
  
 

 
 

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/5. szám 
 
AGRÁRPIACI HÍREK 
Újratervezés: a határba vezet a GPS 
Az agrárkörnyezet- gazdálkodási (AKG) program újabb öt évre meghirdetett támogatására az országban 16 ezren 

pályáztak. Közülük 2400 körül van a nyertesek száma. Az AKG-program második ötéves ciklusa tavaly 

szeptemberben már elindult, de a napokban kapták meg az értesítést az eredményről a termelők. A nyerteseknek sok 

idejük nem volt arra, hogy örüljenek, hiszen a feladatok, elvárások közepébe csöppentek ezzel. A nyerteseknek sok 

idejük nem volt arra, hogy örüljenek, hiszen a feladatok, elvárások közepébe csöppentek ezzel. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-02-01 

 

Előleg elszámolás március 31-ig 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága ismét meghosszabbította az előleg elszámolás 

határidejét, a támogatási előleget igénybe vett ügyfelek részére. Ennek értelmében a támogatási előleg elszámolására 

vonatkozó határidő 2010. március 31-re módosult. Így a kizárólag a támogatási előleg elszámolásával érintett kifizetési 

kérelmeket 2010. március 1 és március 31. között is be lehet nyújtani (az előleg elszámolással nem érintett ügyfelek 

részére a kifizetési kérelem benyújtási időszakok változatlanok maradnak). 

Részletek… 

Forrás: Agroinform 

2010-02-02 
 

Gráf József: a kitörés útja a modernizáció 
A magyar mezőgazdaság számára a válságból való kilábalás, a kitörés útja az, ha előremenekül, azaz fejleszt, beruház, 

modernizálja tevékenységét - hangoztatta Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapesten, az 

Agro+Mashexpo Nemzetközi Mezőgazdasági és Mezőgép-kiállítás díjátadóján. Az agrártárca vezetője közölte: a 

magyar gazdálkodók már az első két évben 59 százalékát lekötötték a 2007-2013 között fejlesztésre fordítható 1.300 

milliárd forintnak. Megemlítette, hogy az elmúlt évben a szántóföldi növénytermesztés gépeinek korszerűsítésére 80 
milliárd forintot lehetett költeni ebből a forrásból. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-02-02 

 

Szőlő és bor 

Jó a tavalyi bor, az idei is az lesz 
Több borhoz kapcsolódó rendezvényt is tartottak a hétvégén Vince-nap alkalmából. Az ország több pontján összegyűlő 

borászok és termelők évet értékeltek és bizakodva várjak a következő évjáratot. A rügyek épek, egészségesek, a szőlő 

átvészelte a fagyokat - mondták a hétvégén, nem számítva arra, hogy az időjárás a következő napokban zordabbra 

fordul. Igen koraiak még a jóslások az idén termő szőlőről, de az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban 

tartott Vincenapi Borünnepen, a hétvégén úgy becsülték, jó termés lehet a környékbeli tőkéken az idén. 

Részletek… 
Forrás: Szabad Föld 

2010-01-28 
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DÉL-MÁTRA 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. 

 



Gráf: A válság ellenére több pénz jut a borászatra 
Fajtaszerkezet- váltással, új telepítésekkel és a magyar borászat versenyképessé tételével oldhatók csak meg az ágazat 

legfontosabb problémái. Gráf József mindezt azon a nagyrédei mezőgazdasági fórumon mondta, amelynek fő témája a 

szőlészet és a borászat helyzete volt. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta: az Európai 
Unióban nagy verseny kellős közepébe kerültünk, ahonnan csak a költségek leszorítása és az eredményes munka lehet 

a kivezető út. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-02-03 

 

EU-S HÍREK 

Nagyobb kukoricatermés várható az Európai Unióban 
Az idén több kukorica betakarítása várható az Európai Unióban a korábban becsültnél, a francia Strategie Grains 

elemző szerint többek között a magyarországi termelés növekedésének köszönhetően. Az elemzők 56,8 millió tonna 

kukoricatermésre számítanak az Európai Unióban, 720 ezer tonnával többre, mint korábban. Magyarország mellett 

Ausztria, Románia Franciaország, Spanyolország és Portugália termésbecslését módosította felfelé a francia intézet. 

Részletek… 
Forrás: Agrotrend 

2010-01-30 

 

BASF HÍREK 

Discus Top visszavonása 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a BASF Agrodivízió által korábban forgalmazott Discus Top márkanevű növényvédőszer 

kis- és nagykereskedelmi értékesítésének hatósági engedélyét cégünk 2010.07.31-i hatállyat visszavonatta, a szer 

falhasználása a csomagoláson meghatározott eltarthatósági időn belül még lehetséges. 

Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-02-03 
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