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Az AKI közzétette a műtrágya értékesítés alakulásának 2010 első negyedévére vonatkozó 
adatait 
A mezőgazdasági termelők által vásárolt NPK műtrágya volumene 19%-kal nőtt, értéke 22%-kal kevesebb volt 2010 

első három hónapjában, mint 2009 azonos időszakában. A volumennövekedés egyrészt az igen alacsony bázisnak 

köszönhető, hiszen 2009 tavaszán az egekbe szökő műtrágya árak miatt a termelők csak az elengedhetetlenül 

szükséges mennyiséget vásárolták meg. A mezőgazdasági termelők által vásárolt NPK műtrágya volumene 19%-kal 

nőtt, értéke 22%-kal kevesebb volt 2010 első három hónapjában, mint 2009 azonos időszakában. 
Részletek… 

Forrás: Agrotrend 

2010-05-22 

 

Viharkár miatt mérsékelhető az szja! 
Az elmúlt időszak viharai, heves esőzési miatt országosan több tízezer hektár termőföld került víz alá, ezek a  

káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a termelő bejelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnál (MVH) - közölte a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH). 

A megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfelek mentesíthetőek az egyes 

jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásából fakadó szankciók, illetve levonások alól - hangsúlyozza a 

közlemény. 

Részletek… 

Forrás: Szabad Föld 

2010-05-24 

 

Vidékpolitikai kérdés a fiatal gazdák ügye 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrya üdvözli, hogy a Nemzeti Együttműködés Programja  címet 

viselő kormányprogram a magyar mezőgazdaság és vidék megújulásának kulcskérdéseként kezeli a generációs 

ügyeket, és nem csak támogatáspolitikai kérdésnek tekinti azt. A magyar vidéken a gazdálkodók szerepe - köztük a 

fiatal gazdáké is - jóval túlmutat az egyszerű mezőgazdasági 

termelésen. A gazdáknak ugyanis komoly felelősségük van abban, hogy milyen minőségű élelmiszer kerül a magyar 

fogyasztók asztalára, hogy meg tudják-e őrizni a természeti erőforrásokat a jövő generációinak. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-26 
 

Szántóföldi kultúrák 

Árt az eső a kukorica- és napraforgóvetéseknek 
A búzavetésekben várhatóan nem okoz nagy kárt, a kukorica- és napraforgótáblák viszont minden bizonnyal 

megsínylik a viharos, esős időjárást, s a földeket, elborító vizet – állítja Láng László, az MTA Martonvásári 

Mezőgazdasági Kutatóintézetének tudományos osztályvezetője. A búzavetésekben csak az okozhat nagy kárt, ha a 

vízzel borított területek nem száradnak ki viszonylag rövid idő alatt, s a növényvédő gépek nem tudnak rámenni a 

táblákra. A növényvédelmi munkák elhúzódása, illetve elmaradása miatt ugyanis megjelenhetnek a gabonán a 

különböző gombabetegségek – tájékoztatta az MTI-t Láng László. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-22 
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Szőlő és bor 

3-3,5 millió hektoliter bor érik a pincékben 
A szőlőtermelők ebben a szezonban is értékesítési problémákra számíthatnak. A válság miatti keresletcsökkenés egyre 

inkább érződik, és előreláthatóan az idén sem lesz komolyabb fellendülés a borpiacon – mondta a Napinak Horváth 

Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára. A főtitkár szerint a piac még nem kellően fizetőkész, a bor 

pedig tipikusan olyan élvezeti cikk, amelyen spórolnak a fogyasztók. Egyelőre inkább még ez és nem a belföldi piac 

élénkülése tapasztalható. A várakozások alapján 2010-ben is jó termés várható, eddig legalábbis nem okozott az 

időjárás olyan károkat, amit a tavaszi metszéssel ne lehetett volna korrigálni. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 
2010-05-23 

 

Új, óriási piac alakulhat ki a borászati cégek számára 
India lehet az első délkelet-ázsiai ország, melyet tagjai közé fogad a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet 

(OIV). A tagfelvételről a következő plenáris ülésen, júniusban fognak dönteni a borászok. Az OIV vezetője, Federico 

Castellucci szerint örvendetes, hogy India a szervezet teljes jogú tagjává kíván válni. A grúziai Tbilisziben tartandó 33. 

OIV-kongresszuson azonban nem lesz egyszerű dolga a döntnököknek – ugyanis az indiai borok minőségét, mi több, 
egész létüket a „bizonytalan” szóval lehet leginkább jellemezni. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-25 

 

Lisztharmattól tartanak a szőlősgazdák 
Jobb félni, mint megijedni, állítja több szőlősgazda, aki már túl van az első permetezésen. A szakemberek sem 
egységesen ítélik meg a helyzetet: van, aki szerint nem kell elkapkodni az első szőlőpermetezést, mások szerint viszont 

kockázatos a késlekedés. A második lisztharmathullám pár nap múlva várható. A tavalyelőtti lisztharmatos év nagyon 

megrázta a gazdálkodókat, akkor a termés közel tizenöt százalékát vitte el a betegség. 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-26 

 

 

Gyümölcs és zöldség kultúrák 

Drága lesz az idén a gyümölcs 
Miután az ország számos térségében még mindig a védekezés és nem a kárfelmérés az első teendő, egyelőre 

felbecsülni is nehéz, hogy az idén áradatokat hozó fagyosszentek mekkora károkat okoztak a mezőgazdaságban. A 

vizes területek nagysága szinte óráról órára nő, hiszen sok helyütt továbbra is esik az eső és a gátak is, szivárognak. Az 
Agrárkamarától, illetve a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségétől (MOSZ) kapott 

információk szerint alig van olyan szeglete az országnak, ahol ne okozott volna jelentős károkat a vihar is. 

Részletek… 

Forrás: Agroinform 

2010-05-22 

 

Elverte a jég a nagykörűi cseresznyét 
Az ország cseresznyés- kertjeként számon tartott Nagykörűben felemás a helyzet. A ropogós gyümölcs egy részét 

károsította az időjárás, míg másutt bizakodnak a jobb termésben. "A hideg, az eső és a szél mellett jégverés is 

károsította a korai érésű cseresznye egy részét, van, ahol jelentősen" - tájékoztatott dr. Veres Nándor, Nagykörű 

polgármestere. Ehhez társult, hogy a korai cseresznyék egyes helyeken már most, szinte zölden kirepedtek a nagy esők 

miatt. "Ezeket már le sem érdemes szedni." 

Részletek… 

Forrás: AgroLine 

2010-05-26 

 

 

 
 

 

 

 



EU-S HÍREK 

Gondolatok a KAP-ról 
Szemelvények a dr. Gólya Gellért országos növényvédelmi főfelügyelő „Gondolatok a hazai és közösségi agrárpolitika 

helyzetéről és jövőjéről, valamint elvárt nemzeti szakigazgatási hátteréről” című előadásából, mely elhangzott a 

Növényvédelmi Klub májusi találkozásakor. Nehéz válogatni az átfogó, valamennyi sorsformáló agrárpolitikai kérdést 

vitára előkészítő gondolatok fejezeteiből. Rövid bepillantásra talán mégis alkalmas lesz az alábbi szemelvényezés. 

Részletek… 

Forrás: Agroinform 

2010-05-21 

 

Alapjaiban kellene újragondolni az uniós pályáztatást 
Az uniós források leosztásában több dolgot is végig kellene gondolni. A mostani pályáztatás túl bonyolult, a közvetítő 

szervek kuszák és kezelhetetlenek, amelyek ráadásul hivatalként és nem szolgáltatóként viselkednek. Az uniós 

források felhasználását érintő adatok egyrészről roppant impozánsak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mostani 

rendszer csak nehezen működtethető, és alapvető módosításokra volna szükség. Az átalakításnak érintenie kellene a 

pályáztatás módját, a közreműködő szerveket és magukat a pályázatokat is - hangzott el a Napi Forrásteremtés kis- és 

középvállalkozások számára a Balaton régióban című konferenciáján. 
Részletek… 

Forrás: Agroinform 

2010-05-21 

 

BASF HÍREK 

High-tech bevonattal a vihar sem fog ki a széllapátokon 
Egy speciális védőbevonattal meghosszabbítható a szélerőművek lapátjainak élettartama, így olcsóbbá válhat a 

környezetbarát energia előállítása. A BASF több éves kutatómunkájának eredményeképpen olyan rugalmas 

védőbevonat született, amely ellenáll a szélsőséges időjárásnak, nem válik, vagy töredezik le a lapátokról, így tovább 

foroghatnak a szélkerekek! Képzeljük el, hogyan kezdene ki az időjárás egy megállás nélkül 200 km/óra sebességgel 

haladó autót: már néhány hónap alatt látványosan megrongálódna. A széllapát tíz-húsz éves élettartama alatt ennél 

sokkal intenzívebb igénybevételnek 

van kitéve. 
Részletek… 

Forrás: BASF 

2010-05-20 
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