
  
 

 
 

Vidékfejlesztési hírlevél 2010/7. szám 
AGRÁRPIACI HÍREK 
Már csak 8 milliárdnyi agrárpénz hiányzik 
Alig 8 milliárd forint kifizetésére kell várnia a gazdáknak. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ugyanis eddig 

199,2 milliárdot már kiutalt a tavalyra járó területalapú támogatásokra, az összes jogos igény 207,3 milliárd forint. A 

2009. évi területalapú támogatási keret szinte teljes összegét kifizette a gazdálkodóknak a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal. Az MVH sajtófőnöke az MTI-vel közölte: a rendelkezésre álló 207,3 milliárd forintból április 
19-ig 199,2 milliárdhoz jutottak hozzá a jogosultak. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-04-23 

 

Szántóföldi kultúrák 
Nem jelentettek hamis vetőmagot a gazdák Nagyban vetik a gazdák a napraforgót és a kukoricát megyénkben. Előbbi 
növénynél a több mint 50 ezer hektáros terület 60 százalékán már földben van a mag. A tengerinél a 100 ezer hektáros 

terület 30 százalékán vetettek eddig a termelők. Szabó István, a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal 

főigazgatója elmondta: (66) 520-450-es számon, a megyei vetőmag-felügyeleti osztály forróvonalán több mint ötvenen 

érdeklődtek eddig, hogy valóban az a vetőmag van-e a birtokukban, ami a címkén szerepel. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-04-27 

 

Útra keltek az istenmezejei méhészek 
A hét végén felpakolták a teherautókra a kaptárakat és megkezdték szokásos vándorlásukat az istenmezejei méhészek. 

Először olyan helyeken időznek, ahol a repce virágzik, majd azokon a tájakon vernek tanyát ahol a „középakác” 

csábítja a zümmögő rovarokat. A pergetést követően hazaindulnak Istenmezejére és környékére, ahol a virágzó 

„felsőakácról” gyűjtik be az édes termést. A nyár végén a nagy napraforgó- és a másodvirágzású repcetáblákat 

célozzák meg. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-04-27 

 

Jég tarolta le a növényeket Kondoros határában 
Öt centi vastagon állt a jég ma kora délután mintegy 2500 hektáros területen Kondoros, Kétsoprony és Csorvás 

határában. A borsónyi nagyságútól a cseresznye nagyságúig hullott a jég negyedóráig, teljesen fehér lett a határ. A 

gazdák a földjükre siettek, és megdöbbenten látták mit tett a jég. Letarolta a frissen kikelt napraforgót, a kukoricát 

szétdarabolta, roncsolta, a búzát derékba törte, a mákot a földbe verte. Információink szerint Kondoroson pusztított a 

jég a legnagyobb területen, több mint 1200 hektáron. 

Részletek… 
Forrás: AgroLine 

2010-04-28 

VIII. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

DÉL-MÁTRA 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. 

 



Szőlő és bor 

Tájjellegű borok reneszánsza 
Újra divatba kívánják hozni a bakator nevű kiváló erdélyi szőlőfajta termesztését a Szatmár megyei gazdák. Évről évre 

egyre több oltvány kel el, ma már legalább húsz-huszonöt gazda termeli ezt a fajtát – mondta az ÚMSZ-nek Ludróczki 

Sándor, a Bakator Hegyközség elnöke. Aratott a bakator a napokban megtartott avasújvárosi borversenyen. A zsűrinek 

bemutatott tízféle borfajta mintegy nyolcvan mintája közül a bakator kapta a legtöbb érmet, szám szerint kilencet, 

ebből négy aranyat. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-04-23 
 

EU-S HÍREK 

Uniós rend a szőlőkben 
Hogy ne legyen késôbb vita, az unió kivallatja a borvidékeket arról, hogy milyen szőlőfajtákat termelnek, milyen 

technológiával dolgoznak, milyen név alatt palackozzák a bort. Villányban már készülnek a válaszokkal.  Bock József, 

a villányi borvidék elnöke szerint nem lesz nehéz dolguk, csak át kell másolniuk a helyi eredetvédelmi törvényt. 

Amennyiben egy borvidék nem küldi meg az év végéig az ott termelt szőlőfajták, készített borok és készítési 

módszerek termékleírását Brüsszelbe, akkor a palackokon tovább már nem lesz használható a földrajzi jelzés és név. 

Emellett a meglévő elnevezéseken túl újak felvételére – például a dűlőnevek használatára – a jövőben csak az Európai 

Bizottság adhat engedélyt. Most kell tehát jól kitalálni, hogy mi legyen a termékleírásban. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-04-29 

 

BASF HÍREK 

Biathlon Star eseti légi kijuttatása 
A Mezőgazdasági szakigazgatási Hivatal engedélyezte a Biathlon Star gyomirtó permetezőszer eseti légi kijuttatását, 

belvizes területeken, az ország egész területén őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa kultúrákban posztemergens kezeléssel 

magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. Az érintett termelői felhasználók kötelesek a permetezés időpontjáról (a 

kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes MgSZH-t. 

Részletek… 

2010-04-29 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 


