. június 
30. Javaslom, hogy aki erdősítés-
ben gondolkodik, a pályázati felhí-
vás mellett mindenképpen olvassa 
át az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVii. törvényt, illetve a 
végrehajtásáról szóló Fm-rendele-
tet. sok hasznos információval lesz 
gazdagabb. Kiemelném, hogy a 
kamara ajtaja minden gazdálkodó 
előtt nyitva áll, bármilyen szakmai 
kérdés esetén állnak rendelkezés-
re szakértő kollégáim. 

– Országszerte sokat hallani mos-
tanában a vadkárokról. Az ön által 
kezelt erdőkben is jellemző ez a prob-
léma?

– Előfordul, de én valahogy úgy 
vagyok ezzel, hogy nem biztos, 
hogy a vad „bűnös”, elvégre ő csak 
élni, táplálkozni, szaporodni sze-
retne. a megértéshez és az elfoga-
dáshoz ökológiai rendszerekben 
kell gondolkodni, látni az ágazati 
összefüggéseket és érdekeket, 
szakítani az „én-te-ő” szűklátókö-
rű gyakorlattal, meg kell tanulni az 
együttgondolkodást. Ezzel együtt, 
az ország bizonyos vadgazdálko-
dási tájegységeiben nem halogat-
ható tovább az optimálisnak 
nevezhető vadlétszám kialakítása, 
amelynél tisztességes eredményt 
biztosító mezőgazdasági tevé-
kenység is végezhető. Van már rá 
élő példa, hogy felülről nyitott kilö-
vési kvótával igyekeznek az állo-

mánycsökkentést ösztönözni.   
inkább előbb, semmint utóbb: az 
erdő- és a mezőgazdálkodónak 
egy asztalhoz kell ülnie a vadá-
szatra jogosult képviselőivel, és 
közösen kitalálni azokat a lépése-
ket, amelyekkel megelőzhető, illet-
ve normális mederben tartható a 
vadkár. Egyet már megtanultam: 
eredményt csakis a két fél együtt-
működése hozhat, ezt a kérdést 
erőből nem lehet megoldani. Hosz-
szabb távon egyik szereplő sem 
létezhet a másik nélkül, kéz a kéz-
ben kell gondolkodni és cselekedni. 
óva	 intek	 mindenkit,	 hogy	 a	 bíró-
ságon keresse az igazát, mert 
adott esetben aránytalanul sok 
energiájába, idejébe és pénzébe 
kerülhet. még formálódik az az 
egységes vadkárfelmérési útmu-
tató, amelyen már régóta dolgo-
zunk az agrárminisztérium és az 
országos magyar Vadászkamara 
kollégáival. azt várjuk tőle, hogy 

jelentősen mérséklődik a vitás 
esetek száma, adott problémára 
objektív módon ugyanolyan válasz 
fog születni, a kárbecslő személyé-
től függetlenül.

– Az új EU-s költségvetési ciklus-
ban mire számíthatunk a vidékfej-
lesztési prioritások, illetve források 
terén?

– az előkészítő tárgyalások 
folyamatosan zajlanak, a Közös 
agrárpolitika tervezésében, illetve 
a stratégiai tervezés társadalma-
sításában a kamara jelentős szere-
pet játszik. pontos számokat még 
nem tudok mondani, de az irány 
egyértelműen látszik. Egyre inkább 
a mindennapi ga zdálkodás 
fókuszába kerül az egészséges, 
élhető környezet, a precíziós gaz-
dálkodás, a biodiverzitás, a zöldí-
tés, az aKG, a NaTUra 2000, épp-
úgy, mint például az állatjóléti kér-

dések vagy a növényvédő szerek 
korlátozása – a fenntartható 
mezőgazdaság érdekében. Vala-
mennyi gazdálkodónak a széles 
körű társadalmi elvárásoknak 
megfelelően kell tevékenykednie, 
amihez elengedhetetlen az ará-
nyos ösztönzők biztosítása a 
támogatáspolitikában. az urbani-
záció globális szinten is megállít-
hatatlan, amely azzal a következ-
ménnyel is jár, hogy a vidéki népes-
ség, a gazdatársadalom szerepe 
egyre inkább felértékelődik. Gya-
korlatilag ez a szűkülő társadalmi 
réteg fogja ellátni élelmiszerrel az 
egyre több városi embert, Földünk 
rohamosan bővülő lakosságát. Ezt 
pedig végső soron el kell ismerni, 
meg kell fizetni. Véleményem sze-
rint hamarosan eljön az az idő, 
amikor a vidéki emberek lesznek az 
emberiség túlélésének elismert és 
megbecsült zálogai. 

 PESZEkI	GErGELy/nak

Felértékelődik a vidék,  
a gazdák és az erdők szerepe

jelentős támogatások erdőtelepítésre
a Vidékfejlesztési program erdőtelepítést támogató programja keretében az irányító hatóság 2020. február 

végéig 1077 kérelem támogatásáról döntött, összesen 26,3 milliárd forint értékben, ezzel közel 7400 hektár 
új erdő telepíthető. a támogatást a nyertes pályázók erdőtelepítésre, valamint a fenntartási időszakhoz tar-
tozó erdészeti szakfeladatok ellátására fordíthatják. 

az agrárminisztérium hangsúlyozza: az erdőgazdálkodás közvetlenül is megoldást kínál a klímaváltozásra, 
ezért a kormány célul tűzte ki a fával borított területek növelését. Ezt elősegítendő hirdette meg az agrártárca 
a mintegy 39 milliárd forint keretösszegű „Erdősítés támogatása” című felhívást. annak érdekében, hogy a 
gazdálkodók minél kedvezőbb feltételekkel telepíthessenek új erdőterületeket, a tárca a felhívás módosításá-
ról döntött, az erdőt telepítő gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80–130 százalék-
kal több forrást is igénybe vehetnek. Ugyancsak változás, hogy a jövedelempótló támogatás összege az 
eddigi hektáronkénti 172 euróról 432 euróra emelkedett és igénybevételének időtartama minden fafaj eseté-
ben	egységesen	12	évre	nőtt.	így	több	támogatást	kapnak	a	gazdák,	és	fafajtól	függően	4–7	évvel	hosszabb	
ideig vehetik igénybe azt. a pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik. 

 (mTi/am)



 2020. április  | |  2020. áprilisLAP
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

LAP
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA

1514 növényvédelem növénytermesztés

A tudás áramlásának ösztönzése az unió 
egész területén a célja a SMARTPROTECT 
tematikus hálózatnak, a precíziós gazdálkodá-
si technológiák és adatelemzés integrálásával.

az új európai kutatási projekt, a 
smarTproTECT 2020 januárjában 
indult el. a kertészeti ágazat az 
EU-27 országaiban a mezőgazda-
sági termelés mintegy 13,7 száza-
lékát teszi ki, miközben a teljes föld-
területnek csupán kis százalékát 
(mintegy 3%-át) képviseli. a zöld-
ségtermelő ágazatot tehát magas 
hozzáadott érték és könnyen hoz-
záférhető munkahelyek jellemzik. a 
többi mezőgazdasági alágazatok-
hoz hasonlóan a kertészeti ágazat-
ban dolgozó gazdálkodóknak meg 
kell birkózniuk azzal a kihívással, 
amit az integrált növényvédelem 
(ipm) alapelveinek kötelező végre-
hajtása jelent.

az ipm-módszer az összes ren-
delkezésre álló növényvédelmi 
módszer alapos megfontolását és 
megfelelő intézkedések ezt követő 
integrálását jelenti, amelyek gátol-
ják a káros organizmusok populá-
cióinak kifejlődését és a növényvé-
delmi termékek és más típusú 

beavatkozások felhasználását 
olyan szintjen tartják, amely gazda-
ságilag és ökológiailag indokolt, 
miközben minimálisra csökkentik 
az emberi egészséget és a környe-
zetet érintő kockázatokat. az ipm a 
hangsúlyt egészséges növények 
termesztésére helyezi, az agro- 
ökorendszerek lehető legcseké-
lyebb mértékű megzavarásával, és 
a természetes kártevő-szabályo-
zási mechanizmusok használatát 
ösztönzi (az Európai Bizottság defi-
níciója szerint). az ipm a növény-
egészségügyi tevékenység holiszti-
kus megközelítését képviseli, amely 
a megelőzésen, felügyeleten és 
ellenőrzésen alapul.

Ezenkívül az elmúlt években egyre 
nagyobb figyelmet kaptak az élelmi-
szerbiztonsággal kapcsolatos aggá-
lyok, valamint a minőségi és környe-
zetbarát zöldségter mesztés is. a 
kártevők és betegségek visszaszorí-
tását szolgáló növényvédő szerek 
racionális és korlátozott használata 

kiemelkedő fontosságú ennek a cél-
nak a megvalósításához. a smarT-
proTECT projekt alapvető célki-
tűzése a kutatás és a gyakorlati 
intézkedések közötti tudásbeli sza-
kadék megszüntetése az ipm-mód-
szerek innovációját illetően, külön-
böző szabadföldi és üvegházi kultú-
rák esetében.

a smarTproTECT az 5 célzott 
ipm altémakörben történő tudás-
gyűjtésen alapuló módszertant 
javasol, amelynek során a meglévő 
tudományos tudást és a legjobb 
gyakorlatokat gyűjtik össze, és ezt 
a tudást alakítják át könnyen meg-
érthető végfelhasználói anyaggá. 
a smarTproTECT azonosítani 
fogja a gazdálkodók igényeit és 
ipm-módszereket fog javasolni a 
napi gyakorlathoz mind a szabad-
földi, mind az üvegházi termesztés 
esetében. 

a projekt időtartama 3 év lesz, és 
16 ipari és akadémiai partner 
összefogásában valósul meg, 
összesen 2 millió eurós költségve-
tés mellett. a projekt koordinációját 
az iNaGro (mezőgazdasági Kuta-
tási Fejlesztési és Tanácsadó Köz-
pont Nyugat-Flandria tartomány-
ban) fogja végezni. 

a smarTproTECT konzorciuma a 
következő partnereket fogja össze 
különböző európai országokból: 
iNaGro (Belgium), Warwicki Egyetem 
(WarWiCK-Egyesült Királyság), Észt 
Élettudományi Egyetem (EmU-Észt-
ország), Univerza v ljubljani (Ul-szlo-
vénia), instituto Nacional de inves-
tigaçao agraria e Veterinaria 
(iNiaV-portugália), Vyzkumny Ustav 
rostlinne Vyroby (VUrV-Csehország), 
Julius Kuhn-institut Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen 
(JKi-Németország), assemblee des 
regions Europeennesfruitiereslegu-
mieres et horticoles (arEFlH-Fran-
ciaország), Fundacion Cajamar (CaJa-
Mar-Spanyolország),	 Darzkopibas	
instituts (latHort-lettország), 
magyar agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara (NaK-ma-
gyarország), Grupo Hispatec informa-
tica Empresarial sa (HispaTEC-spa-
nyolország), mezőgazdasági és Kör-
nyezetvédelmi megoldások (aGEN-
so-Görögország), Efosinformacijske 
resitve	 Doo	 (EfoS-Szlovénia),	 ka	-
tholieke Universiteit leuven (KU lEU-
VEN-Belgium), mezőgazdasági és 
Kertészeti Fejlesztési Tanács 
(aHDB-Egyesült	királyság).	

 NaK

A kiegyensúlyozott mikroelem-ellátás és  
a megfelelő talajkémhatás jelentősége 

okos mezőgazdaság az innovatív  
kertészeti növényvédelem érdekében

Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és 
innovációs programjából kap finanszírozást a 862563 
sz. támogatási megállapodás keretében.

A SMARTPROTECT konzorcium fotója

SMARTPROTECT partnerek az első nyitóülésen

Közismert tény, hogy a növénytermeszté-
sünk csak részben használja ki a genetikai 
potenciálban rejlő lehetőségeket, ennek 
egyik oka a kiegyensúlyozatlan tápanyag-
ellátás.

a makro- és mikroelemek, töb-
bek között, enzimek, lipidek, fehér-
jék építőkövei, aktivátorai, a sza-
bályzó rendszer működéséhez a 
növény fejlődésének kezdetétől 
szükség van rájuk. Többségük 
nehezen transzlokálódik.  amennyi-
ben kiegyensúlyozottan adagoljuk 
őket, hatásuk alapja a víz- és ener-
giamegtakarítás.

Ezt a hatást számtalan tényező 
befolyásolja, többek között a 
növény faja, fajtája, hőmérséklet, 
víz-levegő arány, alkalmazás idő-
pontja, kémhatás, alkalmazás 
módja, antagonizmusok, mikro-
elemforma, talaj kémiája, liebig- 
törvény stb. Ebből a nem teljes fel-
sorolásból az következik, hogy vagy 
nagyon bele kell ásni magunkat az 
összefüggések felderítésébe, vagy 
olyan szakértőkhöz 
kell fordulnunk, akiről 
feltételezhető, hogy 
gyakorlati és elméleti 
szinten egyaránt isme-
rik a tápanyagfelvétel 
dinamikáját. Ebben a 
cikkben, sajnos, terje-
delmi okok miatt csak 
részlegesen foglalkoz-
hatunk a problémákkal.

az egyik ilyen a kém-
hatás kérdése. a fő 
gond az, hogy míg a 
makroelemek 6,5 pH 
felett, a mikroelemek, 
a molibdént kivéve, a 
6,5 pH alatti, savanyú 
tartományban jól fel-
vehetők. Ezt a felada-
tot csak komplex módon, többirá-
nyú beavatkozással lehet jól megol-
dani. Egyrészt törekedni kell a 6,5 
körüli pH elérésére, másrészt a 
mikroelem-ellátást már a csíranö-

vény esetén is biztosítani kell, 
hiszen, repce csiranövény esetén, 
arra alkalmas fajtában, a nitrogén-, 
foszfor-, kálium-, bór- és a vasellá-
tás fokozása növeli a gyökértöme-
get, ami természetszerűleg hosszú 
távon előnyt biztosít a növénynek.

a mikroelem-ellátás kapcsán nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a faj, a 
fajta és a térbeli eloszlás jelentősé-
gét. a mai tápanyag-utánpótlási 
rendszerek túlnyomó többsége 
olyan 50–55 éves tartamkísérlete-
ken alapul, ahol nem használtak 
mikroelem-kiegészítést és olyan 
fajtákkal, amelyeknek nem vizsgál-
ták a mikroelem-reakcióját. azóta 
bebizonyosodott, hogy a különböző 
növényfajok és fajták nem egyfor-
mán reagálnak sem a makro-, sem a 
mikroelemekre, de a fajtáknak ezek-

ről a tulajdonságairól még a tanács-
adóknak sincsenek részletes infor-
mációi. a legprofesszionálisabb 
rendszerekben sem szoktak, kivéve 
a kalciumot és a cinket, mezo- és 

mikroelem-kijuttatásra tanácsot 
adni. Ugyanakkor a tápanyagfelvétel 
problémáit a talajmintatereken belül 
kevesen vizsgálják. Hiába tűnik 
megfelelőnek egy tápelem ellátása 
talajmintatér szinten, a mintatéren 
belül, adott pontokon mért értékek-
ben több száz százalékos eltérések 
is lehetnek. sajnos a növényünk nem 
általában 3 vagy 5 hektáron növek-
szik vagy áll, hanem egy adott pon-
ton. Technikai okokból jelenleg meg-
oldhatatlan a tápelemek pontszerű 

pótlása, de minél köze-
lebb leszünk hozzá, 
annál jobb. Erről szól a 
precíziós vagy még 
inkább helyspecifikus 
g a z d á l k o d á s  é s 
tápanyag-utánpótlás.

alapvető probléma a 
lombtrágyázás időzíté-
se. a növények gond 
nélkül eljutnak a mikro- 
és mezoelemes starter 
műtrágyákkal a virág-
zásig, tehát addig nem 
sok értelme van a 
lombtrágyázásnak, de 
a termelők többsége a 
magképződés kezdete-
kor befejezi a tápanyag- 
utánpótlást, pedig a 

növény ilyenkor még csak a száraz-
anyag felét építette be. a magfejlő-
dés során, igaz, áttéteken keresztül, 
a növény alapvetően a talajból veszi 
fel a tápanyagot. Bizonyos tápele-

mek, mint a nitrogén, foszfor, cink és 
kén, azonban a vegetatív részekből 
kerül át a magba. a lombtrágyázás-
nak éppen a magképződés kezdete 
után lenne nagy jelentősége, hogy 
minél tovább zölden, asszimiláció-
képes állapotban tartsuk a növényt. 
ráadásul itt sem a mennyiség, 
hanem a megfelelő összetétel szá-
mít.

az eddigieket bizonyítja a 1. ábra. 
a terület réti öntéstalaj volt (Ka 43), 
170 kg/ha nitrogén és nagyon jó víz 
és pK ellátással, semleges, 6,7  
pH-s kémhatással.

a kontroll és a kezelt parcellák is 
300 kg/ha startert kaptak különbö-
ző összetételben.  a kontroll 3*16-
os NpK starter műtrágya volt. a 
kezelt: 7-15-11 NpK, so3 11, Cao 
20, mg 0,53 és bór, réz, cink, man-
gán, vas kiegészítéssel. a több mint 
két tonna terméstöbblet részben a 
mikroelem, részben a kalcium 
kiegészítésnek volt betudható. Ter-
mészetesen egy lúgos talajon telje-
sen más megoldások vezetnek 
eredményre.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy 
a tápanyag-utánpótlás nem egyenlő 
a 3×15+2 lombtrágya technológiá-
val. annál sokkal bonyolultabb és az 
áthúzódó hatások miatt egy adott 
technológia eredményessége vagy 
eredménytelensége csak többéves 
kisparcellás kísérletekkel igazolható. 

 Dr.	SZaBó	BaLáZS/nak	
DIGITáLIS	MunkacSoPorT
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1716 precízIós gAzdálkodás szolgáltAtás

Kiemelten fontos az adatgyűjtés, s ezen 
belül a megbízható adatok gyűjtése a pre-
cíziós gazdálkodás szempontjából – mond-
ta a NAKlapnak adott interjújában Milics 
Gábor, a Magyarországi Precíziós 
Gazdálkodási Egyesület elnöke.

– A digitális agrárstratégia (DAS) cél-
jainak teljesüléséhez a precíziós gaz-
dálkodás minél szélesebb körű alkal-
mazására lenne szükség a szántóföldi 
növénytermesztésben, az állatte-
nyésztésben, a kertészetben, a szőlé-
szetben, a halászatban és az erdészet-
ben. Hol tart ez a folyamat most? 

– a stratégia több olyan célt is 
megfogalmaz, amelyik a digitalizá-
ció révén a precíziós gazdálkodás 
elterjedését teszi lehetővé. az álla-
mi feladatok kijelölése és a gazdál-
kodók számára a precíziós gazdál-
kodás megvalósításához szüksé-
ges alapadatok és tudásbázis elér-
hetővé tétele két olyan fontos kér-
dés, ami a technológia elterjedését 
segítheti. számos más intézkedési 
terv mellett az egyik legfontosabb 
feladat továbbra is a technológia 
közérthető bemutatása. sok gaz-
dálkodó már nagy biztonsággal 
alkalmazza az új technológiát, 
azonban azt is látom, hogy túl sok a 
misztikum körülötte, sokan elhi-
szik, hogy csak nagy beruházással 
lehet azt megvalósítani. Ezzel 
szemben, ha a józan paraszti ész 
egy kis modernizálással, újszerű 
megközelítéssel, egy jó szakta-
náccsal párosul, akkor megvalósít-
ható a precíziós megközelítés az 
agrárium bármely szakterületén. 
rengeteg dolgunk van még, amíg a 
kép kitisztul, és a gazdálkodók 
helyesen fogják megítélni, hogy 
melyik elemét tudják alkalmazni a 
számos technológiai lehetőségnek. 
Várakozásom szerint egyre többen 
győződnek majd meg arról, hogy kis 
lépésekben, de érdemes foglalkozni 
a digitalizált agrármegoldásokkal. 

– A térinformatika és a távérzékelés 
két önálló tudomány, amely a precíziós 
(helyspecifikus) gazdálkodás alkalma-
zott területévé vált. Vajon lesznek még 
hasonló diszciplínák, amelyek robba-
násszerű változást fognak hozni a 
mezőgazdaságban?

– mind a térinformatika, mind a 
távérzékelés információtechnológiai 
megoldás, amelyek a precíziós gaz-
dálkodás megvalósításának alapvető 
megoldásai. azt hihetnénk, hogy ezek 
az önálló tudományágak rutinszerűen 
szállítják a megoldásokat és nem tar-
togatnak dinamikusan fejlődő lehető-

ségeket. a területen jártas szakember 
is tisztán látja, hogy itt a klasszikus „jó 
pap holtig tanul” esetével állunk 
szemben. Elég abba belegondolni, 

hogy a dróntechnológia mint távérzé-
kelési megoldás az elmúlt tíz évben 
milyen dinamikusan fejlődött, vagy a 
műholdas távérzékelés milyen fejlő-
dést mutat mind a képek (információ) 
rendelkezésre állása, mind felbontása 
terén. Ugyanakkor az információ-
technológia még tartogat újdonságo-
kat. sokat hallunk manapság a mes-
terséges intelligencia, a robottechno-
lógia, az adatátviteli technológiák (5G, 
sőt már 6G) és az ioT megoldásokról. 
azt gondolom, hogy ezek alapvetően 
változtatják majd meg a gazdálko-
dást. az autonóm járművek néhány 
éve még futurisztikus álmoknak tűn-
tek a mezőgazdaságban, ma pedig 
már részei az egyes munkafolyama-
toknak.  

– Adatot gyűjtsünk évekig, avagy 
kezdjünk el precíziósan gazdálkodni?

– adatgyűjtés nélkül nem valósítha-
tó meg precíziós gazdálkodás, hiszen a 
technológiának pont az a lényege, 
hogy adatokra alapozva hozhassunk 

döntéseket. Ugyanakkor ahhoz, hogy 
valaki belekezdjen a precíziós szemlé-
letű gazdálkodásba, nincs szükség 
arra, hogy hosszú évek aprólékos 

adatgyűjtése alapján merjen csak dön-
téseket hozni, hogy hogyan lehetne a 
technológiát bevezetni. mivel a 
növénytermesztés során a sikeres-
ségnek számos útja – és sajnos tévút-
ja is – van, nem lehet receptszerű 
megoldást mondani. az adatokkal alá-
támasztható táblán belüli különbsé-
gek kimutatása hozzásegít ahhoz, 
hogy a helyspecifikus megoldások 
révén inputanyagokat differenciálva, a 
talaj teljesítőképességét megfelelően 
kihasználva hatékonyabb gazdálko-
dást	folytasson	valaki.	De	sokszor	for-
dul elő, hogy egy tábla felmérésének 
az az eredménye, hogy nem érdemes 
gépekre befektetni, technológiát vál-
tani, mert a közel homogén területen 
nincs értelme differenciálni az input-
anyagokat. Ebben az esetben persze 
nem a helyspecifikus gazdálkodás a 
megoldás a hatékonyság növelésére. 
ami talán a legfontosabb az adatgyűj-
tés terén, az a megbízható adatok 
gyűjtése. Bizonytalan vagy helytelen 
adatok alapján csak helytelen dönté-
sek hozhatók, amelyek végső soron 
meghatározzák a gazdálkodás sike-
rességét is….

– Mit javasol azoknak a gazdálko-
dóknak, akik bizonytalanok annak 
eldöntésében, hogy érdemes-e belefog-
ni a precíziós gazdálkodásba?

– Gyűjtsenek minél több informáci-
ót arról, hogy azok a gazdatársaik, 
akik alkalmaznak valamilyen precíziós 
technológiai elemet, milyen megol-
dást, megoldásokat találtak hasz-
nosnak és miket vetettek el. Ebben 
persze fontos, hogy a saját gazdasá-
gukhoz közeli információk álljanak 
rendelkezésre, hiszen nem mindegy, 
hogy az ország melyik területén, 
milyen talajtípuson, milyen lokális 
különbségek figyelembevétele indo-
kolt. Nem szabad elfelejteni, hogy aki 
precíziós gazdálkodó kíván lenni, az 
egy tanulási folyamat részévé válik. 
az utat tehát mindenki magának építi 
ki, de ha valaki nem teszi meg az első 
lépést, akkor sose fog elérni az út 
végére. 

 GóSZ	ZoLTán/nak

Az agrárium bármely területén 
megvalósítható a precíziós gazdálkodás

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

AZ EURÓPAI UNIÓ 
TÁMOGATÁSÁVAL 
FINANSZÍROZOTT KAMPÁNY

Legyetek idén is részesei Beni, Frutti és Veggi kalandjainak!

Keressétek a történet legújabb részeit a Minimax és a Disney mesecsatornákon!
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1918 tájékoztAtásI szolgáltAtás tájékoztAtásI szolgáltAtás

Ahogyan az már a cikksorozat korábbi részeiben is kifejtésre került, 
mind az új időszaki uniós költségvetés, mind a Közös Agrárpolitikát 
érintő jogszabályok esetében a tárgyalási folyamatok jelentősen 
elhúzódnak. További gátló tényezőként a jelenleg már Európát is 
rendkívüli mértékben sújtó koronavírus okozta járvánnyal azonban 
senki nem számolt. 

Figyelembe véve a kialakult jár-
ványügyi helyzetet, kérdésként 
merül fel, hogy milyen tempóban 
zajlanak tovább az Európai Unió 
2021 és 2027 közötti többéves 
pénzügyi keretéről szóló egyezte-
tések. a horvát elnökség év elején 
még ambiciózus volt az új költség-
vetés elfogadását illetően, de két-
ségek mutatkoznak afelől, hogy 
jelen körülmények között erről júni-
us végéig megállapodás szülessen. 
az uniós büdzsé pontos számait 
illetően szintén lehetnek még válto-
zások, ugyanis az Európai parla-

ment (Ep) erős kritikával illette az 
Európai Tanács elnökének korábban 
benyújtott javaslatát, amelyet az 
állam- és kormányfők a február 
20–21-én tartott rendkívüli ülésen 
végül nem fogadtak el. az Ep-kép-
viselők szerint a benyújtott javaslat 
nem elég ambiciózus és nem nyújt 
megfelelő biztonságot ahhoz, hogy 
az EU megbirkózzon az előre nem 
látható válságokkal, mint például a 
koronavírus-járvány.

a járványra való tekintettel a hor-
vát elnökség úgy döntött, hogy a 
tanácsi ülések többségét törli, és 

azokat csak a legszükségesebb kér-
désekben tartja meg, korlátozott 
részvétellel. Ennek értelmében a 
mezőgazdasági és Halászati Tanács 
március 23-ai ülését is törölték, 
ahol az átmeneti időszakot érintő 
rendelkezések voltak napirenden. 
Ennek megtárgyalását a 2020. 
április 27–28-ai találkozóra halasz-
tották. az elhalasztott ülés idő-
pontjában azonban egy videokon-
ferenciát szerveznek a mezőgazda-
sági és halászati miniszterek köré-
ben, hogy a delegációk megvitat-
hassák a koronavírus agrár-élelmi-

szeripari és halászati ágazatra 
gyakorolt hatását és az ezzel kap-
csolatban felmerült problémákat. 
Emellett arról is egyeztetnek a 
szakminiszterek, hogy miként 
szüntessék meg a tagállamokban 
kialakult felhalmozási lázat és páni-
kot, és hogy egyúttal megnyugtas-
sák a lakosságot a bőséges élelmi-
szer-ellátásról, valamint az ellátási 
lánc megfelelő működéséről.

március közepén az Európai 
Bizottság is megtette a koronavírus 
gazdasági hatásának ellensúlyozá-
sára irányuló összehangolt válasz-
lépéseket. a Bizottság egy úgyne-
vezett ideiglenes keretet fogadott 
el, amely lehetővé teszi a tagálla-
mok számára, hogy a hatályos álla-
mi támogatási szabályok keretében 
továbbra is elegendő likviditás áll-
jon bármely típusú vállalkozás ren-
delkezésére, és hogy a koronavírus- 
járvány alatt és azt követően is 
fennmaradjon a gazdasági tevé-
kenység folytonossága. szintén a 
kialakult helyzet következtében az 
Európai Bizottság elhalasztotta a 
Termőföldtől az asztalig, valamint a 
Biodiverzitás stratégia megjelené-
sét is, így március helyett április 
végén teszik közzé azokat az irány-
mutatásokat, amelyek a nemzeti 
Kap stratégiai tervek kialakításá-
ban is fontos szerepet játszanak. 

számos kérdés marad egyelőre 
még megválaszolatlanul a Közös 
agrárpolitika alakulását befolyáso-
ló tárgyalások menetéről, ugyanak-
kor mind az európai polgárok, mind 
az uniós intézmények számára 
vitathatatlan a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar stratégiai jelentő-
sége, amely főleg ezekben az idők-
ben mutatkozik meg igazán. Ezért is 
tartjuk továbbra is kiemelten fon-
tosnak a Kap megfelelő finanszíro-
zását az új költségvetési ciklusban. 

 HorváTH	Dóra/nak

A koronavírus a közös Agrárpolitikát  
érintő tárgyalásokra is hatással van

Az idei egységes kérelmek szankciómentes 
benyújtási ideje 2020-ban április 6. és május 
15. közötti időszak. A falugazdászok vala-
mennyi hozzájuk forduló gazdálkodónak segí-
tenek kérelmük beadásában!

idén április 6-án indult az egységes 
kérelmek benyújtása. a kérelembeadás 
során 2020-ban 43 támogatási jogcím-
re, intézkedésre lehet igényelni támo-
gatást, illetve adatszolgáltatási kötele-
zettséget teljesíteni. a szankciómentes 
benyújtási határidő 2020. május 15. az 
egységes kérelmet továbbra is kizáró-
lag elektronikus úton, a magyar állam-
kincstár online felületén lehet benyújta-
ni a https://www.mvh.allamkincstar.
gov.hu/e-ugyintezes oldalon.

a május 15-ig benyújtott egységes 
kérelmet – késedelmi szankció nélkül – 
2020. június 2-ig adatváltozás kereté-
ben lehet módosítani. Abban az eset-
ben, ha egy ügyfél május 15-ig nem 
nyújtotta be kérelmét, úgy május 16. és 
június 9. között még megteheti, de ez 
már csak a támogatási összeg munka-
naponként számított 1 százalékos 
késedelmi szankció alkalmazásával 
lehetséges. A 2020. június 9-ét követő-
en benyújtott egységes kérelmet érde-
mi vizsgálat nélkül elutasítják!

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, 
hogy az egységes kérelem felületén 
beadható, de nem annak részeként 
benyújtott állatalapú közvetlen támo-
gatási kérelmek esetében a már benyúj-
tott támogatási kérelmek 2020. május 
15-e után is csak szankció mellett 
módosíthatók! Kérjük az állattartókat, 
hogy ennél az igénylésnél nézzék át az 
állatok egyedi azonosítóit és tenyészet-
kódjait, hogy a kérelemben helyesen 
legyenek feltüntetve. Továbbá ellen-
őrizzék, hogy amennyiben az adott jog-
címhez szükséges, akkor a megfelelő 

évi állománylistát csatolják a kérelem-
hez.

Fontos, hogy ha még nem sikerült 
elvetni az idei évre tervezett növényt, 
abban az esetben is nyújtsák be a kérel-
müket a tervezett növénnyel, amelyet 
aztán később módosítani is lehet.

lényeges változás, hogy az idei évtől 
megszűnik két támogatási jogcím, az 
EmVa- aKG környezetvédelmi célú 
gyeptelepítés célprogram és THÉT (régi 

nevén KaT), így ezeket az idei kérelem-
ben már nem lehet igényelni.

a kérelem benyújtásához további 
információk találhatók a www.nak.hu/
ek2020 oldalon.

Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, 
akik falugazdászok segítségével nyújt-
ják be az egységes kérelmet, hogy a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – 
felelős köztestületként és munkáltató-
ként – több, a falugazdászok szemé-
lyes ügyfélfogadását is korlátozó intéz-
kedést vezetett be. a kormány által 
kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedé-
sekkel összhangban a kamara napi 
működése során a lehető legkisebbre 
kívánja csökkenteni a koronavírus-jár-
vány terjedésének lehetőségét a sze-
mélyes ügyféltalálkozások alkalmával, 
ezzel is meg óva munkavállalóit és a 
kérelembeadásban érintett, százezer-
nél is több kamarai tag egészségét. 
mindeközben arra is ügyel, hogy a falu-
gazdászok a kiemelt időszakban is zök-
kenőmentesen tudják segíteni a gazdál-

kodókat. a NaK egyeztetéseket folytat 
arról, hogy elkerülhető legyen több tíze-
zer olyan személyes találkozó, ami a 
meghatalmazások másik falugazdász 
általi megkötéséhez lenne szükséges. a 

cél, hogy lehetőleg személyes gazdál-
kodói jelenlét nélküli ügyintézéssel, de a 
falugazdászok közreműködésével a 
május 15-ei szankciómentes beadási 
határnapig benyújtható legyen vala-
mennyi érintett tag egységes kérelme.

az eljárással kapcsolatban felhívjuk 
tagjaink figyelmét, hogy azokat, akik 
korábban is falugazdász közreműkö-
désével adták be a kérelmet, a falugaz-
dászok hívni fogják telefonon, hogy 
egyeztessék a szükséges teendőket. 
azon tagjaink, akik eddig nem vették 
igénybe falugazdász segítségét a kére-
lembeadáshoz, de idén szeretnék kérni 
a közreműködésüket, kérjük, hogy 
maguk keressék a kamara központi 
ügyfélszolgálatát a +36-80/900-365 
számon vagy az ugyfelszolgalat@nak.
hu címen. 

A kiemelt időszak alatt a falugazdá-
szok valamennyi hozzájuk forduló gaz-
dálkodónak segítenek kérelmük 
beadásában!

 NaK

beadhatóak az idei  
egységes kérelmek
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2120 mozAIk

A tavaszi munkák időszaka kulcsfontosságú 
a hazai agráriumban. A NAK a jelenlegi hely-
zetben is fontosnak tartja a jégkármérséklő 
rendszer április 15-ei elindítását, hogy a 
gazdák termőföldjeit és az egyéb vagyon-
tárgyakat megóvhassák.

az országos lefedettséget nyúj-
tó, összesen 986 darab (219 auto-
mata és 767 manuális) talajgenerá-
torból álló jégkármérséklő rendszer 
generátorai ezüst-jodid tartalmú 
hatóanyagot égetnek el, ami fel-
áramlással a felhőkbe jut, ott csök-
kentve a kialakuló jégszemcsék 
méretét. az ezüst-jodid nincs 
negatív hatással a csapadék meny-
nyiségére, inkább a csapadék 
mennyiségét kellene növelnie. a 
hatóanyag légkörbe juttatása sem 
egészségügyi, sem környezetvé-

delmi kockázatot nem jelent, illetve 
az időjárást egyéb módon nem 
befolyásolja.

időjárás szempontjából nagyon 
ritka két egyforma év, hiszen a ziva-
taros napok számának tekinteté-
ben hasonló, a zivatarok kialakulás-
nak szempontjából viszont teljesen 
eltérő volt a jégkármérséklő rend-
szer működtetésének első két éve.  
Ez azzal magyarázható, hogy a 
tavaszi és a nyári periódusban érke-
zett zivatarokat is elkülöníthetjük 
lokálisan kialakuló és frontrendsze-

rekkel érkezett zivatarokra. Ezek 
közül 2018-ban a lokálisan kialaku-
ló zivatarok többször fordultak elő a 
korábbi évekhez képest, mivel e 
csapadékot okozó képződmények 
távol maradtak e térségtől. Ezzel 
ellentétben 2019-ben az április 15. 
és szeptember 30. közötti védeke-
zési időszakában a zivatarok érke-
zése, kialakulása a határokon túlról 
– orkán erejű széllel, viszonylag 
rövid idő alatt, nagy mennyiségű 
csapadékkal – érkező frontokhoz 
volt köthető. 2019-ben is többször 
tapasztalhattuk a szélsőséges idő-
járási viszonyokat, heves zivataro-
kat, többek között borsó, cseresz-
nye, egy-egy esetben dió nagyság-
nyi jég hullását.

a rendszer valódi hatékonyságát 
csak néhány év múlva lehet majd 
értékelni, amikor több évre vissza-
menőleg összehasonlítóak a jégká-
rok mennyiségei a korábbi évek 

adataival. az megállapítható, hogy 
a 2019-es rendkívüli időjárás elle-
nére az összes mezőgazdasági kár-
bejelentésen belül éves szinten 
harmadával csökkent a jégkár ará-
nya. a fokozott védekezés ellenére 
az ország néhány pontján hullott 
jégeső, hiszen nincs olyan techno-
lógia, amellyel ez teljes mértékben 
kiküszöbölhető lenne.

 NaK

A Magyar Pékszövetség megbízásából – és a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatá-
sával – a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet 
(NAIK AKI) 2019-ben is elvégezte az alapvető 
sütőipari termékekre (fehér- és félbarna kenyér, 
vizes zsemle, tejes kifli) vonatkozó költség- és 
jövedelemelemzést.

a korábbi, 2018-ban készült költ-
ség- és jövedelemvizsgálat eredmé-
nyeként a sütőipari vállalkozások 
jelentős mértékben tudták érvényesí-
teni költségeiket az áraikban. a sikeres 
munka 2019-ben is folytatódott. a 
kutatóintézet által megállapított, 
2019. első negyedév tényadatain ala-
puló költség- és áradatok a NaK por-
tálon keresztül elérhetőek. 

a tanulmányban látszik, hogy a 
vizsgált időszakban a termelési költ-
ségek csaknem 60 százalékát a mun-
kaerőre és a lisztre fordított kiadások 
teszik ki, ami 10 százalékponttal 
magasabb, mint 2017-ben. az élel-

miszeriparon belül a sütőiparban a 
legjelentősebb mértékű a munkaerő-
költség, a korábbi adatokat pedig 
jelen adatgyűjtés is igazolta. Ebből 
következik, hogy a sütőipar sokkal 
érzékenyebb a munkaerőpiacon 
bekövetkező változásokra az élelmi-
szeripar egyéb szakágazataihoz 
képest.

míg 2017-ben és 2018-ban még az 
alapanyagköltség volt a legmeghatá-
rozóbb elem, 2019-re már a fehér 
kenyérnél is (csakúgy, mint a három 
másik vizsgált terméknél) a személyi 
jellegű kiadások tették ki a legnagyobb 
részarányt a költségszerkezetben. 

Összességében azonban elmond-
ható, hogy a jelentősebb forgalmú 
sütőipari termékek előállításának 
jövedelemhelyzete javult 2019 első 
negyedévében az előző két év ered-
ményeihez képest. Ez arra a pozitív 
tendenciára mutat rá, miszerint a 
kereskedelem egyre inkább elismeri 
a sütőipar növekvő költségeit. mind-
azonáltal a feldolgozási fázisban 
még mindig alacsony a jövedelme-
zőség, olyannyira hogy az országos 
átlagot tekintve a félbarna kenyér 

termelése veszteséges (–20 forint/
kilogrammos fajlagos jövedelem), a 
fehér kenyéren és tejes kifli pedig 
csak minimális a nyereség (fehér 
kenyér esetében 1 forint/kilo-
gramm; tejes kifli esetében 0,35 
forint/darab). 

az ágazat jövője szempontjából 
kulcsfontosságú a személyi jellegű 
kiadások és a munkaerőhatékonyság 
monitorozása, a szakképzett munka-
erő megléte. 

 PoLcZEr	kaTaLIn/nak

javul a sütőipari termékek jövedelemhelyzete

Idén is korán indul a jégkármérséklő rendszer 
állAttArtás

Kezdődik a 2020. évi egységes kérelem (EK) 
benyújtásának időszaka, amely alatt lehe-
tőség van a szarvasmarhatartók számára 
termeléshez kötött állatalapú támogatási 
jogcímek esetében támogatási, kifizetési 
igénylést beadni elektronikus formában. 

a Nemzeti agrárgazdasági 
Kamara falugazdász hálózata és 
központi ügyfélszolgálata szükség 
esetén minden gazdálkodónak 
segítséget nyújt az esetleges kér-
dések megválaszolásában, a prob-
lémák megoldásában. Falugazdász 
kollégáink országos hozzáféréssel 
rendelkeznek a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal által 
fejlesztett alkalmazásokhoz, ame-
lyekkel le tudják kérdezni egy adott 
jogcím esetében a támogatásra 
jogosult egyedek listáját annak 
érdekében, hogy a kére-
lem benyújtásakor Excel 
formátumban fel lehes-
sen tölteni az egyedazo-
nosítókat a felületre.

a jogszabályok által 
megszabott feltételek 
teljesítése, valamint az 
elmúlt években tapasz-
talt problémák alapján 
elmondhatjuk, hogy a 
különböző jogcímek elté-
rő képet mutatnak a gaz-
dálkodók szemszögéből.

a legegyszerűbb és 
talán legkevesebb gondot 
okozó támogatási forma a 
ter meléshez kötöt t 
hízottbika-tartás támo-
gatás, amelynek feltételei 
néhány fogalmi pontosí-
tást kivéve gyakorlatilag 
nem változtak a 9/2015. 
(iii. 13.) Fm-rendelet megjelenése 
óta. a támogatási időszakban 
(2019. 04. 01. naptól 2020. 03. 31. 
napig) belföldi vágóhídon levágott 
vagy élő állatként, szállítás útján az 
országot elhagyó, legalább kilenc 
hónapos, bármilyen fajtájú, hím 
ivarú szarvasmarha és bivaly jogo-

sult a támogatásra, amennyiben a 
vágást vagy szállítást közvetlenül 
megelőzően legalább két hónapig 
az igénylő tenyészetében tartózko-
dott. a gyakorlatban előforduló 
problémák elsősorban az ENar 
események – kikerülés, bekerülés, 
vágás, külföldre szállítás – bejelen-
tésének elmaradása vagy késedel-
mes teljesítése körül koncentrálód-
nak.

a szintén viszonylag egyszerűen 
teljesíthető termeléshez kötött tej-
hasznú tehéntartás támogatás fel-

tételein többször is könnyített a 
jogalkotó, elsősorban a tenyészet-
ben tartózkodás időpontjának 
vonatkozásában. Jelenleg már nem 
kell az egyedeknek a tenyészetben 
lenniük a támogatási kérelem 
benyújtásakor, ezt kizárólag a 
támogatási év március 31. napján 

szükséges teljesíteniük, oly módon, 
hogy nem ezen a napon kerültek a 
tenyészetbe, de ekkor már betöl-
tötték a 23 hónapos kort. a tej- 
vagy kettős hasznú fajtájú, leg alább 
egyszer ellett, nőivarú egyedek 
támogathatók, azzal a megszorí-
tással, hogy a kettős hasznú egye-
dek nem részesülhettek korábban 
termeléshez kötött anyatehéntar-
tás támogatásban. amennyiben 
március 31. napig a támogatásra 
benyújtani kívánt egyed után élő 
borjút nem regisztráltak az ENar 
rendszerben, de külföldi elléssel 
vagy hazai holtelléssel rendelkezik, 
ezt az ellátó állatorvosnak a máK 
által rendszeresített nyomtatvá-
nyon igazolnia kell, amelyet fel kell 
tölteni az EK felületre. szintén elen-
gedhetetlen feltétele a támogatási 
jogosultságnak az állatállomány 
gümőkor-, brucellózis- és leukózis-
mentes tenyészetben tartása, 

amelyet a máK kérésére az illetékes 
megyei kormányhivatal igazol.

a termeléshez kötött anyatehén-
tartás támogatás az egyetlen olyan 
jogcím, ahol az állattartóknak a 
jövőben teljesülő feltételeket is vál-
lalniuk szükséges. a kérelem 
benyújtását követő naptól hat 

hónapos tartási kötelezettség ter-
heli a gazdálkodót, amely alatt a 
kieső egyedeket pótolnia kell, kivé-
ve abban az esetben, ha valamilyen 
vis maiorral érintett esemény miatt 
került ki az állat. Ennek igazolása és 
a vis maior bejelentése a kérelme-
zőt terheli. Húshasznú és kettős 
hasznú fajtába tartozó tehén, illet-
ve nyolc hónapos kort betöltött 
üsző egyedekre igényelhető támo-
gatás azzal, hogy a tehén-üsző 
aránynak a birtokon tartás idején 
60:40 százalékot el kell érnie. a 
született borjak nem hagyhatják el 
a tenyészetet egy hónapos korukig, 
és húshasznú, központi lajstrom-
számmal rendelkező tenyészbiká-
kat vagy a tőlük származó szaporí-
tóanyagot kell a tenyésztőnek 
használnia a szaporításokhoz. a 
szaporítási események (mestersé-
ges termékenyítés, természetes 
fedeztetés) bejelentése és regiszt-

rálása a Nébih által veze-
tett TEr rendszerben 
szintén elengedhetetlen, 
ellenkező esetben a máK 
hiánypótlásra szólítja fel a 
tenyésztőt. a tenyészet 
gümőkor-, brucellózis- és 
leukózismentességének a 
teljes birtokon tartás alatt 
meg kell valósulnia, ame-
lyet az illetékes megyei 
kormányhivatal igazol a 
máK kérésére. a bonyolult 
feltételek teljesítése 
nagyobb figyelmet érde-
mel a gazdálkodók részé-
ről az egész birtokon tar-
tási idő alatt. amennyiben 
nem sikerül minden válla-
lást teljesíteni, a kifizetési 
döntés, illetve a helyszíni 
ellenőrzésről szóló értesí-
tés kézhezvétele előtt az 

érintett egyedeket szankciómente-
sen vissza lehet vonni. Kérjük a 
kamarai tagokat, figyeljék a NaK 
honlapját, ahol az aktuális esemé-
nyekről, változásokról, időszerű 
teendőkről rendszeresen közzé-
tesszük a tudnivalókat. 

 NÉmETH CsaBa/NaK

A szarvasmarhatartók által igényelhető,  
termeléshez kötött állatalapú támogatások
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Nagyvállalatok és innovatív agrár startupok 
együttműködéseit segítette elő az első 
hazai agrár startup program, a NAK 
TechLab. A három hónapot felölelő prog-
ramnak köszönhetően számos termékfej-
lesztés indult el a nagyvállalatok és a start-
up vállalkozások között.

a Nemzeti agrárgazdasági Kama-
ra	és	a	Design	Terminal	által	 tavaly	
indított NaK Techlab a magyar 
mezőgazdaság digitális modernizá-
ciójára fókuszál. Újgenerációs start-
up vállalkozások segítségével olyan 
innovatív megoldásokat keres az 
agrárium kihívásaira, amelyek fel-
lendítik és hatékonyabbá teszik azt, 
és amelyek segítségével magyaror-
szág központi szerepet tölthet be az 
Európai Unión belül az agrárszektor 
fejlesztésének területén. 

a NaK Techlab fő célja, hogy valós 
piaci problémákra találjon megoldást, 
erre garanciát jelentenek a program-

ban szakmai partnerként szerepet 
vállaló nagyvállalati szereplők. a 
működő megoldások a nagyvállalati 
infrastruktúrán keresztül képesek a 
leggyorsabban eljutni a gazdálkodók-
hoz, ezzel elősegítve a szektor moder-
nizációját és a hatékonyság növelését.

a startup programhoz olyan 
cégek csatlakoztak, mint a Bona-
farm Csoport, az axiál Kft., a KiTE 
Zrt.,	a	vodafone	Magyarország	Zrt.,	
a Hungarna Kft. és a Tesco-Global 
áruházak	Zrt.	a	fejlesztéshez	szük-
séges forrást magyarország legna-
gyobb kockázati tőkéjét kezelő 
cége,	a	Hiventures	Zrt.	biztosította.	

az együttműködések a startupok 
és a nagyvállalatok között már elin-
dultak, segítve ezzel a startupok 
piacra jutását, végső soron pedig a 
technológiák szélesebb körben való 
terjedését a jövőben. 

a NaK Techlab inkubátor program-
jának zárásaként a – vírusjárványra 
tekintettel – csapatok magyarország 
első	virtuális	Demo	Dayén	mutatták	
be megoldásaikat és a nagyvállalatok-
kal közösen indított együttműködési 
terveiket. Nyolc csapat, három zsűri-
tag, egy moderátor és több száz 

érdeklődő csatlakozott egyszerre, tér-
ben egymástól távol, online platfor-
mokon. 

a zsűriben Győrffy Balázs, a Nem-
zeti agrárgazdasági Kamara elnöke, 
pistyur Veronika, a Bridge Budapest 
ügyvezetője és moldován andrás, az 
animalsoft Kft. tulajdonosa és ügyve-
zetője tett fel keresztkérdéseket a 
prezentáló csapatoknak. az adás 
végére a digitális almamolycsapdát 
fejlesztő smapp gyűjtötte be a leg-
több voksot a nézőktől.

 NaK

Talán még az agrárkamarai tagok előtt is 
kevésbé ismert, hogy 2020-ban lesz 
százéves az agrárkamarai rendszer 
Magyarországon, amelyről a NAK is mél-
tóképpen kíván megemlékezni.

1920. augusztus 19-én hirdet-
ték ki a mezőgazdasági érdekkép-
viseletről szóló 1920. évi XViii. 
törvénycikket, amelyben – többek 
között – szerepel, hogy „a mező-
gazdaság fejlesztésére és irányí-
tására, valamint a mezőgazdasági 
lakosság különleges érdekeinek 
egyetemes előmozdítására és 
képviselésére mezőgazdasági 
kamarákat kell alakítani”.

a mezőgazdasági szektor e 
fontos jubileuma alkalmára a 
Nemzeti agrárgazdasági Kamara 
és strausz péter, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem egyetemi docense 
egy különleges kiadvánnyal 
készül.

– az agráriumban már a 19. 
század második felében megfo-
galmazódott az igény egy átfogó 
érdekképviseleti szervezet létre-

hozására, így sokak álma vált 
valóra, amikor 1920-ban sor 
került a mezőgazdasági kamarai 
rendszer létrehozására. a kama-
rák fontos szerepet vállaltak az 
agrárium fejlesztésében, számos 
önálló kezdeményezéssel segí-
tették a mezőgazdaság moderni-
zációját és az agrárium érdekeinek 
érvényesítését a gazdaságpoliti-
kán belül. Évtizedes munkájuk 
során számos eredményt értek el, 
ezért óriási veszteség volt, amikor 
a fokozatosan berendezkedő 
kommunista hatalom 1946-ban 
felszámolta őket. remélem, hogy 
a két világháború közötti tevé-
kenységük, illetve a rendszervál-
tás után létrejött agrárkamarák 
munkájának bemutatása révén az 

agráriumban működők és az érde-
keiket képviselő kamarai rendszer 
jobban megismerheti közös múlt-
ját, s ebből erőt meríthet a jelen 
kihívásainak megválaszolásához 
is – indokolta meg az együttmű-
ködést a tervezett kötet írója, 
strausz péter.

a tervezett tematika: a mező-
gazdasági kamarák létrehozása; 
kamarák az agrárium szolgála-
tában – érdekképviseleti munka, 
részvétel a mezőgazdaság fej-
lesztésében; kiemelkedő kama-
rai személyiségek, érdekessé-
gek; a kamarák megszüntetése 
1946-ban; a rendszerváltás 
utáni agrárkamarák tevékeny-
sége.

 rF/NaK

különleges kiadvány a százéves jubileumra

nAk techlab: a digitális almamolycsapda 
volt a legnépszerűbb ötlet

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

Talajkezeléskor az Amalgerol® magas szer-
ves olajtartalma miatt óriási határfelületen 
terül szét a talajszemcséken, nagy életteret 
biztosítva a talajmikrobáknak. Emellett köny-
nyen felvehető széntartalma azonnal haszno-
suló tápanyagot is ad a talajbaktériumok szá-
mára, így a talaj hasznos élő szervezetei látvá-
nyos működésbe kezdenek, gyors szaporodás-
nak indulnak. Az Amalgerol® rendszeres hasz-
nálatával javul a talajszerkezet és a tápanyagok 
felvehetősége. A szármaradványok lebomlása 
felgyorsul. Az Amalgerol® kezelés hatására a 
növények gyökerén élő mikorrhiza mennyisége 
meghétszereződik. A mikorrhizák szimbiózis-
ban élnek a növények gyökereivel és mintegy 
azok „meghosszabbított karjai”, sokkal mesz-
szebbről képesek a vizet és a tápanyagokat a 
gyökér és így a növény számára biztosítani. 

Kikelt növények esetében, a növényi stresz-
szeket okozó tényezők bekövetkezése utáni 
Amalgerol® kezelés mérsékeli ezen tényezők 
termést csökkentő hatását. Használata követ-
keztében a növények tápanyag felvétele 
megnő, hasonlóan, mint az emberi gyógy-
ászatban a műtét utáni svédcsepp kúra eseté-
ben, a növények gyorsabban heverik ki a kör-
nyezet okozta káros hatásokat. 

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

Az Amalgerol® új szilárd fejlesztése az 
Amalgerol® Starter mikrogranulált starter 
műtrágya. Az Amalgerol® Starter megfelelő 
arányban tartalmazza a növények kezdeti fej-
lődéséhez szükséges tápelemeket. A gyors 
gyökér képződést elősegíti a magas, könnyen 
felvehető foszfor, cink és kén tartalma. Az 
Amalgerol® Starter (4% N; 24% P2O5; 2% K2O; 
1,25% S; 2% Zn; 5% Amalgerol® Essence) külön-
legessége, hogy 5%-os arányban tartalmazza 
az Amalgerol® Essence mikrogranulált 
formulációját, amely fokozza a talaj mikrobio-
lógiai életét, elősegíti a mikorrhiza képződését 
a gyökereken, a tápanyag feltáródást és ezáltal 
a növény kezdeti fejlődését. Az Amalgerol® 
Starter-t a vetéssel egy menetben, sorkezelés-
sel, a vetőgépen lévő mikrogranulátum szóró 
adapterrel juttatjuk ki, 15-20 kg/hektár dózis-
ban. Kiszerelése: 20 kg-os zsák.
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24Házhoz visszük
az agrárium híreit!

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

Az újság PDF formátumban 
az agrárkamara honlapján 
is elérhető:

www.nak.hu/sajto/naklap

Cikkeink és egyéb 
érdekességek között 
tallózhatnak oldalunkon:

www.agrariumonline.hu

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

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:

Tremmer Tamás 

lapmenedzser

 +36-20/5347-137 

naklap@maraton.hu

átlagosan 340 000 
postaládában 
hónapról hónapra

átlagosan 340 000 
postaládában 
hónapról hónaprahónapról hónapra
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