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AGRÁRPIACI HÍREK 
Figyelj a naptárra! 
A következő napokban, illetve a hónap végén számos támogatási jogcím kifizetési határideje jön el, melyekre érdemes 

odafigyelnie az érintett gazdálkodói körnek. Az alábbiakban ezeket foglalja össze a Magyar Agrárkamara 

közleményében. Azok a 2007-ben pályázó fiatal mezőgazdasági termelők, akik a nekik címzett támogatás keretében a 

támogatási összeg 90 %-ára kifizetési kérelmét a támogatási határozat kézhezvételét követő 45 napon túl adta postára, 

vagy kifizetési kérelmet még nem nyújtott be, újra megteheti azt. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-01-10 

 

Szántóföldi kultúrák 

Nem ártott az időjárás a növénytermesztésnek 
Az időjárás - érzékelhető - szélsőségessége ellenére sem veszélyeztette eddig jelentősen a szántóföldi növényeket - 

mondta Tóth István, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) titkára. A szakember 

közölte: a mostani időjárás szélsőségessége ellenére sem veszélyeztetette számottevően a szántóföldi növényeket, 
mivel a hőingadozás nagy volt ugyan, de rövid ideig tartott. Emlékeztetett: a vetési időszakban a kezdeti száraz napok 

nehezítették ugyan a növényi kultúrák kelését, de egy viszonylag hosszabb esős időszak is volt. Ez utóbbi pedig 

segítette a növények fejlődését. 

Részletek… 

Forrás: Agroinform 
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Csökkent a gabonatermés tavaly 
Tavaly 17,8 százalékkal kevesebb 11,9 millió tonna gabona termett, miután búzából 22 százalékkal csökkent a termés 

4,4 millió tonnára, a kukorica termés 15 százalékkal volt kevesebb és 7,5 millió tonnát tett ki – jelentette a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) kedden. 2008-ban - 2,3 millió hektáron, a 2007. évinél 5 százalékkal nagyobb területen, 

14.528 millió tonna gabona termett. A KSH adatai szerint 2008-ban búzából 5,6 millió tonna, kukoricából 8,9 millió 

tonna termést takarítottak be. 

Részletek… 

Forrás: Agroinform 

2010-01-13 

 

Szőlő és bor 

Megérezték a válságot a borászok 
Sok nehézséggel kellett megküzdenie idén a szekszárdi borvidék termelőinek, a válságot ők is keményen megérezték - 
mondta Sebestyén Csaba borász. A fogyasztók inkább az alacsonyabb árfekvésű borokat keresték, a közép és felső 

kategóriájú italok esetében visszaesés mutatkozott. Így nem egy termelőnél felhalmozódtak a korábbi évjáratok. 

Sebestyén mégis azt mondja, a szekszárdi borászok jó részének sikerült egyensúlyt teremtenie az alacsonyabb 

kategóriájú és a prémium borok eladása között. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-01-08 
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Kevesebb bor érik a tavalyi szüretet követően 
Az éves átlagnál valamivel kevesebb, 3-3,5 millió hektoliter bor érik a pincékben a 2009-es szüretet követően, 

miközben a hazai borfogyasztás egyes becslések szerint átlagosan évente 3 millió hektoliter - írja a Népszava. A 

kevesebb alapanyag ellenére a szőlő felvásárlási ára nem emelkedett, hanem még az egy évvel korábbi - nem túl magas 
- összeghez képest is csökkent. Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke a lapban azt nyilatkozta, 

hogy a piaci feszültségek egyik oka a szűkös hitelforrás. Ennek következménye az is, hogy jó néhány termelő jelentős 

csúszással, vagy egyáltalán nem kapta meg a felvásárlóktól a pénzét. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-01-09 

 

BASF HÍREK 

A megrendelések száma nőni fog 
Beszélgetés Herbert Fisch-sel, a BASF Hungária ügyvezető igazgatójával. A német vegyipari óriás, a BASF mind a 14 

divíziójával jelen van Magyarországon. Dr. Herbert Fisch, a hazai leányvállalat ügyvezető igazgatója, egyben a BASF 

román és délszláv piacokért is felelős vezetője óvatosan bizakodik a 2010-es esztendőt illetően. 

Részletek… 
Forrás: Budapest Times 

2010-01-12 
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